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הזההגלידן
לומראבלניתןהזה.הגלידןאתבמדויקנושאיתלהגדירקשה

שירה.תרגוםהתרגום,עלדגששהושם
יצירותלפרסםמרביםשאנומקווה,אניכךלעובדה,ערהקורא

א.טעמים:משניבעיקראךרבים.מטעמיםוזהלעברית.מתורגמות
ב.עצמה.בפניספרותיצירתהואאמנותי-ספרותיתרגוםכל

מהספרותחלקהופכתהיאלעבריתמתורגמתהיצירהכאשר
העברית.

עם"האישגםלעברית.תורגמוסטיבנסוולאסשלשיריםמעטלא
יותר ,במלואואובחלקולהניח,ישתורגם,הכחולה",הגיטרה
שלהחדשהתרגוםשלמחשיבותוגורעתלאזועובדהאחת.מפעם
 ,אותוהמלווההמאמרבגללוגם ,איכותומשוםגם ,שימורןיוסף
אסתטית-רגשית,הנאהלקוראומעניקהמשורראתהמציגמאמר
המשכנעתולדוגמהסטיבנסשליצירתואלהנפתחלצוהרהודות

כולו.המחזורשירי 33מתוךשנבחרוהשירים,שבחמשת
ושלפלאת'סילביהשל"חרדות",-האחדהשםבעליהשיריםשני
דיאלוג,מעיןהםנסוק,עירוושלסגלאורהשלבתרגומם ,יוזטד

לשיריםהשניים.ביןהמתוחהשיחתתאתדרכולזהותשקל
דורמשהשלתרגומוגםמצטרפיםהאנגליתמהשפההמתורגמים

בדבררבריטניה,שלהחדשהשירה""שר ,מושןאנדרושללשיר
שירועלהדעתאתלתתהראויומןשתלשמואלשלבתרגומופונק
למשוררהמוקדשנובל>,(פרסוולקוטדוקשל ,הפואמתי ,הארוך
לשם.גיוראשלבתרגומו ,בסקיזגייאדםהפולני

יאביסלמשוררווניתימסערירמישלתרגומיואתנזכירועוד
התורכי,למשורראן'אוזגוגנג'רבנג'ועפרהושלאיפאנדיס

ולי.אורהאן
הפעםקרת.אתגרעלצבעוניעידןשלמאמרואתזוכרהקורא
"מנזרעוזעמוסשלבסיפורו ,ובלשונובסגנונו ,צבעונימטפל

זמןזהאישיתאותישמעסיקנושא ,הפוסט-צבריובצברהשתקנים"

עלמזוריאירשלבמאמרוגםענייןימצאשהקוראמניחאנירב.
כילומרניתןמסוימתובהכללהשופמן:גרשוןשל"אמי"הסיפור
בשנישגרתיותלאבהחלטקריאותכאןמספקיםומזורצבעוני
היטב.ידועיםסיפורים

ריס.אילןושלרונןיהודיתשלזה:שבגליוןהסיפוריםושני
הרואהזהבשםרומןמתוך-חרובים"של"ויסקי ,רונןשלסיפורה

להתעכבותקוראתנווולשוטעם,גווניםעשיר-אלהבימיםאור
אילןשלכתיבתועלהאצבעאתלהניחברצוניהפעםאבלנוספת.

מתוךהקטעיםברוסית.כותבעדייןוכנראהשכתבאדםריס,

אורשראהוישו""מודיהרומן(מתוךהתנינים"ארץ"סיפורי

התרגוםבעברית.הראשוןפרסומוהם ,כאןהמובאיםברוסית>

באינטליגנציהמלגלגווחדמצחיקשהוא ,המקורמןגורעכמובן
המקור.שלהטעםנשמרזאת,ובכלרבה.

 ,פלועודדזה:רןגליבהקוראימצאומהנהחזקהמקורשירתגם
עדינהתירוש,נורית ,וינקלרמנפרד ,איזקסוןמירוןרוח,אביבית

גל.אשרשלראשוןופרסוםחנןבן

הפהאתלפתוחצריךגראס;לגינתונובלפרס

יל~לט,דזכלץ"~די
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ב"הגרזןשפורסםגראסגינתושלהשיריםאחדאתפותחזהבית
שלובתרגומובעריכתוהגרמנית,השירהמןאנתולוגיה 1הפורח"
לרגל ,'אחרונותב'ידיעותשניתפורסםהשירזנדבנק.שמעון
פוספט,שנכתב,מהכללאחרגראס.לגינתונובלפרסהענקת
ההיסטורית-חשיבותואתולצייןלחזורטעםאין ,ונרמזנאמר

מעברהרחקהחורגת ,המשוררגראסשלתרבותית-מוסרית
מחייבתואפילומצדיקהכברהזאתהעובדהועצםגרמניה.לגבולות
הזה.היוקרתיהפרסהענקת

בגראסעיסוקכדיבתוךומשבחתמנומסתבאמירהלהסתפקקשה
החברהאתהמייסר ,בעיקרו ,אי iהמח ,המסאי ,המספר ,המשורר

יוצרואינוהיהלאגראסלא.שלה.ההווהועלעברהעלהגרמנית
חשהואכאשרפעםבכלשמתגייסיוצרבהחלטהואאבלמגויס.

 .ייעשושלאדבריםנעשיםשבסמוך
הענקתאתחייבוהמשודרת,וזוהיומיתבעיתונותהמתייחסים,כל

שיבחוהםהמוקדמת.זוובעיקריצירתועלשבחיםהעתירוהפרס,
וביחסהגרמניתלחברהביחסהמוסריתעמדתועלגראסאת

הנאצו-פאשיזם.בשנותבכלללגרמניה
שנעשולמעשיםהישראלית,למציאותהתייחסגראסכאשראבל,

ביקורתפעםלאספגהואהאינתיפדה,בתקופתהכבושיםבשטחים
אחרים.במקריםרפששלוקיתונותהטובבמקרה
כאן:המובאהשירקטעשלהמשמעותאתמביניםאצלנומעטים
משחתמאחוריכבר;זהשגרהרקבאתולפלט/לחלץ"כדי

שמאחוריגםידעואצלנורבים ,, ...הפהאתלפתוחצריך /ה~ניים,
הפה.אתלפתוחהעזומאודמעטיםמעטים,אבלהרקב,גרהשיניים

החלהמדינה,שנותכלשבמשך ,יזהרס.ספקללאהיגרמהםאחד
חששושלאהבודדיםביןהיההמלחמות,כלדרך ,השחרורממלחמת
בהרבה,ממנוצעירהיההשנייצא.שהרקבכדיהפהאתלפתוח
שיותרומהכזאת.בעוצמהולארבים,לאאבלעוד.היולדין.חנוך

ס.גראס,לגינתוכךכלשמובןהעיקרוןאתקיבלומעטיםחשוב:
נוספים,למעסיםגםהמובןעיקרון .ויןללחנוךמובןוהיה ,יזהר

זההחברה" ·של-המוסדית"הבריאותלמעןהפה"אתש"לפתוח
ראשונה.ממדרגהפטריוטי-מוסרימעשה

ואףחביבים,נעימים,ביניהםרבים,וסיפוריםשיריםרומנים,

נכתבים ,הפנאיובשעותהמנוחהבשעותלקריאהמעניינים,
עומדיםמאודעדמעטיםאבלראויים.כולם .אצלנוומתפרסמים
הצנוע, ,הקטןבשירוגראסמדברעליו Iכאןהמודגשבקריטריון

 •מהנה.קריאההזאת.ההערהאתפתחממנושחלק
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כצמהליוטר:פרנסואז'אן

מןמיםגותר /הפוסטמודןני

זמננו,בתהצרפתיתהמחשבה

אזולאיאריאלהבעריכתסדרה
גבריאלמצרפתית:אופיר,ועדי
הקיבוץאזולאי,ואריאלהשא

עמ' 157 , 1999המאוחד

"המצבאתתרגםאשגבריאל
רברוובחיהפוסטמודרני",

הצרפתיהפילוסוףשלההשפעה
ביןהקשרעלהמצביע Iליוטר
אחדבסיפור-עלהידעארגוןאוגדן

האמנות.שלולתפקידהלמעמדה
פרקיםשניתרגמהאזולאיאריאלה

ליוטרביןשיחות-"בצדק"מתוך
 .טיבולז'אן-לוק

פלמיניה,רה'לוי:רוזטח
שוקןהוצאתבר,ארכומאיטלקית:

עמ' 139 , 1999

ברומאילדהחיתהלוירוזטה
הפאשיסטיתבאיטליהכשהתקבלו

פלמיניהברח'בביתהגזע.חוקי
בביתלמדוגםויהודיםגםהתגוררו
בהיהפכםצופההילדההספר.

הבית,בעודולמנודיםלנרדפים
ממשיכיםבכללואיטליההרחוב

עםילדותזכרונותהשגרה.בחיי
ונאומים,עיתונותמכתבים,קיעט

שלכלשהיתמונהליצורהמנסים
בהיסטוריהואפלהמטרידהתקופה

האיטלקית.

השניים,חיינוחיים:ג.אסתי

הקיבוץהוצאתהחדשה,הספדיה

עמ' 263 , 1999המאוח.ר

דפנה,חיים.ג.לאסתיראשוןרומן
חיהומאוכזבת,נשואההשא

ומאוהבתהבריתבארצות

מוזעקתהיאשלה.בגינקולוג
שנעלם.אביהאחרילחפש

לאהבה,עדפייגנבאום:מיטשל
עמ' 136 , 1999שופראהוצאת

וביןגבריםביןזוגיותעלסיפורים
בודקותהדמויותלנשים.גברים

שלהם,היחסיםבמערכותמקובז.ןאת
כמיההומתוך Iומנחוץמפנים

לאהבה.

הוצאת .יקרהאשהגפן:יהונתן

עמ' 203 , 1999דביר

המחברשלאמוביוגרפי.רומן
ייצוגית,יפה,-יקרה""אשה

כבויהאשהלמעשהחיתהחלוצה,
לחייהקץשמההיאומתוסכלת.

זהברומן .גפןשלבילדותוועד
ולהחזירטיבהעללעמודמנסהו,דא

היולאשלמעשהואםלדותילעצמו
לו.

מצרפתית: •זהבדגו:קלדילח
עמ' 160 , 1999עדהבתחגית

-בתלילה,שלהתבגרותהסיפור
שנחטפה Iאפריקאיצפוןשבט

על-ידיבמלאחוגודלהבילדותה,
לאחראסמה.ללהיהודיה,זקנה
בתהמפניבורחתהיא /זול iסמותה
ובעצםהזקנה,שלתעללים r.1הובנה

חסותכשכללחסות,מחסותעוברת
תולדותוניצול:כלאשלסוגאיה

ומקוםזהותאחרלילהשלהחיפוש
עצמה.לשמ

חלום,נערגרימזלי:ג'ים
הוצאתרון.איתימאנגלית:

עמ' 206 , 1999שופרא

נתןהנעריםשלאהבתםסיפור
שלוהדתיתהשמרניתבחברהורדי,
גרימזלי'יםגהברית.ארצותדרום
מחזאיוגםפרסיםעתירמחזאידו,א

המדרגות", 75 "תיאטרוןשלהבית .,

למטיילמדריךמיטלפונקט:חלל
 78 , 1998גווניםהוצאתכוורשה,

עמ'

שבלב"ורשה-ה-קומדיה r.1מלודר
בנישלמפגשנקודתהיאןובדמיו
השואהלכצוליוהשניiזראשוןהדור
עברם",ועםעצמםםע

פהככה?עלימסתכלאתה"מה

המסעדה,מתנות, Iזלוסישם Iזלוסי
לאאנילמי<בזעם> ...הקריוקי
 1וצחקתי Iושרתי Iשתיתינתתי?!

שדדהורשהוחצימאושרת,דהיתי

אבישכמהעליוצחקהאותי
הכסףאתרוצהאבי ...מטומטמת

מדגה> , 65<עמ' " ...רוצהאנישלי.

אינטרא-וינוס,סליאר:איתי
עמ' 31 , 1999חלונות-גוונים

מתוךהגדלהפרח"אתראשון.ספר
עוצםאנישלי;הנשימהקנה

משהולנשום,קשהודומע/עיניים
-עכשיופורחתאת Iכןבי;נפתח

-מסוימת,נוחותאייודע;אני
 ,) 28עמ'<לבלוב,סופנית//"

פה,כעלריקודיםגולדמן:רן
עמ' 30 , 1999חלונות-גוונים

הצץהבתים;ביןהגדרות"נפרצו

תחתונים.//לובשתלאהעיד /-
גינות;לכדךגנים;מעיר---
הרב /בועותישרו /פינותעגלו
מיםמדובשקוף;שקוףשקוףמאוד

ביןהגדרותנפרצו /מדובים.

בלוקיםאלו /-רצץז;בתים;
 ) 7(עמ'נעימי~:.."

~·,סובלנות.עלוולצ~:מייקל
הוצאתלוטם,עמנואלמאנגלית:

מ' J. ~ 15 , 1999הביטחוןמשרד

מייקלבלנות".הסושל"הפוליטיקה
שלמשטריםחמישהבוחןוולצר

יחסיאתמציגהואסובלנות,
לביןומיןמעמדכוח,ביןהגומלין

בסובלנותודן-ומוצאגזעדת,
בחברההרצויפעולתהובתוואי

ימינו.שלהרב-תרבותית

 ,האקראימןסדרנאמן:יובל
ומכוןהמאוחדהקיבוץ /הקשרים

עמ' 112 , 1999לידןו
פועלאבולוציוניתהליך"בכל

אקראיים,שינוייםהמייצרמנגנון

סלקציה,מופעלתובמקביל,
חדשות,מערכותהמותירה

יותר."מתקדמות

מתארהספדשלהראשוןבחלקו
בהתפתחותהמדעתפקידאתנאמן

שינוייםהכנסתקדי:החברה,

התפתחות-השניבחלקואקראיים.
היאשגםעצמם,המדעייםהרעיונות

אקראיים.משינוייםמושפעת

רחיצהגולדין-תודר:מקיי
 , 1999חלונותהוצאתאוטומטי.ת

עמ' 191

פלסטיני-צעירשבמרכזודומן
מכוניות.בשטיפתהעובדישראלי

שלחייהםעםמצטלביםחייו
רצונוביןחצויוהוא"האחרים"

הנפרדותתחושתלביןלהשתייך
והזרות.

הוצאת Iזוהרהמרדכי:בןיצחק

עמ' 192 , 1999לספרותעמודים
מלונדוןרה-מלאךזוהרהשלשובה

זוהרהאמה.מותבעקבותלישראל
עומדת- 18בגילשברחה-(זואי>
עברהעםהתמודדותבפניכעת

לתחיה.המתעורר

סימוןפדדדיקסון:מדיאן

שוסמן,ודדמאנגלית: •והאלונים
עמ' 378 , 1999כנדתהוצאת

הנעריםשלהתבגרותםסיפור
מלחמתשלבשוודיהואיסקסימון

חשביה.העולם
שלזוהיאבדומןהראיהזווית

לוקחתשאמומתבודד'עדנסימון'
 .היהודיחברואיסק,עלחסות

והאלוניםסימון

דימוייםנייגד-פליישמן:מדים
הקיבוץהוצאת •משוכפלים
עמ' 79 , 1999המאוחד

האהבה;ממחוזותגולהאשה"אני
הסימנים;למרחבצבעגשמילארץ
בקופסתדוחטיפותלקבץעלינגזר

שלהאחורייםמהחדריםצדקה;
ישותי"אתלדוותהמציאות;

 .) 40עמ'(גלות,
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מושןאבזרו
 IJדורמשחמאנגלית:

 ~ו

ידידותיתאש

,נ;גהת-מגבחתכית 1זכעלנך;תא;ך .. -: . ..·:--: --
תית: 1ידידאשן;חיתהפעם

--T :T •• : • • 

 .-י~-ר~י~~ל~~רי~ה J;~ינ;
תית: 1ידידאשן;חיתהפעם

ארנה•בנבכימנתרי'םרפאים Tצללי
• : •• : • T •: - : •• : • : T • •• -: 

ית.ת 1ידידאשן;חיתהפעם
 • • : •• Tז:--

~ x סר;~ט-ל; 1ל 9 ~~ל:ב~ט;ס~ע;ךר;ץ
,חית: 1~דיד~שס~ר.ןה ז~-;א
ךר;~ה-:ב~.זרימ;;ף fחד~~חיבא;ך

,חית. 1~דיד~שס~רןה. ז~-;א

o/ ע,;~ים ת~~~~קי~הq -ן~ה
,חית. 1~דיד~שס~ר.ןה ז~-;א

-;ל~ל fק;ת r~ל ה:~ /o ·ז~לס~הןש;נ;ת
תית: 1ידידאשן;עכשו

-: T •• : • • 

לנשר-מכדיזפ;ת nלדמע;תנמס;תעינים
•• -• : -• : T -• :•• • : 

תית: 1ידידאשן;עכשו

-;·מ,בןנ;מב~לה~ב
-•• : ••• T : T 

תית. 1ידידאשן;עכשו
-: T •• ך• • 

ר· 1סגורדיםמעגלממוטיםמי-גשם
 T T' :-:- • :ד: ''.'". ••

,חית: 1~דיד~ש ה:הי-r.ן;ס;ף-ס;ף

 :ר~ rסןת;ך ~~יo/7P:J r~ת-6~ר;ן ·ל~:בח.ףר~סק;
,חית: 1~דיד~ש ה~חי-r.ן;ס;ף-ס;ף

ד- ry~;בן 1ריק~ריר ד~~ 1ר t9קךןק-9ךי 1~ד

ית.,ח 1~דיד~ש ה~חי-r.ן;ס;ף-ס;ף

בריטניה.שלהחדשהשירה""שרהוא-57הבןמושןאכדרר

ועל-ריק Iדברשלבסופו Iנשארלאהמנוחיודסדשלכיסאו

הזאת,הכהונהלעברשנורווהחידודיםהפולמוסיםכלאף

בביתחשוביםאירועיםלרגלשיריםכתיבתהמחייבת

לספרותפרופסור Iמושןמכוב.דודווקאיורש,נמצאהמלוכה,
הבולסיםהשמותעםנמנההמזרחית,אנגליהבאוניברסיטת

כאחדיםשלאהוא,זאת,אףזאתהמודרנית.האנגליתבשירה

שלא-בשלילההגיבשלאבלבדזולאהידועים,מעמיתיו
הביעגםאלאשירה","שרשיהיההרעיוןעל-סלידהלומר
במבחןלעמודנכונותוואתכלפיוהחיוביתעמדתואת

שלהקרוביםהנישואיםאתבשירלהנציחלו:שיזומןהראשון
לרגלואכן'אליזבס.המלכהשלבניהצעיר Iאדוארדהנסיך

כלולות""הימנוןבשםשירמושןכתבהללוהנישואים
להוזילבלאמכהונתוהמתחייבאתלעשותייתכןכיוהוכיח,

בייליג'וןכפרופסורמחמירמבקראפילוהמוצר.את
כיווןובכךנאה""שירזהוכיפסק,אוקספורדמאוניברסיטת

והביעולספרות,מרציםואינםמשורריםשאינםהרבים,לדעת
ומהנאמרמהבעתונות.אורשראהמהשירוסיפוקםהנאתםאת

נישואילכבודיודסדהמנוחשחיברלמהבהשוואהנדבר?

(נישואיםפרגוסוןשרהעםאנדור'הנסיךאדוארד'שלאחיו

 ...מופתיצירתבאמתזו ,-1986בבגירושים>שנסתיימו

 ' 99אוקטובר
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הגבינה

והתולעים

זמורהעולם,תתולילו:דון
שחםדודמאנגלית:ביתן,
עמ' 893ו 1999

שלוהתולעים""הגבינהתיאוריית
שלשעיסוקהכךעלמצביעהגינסברג

בטריוויה,הואהיוםההיסטוריה

עלהיאשניתנתהדוגמה .םוביומי
העםאנשיאחזובוהידעאודות

נבירהמתוך .גליליאובתקופת
שלשמועלההאינקוויזיציה,במסמכי

משוםלמוקדשהועלהקמחחןוט
סירבהשהכנסיהתיאוריהשהפיץ

נוצרשהעולםהסבירהטוחן .לקבל
גבינה.מייצריםשבהבדרך

הקאונטר-היסטוריה,מתומכי 'ווליל
והפרטי'הפוליטיבומרתק,ספרכתב

בבדבדנכרכים Iוהאישיההיסטורי

כמעטמורכבת,פרספקטיבהצריםווי

אירוניהשלעמדהמתוךנבואית,
המימדאתהמדגישותוסרקזם

חלום,צרוי"הסופררתי.והביק
שלהסיוטבפניחיסוןשמהווה

באחדולילומתבטאכךההיסטוריה."
עימו.הראיונותמן

 1עשרהאחדספרוחיברעולם""תת

הספריםשלושתמביןהשלישי
ולילו'דוןשללעברית,שתורגמו

היום,באמריקהביותרנחשבפרוס

יפהלספרותירושליםפרסכהווז
 .' 99לשנת

מאפוסחלקמעיןחיברעולם""תת
מספרפניעלהנפרסמודרניאמריקאי
ארצותשלבהיסטוריהתקופות
מלחמתשאחריבתקופההברית,
הקרההמלחמהתקופתחשביה,העולם

מונטאז'המזרחי.הגושנפילתאחריו
ומניחקוליותרבהמשקףעלילתי'
מפסיפסהמורכבתשלמההיסטוריה

והוויהשפהדמויות,שלאנושי
הפרספקטיבהאתהמשניםמיומיתוי

זאתההיסטוריה,אודותעלהישנה
אלהרטוריקהאיננושהמודלמשום

תמונותשלקולאז'היומיום.טריוויה,
שונותדמויותומחיישוניםמזמנים

עוסקהספרשלם.למכלולהנקשר
כמומוכרותאמריקאיותבתמות

סכנותוהיסטוריה,זיכרון

זאתובייסבול.פרנויהוטכנולוגיה,
לםועעלמרתקיםדיוניםלצד

המלחמההסמים, Iהגרפיטיהאמנות,
והאינטרנט.האורבניתהמצוקההקרה,

שבההצורהחןמצאה"בעיני

כאןמתרוצצתאינהההיסטוריה

אתכאןמבודדיםהםבחופשיות.

אותהכולאיםהנראית.ההיסטוריה
בברונזה,אותהיוצקיםבכלוב,
היכליםבזהירותלהמקימים

זיכרון.וגניוכיכרותבמוזיאונים

ואורמרחבהכלגיאוגרפיה,השאר
אלולתארו."שאיןרובץוחוםוצל

היחידההךמךתשיי'יקב lשוךבךיך

גבר Iשיי .ראשוןבגוףברתוהדברומן

שהופךמהבברונקס,שמוצאו , 57בן

שנךלךךלילך'שלאגןטך lלאואךתך

איטלקיתלמשפחה ,-1936בבברונקס
הרומןבפרסום,עבדולילוקתולית.
טירוףעל"אמריקנה"שלוהראשון

רקאבל ,-1971באורראההצרכנות,
"ליברה",השמיניספרוצאתלאחר

הואאוסוולדליועלקנדירצחלע
שלוהערכהההכרהמלאאתקיבל

הפךכךמתוךהאמריקאית.האקדמיה

מצדהתקפותלמושאולילו
ולילוהשמרני.הימיןשל tפילוסופינ

שנותשלהנגדתרבותמרנוךשצמח
שלחובתואתורואהראההשישים,

 .לשלטוןכאופוזיציהלשנזשהאמן
רגעיםשלענייןאינה"היסטוריה

עמדתילאבקלטת.מצאים.הוחסרים
הדבריםאתהשחזתיבפניה.חסר-ישע

 1הקולקטיביהידעשלהשטחפנידע

שלוהמועילהמוצקבחומראמוןנתתי
מאמיניםאנחנואםגםשלנו.הניסיון

המונעגלגל-תנופההיאשההיסטוו·יה
הנאומיםאתקראו-בני-אדםבדם

מכיריםאנחנולפחות-מוסולינילש
לא Iאחדסיפוריהינף .יחדהדבראת

שלהבזקיםאלפיםעשרת
מפנההדבריםאתדיסאינפורמציה."

אמניתסאקס,קלרהאלשייניק
פרויקטהמנהיגהידועה,

מפציציצביעתשלומרנייאמנותי
B-52 במדבר.ישןאוויריבבסיס

תמידאוספים,אוספים,"אגשים

דברכלשמחפשיםאנשיםיש•אוספים.
העולם.מלחמתשלמגו·מניהשבא

הגדוליםהאספניםאלהנאציאנה,
הגדולה.ההיסטוריהאת tהמחפשיכ

שבחדרשהדבריםהדברפירושהאם

אנימהטריוויה?לגמריהםהזה
שלהיסטוריה.זאתתמים?בעיניך'

אלמהסוףהאחוריים.העמודים
נואשת,"טרגית,מאושרת,ההתחלה.

היסטוריון Iלאבריויןמרולשדבריו
הכדוראחרנואשותהמחפשבייסבול'

השלישיבמשחקתומפסוןבונישחבט
 ,-1951בבבייסבולהעולםבאליפות

לברוקליןג'יינטסיורקרהניבין
הביאהתומפסוןשלהחבטהדודג'רס.
מגיעמרוויןהניצחון.אתלג'יינטס

נוברתצלומים,לסוכנויות
מקוריים,תשליליםרוכשבארכיונים,

אחרנואשבחיפושהגדלותומפתח
בשמאלהמושביםבאיזורשנחתהכדור
במיליון"הסתכלתי·אונדז. 1גהפולו

התיאוריהשזאתמפניתצלומים
המידעשכלהמציאות,של rהנקודתיו
נקודהכלמנתחאתהאםלרשותך
אוליהמזכיריםדברים ,,ונקודה.
תפיסתשלדומהביטוי Iבמכוון
 BLOW UPבסרטהמופיעהמציאות

האיטלקיהבמאישל 1966 •מ
שהואהגיבורמנסהשם Iאנטוניוני

שעשה,הגדלותמתוךלפענח,צלם,
בסוףואירע.שיתכןרצחשלתמונה

מופיעההסרט

שלקבוצה
פנטומימאים

טניסהמשחקים

כדור,ללא
נוחתלבסוף
הטניס"כדור"

למגרש.מחוץ
מהלכיותיאור

היסטוריוןשל
הבייסבול,

אחרבחיפוש

יוצרים Iהכדור

ארס-פואטימימו

ולילועםפנימי
באותו .ויצירתו

המשחק,שליום
השלושה

ערכובאוקטובר'

אתהסובייטים

האטומיהניסוי

שנישלהם.השני
ולילודון

האירועים

הידיעותשתיכשכותרותפורסמו

מספרובאותוגודלבאותוהופיעו
ביןלמחרת.סיימם'יורקב'ניוטורים
ולילומשבץהמשחקצופיקהל

סינטרה,פראנקמפורסמות:דמויות

רוויבתיאורואחרים,גליקסוןג'קי
 . soה-שנותאווירת

בתחילתהקוראמתוודעשייניקלא
בכירמנהלהואניקהתשעים,שנות

פסולתולמחזורלסילוקבחברה
לעולםהיא(הכוונהעולם"ב"תת

מכוונתהמשמעויותכשאחתשמתחת,

פסולתשלקבורהלאתרי
מופיעהפסולתדימוירדיואקטיבית).

ועדצבאיתמפסולתהספר'אורךלכל
לא"הציוויליזציהצרכנית.לפסולת

לרקועהחלואדםכשבניופרחהלiזמן
ברונזהדלתותעלצידשלתמונות
לשמימתחתפילוסופיהדבריולחשו

נותרההאשפהואילוהכוכבים,
ונשכחת.מסולקתרעשנית,שלוחה

אתועוררהקודם,עלתההאשפהלא,
ציוויליזציהלהקיםהאדםבני

היא ...עצמיתכהגנהלה,כתשובה
אותנוהכריחהוהיאוהתפשטה.נערמה

שהובילווהנמרצותההיגיוןאתלפתח
 ," ....המציאותשלשיטתיתלחקירה
שיי'שלחברודטוויילר'אומר

גדילת"לוחםהגיבורבפיהמכונה
אשפה".

דמותהמופיעהכאןלברונקס,בחזרה
רמיזההמהווה Iגראדהאחותלש

הוכראוגרשללתחביבונמנעתבלתי
שנחשדומי FB Iה·ראש-

ללבוש-קנדירצחבקונספירציית
סוכנישלבמסיבותוגרביוניםשמלות
עובדתארגוהאחותהחשאי.השירות

מעשניהאיידס,חוליביןבשכונה
תתשוב,עבריינים,ושארהקראק

ניכריםולילושלהדיאלוגיםעולם.
הרקעעל-פישונות,שיחברמות

הדמותשלוהתרבותיהחברתי

עדמדויקיםכל-כךוהםהדוברת.
קטעיכמונשמעיםהםשלעיתים

שהוקלטדיאלוגשלטרנסקריפציה
כדיעדביומיומינוגעיםהםבסתר'

ואולילחלוטיןטריוויאלייםפרטים
כזויוצריםהםכךמשוםדווקא

בקורא.טלטלה
להענקתהשופטיםחברנימוקיבין
נאמרוולילולדוןירושליםפרס

מחויבותו"עלהבאים:הדברים
הנועזת,בכתיבתולחשוף,המתמדת

המערבשלהאלימותגילוייאת
תשומתמיקודועלהמאה,שלבסופה
זהותולשמרהפרטשללנסיובוהלב

שלעוצמתהנוכחהאישייםורצונו
'אלימות ," ...גורפתטכנולוגיתחברה

גור-אילןד"רמכנהכך-סימבולית'
התודעהעללשלוטהיכולתאתזאב
הזהותאתולעצבהאדםכבילש

לראותיוכלולאשבובאופןשלהם,
מהמערכתאחרכמשהועצמםאת

אלימותכשלמעשהאותם.שיוצרת
אלימותאותהשלהתניההינהפיזית
שהתגברותכךנראית,בלתי

למעשהמבטאתלאלימותהמודעות
הנובעתהחברהשלרה-הומניזציה

נחשפת 1/עולםב'חתהשוק.מכוחות
שבספר'אלאסימבוליתאלימותאותה

זואלימותנחשפתמבחיים,בשונה
נראית.בלתיהיותהדרךדווקא
ביןסאקס,קלרהעםנפגשהקורא
שלבסרטצופהשהיאבעתהיתר'
ךלט"_"אונטרהקרויאיזנשטיןסוגיי
חית,.המזרבגרמניהשנתגלהסרט

צולםהסרטיורק;לנירוהובאשוחזר
במקוטעהשלושים,שנותבמחצית

הרפובליקהעל-ידיוהועלםובסוד
בריתושלגרמניהשלהדמוקרטית

עולם Iפירושו"אונטרולט"המועצות.
פנימידיאלוגשיוצרמה Iתחתון
 •עצמו.הספרעםמעניין

רוחאביבית
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מקרובהבזקיםשלרשה
לדיןחנוךשלשחורחלב

שותותצלאן'פאולשלכבשירו
שחור.חלבלויןחנוךשלתוהנפש
בצהרייםשותיםבערב,םי"שות

מתוך-בלילה"שותיםובבוקר
גוברבההמוותאלגיית"אשכבה",

אךהיכרהאחרוןארוס.עלטנאטוס
בושתבתיעלשיכוריםשלמלמול
וההזיה.הדמיוןבמוזותיםיהשרו

מעבראךצ'כובאכסוןבהשראת

אתלויןרוקםהסלבית,למלנכוליה
תערוכהאיזואדם.כלגורלות

למצואניתןבהאפוקליפטית,
ובקטגלבדויברגמן'שלמחותמם

יחדיו.

בוכההמת,תינוקועלהעגלוןבוכה
tנt ,תינוקה,מותעלהיאאףאחת

ובנו.אשתומותעלהזקןבוכה
רקאיננההמוותפוגתלויןחנוךאצל

בתהיאהכליההמוות.במחוזות
שלושהוגםאדם.כלשלןלווית

שלכפרודיהעונג,מדושניכרובים
מאיטריותהנהנותגותיותתאיקונ

אלאאינםהמלאכיםגםסדיה.ומחמאה
אלוהים,לשרתימחופשיםאדםבני

רחמים.מעוררתדלה,תחפושת
המשורר,לויןחנוךיותר,טובמי

שלושתם Iלדידיהבמאי?אוהמחזאי
שלגסיםפטפוטיםגםבזה.זהטבועים
אלחזרהאיזובחזקתהםשיכור
דבלה,גיבורישלבסגנוןרוחגסויות

כאצלבוואףופנטגרואל'גרגנטואה
פיוטבאיזהלהבחיןניתןאחר'שיכור

מהעין.סמויפולקלורי

חיתהפופקהשלנו'הקטנה"העיירה
מיקרוקוסמוס.פופקה,מכפר.גרועה

אצלכמוהפעם, .בותושביםכולנו
ולמות.לחיותבהנידוניםאנוצ'כוב,
שליקטנהשליילדה
תבכיאלתבכי'אל
וכוכבירחהנה

ארנבהנה Iחתולהנה
אתוגםאנחנוהנה

אהבת."אשרוהבובה

זקנה)שלגסיסתה , 5תמונה(תמוך

נ;~נ;םלקייס ""פולחנים

הולנדספרותעללנוידוערבותלא
א"בעםאקראיתבשיחהימינו.בת

ועלקיומועללינודעיהושע
קייס Iהולנדסופריגדולשלכישוריו

 Cees Nooteboom (טבוםונ
ספרוקריאתעם .) 1933אמסטרדם,

בתרגום RITUELEN"פולחנים"
מרתקת,ליצירההתוודעתילגרמנית,
עםאחתבשורהנוטבוםאתהמעמידה

השניםשלהאירופייםהיוצריםגדולי
ב·אורראה"פולחנים"האחרונות.

אפילורבות.ללשונותגםותור 1984
המכונההמבקר Iרייך·רניצקימרסל

הגרמנית"הספרותשל"האפיפיור
אותוממקםהואוגםגאונות,בומהזה

במילניוםהיוצריםגדוליעם
איןמסעהיכר"פולחנים"באירופה.

איניאחד'שלוטורדנימייגעץק
אחרבחפשועצמוסביבהתרוינטרופ,

הודרבותבמובאותמסתייםהספר

על"ספראוקקורה,קאקוזושלמספרו
באותו ... "כרונולוגי.סדרללאתה"
הזמיןהמתוכננת,ההתאבדותשליום

לטקסהאהוביםתלמידיואתויקיר
 " ...אחרוןתה
לאזותהצלוחיתעודלעולם ...

