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 1להעריךקשהגלבע.מאמירנפרדנושנהעשרהחמשלפניהחודש,

תרומתואתהזה,הגלידןאתהקוראבפנילהציגשמטרתהקצרהברשימה
אוליניתןהישראלית.התרבותיתולהוויההעבריתלשירהגלבעשל

גלבע.שלהיוצרתאישיותואתמוגבלובערבוןחיצונייםבקוויםלשרטט
והתרבותפוליןששירתלהניחישמפולין.-1937בארצההגיעגלבע

"משלהכברבפוליןואזהמעטה.בלשוןזאת Iלוזריםהיולאהפולנית
שירתשלוהרפורמטורהמודרניסטטובים,יוליאןשלשירתובכיפה"

שפיתחשהפואטיקהאטעןאםחמורהבטעותאסתכןלאהחדשה.פולין
הבינייםדוראתשקירבהוזוגיסאמחדשלונםקי-אלתרמןלעומתגלבע
שירתהעלבמעטלאנשענהגיסא,מאידךהמדינה,דורלשירתגלבעשל
-1942באורשראוהראשוניםהשיריםמןהחלוזהה"טובימית",פוליןשל

מהמתנדביםאחדהיהשגלבעהיהודית,הבריגדהחיילישלבבאטונם
אליה.

בשירביטוילידיבאיםשירתובמהלךהטבועיםוה"אחרת"ה"נגד"
אתמחפשלאגלבע,על-פיהמשורר,"בעלטת".אולי,ביותר,המצוטט
לויראוש"אםלוידועמראשכיהקוראיםקהלעםההרמוניתההסכמה

 ,,צבע.יאמרו ,אבןויאמראןב

הפולניתהשידה""אימפריית

גלבע"אמירבשירתוהמדינה"העםעלצורןיאירשלמאמרובאמצעות
שלהגדוליםמהמשורריםאחדשלקברועלארנוןקידתקדיםאנו

שירתנו.

ברב-ייחםותהתהקוראימצא Iכאןלנאמרטבעיכהמשךלא,אובמקרה
לדברשאיןמשוםהעכשווית.פוליןמשירתצנועהבאנתולוגיהוכןישח

העברביןומעברשילובהואכידוע,ההווה,כיבעבר.לעסוקבליבהווה
מחודשת.בהתייחסותולזכותשניהםעללהשפיעבכוחוויש ,העתידלבין

חלקיםעםשהחשבוןבישראל,כאןדווקאמדועהיא,המסקרנתהשאלה
לאעדייןהשניההעולםמלחמתשלהפצעפתוח,עדייןהפולניהעםשל

הפולנית.השירהמןמאודהרבהמתרגמים,מדפיסים,קוראים,הגליד,
סבוראינניברב-שיח.המתדייניםבפנישעמדההקושיותאחתאזת

מענייניםרעיונותהועלואבלבעניין,חד-משמעיסיכוםלאיזהשהגענו
לשיחה.חבריידיעל-לדעתי

אלהצצהלאואפילומאוזן.מבחרלייצגאמוריםאינם Iכמובןהשירים,
פריהאלה,השיריםמסעםמהטעימתרקאלאהזאת,הגדולההשירהתוך

חוכמה,שלטעםהקוראימצאכןפיעלואףשונים,ועטיםשונותתקופות
כפיהפולנית",השירה"אימפרייתשללנציגיהכראויהעט,ואמנותרגש,

הפולופילים.מידידיכמהלצוןבחציאותהשמכנים
בלשוןמספרתיהודיממוצאפולניה-עיתונאיתמספרת Iלקראחנה

דווקאעוסקהמדהיםשהסיפורלומרניתןהפעםחיים.חוויותמרתקת
דיבוק?הגדולה.המלחמהבתקופתונוגעהמוות"ש"לאחרבחוויות
לכך.מעברלאאםמהנה,הקריאהחשובה,לאההגדרהאולי.מודרני?

ברשימתוגםראהבאחרונה,בעבריתאורשראהספרהועלקראלחנהעל
 .רפאליצבישל

עלצבעוניעידןשלמאמרואלהקוראשללבותשומתאתנפנהועוד,

יכפי
-יעה

קרת.אתגרשלהקומיקסספרות
הקבועים.המדוריםאתנזכירושוב

-27בנסגרזה(גליוןהחדשה.השנהראשעדלצאתשנספיקבתקווה

לאוגוסט>

הממשלהראשפרס

בקשההשנההגשתילאאני Iמחשידהרהורוכלספקכללהסירכיד
מקורלישנגלהמשוםלאגםהתעשרתי.שלפתעמשוםלאהפרם.לקבלת
ציבוריתתמיכהשוללשאנימשוםלאגם Iצרכיכלעלהעונהכספי

ומדורשימידידיואיששכחתי,פשרם,בכלל.ובאמניםבפרםבסופרים
האיצוולא /ליהזכירולאכאלה,שלושהשנייםשישנםמניחאני Iסוכתי

הזאת.הקרןאללפנותבי
לפרם-באשרמאודאמביוולנטישיחסיאומרספק,כלשהסרתיולאחר
השנה,השופטיםשלובכוונותיהםביושרםספקמטילשאנילאזה.מלגה
להםומעניקבהםבוחרהייתיאנישאףשמותכמהשםמצאתיהוא,נהפוך

 /ייןומעבעניומשורר Iוינקלרמנפרד Iשידידי Iלמשל Iמאודשמחתיפרם.
ולכתיבתוליצירתושלהערכתי Iלויתןשעמוםגםשמחתיבפרם,זכה

מביןאחריםוגםכמעם.בחודשוחודשמדיניסויהקוראמוצאהביקורתית

 .לוראוייםהפרםמקבלי
שאיןמשוםא.בסופרים.תמיכהשלזודרךעםשלםאיני Iכןפיעלףאו
משוםב.בארץ.הסופריםרובשלהאמיתיתמצוקתםאתלפתורכדיבה

השיפוטמוועדתאחדשלאחרתאוכזאתבגחמהתלויהתמידשהבחירה
וגםהסופריםבקרבקסבהלאלמבוכהגורמותהאלההגחמותהתורנית.

לאיבודסכנהכדיעדומתערפלותהולכותהמידהאמותהקוראים.בקרב
מידה.אמתכלשלמרחלם

ראויהאחרת,חלופהאיןעודכלזהפרם-מלגהלבטלאיןזאת,םע
 .יותרומכובדת

עםבשיתוףהממשלהלדוגמה, Iיותרויעילמכובדפתרוןלמצואניתן
אחתבמסגרתהלאומי.לתקציבמחוץקרןלהקמתיתגייסו Iחיצוניגורם

אתהכותביםכלמקרבשתבחרעצמאית,רשותעל-ידשתנוהלהקרנות
 1ערךבעליסופריםהיותםעצםעלערעורשאיןהוודאיים,הסופרים

שייכללסופרכלפעילים.יוצריםהם Iכלומררצופה,היאשכתיבתם
למשכורתיזכהלו>זקוקיםאובומעונייניםיהיוכולם(לאבפאנל,
הזההסופריםפאנלשלקיומוהממשלה",ראשל"פרםדומהבשיעור

אגב,ובהיר.מוקפדבתקנוןשיפורטובתנאיםיותנובווההשתתפות

חוק.על-פיכזהסידורקייםטועה,אינניאםהסקנדינביות,בארצות
אמתספרותרוציםאםאבלהתנגדויות,הרבהתעוררזושהצעהמניחאני
השקעהדורשתשספרותלהביןצריךמשמע,תרתיזולים,תחליפיםואל

שבלישאומרתדעהישהחינוך.ומערכתצה"לאופרה, Iלתיאטרוןבדומה
תמוהה,כהגזמהלהישמעעלולזהאבלאלה.לכלטעםאיןטובהספרות

לא.ואולי Iאולי

רקקדגולאחכהלא

אניוהוא,ברק.לאהודבחינם,ומיבשכרמיעצות,משיאיםוטוביםרבים
לאכןעלוקורא.שומעשהואמהעלחושבגםואוליקוראשומע,מניח,
 1הופנמושלאידועים,דבריםכמהעלאחזוראחדש.לאכיעצות.לואישא

ברק.ידיעללאפנים,כלעל
יוכלאחדשכלכדיחכות,אלאדגיםמחלקתלא"המדינה 1לכלראשית
שהמדינההיאהבעיה ,ובכןהממשלה.ראשאמרכה " ...יכולתולפילדוג

לאולרבים,חכות-דיג,לאחרים,רשתות-דייגים,מאזרחיהלחלקמחלקת
נכוןלחכות.דגהאיןברשת,דגיםשלשבמקוםיודעאחדכלזה.ולאזה

לאלנזקקים,לארקמחלקת,היאאבלדגים,לחלקצריכהלאשהמדינה
בבאר-שבע. ,,בשכונההרעבהלזקנהולאהחוליםבביתלישקש

דגיםוהםההון,בעלימההפרטה.שנהניםאלהמקבליםהדיגרשתותאת
מערכתבמהלךברקדיברשאליהםאלהולכלדגים.שליםלצעמם

אחד.רקקדגלאאףנותרלא Iשלוהבחירות
ובעיקר ,הערביהמגזרידיעל ,נתניהומאוכזביידיעלנבחרברקאהוד
לא ,כלומרהעדיפויות.סדראתלשנותיולהבטחותשהאמינואלהידיעל

עבודהמקומות 3000,000הפיתוח.ולעיירותלשכונותכןלהתנחלויות,
צה"להוצאתולבסוף,הקבע,הסדרעדרציףשלוםתהליךחדשים,
אם ,ברוראחדדברוהחכה,הדגעללהברקהבאשרשנה.בתוךמלבנון

איננובושבחרהציבור Iלזכורעליוקדנציה,לעודלהיבחררוצהבקר
 •מאוכזב.הוא ,לעכשיונכוןשעה,ולפי ,בכיסו
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יהושע.א"ב ,שמירזיוה Iרומז

האלףתוםעלמסות
יהושעביאשלברומןעיונים
 ·האלףתוםאלמסע

 :אינדיבידואליות :שטרנגנרקולו
מאנגלית:חבלתי-אפשרי,הפרויקט

עםחוצאתזילברשטיין,אורח
עמ' 272 , 1999עובד,

תיפסיכואנליטחשיבההמשלבבספר
תהליכיחקירתעםאקזיסטנציאליתו

םימשורטטת,יהעצמהיצירה

כמושנושאיםמטופליםשלדיוקנאות
ארצה,העליהוהשואהלה,והג

הספרבחייהם.מרכזימקוםפסיםות

ליצור"הרצוןחלקים:שלושהללוכ
הסדרנגד"המחאהעצמי",אתמחדש

העצמיתוךאלו"הנסיגהסרי",והמ
הפנימי".

פרוזחגברים,קולינס:וורויק
ענתמאנגלית:עוב,דאחרת/עם

עמ' 137 , 1.999שולץ
ןובלונדלגבריםציבוריים'בשירותים

גבריםשהושלשלעבודתםםומק-
ושניהמנהלנקלעיםג'מאיקה,בני

דורשתכשהעיריהלמלכודעובדיו
המיניתהפעילותאתלהפסיקמהם

בדיםוהעשלהם.ב"מוסד"האסורה
פרנסתם,מקוםאתלאבדחוששים

עםמשעשעוריומקבאופןמתמודדיםו

התביעה.

הדבשיונקישחר:בתחנח

חוצאתחחדשח,חספריחהמתוקים,

קריאחסימןחמאוחד/ספריחקיבוץ

עמ' 180 , 1999

בת-שחר.חנהשלהחמישיספרה
נקיו'יהשניה,בלהוהננובלות.שתי

ניסיונהעלמספרתהמתוקים',הדבש
יפניסטודנטלפתותאשהשל

יפה.עולהשאינוניסיון-ליידיש
מתאהביםובוהמסתוריהזרהגבר

יוסףמעיןהואוהבתהאבהאם,

גםמופיעאווהפוטיפראשתמפרשת

החסידה.''כנפיהראשונה:בנובלה

פועליםספריתקולות,טל:חדסח
עמ' 63 , 1999

והולךמתקצר"מרחק :ריםוביכספר
עדייןמבינהשאינירקלקראתי. ;רץ
למות.לעצורכולתילא ;הצלילאת

עצמו;דבראותואלאאינך/ואולי
המבקשתדהובנקאה.ורמובן.לא

 .) 58(עמ'להגביהו"

בא,לאומשיחטייבלום:גדליחו
עמ' 110 , 1999גולןירוןחוצאת

מינסק·ילידהסופרשלריווסיפ
מקץשחזרוארשהשלידמאזובייצקי

סיפורהולדתו.לעיירתשנהשישים
הראשון:רוהסיפהואבמיוחדיפה

בעלמכובדביהודימעשה"השבועה'.'
בריביתואהובהלשעסקתוחנ

רבדיםכמהבושישהסיפור .והסתבך

הדת,ערכישלכוחםבשאלתנוגע
הפרטמחויבותשלומשמעותה

קולקטיביבעונשהמאמינהלקהילה

שהמחבר-המספראם,שלמונולוג
הקלטהסרטימעללדבריהמאזין
מלידה,סרביתבוסניתהאם,ישנים.
מספרתוהיאיהודיהשלבזהותבחרה
העולםמלחמותשתיביןחייהעל

ביוגוסלביההאזרחיםומלחמת

הקרועה.

לכד'שםשאיןכמקוםשוחם:אייל
 , 1999גווניםבחוצאתחלונות-סרוח

עמ' 54

תמידלהסתבךמולדכשרוןלו;"היה
הלאבזמןנכונות/הלאהנשיםעם/
אתלו/היהנכון./הלאובמקוםנכון
הלאבמקוםזמן;להרבההאשהאותה
לעשותובמקום /שנולד.מאזנכון
ועצמאתזרקהואזה/עםמשהו

להביטכדירקפינה/באיזושהי
אתומבקשהוזה/כשהואובעצמ

עמ'הנכונה"("האשה ,,הנכונה.האשה
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חוצאתאהבה,ליקוי :גורביץ'ניצח
עמ' 72 , 1999 " 77"עתרןספרי

השיריםגורביץ:לניצהןוראשספר
הרגשימעולמםמשהומשקפים
שישלעולםשנקלעומישלוהקיומי

אבללוערפובשישלעולם Iליקויבו
ובעלתמדויקתבלשוןבהירות,גם

עוצמה.

מאהבהיותרהכל. /ממנילקח"שיר
אלאותילקחשירמפשרה.יותר/
היום.עד /מהםחזרתישלאמקומות

פיםותגםו ;ופסנתרכנורבוונגנ

בו."היוחלומותבו;היומכסף
 ) 5עמ'מאהבה,(יותר

בלוםטוווהלידג

 nויבש~
לא

היפהבספרועודזאתשמים.מידי

יוצאת-דופן.בלשוןהכתובהמיוחד,

תרגמחפיתיון,אלבחרי:דויד
דינחאחרית-דבר:וחוסיפחמסרבית

עמ' 108 , 1999גווניםבן-ציון,קטן

אלבחרידידו

פיתיון

ונח :מדניתוהקוף,האשהחוג:פטר

עמ' 223 , 1999שוקןחוצאתכספי,

מבריחי·מספינתשברחבקוףמעשה

אתהחוקרזואולוגהתמזה.עלחיות
ענייןבומצאהשאשתומגלההקוף
המעלהומוסראהבהעלסיפוראישי.

אלוליחסולאדם,הנוגעותשאלות
בעלי-החיים.ואלהטבע

הרגפטר

ףההאשה .קוו

אןמ? Tשהמופאסאן:דחגי

ברק,אביבח :מצרפתית(סיפורים),

חקיבוץחוצאתחחדשח/חספריח

 , 1999קריאחסימןספריחמאוח.ד

עמ' 264

סיפוריםשלוש-מאותמתוךשלושים
שנותבכתריסרמופאסאןשכתב

בלבד.יצירה
לקורא,מוכריםבחלקםריםוהסיפ

לא.בחלקםו

גורביץ'ניצה

אחכהליקוי
ראויהאומללותצימר:שמעון
עמ' 359 , 1999בבלחוצאתלרומן.

קצת Iמשוררקצת Iהרשקוביץיוסף

שעיקר Iלשוניעורךוקצתצלם
באמצעחוסר-המעש.הואעיסוקו

שבהוא Iמאשתושנפרדלאחרהחיים,
מתעדוהואאמועםלהתגורר
מפאתהידרדרותהאתבמצלמתו

הימיםבאחד .האלצהיימרמחלת
אושהסבורהסופרששכנולומסתבר

פרסוםברומן.דמותלהיותראוי
ל"מקור"גורםהאמנותיתהיצירה
בן-דמותושלזהותואתלממש

הספרותי.
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לעולםהחיים
מהמרותטובים

שלאייםכדנשטיין:אילנה
הוצאתהחדשה,הספדיהשקט,

סימןספדיהמאוח,דהקיבוץ

עמ' 202 , 1999קריאה,

אילנהשלהחדשבספרההקריאה
ליהסבהשקט"של"אייםברנשטיין

חדווה.אפילולעתיםרבה,הנאה
ובריתוקבענייןהספראתקראתי

הרבהרם.בקולצחקתיגםפעםומדי
וגםשקט"שלב"אייםאיןשקט

רגילה,חייםשגרתבוכשמתוארת
ביןרוחשותוהאלימותהאימה

 ,הספרעטיפתגבעלכמצויןהסדקים,
הקריאהאתהמלווהלענייןתורםוזה
 .וב

סיפוריםשלמקוטעמרצףעשויהספר
קצרים,ילדותזכרונותקצרים,

 ,יותרארוכיםקצריםומסיפורים
המצטרפים ,במספרוחמישהשלושים

ובלתי-חדשני"רומן"למעיןיחד
ביןקשרלכאורהאיןשגרתי.

לכל-השוניםוהקטעיםהסיפורים
משלומיקום ,משלוגיבוריםמהםאחד
אתכשקוראיםזאת,עם .משלווזמן

יוצריםהםזה,אחרבזההסיפורים

עלסיפור-גדולאחדסיפוריחד
נישואים,תינוקות,משפחה,זוגיות,

בניםואחיות,אחיםגירושים,

היינו ,ועודוחמותכלותוהורים,
שלוהרגשיהמשפחתיהצדעלסיפור
החיים.

בספרמוארהחייםשלזהמרכזיפן
בחוזקו ,גם-יחדובשכירותובעוצמתו

אינוהספרזוומבחינה ,ובפריכותו

בת-זמננו.היפהבספרותמהמצויחורג

באופןטמוניםשבווהענייןחידושיו

לבנותהמענייןלרעיוןבנוסףסיפורו.
-"רומן"להגידעזפיתויויש-ספר

הסיפוריםקצרים,סיפוריםשלמאוסף
אילנהעל-ידינמסריםשבספר

טוביםמתחכסיפוריברנשטיין

בתפניתבהפתעה,תמידמסתיימיםו

בדקות.כתוביםגםהםחדה.

סובטיליתהבנהומתוךפסיכולוגית
גםאךבעיקר,נשים-בני-אדםלש

החיים.שלשוניםבגיליםגברים,
בפיתוחיוצרתשברנשטייןהמתח

הפסיכולוגיותוהתובנותהעלילות
ולאירוניהלחוש-ההומורבנוסףשלה,
לריתוקהגורמיםהםניחנה,שבהם

שבקריאה.ולהנאה
סיפורים.משלושהבמיוחדהתרשמתי
מתארהספר,אתהפותח"הטיסה",

ובחורהבחורשלהתאהבותםאת
שלהעשריםשנותבאמצעצעירים,
לניר-יורק.מהארץטיסהבעתהחיים,
ה"התאהבות"אתמפרקזהסיפור

בלתי-מוחשייםקטנטניםלגורמים
כיצדומראהוחצי-מודעים,כמעט

מחושבתראשוןממבטהאהבה

והשכל.המחשבהעל-ידיומודרכת
הסיפוראתגםבמיוחדאהבתי

המתארקונה"הכול"אלטע-זאכן
מרצהשלוטירוףשליטהארנון
 1בהיריוןהנמצאתלמתמטיקהבכירה

ביתהאתלנקותעזהבכמיהההנתקפת
במשךבושהצטבריסודימלכלוך
מוזרלהיראותעשויזהסיפורהשנים.

מרשיםבעצםהואאךומשונה,

שלו.הפסיכולוגיבריאליזםומשכנע
"אהבההסיפוראתלצייןברצוניעוד

הדוק,קשרמתארזהסיפורזרה".

ותיקות,חברותשתיבין ,סימביוטי

ועםזועםזוקומונהבמעיןהחיות

המערבודק,מקוריסיפור-בעליהן

 ,הספרשבהמשךכספית"ה"נינוחים
מוטרדיםאינםכולםשגיבוריו
כלכליות.מבעיות

שלהאחרוניםהעמודיםבכשלושים
ופוליטיחברתיממדנכנסהספר
זוגמתואר"מעצר"בסיפורלרומן.

ביןהקשרערבי-ישראלי-פלסטיני.
נקטעאינוזהבסיפורוהאשההבעל
כמוביחסיהם,פנימיותתנודותבשל

בשלאםכי ,בקובץהאחריםבסיפורים

האושרהשב"כ.על-ידיהבעלמעצר
על--מבחוץכאןמאויםהמשפחתי

החמות.ועל-ידיהסובבתהחברהידי
מוצאהחייםשלזהמאייםחברתיממד

"זיכרוןהארוךבסיפורגםביטוי

זהוהרומן.סיפוריאתהחותםגוף",

אידיליהשלתחושהבהצלחה
פחדרתיעה,שלבתחושותמשפחתית

ואימה.

בעיניחןמצאומהסיפוריםשניים

טוביםאינםכלבשל"חייופחות.
ועולמהעיוורתילדהמתארבהרבה"

בבתאחיהשלההתעללותואת
לינדבקלאזהסיפורהשכנים.
 1שבספרהסיפוריםלשאראיכשהו

במחשבהכיאם Iאורגניכמכלוללספר
תוספתעודבולראותניתןשניה
בני-אדםביןשביחסיםהרועלנופך
גםאהבתילאומבליט.מתארשהספר

סיפור-"הסתגלנים"הסיפוראת
 1עשירישראליזוגעליחסיתארוך

חברתיומעמדכבודלעצמוהקונה
הרבמהכסףותרומותמענקיםבזכות

מדימושפעזהסיפורלרשותם.העומד
ז'ורז'של"הדברים"מהרומןלדעתי
והןבכוונתוהן Iבתוכנוהןפרק,

ישבוגםזאתעם .מסירתובסגנון

לסיפורכהמשך Iכמכלוללספרתרומה
הכספיתהנינוחותעל"הטיסה",

 1שבמרכזוולבחורהלבחורהצפויה

הזוגיותמסיפוריכמהוכמקדים

שבע-בתילדהעלעתידניסיפור
וירטואליבכלאהמוחזקתעשרה

"הפיכה",לאחרעלום,עתידבאיזשהו
תבונייםחייםכביכולשמגליםולאחר

שהפיחה"ידיעה-המאדיםפנילע
בצורתשמאסורביםבלבתקווה
שלנו".הלכתכוכבפניעלהחיים

באחותהמאוהבתזהסיפורגיבורת

אליהמתגעגעתהלא-זהה,התאומה
קיומהזולילדהמהותילה.ודואגת

קשריהאתזוכרוגופהוכאחות,כבת

שהוריהלאחרגםמשפחתהבניםע
בבידודחיהכשהיאוגםנספים,

מאחותה.מוחלט
המרכזילנושאהמשךנמצאזהבסיפור
"שלוש 1ברנשטייןשלהקודםבספרה

תחושתמתבטאתבושגםאחיות",

תחושהכאחות.שלההבסיסיתהקיום
בסיפוריםגםביטוימוצאתזו

נוספיםישיריםילדותובזכרונות
קיוםתחושתגםשלפנינו.בספר

קיומההמחברת,שלאחרתבסיסית
ביטוימוצאתקשים,להוריםכבת

שיש ,שקט"של"אייםשלבסיפורים
ביןיחסיםעלמספרסיפוריםבו

הקשרתיאורתוךלילדים,הורים
ההוריםזוגביןוהאמביוולנטיהחזק
סיפוריגםילדיהם.לביןובינם

הווריאציותעלהרבים,הזוגיות
אישייםלינראיםשלהם,השונות

נשואההיתהברנשטייןשאילנה(ידוע
גדוליםילדיםלהושישפעמיםכמה

בהשערתיתומךזהכלקטן).ותינוק
שקט"של'ש'איים ,בספרכקוראת

בדיונית,אוטוביוגרפיהמעיןהוא

ליואחצי-מוסווית,אוטוביוגרפיה
ממשייםמאירועיםבמקצתרחקתומ

ןוהדמיכוחעל-ידיהמחברתבחיי
ומכל-שלה,החזקיםהבדיוןויצר
מןסבירבמרחקמוחזקתמקום

לאפשרכדיהפנימיותהעיניים
נפש.וחשבוןוסיכוםתמההתבוננות

שאלתסביבנסובהנפשחשבוןעיקר
החיים,ששמההזוההרפתקהכדאיות

המחברתשצברהוהידעהניסיוןלאור
במידה ,האושרהשנים.חלוףםע

על-אולזמן-מהולואליו,שמגיעים
שהואנדמהשהיהמהאיננו ,תנאי

הוא"האושרהסיפור(וראהיהיה,

המשפחתיוהקשרהמאהבים"),גדול
כמקורהנתפסולמיניו,לסוגיו
האדם,שלהעיקריהרגשיהסיפוק
 ,פחדבחובוהצופןכקשרמתגלה

 .כלליגזורותסכולסכנה,אלימות,
לבעיהפתרוןאיננהההתבודדותגם

היאשכןהחיים,בפנינושמציבים

הגעגועיםאתלמחותיכולהאיננה
הבסיסיים,המשפחתייםליחסים

ובנמוטבעתאליהםשהכמיהה
מילדות.

לחיותמשמעושלחיותאףזאת,בכל
נראהמתמידים,ואיוםסכנהתחת

עלעדיפיםשהחייםברנשטייןלאילנה
זותובנההמוות.אואי-החייםפני

גוף"ב"זיכרוןהילדהבדברימתבטאת
גון:ואןשלהמדומיינתדמותואל

מאשרחוץלחיותמהבשביל"אין
שנשארומיעצמםהחייםבשביל
טובה.מספיקסיבהשזאתיודעבחיים

אנימהמוות.טוביםלעולםהחיים
כמונימרגישאתהשגםלחשוברוצה

שכברשלךבגוףלחטטושהפסקת
 .) 194 • 193<עמ'מספיק"בופגעת

ספרהואשקט"של"אייםולסיכום,
ואילנהומהנה,רבגונימעמיק,

הסופרותכאחתבומתגלהברנשטיין
פחותאולי-שלנוביותרהטובות

אבלקסטל-בלוםמאורלי"גאונית"
לקריאהוניתנתמאורגנתסופרת
סופרתמקוםומכלממנה,יותר

של"אייםוחשובה.נוגעתרלוונטית,
הקודם,מספרהבהרבהטובגםשקט"

זאתמציינתואניאחיות","שלוש
גםבולקריאההדרךאתלפנותכדי

עלזה.מספרכמונישהתאכזבולאלה
שפירטתיהמעטותההסתייגויותאף

הקריאהעלממליצהאני ,לעיל
 • .לבבכלשקט"של'ב'איים

שקלוכסקירחל
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 1:~ו
-טנאבנימין
הפולניהשגריר

ועורךהמתרגם ,הסופר ,המשורר

הגיעטנאבנימיןלילדים""משמר
דרכו.לקץ

טנאקייםהספרותייםחייוכלבמשך
תרגםקרא,פולנים,סופריםעםקשר

לדמילהזמנה,חיכהלאהואוהתכתב.
באופןבחראלא ,מהמו"לקדימה
לספרותחשובלושנראהמהעצמאי

דרכהבתחילתשהיתההעברית,
הואזרה.מספרותבתרגומיםועביה

הפרוזהשלנזהקלאסיקהתרגם
פרוס,מאוז'שקובה,החלהפולנית,
ועד Iז'רומסקיסינקביץ',ריימונט,

ויגודסקי,רודניצקי,אנדז'יבסקי,

שירה:ובמיוחדהלסקו.ברנדיס,
 ,בסקיברונייסטאף, ,לסמאןטובים,

בודדיםשירים ,ויטלין ,סלונימסקי
מקיףכרךומיידיששלמים.וקבצים

 60שליבול .מאנגראיציקשלויפה

בחזיתותאינטנסיביתיצירהשנות

והוצאהעיבוד Iלסידורמחכהשונות
עודכמגדותיונותרכןכמומקובצת,

 ,אורעדייןראהשלאחומרהרבה
טוביםיוליאןשלשיריםמאה ,למשל

לדפוס.ומוכניםמתורגמים

בשנתכלזרז'טנאבנימיןאתהכרתי
בנימיןעדייןהיהשמוכאשר 1 194 7

שלכשליחלפוליןהגיעהואטננבאום.
לשלושההצעיר""השומרתנועת

במהרהוחצי.כשנהונשארשבועות

פעולה,שיתוףקשריבינינונקשרו
הפכוואףהתהדקוהזמןבמרוצתאשר

ימיםבאותםשנים.ארוכתלידידות
לפולנ"ת,עברייםשיריםתרגמתי
אתכללבדרך .היהודיהנוערבעבור

ביאליק,שלהפופולרייםהשירים
שיריםאותם-ואלתרמןרחלשירי

הספר.ובביתבתנועהלשירשנהגנו
מהקיבוץשהביא Iימיןשבבעד

מאתהעבריתהשירהשלאנתולוגיה
ניסיונותיאתכיווןברש,אשר

שהולידהשיטתית,לדרךהמקריים
העבריתהשירה"מבחרהקובץאת

העכשווית".

אף ,צעירמשורראזהיהטנאימיןכב

אחדים.שירהקובציפרסםכי

המלחמהשלאחרבפוליןהמציאות
יצירתו.אתוכיוונהדמיונואתכבשה

בשקיקהלאסוףהתחילאחדמצד
מפיהםלרשוםנהגהואילדים:סיפורי

המלחמה,בתקופתחוויותיהםאת
תנועתעלחומרחיפששניומצד

עדהכיבוש,בתקופתהעובדהנוער

עמדושבראשווורשה,בגטוהמרד

מהשומרשלומדריכיםאוחניכים
מהכלקרא Iבמקביל .הצעיר

-פולניותבהוצאותשהתפרסם
 ...ברנדייס ,רודניצקי ,אנדז'יבסקי

לעבריתלתרגםראשוןהיהטנא
"שיריהקובץאתבמחתרתולפרסם

הלאומיהוועדידיעלשהוצא ,הגטו"
הכבושה.בוורשה 1944בשנתהיהודי

שירישלהגדולההאנתולוגיהבעבור
"מהמיצרפרגומ.מאתהשואה

לאאיששירים.מאהתרגם ,קראתיך"
עםפגישותיוכך.אחראותםפיוסם

אתהולידובפוליןהיהודיםהילדים
ושנייםמעיר"אחרלבהקורעהכרך

אלףמתוךמבחר-ממשפחה"
עלשנאספוילדיםשלאוטוביוגרפיות

סדרהמהשואה.הפלטהשאריתידו'
יומניםמתוךתרגומיםשלמקיפה

ביידישהשואהבתקופתשנרשמו

רוזקהשלבספרהנפתחהובפולנית
ומתוך ,באפר""להבותקורצ'אק
חיים"יםתורגמוהפולניתהספרות
יכסה'ו'חושךרודניצקימאתומוות"

אנדז'יבסקי.מאתהארץ"את

עםיחדפרסםמכן,לאחרשניםעשר
"הזעםהאנתולוגיהאתארדצבי

בפוליןהתגובותעלהפעם-והלב"
סטאלין.שלאחרבתקופה

ברחוב , 1914בשנתנולדטנאבנימין
יהודיתלמשפחהשבוורשה,כלבקי
עדאך Iבחדרהחללימודיואתעביה.
תנועתבושעוררההתודעהמהרה

יותר.לבואתמשכההצעיר,השומר
העבריתהגימנסיהאתסייםהוא

עצמולהכשירלסלוניםונסע"חינוך"
מוקסםהיהאזכברחקלאית.לעבודה
אתלתרגםוהחלהפולנית,מהשירה

שיריואתלפולניתביאליקשירי
שאחדפלאאיןלעברית.טובים

שלהיהשפרסםהראשוניםהקבצים
כפיהשפעה,למקורלו(שהיהטובים
בעצמו).שהודה

שלכתב-הידעדייןמצויברשותי
ביאליקשלהגדולההפואמהתרגום

טנאבנימיןלינתןאותו"המתמיד",
יהיהניתןשאוליאמונהמתוך

הפולנייםתרגומיואתלהדפיסה.
זנחהשומר-הצעירבעיתונישפורסמו

עםוהתיישבישראללארץנסעכאשר
עשרלאחראילון.בקיבוץקבוצתו

התנועהבעיתוןמקומואתמצאשנים

המשמר','עלהימים,באותםשנוסד
הילדיםשבועוןלעורךהתמנהשם

מטוביםהתפעלותולילדים'.'משמר
ביטוילידיפהבאהומבז'כווה,
יפרסםאותםרבים,בתרגומים

'ספריתבהוצאתנפרדיםבקבצים

היוקרתית.פועלים'
אירחהואבקפידהשערךבשבועון

קורנלאתקרובותלעיתים
הן ,בסקיפיצויז'י Iנסקימקושי

ארוכות,עבודהשנותבמשך .וקרן

"כדערך:יקרתאנתולוגיהנאספה
וסיפוריםאגדותשלאוסף ,הזהב"

עממיים.

-הפולניתלספרותחזרהוא Iבזמןבו
בעבריתהקוראיםאללהביאכדי

תנועותשלהקריאהמאושיותמשהו
אתבפולין:היהודיותהנוער

"מלחואתבז'וז'ובסקימאת"להבות"
אתגםו ,ויטליןיוסףמאתהארץ"

חובותאלהעטו.מפרי"ההימנונים"
אחרעליהם.ויתרשלאאהבה,של

הוציא ,הר-אבןשולמיתעםביחד ,כך
פרוזהשנות"מאה-האנתולוגיהאת

פולנית".
המיועדיםהאוטוביוגרפייםסיפוריו

עץ"בצל ,חןמלאיהםלנוער
אחת",כיתה"תולדותהערמון",

ורשמיו ,הסף"עלים"תמולספרו
שובולאחרוהדרמטייםהמרגשים
סיפורים ,נעורי"עיר"אללוורשה,

אשתועלויהודים,פולניםעל
שהיה ,וולינסקיהבריקשלודיההיה

(ארמיהבא.ק.יהודיםלענייניהאחראי
אחתאדמוביץ,איונהעלקריובה),
אשרהפולניםהצופיםממנהיגות

מערכתהמלחמהלפניעודטיפחה
היהודיםהצופיםעםידידותיתיחסים

עםהמלחמהובתקופת ,בשומר-הצעיר
-וילבויורקעלהיהודית.המחתרת

(הארגוןה"ז'א.ב"שלי wrשהיה
ה-א.ק.מפקדתעםהיהודי),הלוחם
תוךאשרפולנים,עלסיפוריםישנם
גםישנםיהודים,הצילוחייםסכנת

אךאכזרית.אנטישמיותעלסיפורים
גורלםעלסיפוריםובראשונהבראש
המלחמהבזמןיהודיםילדיםשל

ולאחריה.
בחיפושיולפוליןהגיעטנאבנימין

זעזעשמצאמההאתמול.יוםאחר
השתחררשנה 30לאחרורקאותו

עםחשבוןערךאזרקהקשה.מהחוויה

דבריםלתארמסוגלוהיהמצפונו
כבדה.כאבןלבועלמונחיםשהיו
ללאפשרות,ללאנפשחשבוןזהו

אמונהישזאת,עםאמיתות.חצאי

 .והנאמןהישרהטוב,באדם
ללאושוטף,בהיר ,ישירבסגנון

ופסיכולוגיה,פילוסופיהבליייפוי
אתפניםמשואללאטנאבנימיןמתאר

התקופותאחתהתנורים","תקופת

האנושות.בתולדותהטרגיות
קלים,היולאטנאבנימיןשלחייו

קשים,נעוריםמצוקה,שלילדות
ואידיאולוגיותפוליטיותאכזבות
הראשוןביקורובעתכברמרות.

אתזומולזוהעמידבפולין
מולתנועתושלהאידיאולוגיה

גורלמכותהסטליניסטית.המציאות
גםכמו ,ממנונחסכולאאישיות
חייובשנותבושפגעההמחלה

אדםהיהטנאבנימיןאךהאחרונות.

ודמיונוהגדולהרגישותולמרותחזק,
לתהפוכותנכנעלאוהוא ,הפיוטי
ובשתיקהבגבורהעמדהגורל,

ובלאבמפתיעבושפגעובאסונות
איש.בפניהתלונןלאוהוארחמים;

סיפוקשליפיםרגעים ,כמובן ,והיו
אהבתפרסים,שלשורה ,מיצירתו

החמיםהביתלידגינה ,וילדיואשתו
ארוכות:שעותבילהבהוהמטופח,

כלעלשמחשיח,כל ,עץכלהכיר
 ...שפרחפרח
אתשתהאכןכילומראפשרעליו
 •.תוםעד-והמרירותהמתיקותכוס

גרוסנתן
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בקרקוביהודיתתרבותפסטיבל

התקייםהשנה 27,7 • 4.6בימים

יהודית.לתרבותפסטיבלבובקרק
קרקובחוזרתתוהאחרונבשנים

המדעעירהיאבושלעצמה.
נגרסיםוהקעירת,ויוהאמנו

תיתוהתרבהאליטההפסטיבלים.ו
מתרכזתליןופשלתיתוהאמנו

ויסלבהש,ומילצ'סלבבקרקוב:
סלובומירלם,סטניסלברסקה,ושימב

 1פנדרצקיואלז'ביטהףוקזישטז'ק,ומר

ירז'יואיידה,קרסטינהואנושיי

בנוסףכיאחדים,רקמניתיו Iצקיויר

מןרריםומששלכהואררהושלהם,
אמניםומדעאנשינה,והראשרהוהש

לאופיהתםוכחובנמוסיפיםלטים,וב
גםהםהיפהפיה.העירשלליוהסג

קולישמיעולבלהמשמרעלמדיםוע
קרטיםווהטכנקרטיםורוהבימדירם

מאמיניםראשוירימובלנים,והש
נים.וקיצפנאטים

מתקייםדיתוהיהתוהתרבפסטיבל
מדישנים.תשעזהשנה,מדיבובקרק

ענקתובכרזהעירמתקשטתשנה

עלהפסטיבל'תוכניתעלתוהמבשר
לם,והעמכללהגיעריםוהאמרחיםוהא

מבולוגמרתה"מזרח":

רחבימכלהמגיעיםהמשתתפיםעל
התיאטרוניםלמיואימיםשבועלין.ופ
בתכניםמלאיםבעירהקולנועבתיו

בנושאיםפעיםומוסרטיםיהודיים.

תותערוכדית,ויהמוסיקהיהודיים,

בולכתמלמדיםבהןתוסדנא Iמישראל

דיים.ויהמאכליםלבשלאובעברית

התקיימהשנהלפנילמשלהרצאות,
העבריתתו"הספרשאובנהרצאה

השנהוהח"מ)(על-ידיהעכשווית"
לאחר"ישראלעליסוישבחירצה

 ," 1999הבחירות

בשםלניופצעיר Iבליהפסטמנהל
ללאקשים,בתנאיםבדוע Iמקרךיבוש

ללאשררה,ללא Iמסודרמשרד
רבים.ידידיםלועוזריםקבוע.תקציב
גיירט,קזישטוףאוהויבעוזרהבולט
תרבותבחיישמעורהקולנועאיש

עונתכשמתקרבתהכלל-פולניים.
בנילעזרהמתגייסיםהפסטיבל
מתנדבים.צעיריםתוועשרמשפחה,

להוכהעירמדהימה.דיתמהתוצאה
השכונהדית;ויהתותרבנושמת

שלשכונתםהיתהשבעברקז'ימייז',
היאלתחיה.כאילוקמההיהודים,
ולרחבהרברוציבמתמלאת

SZEROKA) <, מכל ,ןומגוקהלרםוז
הסימטאות.מכלהקטנים,בותוהרח

המרשים,גובקטלך'רמקיבושתבוכ
עלושלקחנהמשימה ... "שהפיק:
דעתותוידיעלהעבירהיאעצמנו

שלותרבותםתולדותיהםבנושא
ניסיוןזהועושיםשאנומההיהודים.

והבורותהזרותחומתאתלשבור
הדבריםמטבעאלהכיהיהודים,סביב

רחיה Iאמוןחוסר Iזלזולמולידים
היאהאנטישמיותשנאה.ולבסוף
ואילוהשנאה.שלקיצוניתהצורה

ביתבתוך Iבפוליןלאנטישמיות
עליביותרהגדולהיהודיהקברות
 • " ...במיוחדמחפיראופיישאדמות,

עקביאמרים

עקביהו'יצחק

לזכרו
מץוקהתאספנו 28.6.99שניםובי

סמיותוהקברבביתקיריםומודיםידי

ןואחרדוכבקולחלבחיפה,ההרשעל
 .ועקביהליצחק
בלתיוףוזקגאה,"יקה"היהיצחק

וממנפהושהחנסרומאישמתפשר.

 1ררומשגדול'דיסטותלמהלאה.ו

וייחבשנותבלשן.ומבקרמתרגם,
זאבת:ומהבריהתרחקתונוהאחר

שעלושלהשןבמגדלדדומתב
וביתדלתעלבחיפה.רשוכתומדרג
מראש",פגישהלתאם"נאשלטנקבע
שלטעליהוענקיתספריהותיבב
"ספרייתש-לבנהוקידתותיובא

 ." 54פבזנרברח'בהוהקרההשאלה

בהוהכתלמלהלוגדדוכבולהיה
תי.ולאיכחדהנהחאבו

ספררואראהשניםכתשעילפנ
יים"ולמננצרטו"קןוהאחרושירי

ערכהלאחיפהשלתוהתרבלקתחמו
שניםבמשךשתרםיצחקו.דולכבערב
לאליאמרבעירתוהתרבילחיתורב

מרהיהלבותי",ואמנדים"הםפעם:
התדפקלאוגאההיהאוהאךכך'לע
דלת.םושעל

ושלנןוהטלפתושיחליתחסרנה
חלקלילספרנהגיצחקת.ובשבת

תרתו"פיהייתיאנוותיומומחל

 ,"ושלתומוהחל
תייבבןוהטלפצלצלתוהשבתבאחת

ק:חיצהיהוהקשלהשניומעברו
ילמתח-לךלספרחייבאני I"רחלי

וליענית "?םופתאמהאבן.אבאלע
שלךאבאעלחלמתליו"אס:ובהיס

בעלהשהייצחקאבן",אוהושעכשי
אהבקחיצצחק.מקברירומוהשוח

לדשטייןוגהקפהבביתלשבתדומא
דלוהשטרגתועאתלוולאכבהדר

ו.עברימיםולשהזכירהינאית,ווה

 .ותיבבהסתגררייםיסגררףוחבימי
סגרם,וחימריותנבכמהועצמהקיף

נהנהומקטרתןשיעת,ונוהחלאת
פףואומתאבךולהוהעןהעשממראה

דר.חהאת

שהיהפרהואתוקלטסףואולהיה
אהבחדובמיותוכוארתושעולמאזין
אגבר.ושלתוהיציראת

ליאולקרהתעקשהימיםבאחד
שילדלסקראלזהשלמשיריה

תוהצליליאתגושאספיכדבגרמנית,
 .רוהמקבשפתשלהם

להוריםיחידבןבגרמניה,נולדיצחק
בשואה.שנספו

ועדישיבהתלמידהיהתוובצעיר
ושומרמאמיןאדםנשארהאחרוןומוי

בביתובמיטתבשוכנוות.ומצ

ידידתו'גורן'משושהביקשלים,והח
נחומשיהיהתפילהסידורלולהביא

מיטתו.דיל
תובשנ-שנהכעשריםלפני
שלרכיוומעאחדיצחקהיהנים,והשמ

היהאוההחיפאי.'כרמלית'כתב-העת
ליהיתה .משירישפרסםןוהראש

במשךושלאמתידידתלהיותתוהזכ
ת.ונוהאחרהשניםושתייםעשרים

עמוחחתיושהאחרוןפסחבערב

ביקשתישמח,חגולאיחלתיוןובטלפ
סירביצחקאךהקפה,בביתשניפגש

לפסח.כשרהיהלאהקפהשביתמפני
פגישההחג,אחרילהיפגשונדברנ
על.והפאליצאהלאכברלצעריאשר

ואצלקרתייבפסחאחרידשוח
ליםוהחבביתגיתולוירוהנבמחלקה

לורפומעהיהאוהבחיפה.טשילדור
ברהולדוהנשמהלמכשירברומחוהכרה

שש.והתאלאכברו

 •יצחק.תךואאשכחלא
אלכזפורמןרחל
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דיברתיאמת

הוצאתשם,ראהמשעול:אגי
עמ' 77 , 1999תג

עליהם:לכתובשקלשירהספרייש
(מלשוןמתרשם ,הספראתקוראאתה

מלשוןדווקאלאו"רושם",
אגבלךמשרבטאולי"מרשים"),

הכתיבהוזהו.-הערותכמהקריאה

ללאפקפוקים,ללאפשוטה:"על"
ספריעםכךלאחששות.ללאספקות,
"ראהועםמשעולאגישלהשירים
בקריאהכברבפרט.החדששם"

יכולתילאמתחילתה,ממשראשונה,
כדיתוך-ולסמןעיפרוןליטוללשא

מןרביםתמונות.צירופים,מלים,-
שניתוקראתישבתיהשירים

אלבזפורמןרחל

• 
:בזr~pוק~תדמף,חיית 7~לףת;ךאלמביטה
 . .ףמ.תעגלתע;.לה
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o/;n ךתז;כ~ק.ת~~. 
:בז;כ~~ק~ת:בג:ומף~ה~ל:בדזפף:יםשליתאתמחברת

~קש ~pז[:סר~ז ry~ל ל~~pז[: ,- iנת i ' ה~~-~,ע~
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~
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והגןוהטבעוקולותיומראותיו
מןניכרבחלקביתבניהםוהשדה

אין(כמדומני>לעולםאבלהשירים,
זואימפרסיה:כאןאיןנושאיהם.הם

ישבמובהק.אקספרסיוניסטיתשירה

געגועשלבחותםהטבועיםשירים
אתלדעת/לא"מתיימרת-מפוכח
למה /להשתנותחולמת /הידוע/
עמיבמטבח,(מתהלכתכבר"שאני

(החייתמפוכחתהזיהשירייש ;) 14

שירישלושתוישנם · ) 17עמיבא,
תקום"אםהעצובים:"נוקטורן"

 /,המקרראתותפתחממיטתה/האשה
אפשר /פניה,אתלראותיהיהאפשר
אור / ...מבטה/אתלראותיהיה
הממתיןבלילהצריכה/היאאחר;

(עמילבולעה:"שחורה/עורככורסת
ומשיחהעצמהעםמשיחההיא .) 22

הוגהזוש"בשעהבעלהעםבדמיונה
מליםושמה ) 24(עמ'כפירותיו" ...

אתבוחשתאת"מהבפיו:מכאיבות

למיטתך/שובי / ..הלילה?/אוויר
מותי /אחת.בבתלמותצריכהאינך

לתיאוראבל ) 27 • 26(עמיבמידה".
ולאינטרוספקציההאפורההמציאות

מפוכחת,ראיהתמידנלוויתהזאת
מתובל(אוליהומורגםכללבדרך

ונוחם,-ציניות>ללאאבלבאירוניה,
אינםלרגעיםוהתסכולהעצבוכך

עצובה.שירהבהכרחיוצרים

ושלחסדושלתקווהשלשיריםויש
שלהשקט"אניעצמך:עםהשלמה
מתעבה/מידקקשאביככל /.החדר
אתמתפיחאנישבראשכם.//הרעש

הנפערהחוראנישיבואו/המלים/
לאבמלה.//לכסותאפשר/שאותו
השקטאני /ממני,להימלטתוכלו
כך-גופכם"שלהשקטשבאי

 ,) 56עמ'(שקט,שירשלפתיחתו

אניבכול;המצויהקשר"אניוסיומו:
עכשיו",בכם/המפציעזההוא

שלמוחלטת,התרגעותשלבתחושה
כמו ,יופי-וטוב-לי-כאן-ועכשו

קובץגםמסתייםדומם,טבעתמונת

 .) 76עמיערב,(לפנותכולוהשירים

וכדאי-כדאיוכהנה,כהנהעודויש

לקרוא.
ביני-לבינילבחוןלבסוף,בא,כשאני

מהועלהשיריםשלכוחםסודהמ
ההכרחימשקלם(לצדלהםנתפסתי

והעבריהכלליהתרבותיהמטעןשל
לשוןשימושילצדהמשוררת,של

הדמיוןלצד ,לשוןומשחקינהדרים
משעולאגיליעונהוההומור),
דיברתי"."אמתשיריה:באמצעות

"אמת"איןהאדםבנימבחינתאמנם,

(מלשון"נכונות"ישאבלמוחלטת,
ישנכונים;דברים"נכון"),

לה,מחוץתכליתיותהתכוונות-ללא
שלשיריהפנימית.נכונותשתוצאתה

במובןנכוניםשהםכיוון ,משעולאגי
גםמדבריםהם ,לייפיםהם-זה

 •אליכם.גםאלי;

• 
דר י~~ס.ןה ר:.~:
ך~ת·ךקףע.י Qח ,r ~~ ה~~~ /oךה fל~ס~ד;ן ר~~

של;.הנחשת -: :· :· 

:ב~רךה.ןאןך ל~.~ 7ך:~א ן;ע~~ח~יט lf~םר

:בךק;ת סיי.r;ע~~~~:בל.ח.םאתבצעההיא
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ונגסה.
: T : T 

וןחףסםםע.תא;תההיהבחדרהאדיר
T :-• -:• יי.TT T • 

נת;כה.נערהוהאש
: •• T T :-ז : T 

הבא;לשירהמשכתיבטרםושלישית
כפול ?אחרתיכולתישלאלעשותהמ

הוסףהשירים),(מספר-49בזההליך

הרהור-שלאתנחתותוכמהכמה
שעותכמהלךוהרישחזור-מחשבה

ראשונה.קריאהחווייתשלטובות
(ובשירהההפנמהשלבמתחילעכשו
עיקרכמדומה,הוא-הוא,טובה

הפעםאצלישארךהקריאה)מלאכת
שם"כש"ראהשבועות,וכמהכמה

התיקואלהספהאלהשידהמןנודד
שולחןואלבאוטובוס)(בנסיעה
ונקראשבוהואחלילה,וחוזרהעבודה
כךאגבמשרבטואניומדופדףומעוין

דפיעלרשמיפלחיאתוביהמניה
וללאסדרללאובפנקס-כיס,טיוטה

והיאהכתיבה.באהלבסוףתוכנית.
ולהחליטלמייןהצורךבגללקשה

ממלאההחוויהבעוד ,ולקצרולבחור
גלושלומאיימתגודשתואותי

ולהציף.
שירההיאמשעולאגישלשירתה
אלהואיןואנושית,ונשיתאישית
מזה,לפניםזהקונצנטריים,מעגלים

ניכרבחלקחופפיםעיגוליםאלא
ככלוהולכתהמתרחבתמיריעתם,

עלהכפרבהם.לקרואשבשאתה

• 
f אן~ n ט.ק~~כ(ם;ף :J ד~י

אפ;רצעיףע;טהאני
שחפיםלצףך T תאצ;•,-,

;ריסה.ת 1ך ry ;iז;כת;פ;ך;ת~אן.

• 
;.ךרת nו~¾הח.רר J:~לי;רדתשעלטהשעה
ז;כין 9כ J'ריםו~'ת ' 6:בrיפףט•עםאת Tז;•כ:רתאני

א wנ;·.דהולמהזה_כלכפת.אל.מינעצם
: :• :• : • • : -T '." T T , , 

פניםאראהמתה;מ;תעת

 .ע~~::בן~ן· ...ף iל. q1;ב iך.ח.ךף

• 
.רץ fדח~ה 9נ; י~~ך w~חשיר;רזת nכשאני

ה fסך~סר~םק ry~ן ryל ת~~-:~ל
~~לף~הי;ת ryל.חיד /fo~ה~ללס,יבא'ל

:בrוםלף~ה~שףל.יל~דצ;עדתאניהזאתנצבה
-• T -:-• :• :• : • • 

הזפסכה.אתמסירה
: • T •: T '' - -

שביטשייעקב
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 : 1טלוויזיה

בן-דור,אורנהבהנחייתנשי""מנס

/הכשאתגםלוחמת.פמיניסטית
יכול/האינךמוצהר/ת,פמיניסטית

שלהטובמזלואללהשתאותשלא

ניתנתשלמהטלוויזיהשתוכניתאדם,

השקפותיו.להפצתבהלהשתמשלו

עלמאודלהודותצריכיםאנשיםסתם

איזואבל .הקשראיןהקשר?באיזה
איזוהמראיינת,בעינייצירהחדוות

הןבדיוקמהלדעתלוהטתסקרנות
המשוררת,שלשולחנהעלהגלולות

בנהאצלהביקרבדיוקפעמיםכמה

מאושפזת?כשחיתה

31שבת, . בן-דוראורנה . 7.99

בפתחהממשלהראשאתמראיינת

ראשונה":"קריאה : 2טלוויזיה
הפרומואיםכללנובישרוסוף,סוף

ולאתרבות,תוכניתגדולה,בתרועה

בבוקרשבתספרים.עלתוכניתסתם:
מזגןקרים,מיםכוסבכורסה,ואני

שבעולם.הטובהרצוןוכל
אופהבסקיקומרוארז : 1מס'אייטם

חלילהיישמטשלאלם,ומצהכללחם.
תהליךהמאפיה,חללחיוני:פרס

 1קומתובמלואארזהלחם,הכנת

השאלה .כולההאידיאולוגיה
שלוהלחםאתשהועמההמרכזית:
אניפשוט:כמה<התשובה,לישראלי?

והקולבישראל).זהופהישראלי

לחםמתכוניספר :בולהיתלות

היווכבר Iמזמןדי<כברשפרסם

אנחנועכשיולא).נסחזהראשונה

אתלאכוליהיהכיףכמהיודעים

הזה.הלחם
צילומיםאלבום : 2מס'אייטם

התלבטותבליישראליות.מדירות

האלבום.גםיפות,שהןחותמתאני

לעצמולהרשותיכולמיהשאלה

רלוונטית.לאבאמתכאלהדירות

אותו<ועםרלוונטייותרהרבה

מהולשאול:יהיהלתשובה)סיכוי

ספר?

הלאה.וכך
קודמתיתבתוכנבמקרה.לאוזה

עלדקותוחמשעשריםבמשךשמענו
ראינוגם Iבישראלמיסטיותאמונות

איפהבמיסטיקה.תרגיליםכמה

1 ='.\ 

ר

 •ספר.גםהיהברקע,שהוא,קריאהוכנגד-הביקורות,ביקורות

דודבןאורנה

פתחון-פה.שלאפשרותכל
הרבהמעניקהאינהעצמהבן-דור

פתחון-פה,הזה,המבוקשמהמצרך

 1להגידמההמוןלהישלאורחיה.

בהמוןלצפותהיאשגרהשלותמונה
היושביםמזמינה,שהיאהאורחים

לדיעותיהמאופקבנימוסומאזינים

שלה.
דוגמאות:כמה

מריבכל Iדייןיעל , 24,7,99שבת,
ראשבידיקיפוחהכנגדלבה

לאאישיות Iאנגילואורנההממשלה,
מאודמסקרנתאבלמוכרתממש

יושבותיתום),דניעםקפה<תקרית

הרבהישלשתיהןבאולפן.זוכנגדזו
מנקודות-מנס •וכנראהלומר,מה

אומרים,הייתם Iזוהי .מאודשונות

אבלהאלה.למרואיינותהביתתוכנית
יחדשתיהןמקבלות,שהןמהכל

בקושיהבלתי-נמנעת,ההנחיהכולל
כך?אחרומהדקות.לחמשמגיע

חדש,לא Iארוךראיוןאחר-כך
רביקוביץ.ידליהעםומביךמציצני

זהובחיפה.מוכותלנשיםהמקלס

אביבידיוילדיהאםנרצחובוהשבוע
הממשלה:לראש Iבן-דורהמשפחה.

נשיםיותרלשתףבהבטחהעמדת"לא
נחותותכנראההןנשיםבממשלה.

אולישישמרגישלאאתהבעיניך.
שלך?"הידייםעלגםהזהמהדםקצת

חיתהזואבלמדויק,לא<ציטוט
מלהשיב,נמנעהממשלהראשהשאלה).

השואלתציפתההאםובצדק:

לתשובה?
דשאבגובהדיון . 7.8.99שבת

באולפןהנשיים.השדייםעל Iבאולפן
גברים:ושניאמניתחוקרת,סופרת,

מנסיםוהחוקרתהסופרומנתח.סופר

מנסההמנתח .הדיוןאתקצתלהרים

 1חייהןשלשברבנקודתנשיםלתאר

קשה:זהאבלהמדובר.בנושאבדיוק
השיא:ואז,מתאפקת.בקושיהמנחה

אתהומורברובמתארתהסופרת

אנהאחד Iסוויגי"אחדשדיה:

איבדההקוראת, Iאותי '.' ...פונק

צחקקה.המנחה .לתמידמסלוןרונית

חצי,סומקרוני
 fוb-א-מ-,-,ת-. ס-.,------

 :rויעקביצבימאנגלית:

האי

 ה:~~ p: ה~~~~אן 'ר~~ר~ל"חים.
לענובי'זהעםואביא

 ה~~~;~~~~פרם-נ;בי
~ךך~ב;ןתל i _ם_י~~~א;תר-~ב,ע~

~~יםי~ ry :ןקיר;~יסןאךך-ר~ם.
ד;ר nללא;ריניח~ל;נ;תיה nוכלנם,

 ~ע~~: ר~~;~ןד~רי ,ם~ל~ ~~~ ,-ן i צן-~~~
אעשה,וכזאתכזאתהר~ח.של-חת~לביללת

: • : -T •: T -T T : :• ::• :• 

גדלההזפריר~תאתורא~אל;הים,אמר
שפת.;תיהםממל.אח:הזפגלהואת.נעיני'הם,

 •ללדת:: ~•עך~ T ::ם ryי ו.ז;~ i "~- .ם~ל~~ "".ז~•ק~~
נט;ביםאבחרואני;תי' nמזנעל

 .-ה;ם.'אל .בחזרהלהשליכם
; -; • T r: - T :• ז-

 .~סי~י~לןקר(הן.זה

 • 1913ילידוולשי,משורר,כומר,ת'ומאס.ר.ס.

עבודתהשדים.לאיהדתיתהגירסההואשלו"האי"
הכומרדבריובעיקרמצריםלמכותרמז Iפרך

נפלא,איהרוח'.'של"ביללת-חתולהטובעים
בלבד.לקריאה
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 ~ 1~~ן

היאההשראה

בשרהביצועאבן

ודם

העירמןשיריםפרפה:רסקו

מסרבית-קרואטית:הלכנה.
קשב.הוצאתבן-ציון.קטןרינה

 1999עמ: 80

האחרוניםבחודשיםטסוכלגרדמעל
אתשידרההטלוויזיה Iנאס"ומסוסי

וברחובותהגאווהחטאחורבות

בריחהשריפהאבקריחהתערבב

רחמים.ללאעירהמחאה.הפגנות
אלהבימיםדווקאלקרואמרגשוכמה
את ,כנה"הלהעירמן"שיריםאת

פרפהוסקרפעםששלחהאהבהמכתבי
בינותאתלבנה"עצםהזאת.לעיר

"כלגרד",בשירכותבהואלעננים",
אתלציירכדיושמשאשומגייס

"שלקוסמיתמחתונהכחלקגרדבל
הארציהנהרעםהרביעי/העדןנהר

השירבסוף 11 ...השלושים-ושישה
ל"עצםהעננים,עצםכלגרד,הופכת

"שיבה 1אחדבשירמעצמותינו".

ידעתילא ... ,,פרפה:כותבלבלגדד",
הענניםמןיורדת/הלבנההעיראם
אלמקרביצומחתשמאאותוכי/אל
הזההקסוםהטשטוש 11 ...השמיםתוך

שלמגדיר-הצמחיםלהיותיכול
השורשפרפה.שלמשתלת-השירה

מנתעלבגבעולפעםלאמתחלף
הזןאתמשקהפרפהחדש.זןליצור

לשמועאוזןומסהמהורהריםבמיםהזה
לבלגרד",ב"שיבההצמיחה.לחןאת

אלמקרבולצמוחהעידיכולה ,כזכור
היאהתמונההשמים.תוך

להשתמשגםאפשראךסודיאליססית
העידשביןלרווחמידהכקנהבה

'סולם-אחרות:במליםוהמשורר.
מלאכיםובמקוםבחללמוצבפרפה'
רגליאתמציירהואויורדיםעולים

הלא-מודע.
הזאביםבשיריגםקיימתדומההרגשה

המתורגמיםהשיריםבשניפרפה.של
הלוחכת","הזאבההמחזורמתוך

"הזאבהמסאפיזי.הואהווליום

העולםוכלהרקיע"למרגלותשרועה/
למשלכמוגופה,שלהטיפוגרפיההוא

"בערוציאושבשריה""ההדים

בעיניה ,מייללים/נהרותורידיה
ואיזהיופיאיזה 11 ...מבזיקיםאגמים

לכווץפרפהשלבמסאפורותישכוח
 1אחדבשירזאבה.שלגוףלמלאעולם

אתפרפהמנחיתהזאבים","עדינות

מתארהואלקרקע.הזאביתהמסאפודה
אתומגייסבוחוסלושהזאביםמקום
ביןהמתרקמתלארוטיקההזאביםרוח

היכולת .ובינוהצעירה""זאבתי
אתאחרבשירלתלותהוירסואוזית

אחרובשירהקיוםכחופתהזאבים

מתבצעעליוכשטיחאותהלפרוש
שפופהההוכחההיאהאהבהמעשה

עדינותגםצבעמאותולהפיקיכול
שמן.שלעזהמשיכהוגםאקוורלים
לסחוטיודעתפרפהשלהפואטיקה
אתגםוהטרףשיניאתגםמהזאבים

מחייב.לאהסדרהחמקמק.הגוףלהס
"שיעורהנהאז ,סדררוציםואם

הספסלעליושבים"אנחנובשירה":

לבארשלראשולפסלמתחתהלבן/
משורר ,ולנאיקולאוסנ<הערה:

מתנשקים/אנחנו /אוססרי-ר.ס.)/

 /שירה/עלמדברים/וכדדך-אגב
וכדרך-אגבשירה/עלמדבריםאנחנו

דרכנומשקיףהמשודר /מתנשקים/

מבעדהלבן/לספסלמבעדלאי-שם/
באופןדומםכה /השביל/שעלהחצץ

המזהירותהנחושתבשפתימזהיר/

לומדאני 1ורשץבגן /שלו/
וכך 11 •בשירהעיקרמהו /באיסיות

המשוררשלהאבןשפתיביןבמרחק
שלהממשיותלשפתייםהמפוסל
אפשראהובתואתהמנשקהמשורר

צומחיםבוהאמיתיהמקוםאתלסמן
הביצועאבןהיאההשראהפרפה.שירי

 •ודם.בשר

סומקרוני

היהבראשית

אדם
לקירם.הוכחותקראל:חנה

ברונובסקי.יורםמפולנית:
עמ' 240עוב,רעםהוצאת

יהודיים''נושאיםכותבת"אינני ...

בנושאים.עוסקתאינניבכלל
עולםעלודקאךלחשובברצוני

לא,קיים.היהבזמנובאשר ,חייהודי
ביאיןהשואה.עלכותבתאינני
 .לכךמספיקיםכוחות

היהודי,העםשדיריאתמחפשתאני

זכריאנשים,שמותבדייקנותרושמת

איןנודע,לאקבורתםמקוםכתובתם.
יידעשמישהוברצוניזכר:בהם

רקלאשקוראיהוארצוניעליהם:
בראשאלאמותםעליוודעו

באשדועודחייהם.עלובראשונה
כלוםכביכול.יהודיים"ל"נושאים

בודהיסטינזירעל-ידיהדיבוקגירוש
אמריקאייהודיפרופסורשלמקרבו

אינניספציפי?יהודינושאהוא

יהודיםשלספריםלקרואנוהגת
בתקופותפוליןאתשעזבופולנים
השואה.הואכתיבתםונושאשונות

אהבת-מעיןהללוהכותביםאצליש
(חנהלפולין"אי-רציונליתשנאה
העיתונאיתעםבשיחה ,קראל

 .)קריגלאלזיבייסההפולניה
"הזהוקריאתאחרי ,דעתילעניות
עודניתןלאלוי,לפרימואדם"
עודאיןאושוויץ.אימתעללקרוא
אתלהמחישהשכילשכה ,כמוהויוצר

תיעודלאאדמות.עליהגיהנום
יצירהובראשונהבראשאלא ,בלבד

נעלה.ספרותית
השילובהאםהיא,הנשאלתהשאלה

העיתונאילזההספרותיהסגנוןבין
מחלישאוהמתוארהאפקטאתמגביר
לידייבואהיוצרשלכשרונואותו?
מקשהמשניהםלעשותביכולתניסוי
אחת.

רפורסז'השל"ספרותיזציה" ,אכן
שלהנארסיביתוהפיקציהעיתונאית

להםהדומיםלגורלותהאינדיקציה
ביוגרפיותמעיןלפנינו .למכביר
הלאבאשרדמויותיה,שלזוטות
בכל.אמיןהואבחייהםלכאורהייאמן

"להקדיםבספרהבשעתהנהגההיאכך
רגישהמחווהשהיה ,אלוהים"את

ורשה,גטומורדישלהמנהיגלסגן
ה"הוכחותאולמן.מארקהבונדאי
לאקוניותבאיזומסופרותלקיום"

כאןהנערךהטראגיכאילומדמימה,
אנושגורלכאילו ,מאליומובןהוא
 .ממנומנוסשאיןעליוןצותחתנתון

ניצבתלעתים,שחור-לבןבפסיפס
אםהזוועה.ניצולישלעשירהגלריה
במחנהנולדהאשרבתהאתשנטשה

 ,בעברלהיזכררוצהאיננהכי ,ריכוז
בפסנתרןמעשהמהמבורג"),("זאת

השואהיליד ,צ'יקובסקיהיהודי
הואאךצלינה,סבתועל-ידישניצל

 ,בצוואתועמה:בקשריםרוצהאינו
אתלמסורהמהוללהפסנתרןמבקש

המשחקתלונדוניתללהקהגולגלתו
 .("המלט")"המלט"את
חנה·קראלשלסיפוריהגיבוריכל
 ,שאולבזמןחייםסיפוריה!) ,<כן

פניהם,עלמסכהמעיןלעתים
ומכסיםספחמגליםכמוהםובאמירתם
לדייקנותקשובהקראלחנהטפחיים.
מאודה.בכלעובדתית

קראלחנה

סממניעלבעקרוהמבוסס ,הרומן
אחת.בכפיפהלדורעשוייםריאליה,

הפיקציהסומנת ,משלדרך ,כך
שוורצברסאגורהשלהסיפורית
בקריורקשלאוהצדיקים"'ב'אחרון
כמוחשיהמדומהאתהשקרן"'ב'יעקכ

 ,לעצמותיארלאפרועדמיון(שום
אי-פעם!)ייתכנואושוויץשמשרפות

אגרןשלהדפודסאז'ותועור:זאת
אינןקססלראדתודאוקישארווין
הצרופהמהסיפורתזהכהואנופלות

דורם.בנישל
איננה ,מפוליןיהודיה ,קדאלחנה

כי Iכלשהיפיקציהאחרילחוסה
הפיקציהעללעתיםעולההמציאות

"הוכחותבספרהוכמה.כמהפי

רשימותיהלקטשהינולקיום"
 ,היחידבתווךניצבאחדים,מספרים

מקרובבוחנתקראלגורלו.מולארם
בהםכילכאורה,יצאי-דופןמקרים

מזההסיפוריתגחההפלכייתכןברם,
חןימצאולאמזה,העיתונאיוהניסוח

הנוסחהחסידיהטעם","אניניבעיני

התייחסזה,לכגוןהאחידה.הסגנונית
ההוגיםמראשי Iאזורנובשעתו

אזורנופרנקפורט.באסכולתהיהודים
קפקא:עלבמסתודשם
כמילוליהנחשבעסומפרימשפס"כל
מסאפודהבתוכומכילמאידך ,בכל
קפקא,איננהקראלאמנםדבר."לכל
 .יביןהמביןאך

כלעם ,חבוי ,לקיום"ב"הוכחות
מןסמויפןמעין ,בהןאשרהדיאליה

ונסמסתורין .בערפללוטכמו ,העין
מציאותבחזקתהםגםמשמים

לאשורה.
חנהשלהמרהיבההאסופהבמרכז
כי .גודלווהיחידעומדקדאל

סובבחייובמעגליארם.היהבראשית
 •הכול.

רפאליצבי
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פרליןשלרם/'היי
ר,יקרה!"

פולניגםיהודיגםמיזליש:פנינה
מבואעםעברית(מהדורה

שלוםמפולנית:תרגוםוהערות);
בר-אוניברסיטתהוצאתמיזליש,

עמ' 300 , 1998אילן

 ) 1940 • 1875 (חיותויקטורשליומנו

הבולטיםהיהודייםהאישיםמןאחד-
המרכזיעניינוהינושבפולין'בבלבו
הואפולני".גםיהודי"גםהספרשל

בהתקופהתקופתו,אתמתעד

חשיבותבעלהיסטורימפנההתחולל
העםבתולדותאלהימינועדמכרעת,
בכלל.העולמיתובהיסטוריההיהודי
על-פניהמשתרעמהלך,רושםהיומן
באפריל-29הלמןשנים,עשרהשלוש
 • 1939בספטמבר-22לועד 1926

בעתללבוב,הסובייטיםפלשובוהיום
ממעל.אותהמפציציםשהגרמנים

עםחיותויקטורהסתתרזמןבאותו

בידישנתפסואחריתוחבריו'

נעלמוושםלסיבירהוגלההסובייטים,
פולנית,כתובהיומןעקבותיו.

הספרעורכתמייזליש,פנינהוסוברת
נעשההדברכילאור,אותווהמביאה

אפולוגטיתהזדהות,תחושתמתוך
שבעתידהמחשבהבעקבותמלכתחילה,

(עמ'דווקאהפולניםבידיהספריפול
צילוםמקדיםהיומןתחילתאת .) 31

שלהעתקים .שלוהמקוריהשער
תקופהאותהאתהמלוויםמסמכים
מהםשאיןוחבלהספר'לאורךפזורים
יותר.

הסיפורית,האוטוביוגרפית,האיכות

אלמצטרפתהיומן'שלההיסטורית
בשחזורהמסייעיםאחרים,מקורות

היהודיהעםשלגרפיהוההיסטורי
הפרספקטיבהחשובה.תקופהבאותה

ואףרגשיתמעורבותחובקתהאישית

מנקודתומוגבהת,אופקיםרחבתראיה

ממשפחהשמוצאואדם,שלהתצפית
עםנמנהואשרומשכילית,אמידה

האינטליגנטית-התרבותיתהאליטה
בפולין.
קורותאתביומנומגוללחיותויקטור

למורשתבמוצאושנולדאדםשלחייו
כללאורךואולםהיהודיים,ולדת
חדללא Iהטרגילסיומםעד Iימיו

ללאומיותנאמןולהיותמלהזדהות
לאסימילציהקראהואהפולנית.

באומההיהודיםשל(התבוללות)
כמיעוטהתבדלותםעל-פניהפולנית

משהתגברהזאת,ועם .סגוראתני

במקבילבפולין'האנטישמיות
פאשיסטיותתנועותשללהתעצמותן
בשדהכאששהתפשטובאירופה,

דיקטטוריםשלהנהגתםתחתקוצים,
שינויחלבהיטלר'וכלהקובפרגהחל

לצדדהחלוהואחיות,שלכריעותיו
ציוניתיהודיתמדינהשלבהקמתה

בשלביובארץ-ישראל-פלשתינה.

הואהיומןכתיבתשלהראשונים
לחשיבותבאשרמתלבטעדיין

הציוניתהתנועהשלהתעוררותה
כפילארץ'לעלותליהודיםבקריאתה
 : 1929גוססבאודבריושמעידים

בעייתאתאפואתפתורלא"פלשתינה
בחגאך ,) 113(עמ'היהודים!"

שלשויפתןלנוכח , 1932השבועות
קובעהואבגרמניה,יהודיותיצירות

עםיחדפותריםהיינו ... "נחרצות:

 ...הטרגיתהיהודיתהבעיהאתהציונים
להיותיכולהיהאידיאליפתרוןאיזה

אתמחדשאחרחלקמתבולל'חלק-
אתמשחרריםהיינוב'ארץ:היהדות

מןהמזיגה,בתימבעליאירופה
הופכיםהיינוהשנוררים.ומןהרוכלים
במזרחביותרהגדולההתרבותלחלוצי
מי ...אדמתנועלכלאוםלתחיהוקמים
אתלעבדלארץשיסע-ויכולשרוצה
אין ...לאהובאותה,ולאהובהאדמה
(עמ'לפלשתינה"מחוץיהודירנסנס

147 (. 

למזרחשנדחקההיהודית,הקהיליה
זרמיםלשלושההתפלגהאירופה,
-גיתאידיאולונבדליםעיקריים
אחתמרכזיתקבוצהמזה.זהמהותית

עלששמרההאורתודוקסיתזוחיתה
הסביבהמןמסוגריהודי'חייםאורח

שאפההשביחהקבוצההגויית.

בפולין'לחלוטיןולהיטמעלהתבולל
וגדלה,שהלכההאחרונה,והקבוצה

החזוןאתלהגשיםביהודיםדחקה
ישראל.בארץהציוני
כללאורךבמפגיעמבטאחיותויקטור
מתפשרתהבלתינאמנותואתהספר

גרפיתגיאומולדתראהבהלפולין'
בשלודווקאזאת,עםיח.דגםורוחנית
אותוהקשההתפקידלרבותמוצאו'

לאות,ללאבווהתמידעצמועלנטל
בפניהיהודיהציבוראתכמייצג

עולההפולניים,והרשויותהשלטונות
כדיעדהחוזרת,התלבטותבספר

החצויה.הזהותבענייןכפייתיות,

גםיהודי'"גםהספרשםאףמכאן

היומן,שלבסיומו ,) 114(עמ'פולני"
אתבבטחהוחוזהיודעחיותכאשר

הואלהתרחש,שעתידמכלהנורא
היקרה,פוליןשלום"היינפרד:
משהדתבןפולנילמוות,ההולך
האחרוןבעמוד ,) 252(עמ'לך"מצדיע
(עמ'פולין""תחיקורא:הואמשמ
270 (. 

לקיצוניות,הנוטה Iאישיותומתוך
עולהביומן'מתאפיינתשהיאכפי

וזוולהתבודדות,להסתגרותנטיח
נלאהבלתיבדחףהרףללאמופרעת
תחושהמעיבהאלוכלעללעשיה.

הפרטיהזמןעםהנעהבלתי-פוסקת,
כי Iהקוסמופוליטילזהבמקבילשלו'

הולךהציבורייםבחייםלשרודהמאבק
ומכבידקשהנעשה iהולךומעיק,
שלמעמדםשנדחקככלשכןיותר.

שלהמוחלטתלהתפוררותעדהיהודים
קיומיתלחרפהועדהעם,שכבותכל

מאמציםממנונתבעוכךממש,

האינטרסיםעללהגןיותרמפליגים
רצונוולמרותהפולנים.אצלשלהם
נותרהואהפומביים,החייםמןלפרוש
היהודים,הנציגיםמביןהאחרוןכמעט

אמוןבולתתהיהניתןשעדיין
להמשיךמחויבהיהולכןמסוים,
ולפעול.
הבלתיהציבוריתפעילותולמרות
במשךלוהביאהאףאשרנלאית,
לאכבוד'שלתאריםאינספורהשנים

בקרבהמעטה,בלשוןאהוד'האישהיה
רבותפעמיםלהיפר' .היהודיהציבור
שלאקשה,ביקורתעליונמתחה
ולקלסללעגאותומלשיםאףנרתעה

מאמריםהמקומיים.היידישבעיתוני

לוונגדושהוטחוובוטיםנוקבים
עלסאטיריותבקריקטורותפעמים
השלטונותאצלמהלכיואודות

מאישיותונבעהאחדהטעםהפולניים.
להסתגרהבטיחביןכאמור'שבעה,
אובגנו'והמרשים,האמידבביתו

דחףאותולביןהעשירהבספרייתו
הענייניםבמרכזהעתכללשהות
פנינהואכן,ציבורית.בהכרהולזכות

שפעולותיובמבוא,מציינתמייזליש
החברהשלהרחבותהשכבותלמען

מתוךנעשולאבלבובהיהודית
גישהמתוך"אלאממש,שלהזדהות

שהתאפיינהפטרנליתפילנטרופית
(עמ'מכוון"ריחוקעללשמורבהקפדה

45 (. 
הואבספרהנוספיםהענייןמוקדיבין

שהתחוללההדרמהשלהשוטףהתיאור
הנעשיםדיווחים,מציגהמחברבעולם.
מעשיאודותעלויותר'יותרתכופים

שהחמירוהיהודים,כנגדהאנטישמיות

שביום-יום,לענייןלהפיכתםעד
שפשההאלימותנגעאתובהרחבה,
ויקטורהביןהאםכולה.באירופה

על-פיהעולם?פנימועדותלאןחיות
כלטעה.לעתיםבהערכותיו'צדקרוב
שלשאריותאותןבשלרקולוזאת

לושגרמותמימות,שמאאותקווה,
אנושי.הומניזםשלבשרידיםלהאמין
לדעתבחייםנותרלאחיותויקטור
לבואלעתידוהשמדהרצחאתולראות
כאבומתוך .דמיוןכלעלשעלו

אישית-מעורבותעלהמעידאמיתי,
אנליטיתיכולתמתוךוגםאחראית,
אתחיותויקטורמתארמרשימה,

ונגררנסחףאליהםוהשיגעוןהטירוף
 ...חוזריםהביניים"ימיהעולם:
 ...היהודיםהלאה .בכלאשמיםהיהודים
הגזעעלההיהודית!התרבותהלאה,
אתהאםגםהטהור.העליוןהגרמני

גריהסרממש ...ייםהביבימיעלו ...בור
 .) 171(עמ'לאנושות"

נוראיתידאוזלתמתוך 1938בשנת
שלמעלליואתלתעדממשיךהוא

האדישותאת-וכנגדםהיטלר'
 , 1939בשנתהעולם.שלהרועמת

מסכם:הואהספרשלסיומולקראת
יודעותאינןבוודאיהעולם"קורות
שלששגעונולינדמה ...דומהמשהו
אוליכעתאך ...שיסהחסרחיסלו

מטורףאותםשמובילויראויתפכחו
אני ...מלחמה ... ) 267(עמ'מבולבל

 .) 268<עמ'מדם"עקובהמלחמהרואה

פרידלנדריהודהפרופסורשלבסיועו
ישראלעםלספרותהמחלקהמן

התאפשרבר-אילן'באוניברסיסת
לתרגומועדהיומןשלאיתורו

פרופ'שלבעזרתםאףזאתולפרסומו'
השואה,לחקרהמכוןראשמכמן'דן

שלבהקשריםיהודייםספרותחוקרי
סתומיםקטעיםמפענחיהתקופה,אותה

פותחתהספר"ם fב"ומתרגמים.