אתושובראומרהואכךאיש.תשרת
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נוםבוםקייס

הרומןפתיחתעםהנואלת.זהותו
כאשרלחייוקץלשיםמנסההוא

אשתוכילומגלהשלוההורוסקופ
אקסברם,בהקדם.אותותעזוב

קורותיוומאזצולחאינוההתאבדות
הפוטנציאלי'המתאבדאיני'לש

ארוטיותחוויותבסבךמעוגנים

המופלא,אחרבחיפושיומפוקפקות,
והטרנסצנדנטלי.האזוטרי
מסופריםעצמותוךאלמסעותיו
חיפושיוכלבאשר Iלאקרניבהומור

ובאפסבחידלוןמסתיימיםהתדירים
המזרחתרבויותאלזיקתומעשה.
והמדיטציההיוגהאלהכסיההרחוק,

לו.מסייעותאינןהןאף
מעגליםבספר'סובבמכלהכול

מאוחר.אומוקדםבהםשאיןמעגלים,
ביןדיןמעלמאשלאמסתוריתפגישה

בבחינתאלאאיננההיאאףלבןאב
 .פתרוןללאמעייןסמויה,חידה

מודעוהחתבספקמוטלכאןהמודע
הרבההסקפטיות .ממנושונהאינו

מזכירהאיני,שלשחרללאבהגיונתיו
אולריך'שללבטיואתבמעטאל

ללאמ'האדםמוסילרובוטשלגיבורו
עלבעיתוןקרא(אולריך ,,תכונות
מאזבמורץ:שזכהגאוניסוסאודות

גאוניותוואתבסחרנואתאיבדהוא

תכונות.)ללאלאדםוהפךהמדומה

 ,,לרסיסים.הצלוחית
אינישלסיפורונשלםולאתם

תהבטקסישתתףלאהלהוינטרופ.
הלאהעלילותשאראתאחרון.
נוטבוםקייסמשאירבספרנכתבות

קוראיו.שלהפורהלדמיונם

האנטי-משיחשלהדרמה

אנטי-"לנוןכפכפיאילשלספרה
עודאיננועובד)עם(הוצאתמשיח"

עלילהלפנינומהשורה.ביוגרפיספר
דמותסביבהסובבתוסבוכה,מרתקת

רבפוליטימנהיגשלמורכבת
כהונתושנותבמרוצתאשרכישורים,

בעינילצניניםהפךישראלבממשלת
מפלגתו.אנשי

רבהאיששלונפילתועלייתו
ומעלהמשכמושהיההתהילה,
החמישיםשנותשלישראלבממשלת
במחלוקת,השנוידיוקנווהשישים,
הביוגרפיהשלהנושאהןואישיותו'
היסטורי.כרומןהנקראת

קטנהעיירהילידלנון'פנחס
הנוערתנועתמייסדבגליציה,
עולהחניכיו'שלואלילם"גורדוניה"

בממשלותהפוליטיתהקריירהבסולם
עדהקוממיותמלחמתלאחרישראל'

מראשיתקורותיו'השישים.שנות

מראש,המתוכננתנפילתועדעלייתו
שלמלכיםטרגדיותבעלילמזכירים
שלהאירוניהבאשרשקספיר,

מזהירה.לקריירהקץשמהההיסטוריה
אותו'הכשילההגורלידרקלאאך
בושראובמפא"ימפלגתואנשילאא
אינטליגנטימתנשא,יהיר,זר.נטע

קשוחדוקטרינראותו'הסובביםמכל
היהמבריק,אנליטימוחבעלזאתועם

לעומתבריטילורדמעיןרביםבעיני
רוסים.מוז'יקיםעדת

הצליחישראלבממשלתהביטחוןכשר
בדבריערביםתושביםלפייסלעתים
בעוינותוהגזיםלעתיםאךנועם,
אחדבקיביה,כאשרכלפיהם.הגלויה
צה"ל'בתולדותהשחוריםהדפים

רהיטים,ונשרפונשברוהושחתו,

"רהיטיהשמדתעללנוןלגלג
אומללה.אמירהמהגוני'.'

באורחאשרשלום,אישהיהזאת,עם
הזמןברוחלעתיםהפךסבירבלתי

ביןכיהוא,כללבדעותיו.לקיצוני
כבשה.להיותכדאילאהזאבים

להכשילוכדיהכולעשוו"עמיתיו"
בןשדודגורסיםיש .הצליחוואף

כדיביטחוןלשראותומינהגוריון
להכשילו.
שלפועלםאתמדגישהכפכפי

לשיאושהגיעתחתיוהחותרים

לנון'במצרים.הביש""עסקבפרשת
לייבוראישמעיןרציונלי'רוח,ךו

משיחאנטיבבחינתהיהבריטי'

בןשלהמשיחיותהתזותלעומת
מהשגיורביםואכן,גוריון.

פנחסשלוההתיישבותייםהפוליטיים
עיליתלנצרתתשתית(כהקמתלנון

 .גוריוןבןשללזכותונזקפויהודית),
היסטוריכרומןנקראכאמורהספר

פוליטיותופרשיותעלילותולעתים
לקנוניותאותנומחזירותכמו

שלהמוסקטריםשלושתמעלילות
אתאוהדתהמחברתדיומא.אלכסנדר

אךכותבת,היאשעליוהאנטי-משיח
מדוע-היאבהכרחהנשאלתהשאלה
ביטחוןכשרלשמשלנוןהסכיםולמה
במכניזמיםבקילהיותבלי

ידעלאהאםהצבא.שלהלוגיסטיים
עםנמנהאינוהכלליהמסהשראש

לוארבושעלצעדכלעלאוהביו?
גםאךפולוניוס,אוכלשהו,יאגד
אוהמלטבדיוקהיהלאעצמוהוא
נון-נ"להאחרונההפיסקהלו.אות
כיאהולאקוניתקצרהמשיח"אנטי
לאחרנפסד"לנוןהימים:דברילכל
במחלההכרהמחוסרששכביםשבשש

לידשישבלרפואההסטודנט ...סופנית
הנוירוכירורגיתבמחלקהמיטתו

'העםאומר:אותושמעבבילינסון
 •היהודי".'

רפאליצבי
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 1:~ו
הקארבריסטים

נעלמתלאןבן-כנען:איתמר
הוצאתאיינשטיין?אריק

סימן-ספריהמאוח.רהקיבוץ

עמ' 148 , 1999קריאה

שנותבתחילתלכתובשהתחילמיכל
יכוללאגברים,בעיקרהתשעים,

מןאחרתזובדרךהושפעשלאלהיות
ריימונדדעוהנהאמריקאיפרוהס

מה"עלוטוב",קטן("דברקארבר,
עלמדבריםכשאנחנומדבריםאנחנו

המסעאחרונים")."סיפוריםאהבה",

שלמחוזותיהאלקרבולשיעתוק
עוזיעםטובהתחילהקטנטונתארצנו

בראשירוושב<"ביום 1יילד
יומרנילקרשנדועלההממשלה")

("מהטאוב,גדיסיפוריעםרמניווצ

דוב")אתשוכחיםהיינואםקורההיה

אךוטובה,מתונהלגלישהוחזר
גאוןבועזשלבספריהםטרית,ואז

-ג'ימקס")שלהצהוב("האוטובוס
כולושכלקצררומןכתבהלה

("שורהשטיינברגושי-אמריקה

שלתורוהגיעכעתתחתונה").
אללולהשתרשרבן-כנעןאיתמר
הקארבריסטים.הסופריםשרשרת

למרותאלה,סופריםשלדרכםמהי
הםקארברבהשפעתמזה?זהשונותם

חייםמתוךמקטעיםמעיןכותבים

רוהסיפכאשרכלל:בדרךרבנייםוא
בנוי Iבמתכווןקטוע Iמאודקצר

ובעיקר,וחסכניים,רמזנייםדיאלוגים
מעין Iכלשהופרטבהעצמתמתמקד

להאירכדיפרטעלזאפוקלאקסטרים
קסם.כמואחרבאופןהמציאותאת

מכווציםהםהפרטאתלהעציםכדי
למינוריותאותוהסובבכלאת

מכאןשאפשר:כמהעדמקסימלית
הסיפוריםשלוהקוליהמזולזלןוהט
הםהנרמז.הכאבאףומכאן ,והלל

להשתלטמנסיםאינםבפירוש
אתולסביבהלעצמםולהסביר
המסקנותואתלהצביעאלאהמציאות,
הקורא.בידי ,האחרבידילהשאיר

יכולהזומעיןשגישההיאהצרה
רעיונית:השתפנותגםבחובהלטמון

אנואז Iפתרוןלבעיותלמצואאין
לספרותלהסכיןקשה .עליהןמצביעים
ניסיוןאיזשהומסמנתשלאחברתית
מאיזהאומהקורא,ומצפהלפתרון

הכול.בעבורהשיפתור ,חיצוניגורם
לספרובאשרנכוןלעילהנאמרכל
בן-שלבספרבן-כנען.איתמרשל

סיפוריםוארבעהעשריםכנען,

כולם Iזובמסורתכולםקצרים,
כשהצווארוןצווארעדמכופתרים

במעיל-בוגארטהמפריכמו-למעלה
שלשכתיבתוהואשמעיקמההנוסח.

יסודטוב,דויסבהישבן-כנען

עםלעבודיודעהואומתגעגע:רומנטי
סיפוריםשניפרטים.עםומריםוח

"לאןהאחדלבי.אתשבובקובץ

ונ
בו-כנעןא•תמר
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שנימפגישאיינשטיין?"קיארנעלמת
וסחרעישוןרקעעלרחוקיםחברים
ששרובשיריםנזכריםכשהםבסמים,

טרוםהטלוויזיהובתוכניותבילדות
 ,יותרנועז Iוהאחרהכבלים;עידן
המתאר"אינסומניה" 1ריותחצוף

שלרגעתוךאלהמתפכחהוללבחור
הסיפוריםשניבוקר.ית 1לפנאמת
בן-איתמרבאחדכיחורגים,האלה
ובוחרהנוסחמןעצמומחלץכנען

והפלא Iיותרארוךסיפורלכתוב
 1שלוהפרוזהעםמיטיב • 1הדבופלא

באמצעותשובחורג Iהאוזראילוו
כולוכלאחרת,נוסחהאן·נוסחה,
צ'ארלס Iאחרמסופרמושפע

בסיפוריםהצרהעיקרבוקובסקי.

עצמםעלחוזריםשהםאיההאחרים
הגיבורשלהאניאתומאיינים
כבוליםהםכי Iנמרודשמו Iהמספר
לנוסח.כל-כך

לאזהדילג'גריניץכלום:יעזורלא
בוורלילאזהאביבורמת ,שבקין
ששותיםהאלכוהולככז.רתהילס,

הפסוודו-אנגלו-סקסייםהישראלים
לאנגליםבכללמתקרבתאינה

שמרןמטבעוהישראלים:ילאמריקאו
זהדיזנגוףכיכרמתיון.פניהמעמיד

 1שלנווהפנקיסטיםסקוורהטיימסלא

להתווכח.אפשרזהעלגםמילא,נו
כאבנגדכדוראיזהשלוקחילדוןכל

לקראק,מכורשהואמשוכנעכברראש
כברשפעתנגדזריקהשקיבלמיוכל

באיזההרואיןמזריקשהואבטוח

בניו-מטונפיםציבורייםשירותים

לאהיאהפרווריםרכבתיורק.
לאהואלצרכןוהמשביר Iהסאבווי

שבארצותהענקייםהמוליםאחד
לאהואתל-אביבחיפהכבישהברית.

בנוסחיבשתשחוצהאוטוסטרדה

והרדנקס,קרואק,ג'קשל"בדרכים"
הםהמידווסטשלהחקלאיםהבורים

עלנסתכלשלאאיךיקים;.מושכבלא
מלאכותייוצאזהעובד,לאזה-זה

התחתונה.בו~ורה Iושטחי

היא,בן-כנעןאיתמר tעכהצרה

צעיריםאחריםלסופריםשבדומה
מסורתעל .הדרךלואצה Iמאוד

כתבי-אלבחזרהלחזורהי~צרהסיפור

אשרוהחממותהמעבדותאלהעת;
סוב.יסודבעלסופרמבשילבהן

דורשיםהצרכנותותרבותהקפיטליזם
ענהבן-כנעןאיתמרמוצרים.לייצר

 ,רוןמשההסדרהעורךשללציפיותיו
אתלתודעתנושהביאהואהרי

הידוע,גמרמתרהוא ,קארברריימונד

היאהצרהביכורים.לספרזכהוכך
הוא Iבוהגלוםהטובהיסודשלמרות

 •ביצירה.ולאבמוצרזכה

מאוחרקציר

שלמגדלוריםקציר:יהודית
-החרשההספריהיבשה,
ספריהמאוחר,הקיבוץהוצאת

עמ' 192 , 1999קריאהסימן

שנולדהסופרתהיאקציריהודית
הראשוניםסיפוריהאתכוכב.במזל
אתואילו ,אהבתיקציריהודיתלש

לא.-הסיפוריםאחרישבאהרומן
שלאינסופימגודשסבלהרומן

פרטייםשמותתיירותיים,מקומות

שלאמנותיצירותידועי-שם,של
מידהלדידיבווחיתהמפורסמים,

אמיןלאויחסקרתנותשלרבה
האינטלקטואלהחונךביןשהתפתח

שלההחדשבספרוהנערה.הגדול
אלקצירשבהיבשה"של"מגדלורים

קריאוהספרשבכתיבתה,העידית

היסב.וכתובמאוד

של'מגדלוריםנובלות:שלושבספר
בעלבאדםהעוסקתנובלההיאיבשה'
והנההבטחה,שסימןמרשימים,חיים

נטרפוספינותיושישים,לגילהגיע
שלארוכהבשורההיומלוויםכשחייו
מתרכזהסיפורמקומו.עלויתורים

האיש.שלבחייוביום
נוסעים'נוסעים,'הענניםהנובלה
גדולההבטחה , 35בתבציירתעוסקת
הסובבתבזרותכיוםהחשה Iבעבר

היאוקרוביה.משפחתהבקרבאותה

כדיחיפה,-הולדתהעיראלחוזרת
מינידרךבהווהעצמהעםלהתמודד

 .העברברצףשהשאירההאני
נובלההיאלעמינדב''מכתבים

התכתבותעלהמבוססתבמכתבים,
וסבה,קציריהודיתשלסבתהבין

יהודיתממלאההמכתביםביןכאשר
אתכמספרת-כל-יודעתקציר

שלהמוכרתהמסורתעל-פיהפערים
הכללית.הספרותתורת
שלקטניםסיפוריםהןהנובלותשלוש
אנשיכלאתהכוללמסע-מסע

שלהדמויותהבורגנית.הציונות
בצרפתיתמבעיםשבריזורקותקציר

עדאירופהמרכזאתאוהבותקלה,
דברולעשותלומררוצותמוות,
אחר.דברועושותאומרותאבלאחד;
העובדהבולטתאלה,נתוניםרקעעל

שלבבחירהעוסקותהנובלותששלוש
הדמויותשלושכלומר,הגיבור/ה.

לעשותבוחרותהנובלותבשלוש

בעקבותבמושגיהןדרמתימעשה

במהלךעצמןעלגילואשרהגילויים
דברובחירה,החלטהיש-המסע
למעניינותהנובלותאתההופך

הדמויותשלושאצלקיים .ומרתקות
-"חיכיון"שלמצבבנובלות
זזהכולהמתנה:בעמדתהימצאות

הרגעשבאעדעומדותוהןסביבן

מראהקציריהודיתלהחלטה.לבחירה,
כמספרתשלההמקצועיותמידתאת

נובלותלכתובלאבוחרתהיאכאשר
לגילוימחכההקוראפואנטה.בעלות

ולעשייתהגיבורהאוהגיבורשל
זהעניין ,ידיועלהנדרשהמעשה

הקוראכאילופנימי-תמידימתחיוצר
הולכים,הדבריםלאןיודעעצמו

שלהגיבור/ההאםהיאוהשאלה
השזורותהציפיותאחרימלאוהנובלה

קצירדיתויה

הטקסט.לאורך
שבקובץ.הסוכההיאהראשונההנובלה
מתוךלקוחיםבנובלההפרקיםשמות

מסעסיפורכלובכללהאודיסאה,
מתקשרמערביסופרשלמוצהר
אלאחרתאוזובדרךתמיד

לקשורסורחתקציראבלאודיסאוס;
שםאלומקומיתעדינהבדרךעצמה
שלביםהסצינותג'ויס.-אחרגדול

הראשונההנובלהמןראובןהגיבור
'נאוסיקה'מהפרקמאודמושפעות

מתרחשהואשאףפרקב"יוליסס",
מבטיםמחליףובויםשללחופו

ג'ימסשלגיבורובלום,לאופולד
היושבתגרסיבשםנערהעםג'ויס,

שכלבעודזזה,ולאהחוףשפתעללה
מתבררותנועה.חיותמלאהחוף
התקדמה"היאמום:בשלזזהלאשהיא

שחיתההשלווה,בהדרת-הכבוד
כיובזהירותלאסאבללה,אופיינית

 ...חיתהמק'דאולגרסי
צולעת!היאלא. ?לוחצותנעליים

אוי!

מתרחקתאחריהעקבבלוםמר
היאזהבגללמסכנה!בחורהבצליעה.
דהרושהאחרותבזמןלבדשםנשארה

 , 419עמ'נאוסיקה,(יוליסס:קדימה."

רנן)יעלמאנגלית:
עלראובןהגיבורפוגש Iקציראצל
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אז"ורקנערות,שלקבוצההחוף
חלקןמפגרות,נערותשאלההבחין

אוצולעותמהןוכמהנגולואידיותומ
באי-גופןאתנושאותגיבנות,

עמ'יבשה'של(מ'גדלורים " ...נוחות
ישמלכה'לה, Iמהןאחתעם ) 68 • 67
ג'ויסשלהשפעתוקצר.דיאלוגלו

במקומותוגםבעלילכאןניכרת
מיטיבהשקציראלאבנובלה,אחרים
להנתליתואינה Iזוהשפעהלהצניע
שלהיומרהגבוהים.באילנותבגלוי
ההקשרבתוךהיסבמוסוויתקציר

לונולדקציראצל .הקטןהישראלי
יוליסס Iבזעיר-אנפיןיוליססמעין

ראובן.-ישראלי
רוצהכמספרתקצירמיאתרובר

ליעקבהקריצהויורשת:לרשת
משפסיםהצורה,בתחוםשבתאי

ופסוקיותהסגריםמלאיכים,ואר
בתחוםעוזלעמוסוהקריצהזיקה;

ההסתדרותשלעורך-דיןהתכנים:
 1דרסטימעשההעושהאשה Iמכרמיאל

ואכןהמדינה.קוםמלפניגוזחיי
חנהשלהמיני-מיתיתהנשיתדמותה

-הסטריאוסיפייםהערביםוגונן
בנובלהלמעשה,הלכהמופיעים,

הוחלפווחלילעזיזקציר.שלהשניה
והסטודנטיתוג'אמיל,כאדיםבשמות

חנהאתהמחליפהמחיפה,האשכנזיה
שלחברתהנעמי,היאעוז,שלנןוג

נשארהערביםתיאוראבלרה;והגיב
הםכאילווססריאוסיפימתנשאלצערי

אתהישראליעבורמסמלים
בלבד,המזרחיהקסםאתהאוריינטלי,

בנובלהגםמופיעזהענייןוחבל.
השודדיםבדמותהערביםהשלישית,

הגיעהשיניים.ביןהסכיןעםםיהנצחי

לזהישאםגםמזהשנשתחררהזמן
דרמתי.חוכ

המקוםתיאוריאתלצייןכדאילבסוף
לתארמיטיבההיאקציר:שלביםוהט
הנוףהמשתנה,תל-אביבאת

עםלמשליפהעובדתוהיאהמשתנה,
לאףמתחתפהלנושנבניםבדהוהע

'ביתכמומנדנדיםשחקיםרדיוג

או ,והמפלצתיהוורדרדפרה'והא
צורותיועלעזריאלי''מרכז

קצירשוזרתאלהאתהגיאומטריות.
בנובלההסיפוריהמארגתוךאל

תודעתאתהמעצבכחלקהראשונה
היאזאתהמשתנה.הנוףלמולרוביהג
שלהחיפאיפטריוטללוקאלגםשהוע

 1הדרפעם,שלוהייקיתהקטנהחיפה

החיפאיתהגיבורהתודעתהכרמל.

שלהתעשייתיגידולהלמולנבנית
הקריות.אלוחיבורההעירחיפה

ההבחנותבכלמאמיןשאיננימפניו
 1סופר Iמחברביןהללותוהטרחני

שפותושאר Iנמען fדובר Iמספר

פרופסוריםהמפרנסותסתרים

יהודיתכיבפשטותאומרלספרות,

הזה,הספראתשכתבהזאת Iקציר

ולפנינוכסופרת,והבשילההתבגרה
 •ומענג.סובקריאהספר

יגילרן

בזמןעתידזמן

עבר

(יום/מגילתיום.אור:אמיר
הקיבוץהוצאתלילה).

עמ' 108 . 1999המאוחר

ולאהראשוןלאהואאוראמיר
הארבעים.לצוםבהתייחסותוהאחרון
לשנותאותנומחזיריםוהסגנוןהמקצב

הארבעיםצוםאליוס.ס.ס.אל-20ה
שלתחייתויוםאתהמבשרהצוםהוא
שלזמןהפסחא,שלא'יום Iישו

לקראתעצמיתבחינהסיגופים,
אורכינדמההנשמה.שלתחייתה

פנימי,קצבמתוךכאןכתב

בתפילה.כמומדויק, Iמדיטטיבי
השיר"יום",-הראשוןהחלקמתוך

המופיעיםהשיריםבסדרתהראשון

הוא"היום"מנחה":הכותרתתחת

 /אחת,וארוחה Iאחדירחאחת,שמש
חייהואהיוםעצמה.אתטורפת

ימי /אחרים,אנשיםשלמותם /אדם,
 . /הזורמים,המיםפניופטירה,הולדת
 " ....חשבוןבחרוזיהנצחרגעיחשבון
המשוררשלתשובתוזואולי

"זמןאליוס:ס.ס.שללקווארססים
בזמןאולישניהםעבר/וזמןהווה

עבר.;בזמןנישאעתידוזמןעתיד;

ברהזמןאיןהוא/הווההזמןכלאם
גלבו).דליה(מאנגלית:פדות"

ההשראהשרגעינדמהזאתעם

בהםהרגעיםדווקאהםהאמיתיים

בהמשךהקצב,אתאוראמירשובר

כמוהנדמיתקצבשבירתהשיר;

אחריהעצבים,שלקצביתהתמוססות
התנועהשלאיפוק,שלממושךזמן

מפה ... "התפילה.שבזמןהמונוטונית
דבריםוריבואנושבת,רוחםשם,עד

קסטת /שנעלמה,המסריחלה:ודין
תוספתהגג,זיפותדמיעלשכנים
שלמצרהברלשוא,שהבטחההשכר
 2אמש,מלילהבושםזכרון Iהנכד

-ישעודואם /קפה,נסקוטג',
לפנילחזורלו'אמרתילחמניות,

שניעםמשואההביתה'/חצות

טורדדיוקןהבית,משעורינעלמים
בתוךקרפדותציד /זוהה,שלא

לאבארץאגםלהיותשנהפכהשלולית
צלליביןשנאספומכשפות /נודעת,
חיים /המשחקים,ארגזידעלהחדר;,

ברחוב,כאןמתגודדיםחייםוכמו

בלתיבהמולהושוב/הלוךמשוטטים
אלא /מלא,אינווהרחובנשמעת,

ברעשוחףבהירחוצות,גופינותר

תאישלההצפה ,, .לאוזןהנשמע
זההקצב,אתעליומבלבלתהזיכרון
נשמרתזאתולמרותויפה,מפתיע
האיפוק.מסגרת

בסדרת"יום",-הראשוןבחלק
הכותרתתחתהמופיעיםהשירים

בההפורמליסטיתהצורה"ערוב",
מזכירההשירים,שורותמופיעות

כמה Iחצוילבשלאולי Iשברצורת

יום /איואמיר
.. -.. -~ -... 

 .כבאליוכמהיפה

בנסןעובריםכמומוטלים /לשם,
והלאה /בריק,נוגעיםהאוקיאנוס;

פתאום/בנפילתונרעדהגוףמאיתנו
ובגןלאס,לעולמההנשמהכשנעווה

 ," ...יצוריהפוקחתעתיק;בשר
מיסטיקניםהיופרויד,שלבתקופתו
 1כינושהםמה Iשעברושסענו

פירשפרוידהאוקיאנית","החוויה

אמירהרחם.בחווייתכהיזכרותזאת

קולקטיביתכחוויהזאתמפרשאור
היסטורית:

עודנורשויות,ביןונודדים ... "

דז'ה-וושלרוחותכמו /ערומים,
מאורמציציםאנחנו /אחרתממלכה

 / 1כחפצנואו /עינם,שהשוליהזוי

לאמנסיםשלהפקרבאזורימתגלים
שבכל /היה,ללאההיהבין / 1לנו
 /הזה,היוםמןימינה Iמאודהיהזאת
בחרבה."עובריםשמאלה,פנינושבו

השניהחלקמתוך
תחתלילה","מגילת

"העיר":הכותרת

בחושךהיבש,"בחושך

בחושךמליט,שאינו
המחצבים,מתוךהזורח;

מן Iהחולגירימגר
בעלהרואותהעינים/
לילהבזוהרברחן:

לאיןמישהריקכוס ,הייןמלב ,ל:;גישתה,"

 ;לדריבןשולחחץמניןאמור ,לביבוא,

ורשתפחאלרדפןוקשתחץבמלאכתמי

עיני!אחרלהלןכעבדאסורלשבותן,

לאיןמישהרקכוס ,הייןמלב ,לבישתה,

טופף.קלבצעדצאהנחושתיםובמחול

 ,פרועיצורהדביר,ךאופל-געגועאיזה

רודף!אתצלןאתכנוע ,ראששפלשכעת

 ;האיןמשתיהרקכוס ,לייןהפוךלבי,שתה

סוףללאבגעגוע-העיןשזפהשכאןהמ

 .חוףלושאיןלבבתוך ,מיםכמויכסנה

li 
Eו

איןאתשמבהיק

ממנהשהוסרהימי-ביינימית,שירה

ואוליהימי-ביינימית.הבתוליות
היוצרים Iאורמאמירשבשונהמשום

השפהכאשרבעבריתכתבואזשל
הדיבורשפתהיתהלאהעברית

ליצורכשהדחףשלהם,היומיומית
כילגוייםלהוכיחמהרצוןאצלםנבע

ונושמת.חיהשפההינההעברית

שלישי"יום",-הראשוןהחלקמתוך
תחתהמופיעיםהשיריםסדרתמבין

ראינושרק"ים"נעילה":הכותרת
ביןשנפערסדקמבעדמרחוק/

ולאלראות,עכשיונשוב /ערביים·
כשהחדר / 1אנחנו Iלביןובין /מחוף.
ונתעוררמפהנרדםנסרםלמים,נהפך

הפתיחהאת / 1הישימון

נותרשלאמהאתלשם,
חול,/שלכאישוניםאלא

 1בעורשנשארמהלינוק

יהיאומרות:שעוד /בפנים,באופק,

בלי Iגבולבליבצוהבךשוקעים /-
גםכיכר,חומר,שלבתיםתחתית/

השמים;;אלוקירחול;שלהיא
דמויותקימורימתאמציםעודמאבניו

מיש/תבליט,מצללצאתאובדות/
 /יום.כלפוחתאורמולששיעורו
מותירוחולף,דקהואגםאלוהים

פהשהתגלגלעלעולאבקמאחוריו/
השיר ,, ...אחתבבתומת Iבכיכר

בתיכמולמחוזותהדמיוןאתפותח
בדיוניים,מראותבתוניס,הבוץ

מוכריםזאתועםמהמשוםעתידניים

 •ההיסטוריה.מן

רוחאביבית

lRU ןןוו
 ~ l?i}D ה'? lf'e (V..i'ה

הישןבמחירעדייו
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והשירההפיסה

חיים,פיסתברבר:יניב

 1999גווניםהוצאת

איננוהשירהשלעניינהעיקר
השיריבדיבוראלאהדיבורבמושאי
חיונייםהשירהשמושאיאףעצמו.

שאיןמאחרהשירה,שלקיומהלעצם
כשהואהדבראתלדעתמסוגליםאנו

להסתפקאלאלנונותרלא Iלעצמו
ישהשירית.היכולתכפיבתיאורו

הריבמושאיםלעסוקהמשוררובוחר
תחילתשלהמשורריםכדרךגורל
 1ביומיומיהמשוררועוסקוישהמאה

עיקראתהרוקםבפסיפסבשגרתי'

משוררישלכדרכםהאדם,שלזמנו
יניבהעולם.מלחמותאחריאירופה
המשורריםלקבוצתשייךברבר

הכרוכיםוהאתגרהמשימהחשביה.

גורלהרהשאיננומהעלבכתיבה
שכן,מאודכקשיםלעיתיםנדמים
מובנההגדולותהטרגדיותשלמובנן
הןהיומיומיותהחייםפיסותואילו

אוסתומות Iמובןדלותלכאורה
מובןלייחסהניסיוןמובן.חסרות
 1מובןבעללכאורהשאיננולמה

דורשהיומיומיות,החייםלפיסות
עלנרכששאיננושיריתכתיבהכושר
תמידלאלהתרשם,שניתןככלנקלה.
עלשנטלבמשימהברבריניבעומד
עצמו.

ברברשלהקובץאתהפותחהשיר
השיריםעםדווקאנמנהחיים""פיסת

השירשלעניינושבקובץ.המשובחים
שלב"סבלוהמשולש";של"סבלו

וברברעגול"להיותהשואף;המשולש
גםזהולמשולש".לו"אבוימסיק
חליללהיותהשואףהעוגבשלגורלו
לעמק.להיותהרוצהוההררועים
הענןשל"עקשנותואלהלעומת
בבחינתהיאלדעת"עצמואתלאבד/
המעשה.אלהרצוןמןמדרגה,עליית
יכולתוב"חוסרמסייםברבר

או;החוחלהיותהאדםשל(המדכא)/

שברובדבעודהאלוהים)",(אוהנחש

שלהירוקבדשאהשירעוסקהאחד
היכולתובאיברצוןכלומרהשכן'
להיות,כברזהזכהשהאחרמהלהיות

מהוהמחברשואלהאחרשברובדהרי
שאלההאדם.מתאווהאליואחראותו

המובןשאלתהיאכאןהעולהנוספת
אםבין Iהאחרלהיותהיכולתאישל
האלוהים.אוהנחשחווה,הואזהאחר

פתוחה.נותרתזואחרונהשאלה
עלבאאיננושהקוראהעובדהדווקא
כאןשאיןהעובדהדווקא Iסיפוקו

בתיאורנטוענשארושהשירמענה

אלהודווקאבתמיהה,העניינים,מצב

כוחו.אתלשירמעניקים
שהייתי"נגידבשיר Iספרובשלהי

ביחסלהתענייןברברשבתרנגולת"
שהייתי/"נגידוהלז.האנישבין

 /קוצני.שיחאפילואו /תרנגולת

או;בךסבסטיאןירחןשהיייתי/נגיד

נגידמתפורר;טיחשהיייתינגיד

נגיד ...שוויצראלברטשהייתי
לפשרושואלנמצאהקוראשהייתי".

"נגידוהיומיומיהשגורהביטוישל
כאןבאה"נגיד"המלהשהייתי'.'

שהמשוררדילא Iכלומרריב:ויבלשון
ירחןעצמושהואלעצמומדמה

אלברטאומתפוררטיח Iסבסטיאן
להיותשכדישעולהאלא Iויצרוש

להיותההיגדעלנכסף ·, nאאותו
דרישהכאןיש .ריבוישלהיגד

עלהדמיוןבמשחקישתתפושהאחרים
גם .כלשהותוקףבעלזהשיהאמנת
מניח Iשבספרהראשוןכבשיר Iכאן

כלומרפתוחה,השאלהאתהמשורר
פיסת Iהתיאורשלבמקוםנותרהשיר
מניחוהמחברפיסהנותרההחיים

תיאורו.למושאמובןלייחסלקורא
מובןיעניקשהקוראשאפשרבעוד

הסכנהנפתחתשלפניךים liלמעמוק

מובןהקוראשלברוחויקבלשהשיר
פשטני.

ברברמסתכןהשירים,ז.ןבאחדים

בעברעמדובובמצבקורא iרבהעמדת

היצירותמןבאחדותשהתבוננומי

מןאחדיםהמושגית.האמנותשל
ורבעמוקמובןראוהמתבוננים

הממוסגרהלבןבעמודמשמעות
"עבודהבכךראואחריםשבמוזיאון'

בעיניים".

עלחוזר"אושר"בשירוברב.וכשאר
שוניםבאופניםלי"טוב"כמההפסוק
הקוראנמצאפעםמעשריםלמעלה
לקרואעליומדועעצמואתשואל
בפעםשהביןמההעשריםבפעם

הואאחרבמקוםוכאשרהראשונה;

כוחי""תשעלבוריאציותמשתעשע
שואלשובכוחיתש"או"תשכוזזי"או

הקוראשלבלבועולהגםספקהקורא.
"היינוהשירדוגמתשיריםלנוכח
מלואאתכאןאצטטנעימה'.'מחשבה
לחשוב'.'שרצינו"נוחשבההשיר:
שלהשירהבכרךאחריםרביםשירים
תסמונת.באותהלוקיםברבר
עלברברמתעלהפעםלאזאת,עם

השירייםתיאוריופעםלא Iעצמו
כךנאה.בשפהושימושומעניינים

 /באחתמכסאוהודח"המלךלמשל:
 1ססגוניבריקוד;לאיטרהחליקאל

האבןבאדמתוהוטח;הרס'~אלא
"הצרצראחר:במקוםאו ,, /הקרה/

אתלחבר;מתעקשאנוש)(חולה
שמואתמגופושתיתר;הקומפוזיציה

או "/גופו/אתיחסרששמולאחר;
אנילכן Iהמשורר"אניאחר:במקום
יודעאני / 1להפךאו ,: 1טויודע;
לינעיםוזה /המשורר.~ני tלכןטוב,
 '.'/;ןטבבב:וערצמיגכמו

עושהבהםהשיריםנאים Iאחרמצד

כךעצמיתבאירוניהשימושברבר

מוכןלאהזרזיר"אפילולמשל:
מעשריםלמעלהבמחיצתי;לשהות
אחת"פעםאחר:במקוםאודקות"

אחתפעםמגבעתיים./נערהאהבתי/

מיליארד"מתוךאחר:במקוםאוודי"
אפילואיןסינים;מיליוןומאתים

מתוך /קיומי;עלשיודעאחדסיני
איןסינים/מיליוןומאתיםמיליארד

עליודעשאניאחדסיניאפילו
קיומו'.'

יניבשלשבספרואףהאמת,עלאודה
שלהבלחותמעטלאמצאתיברבר
שנדרשתדומניוראויה,טובהשירה

אשרומאמץעבודהשלמידהעודכאן
למחברויעניקוהקצוותאתיחברו
האתגרמולראויההתמודדותיכולת
המרתשלהאתגר Iספרומתוךהעולה
גדולה.אחתשירהלכללהחייםפיסות

• 

המזגןתחתשירה

הוצאתכחוץ.עדייןנץ:רךיאל
 1998שופרא

בהםוהעונגהקרעלאהמוות,אל
ואתחיינואתהללומנקבים

הריחוקמןשמשהונדמהתודעתנו.

נץשלבשירתודבק"הבריטי"
וישהתווית)הדבקתעללי(ויסולח

שלהאזכוריםבשלרקלאזאתלציין
הבריטיתהאוניברסיטהעיר

התבוננותומכוחאלאקיימברידג',
"האםבקיום.בחיים,בעולם,נץלש
פסיםומשרטטעכשיו;שיורדגשםהז

השקט-רוח?זוהאםהזגוגית?/על
רגעית/"אשליהשלחלוןאולישב./
נאה,שיריתיאוראכן,אומר.הוא

שאיננואלאבשפה,ראוישימושאכן
בכפסוהמתחוללעלדברמכאןלמדים

מתייצבשהואבשעההמשוררשל
בוטהבאורחהמתואר.המראהלנוכח

 1נץרויאלשלבספרושקראתילאחר

הבחירהעםלהסכיםשלאיכולתילא
לספר.הראויכשםבחוץ"ב"עדיין

להיותלהיכנס,מתקשהנץ Iשכן
ההוויהסערתאללחדורבפנים,

"כאןהקורא.בפניולהציגההאנושית
כאןידי/חובקותאותההשמיכה

כאן /מתארךשקטשללילישעות
מובןמאודמאודמדי;הרחבההמיטה

שלבפתיחאומרהואהעדרך"לי
לימובןשלארקלאכקורא,הספר.

שמצאתיאלאהאהובה,שלהיעדרה
למחבר,המובןהדברמהתוההעצמי
שלהעדרהלנוכחתחושתובעצםומהי

האהובה.

אתמפשילשאינומישלהמבט
בכאבונוגעחווהשאינו Iשרווליו
ספרואתהמאפייןהמבטהוא Iהקיומי

אנופעםשמדיאףנץ.רויאללש
חוץאותושלממשותועלנרמזים
זהוהקר;באורשטוף"הכלדוגמת
הרוב,שעלהריזר"אניכאןביתי.
ובלתימפורשבלתינותרזהחוץ

בשירתוונמצאיש Iאכןמפוענח.

בג'ינסשלך"התחתדוגמת:שורות
במקוםאולמות"טובשיותרההדוק
קוציה",יאאליתדבק"אלאחר:

מהחוויהמשהוהמנכיחותשורות

באמצעותבמקומותינוהקיומית

אלאבוטה,יומיוםבשפתשימוש
הכלל.מןהיוצאיםבבחינתהםשהללו
האפשרייםבכותריםשהרהרתישעה

בדעתיעלהנץשלספרועללרשימה
המזגן",תחת"שירהבכותרתלבחור
יוצרנץשלמבטו Iאיכשהו Iשכן

מבטומרוחק,קרירמבטשלתחושה
להתנסחמתמשךמאמץבתוךהנתון
מתוךמשהוולאבחןלהבחיןהיטב,
שם,איננהההוויהזאת,ועםההוויה

האהבה,לאהתשוקה,לאהכאב,לא

--- "'~ ~-:; ... 

... , 
נץרויאל /בחוץעדייז

"!'": .... 

אותוחוללמהלשאולראוייותר'
שזהעדהמתבונןשלבנפשומראה
שיר?אודותיועללכתובמצא
עולהנץשלבשירתונוסףקושי
איןבחרוזים.הרבהשימושמתוך

העולהנץשלכשרונועלעוררין
המשובחותהשורותמןרבותמתוך

שלאנדמהזאת,עםויחד Iשבספר
היהשניתןמהמקריבהואפםע

לחריזההשתעבדותומזבחעללהיאמר
יותרמדוברכאן,מחיר.בכל

אלהשורותכותבשלבאינטואיציה
לומרעליזאת,ועםבממשותמאשר
חיתהיכולהנץשלששירתושנדמה

שיעבדאלמלאלגבהים,להתרומם
רבה.כהבמידהלחריזהעצמו

משמתאקלם Iלעילהאמורכלאףלע
שורות,אילואיככלותהקורא,
בספרוהקריאהעשויה Iנץשלבעולמו
נץשלאבחנותיורב.עונגלהסב
הואלמשלכךנאים.ודימוייודקות

בארצנו-באנגליהממקומומתבונן
מלאההיאהרה."ארציואומר:ארצו

מתהפכת,מאושר,סמוקהבארונות;

הוכנוהלידהחדרמול /חרדה.
יהודים!טוב,מזל /-המקוננות
כרותתצרחה /נולדה,מפלצתכם

 '.'//תשרלוחלומה /וחרשתגפים
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מתבטאלארץבהתייחסויותיודווקא
עולותשאינןבתקיפותבנחרצותנץ

אובאנגליהכזרמהרהוריו
לעצמו.חסותויבהתי
אוליחורף,בדימויירוויהספר

בחלקו,לפחותכאמור,שנכתב,מפני

שלשנפשומפניואוליבאנגליה
 .החורפיאלדווקאמתחברתהמחבר
האור /-כרךעליורדרך"גשם
אחר:ובמקום ,, / /-נדרך

מנופצים"עומדיםבתים"כשקרחוני

סוכות".שלהגשםבקצה"עציםאו
חורפי'ממקוםמתבונןשנץנדמה

בהמשך,הנזכרוקרט,כמו ,סגור

ומתבונןהתנורמולהמחברגםיושב
מסריהתחתמהלךופין'לחילאו

הזגוגית.עלהסיפותלנוכחומהרהר
לתחושתמוסיףזהדימוייםאוסף

נץ.שלבשירתוהקוראשחשהריחוק
שהמשוררנדמהכולוהספרלאורך
השאלה,סימןמלהשיב.לשאולמיטיב

מהבדברלהבחיןהיכולתאי Iההרהור
ודאיבאופןולמיידילמוחששמעבר

רביםשיריםשירתו.אתוטורדחוזר

אמירותורקשאלהבסימןמסתיימים
השאלהקריאה.לסימןזוכותספרדית

כוחלומעניקההשיראתמתיהמסי
בחידתיותמהרהרנמצאשהקוראעד

שסייםלאחרגםהשירלפניושמציב
במראתיהאם ... "הקריאה:את

אניאזכההאםאותך/?אני,אכפיל,
 .ועוד ',,להיזכר?

מןנובעיםהספרשלוייחודויופיו
מתוךנכתבכולושהספרהתחושה

ובהוויהבחייםהתבוננותשלעמדה

רובדבעלתראותמנקודת
הדימוייתהיריעהרוחבאנתרופולוגי.

למחשבהושובשובהקוראאתמגרה
לדידיהספרשבשיריהיפהולהרהור.

בין"האם ; 49בעמיהמופיעזההוא

אתבלייקחוף;לביןבאוהאוס
דיזנגוףבאמצעהאםביקש?אלוהים

הירקוןעלהאם //?שאשלנמריםצד
 /?ספינותשיכורומבוהשיק /הזך

תחנות?/בשבעהלך/לאפריקההאם
למדרמברנדטהנביא/ביונהוכאן /

לביא/רפיאצלהאםלצייר?איך
אתהוגם /אחר?/לאורפקחעיניו
מולזההיההאם /-וקרטוקרט,
 /-קראביביתלבחורף ;תנור

ליתנו /ברור?/נהיההכלפתאום,
פסרסבורג,סטהיפה!/קמברידגיאת

שעודשפה/לילנו /רומא!ונציה!
מראותאחדללא /בה!/לחלוםאפשר
בוהמרהיב/הבוקראתמנגד/

אביב/בתלתקוםהמתוקנת/אירופה
גםנזכרכאןהנזכרוקרט(אגב, ,, /

נץ).שלבספרואחרבמקום
ספרו Iכאןשהועלוהספקותאףעל

מומלץספרהואנץרויאלשלהראשון
 •חושבת.לשירהחשובהתרומה-

סלבסטיורם

מסאישלגדולתו

תחושתברלין:ישעיהו
כרעיונותעיוניםהמציאות,

אופקיםספריתוכתולדותיהם,
 1998 ,עוברעם

הספרהואהמציאות""תחושת

ישעיהוכתביכלבסדרתהחמישי
אופקים.בספריתלאורשיצאהברלין'
 ' 1982 1רוסיים"גיס"הולו<קדמו

הזרם""נגד , 1983אישיים"ידשמים

עיקש", rער'האנושות-בול , 1986
1994 (. 

ישעיהוסרשלההקףרחבתהגותו
המסאיםמגדולילאחדהנחשבברלין'
לתרגום.אכןראויהבימינו'
כיעצמועלהעידאשר Iברלין

הומוררוסית,נשמהנשזרובאישיותו

יהודי,לבגםאךאנגלייםוסובלנות
שונים,ענייןתחומיבכתיבתומשלב

ומדעיהטבעמדעישלפילוסופיה
היסטוריהפוליטיקה,מוסר'החברה,
הספרותעלמסהגםוכןואמנות
אמנותית").("מחויבותהרוסית

כללשבאנגליתבמקורוהספרלמעשה,
עםבהתייעצותאולםמאמרים,תשעה
הוחלטלכך)בסמוך(שנפסדהמחבר

שניהעבריתהמהדורהמןלהשמיט
ברבינדרנתעניינוהאחדמאמרים,

בתיאוריותוהשניסאגור

הספרכולללפיכךסוציאליסטיות.
מאמרים.שבעהרקהמתורגם

ושובשובהמופיעהנושאים,אחד

ההיסטוריהאופיהינו Iברליןבכתבי
אתלקובץשנתןוהואומשמעותה,

המציאות""תחושתבמאמרושמו.

יומרתאתאתהמחברמבקר

להכללותלהגיעהמדעאוהפילוסופיה
(במיוחדההיסטוריהלהבנתולחוקים

 ) 59עמיהפוזיטיביזם,אתתוקףהוא

(חביבהספרותכיטועןשהואבתוך

והאמנותטולסטוי)במיוחדעליו
להבנתראוייםאמצעיםמשמשות

"אפשרהמציאות:שלהקיוםחידות
תקופה,וכלאדםכלעללומראפוא
משטחלפחות:רמותשתילהםשיש

להשגיחשאפשרמואר'פומביעליון'
בבהירות,ולתארובקלותבו

מועיליםדמיוןקוויממנוולהפשיט
אליבגתלו'ומתחתלחוקיםולדחסם
יותראךגלויותופחותפחותתכונות
תכונותונפוצות,אינטימיותויותר

באופןומעשיםרגשותעםהמעורבבות

מהם.יופרדובנקללאכיעדהדוק,
חריצותסבלנות,שלרבהבמידה

לחקרלרדתאנויכוליםוהתמדה
סופרים-השטחלפנישמתחתהרמה

מ"מדעניזאתלעשותמיטיבים
הואהרכבהאבל-מאומניםהחברה"
 .) 42<עמ' " ...צמיגחומרשלכהרכבו

שלהצלחתםאתהמאפשרתהידיעה
אוביסמרקכמופוליטיקאים,

את"למזגהיכולתבשלהיאאוגוססוס

ורסיסיםשבריםשלהאינסופיהמגוון
בכלהחייםאתשמרכיביםחלוףבני

אדם,כלשצריךכפירמותיהם,
ברצונו[אםלמזגםמסוימת,במידה
הואכיצדולנתחלעצורבלילשרוד]
הצדקהישואםעושה,שהואמהעושה

הוא .) 72<עמילמעשיו"תיאורסית
הנקודהאתומסכםבקביעותיונחרץ

טבעמדעשום"איןהבאות:במלים
טבעמדעשאיןכשםהפוליטיקהשל
 .) 73(עמ'האתיקה"של

"פילוסופיהבקובץ'השניבמאמרו
"למהשעניינוממשלתי",ודיכוי
תביעהלפילוסופיםלהיותצריכה
למה ...להתבטא?הזכותעלמיוחדת
מיוחדתלהגנההפילוסופיםזקוקים
הוא ) 79(עמי " ..חברתידיכוימפני

הפילוסופיהשלבמהותהבהרחבהדן
הנצחונות"אתכיגורסשהואעם

קוצריםהפילוסופיהשלהגדולים
א.דברים:משניאחדשעושיםהוגים

להם,ישעצמן.השאלותאתמנסחים
חדשהראיהאחרים,עלאוכפיםוהם
הם Iלחלופיןב. ...כולוהעולםלש

שהםלאחר Iכלומר .ההפךאתעושים
דוגמתייםפתרונותשבומצבמוצאים

הםכאמת,התקבלולשאלותמסוימים
על-הקיימתה'סינתזה'אתמערערים

 ...וכופים Iכלשהואליםזעזועידי
עמ'(שם ,, ...ומבלבלתחדשהראיה

84 (. 

לעסוקהמרבהברליןישעיהו
ייחדביקורתית,בצורהבמרקסיזם

"המרקסיזםהמאמראתהזהנץבקו

התשע-עשרה"במאהוהאינסרנציונל
דןהוא , 1964בשנתעודשנכתב

כההשפיעהמרקסיזםמדועבשאלה
אתבוחןשהואתוךלכךועונהרבות

ההסבראת Iגוןהארואתהדוקטרינה

המטרותאתהאנושית,להיסטוריה
ישאפוהאנשיםכישטבעיהמוחשיות

האדםבניחלוקתאתגםכמו Iלהן
עמ'(שםחושך"ולבניאורל"בני

המעמדותשלהאינטרסיםוזיהוי ) 106
ברלין .האנושיהמוסרעלוההשלכה

שלו:המרקסיזםבביקורתוחריף
נשקכליהיאהמרקסיסטית"התורה

שישנובעמאמיתותהכיונורא,חדש

האנושיהמיןשלשלמיםמגזרים
כמשמעו"פשוטולהקריבם,שאפשר

 ,) 128עמ'(שם

"המהפכההןבספרהנוספותהמסות

המחשבהבתולדותמשברהרומנטית:
אמנותית:"מחויבותהמודרנית",

המרתקתוהמסהרוסית",מורשת

לאומנות",שללא-ידועכמקור"קאנס
פירוטמאפשראינוהיריעהרוחב

בספרומסה,מסהכלשלוניתוח
למילקריאהקלתמידלאשהוא
ועםהפרק,שעלבסוגיותמצוישאינו
 •מרתק.תמידהואזאת,

1 ~ 1 ~ 

ברבעיוסף
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 5וי~
1 ~ ~ 

רוחאביבית

קז'ושירימחזור

קז'ושלמפחזכרונותמעלח

א'חלק

התנדנדשמט;בצ'יגרמפפה
~ T :לTT ,י•: T ' •:-:•• 

אל;היםשלהפונדה
--: •• T :• ::• • 

האדמהברעידת
• : • -T :-ז T 

המשרתתצרחה
;, v) ד~~~ע T ל~•;, 

והצטלבה
: • : -: T 

ג'חלק

כשסבא-47ב
: :• -T 

ג;רה nשם

~~רי~זtיססוךיס~~ר?ל

רכ~ש;ת.ת t~זו~ה 9 ~~

מהרגרמפפה
 ...להפזז(;ט:ד

: -: • T 

בפונדהכשאני
: •,• :-• --: •• T 

תמידשמט;בצ'יגרמפפה
 • T : '.' ' T Tל~ד~

לי~ע,~יר
~ת

 ; ,rז;כק~ך

o/ דס,~ים~ינו~
הוא

ז;כrו;ךה 7ע;

ry ~ w ז
~ Q תיר~

~ךבוש;

שפמ;אתמסדר
: -•• ."' : T 

ב'חלק

;_ךךת n ץ~~~
t{ לי. . 

אורו~'ה ה~~ד~

~לילר;~את

ל~ב;ןיפ;rיסת
 .אבפיח

ל yא;ת;ק.ת Q~ן
פרצ~פי

~ליסיוךקת י~~
~רעי~ים

 bozaש;תההיא
 Tןה;זה

: T 

א'לחלקהערה
שבבולגריהבפלובדיב • 1928

גםשפגעהאדמהרעידתאירעה

סבאוילה.שבהדיסמוקוףבמחוז
של;סבא , 12בןאזהיהשלי

"רעידתאמדשמטובציגדמפפה

אלוהים",שלהנדנדההיאאדמה

 ת~~;ק י~~
זוןה

דויס Qלסנ:ו
ל~~ץ
ס~א

ב'לחלקהערה
בקיץהתארסומיוסבתאדוסבא

בארוחהבסמוקוף. 1940

גדממהשלבביתההמשפחתית
-מיסבתאשלסבתאאודוצה,
חתיכתאודוצהגדממהתפסה

שלפרצופועלומרחהאבטיח
 .דוסבאהארוס

סומקרוני

~ o/ שןה~ף
ךא;rיי~ל

ןי;"ךלקו~י~ה~סט; 9 ~"

-rחצי
ו~טקהאשיאקיקו

 :,אוראמירמאנגלית:

 ,ואביכשאזוח
: :• -T -:-• 

ד~סת וג~~~~ך.ד~~ףד~נ:רי .
 .ארצהמטפטפ;ת

 ,ואניאתה ,;ע'כל
T ז--:-• 

נפתחים,פרחיםים, nצ;מעצים
 • r: Tול:אביב:במד~ראפלו

:-• : • : -•• T • 

המדבר.באדמתמחלחלתוהזיעהבזיעה,מתחרזתהאהבה
מוכנהשעליההיחידהההפסקההיאוהאהבהנפתחיםהפרחיםצומחים,העצים

כנראההיאפורנוגרפיה,כמוארוטיקה,והמדבר?הפסקה.ללאהעידלהתפשר
גרפיה.גיאושלעניין
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רינקלרמנפרד
מסקנה

o/ ח;ת 1סל~יןת-
ס;פנימעשה

-:-:• T • 

ר iד 7~דור
o/ קןשס~לים~יןתpז~

ר iד 7~דור
עודמהיודעיך~ינ

• • •• -T 

1 ~ ~ 
עצמיאת~~צא~ינן

 • :- '',ת T,אכ~כלי'
: .... ·· . -: 

הזוהרתתי 1ואפס
 ......- .פלת iנ

 ?ו~~ yל:ר iדד'

ל~ר~הק wנו י~~
ה, wממ; f Pל~רסצו~ה
 .~ת Q ~~רז.~ך;~ה

·ידנהשגלרגל~~נרדח.~ת
 Tית i 'אלעת iב- • ~לע.יג

q לi -ם·~סקיץ-. 
כליאתבעת iת --... .·· . 

מקוםלאבמקום
התמהוניהאיש ,גרשוןשללזכרו

~~rגשהרשלםבלים ף.ל~~~ףר 1~ש ז
~ךם~ל~לים ci~~לף~ףר 1~ש ה~~
- . .- . ,;עלשכ"חכל 1תךלא

~רץף, 1ןג ש~~
w פכזבת~םבתיל·;;

 ',"',:אחרת Tליך~ין
. . -:·:· 

נrזים nצ;מנכדי 1

 Tרת. Q ~לין~;ן

א;ת;זא;הבואני
-:-• •• T 

סתיוורוחיפרוחאניכי

1 

לשמלהמנדע
• ---• : T 

פי 1נגנ;געתאת -: --: . 
~ים 1ךדז~ר;נ;תךךת i~ע

~~אםקת ry~ן
פי 1גלמרכזן;רםדמי

T • •• : :• : -• 

ק tסאונריס~ה ~~
~ן~קת

~ך iאסש י~~
ל,~לה, yר~~
-~~ןח ז~?
 ? 1~ה /o ~~ל~סיף 1~קר

~ין·~פ'ךל~~ל;ת~ף ר~ס~~סכ"ל
ן';י;~ל~יר;ת 9~דז-רית i ל~~~?

 .~ף ר~ס~~סכל

~ק;םלא ם;ק~~~דיב wי;ד~~ה
ב 1Tf ה~~·~ית ת~~~

r דף~ו~ישןה;ל.רב;~א~יז~
 . .חצי·מלאהנכ;~ית~ה iנ
 T .. .:. ף~~ y~ת;ךה ryנ;

מבזה 1הדיבשת
-:• ."' -' T 

~ a או~ף~קת
עדר~כל

פתאמיואשר
: .. . . : . 

ך;שמתויד
 ·.ר.~קס~ל

 ...ואולי

2 

האביבאלתיעלישמר
: - T •:: " T T • 

פרדהאניכי
• :-• :•• T 

סתו!חי 1ור
: • : T 

שאי·אפשראמר'לדעת,טובלי 1ךא
--כשמיזםגעתל T • ',' T : ',' 

 •- Tלהרתע-

הארציל 1הגבאתלדעת
 • :- T~ך 1~ג~ת iל

להרתעולא
ראש;נהנפעם:זה 1נאל
 T~נבזחנפעם•זה 1 ל~~

 T ':-הרתע.לולא

: : '' T -

זהגםלי 1וא
ם 1נמאשפה.מל~~בר

 : • ·:- :ד •

מזפש.שלפחותת ry ~סויה
, TT T •: T -

להדרםך;צהאני

 'ר~~ 'ל;~~:~~נריל~~ן
לגעתבלילדעתבליש 1לח~לי

• T :• -ד •:-ד--

חשכהתכסהמחרשזפאכי
ד••-: •:-: TTדי:'

חי·הפריחה 1שכס~~ים~ת
• : •• -:• T 

~סר~י
זהגםלי 1וא ••• yי;ך~י

ם 1נמאמ.שפהל~נבר
: T : -:• • : 
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 ,~ s~ו
השתקניםבמנזרומאזוניסטסאויסט ~

צבעוניעירן

דלזז'ילשלהפסיכואנליטיהשיחדרךעוז'לעמוסהשתקנים"ב"מנזרוהפוסט-צברהצברעל

הקדמה

הישראלית>(בסיפורת-70וה-60השנות
שאפשרמהאתמרתקתבצורהמארגנות

סכיןנעיצתהגיבורים":החלפת"טקסלכנות
המידותרחבבגבוומושחזתחדהטקסטואלית

מעתההמומר ' 1המיתולוגיהצברשלוהשעיר
האנטי-גיבורהאנטי-צבר'שלבדמותו

-חדשמזןכוחנילאישראלי-הדפרסיבי
ביןהמתרחש,סמויטקסזהוהפוסט-צבר.

-והתיאטרוןהשירהבשדותגםהשאר'
ההפרדהבקפידהנשמרתבהןשנים

הספרותיהשיחבין/אופוזיציונית,הקלאסית
אופקקריסתעלומצביעהמבחיןהאליטיסטי
-ציוניסטית,יסטיתבהבן-גוריו 2הפנטזמה

העממיתהישראליתהתרבותלבין
קידושבשימור'עדייןהעסוקההפופולארית,

לחניושללעלהישראליהמיתוסשלוהפצה
 .ואבזריושמריים>והנעמיחפויים(החיים
"מנזרעוז'עמוסשלהקצרסיפורו

בקובץלראשונהנדפסאשרהשתקנים",
קובץ- ) 1965 (התן''"ארצותהסיפורים

כסופרעוזשלמעמדוואתזהותואתשכונן
הספרותברפובליקתהראשונההשורהמן

בולאופןכמובןהמתקשרתעובדההמקומית,
טקסטואלייםסובייקטיםבעצמועוזייצר

ה-בשנותתיקוניםמקצהעבר-חדשים
3

שלבפיהםהשגורפוסט-ציונות,המושג , 70
הנוהחדשים,והסוציולוגיםההיסטוריונים

לאקליםוזרהמאוחרתהדבקהבגדר
דורו),ובניעוז<שלהתקופהשלהתרבותי

הצברבמיתוסהרחביםהסדקיםאתאך

לעוזאיןומנגד'אצלם."כבר"לאתראפשר
הביתלהחרבתהתשוקהדורו?)(ולבני
ולשקמולתקנוניסיוןאלאהציוני'והמפעל
נגדמוגדרתביקורתהיותרלכל-מוסרית
בצבאיותשמגולםכפייש~י-אלי iנהאתוס

הישראלית-הכוחנית.
טקסאתכאמור'עורך'השתקנים""מנזר

זוטעונהאנ,ש~תדרמההגיבורים.החלפת
הלוחם,מהגיבורפוליטי-ערכימעתקמבצעת
שללדמותו"הצבר",ומבצע,פעילגיבור

זהמעתק"הפוסט-צבר",האנטי-לוחם,
זה(ובתיאוראדיפאלימאבקבתוכומקפל

 •לאנטי-צברהצברביןחדש>כללמעשהאין
למקםשינסהבכךהנוכחי'הדיוןשלתרומתו

השוללנילנגטיבמהצברהמעבראת
-המיניתהזהותשאלתדרךשלו'והמכחיש
במעברהתבוננותניסיון .המגדרשאלת

לדימויהגברי'הגיבורמדימויהטקסטואלי
החדשהאופקבחינתחסמי-נשי:הגיבור

הזהותכינוןדרכילקראתהנפתחוהמפולש
המאזוכיסטיהדפוסבאמצעותהגברית-נשית

החדש"הישראלי"הגיבורשל(האלטרנטיבי>
 .הפוסט-צבר-

מושגיודרךתיעשהזובדיקה

מציעאשרדלז'ז'ילשלהפסיכואנליטיים

והסאדיסט,המאזוכיסטעלהחשובהבמסתו
כליהמוכרת.הפרוורסיהלארגוןאחראופק

במתודהגרידאהתהדרותבגדראינוזה

אינטלקטואליתעייפותשלסרגאו-חדשה
ניסיוןאלא-הפרוידיאניתמהפרקטיקה

שלהדימויאודותעלענייניתטענהלמקם
אתמסייםאינואשרהחדש""הישראלי

הציוניהאתוסאושיותתחתבחתירהתפקידו

האב-משטרתחתבחתירהאלאבלבד,
משטרכינוןלטובת-הגבר-הפאטריארכלי
שלמחודשמופעתוךנשי-מאטריארכלי'

גברי-נשי.דימוי

הואאשרהייחודיהפסיכואנליטיוהכלידלז'
לדוןביתראשואפשרותלייקיםמעבמייצר'
בדרמתהמשולבהמאזוכיסטיבדימוי

המסרס,האדיפאליהאבנגדהבןהתקוממות
אתמאפשרפרדוקסאלי><באופןגםאך

שדבקהתליין;קלגסמדימויהאבשלחילוצו
הראשוןבחלקווהשנים.השיחבמרוצתבו
עלדלזשלמשנתואתאציגהדיוןשל

שלחטוףאיזכור<לצדוסאדיזםמאזוכיזם
לייצראנסההדיוןשלהשניובחלקופרויד),
"מנזרלביןהדלזיאניתהתיאוריתביןחיבור

עוז.שלהאינוסנטיהשתקנים"

דלזז'ילפיעלסאדיזם-מאזוכיזםא.

בסאדיזםרואההפרוידיאניתהפסיכואנליזה
להיות<התענוגובמאזוכיזםלייסר>(התענוג

פארודיהקריקטורה,בעיקרהצברמשמשהיוםהאחרונה.הציוניתהמאהבמרוצת-הישראליתבתרבותרדיקאלימהפךכידועעבדההמיתולוגי""הצברשלדמותו . 1
של(סופוהמסחריהשניהערוץשלהממוןעתירותבפרסומותיוםבתה,קיבוץשלהשוקומעדןאתלמכורהצברמצליחמבישיםהפחותברגעיוואטומה.עגומה
הםלקונספירציה,שותפיםהםשהריהזה!"הדםאתשפכולא"ידינוולומדידיים,בחיבוקמהצדלשבתםייכולאינםדודוובניעוזעמוסבפרסומת?).המיתוס
חמודות.עלםלפניםהיהאשדהצברשלהטקסטואליתהזנייתואתלראשונהביימוהם-הנתעב"ל"פשעאחראים

לאחד-הסובייקטשלהפנםזמיתתשובתוהסובייקט.כלפי"האחד-הגדול"שלהתשוקהכשמתגלהלפעולהמתחילהמכונההיאהלא-מודע>של(פנטזיהפנםזמה . 2
אתמכוננתהסובייקט>,מפניזהפיצוללהסוותדואגיםאלוהים, 1אמא 1(אבאמפוצל""סובייקטבג;ךבעצמושהואמכיווןרוצההואמהיודעאינובעצמואשד ,הגדול

 .) 9 : 1988(גולןהסובייקט

תל ,עובדעםהתן","ארצותעוז.ידיעלמחדש?)לכתיבהגדכסדיהכיפוריםיום(מלחמתלסובהשופץאשדהמאוחדהנוסחדדךקוראאניהשתקנים""מנזראת . 3
 • 1976אביב,

אתוגזרשמידרזההיהקראפם-אבינג •-19ההמאהבן •(הפסיכולוגזאכד-מאזוךפרןליאופולדושלדה-סאדהמרקיזשלבכתביםלמצואאפשרביניהםהזיקהאת . 4
תכונותסאדשלולגיבוריוסאדיסםיותתכונותזאכד-מאזוךשלשללגיבוריוהמחברים).שמותלפיהפרוורטית,המיניתההנאהשלהסוגיםלשניהניגרים

האורגיות.בזמןמוצלפיםלהיותגםאלאלהצליףדקלאנהניםסאדשלההולליםגיבוריוכל-מאזוכיסםית
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הקדום ,הראשונימהסאדיזםהנגזר-מיוסר)

 ) 1924 (פרויד . 4אחתשהןתופעותשתי-

" The Economic Problem of Masochism " 
לסאדיזם.משליםצדבמאזוכיזםלראותנטה
למעשה,הוא,מאזוכיזםזאת,רדוקציהלפי

הסובייקטאתומתקיףפנימההמופנהסאדיזם

פרוידראהגברים><אצלבמאזוכיזם .עצמו
"הגבראתהמציבהגברית""פתולוגיה

אצלונתפסהמאזוכיזםשהריכאשה,החולה"
אצלהכרחיואפילומקובלכאלמנט
שהמאזוכיזםבעוד ,הנורמליהנשיהסובייקט

בדברספקלהטלתמידגורםגבראצל
עוברהוא-הגבריתהעמדהעםהזדהותו

מתוך . 5שיותחבשלהאויב"ל"שטח
שלהסופר-אגוכיעולהפרוידשלאבחנותיו
כלפריעתשמאפשר(מהחלשהסאדיסט

מסופר-אגוסובלשהמאזוכיסטבעוד ) 6חוק
-האגודאתומועךהמתקיףבמיוחדמהודק

שלוהצייתניתהכנועההעמדהמתורצתכך
שלמבטונוכחאלהגבר-אשה-מאזוכיסט

המשפיל.הסובייקט

 " Coldnessהענייןומעוררתהחשובהבמסתו
) 1967 ( " and Cruelty ז'ילעצמועללקח

ויכוחכדי(תוךאלהטענותלהפריך 8דלז
הגבראת"להציל"פרויד>,עםלוהט
אלא ,אותולהצילסתםלאאבלביסס,המאז

שהודבקהנשילדימויהגמורכהפךלהראותו
האמיתי","הגברהואדלזשלהמאזוכיסטלו:

דזלז·יל

 ,בעולמומלאהשליטההשולטהאדםהוא
פיעללחלוטיןלבייםמצליחהואאותועולם
 .צרכיו
הסאדו-הישותפירוקאתבמסתותובעדלז

שלהסאדיזם(השקרית>.מאזוכסיטית
 ,דה-סאדשלמזהבתכליתשונההמאזוכיסט
מזהלחלוטיןשונההסאדיסטשלוהמאזוכיזם

אצלהמענההאשהזאכר-מאזוך.של
סאדיסטית,להיותיכולהאינההמאזוכיסט

"הסיטואציהבתוךנמצאתהיאשכן

ממימושאינטגראליחלקהמאזוכיסטית",
כביכולהיא-המאזוכיסטיתהפנטזיה
לפי . 9המאזוכיסטשלההשתקפותהכפיל,

הגברביןיחסיםפרשתהואהמאזוכיזם ,דלז
מהסוגבאמהותהמתאפיינתלאם

שניביןנחתם<פולחני>חוזה • 10ה"אוראלי"
נולדוהואגבריותונשללתהבןמןהצדדים:
מוענקלאםואילו-מיןנטולכאדםמחדש

דומיננטיתעמדהשלאםאףעל . 11הפאלוס
דלזומדגישחוזרזה,ומוקפדמבויםבתרחיש

 .הבןידיעלומתוזמרתמעוצבתשהיא
המוכהשהצדהיאדלזשלהמהפכניתהטענה

האב,אלאהגבריהסובייקטאינובמאזוכיזם
 • 12הגברישבסובייקטהאב _דיוקליתראו

בעיקשותהמאזוכיסטיהמנגנוןפועלככזה,
נגדהאשה>עםסתרים""בריתכריתת(תוך

"האב"שלהפאלוצנטרייםוהשררההכוח
שנחבלמה _ 13הסימבולי"מ"הסדרהמגורש
נמנעתזובצורה . 14האבדיוקןהואומוכה

שלוהתוקפניתהמסוכנתחזרתואפשרות
המאזוכיסטעצמואתמשחררוכךהאב,

לאבשבההולדת-מחדשלהולדתוכהכנה
הפנטזיהזה,תיאורפיעלחלק.כליהיהלא

רדיקלית-מהפכנית-חינההמאזוכיסטית
בעיצובוכולהכלהטרודהפנטזיהחתרנית,

תוךהפעם,אך ,הסימובליהסדרשלמחדש
 ,הבןבחיילשלוטהאםוהזמנתהאבמיגור
התשוקהאובייקטאתממיר(הבן>שזהללא