תשמ"ג,אלול"בחודשהעורכת:
פרידלנדריהודהפרופ'גילינו'
חיותויקטורשליומנואתואנוכי'

היגלוניתהאוניברסיטהבספריית
עלהלאהיוםו"עד ..שבקרקוב'.'

כתב-הידהתגלגלכיצדלבררבידינו
עםערכהשבחליפין'בעיסקתלשם'.'

שלהמיקרופילםנתקבלהאוניברסיטה
היד.כתב

;כ ... 1

חיותויקטור

עלהמתפרשבמבואמלווההיומן
דבריםהיסטורי'רקעחסינות:שלוש

שלחשיבותוועלעצמוהאישעל
ומעמיק,חשובמבואבזיכרון:המסע

אורכומפאתפגמים,נעדרלאאםגם
מסוימתהתאמהאימפאתוגםהרב

למשל'(כמו'היומןלביןבינו
אתמייזלישפנינהשלהפרשנות
תועלת,כנישואיחיותשלנישואיו

רגשותבמפורשעוליםשמהיומןבעוד
מקום,מכלאשתו).כלפיוחיבהאהבה

ליומןחשוברקעמשמשהמבוא
מסמךלהיותופרסאשרהייחודי'

בעלאישי'מסמךהואוחשוב,מתעד
 •למרגש.אותוההופךחווייתי'מדמ

זמיריחוה

13 
 ' 99ספטמבר-אוגוסט



 s~ו
מוינה"עליושב"מי ~ 1~

צורןיאיר

גלב"עאמירבשירתוהמדינההעם

עיסוקנואתממשיךזהאמר ·::::_· בשירתוהכוחהחולשהבשאלת !1 = למאמרנובניגודאךגלבע.אמירי •
 ,זושאלהשלהאישיבהבטהשעסק 1הקודם
גםוהפוליטי.הלאומיבהבטהזהמאמריעסוק

רבים.שינוייםועובררב-פניםמורכב,הוא

ההתפתחותקוהאםהשאלה,אפוא,נשאלת,
עקבי?הואהאםדומה?זהבמישור

מעמידההקודם,במאמריטענתישכברכפי

ומורכב.סבוךפיוטימילוןגלבעשלשירתו
בידינותסייעזהפיוטימילוןשלבחינתו
הבטיחשניביןיוצרשהואהזיקותעללעמוד
שונותזיקותעלאעמודכן .שירתושלאלה
משורריםשללשירתםגלבעשלשירתובין

אחרים.

תחושותהמתאריםבשיריםנפתחדיוננואת

להקמתהמשוררשלשונותוהתייחסויות
אחד-עם""ליל-להםראשוןהמדינה.
שנכתברשויות,בשבעהאחרוניםהשירים

העצמאות.מלחמתכדיבתוךממש
כבר .ואקסטטיחגיגיהטוןזהבשיר

מלאותשלתחושההשירמקריןמתחילתו
והתפעמות:

~:;גיסו;כקקךת~י-זי~לה ,וריז:וןמלאהלילה

הלילהאתומע:;{ה

עםתתערבלנהודמעותבדרכיםנסערואנחנו

 .גשם

כחומיםרועףהפתוחלבו ! 0 ~שללילההר

שבלבוסערה

 .מלחשתגדולהבבשורה

ואיןשכמעטעדומלאה,גדולהכההתחושה
אקסטזהכדיעדמגיעההיאבעדה.לעצור

נבואית:

בגבוליו-ועצררחבלבנואיד

 .לבבכלימותכילפרץ,לאץ,·ל~רלא

הרבה.זההיהכימעט.זההיהכי

 .ה~:;גא~זיחו תרכ(;!~וזקנים

פעם"כלבשירלימיםיכתבזאת,לעומת
זאת":עשיתי

דבראיןכי ) .... (

מעט.ואסהרבהאסעודלהס

המליםסדרהיפוך .יותרכלוםאין ,כאן
ביתרהניגודאתמדגישו"מעט""הרבה"

"ורעףכולוהלילהעם"ב"לילשאת.
ישן",כב"חשבוןאחת,שעהרקלא~חומים",
 ,המאוחרבשירשכןוכל ) 246עדנ<כחלים

אחת"שעה :כותרת][ללאאכלה"לא"לא,
 ,) 42עמ'הולך<הכלואורה"יחומיםבשל

נרמזהימים.אחריתשלתחושה-התחושה
בספרהימיםאחריתפרקאתהפותחהפסוק

ה"תמיד":מושגמופיעזהבהקשרישעיהו.

 .ב;;ךרוהלילהכ;חל,והלילה
,rימי.דל )tשיבואהיוםאלוקורא

שבסיוםאכזב"אלהקוראל"יהל"םבניגוד
 ,) 33עמ'(שםהעולה""בדרךשלבשיר

ביום"שיריםלשירזהשירמצטרףבכך
התמיד":

שיבואקר'בעיןאלמתחנוהשחורליליכל

 .לעמדכתמיד

 :השירסיוםולקראת
 .~ל-תמידיומסאת 0 ~לזרע

בחציבאהתמיד"ויוםבחלום":ב"ידעתי
היפוכו ,כמובןהוא,התמיד""יוםהלילה",

"פניהשירמצטרףלכךיום",של"תמידשל
הדוברמוכרחבו ,) 344עמ'(שםיהושע"

העוצמהתחושתאתתמיד",אלחי"לחכות
השזורהמליםבשרשרתהדוברממחיש
השירהדרךעלמחברים,בקווים

הגרמנית:האקספרסיוניסטית

גדולהשמשולקחו

-הדורות~י.גו-~זרו-ע,רוחוט-זהב

נקשרבה

 .ה:כ;,רלבאלוגלגלוה

לנומוכרותשלפנינוזומעיןמקפיםסדרות
בשירוהתמונה.גםוכןאצ"גמשירתהיטב

"הגדולהאתמזכירהואהזדככות"הספר"מן
וו:עמידכרךמירון,(מהדורתשבשמשות"

 ,) 1921 (תרפ"בבשנתלראשונהנדפס

מופיעודרכיםסערהתפילה,ביןהקישור
בונה":"הלוךבשירכבר
בתבללואטה-זי~להכןעל

פתוr:ו,ומשדהקמרוןמאפל

נקבלהכ'לאתשלא

רוח.כלעםשמחהכסערה

בדרכיםתועיםאנחנוכי

) .... ( 

 ,) 98עמ'<כחליםבדרכים"ל"אנחנובניגוד
השירים<כלתועה·;,סובבתל"יחידתיובדומה

הדוברפורץהשניבבית ,) 105עמיבכרך

חוזרותשכיחשורהכשבכלנרגשת,בקריאה
עם":של"בלילההמליםכבהשבעה

ההמוןיז::וי ה~~~סוז::וי

 . 0 ~שלבלילה

הלילשחורשורףע.ינםלהב

 .עםשלבלילה

הפליאונוגקיסב"ראז

 .עםשלבלילה

כמעטמובאההןהראשונותהשורותארבע

הואההבדלאךעם","הללוהשירמןמדויקת
לביןחלל"כפורשורףפיהם"הבלשביןזה

ממיםההבלהליל",שחורשורףעינם"להב
אתמאירשבעינייםהלהבואילוהכפוראת

האקסטזהמגיעההאחרוןבבית .השחור

לשיאה:
עםפניעלעברהקדיםורוח
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 :הדסהשיבו~~י:יריםוקולות

ךם! vמןחייכם

 ,) 182-183עמ'(שםהדס!מןחייכם

בביתמצויהאלהסיוםשורותשלמקבילתן
האור""מולידישלבשיראתהחותם

שלאחריו:
כי

 !אור

הדםמןשעלובנצחיםאור

יםשלברנן ,בעמק ,ב.ברח

 .הדםאתהמעלותבנגינותוחיים

וסובב-הסובבהאורכי

 .לעולםהי

סובב"אורסיים:בששירבמהפותחגשיר

 .גגוניו"במעגליבכוסר

בלהטנכתבים.הדבריםכאשרכימובן,
ממרחקאךככה","נכתביםהםהמאורעות

ואמנם,אחרות.פניםגםמקבליםהםזמןשל
שונההטוןחלום"אלכחוזרים"היינובשיר
מאוד:

חלום.אלכחוזריםהיינו

 .ץ.iל.םאלגתוקיםקושרי

ירוץ(ל.םגגותעלזוiררעלהשוב

 .צעירשמש

חולםואםערואם

לעלותבונ~ב,קלס

של.ס.~םי:יזור

צאצאיועלהאבגאותלמען

לו 0 '?'כי

וידועק,כרברחובותעברכי

המשפחהכבודהכבוד,מעגלותאתהרחיבכי

 .והדור

.ישעחסריתינוקותולאאנחנונמושותלאכי

 .אחרוןיוםעד

 .נוח 'כמומכחםאנחנומולידיםכי

IJ 
1 ~ 

אתה'"בשובבפסוקשימושעושההשיר

א) Iקנו(תהליםכחולמים"היינוציוןשיבת
אלחזרהזוכאןאךיעקב.סולםבסיפורוכן

"שלם",ביןרצףיוצרהדוברחלום.
ברקעמהדהדכןשלם".ו"עם"ירושלם"

יח).לג,(בראשיתשלם"יעקב"ויבאהפסוק
 1הלאומיבמישורכאןהואחולם"ואםער"אם

מןכדוראעשהשב"אניוחולם"ל"ערבניגוד
ל"לילבניגודהאישי.במישורשהואהצער",

הריהווה,בזמןהדבריםנמסריםבועם",

ממרחקהאקסטטיתהתחושהמתוארתשכאן

כמעט.דיווחימאו.דמאופקהטון .זמןשל

היאהאקסטטיתהנימהעם"שב"לילבעוד
במשפט"אנושבשירהרימסויגת,בלתי
עלינו","שיריםהמחזוראתהפותחחדש"
ספקניתעמדהמתוךאך Iזונימהחוזרת

ובוחנת:

נברך.בהלוךואנו .בעמידהלדגתימברכי

נהגהובעליהבךלוג .בהעפלה .בחתירה .בריצה

 .משפטים

היאהקדישלאמירתדתייחסהחתכאן
ההקשרשםיהושע",כב"פנישלאביקורתית,

ל"עמידה"בניגודברור.והמיסטיהטקסי
המסורזדאתהמייצגתהעמידהולתפילת

המעשהאתהןה"הלוך"מבטאהמקודשת,
מידשמסתברכפי Iבפועלבחינתואתוהן

בהמשך:

אורעליונעטהומעשינוצעדינוחשבון

נדעלמעןםירבדה

י::וקיים }':01

מתנגניםאם

טוביםאם

 .יעיםשומאם

במשמעותההן Iכאןמנוצלת"צעדינו"המלה
הגםהמטאפורית,במשמעותהוהןהראשונית

"הדברים"המליםשחוקה.מטאפורהשזו
אותיות.בהפרדתמודגשותו"מושיעים"

עלהאנפוריתהחזרהמעניקהנוספתהדגשה
שבכל.ההתניהיסודאתהמדגישה ,"םא"
מלתרקמצטרפתאלהמשורותאחתבכל
האמירה,עוצמתאתשמגבירמהאחת,תואר

 ."םיעישו"מבמלהלשיאההמגיעה
 1המשפטי-המישוריםבכלהיאההתניה

תחשוףזובחינהוהמטפיזי.המוסרי Iהרוחני

הכל:
להוציאםהחביונותכלד'ונפקנברךבהלוךאנו

אפלומבורממסתרים

 .שמשלאור

חדשה,בריאהכעיןהיאזוחשבוןעשיית

אורעליו"נעטהמכריז:שהדוברמאחר
(תהליםכשלמה"אור"עוטהמעין:הדברים""

אוקסימורונישימושזהוכאןאך ,)ב Iקד

בוהבית,שלסופועומדלעומתומתוחכם.
לאוראפל"מבורהדבריםאתהדוברמוציא
זולאקולקטיב,שלבשמובדברואךשמש",
מגלהאףאםכינסתרות,חושףשהואבלבד
עםארוטיתהתמזגותמתמזג Iעצמואת

אך .בולהביטלכולםוקוראכולוהעולם
כב"שירהתנשאותמעמדתלאהפעם,
מתוךאלא ,) 279-280עמ'(שםאמונה"
המלאותבחווייתהזולתשיתוףשמחת

לו:להעניקהרצוןומתוךאותוהמפעמת
רוחואליוםאלגלוייםפנינו ,הביטו

 2 .מלאעולםונושקים

גם ,)"באה"(מ"הוא"המעברחוזרכאן,

כןל"אנחנו", Iכלליכסמלבאבכשמדובר
זואךהקודם.הדורעםההתמודדותבולטת

בחינה.שלאחרקבלהמתוךהתמודדותכבר
אכן'"מולידים",גםאםכיילודים,רקאיננו
 1ובעיקרגם,אך"מכוחם"'זאתעושיםאנו

"ומכחנו",המלהכתובהכןעל ,"ונ n ·כ"מ
היאהיאאותיות.בהפרךכקודמתה,שלא

האנפוריהשימושישע",ל"חסריהתשובה
לביתמעניקהאחרונותהשורותבששב"כי",

עדבקרשצ'נדוהמתקדםהאקסטטיממדואת

מסגרתואתמעמידהזואנפורהלסיום.
לחזרהנגדמשקלומהווההביתשלהסיבתית
 .השירשלשבראשיתו"אם"עלהאנפורית
אתלתיאורמעניקהשנייםשלשילובם
ההולךשכאןהחיהאבהראויה.עוצמתו
נציגובשם,לדורוקוראוידוע""~כרברחוב

המתהאבשלהיפוכוהואהחדש,המשפטשל
חשבון",נבואב"שירהנזכר

וכיווןרב-משמעי.עלינו""שיריםהשם
פותחלדור,שבחשירשלפנינו,שהשיר

גםכאןרמוזהכיייתכן, ,"לדגתב-"י
גםנזכרתבהלשבח","עלינותפילת

הדוברשלגדולתםזושכאןאלא"גדולה",
דורו.ובני

"שאול".בשירמוצגתבתכליתשונהעמדה
העברבראיההווהאתהדוברבוחןזהבשיר

אלופונההזמןמשוכתעלמדלגהרחוק,
ישירות:שאול

שאול!שאול!

היתהזאתבושהאםיודעאינני

-נטול-גוףראשמפניפחדאם

בית-שאןחומתפניעלב~בריאך

 .ראשיאתהקנותי

שצויזולפיהחרבל:זלהגישנער:זבו;י~ןאז,

הד-:גרנטול ,ס.ל>-:~עמדתי

 .~ל.בזבודמי

במקומואנימהלאמויודעאיניבאמתאני

 .הייתינערךאם

הואמאוד.מתוחכםהביתשלעיצובו
"ראשהצירוףשלהשוניםבחלקיומשתמש

ו"נטולראשי"את"הסברתיגוף":נטול
ר'"לחתבשירזו'תמונהלעומתהדבר",
"גוףשלאחדותקיימתכותרת][ללאבחשך"
עמ'הולך(הכלרגל:ם"יד:םגםכת~:םראש

אתיודע",ב"אינניוחותםפותחהדובר ,) 28

וחזרהגימנציובאמצעותמעציםהואדבריו
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הראשוןהביתשלהאחרונההשורהעל
השני:שלבסיומו
 .המלךואתה

 .במצןת:זהמלךכבודואתה

 .במקומואנימהלאמויודעאינניבאמתיואנ

המעגלאתיפהוסוגרמפתיעהאחרוןהבית
אתמעבירהואהפעם .הראשוןבביתשנפתח

באותהאליופונההוא .שלנולזמננושאול
"בוא":המלהבתוספתאךצורה,
בוא!שאולשאול

עמ'<כחלים .יושביםישראלבניבבית-שאן
,,• 

216 (. 

החדשה,המציאותשלזהמטונימיתיאור
המתוארשאולשללסופוכךכלהאנטיתטית

 .ועוצמתומכאןפשוטהואהשיר'בראשית
משמעותומלואאתלשירמעניקאףזהסיום

ההיסטוריוסופית.

המציאותשלכסמלהומוצגשבשאול
"רביבשירלגלות,כאנטיתזההפעםהחדשה,
ולומד"בחדרו"יושבהסבוהנכד".שואל
לחלונומתחתלפעם"מפעםשהדוברבעוד

מגיא"שיריםשללסיומובניגודמצותת",
קטןילד"כלאליוזההואהדוברבוהעצה",
משאלתשעולהכפי ,כאןגםמצותת".בחיוך
גםאךילד'הואהמצותתבסיום,הסב

הדוברהעצה"מגיאשב"שיריםבעודהדובר'

אתמזמיןהנכד •הילדשלציתותומושאהוא
ותונףושמות""בעריםעמולשחקהדובר

אמשסרדאם?"עירשם"שמעתושואלו:
משיב:והדובר

ץ(םהייתילא

ביבשההלכוישראלבניו

 .ם~ו:;בתוך

בעוד ,ישראלבניאתבמרכזמעמידהדובר
המסמליםהמצרים,אתבמרכזמציבשהנכד

שלאמירתואתשוללהואהגלות.אתכאן
כפיממש"אמשטרדאם"אתודורשהדובר

 :שםכמדרשולאפסוקדורשיםשחז"ל
 ,סוס- ?'~לא, ,אמר

ורוכבו-\טק,ר

 .ביםןr.כה-ךאם

למסורתלמעשה, ,הנכדמתקשרבכך
 .אבסורדעדומביאהסבומחזיקבההלימוד

 ,שבדבריולאבסורדיותמודעאינוהואאך
-מהותהשםמייצגכאןהדובר.מציגאותה
הסב,שבה.הלימודמרכזיעלהגלותאת

שם".היהאמנםמזמן"מזמן ,כדוברשלא
הגולה,מןבישראלואםעיראזכורבעצם

הגלותעמדת ,בשירלראשונהמוצגת,
העמדהלמולדיתוהתלמהמסורתעםהמזוהה

על ,"םש"היהשלאמישלהארצישראלית
הימים.באותםזולמלהשהתלווההמטעןכל

"כאישעצמואתהדוברמציג"בעמק"בשיר

הואשכאןבעודמהתם",ולאמכאןשלא

 ."םש"היהשלאכמיורקאךעצמומציג
אומר:הואכתבתו"ב"שיר

הואr,כץ(ס O )-:!ו

 .) 299עמ'(שם .מכאן ,מכאן ,r,כ~אןהרי
בשירכברמופיעלשםעירביןקישור ,אגב

יי:יימשה

הילדותמן~ןהשםהיתה

 .) 214עמ'<שם .עירלבנותה:;;ו~.זוישמהשעל

הייתיה"לאלמולניצבהנכדשלה"לא"
המשחקעוברמכאן •הדוברשלשם"

מנהליםוהנכדהדוברל"שמות",מ"ערים"
כמסתברובכך' ,לשמובאשרדו-שיח
דו-שיחהסב,שללמהותו'אף ,בדיעבד
זו:עקרוניתמחלוקתשאתביתרהממחיש
מהוסבךושםאמרתי,

שו~לאתהולמה ,אמר

 .שואלשמווהלא

שואללא ,תי 1-אמ

שאולכי

 .מל;<יאהובכשם

ןךדוהלאאמר,

חיישראלמלך

 ,אמרתי ,שאול j? ~ Dו

מתלאכי

 .ז:;וךבעלהנופל

אףזה,דו-שיחב"לא",ועונהשבהדובר
משחקזהואךבשמות,משחקמעיןהוא

ביותרמרשימהימיהמסוג-"ברצינות"

ו"שאול""שואל"שביניהם.העקרונילוויכוח
"שאול"משמעויותיהן.בשתיכאןמשמשות

ש"שואל"בעוד ,אותוששואליםזהגםהוא
הנכד"שאול".שלהיידיתגירסתוגםהיא

 .סבושלזהותואתלשמראפוא,מתעקש,
אתמסגירשהוא ,לכךלבושםאינוהוא

כמיהןשואל","שמוסבו:שלמהותו
שםכנעלוהן ,בהמשךשיסתברכפי ,ששואל

ההוויהאתמייצג ,מצדו ,הדוברגלותי.יידי
שםשינויהכופההמתחדשת,הארצישראלית

 .בשעריההבאיםהישןהעולםנציגיעלוזהות
הפסיחות ,"םשבלדור"לקראמעין

הנכדהשנים.עמדותאתלהמחישמיטיבות
שוב-דקים"חיישראלמלך"דודכי ,אומר
"וךי:נם :אומרשהדוברבעוד-נבובהפרזה

הנכדחרב",עלהנופלמתלא"כישאול",
כוחהמגלמתכדמותלאאך ,בדודבוחר
אתהמייצגתכדמותדווקאאם,כי ,ריאלי

בעודהגולה,יהודישלהמשיחיתתקוותם
בוחרהארצישראליותאתהמגלם ,שהדובר
הסדרם-ההוויהאתבעיניוהמייצג ,בשאול

ששנההציונותשעשתהמהמעיןגלותית,
רבותשכבותעלשפסחהתוךהמקרא,אל

שמבנהואלאהיהודית.בהיסטוריהמשמעות
הקולאתאףמשמיעהשיחשללמודיחת

אפשרהנכדשלתשובתותיראשאת .האחר
היאאותהלשורהכמתייחסתגםלהבין

"אהובהואדוד""והלאכלומר:חותמת,
השנייםאומרים"וקיים"המלהאתמלכי",
עלהנפגשיםבפוגהקולותשנימעיןכאחד'

עדשביניהםהניגודמומחשכךצליל.אותו
לפרשניתן"וקיים"שלהו"ואתגםגמירא.

ומופיעשבההיסטוריהחיהמתהניגו.דכו"ו

שאול,אתזותפיסתואתלדעתי, 3לפנינו.
אתלוכשאימץ ,ממשבחייוהמשוררמימש
היה ,אלמנתועדותפיעל"גלבע",השם

בואועםפנהאליוהראשוןהמקוםהגלבוע
השם ,ברזלהללפרופ'נישהעירוכפיארצה
רואהשהמשוררכךעלמורהגלבע""אמיר
השם .וכמפריחומקללתוהגלבעכגואלצעמו

אחדים.נשיריםבבירורנרמז"אמיר"

משתחרים"אמיריםהיער":בקרחתב"לילה
ברוניה":אחותיבןיוסיב"גשמתלקרחה",

באמיריהםשמשותהדליקוהעצים"וכל
הצמרות"ורכסיהיער":ב"אגדתלכבודנו",

בשיר .) 171עמ'<שםהאמירים"וצריחי

החמר":"בשדה

המבדראמיריעםלבביישמחוהרבה

עמ'(שם .כבראשהזקורגוףשלמרומים

200 (, 

במוסרמופיעהואביותרהמתוחכמתבצורה

אקרוסטיכוןעםיחדלהלך''"גבישיךלקובץ
 :בדל ,המקורישמושל

ה'גבאילןכלבראש

מפללתדמותראיתי

 ,) 23עמ'<שם .באמירוהמנשבתלרוח

קודיך"האומניןלמשנה:מרמזאףזהמוסו
שאיןמההנדבךבראשאוהאילןבראש
פ"ב(ברכותבתפילה"כןלעשותושאין
קודיך"האומניןשעליה:ולברייתאמ"ה)
בראשומתפלליןהנדבךובראשהאילןבראש
אלא .)א"עסז(שםהתאנה"בראשוהזית

כימסוים,אילןלאכבברייתא,שלאשכאן'
עםהמשוררעצמומזההבכךאילן","כלאם

לדברינוסףומסייעתנאבכךוישהטבע
מופיעביותרהמפורשתבצורהדלעיל.ברזל
"חתימה",הפרקבסיוםהמשוררשלשמו

לבעלידידות"אגרתהשיראתחותםשאכן
השיר:תחתשמוחתימתמעיןאהרן",משא

-בשמואךושאמיריו
 .) 90עמ'<הכל .אותיותיועל

השםכיבספרההעירהאףצוויתאידה

התגלמותושהיאאמירה,מבטא"אמיר"
4 
הנקבית.

"שואל"המשולשתהאפיפורהכיאעיר'עוד
שביןההנגדהאתשאתביתרמדגישה

"חי"ביןהניגודגםחשובל"שאול","שואל"
כדמותמציגהואשאולאת .מת""לאלבין

הטרגיהמימןאתמעמעםוכךאלמותית
חיישראלמלך"דוד :במאמרהשימוששלה.

לא"כיהמליםיותר.עודזאתמדגישוקיים"
ערב""ויצאמלים ryוכןחרב"עלהנופלמת

ספרותיכפולמוס lאףמשמשותהבאשבבית
תמו"הגהאלתרמןשלהידועשירועםסמוי
 .) 184עמ'היונה<עירוערבו"קרביום

גלבעדוד",וישמעכן."ויהימסיים:אלתרמן
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מת.שלאבשאוללסייםביכר

הפלוגתאדרךעלהמתנהלזה,דו-שיח
הגוכפוףהזקןבאחת.נקטעהתלמודית,

הואכילערב,ברמזמדומההואאליהם.יוצא
תחבולהנוקטגלבע .ימיובערובכבר

ומזכיריצאהערבכיאומרהואמתוחכמת.

הזקן:את

ג_,ךבויצאהדלתונפתחה

 ,בך~~;:רגלוגו,.כפוףוזקן

סףמעל

 :שואלהוא

שמעתםילדים,שמא,

הגוz:י:>לדצעדי

גם"וזקן"שלה"ו"אתלפרשאפוא,ניתן'
שלכנושאם"יצא"אתוכןהביאורכ-ו"ו
"יצא"כן'עליתרכאחד."זקן"ושל"ערב"
הואשאףלנכדוהסבביןנוספתזהותיוצרת
סףכבייעלשלאבפתאומיות.שניהם"יצא".

 ,)ועמ'<שיריםביאליקשלהמדרש"בית
ספה-הסףעלהניצבהואהזקןדווקאכאן'
הואבא.אינועדיהאךחדשה,מציאותשל

כדילאהחוצה.להציץכדיאךהסףעלניצב
במסורתכילציין'המקוםגםכאןלעזוב.

לביאתהסףמקושרהיהודיתהאפוקליפטית
לכך 5 •בבלזרובספרלמשל'המשיח.
לאמורבדומההנפתחת,הדלתגםמתקשרת
דלת"ובכלהמלים":"נקםסיוםלקראת
שלפנינושבשיראלאהמשיח'.'עומדנפתחת

המשיח.עלשואליםרק

גםכאןלהתפרשניתנותשראליי"הואהמלים
לקרוא:ניתןהסבא.שלהיירישמוכהדגשת

הואסף,"מעלאו:שואל",הוא,סף"מעל
אךמסוגלהואלו.יאההסבשלשמושואל'.'
מהותולשאול.יודעשאינוכבןשלאלשאול,

ממנוהרבי'דווקאשואל'.'"רבישלזוהיא
 6בשיר.מעשהוכלזהואכן,לתשובה.מצפים

פוסעהסבהסף.עלעמידתוגםמודגשתכך
שאףחושבהואאולינעליים.בלאחרש,
עצמולמנוערוצהואינוכןהמשיחפעמי

צעדיםלשמועמכדיכבדותאוזניומלשומעם.
הויכוחאתשומעכנראה,הוא,חרישיים.כה

אשראתיודעואינוהנכדלביןהדוברשבין
אתשמעואםשואלםהואכןעלשומע.הוא

נענית.אינהשאלתוהגואל","צעדי
שבהנכדמייצג.שהואוממהממנועלמיםמת

אךסבו'שלמצבואתלדוברומסבירלדבר
בבלימסבירהואשוב,החיצונית.ברמהרק

ברקע:זאתשומעיםאנואךשמו'אתמשים

כבדות~זניוהנכ,דאמר ,סבי

 .שוz:י:>לכןעל

כמובן'עומדות,הסבשלהכבדותאוזניו
העומדהילד'אוליהדובר'לאוזניבניגוד
כפלהמעגל.נסגרוכךומצותתחלונותחת

לתשובתומעבידנו"שראליישלהמשמעות
הדובר:של

נ

-~אוללו >,:z(אמרתי,
 ,) 348-349עמ'(שםאול). 1

אם,כישאול'אינהגיתהטוהדמותכאן
אףעלזו'תשובתו .כמוהושאינומילהיפר'
השיר'שלממעגלוחורגתהיאכישדומה,
 .בשמוהנפתחנוסףמעגללמעשה,סוגרת,

גלבע,שלכדרכו ,אךבסוגריים,מובאתהיא
גלבעכירק,ארמוזהחשובה.היאהיא

בפניאפוטרופאיכאמצעיבסוגרייםמשתמש

בפיושישביותרהקשיםאוהעמוקיםהדברים

היאלכךביותרהקיצוניתהדוגמהלומר.
עמ'(שםהעולה""בדרךשלהפתיחהשיר

המשתרעתקשהארספואטיתהצהרה- ) 31

בסוגריים.כולהבתים,שלושהפניעל
אומבטא,השםכיבקביעה,מסייםהדובר

אלו .בעליושלהקיומימצבואתקובע,אף,
מקראי'עבריבשםהקרויהארץבןהסבהיה

בדומהאותו'לשאולשניתןרביהיהאלו
היהשאוליה",ה"חדההחדשהלבריאה
הייתיליילאהןהדוברעונהבכךנגאל.ו

שם",היהאמנםמזמןמזמןל"וסבי'והןשם"
נגאל",היהשם,היהלא"אילובבחינת:
לאשם,היה"אילובהגדה:לאמורבניגוד

היית"אלוהמכילתא:כלשוןאו'נגאל",היה
מסבתאדר"י'(מכילתאנגאל"הייתלאשם,

הורוביץ-רבין'מהדורתיח,פרשהופסחא

יציאתוהלא .) 37עמ'תרצ"אפרנקפורט
שירתעלהנכדבדרשתכברנרמזהמצרים
שכפרהרשעהבןלכאורה,הוא,הסבהים.

השירכילזכור'ישבציונות.קרי'בעיקר'
דברמכלההתנערותבהםבימיםנכתב

עודלהגיח,סביר-בשיאההיא"גלותי"
לאחריו'רקהחלהשינוי .אייכמןמשפטטרם
דברינשמע.זאתבכלהאחרשהקולאלא
והדוברערלותאוזנייםעלנפלולאהנכד
הבןעםהסבאתלזהותבנוחלאמעטחש

הודאההיאזואמירה ,כןעליתרהרשע.
לשאולמשואללחופנושאףהוא .בכישלון

הדבריםמובאיםכןעל •בידועלתהולא
במקףהמבוטאגמגוםובמעטגדייםנסו

שאול'.'"~לושאחרי

העםהולדתחווייתמתוארת"ישראלייבשיר
אתמתארהדוברדופן.ויוצאתאחרתבצורה

קצובותשאגותבאוזניושעולותכמיצעמו
-"אלערב:לעתכדורגלבמשחקקהלשל
הקולותכאשר ,"-אלר-יש--אל

הדובר'אצלחליפות.ונחלשיםמתחזקים
למישורהעברהשלתהליךזותמונהעוברת

תוךכב"שאול",ושוב,המיתי-היסטורי'
המקרא:לימיהזמןבמנהרתחזרה

חולםשמא~זיוחשבתי

חלוםאני

p 8עולם 

ב'יעקאלאואיו

סקלםניויבעו

האישעםנאבק

לנחלמעבר

הגשרליד

מסביבצופיםהעםוכל

 ,עתיקה::;כ:;וזומו.ו,ת-קךב

מלאךמיכאל הך~~;::::;כלו

מפשעחזקה

וכהלושמשעולהשחראלאואיו

- לי::rי;i~;:כ: ,~ם תד.>י.ז~;:כ:
נש;גהקוליגםנוש~הוברוcו

קורא

 ל.ליו;:כ;::

z:ל>:י z:346עמ'(שםישראל. ל>:י (, 

שלמאבקולתמונתהופךהכדורגלמשחק
בומאירועבכךההופךהמלאך'עםיעקב

ואףהמוניציבורי'לאירועשניהםרקנוכחים
גםכאשרעם,שלהולדתוהמבטאקוסמי,
ברוחכולםעםונסחףנשבההדוברשלקולו

למקראמתחזקיםאלהדבריםהנושנה.
"ואיןלביןיעקב"אלא"ואיןשביןההקבלה

עצמאותושחראתהמזההעולה"'שחראלא
ברקעיעקב.עלשזרחהשחרעםהעםשל

משולהבההשחר'אילתעלהדרשהמהדהדת
קימעא"קימעאשעולהישראלשל"גאולתן
המסורת,פיעל .)א"הפ"אברכות(ירושלמי
אלאגבריאל'הואיעקבעםששרההמלאך

ו"מיכאלישראל'שלשרוהואשמיכאל
מיכלאנג'לו'לצייר ,כמובןרומז'מלאך"

שלאונדדו'לאעםתחרותשבמסגרת
קרבאתלציירהיהאמורלבסוף,התקיימה
רב-נוצרתכך ,"זrך~~לף p: "לכן:קשינה.

העוסקיםשיריוכבשארמרתקת.משמעות

השירעוברכאןאףהמקרא,מןבדמויות

"ישראלייהתקופות.ביןהזמןבמנהרת
ה~ךמים"מןל"עזריהוסוריתמשתרשו
מןו"עזריה~לייב"~למסתייםהואשלאחריו.
ברחובאחריוקראוגוי"גויפותח:הארמים"

"ישראלייביןהניגודכאןמובלטהיהודים".
העתיד'אתמייצגתהעםהולדתל"גוי",
ההיסטוריהאתמייצגשעזריהבעוד

 Eו~י
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בישראל.חוקריהראשוןהיהשהואהיהודית,
במהותןמנוגדותגוי""גויהגנאיקריאות

גיסא,מאידךהלאומית.ההתחדשותלחוויית
 ,שלפניול"שךי"בשמו"ישראל"משתושר
 ) 345עמ'<שםויצחק" ,אמו"ושריהמסתיים:

דורות.שלושהשלרצףלפנינווהרי '

השיריםמשלושתבבירורשעולהכפי
ההיסטורי ,והכלליהאישי ,האחרונים
זהומאיריםבערבוביהמשמשיםוהאקטואלי

במחזורבמיוחדבולטתזותופעה 9זה.את
אתהדוברמזההבהםהמקראייםהשירים

זכרונותאתמעמתהמקרא,גיבוריעםעצמו

חייומציאותעםשלוהראשונייםהילדות
הוא,כזהעליהם.בחזרהממנהומשליך
"שאול"בשירכמו"במצור".השיר ,למשל

לסיטואציהעצמואתהדוברמחזיר ,שלפניו
עלמדברהואאםלקבוע,קשההמקראית.

ברובעהקרבותאוליאקטואלית,מציאות
או ,בכללבתש"חבירושליםוהמצורהיהודי

נוטהאניבמקרא.המתוארהמצורעל
גםנטועשאזמאחרהראשונה,לאפשרות

וקדימהאחורההנעיםהשיריםברצףזהשיר

קיראחר"וקירהמלים .הזמןבמכונת
משיריםדומותתמונותמזכירותמתמוטט"

בית"אחרביתכקלפים"ונפלואחרים:
דלתו"ונעקרה ) 94עמ'(שםהקרב"שב"קץ

עמ'<שםל""בנחדםשב"שירדלת"אחר
לירמיהו:ישירהבפניהמסתייםהשיר .) 285

ירמיהו ,ירמיהו

עr,כיששמוראתקח

האקדחאת

קטןוכדור

נבוכדראצרשלבלבו

 .ישת;גחבאלהינו

העבראלהדוברשבהרוח"שב"מולבעוד
מלפניכאןהשמורה"במקבתלתפוסכדי

אתהואקוראכאן ,) 202עמ'<שםדור"

האקדחאתלקחתומצווהואליוירמיהו
כדישלולזמנוולחזורבעבורועמוהשמור

יוצרת"אקדח"המלהשם.בולהשתמש
לכן:קודםהאמורעםמליםמשחק
 o ~~י.עלאכבר~הוי,

קודחות.בחוךיו

שלושתאלחובריםאלהשיריםשני
כאשרו"רחב","משה""יצחק",קודמיהם:

עלשם,עלחזרהאוכפולהפ~יהישבכולם
ציווי:כדיתוךרובפי

"משה :"-יצחקאתוהצילהמהראבא"אבא
תקעע, ?jז;י ,יוסי ,"יוסיהעם":אתהנחהמשה

ובהמשך:בשופר!"

ךי:וב! ,הל.אוהיא,

 !רחב

כך:ואחר

 !הןהנה

 .ך,:וב~ל.יהןהנה

רחב!

הקריאה,סימניבשלאךפניה,זואיןכאן
האחריםלשיריםבניגודפניה.כאילונוצרת
נפרדות.שורותבשתיהשםחוזר

משולשת:הפעםנוספת,פניהושוב

(שםרחב! ,שליךr;ו~rוי ,רחבשלי,ה~דוהנה

 .) 215עמ'

הבט!, ,ט~ iJ "שכזאת:בפניהפותחאףהשיר

שב"שירהביטו!""הביטו'אתהמזכירה

ל"ראה"ומשתרשות ) 280עמ'<שםאמונה"
שלוהאחרוןהראשוןהביתבפתחשב"משה".
 ) 216עמ'<שםשאול!""שאול!"שאול":

עמ'<שםירמיהו'ו"ירמיהו'"במצור":ובשיר

הפותחיםהיחידיםהםו"שאול""רחב" .) 217
מבטאים,בפיסוקהשינוייםשכזאת.בפניה

האםהפניה.שלועוצמתהאופיהאת ,לדעתי
אף"יצחק"ממש.ציווישמאאותחינהזו

המחזוראתהחותםשותק"ל"ואחימשתושר
בזהגם .) 212עמ'<שםעתיקה""מלחמה
אחי ,אחי"הידד'כפולה:פניההאחרון
האחשתיקתאחריה, .) 212עמ'<שםה~נור"

אנטיתטית,המקבילה,פעמים,הנזכרת
קולו.להסתתמותוכןליצחק,האבלתשובת
האדמהמן"ודמוהאחרון:הביתולבסוף,
"יצחק":שלהאחרוןלביתמשתושרזועק"

אלה,כללעומת:ז;כין",~דחיתהןם"ו~~לת
המחזור'אתהחותםבבל",נהרות"עלבשיר
מיועדתשהיאמאחרכפולה,אינההפניה

נקודתהדובר.שללשוניושלמה,לקבוצה
הואלקודמוזהשירביןהקשר

שאיפתלשניהםמשותפתכן"נבוכדראצר".
הואהנקםבבל"נהרותב"עלכיאםהנקם,

הואזהשיריםמחזורהנגינה.באמצעות

שרשורובשלאולישם.ללאבספרהיחיד
זהאיןכיאםשלפניו'למחזורהאינטנסיבי

אולי'יש,לכך .היחידהמשורשרהמחזור
שניביןהתמטיתהאחדותאתגםלצרף

בנושאשונותבצורותהעוסקיםהשירים

הקרבן.

המצורחווייתמוצגתלחלוטיןשונהבצורה
[ללאנצורה"לעירחפשי"לבואבשיר

לחלוטין.האישיהצדמן Tהפעםכותרת],
נצורה",לעירחפשי"לבואמתאווההדובר

 ,נצורולצאת ,נצורלשוטט-באלשוטטאך
או'איננה,שישנההעירכיולדעת,

ישנה:העירשאיןלחילופיך'
נצוךהלעיר יט\?!ו:rלבוא

לשוטטנצורביהברחו

נצורהלעירי:ופשילבוא

לצאתנצורהעיראת

~יוולדעתולראות

 ,) 15עמ'א<ילהשישעיר

לשוטט"בעירל"ויצאתיבניגודזאת
עומדכןהעצה",מגיא"שיריםסוףשלקראת

בא"גרשללפתיחתוגמורבניגודזהשיר

<שמחתומצאת"מבואנצורה"העירלעיר":
משתושרהואגיסא,מאידך .) 11עמ'עניים

שלפניוכותרת][ללאלי""עירילשיר
הפותח:

אוכללאשוב .ליירעי

עיריבשעריךלבוא

 .בךעמיליעיריבלי

חוששהדוברויש.איןשלשניותאותהשוב
שניותבאותהומסייםממנותלקהעירוכי
 :הקודםהשירהסתייםבה

עיריאלולאעיריאחדולו

בךעמיכילדעת

 .תהיליעירי

עיריתלקחיממניכי

עיריב,ןעמיליעיריבאיו

 .) 14עמ'<שם .תלקחממניאם

"עליהשירהואזומבחינהבמינומיוחד
כזה.אינואךקלילכפזמוןכתובהואזכרון".

הנערהאלופונהמלחמהמצבעלמדברהוא
לחם,להביאהלךהוא .לוחיכתהשלא

ואז:חיים.כלומר
נערה, ,ז-ו;נסוניהשומרים

~עירהסובביםהשומרים

 .לשדההביאונישותקים

"ואחישבשירהשדה"מןש"חזרלאחבניגוד
שב"ברכתלזומאודדומהתמונהשותק".

הבוקר.אלהשומריםאותומביאיםבהטל",
אךהשיריםשירבוטל"ל"ברכתבניגודאך

לעומתוכלשונו.מובאהואכאןנרמז,
בידיהם".~כרות"אוחזיםחבריו'עומדים

אך:

 .רוביםנתנובידינו

 ,נערהשלי,נערההר,

 .רו:כים vג;ננו ?iזי תור,;:,;:כ

שורותלמקראהחיים.אתרצחנו :כלומר
דרךעל ,להיזכרשלאאי-אפשראלה

להםתתנו"אלאלתרמן:שלבשירוהניגוד'
אביבתל , 193 1- 193 5ירים<שים"ברו

ההקבלה,דרךועל ) 136-138עמ'תשמ"ד)
אנו"עומדיםשלונסקי:שלבשירו

במשמרת":

שומרתחברהחברשומר

 .ביםהרובידינוו
עמ'תשמ"א)אביב<תלזמרועודזמר<אלף

120 (. 

 ,אנונוכחיםאחרוןהלפניהביתשלבסופו
החיים:ביןעודאינוהדוברכילפתע,

 ,נערהשלי,נערההר,

 .מעפרמציצותעינינו

האלתרמני'החיהמתשלדמותוממשזוהי
לחןמקנא"הזרבשירומופיעהשהיאכפי

רעיתו":

רגלך,ויקרמתניךבה"גאל
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בתותגילעםגלבעאמיר
 .מעינייגלהעפרמי

) .... ( 

רגל,ךתדרךבוהעפרונבקע

אביב(תלעניים<שמחת .עינימעפרובקעו
 ,) 159עמ'תש"א

השירמציגלעפרעינייםביןאחרקשר
דממה":"מלכות
דוקריםיהיוגאיםהרים

 .) 317עמ'(שם ) .... (העפר.מןבעי}ים

לאאךמאוד'אלתרמניתהיאאףהחריזה,
בקר"ויבואניואומר:מסייםהדוברהמשקל.
למעשה, ,כלומר ,) 334 • 335עמ'(שםממך"
היפוכוזהושתחייהו.הנערהמןמבקשהוא

שטרםאלתרמןשל"דו-שיח"שלהמוחלט
"כילמיכאל:מיכלאומרתבסיומונכתב,
היונה<עירשוכנת"רגביםביןאנילצדך
 ,) 9עמ'

1 .. 
ך

כאןאתייחסאליההאחרונההשיריםקבוצת
המדינה.כלפיחריףביקורתייחסמבטאת
פותחהדוברדמותי",אל"שירלהם:ראשון
מןהכוח,מבעליבהתנערותמיד

שלו'כוחואתמציגהואמולםהמצ'ואיסטים,
הגשמה:לידייבואלאזהכוחאםגם

וגבורתם!:כחם

כבדמותם.שלאברוך

ותםעברהכ"לואם

 10 ___ע 9נלאעודעציואם

אתאבקריהנה

אני:וברחובי---

אתה

 .והוא

 llהוא!ברוך

ל"שיראנטיתטיבקשרהשירנקשרכך
עובר"הוא :נאמרבו ,יושלפגכתבתו"
שלרחובוהואהרחובכאן'לרחוב",מרחוב
גםאםכיה"הוא",רקלאבוומצוייםהדובר
גםכמובן'מזכיר'והוא""אניו"אתה","אני"

שכברכפילימים,נא",הושיעהוהר"אניאת
שונהבצורהויופיעזהמוטיבישוב ,ראינו

"בקריולבסוף,באני","מנופףבשירלגמרי
לילה"גםובקר"אתהאתמזכיראתא"

יב),כב,<ישעיה

במלואהאנטיתזהמוצגתהשניבבית
חריפותה:

שבדמותי.ברון

-הואבקריוזה

 .אני

רקשידעתי"הדבריםל"כלבניגודכאן,
מסייםהדובר ,) 364עמ'(שםהוא""ברוך

אחדעצמוהואכלומר'עמו'בקרובזיהוי
משולשתזיקהאפוא,נוצרת,הטבע.מאיתני

הוא".ו"בקריוהוא""אתהאתא","בקריבין

שבביתוהוא""אתהלבין"אני"שביןהזיהוי

השלישי:בביתמובהרהראשון
 .שבדמותיברון

כחך.הואוכחי

 :ואני

והואאתה

 .ברחובןגם

המתים:לביןהחייםביןחדהאבחנה
לאוr.רתבליוכברוחוזרהחוזרמהואך

הלוחשהקול

הו;;נתומתהחיחי

 .שוקטואסצועק )':Olו

שלכוחואףהואהדוברשלשכוחוכיוון
 .זולתושלרחובואףהואשרחובוהרי ,זולתו
מציאותבוראואףאלמותיהואכוחאותו

אלמותית:
שבדמותיברון

במותי.גםחיוהוא

 .המתיםביןמתואיו

יצחקעלגלבעאומרליצחק""שיחבשיר
שכתבבשיריםלושנצטיירכפישדה,

בדמיונו:

בהםעלהותמיד

החייםביוחי

 ,) 312עמ'(שםהמתים.ביןלאומעולם

לימים,חי.מת-המתיםביןחי ,כלומר
יאמר:לעצמי""כשאנישירובסוף
 )':Olידעלאלבקשנייבואואשר

החיים.ביןאםלבקשהמתיםביו

מיטשטשמבט"בקצהרחוק"רחוקבשיר

בצורההמתיםלביןהחייםשביןההבדל
אחרת:

ז:וילמ.ךתואיו

 .ו;;נתאיוולחיים

הולך.גדולרחוב

הקולנושאהד

 .ההדנושאוקול

מולך.נצח

עושההואסגנון""עלבשירזאת,לעומת

בין"מהבשירמופיעהפוךתחומיםשטטוש

המסתיים:כותרת][ללאלפני"הרגע
אינניואני

ואינניו;;נת

 ,) 9עמ'(הכלז:וי

אומרכותרת][ללאהזמן"כל"למעשהבשיר
<רציתיחי"לאשחיכשם"מסתתרהדובר:

מעמידלחלוטיןהפוכהתפיסה ,) 74עמ'
בוכותרת],[ללאאותו"מלוים"הםהשיר
ומתאבלבחייוכברשמתאדםהדוברמתאר

עליהם:
דומהצועדיםכשאומרים ) .... (

עלאףלמותלבורו.מכאינושאדם

אדםז:ויימותושבעשבעיםכןפי

שלרגליוהבורפיעלחייואתוחי

עד 1Zכרוילאעדיןאןמ;וי
נעיםשעלכרתגואחתאשר

מותועלאזיהואיושבושבעה

חזור,מותו,שלאחרשלובחייושלו

אדמותעליחייוחייושלאחר

 ,) 32עמ'(שםמותאחריגםשימותיתכןועוד

שלהגמורהיפוכויא t i-.ההשורה
ימות"ואלראובן·'יחיו 1..לפהתרגום
וכןימות"לאתניינא"ומוחא :)ולג,(דברים

מתוהלאימות:ואלראובן"יחיהמדרש:של
 ?ימותואללומרתלמודמהאלאהוא?

 ) 404עמ'שמזדברים<ספריהבא"לעולם

ע"א.צבסנהדריןלו:ובדומה
עולם":"ביתבשירוביאליקאומרלעומתו'

החיהמתלמיתוסבניגודפעם".אך"מות
המתאףכיהאפשרות,אתזושורהמציגה
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ן~
~ 

לשירבניגודוכןמות"אחריגם"ימות
טשטושהמציגמבט",בקצהרחוק"רחוק

ביטולכדיעדיםמתלביןחייםביןגמור
-בעולםהמוותממשלת

חילמותואין

 ,) 98עמיבכרךש<יריםמת.איוולחיים

[ללאגזעו"שחורהשזיף"עץהשירמציג
מוחלט:חידלוןשלתחושהכותרת]
להגמררחוקרחוקנלךילכובטרםאלה

מהמסאםלסלעולםנגמרשלאבמקום

נרחםעודלאלעולםהעולם

שהתחילהצמצוםהמשךזהולבדו.
ביןלקשרב"כתבתו",והמשיךב"מעגלות"

התייחסנו.כברקודמולביןמעגלות""שיר
כלעלהמחזוריםשנילהםמשחושדיםוכך

"גםהמליםבהמשך.שניווכחכפישיריהם,
אניפעם"כלבשירומופיעותשבותאני"
בוכותרת],[ללאחדשה"אמריקהמגלה
שהואנפשמדינות>(אובמדינתמדובר

הואאך ,מעמוללכתמניחהגםאךמגלה,
עמה:

לאלעצמיאףמגלהאינני ) .... (

ללכת.להנותןלעצמי.אףשומרה

 ,) 21עמ'(רציתי .אניגםועמהשלהפתיחהלשורותזהשירמצטרףבכך

רחום",לאככה.ו"כן.המלים""נקם

המחזוראתהפותחאני",גם"שירבשיר

כנגדהמחאהנמשכתלשון"בכל"שירים
הבוזתחושתאתמבטאהשירהכוח.שלטון
שלבלבותיהםימיםבאותםשפיעמהוהגועל
הקרבמשדותשבועתהשזהרביםצעירים

 .ומעמדעושרלהםקנוגבםשעלאלהכלפי
עלהיוםלסדרלעבוריכולאינוהדובר
אומרהואזאתהמדינה",וחטאיהאדם"פשעי

הכלכייודעשהואאףעלמרה,באירוניה
בממסדוכלהבטבעהחלוחולף,כלה

כמאמרמובאיםהכליםהדברים .הפוליטי
ביןמבחינהשאינהכרשימההבנוימוסגר

הקבלה,ישנהזאת,עםהשונים.התחומים
הטבעישללסירוגיןהבאתםיוצרתאותה

זאת"ו"בכלסוף"כל"סוףהמליםוהאנושי.
מוסיפותעודהאנפוריתהחזרהוכן

כדיבאמצעים,הדוברנוקטלכןלאירוניה.
ה: rדאתחורץהואגםכישיוודע,

ימותכיהאדםעלהודאיות:האמתות

ישרכיהתפוחעל

תעברכיהמפלגהעל

יסתמוסוףכלסוףכיהמעיכותועל

שוקטלהניחניזאתבכלבכחןאין

האדםפשעילמראה

המדינהוחטאי

נוקטבאמצעיםואני

תדעלמען

ופרודהפרודהכל

אניגםכי

 .) 302עמ'(שםדינה.גזרחותך

משמעותי"נוקט""שוקט",העשירהחרוז

שלגוזובןאפוא,הוא,זהשיר .כאןמאוד
כפיהוא,אףהמבטא,דממה","מלכות
הזעםתחושתאת ,מירוןיפהשהראה

והחזרההניצחוןנאומילנוכחוהתסכול
גם 13הדם.יבשטרםעודלשגרההמהירה
עלמשתרשות,אני"גם"שירשלפתיחתו

קודמו:אתהמסיימתלשורה ,הניגודדרך
קשוריםשמותיהםגםהמתים",ביןמת"ואין

 ,הדוברשלה"אני"אלפוניםשניהםבזה.זה
"אתהעלגםמדברדמותי"אלש"שיראלא

ה"אני"עלאני",גםש"שירבעודוהוא",

[ללאבהולכים"אני"גםבשירנוספתופעם
עלמרה,באירוניההואאף ,המדברכותרת]

והשקר:האמתגילוי
הבקרששמעתיהאמתאך

 ,) 24עמ'(הכלהזימההטובהשקראת

הדוברלועגהשותק"ועלהצועקעלב"שיר
והריקיםהנמלציםהמנופחים,לנאומיהם

האחריםלכלהלועגיםהמנהיגים,שלמתוכן
לוכ"למוגדריםהאחריםמפניהם.ומזהירים

ורבשידועםפוש"סם"ינ ~

אתממחישהאותיותפיזור ,"תקרפמה

מעורריםשהםהבוזואתשבדבריםהריקנות

מתארהראשונה""השורהבשיר .בדובר

רבים,בושצופיםכאישעצמואתהדובר

שהוא""איךהמגיע

פניעלומפרקתרגלשובר

שלמיםחייםמהמורות

האנשים",מןשלא"אישהוא ,ללולייןבדומה
המלעיגים:כללעומת

מתוחrר:;בלגביעל

לאטופסע

הלול~ן.

בשקט.בשקט,

אתהעושההלולייןכי ,אנונרמזיםכאןכבר
הגיבורהואהואבשקט","בשקטמעשיו

קודםשנאמרמהכי ,מסתברוהנההשותק.

במפורש:עתהנאמר Iבמרומז

 .יןהלולגבורהלנועהחלבברחו
 ,) 303עמ'<כחלים .ורבכבדחילוהוא

היא,השיריםשניביןהמקשרתהחוליה
הדוברהניגוד.דרךעלאךהשקט.כמובן,
שהלולייןבעודשוקט,אינואני"גםב"שיר
שללגיבורובדומהבשקט","בשקט,פוסע
ההמולות",בתוךשקט"והואכתבתו":"שיר

לביני":"בינישירואתיחתוםלימים,
 .שקטשקט.רק

"עלבשירכברנתקלנו"שוקט"במלה
את ,קלבשינוימה,המטריבשורהסגנון"
ואםצועק"ואםשלפנינו:השירשלשמו

בסגנון.עוסקיםשניהםכאשרשוקט",

התחושהאתמבטאכללית""מכירההשיר
בראשיתבמפ"םהפילוגלאחרבארץששררה
שרווחוהביטוייםהיואלההחמישים.שנות

 :הישראליתרנותבעתאז
 .ל.הכמוכריםפה

בעיןשישנואת

ידהשגשכדיאת

היד.בפשיטתשמקבליםואת

שניבראשיתחוזרתאףהראשונההשורה

הפירוטהשניבביתהבאים.הבתים

כמה:פיומתומצתחריףשברשימה

אותי

ואותך

ואותו.

גמראמעיןפירוש,במעיןממשיךוהוא

מחירים:כטבלתהערוךלמשנה
אותי

היותיואת

אותך

כחךואת

אותו

 .קשתוואת

כךנפרדותרשימותכבשתינמסריםהדברים

 .הביאורנו'אףלהתפרשיכולההחיבורשר'
והוא"אתה ,"אנימעיןהיאהראשונה

אתכוללתחשביהואלודמותי",אלשב"שיר
הנשק.כליאתואףהכוח,אתהקיום,
חפוזה:המכירה

 .ל.הכמוכריםפה

רבביקרקונים

בזול.ומוכרים

המקשרתהחוליההןבזול""מוכריםהמלים
"לעמדהמליםהאחרונים.הבתיםשנישבין
אירוניתזודו-משמעותדו-משמעיות.בו"

בשוקלעמודלהמשיךהיאהכוונהשכןהיא,
המכירה:מןבולעמודולאולמכור

 .בזולמוכריםפה

בולעמדוהיום

 ,) 305עמ'(שםגדול.עוד

חשבון"נבואל"שירגםיפהמתקשרזהשיר
נגד ,הזיכרוןמכירתנגדבחריפותהמוחה

תמורתמות",פר""כתמורתהשנאהמכירת

שקל","שלשים

מתארהמחזוראתהחותםהיום"כלב"שיר
כדיהלךהיוםכלושברה.ציפיההדובר
הפתיחהשורתלאחרהנערץ.במנהיגלפגוש
הןלהדגיש,כדימשולשתאנפורהמופיעה

המאמץאתוהןעמדבפניוהקושיאת

שהשקיע:

-פני:זראותלמעןהיוםכלהלכתיאדוני,

ברכיועלפניעלהכוהעזיםהרוחות
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צעדיאתהצרוהעזיםהרוחות

-ע.י~ידולקותאתעממוהעזיםהרוחות

לעצמו:אדון
לעצמיאדון

אמות

הואזאתכלכי ,הדוברמדגישהשניבבית

הערצהומתוךהמנהיגשלמכוחועושה
כלפיו:
 .פני:זראותלמעןהיוםכלהלכתיאדוני,

שמ:ז.אתהגיתיוצעדצעדכלעם :הלכתיכחן iכ

שמןאתטבעתיוצעדצעדכלעם

ובחול.ובנץבסלעים

כ.חך"הואחי."וכאתמזכירהלכתי""מכ'חך

המחזוראתהחותםדמותי"אלשב"שיר
ישותאלפניהישהמקריםבשניהקודם.

מליםמשתרשרותשנימצדאלוהית.מעין
אתהחותמות ,ו"נ n ·כמוחם.ל"מכאלה

הבא:המחזוראתהפותחחדש",במשפט"אנו

היפוכםהואשכאןחם"'"כעלינו"."שירים
"כחם"זהו ,כאןגבורתם",ו"כ'חםשלהגמור

לכליוצרים.שהםוהרצףשקדמוהדורותשל
כללית":"מכירהבשירהאמורמצטרףאלה

אותן

כחןואת

אתמעצימהוצעד"צעדכל"עםעלהחזרה
התיאורוהתסכול.היאושהאכזבה,תחושת
המשפטיםויותר.יותראינטנסיבינעשה

מתקצרותהשורותוקטועים.קצרים

היאושאתממחישיםאלהכלוהולכות.
עוצמתאףגוברתבעקבותיווגובר.ההולך
הביתאתהחותמת ,"!אל"לזעקהעדהזעקה
ליטוטסשלבמסגרתלעצמהכשורה

ואנפורה:

 .גבעולאלמגבעול

 .עמודאלמעמוד

ארא:זחיכיידעתי

תמותלאכי

תמותלא

 .השבטאדוניאתהכילא!

הדו-שיחאתראשית,מזכירה,זותמונה

"אחה :אומרגדעון .גדעוןלה'מלאךשבין
ה'מלאךראיתיעל-כןכיי> iאד<הכתיב:ה'

אללך"שלוםנענה:והואפנים".אלפנים
אךכג-כד). ,ו(שופטים ,,תמותלאתירא

בכיווןנאמרתמות"ה"לא ,שלפנינובשיר
כאלהמנהיגמתוארשכאןכיוון .ההפוך

מהדהדתברקעכי ,מאודייתכן ,לוגריםשסו
ולאקדושי"אלהיהפסוק:כיחז"לטענת
תיקוןאלאאינויב>א,(חבקוקנמות"
"כינהכלשונם: ,אותמות""ולאשלסופרים
פרשההשירהפרשת ,דר"י(מכילתאהכתוב"

עניין .) 81עמ'פרבמדברוספרי 135עמ'ו

המחזורבראשיתשנפתחהמעגלאתסוגרזה
לשירבניגודולבסוף, ,"ימותכיהאדםב"על

בשיר ,אדוןלומחפשהדוברבו ,שלפנינו
 ,לעצמואדוןהואהולך""הכלאתהפותח
הואלמנהיג,האלמותיותלייחוסובניגוד

שימותאלא, ,שלויותרבאי-אלמותמודה

כאן:שלפנינו.לשיררומזהספרשלשמוגם
כןהולך","הכלושם:היום"כל"הלכתי
[ללאממני"שהולך"כלאתזהשםמזכיר

הפותחתהשורה .) 29עמ'(רציתיכותרת]

מןאחדכלבראשחוזרתהיום"כל"שיראת
"ראהליוסף:יעקבלדבריבניגודהבתים.

 ,כאןיא),מח,(בראשיתפללתי"לאפניך
מעומתתהאחרוןבביתראה.ולאהדוברפלל

המרה:המציאותעםהחוזרתהשורה

 .פני:זראותלמעןהיוםכלהלכתיאדוני,

 ,) 308עמ'<כחליםעבד.ומצאתי:ז

התקווהשלהמוחלטניגודההיאזוהשלמה
חדש"במשפטב"אנוהמובעתהגדולה

שלאחריו.

אסונות.מפניחרדהמבטאיםהבאיםהשירים

שואהמפניחרדהמבטא"ברעה"השיר

הקרההמלחמהימיהימיםקרובה.גרעינית
וחוסריאוששלתחושה-התחושהבשיאם.
הגוף-אפרהופךהכלמוחלט.אונים

והנשמה:

 .הגבעותמןגולשאפר

 .בלברועה

 .הרג~יםאתעוטף

עוזה:בכלהאוניםחוסרתחושתמתפרצתאז
איד .שעותכמהעוד

 .כזאתלעשותי.עזו

יr.כה.אודאות

אונים.חסרשל

נסלחלאעלבון

 .טעםחסרשל

מעשהסוףגם

 .י,;כrרה

 .יעזוהכיצד

 ,) 386עמ'(שם .לעשותמהומה,

דברים"ל"סופימשתושרמעשה""סוף
שהאפירולעציםו"אפר"שלאחריושבשיר
הסנה .שירשבאותולבער"ש"היהוהסנה
שלהיפוכוגיס:~,מחדהוא,לבערשהיה
האלהשלגיסאומאידך "ל~~ש"איננוהסנה

"ברעה"יג. ,ושבישעיהלבערשהיווהאלון
המובעתאונים,חסרתבהשלמהמסתיים
הביתשביןהשתיקותמענה.חסרתכשאלה
שלאחריווזהשלפניוזהלביןהאחרוןהלפני

וחוסרמענהחוסרבהביען ,מאודמשמעותיות

אלה.אונים

כשנתייםנכתבחלום"בדלאחז"בכ'חהשיר
הואולכן ,כולולכתב""רציתישנכתבקודם

 .לעצמוכשירועומדהשיריםמשארמופרד
נתוןהיהבהאיומהקיומיתחרדהמשקףהוא

אתלהוציאמעזשאינוכךכדיעד ,המשורר
מפיו:הדברים

חלום.~ךלאcוזבכו:ו

שפת:ם.ךללהעלותוואסור

ולזכורלהרבותאיוואף

 .לות Qלעודאפשרכי

ירושלים.בת ,הר

1 =-= ~, 
~ 

"עינינובשירכברמופיעחלום""בדל
שםוכברנתיר",חלום"בדלהנעצמות":

התנדפות:שלזההואההקשר
 .איננוזאתכלוכבר .עינינו .עינינו

אצעק",אזשב"כיחלום"ל"יריעתבניגוד
אתגם "לן~;:"המלהמקבלתשלפנינובשיר

שפתים""דלכמו"בדלת",שלהמשמעות
"מישאל:נכח.ל"דםב"שיראםשבהמשך.

 ,"בדלתאוחזוהואסערהוידעסערהאמר
שלבדלתו"בכ.ה"אוחזעצמוהואשכאןהרי

 ,סיכויכלזולאחיזהנעדרתשםאםחלום.
מופיעותאחז""בנחהמלים .כאןשכןכל

יודע"אניבשירנוספתפעםהסדרבהיפוך

יודע":אני

הכליודעאנייודעאני

ומקוםזמןנכחאחזאםתלוי

התניה.ישהמאוחרבשירמתהפך.התוכןגם

אומר:אףהדוברלביני""ביניבשיר
עלמעלהאינניאניוהלא

לאחזבחלוםלאאןהדעת

שירים.בשלושהעודמופיעהזומעיןאחיזה
כיבפירוש,נאמרבדרכים""אנחנובשיר

אינהשלםשאינובדברזומעיןרופפתאחיזה
קיימא:בת

כלישלבשברקרןאףנאחזהולא

"נאחזה"השיר"ב"הלדת ,ראינושכברכפי
,•' 

פיזיתאחיזהזואיןאזוב","בחתימתעינו

בשירגםכך •מעמדמחזיקהאינהאףוהיא

כותרת]:[ללאקלה"נוצהבמכאובים"אם
אוחזתתחתיההאדמהבד'ככל
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קלהנוצהאדמה

 .) 79עמ'א<ילהרוחלכלתעיפנהרוחכל

בשיריםמצויותלכךנוספותדוגמאות
איןמכאןאךהצריחות".עשןו"על"בעמק"

זהפועלשלמשמעותועלולהכליללבוא
משמשהואבהםשירים,ישנם .בשירתו

הן Iכאןמשמשת"כי"גילה.הרבהוראתו
שעבו.דכמלתוהןסיבהכמלת

מאודמושכלשימושגלבעעושההבאבבית
אתהמתארת"שיחים"'שלבדו-המשמעות

שיחים:שלכסבךשבחלוםהשיחות
ישקרלאמי ח~~-שכחתי

 ,ת}{ץ~;:שהשיחיםבסבן

 .ז,י:;ןר;כו;כ::ןןתזאת.ידעתיתמיד

ומופיעהשבה"שיחים"שלזודו-משמעות
דבריםבעקרימדברלא"לא,בשיר

בשירים":

בשיריםדבריםבעקרימדברלאלא,

צריכיםדבריםרקעקריםלומראיו

 ...לבקעהאדמהמןכשיחים

הרועהניצבשבשנת"השיחים"בסבךלמול
עדר".שב"משלבסבך"עיף"שנרדם
שלהבאהביתריאלית.תמונהמולמטאפורה

דומה:בתמונהפותחעדר""משל
בסבךאחוזוהרועהצמאוהעדר

העקדה.שבסיפורלאילבניגוד
יותרמרתקמהעסקינן'שבהקבלותכיוון

אותך"יקחשביןהחריףהניגודעלמלהצביע
נהרות"עללביןזוקבוצההחותםעמו"
פרקלאותו Iכמובןמתייחסים,שניהםבבל"

תחושהומתוךהפוכהבצורהאךתהלים,
ערבים"עלפותח:בבל"נהרות"עלהפוכה.
מוכןאינוהדוברכאשרכנורותינו",תלינו

כך .שלובכינורוומנגןזהמצבעםלהשלים
ואינועליוהמלעיגיםשוניוכנגדמתריסהוא
 14למרותם.סר

הואעמו"אותך"יקחבשירזאת,לעומת
"מתחתרבים""עלתחת-הפסוקאתמהפך

"ציוןריה"לשללשירווקושרו-לערבים"
אתהופךוכךאיכהולפסוקיתשאלי"הלא
לקינה.השיר
תחושתמובעתאחז""נכחשלהאחרוןבבית
הימנה.ברורהשאיןבצורההאוניםחוסר

בעשן:פורחיםחלומותסף.כלעלמאדה
 .י~ניםשפתיעודלדובבואיו

 .זןיכל.~}הסףכלמן:xרה~~ים

עץiניםחלומותכוס~לחןעל

לאלעי~יןימעטעוד

אנה.אר

סיגריהבדלמעיןגםהואה"בדל"כאן
עודאינםוה"שולחן"ה"כוס"שרוף.

הדוברשלצורריונגדהערוךה"שולחן"
כג.כבתהליםרוויה,כוסועודאיננהוהכוס

בשירכברנרמזעשןלביןכוסשביןהזיהוי
הכוסנעלמתשכאןאלאהצריחות",עשן"על

עיניומסתמאותששםבעודהדובר'מעיני

מתייחסות,אראנה""לאהמלים .בעשן
ל"בתאףכיייתכן'אךלכוס,אמנם,

אףיכולההשורהשבסוףה"לא"ירושלים".
הצירוףגדולה.בעתהכזעקתלהתפרש
מקומות:בשלושהעודמופיעישנים""שפתי
בשירישנים",שפתילכתב"רציתיבשיר
הזה""כיוםבשירוכןשחשבתי","מה

כןגםהאחרונים,בשני-הולך"ש'ב'הכל
כפימזאת,לבד"דבב",הפועלבצירוף

עםמתפלמסהואבמאמרה,שחםשהעמידה
אומר:הואשחשבתי""מהבשיראלתרמן.
שםאיןבקברבחייםישניםשפתי"שחשבתי

בלבד.דמיוןאךזהוהזה"ב"כיוםאדובב",

השירמציגחלום"בדלאחז"נכחלעומת
תחיה,שלתמונהועבר"הלךכבר"שהבל

אםכיישן"'"חשבוןזהאין .נצחיקיוםשל
מחדש:שנפתחחשבון

אךמזמןלא .י~~ןלאועברהלךכברהכלש

היוםתמול

אםאף .~~מחלאעודוהוא .~~תחהזההי:וךש

עוברהכל

\U ולא "נפתחמחדשעכשיואןנוןהחשב

כיעודחשבון

שלעדאחדבמשךינקפווזמניםימיםעלימים

אתתלדתמידאלמתמידאחתאם .יתק,ים

יצמחהדומם .של.סבעירהן:xםאתתלדהבת

 .ידושל.ס ח~~-שםלוךקךאיהיחיוהצומח

שלמותזמן'שלשלמותתפיסתמציגהשיר
האמורמעיןולידו'מעםהנולדאתהמזהה
הואהכולכיזכורה","בדרךהשירבסיום

אתמבליטההפסיחהתמיד",אל"מתמיד
שבהישןהחשבוןוההמשכיות.המחזוריות

הנפתחושבעוברחשבוןמעיןונפתח.

גלבעמסייםזה,שירולסיוםבדומהמחדש.
"נצחבמלים:מבט"בקצהרחוק"רחוקאת

"אניהשירלסיוםבניגודזאתכלמולך".
מישל"נחמתוהנ:ר":אלהעטפימהדק
ש"הכלבכךפותחהשירנצח".שהואהחלל
האחרוןלספרויקראלימיםועבר",הלךכבר
צירוףעלהווה.לעומתעברהולך","הכל

עמדנוכברבשירתוו"עבר""הלך"הפעלים
שלמקבילתוהיאתמיד"אל"מתמידלעיל.
התמיד'ליוםאחרכינויעד".עד"מעד

"יוםהואקדום"ב"שיראחתאךהמופיע

עד":

פתאם-רעדתשניםאלףכי

-יום-עדלמולהיו

כיאתמולכיוםבעיניךשנים"אלףכנגד:
עליוהמדרשוראהד)צ,(תהליםיעבר"

תיאודור-מהדורתב,ח,רבה(בראשית

שנים"ב"אלף .) 30עמ'תרס"גברליןאלבק,
"שיריםבשיראחרבהקשרכברנתקלנו

חגיגיתהתחושהשםאךבבקר",קר"בכ

בשירומופיעשבהתמידענייןובוטחת.

באהתמיד"ויוםהסמוך:בחלום""ידעתי
ואמרתי""ובכןהשירגםהלילה",בחצי
אסוןשלחריפהתחושהמבטאכותרת][ללא

יוצאכאןבתכלית.שונההרקעאךמתקרב,
המדינהאתששטףהאתטיזםכנגדהדובר

"מדינה"המליםוספיחיה.הפרשהבעקבות
ומשתלבותהשירלאורךמהדהדותו"דין"

מדינה"על"יושבהמלים .במבנהולהפליא
מדין",על"יושבאתכמובן'מזכירות,
המשפטיםהרף.ללאחוזרת"מי"השאלה
ונאמרמאודדחוסהכלומקוטעים.קצרים
בו'נפשועודכלשבא,מישלכבדהבנשימה
ישאםיודעשאין Iכבדאסוןמפנילהתריע

ממנו:שיצילמי
 15 _למדינהז~ח.אמרתי,לאואמרתי,ובכן

יצילנימי .מדינהעליושבמי .למדינה

דיולאעליה.שנגזרדין ,ו;כדי}ה

גידים;כ~ידים.קשיםכאןודברים

 .?~ןאןה~':כים p;כ

זהאיןכאילו ,להביןגםמאפשרתהפסיחה
הגוזראני"גםל"שירבניגודכאן' .דיןרק

בלתיחיצוני'מישהואםכיהדובר'אינו
לצאתאםבדעתושוקלהדוברידוע.

יקשיבמישהואםספקמעלהמידאךולצעוק,
לעצםהןמתייחסת"אם"המלהבכלל.
עודזואין .לתוצאתןוהןוהצעקההיציאה
וכןכובעים"מאהשב"לובוטחתיציאהאותה
אצעק",אזשב"כיגואלתצעקהאותהלא

סדורה:הלאהחזרהוכןהגימנציו .מזויתרה
מבטאיםיציל"מיישמע.מי ...יציל"מי

הצלילהמשתק.האוניםחוסראתשאתביתר
במליםמתואריםשניהםהזעקות.הןהאיום

המלים:שורות.בראשיו"נכונו""הנכון"
כמובן'מזכירות,פרע"צמחושערך"נכונו

נכונו"שדיםביחזקאלהמפורסםהפסוקאת
"פרע"המלה .)זטז'(יחזקאלצמח"ושערך
מיוםיציל"מיההמשך:בגללמוספת

אשאהזרעמשךלא"לא,בשירפרעות".
"לאבשירפרע",גדלהכל"כמעט-עוד"
עמ'הולך<הכלפרע"גדל"הכל-עוד"

כלתפוסות.הידים"כלהמשפטים: ,) 68
האמוראתמאודמזכיריםסתומים"הפיות

השיר":ב"הלדת
הדרכיםכל .אינםהבתיםכל .ריקיםהשדות ל<;

 .הולןבהםאין

אונים.חוסרשלמצבמתוךדחוסמתח
פלימושלבקללתושימושעושההדובר

אינםחששותיואך ,)ב-א"עפא(קדושיך

שוככים:

אצאאני .יצילומי ) .... (

לרחובאצאאם .ואצעקלרחוב

מייציל.מיישיכע.מיואצעק

שהואהאיוםהצלילאתישמע

כל .תפוסותה:דיםכל .:דויושיטהנכון

כברהזעקותכל .סתומיםהפיות

 .פרעותמיוםיצילמי .ען,?.ח p ~ושערם}כונ~
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שלבעינוrוץ

רעות.חושש~ניאךהשטן

דו-ה"אך",כאןאףהרוח",ב"מולכמו
הצליליותאתלצייןישכןהיא.משמעית
ולפתע"צליל","יציל","אצא",הנפלאה:
מנסההואהאחרוןבבית .הכולמשתתק
מתוךלאכיאםאחרת,בצורהלהתנחם

לעצמומאחלהואיתרה.אופטימיות
לו:שיבוזוכךכדיעדשיתבדה,

ואתבדהולראי

עמ'<שם .עירברחובות 16מלאאחריויקראו
22 (, 

שב"ואחייתבדהחלומושמאלחששבניגוד
סובבת"יחידתיבשיר ,לכךבניגודשותק",
הדוברשל<נפשו>יחידתוטועהתועה"

שלהליטוטסחיים",חשבוןעיר"ברחובות
עריריםמצעדי"לאמסתיים:ממאדי""שאצא

 ,"יד~ברחובות

ח'ן"פיעל"ואףשבתוךאגב""מאמרבשיר
לעתידבאשרעמוקהפסימיותמובעת
ביןדו-שיחכאןמתקייםוהעם.המדינה

ע"רערלה),(אוזןו"א'ערואה><עין "ר'ע"
הממשמשהחדשבדורקשיםדבריםמטיח

היוםה"צעירה-של-תמולזקן.דורזהוובא.
סבה",היא

 ) ...מאד!(מאדמאדזקניםאנחנו
זקנוכבראחרינואף

 .דורותוכמהכמה

אומר:וא"ע

תדבר?בדורותדורות!דורות,אה,

 .בעברדורותהיויאכןיא:;כן

משיב:וע"ר

בה;וה,הדורותעלמדבראני

 .~;גרהםשכבר

זכורה":"בדרךשירולסיוםמוחלטבניגוד
ואלךליאלךכךלעולם

 ,) 233עמ'<כ)!ליםומוליד.וצעירעתיק

ימיםמפניהאזהרותחרף ,כיצדתוההא"ע

הכולממשיכיםובאים,הממשמשיםקשים

מעיןבטוןנאמריםהדבריםחייהם.בשגרת

פובליציסטי:

שידענומאלהקשיםימיםלנוצפוייםאומרים

בשלהםהממשיכיםממשיכיםפהו2:'י}לוכהדע

בחזקתשלהםהיאישראלארץכיוסבורים

הדבורזוכריםשאינםיתכןלאוהריהדבורים

כלערבערבב"קרקר"בהזכרוןאתלנושצרה

 .הלילותכלהימים

חייךימי"כלהמפורסמת:הדרשהאתמזכיר
לימותלהביאחייךימיכל ...הלילות
 .)ה"מפ"א(ברכותהמשיח"

לאואםלכרות,קוראא"עהשיא:מגיעואז
אלהכלשלאוזנםאתלכדת,אזילכרות
הבניה".וחייהזאתהארץשלשלומה"מען
מסתיים:והשיר

ידעובוהואאחדמקוםאךכייתכןהכי

להחשות.

 ,) 88-89עמ'<הכלאימה.