;כ ~ 1

ומצעבסיסלהוותאמורשבכאב,כעונגפרוידהגדירשאותוהארוסוגני,המאזוכיזםמוסרי.נשי,ארוסוגני,מאזוכיזם:שלסוגיםשלושהביןפרוידמבחיןלמעשה, . 5
האחרים.לשנימשותף

 ;) vertu (הסוכה""המידהנגדהמתקוממת •אישילאושרהכרחיתנאישהיא •התנהגותמינית,לחירותכניסויהשאר,ביןנתפס, ) 1999רינון<יואבהסאדיזם . 6
הסימבולי",ו"הסדרהאב""שםנגדלאקאן:שלבלשונואוהקיים,(הפוריטני)החברתיהסדרנגדהיוצאחתרניאקס

זרועונחתאתמחדשלחוותמנתעלישפילו'אשרהאב)תפקידאתלמעשה,הממירה,אשה(לרובאדוןעםיחסיםמערכתלכונןמבקשלאקאן>פי<עלהמאזוכיסס , 7
זו'יחסיםמערכתלקיוםאישושאלאאינוהכאבמשפיל/מושפל:שלהיחסיםבמערכתאלאשלו'הסבלסביבמתרכזאינוהמאזוכיסס Iלכןוהמעניש.המאייםהאבשל

 ) Fink 1997 : 186-190 (מענגו.זהשכאבגםמה •מייצרשהאדוןלעונשאישור

אדיפאליזציהידיעלהנוצרהמערבילסובייקטהמתנגדאנסי·לאקאניאנירוויזיוניזםגוואסרי)פליקסרבים,ספריםלכתיבתעמיתועם<יחדגיבשדלזז'יל . 8
השקפתםלפיהעיקריים.איפיוניוהםוכוחלשליטהומשאלותשתחרותיותסובייקט •ופארנואידינוקשהבאופןמוגדרתזהותבעלסובייקטהיוצרתפאלית,

<גלדמןתרבותו"מהתניותלהשתחררהמבקשהסובייקטלחתורצריךואליוסכיזופרני'הואהלא-מודעשלוהאמיתיהתמיםהמקורי'"טבעומשהו)(הרומנטית
עםפוליטיחשבונותחיסוללצדתרבותית>משינחהזאכר·מאזוךשל(חילוצוהמאזוכיססיהדימוילסוכתדלזשמייצרלאידיאליזציהמתקשרתזועמדה .) 114 : 1998

לכדיהעלאתו ,לומרשלאובו'),כלנשרבאות,בסאיי'ז'ורז' Iברטון<אגורהתרבותסוכנימצדונרחבותמוצקותלהתייחסויותזכהאשרהסאדיססיהדימוי
חתרני.פרוסוסיפ

שלשהקורבןמשוםאלאעונג,יחווהקורבנואםסיפוקולידייבואלאשהסאדיססמשוםרקלאמאזוכיסס,להיותיכולאינוהסאדיססשלהקורבןמידה,באותה . 9
הסאדיססית",מ"הסיסואציהאינסגראליחלקמהווההסאדיסס

 • 3האדיפאלית:האם • 2הרחמית-פרימיטיבית:הביצותאם , 1זאכר·מאזוך:שלברומניםמכבבותבסיסיים,אםדימויילשלושההמקבילותנשיות,דמויותשלוש . 10

המוות.ומביאתהמגדלתהמינקת, •האוראליתהאם

("זההאוראליתלאםהפאלוסלהעברתקשורהההכחשהוהשהיה.הכחשה •המאזוכיססשלהפטישיסטיתלאיכותהמתקשריםמושגיםבשנידלזמשתמשזהבהקשר . 11
האמהי.הפאלוסבאמצעותמחדשהיוולדותשלהאידיאלועלהאגושלהחדשהמעמדעלמורהההשהיהואילופאלוס"),אין"שלאם •הפטישיסטאומר •נכון"לא

מבקשהמוכההסובייקטכימשיב,הואכךעלדלז.שואלאשמתו/פשעוהיאמהאךשלו.האשםמתחושתכמובןנובעתמוכהלהיותהמאזוכיססשלתביעתו . 12
שבתוכו.אביועל •לאביוודמותועללכפר

הסימבוליהסדרדלז.מדברדרכומושגיםמילון Iהלאקאניאניהפסיכואנליטיהשיחמתוךהגזוריםמושגיםהםובו',"פאלוס" ,"בא"סימבולי","סדרהמושגים: . 13
אתהסימבוליבסדרלראותאפשרהבן.עלהאדיפאליהאבשכופהמהמערךחלקהנומשמעות,לדבריםהמעניקזה,סדרמדברים.סובייקטיםהיותנושלתוצרהוא

מסמנו.הנואשרוהפאלוס("שם-האב")האבשלהכוחניותידיעלמכוננתלאקאן'פיעלאשרהתרבות, •הרחבבמובןהאנושיהחוק

המינית·המציאותאתמשלוייחודיתתפיסהלסאד •חולניפסריארכאלימערךלכינוןאובססיביתתביעה/תשוקהדלזרואההמאזוכיזם,לעומתבסאדיזם, , 14
הטבעאתמייצגלה,בניגוד"האב",החברתי-משפחתי.הסדרעםהקיים,לשימורהדואגיםהבריאהחוקיעםשניה,מדרגההטבעעם"האם"אתמזההסאדחברתית.

היאהאםהאם.אתלרצוח"הבת"הסתתידיעלמשפחתואתשהורסאבשלהרעיוןעלנשענתהסאדיססיתהפנטזיהואנרכיה.תוהובתוכוהמקפלהטורף,ני'והראש
הרסבאמצעותרק"סאדיסס"להיותיכולוהסאדיסס"אב"להיותיכולהאבגילוי-עריות.שללפשעשותפה •נעלהלעמדהמורמתהבתבעודהמובהק,הקורבן
שלפעילהשלילהבבחינתהאם,נגדהבתעםבריתכורתסאדשלו.הכאוטיבטבעהמתחרהוהולדהיצירהכלחיסולובנותיה,בניהוהזנייתהמשפחהפירוקהחוק,
ל"החוק".מעברהאבוהעלאתהאם
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הומוסקסואלאינוהחדש""הגבר-שלו
עםויחדגברי-נשיסובייקטאלאבהכרח

 .הטרוסקסואלזאת
דלזשחוללנוספתמשמעותיתתמורה
ביחסםקשורההסאדיזם;מאזוכיזםבתפיסת

סופר- 1אגו 1(אידהנפשילמערךאלהשל
עלהפסיכואנליזה.לנסחשעמלהכפיאגו)

(כפיהמאזוכיססשלהאגוחולשת ,דלזפי
זמניתטקטיקהאלאאינהפרויד>שסען
אתלהובילמצליחהואבאמצעותה ,בלבד
מבצעתהיאשבוהאידיאליהמצבאלהאשה
בחוזה-משחקלהשהועדהתפקידאת

זההרימשהולמאזוכיססחסראם .הפרוורטי
אתבהשליכואגו.לאוכללכלל ,סופר-אגו

אותומחציןהמכה,האשהעלהסופר-אגו
שלהמגוחךטבעוהרגשתלטובתהמאזוכיסס
האגומסרתאתשישרתכדי-הסופר-אגו

דלזשלה"פמיניססי"המאזוכיססהמנצח.
על . 15ה"מנצח"הואהאמיתי","האדוןהוא

לוישההיפך:בדיוקלטעוןאפשרהסאדיסס
 • 6זולתודברושוםודכאניחזקסופר-אגו

שהואעדחזקכההסאדיססשלהסופר-אגו
אגואיןלסאדיסס-איתרמזוההנעשה
 .קורבנותיושלזהמלבד

החדש""הישראליהולדתב.
גברי-נשיכמאזוכיסט

 _ 17הלוחםהצבר _איצ'השלדמותו

חיהאדם,כפראעוזשלבסיפורומעוצבת
התנהגותה:ודרכיגופהבדימויברברית

הדובים"פרוותפרא",זקנואתגידל"איצ'ה
"שעיר""מתנשף", ," ...חזהואתשכיסתה

שלם<ערבי>כפרהמוחקתרעהחיהונו.י
ההיסטוריהועלהתושביםעלדברלדעתבלי
הפיקוד<אלוףבמיוחדהרואיגיבורשלו:

אובעוולםהמלךדודל"גיבוריאותומשווה
סאדיססיסובייקטוהיפתחים"),הגרעוניםשל

-אנסי-רפלקסיבי ...לא-מודע •..ומטומטם
בחבורתללא-עורריןהשולטאליםאב

 : 18במחנה(והגברים>הנשים

רקולא .מלךהיההוא •גאוותנוהיה"איצ'ה
בשתיקה.הכלונשאהאותואהבהברוריה
לצבוטאהבהואברוריה.כמונהגנוכולנו
עצמה.ברוריהנערות,חיילים,כולם,את
תפסיק ,אחד'גועליאומרת:חיתההיא
מפיהתמידיצאוהאלההמליםאבל ,כבר'
 .עוד ,עודלואמרהכאילוולחותחמותכשהן
כאבלהלגרוםוגםאותהלהעליבאהבוהוא

 .) 89עמ'(שם, " ...הגדודכלבמעמד

ברוריהכלפי(האב>איצ'השלהסאדיזם
פיזיותבהתעללויותמתמצהאינו(האם)

משיכה-רחיהמשחקיכדיתוך-"מוקטנות"

העובדהבעצםאלא-ושוברצואמיניים,
<בשובוברוריהשללהזנייתהמובילשהוא
מאורגייתשיכור ,התגמולמפעולתבריסיהחי

איצ'ה:לקראתהצווח 19 1והניצחוןההרג
ואיפהאיפה!הזאת,הזונהברוריה,'"אי-פה

קציןרוזנסל,עם )"'!הפ-יאחי-פות,כ-ל
מתרגם"היההואהגזרה:דקהמבצעים

חוברות-זימהשלתוכנןאתלעבריתלמענה
חיתהתמיד ] ... [העזלאבהלגעת ] ... [

מתרפסת,איצ'ה,אלהכלככלותחוזרת
והכלגונחת,נענשת,לעונש,מתחננתכמעט

המיניהפוטנציאל .) 90עמ'<שם,מקומו"על
יאלץלרוזנסל>הבת,בתפקידברוריה,(בין

תרועהבקולשיתממשלפניקמעאלהמתין
שתזכהלאחררקהשלישית":"במערכהרמה

האמיתיהגבולאתלחצותאמא-ברוריה
שלבסאבוסרנסגרסיה<לחוללביותרוהעמוק

יחסיםמערכתשתקייםלאחרהמין>,יחסי
<הבן>.נחוםעםארוטית-אסורה

כבןמתפקדהעורפי><החובשחירשנחום

הואשהריהאדיפאלי'במערךהמתקומם
אבא-איצ'ה,כלפיהמוותבמשאלתמחזיק
בצורהשחוזרזההואיכול.הכלהגיבור

עלהסיפור)במהלךפעמים<שלושאובססיבית
אנושות,איצ'הנפצעבוהמצמררהתסריט

בצורהחייואתמצילנחום,הוא,ואילו
קשים,פצעיםייפצע'"הואפחות:לאהרואית

אותו'",אצילבעצמיאני ] ... [ימותלאאבל
ניתוחעצמודעתעלביצעאלמוני'"חובש
גיבורשלחייואתוהצילבתנאי-שדה,מסובך
בעתרן.בתמונהחבוקיםואניאיצ'הלאומי.

 .תתחתנו •להיפר .דברשוםליחייבתלאאת
מילאתי.חובתיאתרקאניבאושר.תחיו

שלום,מרחוק.שניכםשללאהובואמשיך
<שם,שלום"'ומתרחק,הולךאניהנהשלום,

 .) 95 : 92עמ'

מבליעה,נחוםשלהאב""מותמשאלת
 ,עולמוועםאיצ'העםעמוקההזדהותלמעשה,

הנערץ.האבמופתאתלעצמולסגלרצון

אתשחווהמרגעאךלעונג,תנאיאלאאינוהסבללו.הנגרםהסבלשלתוצראינהאשרהמאזוכיסט,הנאתעצםעלדלזשלחשובהלהבהרהמתקשרתזועובדה . 15
היותואתמוכיחהואבכךבו.המרדאתכשלוגו,אתגםאךהעונשאתאתמייצגהמאזוכיססלאסור.החוקבאשאותוהעונגאתלחוותנתבעואףמורשההואהעונש
מבחוץ.להישבריכולאינוהואמנוצח:בלתי

חוק ,משלואבסולוטיחוקממציאשהואבכך ,נגדושחותרכמילהבינושאפשרלמרות"החוק",שלהאולטימטיביכסוכןהסאדיססאתדלזממקםזוקביעהבעצם , 16
החוקנגדחתירהאלותת-תרבויותמגלמותאחדמצדעברייניות:תת-תרבויותאודותעלסוציו-אנתרופולוגייםלניתוחיםתקףזהפרדוקסואנרכיסטי.מהופך
בצורההמשחק""כלליאתהמגדירהחלופיתחוקיםמערכתלא-כתובה,עבריינית""חוקהלייצרדואגיםתמידהםזורסןשלוחתפעילותלצדאך ,הסימבוליוהסדר
ל"ציבורהתקףלחוקשותפיםלהיותמסוגליםאינםעברייניותתת-תרבויותהמקיימיםהסובייקטיםזה,היגיוןפיעלפיקססיבית-אובססיבית.לומר,שלאנוקשה,
החדש","החוקאתממציאיםהםלחוק",ש"בציותמענג>פחות<הלאובעונגהמצווה"ש"בחוקלעונגהתשוקהידיעל("כמונו")מונעיםשהםמכיווןאךהרחב",

הםלכןמהם.נמנעבפרס>מיני<עונג"העונג"אשרסובייקטיםמייצגיםאלהפרוורטייםדגמיםשניהסאדיססי-מאזוכיססי:לסינדרוםלמעשהתקףאינוזהתיאורהאם
אתלהשיגלהם,גםשיאפשר,מוזרתרחישמבניםשניהםהנאה.עוקףכבישלבנותמנתעל-לרשותםהעומדים(המוגבלים>המנטלייםבכלים-נוספותשעותעמלים

סובייקטיםידיעל ,מכברזההתפוס,"הנורמלי"הירוקבמסלוללהדביקיכוליםאינםאותההנאה-המגונה/מנועהההנאהשלהאשבמכורתגעתלהתשוקה,אובייקט
אחרים.מתענגים

שאיציהלנומסתבר •היהודיתהזהותהדחקתאודותעלהנסובהפוסס-ציונימהשיחמראשמתואמתבהזמנהכנזר •זאתאלאצבר-סאדיסס,הואשאיציהדילא , 17
עלהאשראתהחקלאי-הדתי.לכפר-הנוערונשלחהקטנהאחותועםהנוערבעלייתפלשתינהלארץ-ישראלשעלהגלות-רומניהילידבן-אמוצית:דןרוסיהמעיןהוא

-ירביץ'שלהקרבתוידיעלולהשמידלהדחיקדואגהואהיהודיתזהותואתאותו'.'מענייןממש"לאגםוזהיודעאינוהואהמשפחהבנישארשלבגורלם
האינדיפרנטיתתגובתו •הראשוןהכדורעם ,כמובן ,בולמותוזוכהרעה"),עיןנגד("קמיעלקרבאיציהעםמצורףאשר-הגדודיהשקמיסטהיהודית,הקריקטורה

הכדורעלכתובהיהשלו"'השםאיציה:שלהמודחק/מאויםירביץ'שלהיותועלאלאבדמותו,מוסריפגםעלרקלאמעידהירביץ'שלקורבניותונוכחאלאיציהשל
 ,) 99עמ'(שם,טעם'"בלינהרגוסתםהלך"'סתם ,) 98עמי<שם,ברצינות"'הענייניםשהתחילולפניעודנהרגהראשון.

הפרוידיאניבמיתוס"האב-הקדמון"לדמותמהדהדתלערעור,ניתנתהבלתיעוצמתונוכחאלחירשנחוםשלוהתקוממותואיציהשלהחייתית-כוחניתדמותו , 18
וסאבו":"סוסםבמסתוהאב","רצחאודותעל

ופחדקנאהמעוררתדמות-מופתהיהודאיהאליםהקדמוןהאב ] ... [ללהקת-האבקץשמווכךאותוואכלואביהםאתהרגוהמגורשים,האחיםהתאגדואחד"יום
מה ,) 127 : 1988 (מעוז-גבורתו"חלקלעצמוסיגלמהםואחדאחדוכלעמו,הזדהותלידיעכשיוהגיעוהאכילהבמעשההאחים.מחבורתואחדאחדכלבעיני

ה"ג'ויסנס"אתחווה ,) 1963 (לאקאןפישעלאב,זהוהערצה.וגםופחדשנאהגםאמביוולנטי:יחסהואהקדמון"האליםל"אבהבניםיחסאתכאמור,שמאפיין,
) (jouissance , .מכיווןומוותלסבלהגורםמוגזםעונגהאסור;אבו.דהאובייקטעםבהתקשרותוחווהשהסובייקטמההואהנזוגזם,העונגהגיויסנס,גילוי-העריות

לאבא-איציה:בסיפורהמוענקאקסקלוסיבי"מיני"מעמדלאותומתקשרזההיבטהחוק.שלהסימבוליהסדרתחתהחותרהסימבוליזציהלמערכתשמעברהעונגשהוא
גילוי-העריות.שלהעונג-לחוקשמעברהמוגזםהעונגאתלחוותהרשאיהיחידהנשים'.'ב"להקתנטויה,ובזרועהחזקהבידהשולט,ארכי-גבר

 ,מצידוהאויב, •מיןיחסישלעמומקיים ,ובעיקרגם,אך ,מדבירגםהואהאויבאתשהריפרוסו-הומוסקסואליים-סאדיסטיים,אלמנטיםאיציהשלבדמותו , 19
שזינקולצרורותכתפוסי-קסםהתמסרופלצות,אותדהמהמרובמאובניםהאויב"חיילימשגל:בזמןלאדונהאשהכהתמסראיציהשלזרעיו 1ליריותיומתמסר

 ,) 90עמי(שם,ממקלעו"
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אינועצמושהואמכךנובענחוםשלתסכולו
שלהסמויה<תשוקתואבא-איצ'הכמוגיבור

אותוגםיקח"שאבאבכךמתמצההבן-הנשי

אתבודההואולכןביער")נשים;חיותלצוד
הסיבהגםזו .שלוהמופרךנוריותהגיתסריט

המאזוכיססשללצורךהעצמי'לכעס
-לאבהידמותועצםעלהענשהבהענשה,

נחוםשלהפנטזיהנכון' .שבתוכוהאב
הזוגיותעםהשלמההשאר'ביןמקיימת,

הצעהמעיןואמא","אבאשלהאידיאלית
המונפול(למיהאדיפאליהקונפליקטלפתרון

שימצאלפנילא ,)?וזבזוגיותהפאלוסעל
עם 20"גילוי-עריות"שלבטרנסגרסיהעצמו

כמאזוכיסט:אותומכוננתאשראמא-ברוריה

כמועליומצווהאלאאליומדברתלאהיא
נגעלתתינוקה,אוילדהלבנה,אם

לבסוףאךמעליהאותודוחהמגופניותו'
בחצי-ויתורמיןיחסיעמוומקיימתמתרצה

סובייקטהואונחום?איצ'ה!למעןנצלבת-
'"שקטילד-תינוק:-ודחוימבוזהמושפל'
תגעואלשה.שקט.טוב.ילדככה.שיהיה.

 .אחדאפרוח .לךישידמיןאיזהתראה .בי
 "' ...פעולהלאיזואותךגםיקחאיצ'האולי
 .) 96 • 95עמ'<שם,

אתמכונןאיצ'השל 21הגברי-דכאנימבטו
העובדהעל<נוסףנחוםשלהנשיהדימוי

נער;שלהיאהבין-סובייקטיביתשבראותו
קטגוריותכידוע,הם,ואלה-יל;דתינוק

לעיצובזכושסדםמיניותזהויותעלהמורות
באיזורשרויותא-מיניות,ישויותמוגמר'

יחס/מבטאותואתבין-סקסואלי).דמדומים
עלאיצ'המסבהמחנהחיילותזוכותלו

נחוםאתמפתיעאיצ'ההיה"לעתיםנחום:
החובשפח.בנויהשחיתהבמקלחתחירש

ולהסתלקגופואתלנגבממהרהיההעורפי
מתחתשנשארהסבוןקצףעללהקפידבלי

/ז(/ .J 
Jt 

IJ 
 ~ו

עוזעמוס

איצ'הכיהיהשידועמפנילבתי-שחיו,
עמ'(שם, ,, ...האפסנאיםאתתמידמשפיל

90 (. 

 1השארביןמנומק, 22נחוםשלהמאזוכיזם

<הבן>ישושלדמותועםהסמויהבהזדהותו
הפילולוגיתהדרשהברגעי 23הצלוב,
לסדרן>השםמקור<עלוהמתישההארוכה

 ,החבולהסובייקט-איצ'הבפנינושאשהוא
המוכההצברהנראטיב,שלהאמיתיהמובס

ראשיתוטרנספורמציה:עובראשרוהמשותק

היסטרית,פעלתנותסאדיסטית,אלימות
כבושההתכנסותהשתתקות,ואחריתו

הגוסספרש-נוראהאילמותפנימה,
"המנועסוס-ג'יפ-חרבו:עלמביכהבאיסיות

מכוערים,שיעוליםכמההשמיעלגנוח,החל
לואבד"כעת ," ...ונדםמעטחירחר

מגוחךמקוטע,צפצוףורקקולו[לאיצ'ה]

הרעצמו'אתהטילהוא •לונותרונואש
קולבליורבץהמת.הג'יפחרטוםעלשעיר'
 .) 103-102עמ'<שם,ניע"ובלי

למרדףונחוםאיצ'השלהמוטרפתהיציאה
בערביםהחיצוני"("הפוגרוםההזויהלילי
ורוזנטל'ברוריהכלפיפנימה,שיופנהסופו
רקנשלטתהיורד-ישראלי")"האנחנוכלפי

בג'יפ!נוהג<הואאיצ'הידיעללכאורה
כפילו'ישועי-עסיסי'שהנחום?ואילו

נוסהשכבראחרקורכןשללכאורה,
נחוםבפועלאךירביץ'>,-יתרהבהצלחה
שלהפוליטיקה(הואהראשיהשחקןהוא-הוא
הטקסט),שלמרחב-הראיההתצפית,נקודת

סצינתשל-הראשיוהתאורןהבמאיהוא
עלהבלעדיתהאחראיתהמוקפדת,המרדף
<המדומות>,השפלותיוחרף-האבהשפלת
באולאאשרהאלגורית,הדרמהכללאורך
מבחוץ.להישבראי-יכולתועללהעידאלא
הסובייקטדברשלבסופוהואחירשנחום

בלשון"היודע",(הואההכרהובעלהמודע
שללבולבהיאהמרדףסצינתהסיפור).
שלוהמווסתהנשלטהמאזוכיסטיהדפוס
המאזוכיסטשלהחזקלאגו<עדותנחום

אתלבייםאחרים,סובייקטיםלתמרןויכולתו
הגדרתאתהחוזה-משחק,אתהסיטואציה,

מלאה).במודעות ,שלולצרכיוהמצב,
הואאיצ'ה !לתליין?נחוםנהפךמקורבן

24 
האמיתיבןהקור-המוכההצד ...קורבנו

הגבריהסובייקטאינודלז'שטועןכפי-
הגברי.שבסובייקטהאבהאב,אלא

פניםבבושתמגורשתהפאלוצנטריתהשררה
 .)?הישראלית(התרבותהסימבולימהסדר

"מהחוק-של-האב"מגורשבעצמוהאב
חדשה;גבריתמיניתזהותכינוןלטובת
ב"אתוסתמורהרקולאמגדרימהפך

גיבורשלהולדתורגעהישראלי":הכוחניות

 42-+בעמי+-המשך

אור-חשמלמיןנשפךהחדרכלכל"על-פנימוסרית:מבחינהפגומהסיטואציהעלהמעידיםמרחבתיאוריידיעלעוזאצלמעובההמינית-פרוורטיתהסיטואציה . 20
גדולים".כתמי·רסיבותהיוהחדרתקרת"עלחולני":

דכאנימנסהמציאות>,עלופיקוחלשליטהלתפיסה,ההכרה,לאופניהמתקשר(מושג"המכס"אתלגברמייחסתאחרות,פמיניסטיותכמואיריגאריי,לוס . 21
הנשית.לארוטיותמאודעדזרות ] ... [הצורהואפלייתהמכסעדיפותזה,היגיון"במסגרתהאשה:עםהמזוההל"המגע",בניגוד •כ"האובייקס"האשהכלפיהמופנה
היפהלאובייקטנעשיתהיאלפסיביות:שיוכהאתשוב,מסמלת,הדומיננטיתשדה-הראיה][שלהסקופיתלכלכלהוהכנסתהממכס,מאשרממגעיותרמתענגתהאשה

 .) 7 : 1977 (להתבוננות"

במרפאה:ההדדיהסירוססצינתראהאיצ'ה·נחום,שלהסאדו·מאזוכיססיהתפקידיםלמשחק . 22
אתלהחניקהחלאיצ'ה ] ... [כלוםחשדולאחשלאעדייןאבלכאב,שלנמוךקולהשמיעאיצ'הרחמים.בליומתחפרק-הקרסולאלאלסטיתתחבושתנחוםהידק"אז

עמי<שם, " ...המתוקותלאדוות-הכאבהתמכרנחום ] ... [החובשהנערשלגבובתחתיתזרמוועונגגאוהכאב,שלגלים-גליםונורא.איוםבהידוקהאלההאצבעות
91 (. 

אכזריגםאךרחמןאבאלוהים,בדמותכל-יכולאבלעצמומעמידישוהמאזוכססי.החוזהדרךלקרואאפשרישו,שלהצליבהתשוקתאתגםכמודמותו,את . 23
אפשרלאדון/אב.ביחסוכנועמונמךבמיקוםלהימצאבמסרהעבד/אדון,שלכקשרבן/אב,שלקשרהמכונןזההואישוואינטימי.מתמידבקשרנמצאהואעמושאר

ברית •לעונשוואףהאל-אב-אדוןשללהשגחתומצפההיהודיאב.רואההואבואשרלאלוהיוהיהודישליחסועלמבוססתישושלהקורבניותשתשוקתלסעדן
שמות-האב"עללסמינרב"הקדמהקאראוואג'ושלעקדת-יצחקעללאקאןשלדיונוראהדם","קצתשללהנגרותוהיהודיבתשוקתלדיוןהעקדה. 1הסירוס 1המילה

 .ן) 963 (

נאנס?באמתמינאנס?מיהכאב?עלהמונופוללמיהכאב?אתלעצמולנכסמצליחמיההיסטורי?הנרטיבשלהאמיתיהסובל/כואבמיהויותר?סבל/סובלמי . 24
האחרים/אחרות""שיחשלתמציתואוליזהנראות?). 1אמפסיה 1הזדהות 1רחמים 1הכרה •קורכן?שכלהיותהגדולהרווח/העונג(מהוהתליין?מיהוהקורבן?מיהו

הפרויקטידיעלהצבר""קורכןהראשונהבפעםהישראלית.החברהשלכ"הקורבן""הצבר"עללחשובהזמןהגיעאלההנחותבמסגרתובאמת,אלי.•,הפוסס·קולונ
תרבותמבקרי/סוכנישלבנםקורהצברהיההשנייהבפעםההגליאני>: Zeitgeistה·שלתמיםבן<קורהמליצהלתפארתוהפכואותואנס ,אותושהגההציוני

המסחרי?בערוץהמשודרותהטלוויזיוניתבפרסומותבערבוערבמדילוהנערכתזוהיאמכלוהמצמררתהמכאיבההקורבניותואוליאיקונוקלססים.
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 ,בחללוכאלובמנגינהעצמנואנו
;ם r ,~ל~דט ,ה;~~ח"לאר iד~י

o/ קמ;תך~ריםל:ryo/ ס~ק;םןרקם
ס:קףלה,ס~י~ןה~לא;!ים, ף~~י~~~

ס,נויחוג 7דר .o/ ~ f~~קום
ר;נה: nהאבאטמ;ספירההנתפס
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1"'HE lv1AN WITH THE BLUE GUIT AR 

III 

Ah, but to play m:in number one 

To drive the dagger in his heart, 

To Iay his bra.in upon the board 

And pick the acrid colors out, 

To nail his thought across the door, 

Its wings spread wide to rain and snow, 

T ס strike his living hi and ho" 
T ס tick it, tock it, tum it true, 

To b:גng it frorn a savage blue, 

J angling the metal of the strings . . . 

~ q ר;דהt( ק~ידך~ע,ך:
נאשרר;נה nאלכא;רההיאהאמנותשמחשבת

 •:- T T: T • : • T -: -T i •: •: :- •י.

~ o/ry 1~לחיאס~ל·חים~תWf • 
הנחלההגיטרה .חללהיאהמנגינה

--: • T • T T • -TT T ••• : -

ם, /ryo:קמ;תלד~רים~ק;םית w .ע~
בגיטרה.מובנםנחבור

:• TT •-TT 

IV 

So that's life, then: things as they are? 

It picks its way on the blue guitar. 

A million people on one string? 

And all their manner in the thing, 

And all their manner, right and wrong, 

And all their manner, we:גk and strong? 

The feelings crazi1y, craftily call, 

Like a buzzing of Ries in autumn air, 

And tlוat's I_ife, then: things as the:1 are, 

This buzzing of the blue guitar. 

I 

The man bent over his guitar" 
A shearsman of sorts. The day was greס 

They said, "You have a blue guitar, 

Y ou do not pl:;, y things as they are.'י 

The man replied, "Things as they are 

A:re changed upon the blue guitar." 

And they said then, "But play, you rnust, 

A tune beyond us, yet ourselves, 

A tune upon the blue guitar 

Of things e.ץactly as they are." 

n 
I cannot bring a world quite round, 

Although I patch it as I can. 

I sing a hero's head, Iarge eye 

And bearded bronze, but not a man, 

Although I patch hirn as I can 

And reach through hirn almost to man. 

If to serenade airnost to rnan 

Is to rniss, b_y that, things as they are, 

Say that it is the serenade 

Of a man that plays a blue guitar. 

~ 
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V 

Do not speak to us of the greatness of poetry, 
Of the torches wisping in the underground, 

Of the structure of vaults upon a point of light. 
There are םס shadows in our sun, 

Day is desire and night is sleep. 
There are no shadows anywhere. 

The e:irth, for us, is flat and bare. 
There are no shadows. Poetry 

, Exceeding music must take the place 
Of empty heaven and its hyrnns. 

Ourselves in poetry must take their place, 
Even in the chattering of your guitar . 

VI 

.-\ tune beyond us as we are, 
Yet nothing changed by the blue guitar; 

Ourselves in the tune as if in space, 
Y et nothing changed, except the place 

Of things as they are and only the place 
A5 you play them, on the blue guitar, 

Placed, so, beyond the compass of change, 
Perceived in a final atmosphere; 

For a moment fi.nal, in the way 
The thinking of art se~s final when 

The thinking of god is smoky des.v. 

The tune is space. The blue guitar 

Becomes the place of thin~ as they are, 
A composing of senses of the gניitar. 

התרגוםבשוליהעוות
שימורןיוסף

מחזוראתפיוסם ) 1955 • 1879 (בנססטיולאסו
 The <הכחולה"הגיטרהעם"האישהשירים

Man with the Blue Guitar < 1937ב-, 

ביןנעשאורכםשירים, 33מכילכולוהמחזור
חלקםורקשורות,כפוליבתיםלשמונהארבעה
הםכאןשתורגמוהשיריםששתמחורזים.הקטן

שיריםהםהאלה,השיריםשבקובץ.הראשונים
בשיריםשוקלסטיבנסמובהקים.ארס-פואטיים

שירית:הבעהשלמודוסיםשניהאלה
עובדותהמביאההריאליסטיתההתבטאות

המתירההפואטית,וההתבטאות Iנחוויתן

לבטאייטיבמהםמישואלהוא .לדמיוןחירות
האנושית.המציאותאתובעיקרהמציאות,את

בשאלההאלהבשיריםהתענייןלאסטיבנס
וגםשהיא,כמותהמציאותמהי-האונטולוגית

יכולתנו-האפיסטמולוגיתבשאלהבעיקר,לא,
לשקףהשירהביכולתאלאהמציאות,אתלהכיר

המציאות.את

לכליסמלהיאסימבולי'תפקידכאןלגיטרה
בגיטרה,ניגןעצמוסטיבנסאמנותי.ביטוי

הבעהבכליולאבהדוקאבחרכךמשוםואולי
בתפקידכאןמופיעההגיטרהרקלאאבלאחר.