דו-התייחסותהמציגיםאחריםבשירים

כברהכוחלשאלתאירוניתאףאומשמעית
השירהואמהםאחד 17 •במאמריומירוןטיפל
ממשיךזהשירכירקאוסיףשותק","ואחי

בביתמעניין.בהיפוךאךבספר.להדהד
אחדמי",ישכי"טובהשירשלהראשון
בבקר",בבקרב"שיריםהאחרוניםהשירים

ואומר:אמואלכנראה, ,המשוררפונה
 .שאלותשואלנימיישכיטוב

שוr.וק.ואני .שאלותשואלנימייש

עולותלעי~יהזרעהמראותוכאשר

 · ..<כחלים .זוג:יקד~יעםדמךאתחשאני
 ) 337עמ'אודמים,

ההתפתחותקו ,הלאומיבמישורלסיכום,
תיארנואותו ,האישישבמישורלזהדומה

אקסטטיבשירראשיתוהקודם.במאמר

ה"תופסיםבשיריםהמשכועם",כ"ליל
ולעתיםאותם,בוחניםהאירועים,מןמרחק"

אףאודו-משמעי,באוראותםמציגיםאף

ושופעהאקסטטיעם""ליללעומתקשה.
השירניצביםהדרךשבראשיתהמלאות
ואמרתי""ובכןהשחורותחוזההאקסטטי

ה""בבוכןישנים"שפתילכתבב"רציתיש
הוא,אףשחורותחוזהחלום",בדלאחז

אותו.הפותח

צירופימלים,גלבעשוזריצירתוכללאורך
אף-לספרמספרותמונותמוטיביםמלים,

 ,למחזורממחזורשנים,עשרותנקפואם
דרךעלפעמים,לשיר.משיראףולעתים

 ,הניגודדרךעלב,.לרואך ,והאזכורהגיוון
יותרעודמובלטכךוההפתעה.החידוש
פעמים, .ביצירתושכבהאותהשלייחודה
כיוונים.לכמהזרועותיואחדשירשולח

לעתים •ואחורפניםספרים,לכמהפעמים,

זאתכלכולה.יצירתואתאחדמוטיבעובר
ספרים,המשרשרהמקרא,מן ,לדעתיינק,

זהפסוקים,אףולעתיםסיפורים,מחזורי
משניותהמשרשרתהמשנהמןאולזה,

מקשרגיסא,מאידךלשוניות.בתבניות
זאת,כלמזה.זהרחוקיםשיריםביןגלבע
שירתו .משלופרטיתבשפהמעצבהוא

 ,ורב-אנפיןמתמידפנימיכשיחערוכה
הפרשנותמעין ,אין-סופיפנימיכמדרש

הפיוטימילונוחוצה ,כןעלהפנים-מקראית.
ומחברהכלליאלהאישימןהקוויםאת

ייחודית,תופעהאפוא, ,לפנינוביניהם.
אחרים.משורריםאצלורעאחלהשאין

משמעותזהענייןמקבלהאחרוןבספרו
חשבוןאתהמשוררעושה ,בובאשרנוספת,

האתוסחשבוןאתרקולא ,ונפשויצירתו
חברחנןלהראותשהיטיבכפי ,הישראלי

שלבילכלרמיזותשופעהספר 18ברשימתו.
אתחיגלבעהקדומים.לאלהבייחוד ,יצירתו
הואבהם.לאאךהקודמים,יצירתושלבי
חריףנוקב,פולמוסעמהםומתפלמסבוהנם

עםדו-שיחמנהלהואכן,עליתרואירוני.
אףובמקצתלדורותיההעבריתהשירהכל

"כיריעתאפוא,היא,שירתוהסיפורת.

ו"כמועצום",מרחבפניעלפרושהפלאים
אינהזורשתאךרשת",בתוךקלועהרשת

מגוון ,ועשיררחבהפיוטימילונהסגורה.
לקבועניתןלאכךמשוםדווקאאךומרתק,

 •כלליו.את

1 .. 
ך

הערות

בשירתוהכוחהחולשה •חלום"בדלחז"א"נכח . 1

 .) 27 • 16<עמיי"ז,דימויגלבע,אמיר

פותח:העולה""בדרךאשלשיר . 2
 .) 32עמי(שםוזכים.גלוייםפניואתראההוא

ב"חסדומסתייםוהזועפיםהלוטיםל"פניה"בניגוד

צד,איזהאז,אעמוד"איךישאל:לימיםהנשקת".

(עמיאותךאשלחאילהלאור"פניםאגלהצדאיזה

57 (. 

הדורקבילבחינהמאותהכתוצאההחדש.המשפטזהו
כןעלשם".בלי"בןלהיותויחדלעצמומשלזהות

חדשבמשפטאנואותיות.בהפרדת"בשם"כתובה

 ,ובעיקרבשם,הקריאהענייןבשם.לדורלקראלמען
מקומות:בכמהחוזרבשם,לקרואאי-הידיעה

פותח:המוקדמיםמשיריואחד

שםלבקראקראלא

אדע.לאכי

 :מקום"ב"כל
פניעלעברהואכיודמיתיאחדעץפניעלעברתי

מבסחי.בושמתיומרגשה

בשמו.קוראהוידעתילאהשמחהומגדל

לאמפתחאל"ודמיתיישן":ב"חשבוןלוובדומה
"בשמוהרעב":ב"עללעומתם,בשמו".אכנהואדע
לכתב"רוצהשאני"לאבשירקרוא".למדתיכבר
שמזמןכמיעצמואתהדוברמתארכותרת][ללא

חסר"צבעומזכירהצבעים"כלשמות"אתשכח
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 5וי~
תשובקומיקסואלנאתמקומיקסני ~ ~ 1

צבעוניעירן

קרתאתגרשלהקומיקסספרותעלהערותכמה

הנוגעותהשכיחותהטענותחת י"!"י--- ..... ,...... 
הפוסטמודרניסטיתלאסתטיקה ::· ·:.:~::_:·--:-_:;:::·:.--

.... ii האובססיביתבנטייתהקשורה
<כךהתרבותאינוונטרשלאופקילארגון

המתגוונים,התרבותדימויישהפריטים,

נטוליזה,לצדזהומופיעיםמסתדרים
האינוונטרלארגוןבניגודמרכז>,

 ,אנכיצורהלסידורהנוטההמודרניסטי
גוןהארגלוי-מובלע.מרכזבעל ,היררכי
יומרהללא ,אחדמישורעלמציבהאופקי
ותרבותאליטיסטיתתרבותערכי:לשיפוט

מיתוסיםלצדארכאייםמיתוסיםפופולארית,
בתקשורתנולדו-שוכפלועתהשזה

ציטוטיםלצדקאנונייםציטוטיםההמונים,
לשיוויוןחתירהעלהמעידים-לא-קאנוניים

ביןהגבולותטשטושתוך-ביניהםערך
שלאדפטציהו/או ,ללא-קאנוןקאנון

הספרותידיעלהלא-קאנוןמןאלמנטים
 1הקאנונית.

תרבותיכתת-הכרהנפתחקומיקסא.

סיפוריוסביבשהתפתחהביקורתיהשיח . 1

"צינורות"-קרתאתגרשלהקצרים
- ) 1994 (לקיסינג'ר"ר"געגועי ,) 1992 (

שהוזכרהמשתנהדרך ,השארבין ,התנהל
סוכניביןמתקייםהויכוחעיקרכאשר ,לעיל

האסתטיקהכמאשריהמתפקדיםתרבות

שלבטקסטיםהרואיםהלגיטימציה,ומעניקי
עלתיגרוקריאתאסתטיתדרךפריצתקרת

תרבותסוכנילביןהקודם,הדורסיפורת
עדותקרתשלבאסתטיקההרואים

בשדהלקלקוליםרעות,מבשרילסימפטומים
 .הישראליהספרות

לכאורההנקודתיהויכוחרבים,במקריםכמו
 ,פלוניתרבותיצרןשלהפואטיקהדרכיעל

ויכוחלטובתמופזהצצהאשנבאלאאינו
 /רצויותאסתטיותגמרתפרדיעליותררחב

הסיפורתאתלהראותשרצהמימקוות;
לאזאתעשהבבושתה,הפוסטמודרניסטית

שרצהומיקרת,שלסיפוריודרךאחת

הקלילהפוסטמודרניזםעיקריאתלהדגים
הביאומתחכם,נועזגםאך ,והקומוניקטיבי

 2 •משלותומכיםוציטוטיםמנומקותדוגמאות

"הנוסחהעל ] 2הערה[ראהנאמראחתלא
אתשואבתהיאכיקרתשלהאסתטית"

ממרחבהקליפיומקצבהדימוייהמיטב
 3הקומיקס:מתרבותלחילופיךאופילמאי

מעתקעללהצביעכדיבאלהישמקרה,בכל
לתרבותליטראליתמתרבותראשוני

 ) 1996 (להנדת"באנו"לאויזואלית;

עלמעידים ) 1997 (הזעם"'ר'סימטאות
שלהקצריםבסיפוריומובלעיםשהיומקורות
קרתאתגרכך:גםזאתלנסחואפשרקרת,
אלמנטיםשלוהראשוניםלטקסטיםהחדיר

לאשקרתפלא(איןהקומיקסמתרבות
עבראלקצריםסיפוריםמכתיבתהמריא
חניכתי-ספרותידפוס-מלארומןכתיבת

המשיךאלא-רביםסופריםעבורנורמטיבי
הקצר;הסיפורמשטרתחתלכתוב

תרבות-אמוןהואעליואשרהקצרצר),
העומקתשתיתאתעבורומהווהאשר

שביססלאחררק-/פסיכולוגיתהרוחנית
לעצמוהרשההשורה"מן"כיוצרמעמדואת
אלומשוחררתטבעיתבצורה"לחזור"קרת

המיםבורותאלהאבודים,ילדותומחוזות
הספרותית.עשייתושלהשתיהואבני
שלבטקסטיםלאתרניתןאשריסודותאותם

אירונית,נימהפארודיים,משחקים-קומיקס

לצדופנטזיה,אבסורדשלאלמנטים
הןמככבים- 4מקאבריוהומורגרוטסקה
להםהקומיקס,בספריוהןהקצריםבסיפוריו

 5המאיירת:הפעילותלצדהטקסט,אתתרם

בעקרוןלהכירמסרביםקרתשלהטקסטים
הרשויותהפרדתשלכל-כךהערכי

המודוסיםביןהפרדה .המודרניסטית,

 6בעליל.האופוזיציוניים

מדוברהספרותיותהחטיבותבשתי , 2

בעליקומיקס>(המאפייניםקצריםבטקסטים
בשפההכתובים"אסטמטיים",קצרה,נשימה

כללבדרך-הלשוןשלסטיליזציהתוךרזה,
בניגודוזאת-במתכווןעילגתשפה

קתמרתהיותרהאסתטיתלאופציה
הנוטההפוסטמודרניסטיתבאסתטיקה

זהרחוקיםלשונייםמרחביםשללהכלאה
רחביםלשונייםמנעדיםביןתמרוןתוךמזה,

האלימההכלאתםמעצםערכימתחהיוצרים
רחוקותלשוניותבמערכותהשימוש-

אקלקטייםלשונייםברפרטואריםונבדלות,
ערכיתנבדלותהעדרעלמצביעאלה,

לאףשפה-מציאות;שלהיחסיםבמערכת
מונופולאיןגבוהה/נמוכה,לשונית,מערכת

המציאות.וייצוגעל
קרתשלהספרותיותהחטיבותבשתיהמעיין
המפרי.דעלביניהםהמשותףרבכייגלה

"הסיפורתשהןהעובדהלכךתורמת
הופקוהקומיקסספריוהןקרתשלגילה"הר
-ונחשבותמרכזיותספריםהוצאותידיעל
שלספרותכך-כתר ,זמורה-ביתן ,עובדעם

לזהשווהמעמד"רשמית",ניתן,הקומיקס
הטעם,קובעיידיעלהקצריםהסיפוריםשל

בהוצאותהספרותיותהסדרותעורכי

הספרים.

מקוםהקדישההמקומיתשהביקורתמכיוון

קרתשלהתחיליתבפרוזהלדיוןנכבד
 ,יותרהמאוחרהקומיקסמפעלאתו"הזניחה"

הקומיקסספרילשביהנוכחיהדיוןיוקדש
בלבדמצומצםמספרדגימתתוךקרת,של
כסימפטומטייםהצגתםאךסיפורים,של

הקצריםלסיפוריוגםכמוקרת,שללקומיקס
בכלל.

לעזאזל?הזההזעםמישלב.

קרתשלברטוריקהמרכזיתתכונה . 1
הדבריםמסירתהיא(בכללה>

אםבין ,נער-ילדשלמפרספקטיבה/מיקוד
בגוףכסיפוראםוביןראשוןבגוףכמספר

לתודעתו-עולמוהמספרנצמדבושלישי
זורטוריתתשתיתילד.שלהחווייתי
לא-מספרשללכינונוהאופציהאתמייצרת
אשרמספר-קרתעלאהודכךהכל ,מהימן
בצורהומרוחקיםנבדליםנמצאיםערכיו
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"הקוראשלהנורמטיבייםמערכיומשמעותית
דרךזו'סיפוריתטכניקהדרך-הסביר"

מספריו-שלזודלהתודעתיתאיכות
טקסטיםלייצרקרתמצליחגיבוריו'
הןוציטוטיםקלישאותאוסףעלהנשענים

ההנמקה(ומכאןהילדהמספרשל
אותקנייםלאשפהלשימושיהריאליסטית

עולםשלוהןועילגת>נמוכהשפהלחילופיך
המספרמתקשהעליהןאשרהמבוגרים,

בסיסית,אוריינטציהכלנטולהצעיר'
ולוביקורתית-שיפוטית,פרוצדורהלהפעיל

לכלבחזרה"לענותשיוכלכדיאגרוף
אגרוףלמכוןהולךהואבשכונה",הפושטקים

ילד"איזהזוג:בןלומצמידיםשםביפו'
הילדערבי",כמושנראהושחור'רזהאחד
מכהממני",ורזהקטן"יותרשהיההזה,

קורהמהשהבנתי"ולפניאותומפילאותו'
חולדה",איזהכמובכתףאותינשךהוא

הערבילילדב"קרב"התבוסהבעקבות
על-זמנית-הגיבור-הצופהמוותר

 .שלוהאגרוףפנטסיית
שעהמכן'לאחרשנהמסתייםהסיפור

יתעקשורקאםלגיבוריועולםותהילת
יש/לסבלתקנהיש(ליאושמספיקויתאמצו

הפרוטסטנטית-ברפובליקהמשמעות,
אמרתלפיממשקפיטליסטית-הוליוודית,

מציאותלביןאגרא"),צערא"לפרםחז"ל:
החד-פעמיים.חייו

למרביתהאופייני-הזההתודעתיהכישלון
שלתוצאהרקלאהוא-קרתשלגיבוריו

קיוםמרחבבתוךחייםשלאלאנאיביות,
"החיים"ביןממששלהפרדהבושאין

אךשלהם.אמנותיים-תקשורתייםלייצוגים
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הרושםנובעמכאן-ביותרהמינימליתזו
רושםקרת,בסיפוריקלישאותריבוישל

שלאהתמוהים,הדבריםמעצםרקלאשנוצר
הגיבוריםמפיהמושמעיםהמגוחכים,לומר

שאיןמפניבעיקראלא,הלא-מודעים,
בעלסביר'תודעתימרכזסמוךברדיוס
נרטיביםשלבערב-רבסדרשיעשהסמכות,
בלולים.
ביןמרחקמייצרתהטקסטשלזותכונה
המובלע/הקוראלמחברהמספרהקול

אלמנטריתאירוניהנוצרת·כך 1המובלע,
מזיק.לאקומיאפקטגםכמוהדמויות,כלפי
יחסיביןתמידיתלתמרןלקרתעוזרזהממד

הקולנועיהייצוגמרחבביןטקסט-מציאות,
פנטזיותנדלהבלתיבשפעהמציג-

"החייםלבין-לבניםמסכיםעלהרואיות
לחקותמנסיםקרתשלגיבוריוהרגילים";

מבליהפופולארייםהטקסטיםאתמחירבכל
ההיצףכלפירפלקסיבית"הכשרה"כל

התרבות.דימויישלהמסחרר

הקובץ:(מתוךהזעם''סימטאותהסיפור . 2

ילדשלסיפורואתמספר ,)הזעם""סימטאות
("לסרטמתאגרפיםעלבסרטשצופה 12בן

הכעס','סימטאותהזעם','רחובותקראו

שגדל"ילדהואשגיבורוכזה"),משהו
בשבילמתאגרףונה:הקשוחהבשכונה
הכסףאתהתחתוןמהעולםלאנשיםלהחזיר
בקלפים",הפסידשלוהשיכורשהאבא
ללמודהילד-הצופהמחליטהסרטבעקבות

[עולם]באולםשוביושבשהמספר-הגיבור
 ,' 2הזעם"'סימטאותבסרטוצופההקולנוע

לזה",יקראושלאאיך ,' 2הכעס'שדרות
והואמבוגר'יותרכברהוא[בסרט]"הגיבור

שלושההוריםיתוםאחר'ילדאיזהמצא
איךאותוולימדסמים,סוחריידיעלנרצחו

שהואבזמןהחשוך'באולםושםלהתאגרף",
-למתאגרףשהיה-שהיתוםאיךרואה

נעשהאימון'בקרבג'ינג'יאיזהמפוצץ

שההורים"עלעצוב":"קצתהגיבור-הצופה
אוילדכשהייתיפעםאףנרצחולאשלי

אפילואוהתחתוןלעולםכסףקצתהפסידו
משהו'מכות.ליוהרביצוהשתכרוסתם

זעם",קצתיהיהלישגםבשביל

(ישרהאנלוגיהכמובןיוצרהטקסט , 3
ל"סיפורמהסרטים"ה"סיפורביןוהפוכה>

אותהאתפעמייםעוברהמספרמהחיים";

לקשרוהניסיוןאגרוףבסרטהצפלה-חוויה
 12בגילאחתפעם ,חייולחווייתאותו

מכן.לאחרשנההשביחובפעם
אמוניםכקוראים,ציפיותנולכלבניגודאך
עלהמבוססיםמודרניסטייםנרטיביםעל

ושינויהגיבורהתפכחות-התבגרות

לאחר-השגיחבפעםתגובתופרספציה,
אתלשכפלנוטה-הבר-מצווהגילשנה,

אינוהואהמקריםבשניהראשונה.תגובתו

משוםהנכון","הלקחאתלהפיקמצליח
הטקסטיםעולםביןלהפרידיודעשאינו

הצלחההמבטיחהפנטסמגורי'המניפולטיבי

התסמונתעללהשיבכדידיאיןבכך
אתהמניעהתסמונתעצמו'בטקסטהמופיעה

לאהצורךזהוהמספר-הגיבור.שלהפנטזיה
ובכך-הוריושלומושיעגיבורלהיותרק

יכול'כלמספלבעמדתעצמואתלהעמיד
שעולה(כפיאומניפוטנטיתעוצמתבעל

לגיבורהמספרביןהנרקמתמהאנלוגיה
למעןבהרואיותנאבקאשרהנצפה,הסרט
לאנשיהונואתשהפסידהשיכוראביוהצלת
עללמעשהמעידובכךהתחתון'העולם
המציאות,נוכחאלההוריםשלידםאוזלת

לומרשלאהמוסרית>:פגימותםגםכמו
לפאסיביותביחסאקטיבילהיותהצורך

אשרהגדול'האחלוקהבההאימפוטנטית,
בכךסייםחלקואתבסיפור'קולחסרנותר
מדובראלא-לסרטהצעיראחיואתשלקח
מהמצבלחרוגלהרגיש,הנואשבצורךכאן

אומאייםמשהובואיןלכאורה(אשרהקיים
הזעם.דימוידרךעולהאשררגשמעיק>,

היאהריאמיתיתפנטזיהלמספרישאם
תחושתאלבדרךזועםלהיותהשאיפה
לחרוגהמשאלהאךבמרחב,הנוכחות
היאבסדר"ה"הכלמשגרתהחיים,משגרת

קרתשלשלגיבוריועדאובססיבית,כה
כללבדרךלחרוג:כיצדמשנהלאבאמת
לומרשלאמעוותת,באלטרנטיבהמדובר

נותרהמספרשהרי-מעיקרהאבסורדית

מצטערמעוות:השכלמוסרעםהסיפורבסוף
הפסידולמצעראונרצחו'לאשהוריוכךעל

סתם"שאפילואוהתחתוןלעולםכסף
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בשבילמשהו' ...מכותליוהרביצוהשתכרו
זעם".קצתיהיהלישגם

דרךעוברתלחרוגהאובססיביתהתביעה
ההמונים,תרבותעםההזדהותערוץ

-נרקיסיסטיתנטיחעלהיתרביןומצביעה
שהסובייקטמבלימחיר'בכללהרשיםצורך
לפעולהמבפנים,באמת,מחובריהיה

אתמציינתאובולטותואתהמייצרת
מבחוץ'הזעםלייצורהתביעה(לכןאחדותו
השונותמבוימים).גשרדזעםסינתטי'באופן

חברתי>אחרלהיות(התקווהוהחריגה
שלמקומםנפקדוכךעליון'לערךהופכים
השינוי:אתונושאיםהמייצריםהתכנים

בעלאמיתיכבוררלתפקדמפסיקהסובייקט
האותנטיזעמואתמקרה,בכל-שיפוטכוח
כילנכס,אפשראיבסיפורהערביהילדשל
אחרותהיאואחרותזעם,הואזעםהואזעם

אותנטירגשהואהרגשונו.י"אחרותהיא

לשכפלוניסיוןוכלאמצעי'ובלתי
הפעילותבתיווךהיי-טק,בטכנולוגיית

-לכישלוןנועדהסימבולית,התרבותית
מנצח.החברתיהדטרמיניזםקרתאצלדווקא

למבט-התביעה-בפיג'מותשכניםג.
נרא~ת

התביעהאתמחדד"לפעמים"הסיפור .ן
מ"הקלותהנוחה,החייםמשגרתלחריגה
התואםחוסרהקיום",שלנסבלתהבלתי

התחבולההנולמליםהאיוריםביןהמתקיים
אתהמאפשרתתחבולה .אותוגבתהמאר
שלמסיפוריורביםשלהמרכזיהנושאהצגת
דיאלוגיה.אפשרותמולנרקיסיזםקרת:

שנישלסיפורםאתמספריםהאיורים
תחילהומאושרים.בריאיםנאים,צעירים
אותומאכילה(היאבמטבחאותםרואים

רואיםכךאחרקפה).להמוזגהואסנדוויה
עמו'משחקבשכונה,כלבועםמטיילאותו

בניאתרואיםלבסוףשכן'עםבנחתמשוחח
במשותף>הגריםוחברה(חברהצעירהזוג

תחילהנאה.רחובאלהצופהביתםבמרפסת
היאכךאחרעומדת,והיאיושבהוא

הםהאחרוןובאיורעליו'מתיישבת
ומתנשקים.מתחבקים

דיסוננסומזבלהלגמרישונהבמליםהסיפור
שהואמפנטזהגיבור-המספרואירוני:חריף

כשהשכניםלניתוח,באמבולנסמובל
ממשיךהואמסביבו.מתאספיםבפיג'מות

ושכלארוךלזמןמאושפזשהואלדמיין
לומביאותבהןרצהפעםשאיהבחורות
הואכךאחראותו'ומנשקותשוקולדים

ב'בלשההיא("כמויפהאחותשאיזומפנטז
להםקונהשלושאבאבו'מתאהבתהמזמר'")

המרפסתעלבנינוחותיושביםושהםדירה,
הגיבור]שלהפנטסמגורי[בסיפוראזאבל-

לגמרי'מהפציעההחליםלאשהואמסתבר
אמבולנסאותומסיעושובנפתחיםהתפרים

החולים.ביתל

לטקסטהויזואליהטקסטביןההפרדה . 2
כמו-בדרךלשיא,מגיעהבמלים

שבובטקסטהיחידבמקוםפארדוקסאלית,
זהכמו-חופפים.דיוקליתראוחופפים,הם

הזוג,בנינראיםבובמקוםדווקאקורה

המפנטזהדמיוןואילוהמרפסתעלויזואלית,
אבלסיטואציה,אותהאתממציאהגיבורשל
המזמר".מ"הבלשהמפונטזתהאהובהעם

אתמכליותרמשקפתהזאתהכמו-חפיפה
מתחבקהגיבור-המספר:שלהרגשיתהנכות

מאהובהפרידהמפנטזוכבראחתאהובהעם

דמיונית).(ועודאחרת

הטקסטשלבסופושבולטמהמקרה,בכל
מובללהיותהגיבורשלהכפייתיהצורךהוא

לאין"מובללמעשה,החולים,לביתבשנית
הסיטואציהרקהחולים.ביתלקץ"

שלבראותואתמאפשרתהזאתהרדיקאלית
שקוסםמהשהריו'מובחנותאתהגיבור'

כאשרהחסד'רגעבדיוקהואלמספר

נאספיםהסתם><מןהאנונימייםהשכנים

מסביבו'דאגהומלאינרגשיםמבוהלים,
<עדותהפיג'מותבמיטבהלילה,באמצע
לאכפתיותדיחויסובלשאינואמיתילעניין

בסיטואציהדווקאא-אינסטרומנטאלית).
המספרחש(פרדוקסאלית>זאתקיצונית

זקוקהגיבורבאמת.מטופלמכל'גןמר
אתלכונןמנתעלהשכניםשלמהצדלמבטם
נחוץ,להרגישבשבילכסובייקט,עצמו
העלב-הלוהבמטרהגתשהולמען

קטסטרופהכלזו'מעיקרהונרקיסיסטית
כשרה.

שלהסמויהמשאלתואתלצרףניתןלכך
כמו-אימהיתלחמלהאנושי'ליחסהמספר
חובש- iJ (הגברימהמיןולומיד'נאשתופע

אחווהעלהמעידהסיטואציההרחמן>,
שמעברקטנותאנושיותבג'סטותהמתקיימת

אנושיתביןתקשורתהמלים,לעולם
חציפגישה,-קריצהחיוך'מבט'אמיתית,

אנייסגרושהדלתות"ואחריונו':פגישה
אחדאתלשאולחיוך'בחציאספיקעוד

כאילווהואסיגריהלעשןמותראםהחובשים
מסיכתהפהעלליילבישתשובה,במקום
חמצן".

באההמאיימת"מ"השגרהגלחדרהתביעה
שהרימבטיח,עולםתיאוררקעעלכאמור
נכונה"ב"חברה"מצויד"קרתשלהגיבור
ובכלבהויזואלי>מהטקסטשעולה(כפי

אךבסדר'הכולכביכוללסביבה.ידידותי
קרתשלהגיבורים .בסדרלאהכללמעשה
אךלהרגיש,הבסיסיתהיכולתאתאיבדו
פנימיתאיכותלגיבוריושאיןמכיוון

לוקיםככולםשרובםמכיווןאינטנסיבית,
הקטסטרופהצריכהרגשית,באימפוטנציה

שיכור'יהיה(שאבאמקווהמבוימת,להיות
לניתוחאותישיובילויירצחו'שההורים

שאינםריגושיםשאלהלכולםהמשותףוכר'),
שלהגדושעולמומתוךמבפנים,מיוצרים

מלאכותיתלהפיקםצריךלכןהסובייקט,
חולניות.הדמיהפעולותבעזרתמבחוץ
באנו"לאהקובץ:(מתוך"הכי"הסיפור
קטן'"כשהייתיבמלים:הפותח )"להבות
להיותשאגדל-אחדפחדרקהיהשלילאמא
החריגהמשאלתאתממחישבנאדם",סתם

עולםשלידםאוזלתרקעעלהמתקיימת
מהאחיםהאכזבהגםכמו(ההורים>,המבוגרים

ביחסכאימפוטנטיםהמצטייריםהגדולים
הצעיר'הגיבורשלהאומניפוטנטיתלמשאלה
מתקיימת.אינהלעולםאשרמשאלה

שלמהטקסטיםשעולהכפי-בעולםאך . 3
ביןלתחליף,מקורביןהבדלאיןשבו-קרת

איןלחיים,הטקסטביןלמציאות,הפנטזיה
לחריגהאפשרותאיןולכןאמיתילרגשמקום

שלתחליףבאיןלקטסטרופות,גםאמיתית;
מומלץלכן,להתמכר.שאפשרמסתברממש,

בעודלהצטייד'קרתשלהצעיריםלגיבוריו
לשכפלמנתעלרזרביתבקטסטרופהמועד'
עברהשחלפהלאחרהזעם,תחושתאת

-התקיימהעתהשזההקטסטרופההשפעת
פתיחתעלהצוהליםהגיבוריםשללצערם
זמנית.לארוכהדווקאשייחלותפריהם

ממוחזרותתרבותיותתדמיותשלעולםזהו
בחוברותכמוממש-ופלקטישטוחושחוקות,
שהשימושכןאםלומראפשרהקומיקס.
טכני'שימושאינובקומיקסקרתשעושה

הז'אנרמאפייניעלנסמךאלאגרידא,חיצוני
הפשטניותהעלילות-הייחודיואקלימו
אתלחדדמנתעל-והפלקטיהשטוחוהעולם
אכזרי'עולםלברואמנתעלהמרכזית,התמה
בועולםרופפות,מסגרותעםחמלה,נטול
מנתעלאסונותלהמציאהסובייקטנאלץ
מורגש.ולהיותלהרגישמנתעלקיים,להיות
חתרנישימושעושהשקרתלטעוןבאאיני

מדוברהיותרלכלולארי'הפופבז'אנר
במדיוםואלטרנטיביאלגנטיחכם,בשימוש
בשנימרגיששקרתברוראך-הזההמרתק

הטקסטוכי '"בביתכמו"ממשהקומיקסספרי

המתאימותפרשנויותומייצרמחדדהויזואלי
ואולי-קרתשלהפנטסטיהסיפורילעולם

 ~ 45בעמי~המשך
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לשמיאןבולסלאב
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הרברטזביגנייב
1998-1924 HJ 

~1 ~ 
בסרנה

~לה~ך~ל
 ~ gפ;

:כתםאלמ:כתם
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גרוכוביאקסטניסלב
1976-1934 
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: .. · -
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חירםפוליןשירת

מוקדגבריאללשם,גיוראוייכרט,רפיעם:משוחחבסריעקב

תורתעל-פילבדוק,ננסהאנחנו :.ב.י
בקרבפוליןשירתמתקבלתאיךההתקבלות,

שירותלעומת ,בישראלהשירהקוראי
מבחינהדומהפוטנציאלבעלותאחרות

בגרמניה,הנכתבותאלהכמותרבותית,
להניח,לדעתי ,אפשרובאנגליה.בצרפת,

איזושהיכאןשקיימת ,לדיוןהנושאגםוזה
שדווקאתמוהה,תופעהלפחותדילמה,
המכריעברובההמאוכלסת-בישראל
נגיעהלהםשישניכרחלקמתוכםביהודים,

משמעולסביבתה,לפוליןאחרתאוכזאת
(האמרהגרמניה,עםואליםטראומטימגעגם

בית-למעשההיאשפוליןהיאהנפוצה
-העולם>יהדותשלביותרהגדולהקברות
רבה.באהדהמתקבלתפוליןשירת
המשורריםצעירירקלאנוספת:הערה

אלאהבינייםדורמשוררירקולאתורגמו
וטוביםמהקלאסיקה,וסלובצקימיצקביץ'גם

המשורריםרקולאמהמודרנה.וגלציינסקי
הקומוניסטיםהמשורריםגםאלאהעכשוויים,

גם(שישבברונייבסקיולדיסלבכמו
נפלאשיריםמחזוראגב,לווישבירושלים,

אומרת,זאתלעברית.תורגמוהעיר>על
הפסקה,וללאומתמידמאזהפולניתהשירה
ואתאוהדיאתמלווה ,מתמידיותרוכעת
למה?וכל-כךבישראל,השירהשוחרי

הגליםביןלהבחיןשצריךחושבאני :..ור
על-הפולניתהשירההתקבלותשלהקודמים

הדורעל-ידיוגםלמדינהשקדםהדורידי
והיווהשישיםהחמישיםבשנותמפוליןשבא

-הזאתלשירהגדוליםסנטימנטיםלו
ומיצקביץ'טוביםבתרגומיקריאהומבחינתו

השירהאהבתמסורתשלהמשךהיא
שנותשלהחדשיםהדורותלבין-הפולנית

מדהימההיאהתופעהוהתשעים.השמונים

שלרחבהמאודבהתקבלותשמדוברמשום
סביבבעיקרשפרסמומודרנייםמשוררים

נזכיראםולאחריה,השגיחהעולםמלחמת
ואחריםהרברטשימבורסקה,מילוש,שמות:
אשרצעירים,קוראיםשלקהלעל-ידי
אתתולהאניהארץ.ילידיהםהגדולבחלקם

סיבותבשתיהזאתהמדהימהההתקבלות
בשירהשמדוברהיא,הראשונהמרכזיות.

ביותרהחשובההשירהאוליגדולה,
המאה.שליההשגבמחציתבעולםשנכתבת
פרסיקיבלוושימבורסקהשמילושהעובדה

זושנהמעשריםפחותשלבהפרשנובל
שללגדולתהסמליתכיאםטובה,דוגמה
שישמרכזיתבשירהמדוברהזאת.השירה

אסתטיקה,שלרצינייםמאודקריטריוניםלה
פוליטייםקודיםשל ,מוסרבבעיותטיפולשל

אזטובה,שירהמחפשהקהלאםותרבותיים.
 ,אמרעצמוברודסקייוסיףנמצאת.היאשם

השירהכיפולניתללמודצריכיםשכולם
להאשיםאפשרואישם,נכתבתהחשובה

השירהשלפטריוטהיהשלאבזהאותו
הרוסית.

המובהקיםהמתרגמיםאחדהיההוא :.ב.י

לאנגלית.וגםלרוסיתפוליןשירתשל

צ'סלבשלוממעריציואחד ,נכון :.ו.ר
שהשירהחושבשאניהואהשניהדברמילוש.
ישראלים,לאינטלקטואליםנותנתהזאת

אפשרויותוליוצריםלמשורריםובתוכם
 .מהןומתרחקתהולכתהעבריתשהשירה

כתיבהאסתטיקה,כמובתחומיםאפשרויות

עםשיחה ,דתירקעעםחילוניתשירהשל
בתחומיהעברשלהגדוליםרבי-האמנים

מישהואםכלומרוהשירה.המוסיקה ,הציור
גדולה,שירהלכתובאפשראיךלראותרוצה
בשירתמובהקתדוגמהלמצואיכולהוא

הקהלאתגםמושכים,האלוהדבריםפולין.
היוצרים,שלהקבוצהאתוגםיותרהרחב

שקרוייםמישלהאמנים,הציירים,
האינטלקטואלים.

מסוימתבמידהלפרקרוצההייתיאני :.ל.ג
משנהמונחילכמה"התקבלות"המונחאת

מלההיאהתקבלותאםמשנה.ואוכלוסיות
הפולניתהשירהאזילפופולריות,ערךשוות

מבקריהאםשירה.שקוראבציבורמקובלת
שירהכיוםשכותביםהמשורריםאוהשירה,

אהובהפולניתשירהשפהלעובדהמודעים
כיווןלא.היא:התשובההרחב?הקהלעל
אוכלוסייתבתוךאינרציהאיזושהישיש

בהכללה,עכשיומדברואניהכותבים,
דומיננטית.עדייןהאנגלוסקסיתהשירה
בירידה,מצויההזאתשהדומיננטהיתכן

נוהההשירהקוראישליותרהרחבוהקהל
מאשרהפולנית,השירהאחרייותרכיום

הואשמענייןהשניהדברהאנגלוסקסית.
ומתכווןמכלילשובואניהפולנית,שהשירה
מצטיינתולאחריה,הקומוניסטיתלתקופה
מביןשקהלהדבריםשלמאודדקבמשחק
מתנהל ,כלומר .לפסוליכולאינווהצנזור
 ,לקודדבריואתגלמגלהמשוררשבומשחק
 ,היסטוריאירועאו ,דימוילהיותיכולהקוד

ביןהידברותאו ,ספרותינסרפדאו

שלהבוטותלולאהשירה.בתוךמשוררים
במידההפולניתשהשירהאומרהייתיהעניין
הציבורחתרניות.ב"קריצות"קיימתרבה

שבהשירהרבותשניםשקרא-הישראלי
סתמיותלידיעדהגיעההדיבורחירות
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דעתבבליצמאעצמואתמוצא-הדיבור
שירהזוהיבקריאה.זהירותשמחייבתלשירה
רב-שהיאשירה ,דרזיןוזיןבהשיש

הפוליטיהקוד ,היתרביןכאשרשכבתית,

בגללההיסטוריות,לתודעותזההשבעצם
בקהלקשבתאוזןמוצא ,עצמןחוויותאותן

ה"קריצות" ,השלישיהדבר .הישראלי
 ,הקהל ,הצנזור ,השלטוןכלפיהחתרניות
הצעירבקהלמתמיהמאודבאופןנפגשות

פוסט-מודרניותתיאוריותעלהאמון
אםגםהטקסט,שלהחתרנותעלשמדברות

בתת- ,כלומרשטחית,יותרהרבהברמה
ךה_ל~ילשמתאימהקריאהמתרחשתמודע

בשירהמוצאאבלאחרת,מתנסחשאמנם
מושלמת.דוגמההפולנית

שלההערהאתלבדוקכדאיאולי :.כי
היאהאנגלוסקסיתהשירהבאמתהאםגיורא:
 ,כןשאםמפני ,בארץהדומיננטיתעדיין
בחוקריםבמבקרים,נעוצהכנראההסיבה

השירהאתחוקריםעדייןאשר

שכברבקהלדווקאולאוהאנגלוסקסית,
הפולנית.השירהאתקורא

תרבות, ,לשוןביןשביחסיםחושבאני :.מ.ג
פולניתשירהלביןעבריתושירהספרות
עלדיברושכברומכיווןממדים,כמהישנם

היחסיםעליותראדבראניאזההתקבלות,
 ,לזכורכדאיהספרויות.ביןהאובייקטיבים

העברית-החילונית-החדשהשהשירה
הגרמנית,השירהבצלבהתחלההתפתחה

התשע-המאהבמרוצתבהדרגה,עברהאבל
השירותשלהשפעתןלתחוםעשרה

איןוהרוסית.הפולניתבעיקרהסלביות,
 ,בשעתוהמקובלהשילוששגיבושספקלמשל
טשרניחובסקיביאליק,המשורריםשל

בטובולדמומפושקיןרקלאהושפע ,ושניאור
המשורריםשלהמקודשתמהטריאדהגםאלא

מיצקביץ',הפולניים:הלאומייםהרומנטיים
שהפולניםוכפי .וקראסינסקי ,ובצקיסל

אתראינואנחנוכך ,קראסינסקיאתהוסיפו

מצדשניאור.אתלהוסיףמחויביםעצמנו
מאודמיזוגתוכנית,השפעהגםחיתה ,שני

מסוימותהשלכותעםרומנטיתשירהשלחזק
מטאפיזיותהשלכותמעיןוגםסוציאליות,

 ,בצקיוסלומיצקביץ'אתשקוראמילאומיות.
"לילהואתמיצקביץ'של"דז'אדי"אתנאמר
"מתיכמהעדמבין ,בצקיסלושלונדה"
ביאליק,שלאחרותויצירות ,למשלמדבר"

מהמיזוגמושפעותושניאורטשרניחובסקי

רנסנסלאומית,רומנטיקהביןהפולני
עםהעםשלהגרועמצבוראיית ,לאומי
אינווזהיותר.עקרוניותמטאפיזיותנימות

היהודיהעםלסבלבסתירהעומד
 ,שנימצדהארצות.באותןמאנטישמיות

והארבעיםהשלושים,העשרים,בשנות
רוסיתשירהשלרקלאהשפעותבחמשנו

מידהבאיזההפולנית.השירהשלגםאלא
לשמיאןטובים,כמומשורריםהשפיעו

כלדרך(אוליושלונסקיאלתרמןעלואחרים
מחקרטעוןזהדברביניים)?ממסרימיני

הנבואיתהרומנטיקהשלהגל ,כלומריסודי:
מיצקביץ'כנביא,המשוררתפישתהגדולה,

 ,האוונגארדהשפעתגםאבלביאליק,מול
לאהשפעה, ,הגדולחסלניהמודרניזםשל
שלגםאלאהרוסיהמודרניזםשלרק

זה ,כאמורטובים.בעיקר ,הפולניהמודרניזם
בדיקה.טעון

האירופיתהמודרניסטיתשהשירהספקאין

הפולניתהיאכיוםהגדולההדומיננטית

הרברסזביגנייב

קטןעםשלאיש,מיליוןארבעיםשל(שפה
לגרמנית,בהשוואהקטן>,גדולעםאוגדול,

במחציתלרוסית.ואפילולצרפתית
הגדוליםהמודרניסטיםהמאה,שלהראשונה

אנגליםהיופרסג'וןולסךלרילקהבנוסף
 ,אליוט ,פאונךכמושם,ידועיואמריקאים

זאתלעומתאחרים.ורביםבנססטי ,אודן
השירההעשרים,המאהשלהשביחבמחצית
קיום(למרותהאנגליתבלשוןהנכתבת
 ,יוזג,גינזברכמוביותרחשוביםמשוררים
דרגתבאותהלאהיאוהיני),אשכרי

בדורהיהשזהכפימוחלטתראשוניות
ישנה ,כןכמויסטים.בהמודרהמייסדים

מאודארצותשבכמהזמנית,בותופעה

מאוחרות,מודרניסטיותספרויותהתחזקו

קורהזהמודרניסטיות.פוסטעללדברשלא
שבמחציתספקליאיןלמשלבסיפורת,גם

במידהעברההדומיננטההמאה,שלחשביה
ניתןכאןהלטינית.אמריקהלארצותרבה

הפולניתהשירהביןהדמיוןאתלמצוא
השירהשלברנסנס :העבריתלשירה
משורריםישהמאה;שלהשביחבמחצית
וכדאיהפולניתבשירהבמיוחדמעולים
הרברט.אתוגםרוז'ביץ'אתגםלהזכיר

שפותאינןוהעבריתהפולניתהשפות,שתי
היותהיתרוןאמנםישלעבריתנפוצות,

ישלפולניתקלאסית,שפההביבליה,שפת
ממחסוםסובלותשתיהןאךקוראים,ותר'

נדבכים:שלושהמניתיכהעדהתרגום.