מופיעיםמיליםצירופיכמהגם Iסימבולי
מסורתהשקפה,עללהצביעכדיייצוגיבתפקיד

ידועה.עמדהאו

- things as they are "המליםצירוף
שבשירהשניבביתהמופיעשהם",כמותדברים

<בחרוז blue guitarעםונחרז ,הראשון
הפרובלמטיקהעלמצביעבעברית),עוברלשא

מחזוראתהנראה,ככלשהולידה,הבסיסית,
ככלישירדיווחביןהניגודהזה:השירים
הפואטיתוההבעההמציאות,שלהאפשר
מצידולקוחהזההצירוףלדמיון.דרורהמתירה

עיסוקומתחוםסטיבנס,שלחייושלהאחר
כפרקליטחינוכובמהלך .דיןכעורך

בעלסטיבנסנקלעהארוורדבאוניברסיטת
 .המשפטיבדיוןהרצויההלשוןלשאלתכורחו
ג'וןשללטיעונומיוחדמקוםשמורהזהבדיון
בזמןהאמפיריציסטיתהאסכולהמראשילרק,

עמדהזהבענייןנקט(שפרדוקסליתלרקהחדש.
שתכליתההשירית,שהשפהטעןאפלטונית)

כמות"הדבריםאתמסתירההשומע,אתלנעג
בו),השתמשעצמושלוקלשון ~~ט~(שהם"

שיחלצורותמתאימהאינהזושפהלפיכך'
עללדווחשמטרתןאחר)תחוםבכלאו(במדע

 1מכךיתרהבמדויק.אותהלתאראוהמציאות

מוטעותמחשבותלעוררעשויהפואטיהביטוי
במקומן.שלאותשוקות

שלאמיתוהלוקיאנית,התפיסהכנגדקמורבים
המשפטבמערכתגםבהלדבוקקשהדברשל

שלשהאינטרסכיווןשבארה"ב,האדברסרית
פעםלאלהשתמשהדיןעורךאתמחייבהלקוח

המושבעים.אתלשכנעכדיפואטייםבביטויים
הכולעל-ידינתפסאינושובשהמשפטגםהמ

אקספוזיטורייםניסוחיםהמחייבמדויק,כמדע

שבוכוחותממשחקכחלקאלאבלבד'סטריליים
האתוסהמיתוס,גםלגיטימיחלקלוקחים
מקוםישכזאתבזירהוהאידיאולוגיות.הלאומי

אגב,פואטיות.להתבטאויותגםמבוטללא
צורותשםגםמגלההמשפטיתהשפהניתוח
מאשריותרהמציאותאתשמכסותביטוי

 .אותהמשקפות

האבחנותאתלהכירהיהיכוללאסטיבנס
גוררבכללמדועהיאהשאלהאולםהאלה,
לדיוןהמשפטיתהלשוןעלהויכוחאתסטיבנס

היהלאבנססטי Iאחדשמצדנראההשירה.על
שמוציאכתחוםהשירהאתלעצמולתארמוכן

אתכלומר'שהם,כמותהדבריםאתמתוכו
 .היכולתגבולקצהעדהמדויק,הענייניהדיווח
מהאפשרותסטיבנסהוטרדשנימצדואולם
צורותלהחמיץעשויבלבדכזאתבגישהשדיון

ליצורהדמיוןשלבמאמץשלידתןהתבוננות
אחרצדביטוילידיבאכאןחדשות.ראיהזריות
להתפתחויותזיקתו •סטיבנסשלבחייו

במאהבצרפת,בעיקרהמודרנית,באמנות

התפתחויותהזאת.המאהובתחילתהקודמת
באמנותגםמכך'פחותלאאךבשירה,

הפלסטית.

נולדההכחולההגיטרהעםלאישהאסוציאציה
פיקסו'שלהידועההתמונהבעקבותכנראה

במהלך 11903בשנתשצוירההזקן","הגיטריסט
שניםכשלושאחת,עדותלפיהכחולה.התקופה

 , 1934בשנתהזה,השיריםמחזורפרסוםלפני

בעירפיקסושלתמונותתערוכתהוצגה
סטיבנסהתגוררבההעיר(קונטיקט>,הרטפורד

הכירימיםבאותםהידוע,ככלתקופה.באותה
ואתפיקסושליצירתואתהיטבסטיבנסכבר

נפריס.שהתרחשוהאמנותיותההתפתחויות

סטיבנסהיהבאירופה,ביקרלאשמעולםלמרות
ביטוייםבשיריושילבהואמובהק.פרנקופיל
מזכירהואהזההשיריםבמחזורוגםבצרפתית,

גםתורשלא , 15מספרבשירואמנותופיקסואת
עמדהלאהזקןהגיטריסטתמונתאולםכאן.

השיריםמחזורחיבורבעתסטיבנסלפניכנראה
לאזכרשלאבמתכווןסטיבנסבחראוליאוהזה

שציירבתמונהשכןמוחלט.בדיוקאותה
 ,) 1904 • 1901 (הכחולהבתקופהאמנםפיקסו,

בצבעאלאבכחולמצוירתאינהעצמההגיטרה
צריךבכךלהבחין(כדיצהוב-חום Iהטבעיהעץ

או ,בשיקגובמוזיאון ,המקוראתלראות
הצבעיםהפרדתשבהברפרודוקציהלהתבונן

לגיטרהההתייחסותואוליבמיוחד),טובה

22 
 236גליון



כמהעדבפתיחהכברמלמדתדוקא,ככחולה
החירותללאבמציאותלדוןססיבנסהתקשה
הפואטי.הדמיוןשמאפשר

בפאריס,המאהתחילתשלהפלסטיתלאמנותהקשר
השיריםלהבנתחיוניאכןהואלפיקסו'וחדיובמ

ימיהיוהעולםמלחמותשתישביןהימיםהאלה.
ישנואכןהסוריאליססית.התנועהשלפריחתה
המשורר-ברטון'ולאגרריבנסלסטימשותףמשהו
האמנותשלהמניפסטיםאתשחיברצייר'

אתססיבנסשכתבלפנישניםכעשרהסוריאליססית.
לפיקסובמיוחדברטוןהתייחסהזההשיריםרומחז

מזה,חשובפואטית.התבטאותכמשקפתלגיטרהו
שלמנוגדותמגמותביןחיבורלמצואניסושניהם
ביןכחיבורזאתהגדירססיבנסאמנותית.הבעה

חיבורחיפשברטוןואילוודמיוניריאליססיתיאור
המציאותושיקוףהחיצוניתהמציאותשיקוףבין

נראיםהניגודיםשנימהלא-מודע.היונקתמית,יהפנ
שהםכמותשהדבריםנניחאםלזה,זהכקרובים

על-ידישנחשבמהעםאחדבקנהםיעול
שמחוץהעולם(שלחיצוניתכראיההסוריאליססים

ראיהעםאחדבקנהעולההדמיוןואילולסובייקט)
לאשססיבנסאלאמודע.הלאמתוךצומחאופנימית

הנחהמודע,בלאדוקאהואהדמיוןשמקורהניח
הפסיכולוגיהמוצדקת.עודנראיתאינהאשמנם

כפעילותהדמיוןאתמתארתבימינוהקוגניטיבית
לאחשיבהאסטרטגיותעלהנשענתמנטלית

על-פיוהרכבהפירוקאנלוגיה,כגוןשיגרתיות
ועוד.דה·קונטקססואליזציהשונים,עקרונות

יצירתייםומתמטיקאיםכימאיםקאים,יפיז

ניסויי(דוגמה:לאמניםבדומהבדמיוןמשתמשים
דמיוןבעליאנשיםאיינשטיין).אלברטשלהחשיבה

מיוחדות,חשיבהאסטרטגיותבעליאנשיםהם
לתיאור.ניתןשחלקן

שהתאיםמהאתהסוריאליזםמתוךבחרססיבנס
הכתיבהרעיוןאתאימץלאהוא .לצרכיו

מודע,הלאעל-ידיכביכול'המודרכת,טומטית,והא
שלהראשוןבמניפסטמרכזיכהמקוםשתופסןורעי
סוגיביןחיבורחיפשלאגםהואריאליססים.והס

זיקתו .תיאטרוןמוסיקה,שירה,ציור'אמנויות:

שממנהבשירה,מוקדהלאלסוריאליזםססיבנסשל
הפלסטית.באמנותדווקאאלאהסוריאליזם,נולד

הציורשבבסיסהעיקרוןאתליישםביקשססיבנס
באלמנטיםהאינדיבידואליהטיפול-הסוריאליססי

הביטויאתלשכללכדי-המציאותשלצורניים
השירי.

זקןאוהגדולההעיןשלהעצמאילמעמדלבנשים
אליהםלהתייחסהאפשרותהשלישי.בשירהברונזה

מיסודותהיאמהקשרםבמנותקעצמיםכאל

במציאותלדוןלאמןמאפשרתהיאיאליזם.רהסו
ואחר-כךנבנתהשמהםלאלמנטיםמפורקתכשהיא

ניתוק .האמןבחירתעל-פימחדשמורכבת
מכךמתחילוהשגורהטבעיממקומםהאלמנטים

עמדוכאילוהעצםלמאפיינילהתייחסרשאישהאמן
עצמם.בזכות

מהצבע.הצורהאתבחופשיותמנתקבנססטיוכך'

שעשהכפיעצמים,שלוהרכבהלפירוקועדומכאן
לאבאופןגוףאבריאופנים,כינור'עםפיקסו

אחרת,ראיהזריתפעםבכללהדגישהבאשגרתי'
גדול.לאהמרחקראיה,זריותשלבו-זמניריבויאו

דבריםזהבענייןבנססטימזכירממכתביו'באחד

בראיוןזרבוס)(כריסטיאןלחברופיקסושאמר

צרפתי:עתבכתבשהתפרסם

אניכךואחרמצייראני ... "

דבר'שלבסופואךזאת.הורס
אתלאיבוד.הולךלאדברשום

אחד'מחלקמסירשאביהאדום
אחר",בחלקלמצואניתן

סטיבנסשלמבחינתוהשאלה
ניתןהזההעקרוןאםחיתה

אפשרהאםבשירה,גםליישום
דמיונואתיפעילשהמשורר

זריותאינסוףליצורכדי
האלמנטיםכאשר-התבוננות

כמותנשאריםהמציאותשל
ואופןארגונםאף-כיהשם

בלתילשינוינתוניםראייתם
פוסק.
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המציאותאתלפרקהאמןחירות
בנויההיאמהםלאלמנטים
האלההאלמנטיםאתולהרכיב

מבליאפשריארגוןבכל
(אוהחללאתהופכתלשנותם,
ההתרחשותלזירתהמרחב)

הפואטיהדימיוןהאמנותית.

בשינויהשאר'ביןמתממש,

 .בחללהאלמנטיםשלקמומם
באמנותמאליומובןהזההדבר

מבקשסטיבנסאולםהפלסטית
בשירה.גםבמלואואותוליישם

המנגינההשישי'בשירוכך

מעוצבהזהוהחללחללנעשית
כמותהדבריםאתבולמקםשמאפשרבאופןבגיטרה

הגיטרה-השירה.שיוצרתהמיוחדבחיבורשהם

1
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באופןהמציאותשללאלמנטיםלהתייחסהחירות
מהקשרםובמנותקתלוי'בלתיאינדיבידואלי'

שלהטבעייםמהמימדיםלהתעלםמאפשרתהטבעי'
להשתנותעשוייםהםבהקשרם.האלההאלמנטים

אתבעיצובוהמשוררלצורכיבהתאםחופשי'באופן
הסתםמןהשנישבשירהגדולההעיןוכך'המציאות.

בהתייחסהעיןשלהטבעייםמהמימדיםחורגת
מגריספיקסו'אצל(ראההטבעיתלסביבתה
(בשירמתייחסבנססטיאופן'באותוואחרים).

כאלשבה,אחדלמיתרואפילולגיטרה,הרביעי)
כמעט:אינסופיתמציאותבולמקםשניתןמרחב

רחותיהםואאחד/וכלמיתרעלאדם"מיליון
 ...עמם"

גםולושהם,כמותהדבריםאתלשירהתביעה
התלבטותגםאולימשקפתלהםשמעברמשהו

האמנותיתלאופציהסטיבנסשלביחסופואטית
שמעברמשמעויותלעצמיםהמייחסתהסימבוליסטית

שציירדרסואבריהצייראצלבמציאות.לקהשרם
מעטלאהושפעאבלפרימיטיביסטיבסגנון

ירח,ליצנים'אריה,יער'מופיעיםמהסימבוליזם
רבדיוקומתוךשהםכמותמצויריםאמנםשהם

אוירהמשרהכולההקומפוזיציהאךבפרטים
 .לנושמעברלעולמותשמרמזת

הופיעוהחשוביםשמבטאיההסימבוליססית,השירה
גםהדיםהכתהוהרוסיתהצרפתיתבשירה

בספרותשלהמובהקנציגאחרות.בספרויות
ספר '"ץובח"כוכביםשלאלתרמןהואהעברית
עם"האישסטיבנסשללספרוזמניםבקירובשנכתב
ב"כוכביםהמככביםהעצמיםהכחולה",הגיטרה

הכבשה, Iהדרךההלך'הפתיחה:משירהחלבחוץ"
מהמציאותלקוחיםועוד'הברוש,הירח,האילת,

לאבשיריםשלהםהקומפוזיציהאךהקונקרטית,
 .חדשיםעולמותיצרהאלאקיימתמציאותשיקפה

הפואטיתלאופציהביחסוהתלבטסטיבנס
כליבגיטרה,משתמשהואאמנםהסימבוליסטית.

להבעהכמספורהנוודים,משורריםשלנגינה
טווחאתבמפורשמגבילהואאבלאמנותית.
בטקסט:המוזכריםהעצמיםשל(הרפרור>ההתייחסות

לפידיםעל /השירה,גדולתעלאלינותדברו"אל
נקודתמעלהכוכיםמבנהעלבמעמקים,מאוושים

בשיראומרהואשלנו"בשמשצלליםאין / .האור
/בעבורנו'מקום.בשוםצללים"איןוממשיך: .החמישי
ועוד: " ...צלליםאין /וערומהשטוחההיאהארץ
הואוכאילושינה",והלילהתשוקההוא"היום
יותר!ולאפחותלאמוסיף:

איןרביםשבמובניםלסוריאליזם,ביחסכמוכאן'
אתסטיבנסמגדירהסימבוליזם,לביןבינומחיצה

להןשנחשףפואטיותלאופציותהתייחסויותיו
במלואשיופיעהקולשלו'האישיהקולאחריבחיפוש
מכן.שלאחרבשניםבהירותו

ססיבנסשליצירתונאספהלאארוכותשניםבמשך
מוסמכתמהדורהלאוריצאהלאחרונה, .אחדבספר
ססיבנסשלהפרוזאייםוהטקסטיםהשיריםכלשל

בנפרדונדפסושנערכומכתביומרביתאת(להוציא

ססיבנס,של~תועל-ידיאחדותשניםלפניכבר
בעריכתםלאוריצאההזאתהחדשההמהדורהלי).וח

מהראשונים ) Frank Kermode (קומרופונקשל

ו·ספר)לווהקדישססיבנסשלחשיבותועלשעמדו
 Library of> (Joan Richardsson <ריצ'רדסוןג'ון

1997 , America (. • 
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איפנדיסיאביס

סערירמימיוונית:

בירייעלהאיך

 יד:,~~ע,לה~יך ?ם ryןל;~ר~:די~ע,לה~יך
הח1ילים,אתהפ;על;ת,אתהמ;כר;ת,אתלתפ"ס

 .-ז- ...-:- ... :- •: : .

הכפר'נעריאתעירים, 1היםהשתתאת

אלה:להם:-~כל ...ל;מרנ;י·פר;ת,- iהתאת
ם-~ iא~ל ,ת. i~דדג~ם ··,:~~רים bרף 9f6~ם

אלהכלדנטים, 1סטןכ;כבים,מדענים,
ל i •כ•:ד~ T~ים •q ~ 1ס~ל fר j:ןסז;ןק: T 6עם
זה,אתי;דעואניר;ת, nנעצםהם

ם? ryלל;~ךיר i .ה·ז. ה~-;~~ק 9-~ל;לל; :ך·~ין
 ,ר fל~כ· ,ך~רם 1לשר Rרי~ב;ד
~~ע.לית,ס~~ת;רל yללחץ yי;ן~ינ; wלז;ני
התסני°כים:עםלזה ,~חרדלמי 1ד nשפ;למי

~יש p:.ס ת.;כ:ך~ן ryל ם-~~ך;ק~ ...ל¾:~יםי. Rרי ...~ב;ד
 •וריר w ;מ~סלPל.פ;ן~תלסחדיקי;דע;תולא_

~פו:לים. םי~~?~ ·,םי~ל~ל~ם,~םר Rרי°~ב;ד

יווניתהיסטוריה

f ל;ק 9ל 1~י~נ;ת~ריםw :ראf רים~
 ,ה~ Rס~ש, 1~כ~נ:רילה,~נ;ת
ד 1ן~דף 9נ;סרישסריש'

~יף Rר~ה Rןס~ר 1ן~דזרי~ה, 1
ך 1ןחתש 1ן:נן 1ז;נ1י 1ף 1ן~ש

~ש;ף 1

אריזה
:-• T 

ויאמרר nהש;ש1יב;אכדי
 ·:: ·:'ל-מד~נהאח;זים 66

 iל~~ס:זים 1~ח 27
 1.לנזים 1אח.-7ו

לים 1כלזים 1אחשבעה.בא;תם 1
: T T : • :-• : • 

 ,~ר wע;ת, Rס~א;ת, Rס~~ים, wד
והח1יים ,ת;ב; n , 1עמלנ

:-T •• : --• 

מה 1מא 1ח1ייםהחפצים

עצמם.לח1ייםפרטא;תם.מנחם iא~נ
•• :-•• T :---• -:ז 

ננכרח1יים 1חצינאם
• :• :•• -• -•• T 

ם 1נכלחים 1נט 1איננאם
באנל 1בשנה 1 :חה 1נמנלב~ ;,·,·לא
 •: : T ~•נן~~ T•~לאיןן iז;נ.ןהזiין

 1~נ Qסלא tז;נ~יןן.ןה~ין

ל t ~ 1לנה jך~לאז;נ~יןןךה"~ין
 : 1א;זונןש;ןדים 1א;זונ 1דד w ~ן 1ז;נ~יהד ..

נצינים 1הולאהפרסיםלא
ןל~:·ס~ך~~יםךקים 1 ט~-ןלא
 1נני-עמנאלא

:• T :•• -•• 

~ Q ןסןס~מ;ןף 1~סy ת

ד~~ים Rן~~ים Rי~י 7פ;
ותעש1ינים.כנס1יה 1

 .·ז-:- :·ז .. :

 • 1א;זונןש;דדים 1א;זונ 1דד w ~י;יןןהד ..

גן-חיותחנוכתבטקסהמשוררנאום

 1איפשהשמיאתכשמזכירים

ן~rיע 'יח~?~~ית i~זו ··;א.ן i ת~~ ,ת,ע~ב~~~
מתרניםלי.ים nשש;לוהמכתביםהשפריםמתרנים

 ·- : · ·סקלפ;:ן.·;ת n ~~ורים 1~זו i~~רים, 6
נדיבים,נעשיםהחברים -:-... -:-. : . . 
מח1יכיםשליהערבים

T :-•• • :• • : -: • 

 • 1איפשהשמיאתכשמזכירים
: :· -: .. :· : . .. :· 

 ,ת;ר.ח~י;ת 9~~לקק;ךה~ה ג~~לי~ין
אחרים,נכ;כבי-לכתר;ת, nאנמערכ;iו-שמש

 ,~ךץ-:ל~ת ci~ב i~כךה:_;ק~··~הק· 1 ;ך~.ןה :ל~~
l ~~ים~ע,ז;ניד י~~t ~ך~ר.~~ין י~~י

 .ססמ;ןיןןנ;rןסזר;ת,י ןr;רי;~ס~יר'ראשי ~;ד~

 ) 1991השד",שלבעורורקומים"שירים(מתוך

ביוון.-1949בנולדאיפנדיסיאביס
'לשירה.'קאוואפיס'בפרסזכה-1995בשירה.ספרי 8פר.סם
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וליאורהאן
 IJ'אן 1אוןו;ד;'ר~דג'ועפרהמתורכית:

~1 ~ 
העיראתלעזוב

ת,"זא [i~עיר ם~~~ןש;~ט
~יר;ת, [i~ת ל~~~לךא;ת
נליל;ת,שירים [i ·ת~~~~תל~מ;ע . . . . . -.. 

ד~ים,זאת [i~עירסךח;ב;ת

~ים. rד~הע;דרים םד~·י;~-י~ד~

ערב-ערבתה~גישה wס~לצרית
, • T • • T •• •:•: •:•: f 

w מחבבא;תהושאניסית 1~ל;רחיא
• • • : :• :-• T •• - : f 

הזאת.נעירהיא
• T • -

למותקרוב

~נט,לע.;רי ה;~~ wקז vכד~דז 9ס~
:p פוקס~~ך;ט 1ס 71 ן~~~א 1~הT 

 •~ס ry~ד 1~ן 1שק~ע.י~ין
זאת. [i~עירא 1ה

נ;סעיםזפ;בילה w ט:~ iJח.~דת
:הזאת,בעירהיאלד~י· 1ל~~ר·ה

• • • T • -

י' ~rן~ר;נ;

 'י~ 1~ה
י ~rקדרי·~

זאת, [i~עיר?לם~י 9 ~ך~ 1ע,ב;ן~י
-סכ"לןל~ר;ת-~ן~י~לך~ף
הזאתהעיראתע;זבב 1ש י~~

~~ y עיר ה~~ן~-~ Q .ךת-

 ,ם:~ר~·ןי; ת~~חךף,
~םל;ן-םדרו'ח;ל.ה
תי 1נבדידלבזיל~אב~

:-. : -. . : . . ' 
 .ם:~~ [i~םק;ןר'כ(ם

לקרבחולך

לקןב.ה;ל.רר fwזה-ב·=:לי ..
 :עכשיושאתהכפייפהםזר

 ז:--ז•: •: ·:ז:

 ,ףי~~~~כ(םריס
iJ ךיקיף,-~לח~

לקרב.ה;ל.רי fw ·ב·ה~:לי ..

ב. 1עז ,ענישאני 1תרא~ל
' : ."' :-• • T T 

 ,ם:~ך~·ןי; ת~~חךף,
אהבה,ידעתיאניגם

נשים.אהבת-נצ-ע,~הלה·,
ז•-·:--:-•ז:

סע;לם.~תס~ןם:~ין ן~~ [iעם

לזפות, 1נגזרנכיבים 1ע.צ 1אנכ~ם
.זה,ל;ף qז= iלם i~ע 1~ינ f .~ה. 1ן~ינ~ה

רעים.מעשיםמלבד
• : --:-• T • 

:p 1~נ~ך;ק~י 9ס~ן ר~~~~~מות , 
ט;בים.נהיהאנחנוגםכשנמות
 .-נ~ים.אהבת~-נצע,תחלה,

 • T- ••ל-נ~כח~"הכ Tאת

•,• -. : -

 1951-1914(קניק)וליאררחאן
מרדוליהתורכית.בשירההמודרניסטיהזרםשלהמובהקנציגו

לאליטהשהופנתהגבוההבלשוןשכתבהספרותיבממסד
בלשוןבעיקרהכתובהולישלשירתובתורכיה.החברתית
 .וחלומותיודאגותיוסבלותיו,עלהפשוטבאדםעוסקתהדיבור,

הרבההפופולריותעלוהומור.תמימותבאופטימיות,ניחןהוא
מהדורות 60בכ·נדפסשספרוהעובדהתעידבתורכיהולישל

 • 36בןוהואבתאונהמתוליאורהאן , 1951מאז

המולדתלמען

 ?סזפ;ל.ךתז rל~ע;~יםלא~ה

 . .~הים,~~!ינוחלק
~או~ים.נ;~~יםח.ל,ק
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וולקוטזרקו~ו~
לשםגיוראמאנגלית:

אותות

יבסקייזגאדםל

א

התשע-עשרהבמאהצלליתהאתהשלימהאיר;פה
~ o ת~~·ד •נ;ת' T ע.ל;ת~:~, f נ;ר~i .ז~ •ת-, :~ i ;ןי;ת,•,~יקל~

 .ת 7~~ךכ 1 .~;אי ,ת;~ך_ 9קיל /oב;ת qמ.זpונ;דן ry י~~~
o/ לry ן~;ר' o/ ד~י;נ;ת,עם~.זךתןת; 1צ

~_ךכ;תק;ת 9 ~ל /oי·~נ:וים w1גדה rחד /o~ד:ה
לים 1נשר;ת 1חבעםבס;גרים,דלת;תפתחיעם

 ת;~~ 1ת p: 1סמ~י~ים 1~ו הס~~·~ג;ן~ם iןי';צ;ת; qל :;ת·נ~~~~ 6
 םי:~~~י~-י~~קי·~~ן 1סל~~יחיםב; /oמ~אל~ךק
ים nננ;כפירהדברימפתלת:עלילהשללמב;כהיס;,

i לg ה~~••~ו:ז~~ ה~~~ל ~ ry ~~•;צתלים,•ח•ףצ"T רי,;ד~י•ם~
ךקים_~~ןדי Q1ס י~~א;~ןה, ryל /oמ~ח~תת;ת 7רל 1מ

 ה~~ריס~ךים,-9~יקי p ~ q: תך~~~ ר~~~לש;~ךים
יםידעם~~סדrיר~ים 9 םי~~~~ךף~~פ;ךךת

הלאמית.בספר~הלים 1הכבישניםספרים

q 1ן~~נ-ל~ ן;ך~~~ה o/ ן • : 1~נfryT י~••~~ Vir ם
~~ןז ר~~~ת;~ית-ק~רם, ry~יריךים q ~~~דליםל.י 9 ~ 7

 תל~ר~~~ ת;ז~!~מ~קtקי~ת 9~ךים, 71מךגל~~יםקקשך
י Q1סת 1מלמ~תה;ל.ם w~ר·לא
 Pt7 ~ 71דדיק.דם:ר wכ(ה /oם 1~ח·ל /oת,.ר; f?ך 6
~ o/ ן~נ:וים~שןה ם~~~;~מ;ד;למחןי;ןo/ ם 1~ר
~ w ק;םo/ ת 1~ל~f ן~~rךךב;ת_~~רת.~יn ;ת;ק. 

ב

מ~~ה~ן;ע,ןםעםר;~~ים p:ים Q9ת;;ב;ת n~ךמךח.ק

מ~מ~רל /o ;ב~ p:ךיץ' 7ק;ל /o~סם~י 1~ךש
זקית rמ~ידס~ריןה~rיך~קת, ;ת~ /o~יר~מר~יש;

o/ לQ יד~ית~ד~ה 'יד~~יד~קסrר 1מ~o/ ~;~שי 
א;ר-שמשצרימ;תחית: 1הלחלאתהפר;טר;ט,ד 1יחאת
 ... ...ס~יר ry rר i ~ןה 1 ג~~·לדלת ...~rיםת· ,סל;ן~רף~ל

o/ ה~~~מ~פ;ת~ים, 1סע,לל o/ י~ך~~~א;ר~ז:וי-מ~~הל' 
י~~ר;ןדrי ת~~ ryמ~~יר;~הל /o~ד:rיה~קצףר'
ד; 1חךהלת 1זס,ןב;ת~יןב; /oןה.סרבן~ק;ם ~~

o/ אן~~~הלrחףרדק ·יtדב~ז
 .ף~?~ג 7 ~ע,ן;ה,ע,~י ,ת;יQ;:p 1ל;ת, f ~ :םי~~ W ~ 7 1י ry :~ל,ה

ק;ךהןה. ,ף;ס~ 7;~זtים n 1נ ry ~~~ה /oמקד~הז;
~ד~י~יםר~יה /o~רסקים,?ל~ים tמק;ך~ים, 1ןנ
תלמישבהםשך;תא;כמדרכ;ת, 1ת;,ע;תינאת

ם, ry ~?~סי "א T ;פ~ ם;: ry ~ 1נ ryT ~~ג. 7מ~ונ i~~ים Q ~סע~ר;ן
לפרידתהערבבשעתנ;צהעננישלצעיפיהםאתהממירים

-:•• :• :•••:• :• -:•• T •:-:•:••:זז•

o/ נ:וקר;תא;~ןה, ~י~י~רי~הל:p ים, 1ר~r ךנ;תo/ ע~
מ~~י~יתדמ~ןת;ע rסר~ד~ית,ת 1דדיבמפ;ןט;ת

o/ 7~םר·~ך~דרי~ה:~י~ה 1~מ ןי~~~ל;n ירים,ע,~~ים~ים~~
ניר-כגליליבמשא~;תר;עמיםעצףמיםכבשיםענני

 1ל~טזv-א;rינ~~חיןה Tג;~לת •ת: 1נ w ~ל /r~oיה 1ך~מ.י ן;•ת~

הנ;פיםאתה~שנים,התגליפיםאתה;פכים 1אנחנכאשר
 .ם;ח~~ים-·~ך.ן 1 ·ן~~--יק 1~·סל·~ ~,~-,~~ םי~~~~ 6ם-:~י-1ר qס
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ך;ד~יםם ry י~;ל~~~~ב;ךןים, ן~~ס·י~~ר.~סךח;ב;ת
~~לtקים~קך~~יםמקיר;ת.ןה,עםןה.?ח~לח.ש

נ:ייר;ת 9מ~~פך;ת~~ים~יןמ~~ן·ךךד:~תמ~ך~יעים
כקים~ן fרילא;תך wממ; Oכ(רמ; p: (ע~~ן~ת

מ~~tקיר r ~~~מה mל;ן·סד qא; ,ם:~~~מדמותלק;ל
~ע,תךךת,ש;ע;ד~יןר~~תמזpךך~ה).על םי~;ל~~
~ ryo/ מ~מכ:רים~ת ם~~לקחוםr .9דג~ים~יםq ים~

o/ ךח;ב~ין ם~~~~תo/ לקרא:ע.ז~ w ,יי 9מ 7ןה.~ ת;ח~,ם~
ש;נ;תש,ר;תדגמ;תר·~ר oן~~רו,ל~ה
"מ~הור." ,םי~~~לוקי o ~רחוץךם~ים, 9qמא;}יםעל

ע'נ 7ק; rryי~אודתה, 9סר;~ד ת~~ ?jן~ע.ת
 ,םי~~~ממ~נ:ייםט;ך:ה, 9מחל /oס~~יךהב;ן 9מא;~דת 7
o מ ,קי·ס~~ןולq מ~נז;תq ,ממרוס;תo/ קף~ת~סה~~

ךיץ. /oןא;ד 71בו~ד~~לולךך~ה,מזr~pי¾ה
:p ובrמ~ך~לo/ חףב;ת, ן~~-ת;א?~~ל?~~ Q קים 9 ~~מסךח;בי

}ייו 9ע,ל.י ,חי o/7 ~~רךהל /oק 9מלא·~~~ןה ry~ת
סע.י~:ם:ח p ~ססמ;ןמ¾עול,~ית·סא;~ךהעל~ים fמו

מתאבלתהמצלמהברזל'מסלתלידא;ללחם,בת;רמחכה
י.יי.י- : • T .. :ה-ע-,;ת •י.~לנעה-כהרגלההיא •י.כעת,כלנו•;על

-.• T •• T • T T T •• : •: : •: T T 

הנזשנה,העירשלהתיאטרלנז;תלפנ;תמסבי°ב
~~:• o ת~~~ןשת• ~~:~ t כ~מרים;~ T ,ךקי ,סךק:;~ל~ים~

סענ:יי~המ~~ה~יעדמ~א,מ~הףר
o/ ~ 9 ף;ס~ 7~ך~ית, ,ה~ 9ף~ל 9 ~ךה, ry ;תי~;י. 

מק;~יםד~י l7: ר~.ע~דמ;~ה ,ה~;ךי~ך:,המהוא~ן fס
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עזנתינילמה ,אמיאנא
מזוריאיר

שופמןלגרשון'אמי"''בסיפורמחתרתיתקר~אה

אלוהיגדולבקולישועויצעקהתשיעית"ובשעה
למהאליאליפירושואשרשבקתנילמהאלוהי

עזבתני."

 ) 34ו, Hט(מרקוס,

ומוצגתהמתנסחתהיסוד'ענת Iי

כאן'המוצעיםובאבחנותבדברים == =

מפגיןקצרצרסיפוראותוכיהיא,

החוברתומרשימה,שנונהאסתטיתמורכבות

איןאשרנוקב,מוסרי-אידיאילמסרעוד
הדעתעללהעלותםאושניהם,אתלשער
עםהשני'ואפילוהראשון'המפגשבשעת

הסיפור.

קצרצרסיפוראותולכל'ראשיתאבל'
צעמו:

"בשעההבאה:בהתבטאותפותחהסיפור

עודכימעיר-מולדתי'הידיעההגעתניקשה
הזמןמסגרתכאןנמסרתלכאורה,חיה."אמי
מדווחתוהיאהסיפור'קורותאירעובה

דבר.לכלאובייקטיביתראיהמזווית
בחייקשהבשעההתרחשוהדבריםללמדך:

שלאחראלא .יותרלאנקודה. .ברהדו
וחומרקלהסיפור'להמשךשנתוודע
המספרכילנושיסתברולאחרלחתימתו'

כינבין '" ...צדיקתמים"אישמלהיותרחוק
לכאורה,האובייקטיביהדיווחמאחורי

התנסחותכמוסההידועה,הזמןולמסגרת
המצטרפתהסויה,לאאךסמויהנוספת,
במופגןהמכחישהסיפור'שלהעומקלמבנה

הסיפור'שלהאפידרמיהעליון'הרובדאת
כמשלהוכמתעה,כמוטעהאותוומציג

 .שוללוכמוליך
מהדהדתלאאםמדהימה,הפתעהובכן:

כהיםשב .למספרמזומנתממדיםואדירת
שובהזקנהאמוכיסבורשהיהלאחררבות
חיהואכילומתחוורלפתעהחיים,ביןאינה

שניםשלושיםבמהלךבטעותשרויבעודו
הזוועותלמרותחיהעדייןואמוארוכות,
נפרדו'מאזשחלףהרבהזמןולמרות
"בילעאשרהגדול""המוותאותוולמרות

ברגישותאפוא,כךחמל"!ולאבינתייםשם
המפגשרגעאתמתעדהדוברללב,נוגעת

אשרהאבודהאמושלתמונתהעםהראשון
שניםששלושיםוכיווןבמכתב.אליונשלחה
מטבעלאחרונה,אותהראהמאזעברו

זאתבכלאבלמאוד'הזדקנההיאהדברים
מחדש,אליהומתוודעאותהמזהההוא

כמעטמכך'פחותולאזהיר'אטי'בתהליך
זאתעזים.רגשותאפוףלב,ונוקבמזעזע
תהליך-ההתוודעותשלחתימתוועוד.
ממדלומקנהבוודאי '" ...אמי"אמי'במלים
העובדהמכוחאףאלאלעצמורקלאדרמטי
אמי","אמי'הלב,מעומקהקריאהכיהבאה.