הרומנטיקהשלגדולההשפעהאחד:
ביאליק.שלדורועלוהמטאפיזיתהנבואית
ביהסל ,הראשוןהאוונגארדהשפעתשניים:
 ,אלתרמןשלדורםעלוהפולניהרוסי

שבמחציתהעובדהשלוש:ואחרים.שלונסקי
שלהענקיםאותםאיןהמאהשלהשביח

במחציתשהיוהפורמטיביהמודרניזם

בארץ ,בפוליןואילוהמאהשלהראשונה
המחציתמציינתהלטיניתאמריקהובארצות
חווייתית,סמנטית,עליההמאהשלחשביה

שישהרילהתקבלות,נחזוראםצורנית.
יוצריםכוחותשישכלומררעננה,הרגשה
כאןתרגום.בעייתרבהבמידההיאוהבעיה

חשובתפקידשלמשורריםלצייןהמקום
גרםתרשלהנסעללחזורקשה .בכךביותר
מתרגמיםכמהישנםאבלרוסיה,שירת
הזה).בחדריושביםמהם(כמהמאודסובים

אובייקטיביתבריתאיזועלדגשכאןשםאני
קיימות.איכויותשל

לדיוןנקודותשתילהעלותרוצהאני :.כ.י
עדהמשפיעההדומיננטיתהשירהגביל

אניהנוכחית.המאהשלהשלושיםלשנות
מספקתבמרהעדייןנבדקהשלאחושב

 ,יןייסב ,מיאקובסקיבלוק,שלהשפעתם
שליותרומאוחרמנדלשטאם,שלאחמטובה,
פסטרנאק.

 ...וצווטייבה :.ל.ג

שללצדה ,כמובןוטייבהצומאדיבה :.כ.י
משורריםקבוצת ,פךלחיאואחמטובה
בעולםכדוגמתהחיתהלאדעתישלעניות

הרוסיתלקבוצה-למייודע,איני .כולו
רבההשפעהחיתה-לאנגלוסקסיתאו

לרוסיםהמודרנה.עלהעולם,שירתעליותר
על-פיעבדושהםמשוםמגבלהחיתה

רוצהלאאניהידועה,הסלאביתהמתכונת
שלוליתרונותלמגבלותעכשיולהיכנס

נקודה .הזוהמתכונתושלהזוהמוסיקליות
היאאליהלהתייחסמבקששהייתינוספת

המאהבראשיתהרוסיתשהשירההעובדה

משורריםועלהשירהעלסוטאליתהשפיעה
 ,נסקישלואתלתאראפשראיבודדים,
 ,ישורוןאבותגולדברג,לאה ,פן ,אלתרמן

בלעדיה.אחרים,ורביםרחל ,חלפי

 ,זוסמןואת :..ור

 ...ודורוסיוןאבירןאתלאואפילו :.ל.ג

מ"ילקוטמושפעדוראבללא.סיון :.כ.י
האפיגוניםאחדהואואבירן ,רוסיה"שירת

מבחינתואחרים,אלתרמן ,פןשלהאחרונים
פוליןשירתזאת,לעומת .שלוהמצלול

שםאין ,לחיקויוקלהונפלאהפופולרית
מדודה,מטריקהשלחריזה,שלבעיה

מחקיםאיןאךפתוחים,והפרוזודיההמצלול
את ?מחקיםכןמהאת .פוליןשירתאת
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כמו ,הביטויעלסליחה ,האלוהשטויות
והרבהזיוניםהרבהעםמודרניסטיותהפוסט

אמנםמחקים,איןהגדולההשירהאת .מין
לאאךהקוראיםציבורעלהשפיעההיא

בודדים.משורריםועלישירות,

להערתךתמאסיתהערהלהעיררציתי :.ו.ו
פוליןששירתחושבאניההתקבלות.על

כיווןבישראלמאודרחביםלקהליםמדברת
אחריבאירופההמרכזיתהשירהשזאת

בבעיותשעוסקתהשביחהעולםמלחמת
 ,כלומרביוגרפיות.בעיות ,אותנושמטרידות
היהודיהישובאתבאחתשריסקההמלחמה
שלרבותביוגרפיותגםריסקהבגלות,

כמומשורר ,למשלפולנים.משוררים
ואחיוהעממיבצבאשהיהרוז'ביץ',תדיאוש

הללוהמשורריםכל .הגסטאפובידינרצח
העולםבמלחמתעוסקיםהכללמןיוצאללא

הנושאובתוך ,מרכזיכנושאבשירתםהשביח

לךאיןהיהודים.בשואתעוסקיםהםהזה
שכברהצעירבסקיזגייכולל ,אחדמשורר
ליפסקה,אווהכוללהמלחמה,אחרינולד
בנושאמרכזייםמאודשיריםכתבושלא

בפרס.היהודיםגזייתוסרבכללהשואה
השנילדורגם ,לנוחשובמאודהזההדבר

קוראיםהם .הארץלילידי ,השלישילדורגםו
בתוךהוריהםושלשלהםגרפיההניראת

מעולה.מלחמהשירתתוךהפולנית,השירה
המשוררהיאהגרמניתבלשוןמקבילהדוגמה
שלהמרכזיותבדילמותשעסק ,צלאןפאול
ולאחריה,המלחמהכדיבתוךאירופהיהדות

 .ביותרוהעיליתהמזוככתבאמנות

השירהעלהערהלהעיררוצהאבי : .לג.
המצבאלממנהלהשליךולנסותהאמריקאית

פה.

לשביהאמריקאיתהשירהאתמחלקאביאם
 '-44 ' 45השניםעדלחלוטין:גסיםחלקים

השניםעדהאמריקאיתהשירה ,ולאחריהן
האנגליתהשירהעםדיאלוגניהלה '-45 ' 44

עםדיאלוגמנהלשוורץולמורבלבד.
כשאנירצוף.באופןשקספירשלהסונטות

שםמתנהלפלאת', ,לואלבישופ,קורא
הרוסיהכסףדורשירתעםרצוףדיאלוג

בניסיוןהיסטוריים,במצביםבדימויים,

לתוךהרוסיהאקאמיזםאתאפילולשעתק
גבילאומרזהמההאמריקאית.השירה
נתקלתיכקורא ?והעבריתהפולניתהשירה
עבריתכקוראפעמיים:הפולניתבשירה

בפעםלאוזנו.זרהאיננהשהפולנית
 ,בנעורימיצקביץ'הראשונה

 ...ליכטנבאוםיוסףשלבתרגומו :.ב.י

הסעודות,היקףטדאוש","פןלמשל, :.ל.ג
אותיהדהיםזההפולנית,בשירהאכלוכמה
לאמאודהערהשזוהיולמרות ,כנער

"מהשלבמובןיחסקובעתמידהיארצינית,
אלהאופקהרחבת ,"לעשותיכולהשירה

רוז'ביץ'תדיאוש

החמישים,בשנותהיומיומי.אלהאישי
גילויזהואחרת,תכליתחיתהכשלשירה

חיתההשביחהמעמיקההקריאהעצום.

יותרמודעכשנעשיתיהשמונים,בשנות

נדהמתיולרוז'ביץ',לשימבורסקהויותר
מצאוהללוהגדוליםשהמשורריםלראות

הגדולותהבעיותאחתאתלפתורדרך
המובנות.בעייתהמודרנית,בשירהביותר

במחסוםנתקלההמודרניתהשירהאם
העשריםמשנותהחלכלומרהמובנות,

מובנת.לאהיאכיהתרה,צריךאתה ,ואילך
צלולה,מודרנית,שירהמוצאאתהפתאום
ללאישירה,רמותיה,בכלכמעטמובנת

מצאתישימבורסקהאצלבעיקרהסברים.
כבדותעולםשאלותלהפוךפלאנוסחת
לדעתיוזהו ,עממיכמעטשהואללחןמאוד

העבריתשהשירהייתכןמבריק.פתרון

אחדמצדפסיכולוגיזציהבעודףשמסתבכת
מוצאת ,שנימצדגוברתלפשטנותובגטיה

לדורזמיןפתרוןמודעבלתיבאופןכאן
יצטרךשמשוררהבעיותבעצם,כיהבא.

לאומיתתודעהשללשון'בעיותהןלפתור
תודעתשלבעיותהוא,מההוא,מי-

שלהבעיותאחתלמערב,מזרחביןישיבתו
אומזדהיםהםהאםהיאהפולניתהתודעה

מערביים.

 ...אירופהבלבהםמבחינתם :.ב.י

בעצםהתיכון.המזרחבלבואנחנוכן, :.ל.ג
אנחנווהפסיכולוגית,הגיאופוליטיתמבחינה
שיחסייתכןאז .עצמומצבבאותונמצאים

מרוחקים,מאודנראיםאשרהאלההגומלין
קרובים.מאודהם

 ,קצרמשהורקלהוסיףרוצהאני :מ.ג.
שכאילוהפולניתהשירהשלהתכניםלגבי
שלהידועההאימרהאתבחשבוןלקחה
משוררלהיותחייבלאחשובשמשורר ,אודן

המציאותאתלהביןחייבהואאבל ,פוליטי

לאהואאםכימסולף,לאבאופןהחברתית
הקיוםלעומקירדלאגםהואזאת,יעשה

הואאודןואםהאחרים.הממדיםמבחינת

פאונולא ,לדעתי<כךבתחוםהמופתדמות
אומרהייתיאזחשיבותם>,כלעםאליוטולא

בחותמונתונהכולהכמעטביתהפולשהשירה
שלהמציאותהבנתמבחינתזאת .אודןשל

פוליטית,כשירהבהכרחולאהעשרים,המאה
גדולותמחטיבותפוליטיתיותרהיאכיםא
היא ,אבל .עצמואודןשלבשירתוגם

למהמבינים.שהםמביניםואנחנו"מבינה",
באשאתהלמצבדומהזהמתכוון?אני

המתחיםולמרותמקרהובכללווארשה,
מאחריםיותריודעיםהםהיהודים-פולנים,

אנחנוגםוכךהעשרים.במאהקרהמה

עםטיילתיזאת,לעומתאותם.מבינים
מדועשאלווהםאמריקאיםסטודנטיםקבוצת
הסטודנטיםחשביה,העולםמלחמתבזמן

הסמינרים,אוהתיכוןתלמידיאוהפולנים,
זהוהרי"סיט-אין",הגרמניםנגדעשולא

שהגרמניםמשוםמוחלטת,הבנהאיעלמעיד
כולם,אתמידלהורגלהוציאמהססיםהיולא
אבלהטוב.במקרהלאושוויץאותםלשלוחאו

וזה .הענייןאתמביניםואנחנוהפולנים
הפולנית,השירהשללבריתמעניק

רבהמידהעברית,והשירהממנההתרגומים

גםשעלהאירוניקצתמצבישאמינות.של
הפולנית,שבשירה ,כאןרוז'ביץ'שלבביקורו

מצוייםמדויק,מספרלמנותיכולאיניוכאן
באותהיותראופחותמובילים,משורריםכמה

כמובן.האישיסגנונועםאחדכלדרגה,
למילושנובלפרסמתןזומבחינה

עוולבמידת-מהעושהולשימבורסקה
בכלדיברנפלא,אישרוז'ביהלכןלאחרים.

שמשלביםכאלושיש ,ממורמרדיבאופןזאת
ודווקאעולמייםלפרסיםבטיפוסשירתםאת
חזקהנבחרתשםיש .ליפולעלוליםהםשמם

קשרבלי ,מצוישאתההרגשהלךישמאו.ד
שלבלבובהכרח,הפולניתהאומהלכלל
הואעליהשפיעשמאודנוסףודברעניין.

והספרותיתהשיריתשהקהילההידיעה
יוצריםכמעטאיןיוצריה,אתזוכרתהפולנית
דמויותכמאההיסבזוכריםהםנשכחים,

היוםגםהיוצרים,עלמונוגרפיותוישמפתח
קצתואניהמדינה,שלתמיכהממשאיןכאשר

גםלהוותיכולזההזה.בענייןקינאתי
ששירתלהזכיראוליכדאיפהלקח.עבורנו
לארצותבניגודהכתיבה,מבחינתפולין

גוסלוויה,מיוחוץהאחרות,הקומוניסטיות
חופשית.די ' 56משנתכברלמעשהחיתה
המשורראבלמדינית,דיקטטורהאמנםחיתה
כמרקסיסט-וגםכקתוליגםלהופיעיכולהיה

ססליניסטיתצנזורהחיתהלא ,דיסידנסי
אזגםעל-זה.התלוננודישהםלמרותממש,

אוונגרדאנשיעלנפלאותגרפיותמונוהיו
בשירהמקסימהאווירהאיזוישונו'.שונים

מאסטרים,וכמהכמהישכלקודםהפולנית.
דברהנובל.פרסאתקיבלושלאכאלהגם

מהאתהמאה,אתלהביןמחויבותיששני:
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גדולהמעבדהבעצםקיימתבפוליןשקרה.
ערבותישבנוסף,העשרים.המאהחוויותשל

אנשים.זונחיםלאיחידה.גאוותמיןהדדית,
יששםשגםמשוכנעשאנילמרות

הכלליהרושםויריבויות,קנאותתחרותיות,
דומיננטית.אינהשהתופעההוא

אומראתהזהשאתמביןאני :.ב.י

 ..•לנוכאנטיתזה

מוצדקלאשזהלהיותיכולמה.במובן :.מ.ג
מספיקמכירלאשאנילהיותיכולהסוף,עד
באאניכישם,הפנימייםהמנגנוניםאת

אתשמדבראורחשאנילמרותכאורח,
כתביאתקוראסופרים,הרבהמכירהשפה,

כוללתיחידהגאוותאיזוישנהשלהם.העת
האוונגארדשללקסמומוסיפהאווירהואותה

הפולני.

שלךהמקדימהלהערהנתקרבאולי :.ב.י
אתמחדשנעלהובאמתהזאתהשיחהלסיכום
העולםמלחמת"שירתלונקראשלאהנושא

ושוםהשואה""שירתלונקראולאהשביח",
שואלאפילוהייתיאלא ,ומגבילמקפיאשם
המאה".שלוחשבון"דיןההגדרה:אתממך

קרה.מההשירבאמצעותלבדוקלנסות
נכתבתשהיאשפהבכלהיהודיתהשירה
היום.כוללהזמןכלהזאתבבעיהמטפלת

ספר " 77"עיתוןבמסגרתלהוציאעומדאני
חשבוןאתשעושהלשואה,שנידוראשה,של

יודעואניהזה,בנושאשלההאישיהנפש
אניגםאחרים,שלשיריםקריאת(מתוך
מעסיקיםכאלושנושאיםעל-כך>כותבצעמי
זהואולי .הגדולבחלקההעבריתהשירהאת
האוכלוסיותשתיביןהקשרסוד

שלנו.וזוהפולניתהתרבותיות,

 ,"ץע"שנקראשירישלרוז'ביץ' :.ו.ו
הפריווילגיהעלמדברהואהזהובשיר
למשורריםכלומר ,העברלמשוררישחיתה
הואהשביח.העולםמלחמתלפנישפעלו
מתחתהמאושריםהעברמשורריאתמתאר

אחר-כךכילדים,וזימרוכילדיםרקדו ,לעץ
העץהמלחמה,קופתבתהעץאתמתארהוא

לושמהושהאשמוחץברזלמטרעליושצנח
והואמצמררתבפואנטהמסתייםהשירקץ.

ממנוונתלהזה,עצנוחרק"בלילהכך:אומר
הואלעברית).שלי<בתרגוםמבוזה"גוף

המאה,בלבהעמוקהחיתוךאתבדיוקמבין
שבאמהלביןלמלחמהשקדםמהכלבין

וגםהפולניםהמשורריםכלומר,אחר-כך.
לא ,עודלדבריכוליםלאאחרים,משוררים
דימויים,אוצרבאותולאשפה,באותה
טובים,עלמדברכשמילושואפילו

והחרוזטוביםשלהסלביתהמוסיקליות
מסוימות,מבחינותתקפיםלאכברוהמשקל

בשואהלדיוןמוסרייםלאאפילואולי
התודעה,אתגםהתרבות,אתגםשפירקה,

בוחריםאופציהובאיזוהלשון.אתוגם

דגייבסקיאדם

לדעתיכדומיננטה?הפולניםהמשוררים
שנקרא ,שירלמשלישושלמילבריאליזם.
לתוךנכנסשהואזהעלהמספר"ריאליזם"

שהמאהבגללריאליזם?מדועהולנדי.ציור
כמובשירהאמנותיותתנועותעםהתחילה

פוטוריזם,סוריאליזם,דאדא,אקספרסיוניזם,
יחסיםמקוםשהואבאיזהשסשסשותנועות

בין ,מוסריללאמוסריביןלרע,סובבין
הפולניםהמשורריםאסתטיקה.לביןמציאות
במונחילדברצריכהשהמציאותמבינים

שימבורסקהחומר.מספיקשםשישהמציאות,

ובדימויים,במספררותמשתמשתולאכמעט
כמומשוררהנהמדוע.עצמךאתשואלואתה
שלאישהואדורה,בןשהוא ,למשלעמיחי

לשקריכולשדימוימבינההיאדימויים.
מדברתהיאולכןהמציאות,אתולסלף

המפורסםבשירכמוריאליססים,במונחים
פשוסהיטלר'.'שלהראשון"תצלומושלה:

עלומדברת ,היטלרשלהתצלוםאתמתארת
שלהמרצחיםרבלהיותשהפךהזההתינוק
שגיוראכמוהיא,האופציהכלומרהמאה.
שפחותכמהעםכנה,צלולה,שירהשל ,אמר

גםכמובןוהזיוף.הסילוףלעברנתיבים
השירה ,יסטיהסטלינהמשטרשלכתוצאה
אחריהאדםשלמקומועללדברצריכה

יכולהלאוהיא ,חדויותיוועלהמלחמה
אסתטית.רקשהיאיצירהלהיות

ביןפעראיזהכמובןשישחושבאני :.מ.ג

היחסיםלבין ,ככלליהודים-פולניםיחסי
ועםהפולניתהאינטליגנציהעםשלנו

באלאאניהפולנית.והשירההספרות
ויש ,אנטישמיהואהפולניהעםשכללהגיד

בעתהפולניםעמדתעלמשלידעותלי
חדאינםוהדבריםוהשואה,הנאציהכיבוש

פערישכעת.הנושאלאזהאבלמשמעיים,
ליהדות,היחסמבחינת ,חיצוייש ,גדול

ישפולין.אלשלנוהיחסומבחינתליהודים
הזווהשכבהוהאינטלקטהשירהביןהבדל

בעוד •כולוביהפולהעםביןלביצירה

אפילווישקשרשוםלנואיןשלמשל
הרווחתהעממיתלקתוליותניכראנטגוניזם

אנטישמיות,נימותספוגהשהיא ,בפולין
ואחדיםהאפיפיורשלמאמציהם<למרות
ואהדהזיקהשליחסלנוישהכנסיה>מאנשי

 ,פוליןבשירתיהודיממוצאליוצריםרקלא
אפשראיאחרים.וסוביםלרביםגםאלא

סופרושםפההיהאוליהסוף,עדלהכליל
בהשוואהאבל ,ישראלמאוהביהיהשלא
ואפילוהגרמניתצרפתית,לספרותלמשל

לאינטליגנציהכללבדרךהאנגלית,
פילושמירקורדישהפולניתולספרות
כאןישכיחשובה,נקודהזאת •והומניסטי

גםאותנומביאלפעמיםזה •הדדיאיזון
ההמוןאחדמצד ,פסיכולוגיחיצוילאיזה
ומצדקלצה,פוגרוםאתלמשלשעשההנבער

לומדיםאנחנוגםשמהםנפלאיםאישיםשני
פרו-יחסבנוסףשגילוהמאה,הבנותאת

מיניכלגםישבעליל.פרו-ישראלי ,יהודי
זהשלאהיהודית-פולנית,בהיסטוריהפרקים

H .. 
ר

מבורסקחישויסלבח

תקופותשלאליהם,להיכנסהמקום
המשטראו ,הפולניהימיןבקרבאנטישמיות

משוםהחיצוימשפיעעלינוהסטליניסטי.
לנוישהפולניתבספרותהטוביםשעם

נגדבריתותחושתמסוימת,בריתבפירוש

מיניכלנגדפראית,לאומנותנגדפאשיזם,
העשרים,המאהשלמפלצתיותתופעות
הדיאלוגמשותפת.לאומיתאהדהואפילו
מסוימת.נאורהשכבהעםהואמקיימיםשאנו

בנקודהנמצאיםהעמיםששנידומני :.ל.ג
גבילדוגמתהחיתהשלא ,היסטורית
אלפייםהיהודיםולגביבשניםמאותהפולנים

 ,חופשילעתידסיכויבפניהעמידהשנה.
יתכןגורלם.אתבעצמםלקבועהיכולת

זהזריםאינםהעמיםששני ,הזושהשותפות

ואולידומותלבתחושותלהולידעשויהלזה,
התחושותמדברותאלה,אתקוראיםכשאלה
הראשונהבפעםשהנהלעם,מעםהסמויות
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חדששחרבפניעומדיםאנחנושנים,מזה

תחושתי'זוהבומבסטי).הביטויעל(סליחה
טקסטואלית.הוכחהלהשאין

מזההראשונהבפעםפולין,נכון.זה :.מ.ג
זר'כיבושתחתשאיננהרקלאשנים,מאות
פעראיזהישמאוימת.אינהגםאלא

מצוייםשהםהפולניםתחושתביןהומוריסטי
אקזיסטנציאליתמטאפיזית,עליונה,בדרמה

הםבההמציאותלביןונו',ופוליטית
ארבעיםהמונהגדול~םפתאום,מצויים
בלילאומיים,עימותיםבליאיש,מיליון
מופיעיםהגרמניםאירופה.בלבמתח,

מטבע,מכניסיומחויכים,נעימיםכתיירים

נוראניאו-סטליניסטאיזהיקוםשלאועד
ופוחדיםמחייכיםכולםבטוחים.הםברוסיה,
כלכלית,מבחינהגםטוב,שמצבםלהודות

רע.לאלגמריאבלאידיאליבמצבלאאולי
רקלאיצאנואנחנואילוהדברדומה

תחתוהיינובטחוניאיוםמכלאלאמהמיתון'
כולל.שלוםמיןגלובליזטורית,שמשקרני
 .בפוליןגדולהתמורהאיזוישבאמת

הלברחשיהזוההיסטוריתבנקודה :.ל.ג
סמויזהעצמנואתקוראיםכשאנחנוזהים.

מרגישיםאנחנואותםקוראיםכשאנחנולנו'
אצלם.זהאת

פילושמיותהמושגלגבילהעיררציתי :.ו.ו
רוז'ביץ'כשתדיאוש .בוהשתמששגבריאל

הספריםבירידבאחרונה,כאןביקר

בעצמותיובערשהכיהמקוםהבינלאומי'
החוויותאחתושם"."ידהיהלראות

שםביקוריחיתהבחיילישהיוהמרגשות
שהואיהודייםשורשיםלוישאולי .איתו
אותםמסווהלאהואאבלאותם,מסווה

בחוויותמתמידעיסוקישבשיריו .בשירתו

אניבשואה.היהודיםשעברוהטראומתיות

חזקלהיהודיהילדעלהשיראתכאןאזכיר
עלהשירואתהגרמנים,על-ידישנרצח
המלחמהאחרישיצאההיהודיההילדה

ליהזכירהואובעיקר'מהשמש,והסתנוורה
שנקראשלומרגשמאודשירושם"ב"יד
ביקורובעקבותאותוכתבהואקטנה","צמה

צמהעל ,-1948בבאושוויץוהיחידהאחד
בהימשוךלאכברשאישיהודיהילדהשל

אותה.רצחושהגרמניםמשוםמאחור'בכיתה

המשוררים,כלאצלעוברתהזאתהנימה
אותהאתעברוכולםהםיהודים,ולאיהודים
מרכזימקוםמקדישהשימבורסקהגםחוויה.

ישהאם-יהמבבגרולדיוןהיהודיםלשואת
שלסוגאיזההמלחמה,אחריאחרתגרמניה
להיות.שאמוריםהיחסיםהםמהגרמניה,

השיראתהסטליניסטיתבפוליןמפרסמתהיא
ביהודייםהדחוסיםהקרונותעל"עד~ין",
והיהודיםההשמדה,למחנהבלילהשנוסעים
והיא ,ודודיצחקהשמות:אתצועקים

שלהקולבעצםזהבלילה.אותםשומעת
ונתןהטרגדיהאתששמע ,הפולניהמצפון

טוביםיוליאן

אורילהנתנומאשרפחותלאטובביטוילה
פגים.ודןגלבעאמירגרינברג,צבי

זאתהתרגומים,אתלאפייןננסה :.ב.י
העבריבתרגוםהפולניתהשירהאתאומרת
 ,כךלומראפשראםמתאזרחת,היאוכיצד
מתורגםששירהנחהיש .שירתנובתוך

לשוניתוגםתוכניתמבחינההופך
הספרותשלנפרדבלתילחלקותרבותית
מוכשרמתרגםשהוארפיאוליהמקומית.

שלספריםשלושהגםתרגםואשרופורה
ראשון.לכךיתייחסשימבורסקה,

 ,עיסתועלמעידאינושהנחתוםכיוון :..וו
פוליןשירתהכללית.התמונהעלאדבראני
רבות,לשפותהמתורגמתגדולהשירההיא

המשורריםאחדרבות.תרבויותעלמקובלת
זביגנייבהואהיני?שיימוסעלהנערצים
אוהב.מאודהואשימבורסקהאתוגםהרברט

שמילושמפנירקלאהאמריקאית,בשירהגם
האלוהמשורריםהברית,בארצותיושב

מובילים.מודרניסטים,כמשורריםמקובלים
אניוכאן-העבריתשבשירהחושבאני

במפעלםמדובר-ציניתקצתהערהמעיר
יודעכמוךמי .לדברומשוגעיםמעטיםשל

ושירהמחזותשתרגםתומרבן-ציוןשלולא
אתשתירגםליכטנבאוםויוסףרוז'ביץ',של

אלמגיעיםהיולאהםטובים,ואתמיצקביץ'
העשוריםושתבשלברמדוהקוראים.
אנשיםארבעהאובשלושההאחרונים,
לתרגוםמרצםואתחייהםאתשמקדישים

יפיםהםמיםגומהתרחלקהזאת.השירה
תרגומיםיששלי.תרגומיגםפחות,וחלקם
עלהלאלשמיאןאתלמשל ,בידיעלושלא
שימבורסקהואתמספק,באופןלתרגםבידי

 .כן

בגלללעבריתגםתורלאשמיאןל :.ב.י
אי .הרמטיומאודמדויקמאודהוא ,הקושי

להביאצריךבהמשלה,אותולהעביראפשר

 .במקורכמעטאותו

ה"משוגע"אוליבאמת,הזהובדור :.ו.ו
שלושהיצאו .וינפלדדודהואלדברהמרכזי
וגםמילוששלשלושההרברט,שלספרים
פינק,אידהשלהפרוזה ,למשלפרוזהספרי
השואהלבעיותקשורזהאבל ,אחרכיווןשזה

אדםכלומר .עליהןשדיברנווהמלחמה
השירהעםבדיאלוגהמרכזיכוחואתשמשקיע

דודהזאת.השירהעםרקלא(ואגב,הזאת
השירהשלהאנתולוגיהאתערךגםוינפלד
העולם).מלחמותשתיביןבפוליןהעברית
ערוץאתשיוצריםאנשיםבכמהמדובר

הזאתהשירההללוהאנשיםבליהתקשורת.
לעצמימתאראניבעברית.נוכחתחיתהלא

בשפותאותהקוראיםהיושהאינטלקטואלים
אנגליתרוסית,גרמנית,כמומכיריםשהם

בארץהקהלשרובלצייןחייבאניופולנית.
 .הללולמשורריםמגיעאינופולניתהקורא

מיצקביץ',שלענקחסידשהואאבילדוגמה,
מילוש,אתלקרואמסוגללאלשמיאןושל
מבחינתלאשימבורסקה,ואתרוז'ביץ'את

חסרהאליהם,קרובשאינומשוםאלאשפה,
אליה,רגילהיהשהואהמוסיקליותלו

הזאתהשירהצמח.שעליהםהאידיאלים
יושביםשכשאנחנולמרות ,לוזרהבהחלט

שבכלרואההואהתרגומים,עלומשוחחים
אםהיאהנוכחותגדולה.בשירהמדוברזאת
לוהיהוטובבודדים,שלמפעלםבאמצעותכן

מתקצבותהיוגדולותספריםהוצאות
שיביאוהפולנית),מהשפהרק(לאמתרגמים

הלשונותשללשלהגדוליםהאוצרותאת
בזה.הצטיינהפוליןתרבותלכאן.

בעניינילהוסיףמההרבהליאין :.מ.ג
יוצאיםמתרגמיםשישחושבאנירגום. 1ו

מהכלל.
הרוסית,כמוהפולנית,השירהלדעתי
בדורותאפילולעבריתהצלחהביתרתורגמה
שירהשאפיינומצלולאוחריזהבהםשרווחו
מיםגולתריגורכבזאתמסורתית.יותר

חמורהבעיהחיתהשםהצרפתית,מהשירה

תורגמוהצרפתייםהמשורריםגדולימאוד:
רקאותםהכרתאםתהית,שלפעמיםכך

כל-כךידועיםבעצםהםמדועבעברית,
כל-כך.ונחשבים

מייטוס.אליהושלבתרגומובודלוכמו :.ב.י

ישהפולניתהשירהבתרגוםכן. :.מ.ג
שבפנילהיות,יכולבכלל.רעהלאמסורת

אתגרעודניצבהזה,הדורבניהמתרגמים

קלאסיתקלאסית,פולניתשירהלתרגם
פעולהאוליזאתבתרגום.הקושימבחינת

שנותשלהדורגבילאפילורטרואקטיבית.
בגללוטובים,לשמיאןתרגומיהעשרים,
הסלאביות,בתוךהעמקהמיןואיזוהחריזה

פעולהשתהיהלכךמייחלואניפשוטים.אינם
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שרפיחושבאנימסוימת.רטרואקטיבית

ולשמיאןטוביםמשיריכמהיפהמאודתרגם
משימהזוטובים.תרגומיםעודוקראתי

שירישלכרךלהוציאלמשל-גדולה
 .ועודמיצקביץ'אולשמיאן

מהשירהגםמתרשאינימאחר : ..לג
מזוויתמשהולהעיררוצההייתיהפולנית,

ספריםלידישבתיכיעורך'שלהראיה
אניאחדיםובדבריםכשוליה,כעוזר'אחדים

אםאותם.שומעאניכילהבחין'גלמסו
בסקי'זגייאוהוזכר'שכברברוז'ביץ'נתרכז

במידהמקלוזהחסר'כברשהחרוזנכוןאז
מקשה,מסוימתובמידההתרגוםעלמסוימת

להבחיןיכולאוזןלושישמיכלאבל
כלומרהמשתנה,הטורשבאורךבדייקנות

הארטיקולציהמבחינתשרירותיטוראין
בנשימתן,שונותהשפותששתימכיווןשלו.

המתרגם,שלמאודגדולהדייקנותמחייבזה
הזרימה.והערכת

שאנושהמשורריםשמאחרהואהשניהדבר

מהאמירהחלקבמיוחד'חכמיםבהםעוסקים
כלומרבמהותה,אפיגרמטיתהיאהשירית
שאסורקטנהזמןפצצתמכילהמשפט
דווקאלפעמים,אותה.לפספסלמתרגם
עוזראפיגרמטיתבצורהשבנויהתנ"ך

הואהשלישיהדברבעיות.לפתורלמתרגם
דברשלבעיקרוהמשותפים,המקורות
למיסטיקהמסוימתהקבלהוגםהתנ"ך

ארוטיותחוויותשלואוצרהנוצרית,
אצלוהפולנית.העבריתבלשוןמשותפות

סטטיסטיקהשעורךבשירשימבורסקה,

אומרתהיאהעולםשלביתאירוקומית
וכאלהכאלההםוכךכךאנשיםמאהשמתוך
וחמישהשלושיםמציינתוהיאוכאלה,
היאלמהשימבורסקהעםלבררבליצדיקים.

אחד"חסרב"ל'ובחררפיהתכוונה,

להתווכחאפשרתרגומי.כפתרוןהצדיקים,
הדיןמןפנים,על-כלכזה.פתרוןעל

מולשלותבונתואתיפעילטובשמתרגם
טובגםמתרכלומרהמשורר'שלתבונתו

 .כמשוררוחכםלהיותהופך

עלדיברנולסיום.אחרונההערה :.ב.י
בתקופהשהושתקההפולניתהשירה

שלמאודקצרבשירנזכראניהסטליניסטית.
לתאריך:לבשימואפיגרמה,מעיןטובים,

אך ,-8.3.53באמנםמתסטלין , 23,12,53
מאודתקופהעדייןחיתההתקופה

הופיעלאעדייןחרושצ'ובסטליניסטית.
כותבטוביםבקרמלין.שלטווכריהומלינקוב

שוכב,שאתהטובמהזיכרון>:מצטט(ואני

אבלשומע,שאינךטוברואה,שאינךטוב
הבין'כמובןאחדכלהכוח.לךשאיןטובהכי
אחדמשפטעודהדברים.מכווניםלמי

המשורריםאחדהואלטובים:בהקשר
 .שלנוהעבריהספריםבארוןעדייןשחסרים
גםתורגםטרםהואושם,פהתרגומיםמלבד

קומהשיעורבעללמשוררכראויכמותית,
לשיריו'גםמתרשיימצאמקווהאבי .כקומתו

מורכבמאודמאודמשוררבהחלטהואכי
 ,פוליןשירתלגביהיסטוריתחשיבותובעל
השירהלגביוגםאירופהשירתלגבי

העברית.

 •רבה.תודהלכולכם,מודהאני
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סגףר;תדלת;תליד
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עיני.פתחתי
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נסגרים.אנשיםראיתי
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 .ם~~ y~ת;ךןקים 9 ~
חרשףת.כדיעדסגףרים
 ,.. .. :-אלמים.

גףךים. 9 םי~~~ן~יהי

לי~אףסל /oמ~ןחים~ע;זד~י
אחר-הצהרים.חמשאףליחיתההשעה
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~םין~יהאףןם
סתףל~פרז
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לי~אףסל /oמ~ןחים~ע;זד~י

 ;מ~ן;~ת;ך~ר 9 ~
מות.דע

 ·:ד-

וייכרטרפי :יתמפולג

בוסנאי ,) 1707 • 1778 (-לינאוסקארולוס

עקרונותשהתווההראשוןהיה Iשבדיוחוקר

שלושמותיהםזניהםמקורותיהם,להגדרת
אורגניזמים.
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ןתיזל םרמע

ארועיםספרים,מוספים,

נאורכיבושהיההיה

בשניהשארביןמצטיינתהיסטוריתכתיבה

ומסקנותארוךמעשהסיפורמאפיינים,

בשתייםלתמצותהניתנותלמדי'קצרות
ממורישאחדזוכראנישורות.שלוש

פרופסורהכללית,ההיסטוריהבלימודי
בימיהננסיתתולדותאתשלימדלדין'שלמה

סיכומיםלכתובאותנוהנחההביניים,
מי .לושהגשנולעבודותביותרקצרים

בלשונו summumה--שלושהסיכום
אמר'שורות,שלושיםעליעלה-הלטינית
שאיןלדעתנוכחתיובאמתתיפסל.עבודתו

סיכומיםלכתובהזהבמקצועקושישום
הרעיוניתבשלמותלפגועבלילמדיקצרים

היאכמדומני'ההיסטוריה,העבודה.של
מןהמתקדמתאינדוקטיבית,דיסציפלינה

מאודמהרבהלמעשההכלל'אלהפרט
ביותר'מרוביםלאאחדיםכלליםאלפרטים
האנקדוטות,הסיפורים,המסמכים,כאשר

הרכילויותהעדויות,המכתבים,היומנים,
כמעט,האינסופיההוכחותאוסףהםוכדומה

נישאה,לפירמידהזוגביעלזוהמצטברות
אחתמסקנהאואחת,אבןכאמור'שבראשה,

לפעמים).טריוויאלית(וגםקצרה
לאזהבמקצועראשוןתוארכשסיימתי
לאופיי'התאיםלאכימודהאבי .בוהמשכתי

פרטיאותםלכללפעמיםסבלנותליאיןכי
ההיסטוריתביצירהסיפוריםוסיפוריפרטים

הבדיוןאתכבר'אםפניהם,עלמבכר<אני
להמשיךהעדפתילהלן>:כךעל-הספרותי
דדוקטיבימקצועפילוסופיה,בלימודי
אלוהכלליםהעקרונותמןהמתקדםבמהותו'
כללובדרךמרוביםכךכלשאינםהפרטים,

אילוסטרציות.רקהם
"ארץעלשגבתוםמאתהכלניות""ימי

 568 , 1999 ,<כתרהמנדט"בתקופתישראל

חזקדגש<עםהיסטוריהספראכןהואעמ')

חגיגהשהוארב-כמות, > storyה-על
קוראיםעלונטלוסיפורים,מעשיותלאוהבי

מהלדעתקצרהשרוחםכמוני'סבלנותחסרי
זה.כלשלהמשמעות

בפרטיםמשופערקלאבאמת,הספר'
הןעמודים,מאהמעלממנו'(חמישית
כתובגםאלאומקורות>מפתחותהערות,
גיבורים,עםממש,שלהיסטוריכרומן

ואנקדוטותפסיכולוגייםאפיוניםעלילות,
למשל' ,הספרחלקישלושתאתלרוב.