הזועקלאלישעמקראיתכאלוזיהמתפקדת
מכאובמתוךובתדהמה,בחרדהבפליאה,
חוזהשהואבשעהקשה,ארנוןותחושת

אבי"אביהשמימה:בעלותוהנביאבאליהו
י"ג , 12ב' ,'ב<מלכיםופרשיו",ישראלרכב

14 (, 

רקלאכאן'המזוההמקראיתרזיהאלאותה
ההתוודעותלתהליךנוסףדרמטיממדמקנה
הזקנה,אמועםבסיפורהדוברשלמחדש

הרגשמפלסאתמזניקהאףאלאהאבודה,
כיעז.לשיאתהליךבאותוהכרוךהצורב
אבי""אביאלישעשלהנואשתזעקתו

אמי""אמיהדובר'בקריאתהמהדהדת

בשצףהפורציםעזיםברגשותהיאאףכרוכה

ביןהמתרחשפעמי'וחדמפעיםמרגש,ברגע

עזיםבעבותותבזוזוהקשורותדמויותשתי

בןביןהמתאפייניםואהבה,הערצהשל
מפגינהאלוזיהאותהועו.דזאת .לאביו
מכוחמצודד'אסתטיתחכוםשלגילוי

במסומןכיבה.המתאבחנתהכיווניםהצלבת
במפגשמדוברהנתון>(הסיפורהאלוזיוניסטי

לאחראםלביןבןביןהמתרחשמחודש
שבמסמןבעודממושכת,פרידה

העוסקהמקראי(הטקסטיסטיבוזיוהאל
דמותביןבפרידהמדוברובאלישע>באליהו

המתרחשתפרידהכבנו'החשחניך'לביןאב
 .ממושךמפגשלאחר
מעבהאסתטיתחכוםאותומאליו:ומובן
בטקסט,המטופחהפואטיהרובדאתומדפן

האלוזיהשלתפקודהעללהעיבבלאאבל
הרגשרףאתהמגביהכקטליזטורהמקראית,

 .לאמוהדוברביןהמחודשבמפגשהמזוהה
לביןהמסמןביןהכיווניםהיפוךזאת:ואף

כלוכידוע,ביניהם.פערמפיקהמסומן
שלרבדיםשניביןבפערמקורהאירוניה
שלשוניםמישוריםשניביןמודעות,
כך'אובייקט.אואספקטלאותוהתייחסות

ביןהכיווניםהיפוךמכוחהנבעההפער

אירונית""אנרגיהמשחררלמסומןהמסמן
האשמהלכתבמתורגמתלהיותהעתידה

הדובר.נגדהמכווןוחריףנוקב

אותהאלוזיה,אותהשלהאפקטיביתפקודה
שופמןשלבסיפורוהמגויסתמקראית,רמיזה

נמרצתלהעצמהזוכהשורותיו'ביןומעוגנת
"מהדהדת"נוספתאלוזיהכיהעובדהמכוח
טקסטבאותוומעוצבתמאומצתדיוקנה,את

הנודעתלקריאתוהיאכאןוהכוונהעצמו.
בשעההנוצריישושלכאחת,והנוקבת-לב

ויצעקהתשיעית"ובשעההצלב:אלשנרצע
שבקתני'למהאלוהיאלוהיגדולבקולישוע
(מרקום,עזבתני"למהאליאליפירושואשר
 ,) 34 ,ט"ו

קורע-בקולהזועקבןמזוההזובאלוזיהאף
מתחוורבהמצמיתה,מצוקהשלבשעהלב
 1אביו.על-ידנעזבכילו

קודמתהכמוזו'אלוזיהאףועוד.זאת
למורכבותותורמתרקאינההמקראית,

עודאלאהנתון'הטקסטרצףשלירההעת
השכבהאתומאששתמעשירהמוסיפה,

לכתבההופכתבסיפור'המעוצבתהאירונית
המכווןותובעני'בוטהונוקב,חריףהאשמה

גישורמשוללאירוניפערכי .הדוברכלפי
לביןכאןהמזוהותהאלוזיותשתיביןנבעה
אמי""אמיקריאתואשרבסיפורהדובר

שתישבאותןבעודכיאותן.מהדהדת

כבןהחשבנעראו(ישו>בבןמדובראלוזיות
בשעהומאכזבהממכאובהזועק(אלישע>
כמואכןבסיפורהדוברהאב,על-ידישנעזב
ולאלישע,לישובמהופךאךכמוהם,זועק
 ,וכאןשעזב.זהאםכישנעזבזההיהלאהוא

מעומקכמוקוראהדוברכאשרכאן'דווקא

אתדרמטיבאורחומהדהדאמי","אמילבו
ושלהמקראיאלישעשלהכואבתקריאתם
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נוסקהסיפורכאשרדווקא ,הנוצריישו

העלילתיהערוץמתועליםאליואשרלשיא
הקורא ,אזדווקא ,האמוציונליוהערוץ
 ,הסיפורשלהכפוליםפניואתלזהותמתחיל

סיפורהמספרוהמעורטלהחשוףהפןאת
המספרוהחסויהכמוסהפןואת ,אחדמסוג

הפוךאףלחלוטין,אחרמסוגסיפור
לחלוטין.

אתלאבחןמתחילהקוראכאןדווקאכי
בקרקעיתוהמעוגן ,הפיגומי ,הפנימיהרובד

סתירהמסתמנתובו ,הסיפורשלהעמוקה
שלהעליוןלרובדככוויה,צורבתצורמת,
שנחשףהיחידהיהעתהעדאשר ,הסיפור

 ,כאןדווקאכי .להבנתוובעיקרהקוראלעין
המתיןהדוברמדועלתהות:מתחילהקורא

אחרילחפשניסהלאמדועארוכה?כהעת
שניםשלושיםשלבמהלכןהאבודהאמו

מתנסחהדוברוהריכל-כך?ממושכות
נמצאכךומתוך ,עצמועלהבא,באורח

כמעט"ואנידעת:בלאעצמואת"מפליל"
זה ,כברממנהשנתייתמתיהייתישבטוח

המקראיתהקינהלסגנוןלב(ושימוכבר"
מכניתכמובחזרההמתאפיין ,כאןהמזוהה

בניבניאבשלום,בניכמו:ביטויאותועל
 ,'ב(שמואל ,, ...בניבניאבשלום ...אבשלום

 .) 1י"ט,

אתמסגירההדוברהתנסחות ,ללמדך
והרתיעההתמיההמעורר ,הגמורחדלונו
כילחלוטיןבטוחהיהלאאמנםאםכאחת:

אתלוודאטרחלאמדועמתה,אכןאמו
אחריהלחפשכללניסהלאמדועהדבר'
כהנותרמדוענסתיימה,שהמלחמהלאחר
לנסותמאמץשלשמץולוהשקיעולאפסיבי

אמושלהאבודיםעקבותיהאתולמצוא
האהובה?

שלהגלויברובדשנחשבמהאפוא,כך
לאמואוהבבןביןגשמרכמפגשהטקסט
הטקסטשלהכמוסברובדמתחוורהאבודה,
אשרהבןנגדומגנהמוקיעהאשמהככתב

ולאמקוממתבפסיביותממושכותשניםשקע
ולוודאהאהובהאמואחרילחפשכללניסה
העובדהוהריהחיים.ביןעדייןהיאהאם

בנהאתלמצואהצליחהואףשרדהשאמו
החיפושכימעידה ,דברשלבסופוהאהוב

כתבאותוכלל.סיכוייםחשוךהיהלא
 ,יותרוחמורחריףלהיותהופךהאשמה
חייבהיהלאכללהדוברכישנתחוורלאחר

נמצאהאמושכן .בחיפושיולכתלהרחיק
עיראותהכילהניחוסביר ,הולדתוריבע

לתהליךהראשונההמוצאנקודתחיתה
 ,אחדאלמנטריפשוט,במהלךפוש.יהח

האבודהאמואתלאתריכולהיההדובר
ארוכות.שניםשלושיםבמהלך
שלמזההבהגדרהפותחהסיפור ,כזכור
הפעוטה,עלילתומעוגנתבההזמןמסגרת
התחוורשבולמועדגעהנובכלובעיקר
החיים:ביןעודהאבודהאמוכילדובר

מולדתימעירהידיעההגעתניקשה"בשעה
בווידוינחתםוהסיפורחיה."אמיעודכי

ישכאילוללב."הוקלהדובר:שלהבא
אנוילדיםעודלהצילני. ,לחלצניבכוחה
ומתנסחתמסתמנתכביכולילדים." ,כולנו
מצדללב,נוגעתנוספת,התבטאותכאן

אשרקטןכילדחשהואבבגרותוגםהדובר:
אמושלוהמנחםהאוהב ,והחומלהחםחיקה

אותוולחלץלהציליכולעדייןהקשישה,
אינה"כאילו"המלהואפילומצוקה.מכל

ביטחוןאותועללהעיבאולהאפיליכולה
מפקידהדוברבשמםאשרתמימיםותקווה

הרחוםבחיקהמצוקותיוואתעצמואת

 .חייואללבסוףשבהאשר ,אמושלוהמסוכך
הטקסטשלהגלויהרובדמאחוריושוב,

אתוהמנפץהסותר ,החסויהרובדמבצבץ

המופקשוללוהמוליךהמשלההרושם
כיפניםהמעמידהמתעתע, ,הגלוימהרובד
הןחיצונית,פאסדהאותהחזית,אותה

הסיפור.שלהאמיתיתוזהותומהותו
 ,לאחריתוחוברתהסיפורשפתיחתבשעהכי

המתורגםהשניים,ביןהנביעהקשרמתחוור

הדובר.אתהמפלילהלטרמינולוגיההואאף
אמוכימשתוקקוהואהדוברללב""הוקל
הוודאות(למרותממצוקתואותותחלץ

לפיהדבראיןכיןהבוגרת,המפוכחת,
האהובהשאמוהעובדהבגללבעיקרכוחה),
אליהאשרקשהבשעהדווקאלחייושבה

 ,כךכלממושכותשנהשלושים ,ובכןנקלע.
האבודה.אמואחרילחפשטרחלאהדובר

דילווהיהמתה,כברהיאכיהניחהוא
אמוכילומתחוורכאשראךהנחה.באותה
לאנובעלקראתהאושרוהחיים,ביןעודה
בשעה ,עכשיוכימקווהשהואמהעובדהמעט

הקשישהאמובנוכחותיש ,חייושלקשה
ולהצילולחלצוכדיאליואהבתהובכוח
מרפה.ואינההלופתת,מצוקהמאותה

מקוממתבפסיביותחטארקלאהדובר ,ובכן
המובן ,הטבעיהחיפושבעדסכרהאשר

הוסיףאףאלאהאבודה,אמואחר ,מאליו
עדייןשהיאלוהתחוורשכאשרבכךוחטא

מהולהאכן>(האותנטית,שמחתוהחיים,בין
שיבתכימקייווליסטית,כמעטבתקווהעוד

הפחותלכלאו ,לולסייעעתידהלחייואמו
בחייו.נקלעאליהקשהבשעהאותולנחם
אלוזיהולזהותלאתרניתןועוד.זאת

אףהנתון.הסיפוריבטקסטנוספתספרותית

הנתוןהסיפורביןגשרכראשמשמשתזו

היהודיים.המקורותמןקדום,טקסטלבין
סימולטניבאופןמתפקדתכקודמתההיאואף

והאידיאי-מוסרי.האסתטיברובד

בביטוימובהקבאורחמזוההאלוזיהאותה
ביטוישבעים",כבתהיאהרי"ועתההבא:

הידועההתבטאותואתבמפורשמהדהדזה

פסח:שלבהגדהעזריה,בןאלעזררבישל
זכיתיולאשנה,שבעיםכבןאני"הרי

אזכורוגו'.בלילות",מצריםיציאתשה.אמר
מפיקאלוזיהאותהבאמצעותמצריםיציאת
לקובלנההחוברחריף,אירוניאפקט

כי •הדוברכלפיהמופניתובוטהתובענית
לאומיבזיכרוןכרוכהמצריםיציאתבעוד
וממצוקה,מצרהלהחלצותהחוברחיובי
בסיפורהדוברולגאולה,מגולהלפדות
הכרוךבכלרקלאמבישבאורחנכשל

מצריםיציאתבמימושמגלות,אמובגאולת
במהלךמאחריותבבריחתואףאלאשלה,

אותה,למצואנסיובובחוסרשנה,שלושים
אםממצרים","יצאההיאאמנםאםלברר
נמצאוממצוקה.מצרהנחלצהאמנםהיא

המסמןביןהנבעההחריףשהפער

האלוזיוניסטיהמסומןלביןהאלוזיוניסטי
ונוקבתמגנהאירונית,לקובלנהמתורגם

תפקודהאףומכאן •בסיפורהדוברכנגד

במפלסכאן:המזוהההאלוזיהשלהכפול
רובדהסיפורילטקסטמקנההיא ,האסתטי

רקמתואתהמעשירהרב-שכבתיותשלנוסף
היא ,האידאיובמפלסהפואטיים.ודפוסיו
והביקורתיהמוסריהמסראתמאששת

 ,הסיפורשלהעמוקהבקרקעיתוהמתנסח
שלנוסףבממדאותומפרנסתהיאכךומתוך
צולפת.עוצמה
ברצףומאובחנתמזוההמקראיתאלוזיהועוד

כאןהעומדהקצרהסיפורשלהטקסט
ומעוצבתמאומצתזואלוזיהואףלבחינה.
מרשיםפואטיתחכוםהפגנתמתוך

האסתטילתפקודהבנוסף :יבותרבשב
שלהמאתגרתמורכבותואתהמתגבר
המסרשללצרכיומגויסתעודהיאהטקסט,

"כיהביטויבסיפור:המעוגןהמוסרי-אידיאי

אתמהדהד ,הסיפורפותחעמוחיה"אמיעוד

אחיו:עםבפגישתוהמקראייוסףשלשאלתו
יוסף ,אכן .) 5מ"ה,(בראשיתחי"אבי"העוד

ברוטליבניגודהאוהבאביומחיינגדע
עלהשיוסףשלאחראלא .לרצונווצורב

יכולשהיהודאימצרים,בארץלגדולה
ביןעודוהאםולברראביואחרילעקוב
הדוברכמובירר.ולאעקב.ולאהחיים.
אלוזיהאותה ,כךומתוך •הנתוןבסיפור
הדובראתוכורכת ,כאןהמזוההמקראית

 ,לאביוביחסחטאוועםיוסףעםבסיפור
המתעצבתהצורבתהביקורתאתמבצרת

אתשנטשהמספרכנגד ,בסיפורוהמתעצמת
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לזיתןעמוס

אררעיםספרים,מוספים,

העוקץועלהפרסעל

הממשלהראשמטעםהיצירהבפרסזניה
עליךהבאהקלהבטראומהכרוכהמסתבר'
גלים.בכמה

למהלעצמך:אומראתהכאשרראשוןגל
וישממניראוייםישבקשה?הגשתיבכלל

חופשיעודאהיהלאעכשיויותר!נזקקים
וכדומה.ליצור'

יכעוסשתיקהמשתררתכאשרשניגל
גםכךואחרמעטים>מברכים(להוציאמסביב
אילומפורשים:דבריםאחריםלךאומרים
שנבחרומיעםאותולקבלצריךהייתי
<עלוכדומה.עליו'מוותרהייתיהשנה,
יצחקקבלענייןבאותואחרמסוגשתיקה
"אף : 3.9.99מעריבלתרבותבראיוןלאור
צער'להביעאולתמוךאליהתקשרלאאחד
וכמההזוכיםרשימתאתראיתילי:לומר
שהואספקאיןשם",מופיעלאשאתהחבל
שניםכמהלפניזכהשגםוכמדומניראוי

מאב,!"עם,שלוהגדולהרומןאתאזכשכתב
מלכים"),

רן .בעיתוןדבריםנדפסיםכאשרשלישיגל
 ) 17 • 9,99 (ב'מעריב'וספרים'ב'ספרותיגיל

למה?'מקבל?מימעניק?'מיברשימתו
בכללהפרסגבילתמיהותשלשורהמעלה

שמעמהןחלקבפרט.השנהבוהזוכיםגביול
ביןכשצלצל'טלפוניתבשיחהמפי

מעניקיעלדבריוזאתעםלברך.הראשונים,
פרסים"המפריסות"חונטותאלהכיהפרס

חרב.כמדקרותהם

מתלבט.שאניולומרלהתיפייףרוצהאיניאז
יש(וכן'מעורבים.ברגשותאקבלואבל
בגרזן>.לאבאזמל'אנאאבלברוויזיה,צורך

כותביהכללשלהספרות

הספרות,תחי-מתההעברית"הספרות

מוטולשמששיכולהסיסמההיאהישראלית!"
מכאן"שנכתבת"ספרותחברחנןשללספרו

קטןספר )עמ' 173 , 1999אחרונות(ידיעות

הספריםבירידלתערוכהקטלוגמידות,
חשובספרלמעשהאךלכאורה,בירושלים,

רבות.מבחינותלמדי
"קיצורהיאספרושלהמשנהכותרת
בומתעדרקלאוהואהישראלית"הספרות

אלאהיום,ועדהמדינהמקוםקורותיהאת
לעידו.דבעיניוהראוייםתהליכיםמעודדגם

קץשלהתהליךזהודברשלבעיקרו
העם ,אחדעםשלכספרותהעבריתהספרות
ישראליתספרותשלוהתפתחותההיהודי'

שפתהיאשהעבריתתרבויותריבוישל
בכתיבתםהאנגלית<כמוהמשותפתכתיבתם

לאבוודאיאבלכיום>הודיםסופריםשל
ייחודי.תרבותימטעןבעלתשפה

אךבה,משתמשאינו<שחברבפאראפראזה

ישראלמדינתעלמספרו)משתמעתהיא
שספרלומראפשראזרחיה"'כלל"כמדינת

הנכתבתהישראליתהספרותאתמציגזה
ויכולכותביה"כללשל"כספרותבעברית
אתמטרימההיאזושמבחינהלהיות

המציאות.

ב'פתחכברחברעומדהללוהנקודותכלעל
-הישראליתהספרותספרו:שלהקצרדבר'
מכאן"שכותבים"ספרותהיא-כותבהוא

היאאבלעבריתשנכתבתספרותזוהי
שמתורגמותיצירותגםבתוכהכוללת
היידישכמואחרות,ישראליותמשפות

הישראליתהספרותשלסיפורהוהערבית.
זהויותכינוןשלכמסכתכאןמסופר

כלאשנדחותזהויותכוללישראליות,
שלהמקובליםבתיאוריםישראליות.
ושלהעבריתהספרותשלההיסטוריה

כללבדרךמופיעההישראליתהספרות
כמאפיין-הציונותלשון-העבריתהלשון

לא.ומהאלהבספרויותייכללמהשמכריע
כמגדירבלשוןהזוהבחירהחבר'אומראבל'
מרכיבשלמרכזיותועלכללבדרךמכסה
שלהיהודיותוהואיותר'עודמשמעותיאחר'

השייכותחשובהמהשפהיותרהספרות.

חברמבקשבעיקרהזההענייןואתהיהודית,

התבוננותמציעיםוהספר"התערוכהלחשוף:
זוהתבוננותהזה.התפקידיםלמשחקמבעד

השפהמופיעהבחזיתכיצדלראותמאפשרת

כבסיסמתקיימתהיהדותואילוהעברית,
שלההיסטוריהשלהמקובלתההבנה
הואשלעתיםבסיסהישראלית,הספרות
והתערוכההספרלכן' ...העיןמןמוצנע

שאינםמיאתגםהכוללתמערכתמשרטטים
האידיאולוגיותלתפישותמלאיםשותפים
 .במדינתשנוצרההספרותאתגנותשמאר
והציונות".היהודיותהיינו-ישראל

הישראליתהספרותתולדותאתמחלקחבר
דורמסלול-הראשוןמסלולים.לשישה
שמיר'יזהר'(גורי'בארץודורהפלמ"ח
בעיקרלדבריועסקואשרונוספים>אלתרמן
דור-השניהלאומי".הקולקטיבב"סיפור
דורסיון'אבירן' ,עמיחי<זך'המדינה

הקולב"גיבוששעסקוונוספים>
האוניברסליזםבהשפעתהאינדבידואליסטי"

ה-שנות-השלישיוהאנגלוסקסי.האירופי
הורביץ ,דולך ,(ויזלטירבשירה-70וה 60

המוסרי""הקודבגיבוששעסקוונוספים>

(מולישראליתזהותשלמכונןכעיקרון
ה-שנותהרביעילמשל).זך'שלהאירוניה

"אוטופיבמבעהמתייחדות-80וה 70

שבתאיקינן'אורפז' ,(ישורוןואפוקליפטי"
"ביקורתאתהמציגהחמישיונוספים).

הרומאניסטיתבכתיבההלאומית"הספרות
יהושע, ,<עוזהסופריםשלוהאקטואליסטית

"פירוקהשישיונוספים).שמאסוסמן'גרקנז'

<קסטל-בלום, "-90וה-80הבשנותוביזור
המבטאונוספים>,לאוריצחקקרת,אתגר
המבעהתגברותואתהמרכזהתרוקנותאת

 .לאומיהפוסט
מןאחדכלעלבפירוטלהתעכבאוכללא

בולטותדוגמאותרקאצייןלכןהמסלולים
 .ספרומגמתאתשימחישו
שעסקההראשוןהמסלולספרותאת ,כאמור

רואה,הואהלאומי"הקולקטיב"בסיפור
שפעלהאינסטרומנטליתכספרותכמדומני'
אתמילאההישראלית"הספרות'מטעם':
כליבהיותהזהויות,כמכוננתתפקידה

הלאומיתהאינטליגנציהשלבידיהמרכזי
זהויותכינון ...והמדינההיישובבתקופת

דמויותשלעיצובבאמצעותישראליות
זהויותושלמועדפותזהויותשלועלילות,
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הלאומיתהשחרורמלחמת .) 13<עמ'שנדחו"
קולקטיביתכזירהלדבריו'בה,מוצגת
מטריחתחתכולםאתהמלכדתמאחדת

הכתיבהגםזומבחינהאחת.תרבותית

כלפיהצבאהתנהגותעלהביקורתית
'חירבתיזהרשלבסיפוריוכמוהפלסטינים,

דברשלבסופו"מצייתת'השבוי'אוחיזעה'
"הביקורתאתוכורכתהלאומי"לקונסזוס
המעשהשלהאישורעםהחריפההמוסרית

'מגשגם .) 20(עמ'בנישולם"הכרוךהציוני
שלנוסףסוג"מייצגאלתרמןשלהכסף'
כמיהנופלייצוגדרךהציוניהמעשהאישור
"אישור" .)םש( ,,הלאומיתבתודעהחישנותר

מצדושמצדיקהציוני'הסיפורלצדקתכזה
גורישלבשירוגםמוצאהואהקורבנות,את

יצירותובשללגופותינו'מוטלות'הנה
נוספות.

אוהמדינה""דורשליהשגהמסלולספרות
מבטאתשקד'כהגדרתהחדש","הגל

הקולקטיבילמבע"התנגדותלעומתה
לשוןהעדפתמליצי'מדיבורזהירותהמגויס,

האירופילמודרניזםוהתחברותפרוזאית,
 ,זךנתןהמשורר .) 47(עמ'סקסי"והאנגלו

הפואטיקהעלהנוקבתשביקורתו
החדשהמהלךכלליאתקבעההאלתרמנית

פרטיות",חוויותדרךהלאומי"מיוצגושב
"האחר"שלקולוהופעתאתגםאיפשרה
זמירשלמהשלשיריוספר(למשלהמזרחי
בלסשמעוןשלוהרומןלענף"מבעד'הקול

בתרגומוהפלסטיניוהאחר"המעברה")
חוסייןושדעםהוציאעצמו<זךלעברית
 )ותמרים"''דקליםערביםעםשירישלמבחר

האוניברסלי.המבעבאמצעות
שנשכחהאחתספרותיתבדוגמהמרחיבחבר

אמנותיתחשיבותלהישאםוספקמאזכבר
אתלהבהירמטיבההיאדווקאאולםכלשהי'
כותב,הוא ,-1966בחיבורו.שלהמגמה
חדש""באורהרומן'קרני'בהוצאתהופיע

שנכתבהראשוןהרומןמנצור'עטאללהמאת
סיפורזהו .פלסטיניישראליבידיעברית
ליהודיה,פלסטיני-ישראלישלאהבתו

החברהשלהיסודיתהסתירהעםהמתעמתת
לביןשיוויוניתעמדהביןהקיבוצית
"בעצם :היהודיתהלאומיתהמחויבות

המובנתהטבעיותתחתהרומןחתרהופעתו

הספרותשליהודיותהשלמאליה
שלתפקודהנחשףגםבכךהישראלית.

שלמלכדכמאפייןלאהעבריתהשפה
ליהודיותכמסווהאלאהעברית,הספרות

כאשרהעברית,הספרותשל'כמגדירה'
הספרותשלהחילוניהדגםבנייתאפילו

נוכחותועלכללבדרךהושתתההישראלית
שםכותבהואהיהודי"המרכיבשלהקבועה

 ,) 61<עמ'

נקודתהואמנצורעטאללהשלהרומןאםגם
ספרותלקראתהמתפתחברצףמפנה

בקלותהתחולללאהמפנההריישראלית,
הסיפור"תבניתמגדירשחברמהבשל

יהושע,עוז'שלביצירותיהםהאדיפלי"

 14עמ' ,חברחנןשלספרומתוך

השאלותאת"המספרואחריםקנזכומרן'
הקולקטיביותהשאלותואתהלאומיות
שלבמסגרתהתבגרותשלכסיפורהאחרות
 .) 64(עמ'המשפחה"בתוךבין-דורימאבק

המסלולמשורריגםהציעוחדש""מהלך
הרץ'הורביץ'ולך'ו(ויזלטיר'השלישי

לבחינהשחתרוונוספים>שבתאימן'גלד
 •-50הבשנותשנבנוהזהויותשלמחודשת

והיאמוסרית""מחויבותזאתמכנהחבר

ויזלטירשלהביקורתעלבעיקרמסתמכת
שלהמכוונתהדלות"נגדשיצאהזךעל

בה,השולטתהאירוניהנגדובעיקרזךשירת
(עמ'מוסרית"מחויבותנטולתלושנראתה

כמומשורריםגםמשתייכיםזהלמהלך .) 73
רבין'עוזרקסט,יעוזאיתמרישורון'אבות

שבקובץבסר'ויעקבתומרציוןבן

"מסרביםהםמשוררים")("שיחשבעריכתו

רצףשלכסיפורהלאומילסיפורלהצטרף
ששתמלחמתלאחרלארץ",הגולהמןגואל

נמרץלתגבורהמוסרי""הקולזכההימים
במתעללויןחנוךשלהופעתועםבמיוחד
והתיאטרון.הספרות

יוםמלחמתבעקבותהרביעיהמסלול
אואוטופיתספרות"הולידהכיפורים
<עמ'חורבן"אוגאולההמבטיחהדיסטופית,

הסורי'ד,שבראתחברמשייךלכאן .) 94
של'המאהב"אתישרון'אבותשלאפריקני"
שלחרוד"לעיןר'הדרך " 2'ש'ואהיהושע,

ועו.דשבתאישלדברים"'זכרוןקינן'
"בביקורתהמתאפייןהחמישיהמסלול
שלהמהפךבסימןעומד .הלאומית"הספרות

 )' 77'עתרןגםנולדבה(תקופה 1977

שירהשהולידהלבנוןמלחמתשלובטראומה
בתקופההתפתחהכלבסךנרחבת.פוליטית

("גירושיםמורכבספרותימהלךזו

ערך:ר'עייןיחידים""התגנבותמאוחרים"'

האנישלזהותונעשתהשבו )אהבה"
מכרעתתרומהיציבה.פחותהחדשהישראלי

מנצור'עטאללהשלבמקרהכמוחבר'לפי
"ערבסקות"שבספרושמאסלאנטוןחיתה

הלאומיתהביקורתמגמתאתהביא ) 1986 (

שליהודיהציוניאופיהביטולאתהתובעת
שפרץשבוויכוחדומהלשיאה.ישראלמדינת

מדינתשלאופיהבנושאלשמאסיהושעבין
ביצירתוורואהכשמאסחברמצדדישראל'
שללעבריתובתרגומןעבריתהכתובה
("האופסמיסט",חביביאמיליצירות

אתהרע">השדבתו"סארייה"אחטיה",

הספרותחדירתשלהכותרתגולת
הישראלית:הספרותשללקאנוןהפלסטינית

שכתבועבריתכתובהספרותשל"הכניסה
מאחוריכיהעובדה,אתחושפתפלסטינים
היאעבריתשספרותהמוצהרתהטענה

מסתתרתבעברית,שכתובהספרות

שלכניסתם ...יהודיםשללספרותהתכוונות
כקנה-היהודיותאתחושפתושמאסחביבי

אבלהעברית,התרבותבתחומישליטמידה
כקנהמעמדהאתמערערתגםבעתבה

ואחריםשמאסחביביהזה.השליטהמידה
השורותאתופותחיםהזההכללאתמפרקים
הישראליתהספרותשלבהגדרתהלשינוי
הגבולותמןגתהחורספרותלקראת

 ,) 128<עמ'המסורתיים"הלאומיים

הלאומיהמרכזשהתרופפותאפואפלאאין
ה-בשנותהשישילמסלולהדרךאתסללה

שלוביזור"ב"פירוקהמתאפיין-90וה 80
מזרחי'(נשי'וזהויותקולותלמגווןהספרות

ז'אנריםבשלללכתיבהגםכמווכדומה>דתי
שמייצגמיופופולארית.נמוכהעדמגבוהה

והפוסט-לאומי'הפוסט-ציוניהזה,הכיווןאת
קרת,ואתגרקסטל-בלוםאורליבעיקרהם

שלבדרךהקודמיםהערכיםעםהמתמודדים
"תמונתוהסיפור:הלשוןדפוסיפירוק

היאמציעיםשהםהישראליתהמציאות
שסיטואצייתכךכדיעדמרכזאוגןערנטולת

<עמ'מכלליה"מתפרקתהבסיסיתהתקשורת
עלאומרהואמעגלסגירתבמעין .) 148

כיסיטי""דוליקסטל-בלוםשלהרומן
המפהביןהחיבוראל"חוזרתשלההגיבורה

 ' 67גבולותלמפת(הכוונהלקולקטיב

אבל :>.ע.ל-בסיפורהילדגבעלהמצוירת
אתהמפההכפיפה-1948באם

חיצוניתלאוריינטציההאינדיבידואל
נקבעת 1992 •שבהריאובייקטיבית,

 .הפרטיהגוףידיעלהחיצוניתהמציאות
אצלההיוצרות,אתהופכתקסטל-בלום
 .) 153<עמ'היחיד"לפימתארגןהקולקטיב

עצמושחברכפיזה,שתהליךהיאהאמת
-50הבשנותהשניבמסלולכברהחל ,מציין

אתגםזהבהקשרמצייןחברמאז.ונמשך

מלכים"מאכל"עם,לאוריצחקשלהרומן
שהואהימיםששתמלחמתשלאפוסכאנטי
 .יזהרשלג"צקל"ימישלהיפוךמעין
השלבשלבמיוחדמרניןולאנוסףהיבט

למוצרהספרהפיכתהואהזה,האחרון
רבי-המכר.תרבותשלוהתעצמותהמסחרי
מסקנהשוםללאמסתייםחברשלספרו

'עמדה'מחוברתבציטוטאלאמצדו'מפורשת
האומר:אדלהייט,ועמוסיגילרןבעריכת
אוטופיחזוןבחינתאינהאדםלבני"ספרות

IJ 
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נימהזוכאחד".ואנושיספרותיהכרחזהו-

תמוההקצתהנשמעתמשהו,ופסימיתאלגית
עלהמברךדבריושלהכלליהרושםלנוכח
הישראליתהספרותשעשתההמהלך

(והממוסחר).המבוזרסופהד yומתחילתה

שבעל-פהחנוך

בחייו'התראייןלאכמעטכידוע,וין'לחנוך
שלבשבחההרבהלומראפשרוחבל.

היאזאתעםאבלעצמו'עלשגזרהשתיקה
ביצירה.נמצאשהכוללומרנהוגמצערת.גם
אישלגביבמיוחדהאמת,כללאאךאמת,זו

ליצירה>(מחוץשאמרשמהמעטכמוהו'
 .לומרמהלוהיהשדווקאמסתבר
רביםדבריםעליונכתבומותולאחר

מרביתםאולםמהם,רביםוקראתיבעיתונים
ואילווהגות,פרשנות,הערכה,מאמריהיו
כמהעליולדעתגדולצורךהרגשתיאני

איזהלמלאיכלוהןשרקעובדות,שיותר
למלא.יכלולאוהללשבחששוםחסר

בסוףבמיוחדהתפרסמוכאלהחומרים
קצריםרנותזכרשלושה .למותוהשניהשבוע

"חנוך :) 27.8.99 (לילות' 7 '-בתומרקיןשל
אליקרובכךכלישראלי'פרדוקסהואויןל

היההוא ...באופיורחוקכךוכלבאמירתו
והאיומיםהגסיםהדבריםאתלכתובמסוגל
שפתיודלעללהעלותםלאאךביותר'
ברמןעמנואלשלמאמרוחולין'',בשיחת

'דףבשם'הארץ')שלוספרות'(ב'תרבות
נעשהכיצדשסיפרלדין'חנוךשלהאחוריים

הסאסיריהדףלעורך 1965מאיבחודשחנוך
שלהסטודנטיםביטאון'דרבן',של

מכתבבפרסוםהחלהכולת"א.אוניברסיטת
הפרסוםאולילמערכת,ששיגרמחורז

לפילוסופיהסטודנטהיהכאשרשלוהראשון
אמורשהיההביטאוןאתתקףשבו ,'בשנה

הסטודנטים:אגודתשלהשמירהכלבלהיות

דרבןלוקוראיםשלנוהכלב
לבנבןזנבשלנולכלב
אותיותבכתמימנומרגופו

הלאה.וכן ...קרציותעדתמסתתרתתחתן

כיכותבהמערכת,מחברישהיה ,ברמן

האדירכשרונועלמידעמדוהביטאוןעורכי
המדורכעורךוצירפוהולדיןחנוךשל

אתקוראכשאתהובאמתשלהם.הסאטירי
מהברקנדהםאתההיוםגםכולוהזההטקסט
והשלמותהמושחזתינההשגהלשוני'
במיטבו.אלתרמןאתהמזכירההשירית,
ב'תרבותדייןסערשפרסםמקיפהוכתבה

עללשבחראויבכללהזה(המוסףמעריב'
שהניחהלדין>לחנוךעמודיוכלאתשהקדיש
חייושלראשוניתעובדתיתתשתית
ויןלשלילדותואתמצייןדיין .ויצירתו
בת''א,המרכזיתבתחנהשאנןנווהבשכונת

את , 12בןבהיותועיניומולאביומותאת

כךואחריעבץהדתיהספרבביתלימודיו
בחילכסמלהצבאישירותואתבצייסלין'

וסירובובאוניברסיטהלימודיואתהקשר'
שהיהאףעלתוארלקבלתלבחינותלגשת

השחר''ברכתהפואמהאתמבריק,סטודנט

בעריכת'יוכני'העתבכתב 22בגילשפרסם
ששתבמלחמתשירותואתוברנשטיין'זך

הקרבותבאזורשהוצבהב.מ.ביחידתהימים

הדוריושלהמלאהסיפורוכמובןבאל-עריש,
ואני'אתבעקבותיהשכתבהראשוןהסאסירי

הציבוריתוהסערההבאה'והמלחמה
שחוללה.
ומשתרעתומפורטתנרחבתכאמור'הכתבה,

רברלוונטימידעובהעמודיםשישהפניעל
המחזות,הביקורות,השערוריות,על

הפרטיים,חייוועלהאהבותעלוגםהפסילות
רב.בעמלושבלקטוחשובים,בלתישאינם
בדבריםשפתחתי'במהלסייםרוצהאניאבל
הצגתלאחראמראותםעצמו'ויןלחנוךמפי
נהגעודכאשרהבאה'והמלחמהואני'את

דייןסערמביאאותםושגםלהתראיין
בכתבתו:

לאשלישהסאטירהלהבטיחיכול"אני
אניגדרות.מרפוליטיותדעותשוםמשרתת
השקפותאיןומצב.מצבכלאלמתייחס

המצב.אתמעכלאניצדדיות.חדפוליטיות
לדידיהסאטירהמגיב.ואניאותו'מרגישאני
שאניכשםאסתטית,יצירהשלפעולההיא

הצלפהמעיןזודברשלבסופושיר.כותב
בךנוגעתשאינהלסאסירהערךאיןעצמית,
מוכרחהסאטיריהתוכןשלהמגעממש.
הםהגבולותבאולם.היושבהקהלעםלהיות
הנמצאאדםככלמגיבאניועדינים.דקים
נטיותלישאיןמאמיןאףואנימסויםבמצב
מיוחד'',באופןקיצונילהיות
שלוהסאסיריתהפואטיקהעלאלהדברים

ליהיהכימרגישואניביותר'מעניינים
גםלראשונה,כאן'אותםלקרואחשוב

לנושאיןחבלשנים.עשרותשלממרחק
שיריו'מחזותיו'עלגםמפיודומיםדברים

אנשיםבידיקיימיםהםאםהאחרת.ויצירתו

מה-עמיתיםשחקנים,ידידים,-שונים

שיפרסמוהראוימןאמר'מהסבר'מהחשב,

אלארכילותי'אינוהענייןברבים.אותם
איננועליהשבעל-פה,תורהמעיןלימודי.
מזואולינופלתושאינהכלום,יודעים
שבכתב.