לנקסטרג'ייןומאתעלדבריםמקדימים
החלקבתחילתהבאיםהדבריםכמואחת,

הייתישלא ) 1927-1917 ("אשליה"הראשון
ברומןכמוטולמשל'אותם,לקרואמופתע

חיתהלנקסטר"ג'ייןכריסטי:אגאתהשל
היאערירית,נוצריה,אנגליה,משונה.אשה

ירושלים.שבדרוםארנונהבשכונתהתגוררה
עליהידעוזאתרקבאה.מדועידעלאאיש

ישראל.ארץאתאהבהלנקסטרמיסכולם:
יהודההריאליוצאתחיתהלשנהאחת

נרקיסים,שלבצליםבאדמתםוטומנת
<עמ'כלניות"שלוזרעיםרקפותשלפקעות

חמשכלאתשיקראשמימניחאני .) 17
מדועגםיביןתומם,עדהספרעמודימאות

אבלמטרה,ולאיזולנקסטרג'ייןכאןשובצה
חשובה?כךכלזוהבנההאמנם

('חלילהראשוןהחלקשלהראשוןהפרקגם
כרומןיותרנפתחאורח')מקבלאל-סכאכיני

מקובל:היסטוריהכספרמאשרהיסטורי
רביעייוםשלהראשונההבוקר"באשמורת

שערעלמישהודפק , 1917בנובמבר 28
אותווסיבךאל-סכאכיניח'לילשלביתו
התליה.עמודעדכמעטגדולה,בצרה

נוצרי'ערביוסופרידועמחנךהיהסכאכיני

העתיקהלעירממערבהתגוררהוא
אותה.המקיפהמהחומההרחקלאבירושלים,

התהפךהואלהירדם,התקשהלילהבאותו
המנורהאתהדליקקם,כךואחרצדאלמצד

הלךראשוןאורעם ...גילההנראתוהתקין
אתשמעואזהאמבטאתלולמלאסכאכיני
מצאואזלפתוחירדהוא .בשערהדפיקות

יהודיביטוחסוכןלדין'אלתראתלפניו
להסתתררשותממנושביקש ,שהכיר
בביתו".

כניסתשעםאמריקאייהודיהיהלדיןאלתר
הראשונההעולםלמלחמתהבריתארצות

ביקשהתורכים,בידילגירושצפויהיה
לוהעניקשגםסכאכיני'שלבביתומקלט
אל-ח'ליל .שבדברהסכנהחרףאותו

מגיבורישנייםהםלדין'ואלתרסכאכיני
בהמשך'שגב,מתארעיניהםשדרךהספר

תקופתשלההיסטוריהמןאחדיםפרקים
המנדט.

רוויהשגב,שלגופהההיסטוריתכתיבתוגם
אפיונים,תזכירים,עדויות,פרטים,כךכל

שמרובעדוכדומה,פסיכולוגייםניתוחים
ומהטקסטהיער'אתרואיםתמידלאצעים
המחבר'שלסיכוםאוהקדמהללאעצמו'
דבריו.שלהתחתונההשורהמהילדעתקשה
עם('הסכםלמשלכלפורהצהרתעלהפרק

הבאות:בשורותנפתחהיהדות')

אתלהכותכדיהארץאלנכנסו"הבריטים
לאשהצרפתיםכדיבהנשארוהםהתורכים:

לתנועהאותהמסרווהםאותהייקחו
ותיעבוהיהודיםאתשאהבומפניהציונית

מפניובעיקרלהם,ובזואותםהעריצואותם,
שלסיפורהגםהיהזה ...מהםשחששו
צבאיאומדיניאינטרסלאכלפור:הצהרת
אמונותקדומות,דעותאםכיאותההוליד
נוצרים,היוהםעיניים.ואחיזתשבלב,
 .) 35<עמ'אנטישמים"גםמהםורביםציונים,

סתירותהרבהכךכלאיךתוההאני
וגם"אהבו"גםהםאלה:עםאלהמתיישבות
אותם"העריצו"גםהיהודים:את"תיעבו"

גםו"ציונים"היוגםלהם:"בזו"וגם
יחדאלהכלהאמנםוכדומה."אנטישמים",

הצהרתתוצאה,אותהלמעןלפעוליכולים
אותה?להסביראו ,כלפור

עלבהמשך.גםשזורותכאלהסתירותמיני
באותההבריטיתבממשלהשרג'ורג',לריר

מאותם"היהכיאחדבמקוםנאמרתקופה,

ציוןששיבת 'ך"התגעלשגדלואנגלים
<עמ'הדתית"אמונתובעומקמעוגנתחיתה

ל"לוידכי ,נאמרמכןלאחרעמודואילו ) 37
בעברםלאביהודים,ענייןכלהיהלאג'ורג'

חששוגםהיהודיםאתתיעבכיבעתידם,ולא
מזיעזהבספר"תיעב"הפועל<אגב,מהם".
שימוש).מרוב

36 
 235-234גליון



בפזלכמודבר'שלבסופוכימניח,אני
אבללמקומם,נופליםהמרכיביםכלגדול'

שלפניצריךהזההפזלאתלהרכיבכדיגם
כדיוהסופיתהשלמההתמונהתהיההמשחק
הקוראולפניהחלקים,אתלשבץהיכןלדעת
קורא.הואמהשיידעכדי

עמודיבשבעתאמנםמצויהכזותמונה

 ) 17 • 9ונתראה'שנשוב('עדלספרההקדמה

בניההיסטוריוןגםהסתמךמניחאניועליה
 ,אחרונותב'ידיעותבמאמרומוריס

 ) 16,7,99אותנו',אהבובעצם('הבריטים

מביאחדשנייםטיעונים"שניכיקובעכשהוא

טיפחוהבריטים ,האחדהחדש:בספרושגב

צבאיתפוליטית,הציוניהמפעלאת
והיולבגרות,הגיעועדעליווהגנווכלכלית
מיילדיהאםכיהיהודיםצוררילאלמעשה

שהערבים,השני,ישראל.מדינתשל
ובמרידתםהעשרים,בשנותבהתפרעויותיהם

אתשגירשואלההיו '-39ו ' 36בשנים
וההגנה",הלח'יהאצ'לולאמהארץהבריטים

החוץשרשלזכרואתכימוסיףמוריס
השליכובוויךארנסטהעויןהבריטי

כלעלמעשהלאחרהציוניםההיסטוריונים
כשלטוןבתודעהנתפסאשרהמנדטתקופת

מספרשלמעשהבעודמתנכל,פרו-ערבי
מדויקמוריסשלשלדעתואחר'סיפורשגב

יותר.

שגבמציירתמציתיתהקדמהבאותהובאמת,

(צדבארץהבריטיהשלטוןשלנפלאהתמונה
מןלביתשומתאתיותרמשךחידושושלזה

הערבים):על-ידיהגירושבדברהחידוש
לכונןלציוניםהבריטיםהבטיחו"למעשה

הבריטים ...יהודיתמדינהבארץ-ישראל
אתפתחוכךבתוךלציונים.בהבטחתםעמדו
בשלושיםיהודים:שלהמוניתלהגירההאר'ן
 •ויותרעשרהפימספרםעלההבאותהשנים

אתפיתחוקרקעות,לרכושהורשוהיהודים
ובנקים.תעשיהמפעלי.והקימוהחקלאות
יישוביםמאותלהקיםלהםהרשוהבריטים
מערכתהקימוהםערים.כמהבהםחדשים,

פוליטיתהנהגהלהםחיתהוצבא:חינוך
ניצחואלהכלובעזרתנבחריםומוסדות

בחסותהכלהערבים,אתדברשלבסופו
מ-הבטחהאותהבעקבותהכלהבריטים,

 .)םש( " 1917

תמוה""סיפורזהכיבהמשךאומרעצמושגב

לכאורה.טהורה,פילנטרופיהשכולוסיפור
תועלתשוםהפיקולאהבריטים ,לדבריו
והוא ,בארץמשלטונםאסטרטגיתאוכלכלית

דברתרםלאהוארב.בממוןלהםעלהרק
אותםסיבךורקשלהםהאימפריאלילאינטרס
לערבים,היהודיםביןנקלעוהםבצרות.
שניעללרכובהמנסהבקרקסלולייןכאותו
ולאאנטי-שמיםהיו"לאולמעשהסוסים,

שםכמצוטטפרו-בריטים"אלאאנטי-ערבים,
קאפרטה,ריימונדהבריטיהמשטרהקציןמפי

לעזובמוכניםהיוהם .חברוןמשטרתמפקד
ורקשכבשוח,לאחרשנהעשריםהארץאת

אתדחתהשפרצההשביחהעולםמלחמת

שנים.בעשרהפינוי

לפיחיתה,בארץלחייםהבריטיתהתרומה
מלוןאתבנוהםומרהיבה.נדיבהתיאוריו'
היום>של(ה'קינג-דייוויד'ג'ורגהמלך

המזרח",מפלאילאחד"שנחשבבירושלים
ארכיטקטוני"פלא"שהיהי.מ.ק.א.בנייןאת

המשרדעל-ידיתוכנןכימגלה(שגב
בניו-בילדינגסטייטהאמפייראתשתיכנן
ברמלה,שועליםלצידמועדון"ייסדויורק),

מהתרבותכחלקתהושתוטניס,שיחקו
אינםאלהדבריםשלהם",והמנטליות
שיטת .להיפךבציניות,על-ידימצוטטים
הגלילמושללדבריהקולוניאלית,הממשל

הנציבנתיניה.עםלהיטיבביקשהדאז,
כיאמרסמואל'הרברטהראשון'העליון
השאירו'ובצאתםנחשלותמצאובבואם
ותשתיתקדמההיהודים,בקרבבעיקר

מודרנית.למדינה
אךהדברים,אמיתותאתלבחוןבכוחיאין
רובכיאומרשגבלקבלם.נוטהבהחלטאני

הדוקפעולהבשיתוףמצטיינותהמנדטשנות
השלטונותביןלוביהציהממסדבין

לטרורהתנגדהציוניהממסדהבריטיים.
כדילושנדרשהבמידהרקבמריוהשתתף
בחודשיםהפטריוטית.נאמנותואתלהוכיח

-לעזובעמדוכברכשהבריטיםהאחרונים,
מהבריטיםהיהודיהציבורמנהיגיביקשו

ממשלתשלהאחרוןהמזכיר .עודשיישארו
יצאוהאנגליםכיכתב ,גרביהגריהמנדט,

רובכימוסיףשגבנקי.במצפוןהארץאת

גן'הרמשחקעלהקפידונחבפלסטיימיהם
שלרבהבמידהאמנםהודה,בהעובדה

 ,) 16<עמ'גוריוןבןדודגםהשתאות,

אזכוררקלאהםאפוא,הכלניות","ימי
האדומות,הכומתותבעליהבריטיםלצנחנים

לימינוסטלגית-רומנטיתתזכורתגםאלא
שלזהששיר-זמרכפיהטוביםהמנדט
 :מעורראלתרמן

גמרבליחולפיםבאיםהדורותכן' ...

וזמר.כלניתישדורלכלאך
ורעםסופותביןאםהאישאשרי

פעם.רקלולו'הכלניתפרחה
כלניות,
כלניות,
אדמוניות.אדמדמותכלניות

משלימסקנהלהוסיףצריךאניאם
הכיבושכך:אומרהרישגבשללמסקנותיו

כיבושהיה ,הספרמןשעולהכפי ,הבריטי
הרעלשםבניגודייתכן>.בהחלט(וזהנאור
לפחות ,בוהיהבעולם,לקולוניאליזםשיצא

ישראלבארץהבריטיהמנדטשלבדוגמה
מתקדםחיוביפןליהודים>ביחס(ולפחות
עלמשהואומרזהואוליומלבב.

אחרים?במקומותגםהקולוניאליזם

ו- .,. 1

היסטוריתוכתיבהספרותיתכתיבה

בושעיינתיהבאהספרלגמרימקריבאופן
לבנימין""אדרתהיהשגבשלספרואחרי
הלאהושב,לבנימיןהיובלספר ,'אכרך
וכןהורושובסקיבנימיןפרופסורהוא

הישראליהמכון(הוצאתדניאלגביהמשורר
ת"א,אוניברסיטתוסמיוטיקה,לפואטיקה

מאמריםאוסףובו ) 1999המאוחדהקיבוץ

מתחתיצאו"שכולםועמיתיםחוקריםמאת
שנהחמישיםבמלאותבנימין"שללאדרתו

 .עצמולושנהושבעיםהמדעיתלפעילותו
ספרותית"כתיבהבספרהמאמריםאחד

<עמ'ברינקרמנחםמאתהיסטורית"וכתיבה

ספרועללמעלהלדברימתקשר ) 243-223
ברינקרהכלניות","ימישגבתוםשל

סוגילשניהשונותהגישותאחרמתחקה
לאורךוההיסטוריתהספרותיתהכתיבה

-הקלאסיתההבחנההאנושית.ההיסטוריה
כישקבעאריסטובידינעשתההמסורתית

ואילו ,שקרודבריםמתאר"ההיסטוריון
שעשוייםדבריםמתארהסופר)(אוהמשורר

אחתלכלהגדיררקלאאריסטולקרות",היו
אתרומםגםאלאתחומה,אתהכתיבותמן

מפנידווקאההיסטוריה.פניעלהספרות
ישירענייןלספרותאיןלהיסטוריהשבניגוד
באפשרויותאלא<העובדתית>,באמת

זוהיאהרי ,הדמיוןפריובהסתברויות

יותרהכללייםבתנאים ,לדבריוהעוסקת,
שלזותפיסההאנושית.ההתרחשותשל

אךהמתעדדמיוןחסרככרוניקוןההיסטוריון

באידיאליזםנשתנתהאחרים,מפיששמעמה
רקלאמלאכתוהוכרהכאשרהגרמני
גםאלא ,ורישומןהשוואתןתעודות,כאיסוף
השלמתכלומר ,יוצרשחזורשלכמלאכה
מקוריותהשערותידיעלהאירועיםתמונת
נתפסהכךבתעודות.מצוישאינומהלגבי

שלקיומםאתבחייבהיותרכנעלהמלאכתו
איסוףבצדוהמבארהמקשרוהשכלהדמיון

המאהבראשית ,דברשלבסופוהתעודות.
להכרהרקלאהכתיבהסוגישניזכוהי"ט,
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בשיוויוןלהכרהגםאלאשלהםבאוטונומיה
שלהם.הערך

גםשינוהזמניםבמהלךכיאומרברינקר
הספרותיתהכתיבהוגםההיסטוריתהכתיבה

ערכיםלתוכןוספגומובנןאתפעמיםמספר
 ,הגללדעתהמתחרה.לכתיבהשיוחסו
כאמנותהספרות ,לאריסטובניגוד ,למשל

 ,בפרטיועוסקתסובייקטיביתדווקאהיא
נכונה,נכתבתהיאאםשההיסטוריה,בעוד

סבורברינקרובאוניברסלי.בכלליעוסקת
שאלוהכתיבהסוגישנידברשלבסופוכי
ממהלזהזהקרוביםיותרוהםמזהזה

הואאיןזאתעםקודמים.בדורותששיערו

למיניהםהפוסטמודרניזמיםאחרנסחף
רגיליםאלהמבדה"."הכולכיהטוענים

"איןשאמרניטשהשלדבריואתלצטט
שלאמרתוואתפרשנויות"רקישעובדות.
אךלטקסט'~,מחוץדברשוםאין J 'רדידה

נגד(המכוונות ,ברינקרלדבריאלה,אמרות
אינןבפילוסופיה>הפוזיטיביסטיותהגישות

שביןהגבולותהתמוססותאתמצדיקות
לטקסטים(ספרותיים>בדיונייםטקסטים

(מדעיים).רפרנציאליים
הוארדידהושלניטשהשלהאמירותפירוש

לפנינוהנגליתתופעהוכלדברכלכי
פרשניתרשתבתוךמלכתחילהכברנתונה

ג,לחדריכוליםאיננושמתוכהאחרתאוכזו
שלקיומהאתלהכחישבאותהןאיןאולם,

שכללטעוןאו(להכרה)חיצונית""מציאות
שווהבמידההןואמונותינוסברותינו

בסךהן .מהאווירוקלוטותסובייקטיביות
השפה,כי ,מקובלרעיוןלבטאבאותהכל

פרשניות,סכמותכברהן ,והזיכרוןהתפיסה

באמצעותםהתופעותמןתופעהזיהויולכן
ביןההבדלזאתעםשלה.פירושכברכולל

עובדות"של"פרשנותלבין"עובדות"
עצמה,הפרשנותבתוךגםתמידמתקיים

ביןלפרשני'עובדתיביןההבדליםונשמרים
לדמיוני.ממשיובין ,להיפותטי·ודאי
טקסטיםביןביותרהברורההבדלאת

היסטורייםטקסטיםלביןוניים,בדיאמנותיים
במאפייניםלאברינקרמוצאמדעיים
בהגדרהלאוגםואחרים,כאלהלשוניים
שונהבמחויבותאלאאחרת,אוכזוז'אנרית

בדיוניתיצירההקוראים.כלפיהמחברשל
מחויבתאינההיסטורית,ליצירהבניגוד
לעומתממשיים.ואנשיםאירועיםעללדווח
רקלאהמחברמחויבהיסטוריבחיבורזאת,

אלאקיימים,ואירועיםאנשיםעללכתיבה
באמתשאירעמהביןלהבחיןלמאמץאף

היהשיכוללמהאושאירע,נדמהשרקלמה
שלהשונההמחויבותקרה.לאאךלקרות,

להם,הנוגעפרטיענייןרקאינההמחברים
ציפיותיואתהמגדירהממוסדתכוונהזואלא
ממוסדאוההיסטוריהממוסדהקוראשל

שלהאמת""מבחןשגםמכאןהיפה.הספרות
אתשונה.הואהטקסטיםסוגישני

לתיאורכמחויבתמידרואיםאנוההיסטוריון
מהשלאוהקיים,שלסבירולביאורישיר

פטוררומניםמחברואילוקיים,שהיה
פעםאףהמציאותעלדיווחו .זוממחויבות

איןשלוהבודדיםולמשפטיםישיראינו
ספרותיצירתיכולהאםגםערך-אמת.

(במובןשקריתאואמיתיתלהיותבדיונית
חוץ-ספרותית>מציאותשלנכוןייצוגשל
או ·האמיתיותבזכותנקבעזהערכהאין

בזכותאלאממשפטיה,אחדכלשלהשקריות
דמויות<עלילה,השלםהאמנותיההיצג

הואזאת,לעומתהיסטורי'טקסטוכדומה>.
והואאירועים,עלכדיווחשקריאואמיתי
ביאוריתכתיאוריהסבירבלתיאוסביר

הושבבנימין

האמיתיותלפינקבעזהוערכושלהם,
הסבירותולפיממשפטיוחלקשלוהשקריות

מהם.אחרחלקשלהסבירותואי
חוקריםגםהגיעודומהלמסקנה

שהעדיפוופורמליסטיםסטרוקטורליסטים
בדיונייםטקסטיםביןההבדלאתלהגדיר

"פונקציה"שלבמונחיםהיסטורייםלטקסטים
הפונקציהיאקובסוןלפיממלאים.שהםשונה
העולם,עלידעלהוסיףאיננההספרותשל
לארגוןהקוראלבתשומתאתלמשוךאלא

אסתטית.חוויהלוולהעניקשלההאמנותי
משותפתדומיננטיותעלדיברמוקאז'ובסקי
שלהשונותהפונקציותשל(ומתחלפת>

אינפורמטיבית,(אסתטית,הטקסט

שלהעצומהההטרוגניותעלאמוטיבית),
לאהקובעתהקוראתודעתועלהטקסטים

 .ייקראואופןבאיזהפעם
ביותרהשכיחההדוגמהכימצייןברינקר

הפונקציותביןאיזון>(אוסכסוךבהשיש

אוההיסטוריהחיבורהואהטקסטשלהשונות
גםלזכותהרוצה ,אחדמצד ,העיתונאי

הרומןלבין ,סגנוןבעלתכיצירהבהכרה
מהימןגםלהיותהרוצה ,שנימצדההיסטורי
שלו(הדוגמהאינפורמטיבית.מבחינה
שגבתוםשלספרואתרבהבמידהתואמת
 ,כאמורהמשופע, ,עיתונאיגםאגב,שהוא,

ההיסטורי),בחקרהמשוקעיםרביםבסיפורים

הרבהלכךעריםאנו ,נקרבריאומרהיום,
ספריוגםבדיוניותיצירותשגםמבעבריותר

שהוגי"נרטיבים",סיפורים,הםהיסטוריה

קטגוריהעבורםיצרוהצרפתיםהתרבות

יששניהם.אתהמקיפה"נרטולוגיה",כללית:
ביןז'אנריםשלחיקויוישמודליםשלשאילה

רביםרומנים ,אחדמצדהכתיבה.סוגישני

לפרסום,נועדושלאכיומניםכתובים
כדוחותגרפיות,כביומכתבים,כחליפת
וכספרימטופלים,שלכמונולוגיםחקירה,

שהעלוטענה(לפישנימצדממש.היסטוריה
שהםהיסטוריהספריישונוספים>וייטהיידן

פארסות.אוטרגדיות,אפופיאות,

כךעלמדובראחתלאכן:עליתר
מבארהואכל-יודעמספרכמושההיסטוריון

לתודעתחודרשהסופרוכשםכל-יודע,
גםזאתעושהלהבינם,כדיגיבוריו

"החייםאתלהביןבבקשוההיסטוריון
גילוייהאתרקולאהתקופה,שלהפנימיים"
מינימלית,זוחדירהאםגםהחיצוניים.

הואהעובדות,ביןבלבד"קישור"ולצורך
 ,שלוהאישית"ההבנה"אתגםאליהמביא

רקולאיפה""ספרותמקריאתגםהמושפעת
מכרעתבנקודההיסטוריה","ספרימקריאת

הביאוראחרההיסטוריוןמבקשבהזו

המשוררמןשונההואאין ,"המסתבר"

מעשהסיפורלהעמיד ,אריסטולפיהמבקש,
סיפורלהעמידחותריםושניהם"מסתבר",

 .והמסתברההכרחיבמבחןהעומד
שלההדדיותההשפעותאתשהציגאחריגם

 ,זועלזוהיסטוריהוכתיבתספרותכתיבת
להטיל"איןכיבעמדתואיתןברינקרנותר
ושלההיסטוריתהכתיבהשלבמובחנותןספק
יסודהשכן ,מזוזוהאמנותיתיכההכת

כלפיהמחבר>(אוהמועןשלשונהבמחויבות
פנימיתבתכונהולאהקורא)(אוהנמען
העובדההסיפור",אוהטקסטשלכלשהי
אפשרשחיתהמציאותשלמבארשחזורשמול

כמוממש ,אחרמבארשחזוריםלעתלהעמיד
ביותרסיפוראושירלפרששאפשרהעובדה
ושכלהולך""שהכולמשמעהאין ,אחדמאופן
הואהטקסטים>כל(כלומרפרשניטקסט

ושלהממשישלהללוהתודעותשתיבדיוני.
 ,זואתוזואותנולהפרותחדלותלאהמדומה

וזאתהעתכלביניהןלהבחיןעלינואבל
 ,כלפינושלהןהשונההמחויבותבאמצעות

 .נקרברימסכם
לדברים,משלימסקנהלהוסיףעליאםשוב,
אמנם ,אותנומזהירברינקרכיאומרהייתי

כיוםהנפוצההמגמהמפנירכה,בלשון
 ,ערךשווהשהכולנרטיב,שהכוללחשוב,
הולך.ושהכול

 ...אחראיםלמעלה,שמה ,"םה"

שמה ,"םה"לאיזהתמידזקוקיםאדםבני
אסונותיהם.בכלאותםלהאשיםכדילמעלה,
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האליםהגורל'זההיההעתיקהבעת
הממסדהמדינה,אלוהחדשהבעתוהאלוהים.
והעיריה.

ביפומיצ'לגילישלהמתועבהרצחלאחר
כמהלפחות )" ...האוטועלבלק('~דיר
 ) 16,7.99 (תל-אביב'ביזמןשקראתיכתבות

עירייתאתוחלקחדהאשימושם,רקולא
רפעתלמעשה.באחריותיפותל-אביב

מספרלשעבר'גלןוהנדרהציבוראישטורק,
 ,היסודיהספרבביתכיתתובני 40מתוךכי
 5סמים,שליתרממנתמתואונרצחו 5

 20ועודעולם,במאסריושביםאחרים

הכלא.בתיביןונכנסיםיוצאיםנרקומנים
יפואתשהפכההעיריהאתמאשיםהואבכל

מיצ'לגיל

תל-אביב",שלהאשפהל"פחכדבריו
אהמרעו"דיפו'מטעםהעיריהמועצתחבר

ביפופתאום,הרעשמהעלמביןאינובלחה,
הואמקרהבכלאנשים,הזמןכלנרצחיםהרי

ישראלוממשלותשהמדינהמה"זהאומר
זרעהממסדמקבלים.שכולנומהוזהזרעו

אזויאוש,אדישותאנאלפאבתיות,הזנחה,
אומריםכאילויפושלוהצעיריםיקבל?מה

חפירות'.'אתעכשיותקטוףבואלממסד
המביאואקד'עלייפו'תושבהעיתונאי

בהםתומךבלחה,שלמפיואלהדברים
-אומרהוא-צודק"בלחהדבר.שלבעיקרו
הסביבהכלאתיהפכובזבל'שגדלוילדים
כולהשכלבאווירהגדול.אחדלזבלשלהם

זהולרצוחשלדקורבאווירהופשע,אלימות
בלימשחקים,מגרשיבלימהיומיום,חלק
תומכים,הוריםבלינורמליים,ספרבתי

עבודה",הרבהתהיהעודלמשטרה

נכונותאתלשפוטכמובן,מסוגל,איני
שלושההתגוררתיהאחרוןבקיץהעובדות.

במושראיתיומהממש,בעג'מיביפו'חודשים

דמהלאמגורים,ביתבאותוומשכניעיני
טורק,שלבתיאוריהםשקראתילמהבכל

ראוייםשהתושביםסבור'ואניוואקדבלחה
עירםושלשלהםמחמיאיםיותרלתיאורים

בהנחהאפילואבל .בעיתוןשהופיעומאלה
אישואיןצודקים,הםדברשלשבעיקרו

כלוםוהנחשלות,העזובה,ההזנחה,עלחולק
שהיוהרציחותאתגםהאםכולו?ההסברזהו

ניתןיסיףוכפרשפרעםבטייבה,לאחרונה
האםמקרה,ובכלאופן?באותולהסביר
שלכזהפסיביתוצרורקאךהואהאדם

 ?הנסיבות
אתולכןדומה,תחושהחשואקדשעלידומה
"ההם"כלפירקלאמפנההואדבריוסיום
כלפיגםאלאובעיריה,בממשלהשם

הוא-הקהילה?איפה"אבלעצמם.התושבים
שמעולםהוריםאותםההורים?איפה-שואל
מהלשאוללבית-הספרלהגיעטרחולא

קודםשניםלהתרוצץשבמקוםקורה?
עושהמהלבדוקכדיבית-הספרבמסדרונות

בתי-במסדרונותעכשיומתרוצציםהילד'
ולאגנבולארצח,לאשהואוצועקיםהמשפט

נכון.מכוונת,מדינ:יותישכולם?איפהפרץ.
המדיניותאתלהביסהמוטיבציהאיפהאבל
להתבכיין'.'נמאסלהתלונן.נמאסהזו.
עלהקלהדבריושלהסיפאמודה,אני

הרגשתי.

ההרחבהההשמטה,ההדגשה,

רצחכהןאמנוןנתעב.לרצחמתועבומרצח
ואתלאהאשתואתסכיןובדקירותבחניקה

שהיאבאשהשחשדמכיווןויעל'יאירילדיו
לפניבאינטרנט.וירטואלירומןמנהלת
בכתבמכתבשיגרדירתםאתעליהםשהצית

שפורסםהמכתבבצילוםלעיתונים.ידו
ביןקוראאני ) 26,7,99 ('הארץ'בעתרן

כמהמזה ... "הבאים:הדבריםאתהשאר

מוזרמתנהגתשאשתימרגישאניחודשים

נכנסתיבמחשבאהבהגילתהשהיאמסתבר
לקרואלכםמשאירואניהכתובאתוראיתי

בגידהזובמחשבבגידהזירתהאשנבלכל
"אשכנזיות"המלה " ...יבםלפנוהתוצאה

קווים,בשניהמקוריבמכתבמודגשתחיתה

להדגיש.שבחרהיחידההמלה
מאת'הארץ',בעתרןלצילוםמתחתבידיעה
נוספיםפרטיםהמוסיפהמועלם,מזלהכתבת

שלהשלםהתעתיקגםמובאהמקרה,על
אשכנזיותהמלהשלאחתבהשמטההמכתב

שלושמופיעותובמקומהממנושנמחקה
נקודות.

קוראיםמעינינעלמהלאהזוההשמטה
באותומכןלאחרשבועכאחת.וכותבים

לבנהנריהכתבתלכךמקדישהעצמועיתון
עםקטןראיון'הארץ'במוסף

במדוראלאורתמרד"רהאנתרופולוגית
"לידיעתהכותרתתחתהארץ''מלח

 ,"האשכנזיות
לשלושמתייחסיםשאםאומרתאלאורד"ר

ו"מחשב","בגידה","אשכנזיות",המלים

שלבסיפוררקכאןמדוברשלאמבינים
המלהתרבותי.בענייןאלארגשות,

ענייןרקמתארתאינהבמכתב,"אשכנזיות"

שלפיההערכיםמערכתאתאלאנטו'עדתי

מאחורי .גברלושווהחופשיאדםהיאאשה
קנאה.המלהמסתתרת"בגידה",המלה

שמקדשתבחברהחייםאנחנולדבריה,
אירועכללתרץשאפשרשסבורהרגשות,
להגידהזמןהגיעבאמתואולירגשות,בפרץ

לגיטימי.תירוץלאהואקנאההקרוישהרגש
מסמלהרוצח,הבעלשלבמכתבוה"מחשב"
שלו"הכעסהחופש.אתאלאורשללדעתה

לאסורהמדוכאיםרצוןאתמבטאהמחשבעל
 .לדמייןהחופשאתגםמדכאיםשהםמיעל

ליצורהיכולתאתבעיניהםמסמלהמחשב
להרגישהיכולתאחרים,עולמותעםקשר

ריבונותלךישקשיםהכיבמצביםשאפילו
משלך'.'
מזלהעתון'כתבותשלהתגובותמשתי
(אתשהרחיבהלבנהונרישהשמיטהמועלם
זושצודקתסבוראניההדגשה>,עניין

האחרונה.

1 ~ ~ 

מןמיםבהוצאתתומכים 88% :סקר

הסלע

לעתמעתהמתפרסמיםהקהלדעתסקרי
גמורה.כפארסהלפעמיםנקראיםבעתונים
ידיעות"סקרהבאה:הכותרתלמשל

בגזירותצורךאיןכיסבורים 63%אחרונות:

בפועלהשימוש ,) 30,7 • 99 (כלכליות"
שהצירוףמאחרכאןמתאיםממש"סבורים"

כמומשמעותאותהבעלהואכרס""סברת
האצבע'.'מן"מצוץ

השאלהמובאתהפנימיבעמודהידיעהבגוף

ז"לכהןלאה

דחףצמח/מכוןמינהידיעלשנוסחהכפי
עללהטילשישטוענת"הממשלהלשונה:וזה

אתלרפאכדיכלכליותגזירותהציבור
זו?"לטענהמאמיןאתההאםהמשק.

 '.' 63%מאמיןלא : 34%"מאמיןוהתשובות:

ועםאמונהעםעסקלנוישהפעם
("ממההבאהבשאלהואילו"מאמינים",

 45-+בעמי+-המשך
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הדיבוק
קראלחנה

עמיאלעיריתמפולנית:

קראללנחה

 ,חימאיתנואחדכלבתוךאולי
משם.דיבוקאיזהומתייפחצוחק

לשלחומאודרוציםכולנואולי

אחתובעונהובעתהאורלא

באפלה, Iבתוכנובולהחזיק

והחולשה.הכוחלנוהואאולי

עודהואמותנובשעתואולי

באלהלהשתכןלעבוריספיק

אחרינו.שיבואו

איתנושיחדיתכןלאשהרי

כאילוקולוסופיתישתתק

היה.לאמעולם

המתרגמת

כחולותעינייםבעלתואר'יפהגבוה,גבר ,'סדם
אמנותלתולדותמרצההואשיניים,צחורוחיוך .. ··. .. . =--י-

לבקרנוהגהואטכני.אמריקאיבקולג'הבניה-- ------ באששעלומעץ,בבתי-כנסתמתענייןהואבפולין. == ....

יה.השבהעולםבמלחמת- .......
מטרבגובהשאפתן'אמריקאיגברמדועס'אדםאתשאלתי

קיים.שאיננובדברמתענייןהמלחמה,אחרישנולדושמונים,
בזמן'דחוקהיהשהואכנראהבמחשב.כתובבמכתבליהשיבהוא
-אביוהדף.צדימשניהמחורריםהקצוותאתאפילותלשלאכי

אחריבנו.ואתאשתואתבגטושאיבדפולנייהודיהיה-כתב
חיתההחדשהאשתווהתחתן.בצרפתלהתגוררעברהמלחמה
לימה-אזצרפתית.דיברובביתנפריס,נולדס'אדםצרפתיה.
החורג,אחיהדיבוק.בגללזה-המחשבבתדפיסכתב-ולפולין?

היהששמוהמלחמה,לפנישנולדהראשונים,מנישואיואבישלבנו
מזמן'כברבתוכישוכןהוא .בגטולאיבודאיכשהושהלךכשמי'
בית-הספר.שנותילדותי,שנותבכל

במסורתלדבוק.ופירושהבעבריתכמובןמקורהדיבוקהמלה
חי.באדםשהשתכנהמתשלנשמתוזוהיהיהודית

זעםבפרצינתקףהיההואלבד.שאיננומאודמוקדםהבחיןס'אדם
פתאומיבצחוקפרץאחריםבמקריםזר'מישהושלזעמוסיבה,ללא
שלטהאלה,הרוחמצביביןהיטבלהבחיןלמדהוא .אחרמישהושל
זרים.בנוכחותאותםחשףולאבהם
כימלה,הביןלאס'אדםבדברים.שלוהדייראליופנהפעםמדי

רצההואפולנית:ללמודהתחילס'אדםבפולנית.דיברהדיבוק
ייןהעבבוהתעוררגםואז .הצעיראחיולואומרמהלהבין

מאותשלושבמשךקיימיםשהיומעץ'כנסתבתישלבארכיטקטורה
מופלאות,חיותעדן'גןציוריהיוקירותיהםעלבפולין.רקשנה

מוסתריםהיוקמרונותיהםבבל.נהרותאוירושליםשלחומותיה
מרחבתחושתיצרומבפניםאךרגיל,בגגחופוכימבחוץ,

אינסופית.

רקאותםראהס'אדםרב.זמןזהקיימיםלאהאלהוהקירותהגנים
יפותמסותעליהםכתבהואאבלומטושטשים,ישניםבתצלומים

יותר.טובלקולג'ועברדוקטורטעשההואהזמןבמרוצתמאוד.
שהואאלאמשכיל'אמריקאיגברכלכמוחיהואבית.קנה .התחתן

שששבגילאברם,ששמוהצעיראחיוושלשלו ...כפוליםחייםחי
 .בגטולאיבודאיכשהוהלך

2 , 

מספרשםביקרשלאמאחר ,לפוליןהגיעס'אדם 1993באפריל
בגרויץבזאבלודוב,בפינצ'וב,בפולניאץ,לבקרכלקודםנסעשנים

בביתימצאשהפעםקיווהאולימה.לשםברורלאמיאסטרו.ובנובה
'תלינושעליהםהערבה,עציואתבבלנהרותאתבגרויץהכנסת

אתבזאבלודובלמצוארצהאוליציון:אתבזוכרנוכינורותינואת
אונשר'שלוראשכנפייםבעלאריהבדמותהאגדתיותהמפלצות

הקרנפיםאתהמכונפים,הדרקוניםאתהטווסים,אתהדובים,את

 ?והאיכיוזאורים
וכמהשוטיםעשביםרקמצאהואמראשלחזותהיהשאפשרכפי

היובלחגיגותבדיוקהחלושבהלוארשה,חזרהואעגומים.צעים
יצאנוהמדעייםהמפגשיםשביןההפסקותבאחתבגטו.המרדלכבוד
צהריים.לארוחתביחד

התצלומיםאתראיתיהבכור'בנוהולדתעלס'אדםאתבירכתי
-ושאלתי

הוא? ...-ו

הדיבוק?אברם?האח?להשתמש:מלהבאיזוידעתילא
 ?עדייןישנו-הוא
 .מידהביןס'אדם

לאכבר.שיסתלקמעדיףהייתיכיאםבתוכי,תקועהואישנו.
יותר.גרועאיתרמרגישליוםמיוםאניואילואצלילוטוב
יהודי .בודהיסטינזירגרשבבוסטון ''סאדםהמשיך-לינודע

 .לנזירוהפךלבודהיזםשעבראמריקאי'
הוא ...לךלעזוראולימסוגלהזההאיש-ליאמרחבראליו.נסעתי
הרגשתילאבהתחלהכתפי.אתועיסההספהעלאותיהשכיב
בבכי.לפתעפרצתישעהחציכעבוראבלסתם,לישכבתיכלום,
הזהלבכיהאזנתיהבוגרים.בחייפעםאףבכיתילאהריואני

הבכיילד.בכהבתוכייל.דשלקולהיהזהקולי.איננושזהוידעתי
שהואידעתילצעוק.התחילהילדלצעוק.והתחלתיוהתגברהלך
הואאימה,אחוזהיההואאימה.זעקתחיתהזאתכיממשהו'פוחד

לפעםמפעם .שליבאגרופיםמנופףבכוח,עצמואתטלטלכעס,
שלאילדהיהזהמחדש.פעםבכלחזראבלכנראה,התעייףנרגע,
ניסה-הנזירזה-סמואל ...והפחדהעייפותבשלמלאה,בהכרה
שעות,כמהנמשךהענייןלצעוק.חדללאהואאבלאליו'לדבר

הרגשתילפתעכוח.כברליהיהלאלמות,הולךשאניחשבתי
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הבטןעלהשתתקה,הצעקהבי.התנדנדמשהובתוכי.קורהשמשהו
הנזירגםאבל ,לינדמהרקזהשכלידעתיוחלף.צלהצטיירשלי

אמר-מכאן-לךישירות.אליופנההואכי ,בוהשגיחכנראה
המליםשלמובנןהיהמהיודעלאאניהאור.אללך-ברכות
החלוהצל ..•לךנו-רגיל.ביוםהתרחשהענייןכלשהריהאלה,
הזמןכלמלים,כמהרקאלההיו ,אליולדברחדללאסמואללנוע.
טובלךיהיהשםתפחד,אל ...לךנו ...האוראל-לךהמלים:אותן

יותרהתרחקפעםבכלשט,אלאהלךלא ...התקדםוהוא ...תרוי
אתה-עצבות.חשתיסופית.יסתלקרגעשבעודוהבנתיויותר
והואתלך.אלאחי,אתהתישאר.-אמרתי-אותי?לעזוברוצה
קפץמהירהבתנועה ,עקבותיועלחזרזה.לרגעחיכהרקכאילו
 .יותראותוראיתיולא ,עלי
השתתק.ס'אדם

חיתהלחלונותמעברהתיאטרון.בכיכראסיאניתבמסעדהשבנוי
לחותספוגיםהיוהיובלחגיגותימיכלצוננת.צהרייםאחרשעת

נחפזואנשיםמעורפלת,אפרוריתעלתההמכוניותעלוצינה.
אותהחשבנוושנינועליהםהסתכלנולצדדים.הביטוולאבהליכתם
מבתי ,הגטולכבודהאלהמהחגיגותאכפתבכלללמימחשבה:
הבוכים?ומהדיבוקיםמעץהכנסת

זהאתידעס'אדםכיאם ,הוספתי-אכפתלאלאישבאמריקהגם
ממני.טוביותרהרבה

אדםשלאשתוושלבנושלתצלומיםמונחיםהיושלנוהשולחןעל
בעלתרצינית,אשהשלבזרועותיהחבוק ,נבוןמבטו ,עליזילד ;'ס
משקפיה.שלהעבותלעדשותמבעדשהציצוחומות,נייםיע

פשוטהיהשלישאבאאלא .שליאבאכמו-ס'אדםאמר ...משה
מיכאל.קוראיםשלנוולקטןמשה,

בוסטון?ועלהנזירעללאביך-סיפרת
הביתה,שחזרתיאחריאליוטלפנתיבאיורה,גרהוא-בטלפון.