ומדינה<קדומה>דתשלהפלונטר
<מודרנית>

משחן<הקרויההטורבינההעברתפרשת

בשרוןתעשממפעלשחין>אושחוןמלשון
עלהמסךאתהעלתהבאשקלון'הכוחלתחנת

(קדומה)דתיחסיששמההמשעשעתהפארסה

לראותדמעותעדמצחיק(מודרנית).ומדינה
בסינילמשהשניתנההלכהמסתבכתכיצד

התורה')מןאסור('חדשלהתעדכןוהמסרבת
העשריםבמאהמדינהניהולבסוגיות
גילוכר •מהןפטורהחיתהשנהשאלפיים

המהותיותהשאלותאתשואליםלאגםאצלנו
שמצווחיםמיזהכיצדלמשל:כמובפרשה,

הטורבינה,בהעברתהכרוךשבתחילולעל
גורמיםוזהביוםחשמלבעצמםצורכים
הכוח?בתחנותכמהפיגדולשבתלחילול
שניתןנפש""פיקוחמחמתההיתרוכיצד

לבתי-חשמללספקמנתעללחברת-החשמל
אחרים,חיונייםומקומותצה''למחנותחולים,
לצריכההדתיהציבורידיעלגםמנוצל
דתייםדרגיםמתערביםומדועבשבת?ביתית

המסורותבסוגיותש"ס)(שריופוליטיים
גורמיםלההלכה,על-ידיטבען'מעצם

מקצועיים?

מצבהעלבעצםמעידותהללוהשאלותכל
שבהעדרכיום,ההלכתיתהסמכותשלהעלוב

המסוגליםקומהשיעורבעליפוסקים
הולכתחדשות,התפתחויותעםלהתמודד
לרגעהצצהישנות.בחומרותומתבצרת
כימגלהשמהששבתזוסוגיהבמקורות
החומההחילונית,לעיןשנדמהלמהבניגוד

עלמרובהבהוהפרוץבצורהכךכלאינההזו
מורכבת:סוגיההיאמלכתחילהשבתהעומ.ד
ורקפסוקיםבכמהאלאנזכרתאינהבמקרא

מלאכהאבות''לסכישפסקוהםהתלמודים
אינספורמסתעפותמהןבשבת"האסורותהן

הן ,,ש''האבותבעודאולם .,,"תולדות

ולכןמדרבנן'הן"התולדות"מדאורייתא
סקילה,חייבהראשונותעלשהעוברבעוד

האחרונותעלהעוברוכדומה,כרתמלקות,
ב'חטאת'.חובתוידייוצאאומעונשפטור

ולכלמראשיתהההלכתיתהספרותבקיצור'
מחלוקותאינסוףמלאההדורות,אורך

מהו"תולדות'',ומהן"אבות"מהןבשאלות
מהושבת,חילולאינוומהשבתחילול
הוויכוחיםוכדומה. ,,שבתהדוחהנפש"פיקוח

פעםשכלמשוםנגמריםאינםמעולםהללו
כלחליםואלהבמציאות,שינוייםשחלים
שהרידינם,מהלפסוקההלכהחייבתהזמן'
לסהןהתלמודבתקופתמלאכהאבותלסלא

ההיי-סק.בעידןמלאכהאבות
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דנקברגאלברסותצלום: ,החשמלחברתשמחך

עםלהתמודדההלכה-שלהזההניסיון
 .במיוחדמשעשעהמודרניתהטכנולוגיה

קטעיםאיזהמודעאינוכללהחילוניהציבור
אוהגשששלמערכוןמכליותרמצחיקים,

הנהמפסי.דהואהקאמרית,החמישיהשל
יסודה-"ההלכההספרמתוךדוגמאותכמה

לויטסמנחםחייםהרבמאתוהשתלשלותה"
המצאת ,) 1989ירושליםמס,(ראובן
 ,האלקטרוניהמיכשורמכךויותר ,החשמל
פוסקים.בלתיראשכאבילהלכהגורמים
הרצינות:במלואהמחברכךעלכותב

אתלרסןאפשרותמצאשהאדם"מרגע
וכוח,אורממנהולהפיקהחשמליתגיההאבר
בעיותמולההלכהשומרהיהודיעצמומצא
בנורההנדלקהאורטבעמהושיערן:שלא

שבתורה'אש'בבחינתהואהאם ?חשמלית
לאמצוותעלעוברבשבתמתגשמפעילומי

מושבותיכםבכלאשתבערו'לאשלתעשה
'אש'זושמאאו ?)גלה(שמותהשבת'ביום

עוד(כלהדולקהחומראתמכלהשאינה
'אש'אותהאינהולכןנשרפת>אינההנורה
הנורהדיןהאם ?בשבתהתורהשאסרה

ידילצאתיכולהוהאשה'נר'כדיןהחשמלית
בהדלקתטובויוםבשבתנרותהדלקתחובת

שללנרזקוקההיאשמאאוחשמלי?נר
שלהבדלהבמצוותוהאםדווקא?שעווה
האש'מאורי'בוראלברךמותרשבתמוצאי

עלדווקאשצריכיםאוחשמליתנורהעל
ישזהבהקשרוהאםקלועים?שעווהנרות
פלואורסצנט?לנורתליבוןנורתביןהבדל
נרביןזהלענייןבהלכההבחנהישוהאם
 ,) 162(עמ'חנוכה?"לנרשבת

שיניתיולאדברהוספתישלאבאמונה
השאלותמיםטיפ-טיפהרקוזהומאומה,

עצמםממיתיםההלכהשתלמידיהאינסופי
לפניהנה,עליהן.תורהשלבאוהלה
נוספת:דוגמהשניפרד,

מקרריםהראשונהבפעםבשוקכשהופיעו ... "

אתלאסוררביםרבניםנטוחשמליים,
<גרימה'גומא'משוםבשבתבהםהשימוש

דלתבפתיחתשכןשבת>,לחילולבעקיפין
מנועאתהמתניעחםאווירמוזרםהמקרר

משוםמתיריםהפוסקיםרובהיום ...המקרר

המנועאתמידמתניעהאינההדלתשפתיחת
עדייןישאולםהשהיה.לאחררקאלא

המקררדלתפתיחתאתהמתיריםמחמירים
 ,) 165<עמ'עובד"שהמנועבזמןרק

שיקוליםעםמודרניתמדינהתנהללך
משוםדווקא ,ברורזאתעםכאלה.

שוםשאיןמרובות,כךכלשהאפשרויות
אילושהיא,הלכתיתפסיקהכללפסוקבעיה
דתית.פוליטיקהשלמשיקוליםנקיהחיתה

מהירשיפוט

את ,מדיניותואתלבקר ,כמובן ,וצריךמותר
(המעצבנתהתנהגותואתגםושלוהטקטיקה

שזהבתנאיאבלברק,אהודשלאחת>לא
מהומקצועית.גבתהובצורהייעשה

יריבותזובתקשורתלאחרונהשמתפתח
אתאם .כלפיועיתונאיםכמהמצדאישית
במסגרתכביכולזההיה ,תיעבוהםנתניהו

ממשנעלבוהםמברקואילותפקידם,
אישית.

ליו"רבורגאברהםבחירתעל ,כזכור
נקמהזוחיתהכאילודיווחוהםהכנסת
שלביקורתואילובברק.שלהםאישית
שברקכךעלשהתמרמרובעבודה,בכירים
הרכבתעלבמשא-ומתןכביכולאותםממדר

ממש.מגרונםדיברוכאילוציטטוהממשלה,
סימההוליכההזאתהנקמניתהכתיבהאת

שלהשערכתבתאחרונות',מ'ידיעותקדמון
כולהחיתהעטהפרי ) 6.8.99 (לשבתהמוסף
אתאפילוברק.נגדאישיהוקעהמסע

עלשהדפיסההמערכתגייסהברכסברטולד
קידושבאותיותהמוסףשלהשערעמוד
של'שאלותיו<מתוךהבאהביתאתלבנה
קריאה'):כדיתוךפועל

הודואתכבשהצעיראלכסנדר

לבדו?הוא
הגאליםאתהכהקיסר
איתר?טבחלפחותהיהלאהאם

ארניותיוכשציבכהמספרדפיליפ

בכה?לאזולתואישהאםאב.ד
גדול.אדםשניםעשרכל
החשבון?אתשילםמי

בשורההמליםצמדהיהלכתבההמוטו
מאודגדלושהולבדו?""הואיההשב

אולםבצבע,ניתנווגםלאחרותבהשוואה
העורכים,שלהמשובחהספרותיהטעםחרף

היהכאילוברקעלכזאתהתנפלות
אסוןלחוללהעומדמסוכןצבאידיקטטור

האםואגב,מוצדקת.היאאםספקנורא,

עשר("כלאלהדבריםכותבהיהברכס
החשבון?")אתשילםמיגדול;אדםשנים

לוקסמבורג,כמוגדוליםאישיםעלגם
ולנין?ליבקנכט
תחקירולאראיוןלאאינהכולההכתבה

מנתעלומשםמפהדבריםליקוטיאלא
"גםאומרת:השמנההכותרתדופי.להטיל
וכותרותמכולם",טובהכייודעהואלטעות
מאזעבר"חודש :כמושורותמביאותהמשנה

ומתעוררת ,לתפקידוראש-הממשלהנכנס
בטוןבקירלהתנגשעומדשהואתחושה

לראותשמסוגלהאיש *מסחררתבמהירות
מתרחשמהרואהלאדמשק,עדקדימה

ברק *לאפומתחתספוריםסנטימטרים
 *הןאומרישלאפורהחבורהסביבוגיבש
שהואשיחולבןלהוכיחצריךתמידהוא

כמונשמעיםדבריו *טוביותריודע

חיתהלאמעולם *ריקהבארשלמקרקעית
שלבימיוכמועמומהכךכלהשקיפות

ברק",

 ,מקרימאמרזהשהיהלחשובהיהאפשראם
מאמרקדמוןסימהפירסמהשבועכעבורהרי

עסקהפעםקודמו.עלשחזר ) 13,8,99 (נוסף
בתקציב.שדנההממשלהבישיבתמאמרה
"מייללים,אמרה:שלוהשמנההכותרת

נכתב:המשנהובכותרתבעד"ומצביעים

אחת''ישראללשריברקאהודבין"ביחסים
שלוהיכולתגדול:יותרמהברורלא

אתלבזותשלהםהכשרוןאואותםלהשפיל
עצמם",

המחודדיםבחושיומאודמוקדםשהבחיןמי

היהברקכלפיהזוסבלניתהלאבביקורת
כתב-6,8.99בשכבררוזנבלוםדורון

שמנהיגשככלומתברר"הולךב'הארץ':
 ,יותרשורדהואכןפחותעושהאצלנו
המואצתפעלתנותומוזרבאופן ...ולהיפך

האכזבהשללקטליזטורחיתהברק,של
יותרברקגרםאחדחודשבתוךממנו.

במשךלגרוםנתביהןמשהספיק'אכזבה'
 ...הפוליטייםחייוכלבמשךושמירשנה

בעיקרברק,עלהרוחקצרתההתנפלות
כבר ,משמאלודווקאהשוליים,בעניינים
החדשה.הפוליטתמהתקינותחלקנעשתה
מצחינות,מפשלותמחוזקיצאנתניהובעוד
גבילהרי ,שלטוןלהפילמהןבאחתהיהשדי
בצקצוקמגדלת,בזכוכיתנבחןהכולברק
ובארסיותאיסטניסיתחוטםבעקימת ,לשון

 " ...מיוחדת
חידהרבהבמידהעדייןהואברקאמת,

תפקידהרציניתעיתונאותאבל .לכולנו
לעסוקולאפניםמשואבלאחידותלפענח
 •אישיות.טינותמתוךמהירבשיפוט

HJ ~, 
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חרוביםשלויסקי
רונןיהודית

שנמתחורחל,שלתחתוניהעלריצדואששונות 111-
ששילחהבעתהקוצים,ביםאדיריםכמפרש

 ~~נ~~~~ן~ען~~ן~ג.~~~מ~מא ~~:~ ~~ ·~:~;; :;
הדרדריםהברקנים,אחיוואלההארגמני

נציגיהשמספרהמורכביםממשפחת"כולםאמרה,והקיפודנים",
מינים",מאותכשלושועלסוגיםמאהעלעולהישראלבארץ
במסעותרחלאלשהתלוותההכפר'ילדיבקבוצתהקטנהואני'
שכללהאמיןהתקשיתיהצהריים,אחרשישיביוםהמופלאיםהטבע

המפהפניעלבזו'זוסבוכות.מצטופפות,צמחיםמשפחותהרבהכך
הגדול'שבכפרנובעודהקיימת,הקרןקופסתשעלהקטנטנה
רכסי-שאולהרילמדרונווזועדהתיכוןהיםמחופיהמשתרע
משפחותתריסריכמהמפוזרות-החוףשבמישורהנישאיםהכורכר

רכסעלבבדידותוהניצבהחרובעץכמולעצמן'חיותוהןבלבד'
שבמזרח.ההרים

מזדקריםהבהירהליבתםעלהסגוליםשפרחיוהמנוצח,הנוציץ"וזהו
אשהחוכמתה.ואתיה 1מימאתלהגיררחלהמשיכההקיץ",תוךאל

מכםבמטותא"אנא,העברית.הדרתוכולהכליודעתאדירה,
פרחיועלהדביקחסיון"זהולבנו'תשומתאתתבעהרבותי",
דרכים,בצידיהגדלכאחד'ודוחההמושךהחריףוריחוהצהובים

היאלרחלאךזו'מוכרתלאבמלהטמוןהיהרבקסםבמעזבות".
הימים.משכברידידהחיתה

כמואושר'שווהידעכימשוכנעתחשבתי'מאושרת,אשההיארחל
ושפתותיההטובה,חברח.ימדביקה,שלאמאוטעוןחזורשטענה

אועיתוןקראהבקושישהיאבגללעשן.מעלותהסגולות-כחולות
חוחןאתהכירהלאוגםמעזבותזהמהידעהשלאובטוחספר

לאגםמדביקהשלאמאעצובה.מאדאשהשהיאהנחתיהקינרס,
והמנומריםהמקושקשיםשאשכולותיההגדולה,הזעזועיתאתהכירה

בערפיליםהמצועףכפרגועלההריםמרכסיצפוחודרות,בעיניים
המשיכהחווה",דמעותהזעזועיתלצמחהקוראים"וישכחלחלים.

בהסבריה.רחל
אתעצרהטבעו:קטע.קולההשמים.אתפילחהוקצרהחדהצריחה

בעצבנותנעוהגדולההזעזועיתועיניעיניהרחל.גםנשימתו.
ומוטטהגופהאתשהרטיטההצעקה,מקוראתלאתרנואשבמאמץ

ארוכות,שניותלויעודחדלולאאחוריההענקי.עכוזהעלאותו
רואיםהיינושקוף,רחלשלגופההיהאםכיידעתיהרגעובאותו

האםמשמניה.במורדמתגלגלותענקודמעותנסדקתנפשהאת
 ,"םש"חיתהשלאלמרותעצובהאשהזאתבכלחינהשרחליתכן

שהקהההעצב,והאםשכזה?אדירידעבעלתהיותהוחרףבשואה,
לנגדששכבוולאשהלגבר'קשורהכמהות,עיניהשחוראתיותרעוד

התעניינולאכללשניהםוהריהחרוב?לעץמתחתחבוקיםעינינו
לטבועוניסואלינוגבותיהםאתהפנוהםהוא,נהפוךבנו.אוברחל

אתקודםפילחוכז.רועהבנתילאעדייןהפורח.החצבביםולהיעלם
הזעזועיותשלעיניהןאתאליהםוהסבוהרמהבצעקתםהאדיר

אישונינו.כמובתדהמה,נפערושאישוניהןהגדולות,

עצוביםהיולחרוב,מתחתשהשתכללהזוגבניהאםתהיתי,ובכלל,
וכלןולאשמחהומנתעצבמנתליטולאדםיכולואולי'שמחים?או

"סויחר"בסקי'מאירושלצעקתופשרזהווהאםיחד?כרוכות
הבוערותועיניומחמאההמבריקהפחמיששערומנתניה,התרנגולות

גםאךבקולשבכה"ציגיינר",התואראתלוהקנוהכהותבפניו
בפרדסהיפהפיהדורהשלבגופהלנקרכשסייםמאושר'צעק

השכן?לכפרשבדרך
ואני "?משוטטתאת"היכןפניה,רחלהזעיפההנכבדה","גבירתי
ראשיהנהוניחרףכיידעהאםמופלאה,אשהאכןהיאשרחלחשבתי
הפרדסבפאתימכאן'הרחקעומדתאניאליה,המופנהומנסי

העוטףבציגיינרהקדושהפסלענפילסבךמבעדומתבוננת
דורה.שלהשישגוףאתהשחומיםבמערומיו

בגללרקלאבעיני?שהצטיירהכפימושלמתאינהרחלגםואולי
היותהבגללגםאלאעיניה,עיגוליאתפייחעתהשזהעצבונה,

שפתיושביןהצרהסדקמןניתזתזומלהששמעמי"פרענקינה".
מעיני'נסתרכיאםחמור'מוםכיידעהשכן'אברוםשלהדקות
ממנה.גדולהאיןכיבלביספקהיהלאקיץשבאותוזו'באשההוטל
וכלשאולהרישלמרגלותבכפרהיחידהה"פרענקינה"חיתהרחל

אתשיסגיראחרדברכלאומיוחדים,סימניםבהלאתרמאמצי
אברום,אתלשאולהעזתילאואמנםבידי.חרסהעלושונותה,
צוננתלימונדהכוסותספוראיןולגםארוכותשעותבביתנוששהה
אונזרע","נישסאו"פרענקינה",באומרוהתכווןבדיוקלמהבנענע,
לעניין'להיכנסשלאמוסבכיבחושהבנתישכןמשלנו'לאכלומר
עיניים.בגלגולימלווהבלחשתמידשהוזכר

עשינואותןשישי'ימישלזוהביםצהרייםאחרישעותאותןבכלכמו
שלההטלהתאי .בסננואתהמטלותעקתכיווצהרחל'שלבמחיצתה

היביסקוסכפרחיהאדומותשכרבולותיהןהמפוטמות,התרנגולות
המתינוהכפר'שבחצרותבלוליםאינסופיתבשורהניצבוענקיים

בתוךעלינהשתהחולות,גירתהפרהביצים.מעומסקורסיםלנו'
העיר'שועישלשולחנותיהםעלמעדניםכארוחתאחדיםשבועות

האמפולותבשורתכמהמנסנועצותתרופותיהן'אתלקבלייחלו
כלהוכתמואשרהכפר,בתירצפותגםמולן.המוצגותהמזוגגות,

הדרךכלאתשעשה"אנקודה",שלהשמןהגולאשמבשרהשבוע
המקוםאנשיאתטיגונובזהבלהשביעכדיבמיוחדמחבשהארוכה

למירוק.משוועותלנו'חיכוהחרוצים,
ילדתאועשר'בתילדהלבתה,המתינהמדביקה,שלאמהאגי'גם

חגגועתהשזהכיתתו'לילדילקרואאהבזאבישהמורהכמוהעשור
עבודהבבגדיהלבושהזו'נאהאשההמדינה.עםהולדתםיוםאת

שהיתמרהעשןכצבעהיהושצבעםהשנילעורהמכברזהשהפכו
בזמןמוניקהנעלמת"לאןרוחבקוצרשאלההאקליפסוס,עצימעל

אתללחוםצריכיםשאנחנושכחתלנו?ממתינהרבהכהשעבודה
קרה.באשבורקותועיניהחייהמשפסעלחזרהשלנו",הקיום
שעהבאותהנשמהמדביקה,שלבביתהתדירששכנההקיום,מפלצת
 •כתליואתלסדוקשאיימהעדמימדיהאתוהכפילהעמוקהנשימה
ברונזהשיערקומה,וגבוהתצנומהניקה.מרשלאמהאגי'עלחשבתי
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לפניהשהילכהובטנה,החיוורותרגליהעלבאוןמסתלסלבהיר
תלתליעלסוככהמניחה,אניחירוםלשעת ,מזוןהרבהוצברה
תוך ,עגמומיבטוןאמרהתמידאגי .העזצבעןאתושימרהרגליה
נדאגלאאנחנואםברירה,ש"איןלצדדים,ידיהאתפורשתשהיא

כלשכנראהחשבתיואנילחם?"לנויתןומילנו?ידאגמי ,לעצמנו
דומות.האמהות

 ,הכפרילדישארכמומדביקה,מצאההקיוםמפלצתמפניבמנוסתה
 ,קיומומלחמתאתנלחםהואשגםהקינרס,חוחןשלזיזיוביןנוחם
גדוליםעליו ,רחלאותנולימדהכךבחורף,אמהותינו.כמו

צולהוהחוםמעסיםהמיםכאשר ,עכשיוכמו ,בקיץאולםובשרניים
 .ללבוצמודכוחותיועלושומרלקוציםאותםמצמצםהוא ,לשדואת

זהרוהחכליליתתפרחתושמחטיהקינרס,חוחןשלקוציואתליטפנו
והיסהשמחההתמלאהחותןוקרונו.לאוהםמלכותיתבהילהוסביב
לוחמים.באחוותהארגמניתתפרחתואתאלינו

והעינייםהבהירעורההבאה.למשימתהבמהירותנעהכבראגי
שלה"האברופיות"אתהדגישוהעדינים,בפניהשבלטוהירוקות
סלעכמוממנה,שהזדקרהלקשיותבניגודרכה,חזותלהוהעניקו
שלהשמיםחיתהשעלוותוהחרוב,עץפרץשממנוהגדולהכורכר

ילדותנו.שלהקופים""אי
היא,הקיום.במלחמתלנצחעוזרתאינה ,לומראגינהגהרכות,
ש"נולדהרחלכמולאהיטב,זאתידעה ,באושוויץשם,שחיתה
היוםכלישבורקהנשיםושכלבירושליםספרדיםשלשכונהבאיזה
פעםבכללצהריים",ובובעלאךעדשיםומיינותינוקותילדו ,בחצר
היאמדועתהיתיבירושליםרחלשלחייהאתוהזכירהחזרהשהיא

שהריילדותה,עלהידעאתשאבהמהיכןובכלל ,כךכלבהמזלזלת
אחת.מלהולוביניהןמחליפותהשתייםאתמעולםראיתילא

שבתיוצנומה,קטנהילדה ,רחלאתראיתיאגישלדבריהבעקבות
עלתלוייםבלוייםחיתוליםעליה,סוגריםשחורטחבמעליאבן

מכה,והרוחהפהפעורותבמרפסותיהםלעייפהקעוריםחבלים
משפחתהובנירחלשלבגופםהצורבנורא,קורומחדירהשורקת
שבאדמותינו.השלשולכתולעימפותלותצלקות

ומפונקתיחידהבתאגרופה.ממרכזאגיהגיעה ,לרחליגרדכב

היתמרועשןשסלסלי ,יערמוקפתבטירהשהתגוררואמידיםלהורים
שםכתליה.ביןששררהנעיםהחוםעלוהעידומארובתהתדיר
בינותהדנובה,עלושטוברטוקשללמוסיקההאזינואנגורה,לבשו

כלגלוגשניגרההיושבכפרנכון .צווארותמיריצחוריםלברבורים
שלבסופו ,אבלא-פליגן","מחפטשהוסיפואףוהיוגן-מיגן""אי
האצולהלמעמדתודותניצלוניקהמשלמשפחתהכבוד ,דבר

כסגולהאלתרהשםאתלוהוסיפושהוריואביה,קלמןשלהפולני
היאכיסודות",ב"סודיאחתפעםליסיפרהמדביקהימים.לאריכות
הארץכדורעללחפשלישוןלכתהלפניערבערבמתמידה

עיירתואתמיסתהשלידהשידהעלהמעוקםצירועלשהסתובב
רקהאדמה.פנימעלנמחותושביהשרובאביה,שלהאלנטושת

סובלילה ,"םש"שנשארההענפה,למשפחתהואמרהאותהמשמצאה
הכירהלאשמעולםפייגל'ה-ציפורההאהובהלסבתהנשקהואף

פסקהאזרקמים,סיפותכשתילהדומההיאכיוהדגישחזרהושאבי
ונרדמה.מנכיה

המעזבות.

עדייןשפמהתלישתלאחרשגםעדחזקכההיהרחלשלעזוזה
עלמוראלהטילכוחדיבהשהיההמצקצקת,לשונהבידהנותרה

אתאחת,לאשהתבטאהכפילקלס","העושההעילגת,סביבתה
-המקוםבניעלחיתתהאתהטילהרחלהעברית.השפהשליופיה
הסומאות.ילדותיבעיניאיתניםבזלתסלעי

שלהסהארגמניבגווןהשתלבשבזקנוהשנישגוון ,העבדקןיעקברק
אימההילךהוארק ,הקיץבאותונשרפואשרהאקליפסוסעצימלע
נהוגות,באורלפניושפיזז ,וזקנויעקבמרחל.יותרהכפראנשיעל

שלאנזהרוולפיכךהבוראשלכנציגיוהכפראנשיבעינינחשבו
שבשמיים.לשולחיהםבטובתםשלאעליהםידווחושמאלהכעיסם,

ספקהיהלאלי-ההודרבהדתיומראהוכבודועםיעקבשלקשריו
עוררו-ממצריםהעםאתבהוציאורבנומשהנראהבדיוקכךכי

איןקודשבשבתגםכיהיהברור ,אחדמצדרצינית:דילמהבכפר
 ,עסקינןחייםבבעלישהריהקיוםבמלחמתנשקשביתתעללהכריז
בשבתהעבודהמןיסתייגיעקבכיהחשש,רווח ,האחרהצדמןאולם

הקודש.כחילוללפרשהאףעלולישמור",ו"שאלוהים
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כינתהשרחלכפיהטבע""שוחריהכפרילדיולשארלילמזניקה,
שאולבהריטיוליםרקאינםהחייםכיברורהיהרבה,בחיבהאותנו

למדנוכךעלמקשיים.חפיםאינםהחייםמקרה,ובכלובמערותיהם
שלהקשיםמחייוגםאלא"פרענקינה",רחלשלמהיותהרקלא

לירוקדמתהשפלומתוהעליונה,בשפתהחליפותוקמלשנבטהשפם
לא ,לאגיבניגודהגשם.לאחרהמוצליםהסלעיםאתהמכסההטחבים
וכשמצאההקודשחילולהיאהבוראבמעשהשההתערבותרחלחשבה
עשביבניכושהיסבשמיומנתכמיתלשה ,באיחורלעתים ,לנכון

שבשוליהכתהלצמחייתאותובדמותהשערה,קוציאתפרא

להרשותיכוליםה"עירונים"שרקלמותרותשנחשבההדילמה,
עדלהיסחףשבוהכפרואנשיבמהירותמתפוגגתחיתהלעצמם,
יוםיוםלהטביעםשאיימוהסוערותהעבודהבמערבולותמהרה
מורכבותןאתריככהלאהשאלותמסבךהתעלמותזאת,עםמחדש.

עוברהיהשיעקבבשעה ,וכךאותן.העלימהלאאףובמפתיע,
 ,הסמוךשבכפרהכנסתלביתצחורה,חולצהלבושהשנתית,בדרכו
מיםובהמטרתעופותיהםבהאבסתהשקועיםהחטאים,שכניוחשו

שאתדברקרהכימחום,המעולפותתרנגולותיהםראשיעלצוננים
קדושתאתשזכרקלמןבפח.דמתקערתחיתהובטנםישדרגומיסופו

כי ,זצ"לנחמןרב ,אביודבריאתוזכרשבפולניה,בביתוהשבת
אתגםאלאישראלבניאתרקלאמחייבבשבתמלאכהאיסור
אשמה.ברגשיבמיוחדהתייסרהבית,ובהמותהעבדיםהגרים,

היההואהכפר.בניעלדעתונתןלאהפליאה,למרבהיעקב,אבל
המקוללתהפרהכמושהתעקשה,האומללה,באשתוכולוכלטרוד

כל ,וכךמת.תינוקשנהבכללוללדת ,שכנואגרוםשלבחצרו
והמצדדהקטןכפרישלשמיומתקדריםהיוכזאתלעתשנה

ומפלצתאירופה,פליטיאוסףאתשחיבקהכפרבחיים,עקרונית
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נעליים
גדולים.ופיותקטניםראשיםבעלייצוריםחייםהתניניםבארץ

הלאומי'שבאופייםמיוחדתתכונהבגללתניניםנקראיםתושביה
שמותונשים.גבריםאדם,בניממשהםהבחינותשארמכלאך

אריהלבן'דובלמשל:האינדיאניים,השמותאתמזכיריםהתנינים
בזבלחייםשלשמוולכןוכדומה,מתוקהדבורהשחור'אורןנבון'
חריגהיהלאאבלשלו'העלובהבמשמעותדופןיוצאאוליהיה

כמוזושמבחינהכךהתנינים.שמותמשארובתבניתובדפוסו

דרךהחגיגי.העםאחדסתםהיהבזבלחייםאחרותבחינותמהרבה
תנינאיה.נקראהארצואגב,

יהיהשההמשךכדיקטן'גרפיהיסטורי-גיאובמבואחייביםאנחנו

מלחמתמנהלתהיאשאיתםאויביםמוקפתתנינאיהלקורא.ברור
שיטההמציאומזהעייפושדיהתניניםהשגיח.הפעםזושניםמאה

שטחלאויבמעביריםהיוקרבכלאחרי-המלחמהאתלהפסיק
השיטהמאחרריגירןהחיהשלום.תמורתאלא-סתםלאמארצם.

מתנינאיהיישארלאכאשר-לצדוגדולהותקווהביסודונכוןהיה
נהנוהתניניםבינתייםהסופי.השלוםהנכסף,השלוםיבואכלום
שטח.שלמתאימותמנותתמורתשהתקבלושלוםשלקטנותממנות

גויסבזבלחייםכזאת,השלוםמנתעודאזלהכאשרפעם,
התניניםארץאתפקדואשרהשלוםהסכמיכלאחרילמילואים.

בעתותהחייליםאתשקלטוהואויחיד'אחדצבאיבסיסלהםנשאר
עדלהכילהעשויאוכלחדרובוגדולדיהיההבסיסמלחמה.
והחייליםעגולים,שולחנותלידאכלוהקציניםחיילים.חמישים

מעצר:ותאמשמרחדרגםהיובבסיסהמלבניים,לאורךהפשוטים
בדרכיםבמדיםלהצטיידהצליחושלאלאלהאפסנאותגםחיתהוכן'

מאלוהיהבזבלחייםהתנינים.בקרביותרנפוצותשהיואחרות
האפסנאות.לשירותישנזקקו

לאפסנאי.בזבלחייםאמר-שלום,-
 .האפסנאילוענה- ,ליאין-
חייםלוהסביר-"שלום",לךאמרתיסתםשלום,מבקשלאאני-

נעליים.צריךאני-בזבל,
האפסנאי-צריך?אתהמהדבר'כלום.ליאיןמשנה,זהמה-

מתאים , 47רקליישבעצםמידה?איזו-ושאל:בכיסאהתמתח
לך?

 , 42היותרלכלצריךהיהבזבלחיים-לא,-

הולכתהנשק,עלתום rתדולךשישמהקחהזמן!עלחבליללה!-
בתקציבהקיצוציםלאורשהיה,המג"ד'אותוזירז-מלחמה,להיות
משמעת.רס"רוגםרמטכ"לגםהביטחון'משרד

פתחוהחיילים;ךחלה.והמלחמהשיש,מהנעלבזבלחיים
בזבלחייםשלהגדולותהנעלייםהאויב.עמדותעלבהסתערות
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אותן.לשרוךוהחלהאדמהעלהתיישבוהואריצה,כדיבתוךנפלו
לקווילהגיעהספיקושהחייליםלפניאולם,בריצתם.המשיכואחרים
האויביםהתבצרושבוהשטחלפיוהחדשהשלוםהסכםהושגהאויב,
אתמצאוהחייליםבחזרהבדרךאויבים.אותםשללרשותםעבר
עליו:פקדהמג"דנעליו.אתעדייןשורךבזבלחיים

למשפט.ותתייצבהנעלייםעםכברתגמור-

סג"מית-השופטיםאותושאלו-כזה?למצבהגעתכיצד-
צמצוםבגללוהאפסנאי.התורניתהמפקדתבתפקידשחיתהצעירה,
מיוחדים.שופטיםלהחזיקטעםהיהלאבצבאהתקנים

לו-להצטדק,בזבלחייםניסה-השלום,תהליךקצבבגללזה-
אתלהשיגהנעליים,אתלשרוךמספיקהייתייותר'מתוןהיההוא

 ...גיבורכמולמותבקרב,ליפולואוליכולם
מסודר'לאשאתהבגללזההסג"מית,אותוהפסיקה-נכון!לא-

למשימותכראוימתכונןאינךלחייך'ראשבכובדמתייחסאינך
אפילוקשרים,בכלללךאיןלכןהחברה,בתוךחיאינךהצפויות.

רקהואהנעלייםוהיעדרהמתאים,בגודלנעלייםלעצמךלהשיגכדי
לנכוןמצאתלאהרילה,מתנכרממילאשאתהבחברהלבגידהעילה

ולכןצבאיות,נעלייםלהשיגלךשיעזרוידידיםאפילולךלרכוש
וצפויה.מובנתמהקרבהשתמטותך

אותה:הפסיקבזבלחייםכאן
מקבליםתורבלישנדחפיםאלהבאפסנאות,~פיהלהםשישאלה-

 ...אחריםלפניביותרהטובאת
ואתהשצריך'כמולחמוהם-הםלפניך'בקרבשרצואלהגםהם-

לא!
בזבל.חייםספקותיואתהביע-האמנם?-

ריסאילן :יתינמתנ *



 .ברורהכול-האפסנאי'חתך-די!-
להתייעצות.עובריםאנחנו-הסג"מית,אישרה-כן.-

סבר.חמורותבפניםלהתלחשהתחילושניהם
הכוללוקחיםהםאיך-בזבל'חייםהרהר-מוזרים,אנשים-

 ...ברצינות
ונידוןבבגידהמואשםהנך-חגיגי'בקולהסג"מיתפתחה-ובכן'
יורים.כיתתידיעללהורגמוצאלהיות

תפקידהיהזה-התלייןשלשתפקידומכברלאהכריזההסג"מית
וזכתהבלבד'גבריםשלנחלתםלהיותצריךאינו-בתנינאיהחדש

רצתהומאודהממשלתי'התלייןלתפקידהתמנתההיאבבג"ץ.
יכולים.גבריםרקשלאלהוכיחכדיאולי'החדש.בתפקידלהתנסות

תירוצים,מאחורילהסתתראסורנהרגים,ובמלחמהמלחמהזאת-
היורים.לכיתתוקראהלעצמההסג"מיתסיכמה

ידידולואמרלהורג,ההוצאהלמקוםבזבלחייםאתשהובילובזמן
היורים:כיתתחייליעםשנמנהאלי'הטוב

 ...כלוםתרגישלאבלב,ישרצ'יק,טוב,יורהאניתדאג,אל-
בהסכמה.בראשםהנידוהאחריםהשניים

עוד:אמרהטוב,ידידואלי'
 ...ספרעליךאכתובאני-
בזבל.חייםהשתומם-למה?-
גיבורההופכותלנסיבותדוגמהמשמשיםהםמעניינים.מאודחייך-

חייך.אתחייתלשוואלאלך'אגידאנימהבפועל.לבוגדבכוח
אותךנחליףאנחנותדאג,אל-הטוב,ידידואלי'אמרועוד

 ...פנצ'רפהיקרהלאבשמירה,
אמר:בזבלוחיים

חשוב.באמתזהתודה,-

בכיס.הסג"מיתאצלצלצלןטלפו
נספיקלאלהורג.הוצאההיוםאין-זה:ואחריאמרה,היא-כן'-

ראשון.ביוםנמשיךבחזרה.בואויללה,השבת.כניסתלפני
הביתה.בשבתיצאבזבלשחייםהסכיםלאהמג"דלבסיס.חזרוהם

שאל:בזבל'חייםשלהטובידידואלי'
לשמור?לךאכפתשבת,נשארכבראתהאםתשמע,-
בזבל.חייםהסכים-בעיה,אין-

לפניולנוחלהתקלחוהלךהמעצרחדרמפתחאתקיבלבזבלחיים
כיתתמחיילישנייםבבסיסשבתבאותהנשארומלבדוהשמירה.
נהג-תורןטבח,התורנית,המפקדתכאמורשחיתההסג"מיתהיורים,

טלוויזיה,לראותהלכוהםהיורים.מכיתתהחייליםאחדשלוחברתו
המיטה,עלישבהואבזבל.חייםשללחדרופנתההסג"מיתואילו
בסיסיבכלבשפעהיומהמשוםאלהלנשים,בעיתוןועלעל

בערמהנערמוהםעכשיורבים.בסיסיםבההיוכאשרעודתנינאיה,

ביותרוהנועזותביותרהיפותהתמונות .החדררצפתעלענקית
חייםהדלת,עלנקישותכששמעהחדר.קירותעלונתלונתלשו
בשמחה:צעקמשועמם,נוראשהיהבזבל'

פתו-ו-ו-ח!-

לראותה:מאושרממשהיהבזבלחייםנכנסה,כשהסג"מית
הגלדיאטוריםאצלשביקרורומאיותנשיםאותןכמואליבאת-

במיוחד!אותןהלהיבזההקרב?שלפניבלילה
לעונשראויממשאתה-הסג"מית,התרגזה-מעז?אתהאיך-

כסג"מית,חובתיזוהריהעגום.במצבךאותךלחזקבאהאנישלך'
התורנית!כמפקדת

במהירות.המצבעםהשליםבזבלחיים-שיהיה,טוב.-
אתהלך.חשובשזהלינדמהשקרה.מהאתלךלהסבירבאתי-

סובשלחמולאלהבנוסףהתנינית.בחברהמקומךאתלהביןצריך
שזכואלהגםישנםבחיים,ממךמסודריםיותרהיוכיבקרב,ממך

בכללצריכיםהיושלאעדבארצנוחשובכל-כךלמקוםלהגיע
השלום,הסכםעלשלךהגבמאחורישחתמואלההםלקרב,לצאת
חייך!אתשהצילההסכם

 •הביןלאבזבלחיים-חיי?אתהציל-
 'ערךכלחסרתאדמהפיסתעלבקרבליפוליכולהיית .כן-

וכךבריצה,אליולהגיעמסוגלהייתלאשאפילונידח,מקוםבאיזה
דוגמהלהיות-לחברהחשובתפקידלמלאומסוגלחיעדייןאתה

היאשליליתדוגמהגםלהתנהג.אסורכיצדשיידעולאחרים,
בחייםהצלחתםאתשהוכיחואלהבחיים.ייעודישאחדלכלדוגמה!
הםמוצלחים,הפחותהאחרים,שלום,הסכמיעושיםלצמרתוהגיעו
הלאבמותךלכולםומופתדוגמהתשמשואתהסובים,חייליםסתם

מכוב.ד

במה ?למוותאותידנומהעלחשוב,לאההואהמקוםאםאבל'-
לדעת.פתאוםהתעקש-בגדתי?

לאהחברה!אתהמפעילהולמערכתלחברהנאמנותךחשובה-
המערכת!אלאחשובהמקום

בזבל.חייםהתעניין-במערכת?תפקידךומה-
כדיאליךבאתיואניהזו'האמתאתהבנתיכיקצינהנהייתיאני-

אותה!תביןאתהשגם

מדי?מאוחרלאזה-
-מאוחר'לאפעםאףחייךמשמעותאתלהביןולא!לא-

בחיים?להיותרוצהאתהמהאותו:שאלהוהסג"מית
ליאיןכבריודע,אינני-מלבד:לענות,מהידעלאבזבלוחיים

 ...תוכניות
לךהיולוידעת,לו-הסג"מית,קבעה-שלך'הבעיהזו-

אתקחעתידך'עלתחשובכזה.דברלךקורההיהלאתוכניות,
ברצינות!חייך

 " ...יודעתאת"הרילמעט:לומר'מהידעלאשובבזבלוחיים
הצרותעלנעולכךכלתהיהאל-בכעס:ממשהגיבהוהסג"מית

קדימה!תחשובהיום,של
בזבל.חייםמלמל- ..."קדימה"נשארלאליאבל-
לבדאתהכאילולחשובאנוכי'כךכללהיותיכרלאתהאיך-

חדרואתועזבההסג"מיתצרחה-כלום!יהיהלאושאחריךבעולם,
המדים.אתלבשכךאחרקלה,שעהנמנםבזבלחייםדלת.בסריקת
 11 'לייעשוכברהם"מהספורט.נעלינעלהצבאיותהנעלייםבמקום

 •שלולמשמרתויצאנשקואתלקחעצמו'אתעודד

מקוםנותרלאבתנינאיהשלוםהסכמימרובצדקה.הסג"מית
במוצאי-שהתקבלמיוחדיסודלחוקבהתאםולכן'קבורהלשטחי
אפשרותשוםחיתהלאבהםבמקריםרקלמותמותרהיהשבת,

זוומסיבהבעלילכזההיהלאבזבלחייםשלמקרהומכך.להימנע
 •בשלום.הביתהוחזרחנינהקיבלהוא

1 ... 
ך

שור

גדולים.ופיותקטניםראשיםבעלייצוריםחייםהתניניםבארץ
שבאופייםהזאתהמיוחדתהתכונהבגללתניניםנקראיםתושביה
אדם,בניממשהםתכונותיהם,לשארהנוגעבכלאךהלאומי'
נהגורקהםתנינים,ממשהיולאכאמור'התנינים,ונשים.גברים
"אתהלזה:זהלומרהרבוזאתלשכוחשלאוכדיכך'לעצמםלקרוא

עלולהיהמהצדהתניניםעלהצופהלעיניזהבגללאדם".בןלא
למשהוהתניניםאצלנחשבאדםבןלהיותכאילורושםלהיווצר

האינדיאניים,השמותאתמזכיריםהתניניםשמותמכוב.דאוכדאי

וכדומה,מתוקהדבורהשחור'אורןנבון'אריהלבן'דובלמשל:
העלובהבמשמעותדופןיוצאהיהאולי'בזבל'חייםשלשמוולכן
התנינים.שמותמשארובתבניתובדפוסוחריגהיהלאאבלשלו'
סתםהיהבזבלחייםאחרות,בחינותמהרבהכמוזו'שמבחינהכך

תנינאיה.נקראהארצואגב,דרךהתניני.העםאחד
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חרא!ואמר:סביבוהביט ,התעוררבזבלחייםאחדבוקר

ב-רקמאמיניםהפשוטיםהתניניםשרובלהסבירי rכדכאן
Panshitism , התנינים,בקרבעדפתוהממדעית-לועזיתבשפהכך

בפיהרווחבביטויהמתרכזתאמונתםתמציתאתלהביעניתן
חרא.י'הכולמורחבתבגיוסהאו'חרא'התנינים:

לוסירבהוחולדה ,לוהיהלאכסף .מזהירהיהלאבאמתמצבו
בוקרלפנות .ועוד .מתמידכלשלמצדולקנאההראויהבהתמדה

היושלווהחלומותצילום,בחנותעבדהואחלום.חלםהוא
והואפרהיסטורית,תקופהבאיזוציידהיההואבחלומוצבעוניים.

אותולוקחתהיאלחולדה.מביאהואהחדקאתממותה.לצודהצליח
עלאותהמפילאותה,משיגאחריה,רודףבזבלחייםמי.דובורחת
היהיכולעודמההתעורר.הואהזההחלומיברגעוכמובן ...הדשא
שאמר?למהפרט ,לומר

נפוץ ,צידבמקוםוהרפת,~אותכסףשחיפשותנינאיהתושביבקרב

תנינאיהשלוהמצטמצםהמצומצםבשטחהבנקים.שודאחר:תחביב
בשבילמקוםשלשפעהיהאבל ,ברחיותבשבילמקוםדיהיהלא

שודשלומשונותשונותשיטותפיתחוהתניניםלכןהבנקים.
בעזרת"שודהמכונההשיטהחיתהמכולןהאהובהאבלבנקים.
אתלקבלכדיפתק,לכספראתלהגישהיהדילפיההפתק",
אתדגדגזהלהסתלק.כדיזמןקצתעודנשארכךאחרהכסף.

מכניס.דיוהיההעצבים,

שנייכיןהואבזבל.חייםשלהמתוסכלבמוחוהתוכניתנולדהכך
השניאונס'.'"זהiזשניועלשוד""זהיכתובהואאחדעלפתקים:
להשאיןתביןלאהכ:סף,עםאליהיבואהואכאשרשחולדה,למקרה
עכשיו'.'זמןלי·ן'אאבלתודה,כרגיל:תגידסתםאלאברירה,

שעםשחורים,לבושנחו,·הדלפק.מאחוריפקידיםשניהיובסניף
ובחורה, ,להתפללוהתחילרגליועלקם ,בזבלחייםשלכניסתו
התמהמהאליה,ניגשבזבלחייםעצובות.עינייםעםיפהפיהממש
היאפתק.להוהושיט ,"?הליש"מהשלההעצובהמבטתחתטיפה
אמרה:פעמים,כמהאותוקראה

אתה-בזבל.לחייםוניגשההדלפקמאחורייצאה- ...בבקשה-
שאלה.-כאן?רוצה

להסיטהיהשיכולבליבזבל'חייםהתפלא- ?כסףישעודאיפה-
כליכמוהעדינה ,גו,דקתהשיער'ארוכתמהבחורהעיניואת

אשקוקי.

- ?שכחתתקרא,הנה ?רציתמהמדבר?אתהכסףאיזהעל-
חייםשלידובכתבבוכתובהיהאונס""זההפתק.אתלווהראתה

שתק.המום.היההוא •בזבל
יצאהואנהרג.אומרת,זאתנפטר'כלומר'מת,שלישהחברמאז-

שלושתחשוב,אותי.שיאנסולימזיזלאבראש,אבןוחטףלמילואים
שבועייםבראש,אבןוחטףלמילואיםיצאוהוא ,ביחדגרנושנים
תראה .איתרעובדתואני .נפטרכלומרמת,כךאחרצמח,היה

השני.הפקידעלהצביעההיא- ...אותו
מרוחקבתפילה,להתנדנדהמשיךההוא ,בוהסתכלבזבלחיים

מהכול.
לאהואמתפלל'הואאם-הבחורה,אמרה-אליו'לבתשיםאל-

 ?רציתמהתגידכלום.שומעולארואה

ליתחזירינכון,הלאהפתקזההתבלבלתיטעות,זאת , ..אני-
הבחורה.בפניבזבלחייםלהצטדקניסה- ...בבקשהאותו.

צריךהייתאתהלמהמבינהלארקאניבדיחה,שזאתהבנתימיד-
אלוחזרהבזבללחייםהפתקאתהחזירהבמרירות,אמרה-זה,את

מקומה.

 ,בזבלחייםלהסבירהתחיל-חולדה,בשבילזהאתכתבתי-
שתלך ,בכללחולדהזאת"מיבלבועברהחדהתחושהמיןופתאום

פתאום,ופלטלי!"עזוראלוהיםאמיתית.מישהיפגשתיקיבינימט,
הערב?איתילצאתתרציאולי-כלל:זהעללחשובשהספיקבלי
אותך.לשאולרציתישבעצםמהזה
בעצבות.היאחייכה-גנוב!אתה-

חייםהתחנן-צילום,בחנותפהעובדאני ,תדאגיאלבבקשה!-
ארוך.רגעבזוזההסתכלוהםבזבל.

וחצי.בששסוגריםאנחנו-בסוף,הבחורהנאנחה-בסדר,-

כסף.לושאיןנזכרהדלתלידוהלך.-אותך,לאסוףאבואאני-
רציתיזהאת-השני:הפתקאתלהומסרהבחורהאלחזרהוא
בחורהלהזמיןכסףליאיןכימיואש,הייתי , ...מבינהאתלך'לתת
 ...משהואולסרט

הפתקאתצריךאתהנטייל.סתם-היא,אמרה-חשוב,לא-
שלך?

לפח.הפתקאתזרקההיאבזבל.חייםהתפלא-למה?-
בסדר?וחצי.בששתבוא-

 •מאושרמהסניף.ויצאחייךבזבלחיים

שאל:·ובכיסאוהתיישבהתפילה,אתסייםהפקיד
שלך?החברזה-
 ...מאודמקווהאבי-ענתה,- ,כן-

40 
 236גליון



שורעור

היהשהואהיחידהדברלמעשההיהזהמובטל.היהבזבלחיים
לעצמובנההזמןוכלזאת,הביןלאעודהואאבללו.מסוגל

שנייכתובהואכזה.רעיוןלראשועלהאחדבוקרחדשות.תוכניות
לויספקהזההפתק ." 2שוד"זהכתוביהיהראשוןעלפתקים:
"זהכתוביהיההשניבפתקהגוברת.האבטלהבתקופתפרנסה
המלומד",כ"האנסיתפרסםהואותהילה.נשיםלויביאזהאונס".
טרמפיסטית,יאסוףהואכך:יהיהזהבכתב.להתבטאשיודעאחד
הואאיתה.להיותהולךמהותביןתקראהיאהפתק,אתלהריתך
ידיעללהיאנסשחולמותבחורותהרבהיששבצרפתברדיושמע

תרצההיאאםלפרדס.אותהייקחהואאזטרמפ.אותןשמסיעהנהג
בסופו __לה.יגידשהואמהזהשתיקח.למזכרת,הפתקאתלשמור

מפורסם.להיותגםרוצההואבלבד'מיןמחפשלאהואברדשל
הגיעלאבזבלחייםלבנק.והלךהפתקים,שניאתרשםבזבלחיים

לביתו.הקרובהקטנהבגדיםלחנותנכנסהואזהבמקוםלמטרתו.
שאוליהחיסרון-בעיקרוחסרונות.יתרונותהזאתלבחירההיו

משנהזה"מההמילוט.דרכיאתהכירשהואוהיתרוןאותו'יכירו
חנויות."גםשודדיםבנק?אוחנות

מיניבחצאיתורזה,גבוההבחורה,אחת,מוכרתחיתהבחנות

חיכההוא .לבואולהתייחסבליבטלפון'ששוחחהבטןלצתוובח
-נודניק,איזהפהישכברהנה,אמרה:היאלבסוףבסבלנות.

וסגרה.

נוזף:בקולופתחהאותוקראההיאהפתק.אתלההושיטבזבלחיים
לבחורהלומררוצהלאאתהאםיודע?אתהאפס,כזהאתה-

אתהכשמרביצים.זהאונסיפה.מלהזולי.''תניתגיד ,'ן'זיו
הרימההיא-ככה.לא"זיון",ליאומריםלאמוכרת,אניצודק,
אותךמכירהאניאבל-רחב,חיוךוחייכהמבטהאתאליו

אתהאבלברחוב,עלימסתכלתמידאתה ...מתוקאתהמהשכונה,
וקמה-אנשים,שיבואולפנימהר'בואנורא!לאזהטוב,ביישן.

הרגליים.על
נעלב:בזבלחיים

הוציאטעותו'אתהביןהוא-מיד!כסף!רוצהאניזה!אתעזבי-

כדירםבקולאותוהקריאוגםאותולהנתןהשני'הפתקאתמכיסו
שוד!זה-טעות,עודלמנוע

לאאניסמי?כמוסרסור?לימשחקאתהמההשטויות!עםתפסיק-
להיותתוכללאגםאתההסכמתי!לאבשבילוגםבכלל!עליךשמה

לוגםזה.עללכלאהלךסמיתזכור'בכלל.לךמתאיםלאסרסור!
זה.וכלואונסשודיםהזמןכלהיהבראש
כזהמבטאליהושלחבזבלחייםהצטערמקורי!"שאניחשבתי"ואני
שוב:התפרצהשהיאעלוב,

הזמן?כלפתקיםלידוחףאתהלמהלדבר?יודעלאאתהמה-
יהיההואתדאגאלסמי?בגללזהמפחד?אתהאוליכבר!בוא

"תכףשלקטןשלטהדלתעלתלתההיא-זמן.הרבהעודבפנים
בוא!שיחנקו!-נרגז'בקולוהוסיפהאשוב",

 •ויצאושםשהוקלהשעההמדידה.לתאאותוהובילההיא
מחר.גםתבוא-מרוצה,מאודנראתההיא-עשר!גדול!אתה

הדפוקיםהפתקיםבליאבלמוות!יבש, •הבוקרעלריקכזהפה
לקרוא.אוהבתלאאנישלך'

IJ 
1 ~ 

שורועור

כלשבועיים.בתוךפעמיםשלוששדדובשכונההדוארסניףאת
להיכנס"נוכל-גאיםהיומהשכונההחבר'ההפתק.בשיטתפעם
הכנופיותכלראששהיהבזבל'חייםורקגינס".שלהשיאיםלספר

מרוצה.היהלאשלוש,גילמאזשבשכונה
עליוחשבלאעודאחדשאףמשהואעשהאני-תראו'אתם-

אפילו!

שםנמצאתשלו'התצפיותלפיאז'לסניף,נכנסהואבבוקרמוקדם
עמדההיאעכשיושמנמנה.בלונדיניתצעירה,אשהאחת,פקידה

החלון.ליד
וצרוד.נמוךבקולשאלה-אצלך?מה-

קראההיאאונס""זהבי.דפתקאתלהושםאליהניגשהוא
הרוצחעיניבו.הביטההיאבסניף.קרהלאעודכזהדברונבהלה.

מהקיפאון.אותההוציאקולואבלאותה,הקפיאובזבלחייםשל
צעק.-מהר!-

דחףהואבתור.הממתיניםבשבילכורסאותשלושהיוהקטןבאולם
החולצה.אתלהורידהתחילההיאאליהם.אותה

שוב.צעק-במקווה!לטבולהולכתלאאתהכול!לא-
 ••.במכנסייםכפתורופתחההכורסהעלצנחההיא

דיאךבוכהשלה,השולחןאלוניגשהקמההיאדקותכמהכעבור
היציאה.אלפנהרחב,חיוךעםבזבל'חייםרגועה.

להסתובב.בליאליהזרק-אחזור'עודאני-
השטרותאתהכניסההיאענתה.-הקרוב,בזמןיקרהלאזהאבל-

שלושתאחרישהותקןהמצוקהלחצןעלולחצהשלהלתיקמהקופה
בסניף.השודמקרי

בזבללחייםמאמיניםהייתםשופטיםהייתםלועכשיו'תגידואתם
הכסף?אתלקחהואשלא

משחוועור

כולוהמורכבארוךתורלעצמכםתארומאדם.הומההיההבנק
סטודנטבזבל'חייםגדולים.ופיותקטניםראשיםבעלימיצורים
בזבוזבשלחולהממשנהיהולפסיכולוגיה,למשפטיםשנילתואר

עמדבתוראחריופסיכולוגי-מדעי.ניסויהמציאהואואזהזה.הזמן
חייםשאבמהעיתוןבי.דעיתוןעםומזיע,מקריחממדים,גדלגבר

בתוךהפתקבשיטתשודמקרי"שנישלו.הרעיוןאתבזבל
'זהבפתקיכתובאםיקרה"ומההכותרת.חיתהזושעתיים".

מקפידפתקעלהאלההמליםאתרשםהואחשב.-אונס'?"
לסקורוהחללקרואתצליחלאעלומיה,בסוףאשהלתור'ששכנתו

הניסיון.שפןאתבחרהואלבסוףהאשנבים.מאחוריהפקידיםאת
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וגםיפהגםשנראתהאחתהתאימה,שמאודבחורהשםחיתה

לתור:לשכנתותורועלויתרבזבלחייםאינטליגנטית.
 .הסביר,-ההיא,לפקידהדווקאצריךאני-

השתפרמידאךמודעתבלתיקנאהמתוךלרגעהתעצבההאשה
גםנתןהואבחיים.דקותכמהעודשהרוויחההבינההיארוחה,מצב

התפנתהעכשיובעצם", ,לו"מגיעלפניו.לעבורהעיתוןעםלגבר
להגיעברצונוהבחינהשהיאבזבללחייםנדמההנבחרת.הבחורה
עיניה.דיברו-בחור"שלחומד"איזהצדק,והואאליה,דווקא
בחיוך.אותוקיבלההיאהפתק.אתלהמסרבזבלחיים

מופתעת.שאלההיא-מצחיק?שזהחושבאתה-
נותניםלשודדהכסףשאתבעיתוןעכשיוקראתירציני.אנילא,-

 ...שליהפתקאתכשתקראיתעשימהחשבתיאזחופשי,
לפתחרצתהמאודהיאמהורהרת,כתפיה,משכההיא-הממממ,-

היא- ...וההבנק,שלהואהכסףתראה- ,איתרהשיחהאת
 ...מביןאתה ,שליזה , .•והזה-קצת,האדימופניהבמלה,נתקעה

הואהיטב.התקדםןזtלוהניסויבזבל.חייםשמח-מאוד!יפה-
הלימודיםאתלקחת(ז.:ידהואהניסוי.המשךעלבמחשבותשקע

ברצינות.

נמצאשהואלוהזכירההבחורה-משהו?אוכסףרציתאתה-
בבנק.

להכיןשהשכילטופס,למלאהתחילהוא-זה,אתלשלם ,כן-
מראש.

הוראותלפישלךלפתקנעניתילוכולם,עושיםהיומהבאמת-
בשיחה.היאהמשיכה-הקב"ט?

לענות:וניסהלכתובהפסיקהוא
 ..לדעתי:אפשריים,תרחישיםכמהיש ,תראי-

לפעולה:נכנסוגבומאחוריהגדוליםהפיות
באלה.וכיוצא ...וצפה rז , ..העבודהאחריתשוחחו , ..כאןלאדברו-
יכולתיאיתן- ,בזבלחייםאמר-ללכת,צריךאבי ,חבל-

סמינריונית.עבודהאפילומזהלעשות
 .שליהטלפוןמספרהנה-ברצוןהסכימה- ,לךלעזוראשמח-
-O.K . והלך,בזבלחייםאמר

ניגשהאשנב,לידמתרחשחשודשמשהושהבחיןהמוסווההשוטר
הפתקהיהשראהראשוןדברמהסניף.יצאבזבלשחייםאחריאליה
אונס","זה

זה?מה-

ומאזמסווגת,קרבית iיחידדבאיזושירתהואשלי.החברזהסתם,-
אפילו.גמורבסדרבסדר.הואככהאבללפעמים.מוזרמשהולויש

היוחודשיםשלושהכענוויקפה,בביתישבוהםיומייםכעבור
בתךרבעךמךךתינךק, lוהךרים-חךךשיםעשרהכעבורנשואים,

בביתאשתושקיבלהההמחאהתמורתהכסףאתלקבלכדיבבנק
הניסויהעלהממצא"איזן;עצמו:אתשאלבזבלחייםהיולדות,
תשובה.לוחיתהלאההוא?"

היוםאירועילסיכום

אחדמקרהעלנמסרמהמשטרהיום.באותוקרוהאלוהמקריםכל
באונס.,~ךוהשהואבכךהיהייחודו .הדוארקנבגשודשל
להפוךקשהכמהעדהצליח?ומי ,התכוונורבים ,לנושידועכפי
 •למציאות!הכוונותאת

ברוסיתאורישראהוישו""מודיהרומןמתוך ,ראשוןפרסום

אלהבימיםלעבריתהמתורגם-
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 17-+מעמ'+-המשך

חתהבלרגעהגיבורים",החלפתמ"טקסכחלקחדשמזןספרותי
האם/שלהפנטזיהוהגשמתהאבחשבוןעלהגברית-נשיתהזהות
 )?(נשי-גבריקול-משלהחדרמשלה,פאלוסעלפנטזיההאשה,
 •משלה!
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עזנתינילמה ,אמיאנא
מזוריאיר

 31-+מעמ'+-המשך

 2וננטש.שנזנחזההואכיפניםמעמידבעודו ,אמו

כהבטקסטמשובצותספרותיותאלוזיותשארבעהעובדהועוד.זאת
המסמןביןאירוניפערעלמבוססותהןשברובןוהעובדהקצרצר'
הטקסטשלהאסתטיהצביוןאתמבצרתהאלוזיוניסטיים,והמסומן
הרהוטהמתוחכם,בשכלולוהמרשיםדיוקנועלשאתביתרומעידה
והדק.

בו'ולהביטולהסתכללחזורבקנקן'להסתכלעליךרקלאללמדך:
שרואיםדבריםכי .בוולהביטלהסתכלזוויתמאיזולדעתאףאלא

בקנקן'להסתכלתיטיבאכןואםוההפך.משם.רואיםאיןמכאן,
 •בוהספוןהמיטבאתותזההתוסיףאףכיעליךחזקה

בסיפורכךמקבל.שאתהמהבהכרחאינורואה,שאתהמהכי
לביןהגלויהשכבתוביןהגישורמשולללפערביחסוכך ,הנתון
הדוברכילשכנעמבקשתשהראשונהבעודכיהפיגומית.שכבתו

השכבהבאהללב,נוגעיםלאמווגעגועיוערגתואשראוהב,בןהוא
אתשזנחבןמערטלתבעודהפיה,עלהקערהאתוהופכתהשביח

הזוועה.תוםלאחרעקבותיהאתלבדוקטרחולאזכרהואתאמו
כתיבתומופגנתהפיגומית,לביןהגלויהביןלשכבה,שכבהובין

 • .שופמןגרשוןשלהמאתגרת

הערות

עודנכרכותשני'מצדהחדשה,הבריתמןוזו Iאחדמצדהמקרא,מןהאלוזיה . 1
באלוזיהונזכרחוזראלישע,של"אביו"הנביא,אליהוכיהעובדהמכוחבזוזו

קורא"הואאליהואלהנהאמרוזאתאתבשמעםאצלוהעומדים"ומקצתלישו:
 .) 35 ,ס"ו(מרקום,

עצמואתמפרשכמוהנוצרית,החדשה,בבריתהמתנסחהטקסטאפוא,כך

 .המקראימקורואתומציין

 1כהןטובהפרופ'לידידתיתודהחבאניהאמורה,האלוזיהזיהויעל 2

בר-אילן.מאוניברסיטת
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חרוביםשלויסקי
 ~ 37מעמ'~המשך

דייריו.שלהמיוסרותנפשותיהםבחדרילשכוןשבההאסונות

שמיונוסף.שחורבאסוןיעקבשלאסונונשזרהיהשניםלכמהאחת
בהמוניהןשהגיעוכהות,ארבהבלהקותנצבעוהכפרשלהכחולים
לנושהסבירהכפיבעולם",הגדול"המדברהצהוב,הסהרהממדבר
חסרייעקב,אתכמוולהשאירנו'יבולינואתלכלותואיימורחל'
כל.

ליסיפרהובחלומה,אחרים,ממקומותסיוטיםמחדשהציתהפחד
ועליהםהמדברמןלעברהדוהריםהדיונותהרריאתראתהמדביקה,
ענקישטיחאורגיםהםויחדיוארבהמעופפירבבותאלפירוכבים

יפהפיה","מרסיהשלורדרדהפריחהמרבדיבוושוזריםהכפרמעל
הרריקולפותבעודןאמה,אתהמבהילבחלומהמדביקהכששיתפה

אתבהן"השטויותעלזובהנזפההשישי'יוםל~ורוחתשום
להתבונןשסירבו ,"םש"שהיומאלהכרביםכמוהאגי'מתעסקת",

רקלראותוהתעקשוהיפהפיה""חמוסיהשורשיאתולראותלעומק
והסתירוהדיונותאתדקיקבמעטהשכיסוהוורודים,משטחיהאת

לבולעםומאיימתבמעמקיהםהנעהפוסקתהבלתיהחולתזזיתאת
חיים.

שלושהעםאותהוהשאירסיניבמבצענהרגברוךשבעלהרחל'רק

מגליהתרגשהלאצהובים,שדותושניאחדיבשפרדסילדים,
אמרה-דרשהשלו",אתלעשותלטבע"תנוהשוצפים.הארבה
ברחבתהנטועהפיקוסעץשלבצלושהתכנסההחבריםבאספת
בעלתהספרדיההפה,אתפתחההיא"שוב .באסוןלדוןכדיהכפר
לאמזמןכבררחלאבלברוע,הגמדביטרמןסינןהחם",הדם

אתהרימהתחסרו",לאואתםיאכל"הארבהמשכמותו.התרגשה
הירוקלמראההגוברותהכפרבניזעקותעללהתגברבנסותהקולה
שמאזה"משיגנר",יענק'ללעברהשזרקהאבןבשדותיהם.הנמוג
אךרחלאתהחטיאההרופפים,עצביוידיעלחייוכוונו"שם"שהיה
אתלחלחו"הפרענקינה"שללאידהביטרמןשלשמחתוואדיבמעט
הגבוה,מצחהעלשזלגוהטיפותאתשמחתהרחל'הפיקוס.עלוות
אבלביטרמן",שלהלשלשתפעם"עודבעצב,חברתהלליובהאמרה
נגדמתוחכםבנשקהשימושאמרה.מההביןלאכינפגעלאהוא
עלוהתיישבתילעצמיציינתיתועלת,חסרהואפרימיטיבי'אויב

תוהההענק,לפיקוסממולהגדולה,העפרשברחבתהמרקיבהספסל
שהיאיודעיםכולםוהרי"ספרדיה"'רחלאתביטרמןכינהמדוע

בירושלים.נולדהואףישראלית

עניינםאתשמיצוהכפרזקנישלוכדרכםארבהשלכדרכווהארבה,
המקום,אנשישלוחייהםלפתעלוהסתלקשמסביב,בירוק

לכפר'מדרוםהמתפתלבוואדיהמיםשלהאטיתלזרימתםהמשולים
 •לשגרתם.חזרו

עובדעםבהוצאתאלהבימיםאורהרואהחרובים"של"ויסקיהרומןמתוך

תעון~פר• Dב-בקרוב

חנןבןעדינה

אמישפתשאיננהכשפח

שלחרשספר

זהראלישבע

חייםכיתת
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שלחרשספר

עבארייוסי

כותרת
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