אפילוהואאבלמופתע,יהיהשלפחות ,לייאמיןלאשהואחשבתי
זהההוא,הבכימהיודעאניאמר:כךאחרבשקט,האזיןהופתע.לא

לרחוב.אותושזרקושליהילדשלהבכי
לב,חולההיהאבאאחי.עלאביעםשדיברתיהראשונההפעםזו
עודמהכולם,כמונספה,שאחיידעתי .אותולהטרידרציתילא

כלשהובמקוםהסתתרשהקטןלינודעהזובשיחהלשאול.כולתיי
נוספיםיהודיםעשרהועם-אבישלהראשונהאשתו-שלואמאעם
מתאראנילפעמיםהארי.בצדאובגטואיפה,יודעלאאנייותר.או

 ...הרצפהעלשבויהםבו.מצטופפיםאדםובנימטבחאיזהלעצמי
 ...אותולהרגיעניסוהם ...בבכיפרץוהוא ...לנשוםלאהשתדלו

היולאלהםבצעצוע?בסוכריה?בוכה?ילדלהרגיעאפשרךיא
 ,והתגברהלךשלוהבכילבכות,המשיךהואממתקים.ולאצעצועים
מישהו ...מחשבהאותהכולםחשבוהרצפהעלהמצטופפיםהאנשים

 ...מטבחהיהלאשזהיתכןאבל ...נמותכולנואחדילדבגללש:חל
אברם.שלאמוהיא,רקאיתם,היהלאאבי ...בונקראומרתףאולי

היאאולי ,בישראלחיההיאשרדה.היאהאנשים.עםנשארהאיה
 ...יודעלאאני ,שאלתילאבחיים,עדיין
מת.אבא

ונשכבתיאיתהבאתיהיל.דאתללדתלבית-החוליםנכנסהאשתי
מיד ,תלחצי-לאשתיאמרההמיילדתכאשרהסמוכה.המיטהעל

כאילותנועה,הרגשתימשהו.קורהבתוכישגםהרגשתי-תלדי
 ...משהומתנדנד

ילדי.בתוךלהשתכןמתכונןלצאת.מתכונןהוא.זהחשתי:ינ
מהמיטה.קפצתי

לאאתהשואה.שום ,גטושוםתעז.אלרם.בקולאמרתי-לאאו
שלי.הילדבתוךתשתכן

כךבפולנית,דיברתיבתקיפות.דיברתיאבללא, ,צעקתילא
ואנינרגעהואהבין.הואזאתלעומתהבינו.לאוהמיילדתשאשתי
בכיאותיהעירשנרדמתי.תשושכךכלהייתיבחזרה.נשכבתי
שיוצאונורמליבריאילדצועקכךאימה.בוחיתהשלאקולני'
משה.שלי.הבןהעולם.לאוויר
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שתיקשיחות.המתוחותרגליוהמיטה,עלישבהבודהיסטיהנזיר
הציצוהאצבעותורקלבנים,גבסצינורותבתוךתקועותהיוורגלי

פעםמדימטר.באורךחלילאחזבידיוומתנועעות.ארוכותמתוכם,
גבסמצינורותהמזדקרותרגליואצבעות .פיואלואותהרים

בצליליםמתמלאוהחדרהקצבעםולהתנועעלרעודמתחילות
הקצרארז.מעץשניהםחלילים,שניהיולנזירוקודרים.גבוהים

הארוךהצפונית,דאקוטהבנימאינדיאניםשי-לבןארזמעץיותר
אריזונה.מהרישמוצאואדוםארזמעץיותר

אתהעביר--תבדקיהריח.לפילהבחיןאפשרהעץסוגיבין
שלאסודות,מלאמשכר'ניחוחספוגהיההואשלי.ןוולכיהחליל
 .פחדעוררו

לבישול'פלטהקביים,זוגנכים,עגלתמיטה,היוהנזירשלבחדרו
פעם :מחשבהחלפהבמוחיספרים.כמהגםמונחיםהיוהשולחןעל
אקסלאצלבגרמניה,הביניים,מימיבארמוןכזה,בחדרהייתיכבר
יהודיםרוצחיםאיךשראהאחריוארמאכט.וקציןברוןבוש,דםפרן

המצעים,ריחאתהיכרתי •היטלראתלהרוגהחליטהואבפולין'
אמרתי:והתרופות.הקפה

קטועגרמניברוןישבהמיטהעלאבלכזה,בחדרפעםכברהייתי
 ...גלו

עםלאאבלגרמני'עםפעםהתיידדהואגםלחיים.התעוררהנזיר
הוא ...היטלרמפניהבריתלארצותשנמלטקומוניסטעםברון.
מלחמתנגדהפגיןהואבודהיסטית.פילוסופיהבוואשינגטוןלימד

מארצותאותוגירשוהמתמרד.בנוערתמךהשישיםובשנותויאטנם

 .הראדיקליותהשקפותיובשלהברית
הבודהיזםגילויאתחייבמברונקס,היהודיהנער ,קרנרסמואל

הגרמני.הקומוניסטקונצה,לאדוארד
עםהתהלכומהאוניברסיטהוחבריוסםהשישים.שנותהיואלה
בסנדלים.נתונותהיחפותרגליהםוכפותהכתפיים,באורךשיער

הםבתיהם,שבתוךזהובפרטהאמריקאי'בשפעבסלידההביטוהם
להיותאמורהחיתההמהפכהלמהפכה.והמתינואל-אס-דיבלעו"

קראויותרמאוחרהעשירים.מפניהענייםעללהגןעולמית,כלל
המאהעםיחדשיגיעדלי'מזלעידןדוראוהחדש,העידןדורלהם
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החדשה.

לאחרקצר.המהפכניהטוהרשלשזמנוידעוהםמשכיליםכאנשים
אתזוללתוהמהפכההפוליטיקהחודרתהראשוניתההתלהבות

בניה.

אפשרויות:שלושעמדובפניהם
העםאתולהכיןהדרומיתבאמריקהעניהארץאיזואללצאת
המהפכה.לקראת
לעניים.הכסףאתולחלקאמריקאייםבנקיםלשדוד

ובשקט.בשלווהאופייםאתולשפרמוחםאתוללטשהצידה,לזוז
עצמי.בשיפורבחרוהם

המאבקשיתחילבשעהתזדהם,ראשה,אתתשבורשהמהפכהובשעה
כשהםשלהם,המסתורמןיצאוהםאזשליטה,ועלכסףעלהמטורף
אתוהםשיצילולפיתוי'ניתניםלאיותר'ושלמיםטהורים

הרעיון.ואתהאידיאלים
שאלוסמואלהשלמותאחרולחפשלפנותלאןמושגלהםהיהלא

קונצה.אדוארדשללעצתו
הלךוסם-שלכםהמסורתאלתפנה-קונצהאמר-יהודיאתה

הרב.אל
שאל.להתחיל?-ממה

הרב.השיב-מהתלמוד-
הלימוד?יימשךזמן-כמה

יותר.לאשנים-חמשראש:בכובדשקל-הרב-
כך?-ואחר

-קבלה.
זמן?-הרבה

שנים.-חמש

כך?אחר-ומה

 ...נדבראלי.תחזור-אז
המהפכה.אתלהצילשאמורמיבעבוררציניתהצעהחיתהלאזו

בגירסתוהכולקיבלאשראמריקאי'גברבעבורלאבמיוחד
נמס.קפהכמובקלותוהנמסההמקוצרת

ליפולמטביתשכרוהם .פרציסקולסךנסעווידידיוקרנרסמואל
ביום,פעםאכלוקרים,במיםהתרחצושינה,בשקיישנובצ'יינטאון.
-לוןדושלבהדרכתו .ואורזכרובאוכל'אותותמידבצהריים,

בודהיזם.עלושוחחומדיטציהעשוממנצ'וריה,סיני
ולשקועלהתיישביכלוהםלימוד.שנותעשרמהםביקשלאלוןדו

ארוכות.הכנותללאבמדיטציה
בארצותנולדוהוריהםיהודים.שלושיםהיוסמואלשלבקבוצתו
האחיםכלשלוילדיהםסביהםשלוהאחיותהאחיםאבלהברית,
הגזים.בתאיוהושמדובאירופהנשארוהאלהוהאחיות

טרבלינקה.אתהתיראלוהיםלמהלוןדואתשאלוהם
עשוהם .יותרומעמיקהמרוכזתמדיטציהמהםוביקשידעלאלוןדו

העסיקהמאשריותרביום.שעותעשרהשתיםעדעשרמדיטציה

השואה.אתלחוללשהרשההאלוהיםאותםהעסיקהמהפכה,אותם
הדרומיתלקוריאהכןאחרילטאיוואן'קרנוסמואלנסעשנהכעבור
גלימתלבשהואבודהיסטי.לנזירהפךהואמאקאו.לאיימכןולאחר
שקעקרא,הואמונטנה.בהרימעץ,קטןבביתוהשתכןכותנה

שלוויםהאדםשלומוחושלבושעההיורד.לשלגהאזיןבמחשבות,
תשובהגםשומעהואהאםהשלג.פתיתיאתלשמועמסוגלהוא

ומוחושלבובשעהואוליממנצ'וריה?הסינילון'לדוידועהשאינה
 ?שאלותשואלאינוהואשלוויםאדםשל

התכופףלפתעבמחשבות.שקעהואסיפורו.אתסייםקרנוסמואל
ברכיעלאותוהעמידמחשב,הוציאלמיטה.מתחתאלידואתושלח
חשבתיבמרקע.מבטואתנעץהואמה.דברלחפשוהחלשלוהגבס
לוחרקהיהשזהאלאביותר'המהותיותאתתשובות,מחפששהוא
 • 5754לשנתיהודישנה

ביקשהואהראשון!היוםהואשהיום-הרגשתיקרא.הוא-חנוכה!

ואמרימיןמצדראשוןנרהדליקהחנוכיה,אתמהמדףלהורידממני
הברכה.את
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ומשכיליםטוביםיהודיםכשילדיםמודאגים,היוהאמריקאיםהרבנים
החכמיםלטובתמשפחותיהםואתבתיהםאתנוטשיםהחלו

נפסידהזה,הנועראתנדחה"אםהסיניות.והחורבותהבודהיסטים

כתב- ",שלנוהמאהשלביותרוהרוחנייםהרגישיםהאנשיםאת
החליטהואבז'ולקיאבקה.ששנולדאמריקאיתיאולוגשנטר'זלמן

שהםמהשכללהם,להבהיררצההואהצעירים.המורדיםאללפנות
הראשונההרצאתואתהיהודית.במסורתנמצאבבודהיזםמחפשים

הקיםבפודולה,שנה,ממאתייםיותר"לפניהבא:במשפטפתחהוא
אלמובילותרבותדרכיםחסידות.המכונהתנועההבעל-שם-טוב

אתלעבודהיאהאלוהיתוהדרישההעל-שם-טוב,אמראלוהים,
לאנשיםלהפריעצריךלאהאפשריות.הדרכיםבכלהבורא

 ,,הבורא.אתבעבודתם
לנחמןהחסידותלאבותשנטרהרבהקדישהבאותהפגישותאת

כמהכתבגםהוא ...מקוצקמנדללמאנופול'לזוסיהמבראסלב,
 .זמננובןיהודיגורונעשההואדלימזלדורבניבשבילספרים.
דרךעברההמורדים,היהודיםאתהובילשבההאלוהים,אלהדרך

לובלסקה.ואיזביצהקוצק,לז'אייסק,

5 • 

לסייעכדיבהרים,המבודדממקומוהעולםאלשבקרנוסמואל
מתייסרים.לאנשים

נרקומנים,שלשכונהוילאג',בנאייבבוסטון'השתכןהוא
הראויה.להכרהעדייןזכושלאוצייריםסטודנטיםהומוסקסואלים,

צמחים,יד,מגעסיניות:בשיטותהמתייסריםלאנשיםסייעהוא
אקופונקטורה.

בגוףמוסתרהזיכרוןזיכרונות.להעלותלאדםעוזרבמגעריפוי
בכפותבעורף,בראש,נגיעותידיעלהשרירים.קרוםבתוךהאדם,

השכחהלתוךשנדחקוחוויות .אותולהעלותאפשרהרגליים,
לייסר.חדלותמחדש,והועלו

הגברילדותם.מטראומותסמואלשחררהנאורוטייםהאמריקאיםאת
העולםמלחמתמימיצוללתכמפקדהתגלההראשכאביעםהגרמני
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שר.דהמפקדהצוות,כלעםביחדלמצולותירדההצוללתהשביח.
למסקנההגיעהואהזה.הגרמניאתלרפאצריךהאםהיסססמואל
מתייסר.אדםהואצוותואתשאיבדשגרמנימפנישצריך,

שוכןשבתוכואמרהוא '.סאדםקרנוסמואלאלהגיעהימיםבאחד
לו.לעזוראפשרהאםשאלהואבגטו.שאבדאחיו
המלחמהזיכרון ,הילדשלמותואחרינולדס'אדם .נבוךהיההנזיר

אחריולחפשטעםכלהיהלא ,'סאדםשלגופובתוךקייםהיהלא
הספהעלהחולהאתהשכיבסםאף-על-פי-כן ,השרירקרומיבתוך
מסוגלשהואואמרחזרהואקרה.לאדברעורפו.אתלעסותוהחל
ואדםהמשפט,אתלסייםהספיקלאהואמודחק.זיכרוןלהעלותרק
ואילובאנגליתשניהםשוחחורגעלפנילצעוק.והחלבכיפרץס'

מרשרשים.עיצוריםשופעתזרה,בשפהמשהוצועקס'אדםעכשיו

ילדותיבקוללמישהוקראבפירושס'אדםבפליאה.האזיןסמואל
הופיעבחדרספק:היהלאפחד.כךאחרכעס.כךאחרצער.ומלא
חיהכמו ,תוקפניהיהלפרקיםהשתתק,לפרקיםשלישי.מישהו
קיומה.עלהנאבקתקטנהפראית
 ,פתאומימוותשמתואדםבניעלבטאיוואןאמרומהנזכרסמואל

שהםכלליודעיםאינםהאלהשהאנשיםאמרוהםאחת.בבתמתו
הבודהיזםהזה.העולםמןלהינתקמסוגלותאינןנשמותיהםמתו.
שלאלאלהרוחות.שופעותוהאמונותעממית,דתהואהסיני

אתלהםמראיםלסייע.הסיניםמשתדליולנטושלהינתקמסוגלים
הדרך.

אללךאמר:הוא ,'סאדםשללאחיוהדרךאתהראהקרנוסמואל
האור.

בטוחהיההואאבלהאלה,הדבריםאתאומרהואלמההביןלאהוא
הנכונות.המליםשאלה

החל ,ופחדאוויררקהיהשכברזה ,בחדראיתםשהיהזה ,השלישי
דבריו.אחרילעקוב

מרשרשת.שפהבאותהמשהואמרס'אדםואז

 ,'סאדםלעברשטובחיפזוןבוחזרנעצר.ההואואז
לפתע.דממההשתררהבחדר
סמואל.שאללו?אמרת-מה

באנגלית. ,שלובקולוס'אדםהשיב ...תלךאל--אמרתי
איתך?יישארשהוארוצהאתה-אז

 ,'סאדםלחש ...אחיהוא-הרי
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סמואל.שלרגליושתיאתמכוניתריסקהחודשיםשמונהלפני
נסעיוםיוםשוב.ללכתילמדשנתייםשבתוךאמרוהרופאים
מיטתועלמתיישבתהייתישחזרובשעהמפרכיםתרגיליםלעשות
בשאלותי.אותוומענה
זה?מכלמשהומביןאתה-האם
הרוחות,אתכבדאומרים:הסיניםלהבין.משתדללאגםואני-לא.
אני ,'סאדםשללאחיוקראתיאנילאממך.הרחקאותןהחזקאבל
אותו.להשמיעלוואפשרתיקוללוהענקתירק

לאלוהים?שייךכאןמשהו-האם
שלהאלוהיםומעורפל.קשההכולהיהדותאלוהיעםיודע.-אינני

לו.לדאוגצריךלאואניחשוב,פחותיותרקללינראההבודהיזם
לאנשיםלדאוגהואשליהתפקידלי.לדאוגשחייבהואזה

שמתייסר.לאלוהיםולאשמתייסרים
בפעםסמואל.שלהגוברתצרידותובשלשיחתנואתמפסיקיםהיינו

ליהבהירהואאבלהתקררות,בגללנצרדשהואחשבתיהראשונה
לאוזו ,הגידולמחציתרקבינתייםלוהוציאוגידול.היהשזה

שלגביהחשביה,המחציתאתלהוציאעודצריךממאירה.נמצאה
 .עדייןבטוחיםהיולאהרופאים
ליהשיבוהואדיברתיאניהחליל.אלידמושיטהיהבעייפותו

מזגטוביצליליםידעלאארזמעץהאינדיאניהכליבחליל.בנגינה
לבסוףוגברו.הלכושבחדרוןוהעצבותהנצחיותתחושותולכן

לבדןמסתובבותלאנשים-בשבילימוניתמזמיןהיהסמואל

הביתה.חוזרתהייתיוכך-וילאג'באיישלהאפליםברחובותיה

 ,'סאדםהמערבימהחוףמצלצלהיהבערבמאוחר
בחן ,הרצאתואתסייםהוא .עליושעברהיוםעללימספרהיההוא
ששוברק ,בסדרהכול ,בסדרשלוהבן ,שלוהסטודנטיםאת

הבוקר.עדנרדםולאבשלושהתעורר
זהטוב.לאוזהלב.ממחלתצעיריםכולםמתובמשפחתוהגברים

כך?אחרומהשנים.מעשריותרלונותרושלאאומר
כששאלהתכווןלמיהבנתיאמרתי.-אותולהחזירצריךהייתלא
זהאיפהמשנהולא ,האוראללוהולךהיההוא-כך?"אחר"ומה

שוכח.היההואנמצא.

 ...ללכתהתחילכשהוא-אבל ,'סאדםהסכים-יודעאני
 ...גשתיהרלהתרחקהתחילכשהוא

 ...בפולניתזהאתאומריםאיךיודעלאאני
 ...רחמונעסכזההרגשתי
 ...כאלהרחמים

לעזובהתכונןכשהוא ,גשתיהראינסופייםכעסרחמואיזה ,אוי ,אוי
 ...הזההעולםאת

ו.

הבוקר.עדנרדםולאבלילהשלושבשעהמתעוררהוא
המיטה.עלומתיישבתאשתושואלתלישון?יכוללא-אתה
 ...ללכתצריך-הייתידבריהאתומקדיםס'אדםאומר-יודע-אבי
שנולדה ,'סאדםשלאשתואומרת-לךלעזוררוצה-הוא

משהולאהריזה ,לו-תסבירשלהם.הפסיכיאטרכמו ·בברוקלין;
 .לךלעזורלנסותיוכלכשיביןרע.

ויוצאשלוהטרנינגאתלובש ,'סאדםמשיב-להירדםנסי
מהבית.

הפרופסורים.חבריושלהרדומות,האפלות,הגינותביןאץהוא
עלומתעמלהמועדוןאלעוברהואי.מ.ק.א.אתפותחיםששבשעה

מכשירים.

 .שלוהלבאתמחזקהוא
ופחותפחותלאביו.ויותריותרדומהשיבה,שיערבעלכברהוא
 • .לעדששבןשהוא ,בונגעלאשהמוות ,בתוכוהאסורההוא,אל
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מוינה"עליושב"מי
צורןיאיר

 23-+מעמ'+-המשך

 .) 24עמ'(רציתישם"

[ללאהפרפר"אתתפסתי"ובכןשירובסיום

ויאמר:ישובכותרת],

שם.לולקראיודעאיני

עמ'(שםבשמם"הריםקורא"והואכתבתו":ב"שיר

הרבה"עודארחיקלא Iודאי"דומה,בשיר .) 298

כותרת]:[ללא

אםזכאיאם ) .... (

 ,) 19עמ'הולך,הכל ) .... (הבורמןשםלויקראחיב

השני:הביתפותחשם"בלי"בניבשיר

וחותם:לשמותינו!ולשאללעמדשכחואיך

"חבצלת"השירלבסוף.מאדיפיםשמותובודים

השם:לביןהנשימהביןמזהה

ונושם.צריך.חיאני

שם.בליבןלאולעולם

כותרת][ללאועבר"הלךכבר"שהבלהשיר
מסתיים:

ירושלם.נצחשםלווקראיהיחיוהצומח

 .) 80עמ'(רציתי

בשירכברמופיעירושליםלביןנצחביןזהקישור

מקורונתייחס).עוד(אליוחלום",בדלאחז"נכח

לפסוק:עקיבאשלד'מדרשתוחלקהואזהזיהוישל

וההודוהנצחוהתפארתוהגבורההגדולהה'"לך
ירושלים"זו"והנצח: :)יכט,אהימים(דברי

דבר"עלסיוםלקראתולבסוף, .)א"ענח(ברכות

נאמר:השיר"ודברהחיים

לוחם.מלבצומחכדקלשם.לואקראכלא-נראה

 .) 94עמ'(הכלונושם:חימעפרכקם

שחם,ראה:גלבעאצלההיסטוריהחיהמתעל . 3

בזיקהגלבעאמירשירתלעורר": Iלשורר"לא

בספרותלמחקרדפים Iאלתרמןשירתאלמתעמתת
גםישנם Iלדעתיזיקה).(להלן 45עמ'(תשמ"א) 7

כמו Iאסכטולוגייותרהואהחיהמתבהםמקרים

או ) 300 • 301עמ'<כחליםדמותי"אלב"שיר

ועוד.מבט"בקצהרחוקב"רחוק

פרקיםהאצילות:החיים,צווית:אידה . 4

הקבליים-החסידייםבמרכיביםועיוניםביוגרפיים

תשמח.יתא'גלבעאמירבשירת

בקדש'תמורותפריה,ח'ראה:כךלע . 5

 37היהדותמדעילמרכז',שולייםביןהקדשים:

מוטיבהואהסףשם,וההערות 106 • 107עמ' ) T(תשנ"

לשירביותרהקרובהבצורה .בשירתומרכזי

ראשונות":"מליםשיר.בהדבריםנאמריםשלפנינו
הסף.אתעובריםלאפעםאףו

שבספרותהשישיההיכלסףמעיןזהוששםאלא

לעבור.איןאותושאףההיכלות,

כברמופיעלנכדוסבביןזהמעיןעימות . 6
נוקטששםאלאושם","ידמגדאהרןשלבסיפורו

הארצישראליתהתרבותאתומכנהעמדההסב
"שם"שהיהלמהבניגודברזים"מישל"שלולית

נראה, ,) 138עמ' Iתשט"ואביבתלחברים,(ישראל
(תודתיגלבעשללזודומהמגדשלעמדתוכי

זה).לסיפוראותישהפנהעלהולצמןא'לידידי

סובבתשב"יחידתיהכוח Iרביןשצייןכפי . 7

שלוכוחםלשאולהבריאהשלכוחההואתועה"

השיר:שלסיומו .) 37עמ'(גלבעלהשאלברואיה

מייקוםהלצוה

עליהקצים
החדשה,הנפשיתהבריאהשלנצחיותהאתמבטא

זיהויהחרב".עלהנופלמתלאל"כיבדומה

גםנמצאהמוותעםהנשיתהדמותשלהמסורתי

אתדווקאמסמלת.היא Iדברשלשבסופואלא, Iכאן

הנצח.

יכתוב:בחלום","ידעתיבשירולימים, . 8

מעולםהזהכדברהחיה

באחתנחלםחלום

 .) 82עמ'(רציתיבחלמם.ובוארתבעיני

אףרואההדוברכי Iלהביןנותנתשכאןהפסיחה

ובראות","עיניהןשבוהרבואותכחלום.עצמואת

אומר:הואממני"נעלם"פתאםשבשירבעוד
עינירבבתליהיוכמו

 .) 390עמי(שםבפנימי

"ושמש :כאןבחלון'.'עומדל"אניגםקשרזהלשיר

נחלם"חלוםהשיר:ובסוףבחלום"בחלון ם·,עומד

בחלון":עומדוב"אניבאחת'.'
בחלוןאניורק

חיעדין

 .) 393עמ'<כחליםנחלם.כראלצופה

עומדוב"אנימעולם"הזהכדבר"החיהכאן:
בחלון":

סיחיכלאוליישני,אולי

מעולםהיולאאולי

 , 41עמ'זיקהשחם,ראה:כךעל . 9

"עלבשירשניטעוהירוקיםלעציםניגוד . 10

 '.'יבשנטעת

מסתיים:הדברים"כל"כאשרהשיר . 11

משמעותעל , 364עמ'(שםמי.ברוךהוא.ברוך

חלום",בדלאחז"נכח 1צורןראה:בשירתו"מי"

 ,) 27 • 16עמ'י"ז,דימוי

נכרושטרם"מעמקיםנאמר:"אשכבה"בשיר . 12

נמצאתלכךביותרהקרובההתמונהימים".לפחד

בסוףבור'.'אך"לרגליךסחרחר":"הראשבשיר
(גםבורבתוךשרויהואממני"נעלם"פתאםהשיר

השיריםלעומתאךסוהר),ביתהמקראי:במובנו

הבור'.'מן"ועליתיממנו:משתחררהואהאחרים,

אומר:הואשחור""מסביבבשיר

נעברמכאן

חלשקולאי-אזלחש

פתחועלונועז

הבורשל

כ"שח"שחור"אתדורשהואשכאןכפיכי Iייתכן

בוראתמפרקהואסחרחר""הראשבשיראור",

מזוזואלהמליםמנתקשהואכךתוךאור"ל"בו
ויותר:יותר

בוראךלרגליך

אורלאבו

 .אעורעודלאבו

 . 35 7 · 368עמ'האח, ,דממה""מלכותראה: , 13

שהואוגילהבבוקרשקםהמאוכזב"הנוערעל
מהפכה-למדינה'מישוב 1שקדראה:מדינה"

 • 1880העברית,הסיפורתהפיליטון',בראירוחנית

גםכאן . 211עמ'גכרךתשמ"ח),אביב(תל 1980

פורצתימיםאותםשלבפרוזהכי Iלהעירהמקום

היחידהואגלבעשבשירהבעוד Iחלוןמכלהביקורת

תורארבלמ'לידידתיתודתי .כןהעושה

כך.עלשהעמידתני

"מןאצ"גשלבשירוכברנזכרדומהלעג , 14

הזדככות":הספר

האגרוף,קשהוהכורת,

ונזף,ביירקלעג,

חדל,לוקראתיכי

שם). I(מירון---היערבלב

בפיוטוכמוהומאיןסרקסטישימושלפנינו . 15

פסח"זבחואמרתם"ובכןהקליד:אלעזרר'לש
לכלאשכנזבנימנהגילפיפסחמחזור(פרנקל,

אםלהיסוס . 118עמ' )ג"תשב(ירושליםענפיהם

ל"רציתיבאשרהןרמזנו,כברלומר,לאאםלומר,

לכךנוספתדוגמההולך'.'ל"הכלבאשרוהןלכתב"

כותרת]:[ללאחייםלארץאעבור"אםהשירהוא

חייםלארץאעבראם

אומרמהאחרת

דבראומרלא

מכלהיפהזהוהלא

בבאלהיותשיכול

 ,) 40עמ'(הכלבעברשהיהומכל

השירקראו'.'מלאו"אחריךיב,ירמיהפיעל . 16

פותח:הולך""סובב
סביב!האנשיםבכלבאנשים.תבונהכמה

 ,) 292עמ'<כחליםעני!עניאחריקראולאמעודם

אחריוקראוגוי"גויהארמים":מן"עזריהוהשיר

היהודים'.'ברחוב

בבוקרהשירהלזעקה,דממה'ביןראה: , 17

בשירתעיוניםהשותק,האחמולבתוךשלמחרת",

הדממה","מלכות , 337-317עמ'העצמאות,מלחמת

 368-357עמ'שם

 5 • 6פוליטיקהבפוליטיקה''ספרותראה: , 18

 .) 36-37(עמ' , 1986
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תשובקומיקסואלנאתמקומיקסכי
 26-+מעמ'+-המשך

אינוהקומיקסז'אנראתוהולםשנכוןמה
ומשמים,חלקילומרשלאיפה,עולה

 •המניין"???מןכ"ספרות

שולייםהערות

עומדתהפוסטמודרניסטיתבספרותזותופעה . 1

שלהיוצרמביתההאצלה",ל"תיאוריותהפוךביחס
(מוקאז'ובסקיפורמאליסטים;ססרוקסוראליססיםקריםוח

ו/אואסתטיותנורמותשיושווהניחואשר ,) 1936

האצלה,שלמופשטעקרוןפיעלאסתטירפרטואר
הלא-קאנונית;למערכתהקאנוניתהמערכתמן

מהמרכזעובריםשחוקיםאסתטייםרפרטואריםכלומר
פארודיזציהתוךפריפריאלית,לספרותתיוהספר
אתלאמץאלאאיןהנמוכהלמערכתוזניחתם.עליהם

ובכךלעייפההשחוקותוהקונבנציותהנורמות
אשראנכרוניסטית,לומרשלארדודה,אמנותלייצר
מציאותעםהולםאסתטיבאופןמתמודדתאינה

ודינמית.משתנה

תרבותית/עמדהעםהמזוהה ,) 1994 (וייכרטרפי . 2

האסתטיקהאתלקבלמתקשהשמרנית,אסתטית
המופגנתהבלולה(ולשונהקרתשלהאקלקטית

נורמטיבייםגבולותהחוצהלקיסינג'ר),עיובגעג
אותהתת-תקנית",לספרותעילית"ספרותשבין

הכתיבהפרציעםלאחדאחדמזההאוה
בספר"מדוברמבוקרים:הפחותהפוסטמודרניסטים

הבלחות-מעטעםוקליל,חביבלפרקיםפולרי,ופ
טקסטיםהרבהעםאךונוגעות,סימפסיותדמיון

מהלשוןלבד ] ... [שהיאבחינהמכללהפליאגרועים
הסיפוריםניחניםהקלוש,הסלנגרווייתהפשטנית,

לעיתיםשרקתפל'להומורגרועה,לבדחנותנבטיה
יש ] ... [כלוםלאשללפואנטותחיוך'מעלהרחוקות

ושטחישטוחבדיוןוהרבהסבירהספרותמעטוב

קומיקס".בנוסח

אובייקט,באותומתבוננת ) 1994 (אורייןיהודית

אךייכרט,וקודמה,שזיההתופעותאותןאתמזהה

רמיזהתוךבתכלית,שונההערכהלהןמעניקה

זהמצד
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

לזיתןעמוס
 39מעמ'+-המשך

הקרובהשבשנהצופהאתההאםשומעשאתה

יותר?")גרועיהיהאוהכלכלימצבךישתפר
השערותהמשערים"צופים"ועםצפיהעם

בבל"תהןהתשובותוגםהשאלותגםשונות.
לשעה.ככותרתערכןמלבדערך'כלחסר

הטקסטים:לכתיבתההשראה"ל"מקורותברורה
מקראיות,באלוזיותלהשתמשנהגושבעבר"וכשם

תקשורתשלמאודטיפוסיגידולקרת,מרבהגםכך
טלוויזיהמסדרותבאלוזיותלהשתמשההמונים,

הבלשי.ומהקולנועהקומיקסמספריפופולאריות,
מרכיברקבהוטורףקוהרנטיתמציאותנוטלהוא
ואוליבצחוק.אבל-בוצאסיוקצתקפקאקצת .אחד
אלן".לורדיקרובהכי

עםנמנהשקרתהעובדהאתלהוסיףצריךלכך . 3
"החמישיהשלהקבועיםהמערכוניםכותביצוות

שרוחמכךהתעלמהלאהביקורתגםהקאמרית".
הןמפעמתלחמישיההפארודית/אבסורדיתהכתיבה
במוטציה"השימושבקומיקס:והןהקצריםבסיפוריו

אתלספק:מקוםמותיראינוהפואנטהיסודשל
ב'החמישיהעצמהשהוכיחה Iההומורתפיסת

ניתןלאזה.לפורמאסגםאתגרמביאהקאמרית',
אך Iהטלוויזיוניכאחיותמידחזקשהאפקטלומר

איתי','קטעיםכמוקטעתחילתשלקריאהתספיק
נותןןונבדובל'האתלדמייןנמנעבלתיוכמעט
 .) 1996אחרונות(ידיעותסמי-פאתסי"מונולוג

דרניזםובפוסטמרואה ) 1990 (ג'יימסון . 4

מסכהשלחיקויאטומה,פארודיה"פאססיש":
הנוהפאססישמתה.בשפהדיבורבמינה,מיוחדת

קרתשלהטקסטיםנותרולאהאםפוסס-פארודי.
בלבד?פארודישעשוע

מהצדדיםעקרוניבאופןיתעלםהנוכחיהדיון , 5
הקומיקסספריבשניהמעייןהטקסט.שלהויזואלים

המקסימיםאיוריהעםשיצאהראשוןבספר(בעיקר

הויזואליהטקסטמשליםכיצדבנקליבחיןוותר)של
סקיצות,ומונסאז'יםקולאז'יםהכתוב;הטקסטאת

אתמשרתיםכולםאפורה,אוצבעוניתגרפיקה
אתהמשרתתדינמיתאיורעבודתהתוצאה:

המובלע.הגיונםאתוחושפיםקרתשלהטקסטים

ערכית,אסתטית,רדוקציהלעשותכדיבכךאין . 6
אחתמקשהעשויהאינהאשרהקומיקסלתרבות

לקומיקס Iוהסיפורהסטריפלמסורתומתפצלת

בנוסחלשאלהלמשל'צפויים,נהיהמחר
האם .במיםממחסורסובלת"ישראלהבא:

להוציאאומתורכיה,מיםליבאישלדעתך
 12 "%כגון:ולתשובותהסלע?"מןמים

תומכים 88%מתורכיה;מיםביבואתומכים

פוליטילקומיקס Iאוונגרדילקומיקס Iפופולארי
מאת Mauseשלהמקרהאלטרנטיבי.ולקומיקס

 1אביועםהמספרשיחותעלהמבוסס-גלמןשפיארס

השואהחוויותבתיעודעיסוקתוךאושוויץ,ניצול
הקומיקסשלליכולתעדותמהווה-משפחתולש

סוגיותעםפארודיתרקשאינהבצורהלהתמודד
עדהמדיוםאתולנצלהמערב,בתרבותמרכזיות

זאת.למסרהתום

השימושבעקבותשהתפתחהמענייןבויכוח , 7

[סאוב,הצעירהבסיפורתהרזהבשפההאינפלציוני
 ·סאובלטענתדגןמגיב ,] 1995דגן,חגי / 1994
האפשרככל"להקטיןאלהטקסטיםשללצורךבאשר
-ליצור"הראשוניהמדיוםשעשויהשיבושיםאת

תופעהביןשנבנההביקורתיליחסבאשרבחשדנות,
מזאת,יתרהמוצקה.מושגיתלפרוגרמהספרותית

במימושי<במתכוון>מימדיהחדהשימוש Iדגןטוען

אלמנטריתהכרותחוסרשלתוצראלאאינוהשפה
ברבדיםשימושאיןאם"אבלאחרים:שפהרבדיעם

מובניםובלתיזריםשהםמפניפשוטאלוובעומקים
 .אחר"ייןעבזהולעולמם,לכותבים

מקוםמראי

הפארדוקס","יחי ,) 6/5/94 (הודיתי Iאוריין

אחרונות.ידיעות

או"פוסס-מודרניזם, ,) 1990 (פרידריקג'יימסון,

מס'קו,המאוחר",הקפיטליזםשלהתרבותיההיגיון
יולי. , 10

ספרות",וביקורתעברית"על ,) 1995 (חגידגן,
גוסט.וא , 2מס'רחוב,

"פופ-מודרניסטי", .) 17/6/94 (רפיוייכרס,

אחרונות.ידיעות

 11מס'רחוב,הרזה",השפה"על ,) 1994 (גדיסאוב,

נובמבר.

 ,'"הלוז'ספרות"כמו .) 5/7 / 96 (איציקלהס,
אחרונות.ידיעות

וערךנורמהפונקציה, .] 1936 [יאןובסקי,'מוקאז

המאוחד/הקיבוץכעובדותזג....ברתיות,אסתטיים

 • 1983ת"א,פועלים,ספרית

אחוזאותו(אגבהסלע",מןמיםבהוצאת
ילדיםרוצחישללהורגבהוצאהשתמךבדיוק

שלהבוקרמתוכניותבאחתשנערךבמשאל
כהןויאיריעלשלהרצחלאחרמיד 2ערוץ
 •לאה),ואמם
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אריאלהבבית

פלגמיכלסמל,נאוהמגד,אילהסופרים:עם ) 1 (פרוזה

אלמוגרותצלקה,דןבן-נר'יצחקהסופרים:עם ) 2 (פרוזה

ריידאשרבסר'יעקביונתן'נתןהמשוררים:עם ) 1 (שירה

חלפירחלויזלטיר'מאירבז'רנו'מאיההמשוררים:עם ) 2 (שירה

מוזלמחיר-9.9.99העדלנרשמים

חיפה-רוטשילדבית
שירח-יוצרתלכתיבהסרכה

בסריעקבבהנחיית

 7 . 9.99מתאריךהחלג'יוםכל

 19.30עד 18 ; 00משעה

 04 8353560-בטלפון:פרטים
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