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חזהחגליון
עשרותפרסמנו ," 77"עתרןשלקיומושנותושלושמעשריםלמעלהבמךש
זאת,עשינוליצירתו.הנוגעותרשימותמעטולאדרוויש,מחמודשלשירים
גםלירית,וגםאפיתגםשהיא ,יצירתושלהסגוליתחשיבותהבשלכלקודם
אלהתכונותפוליטית-לאומית.וגםוצבעוניתעשירהמטאפוריקהבעלת

בספרותהמובילאףאולי ,מובילמשוררשלבמעמדדרווישאתמעמידות
הרטוריקהעללהשפיע,האישיתליכולתובנוסףזה,מעמדהפלסטינית.
מעמדופוליטי-לאומי.למנהיגגםאותועשו-זמניתבווהחריפההמהוקצעת

מעמדולאומי.משוררשללמעמדומעברהרבההואהפלסטיניהציבורבקרב
חייבבזמנושמילאהלאומי-תרבותיהתפקידאתהדעתעלמעלהדרוויששל

בעולם.היהודיהציבובקרבואףבארץהיהודיתבציבוריותביאלקי
לאהספרות,לימודיותוכניתדרווישעלהסוערהוויכוחבפרוץ ,כןעל

בקדנציהיקרהשכךהערכתיטעמים:משנימופתע,הייתילאואףנדהמתי
שהימיןהערכתיגיסא,ומאידך ,מחד ,החינוךבמשדדשרידיוסישל

יצא ,יהודיפאשיזםשלמובהקיםבגינוניםהניחןהשוביניסטי-לאומני'
מכליו.

אנחנומאליה,מובנתהיאשרידשלהחלטתו ," 77"עתרןומבחינתמבחינתי
יוסיהשדאתלבדךאלאלנואיןשנים,ושלושעשריםזאתבדוחפועלים
ביןלפיוסתדומהגםאוליבושישוהנבון'הצודקהאמיץ'צעדועלשריד
העמים.שני

דרוויש,שלהשקפותיוושליצירתושללהבנהמשלנולתרוםהחלטנוכן'על
החדשספדוועלבכלליצירתועלעמושנערכהנרחבתשיחהולפרסם
כאןע'נאים.חמזהמחמדשלבתרגומו"בבל",בהוצאתאלה,בימיםשהופיע

המפגשלקיוםתרומתועלידידנוע'נאיםחמזהלמחמדלהודותהמקוםגם
הזה.

מרסלשכתבהאוטוביוגרפיהמתוךראשוןפרקמפרסמיםאנחנוזהבגליון
פולין.ילידיהודיהגרמנית.הספרותשלהגדול""הכוהןדייך-דניצקי,

"חיי"' ,האוטוביוגרפיהספרמרתק.דעותוהוגהאימה,ומטילחריףמבקד
תודגםהפרקהופעתו.עםמידלדב-מכדהפךבקירוב,שנהלפנישהופיע

שוודצשטיין.טליעל-ידימגרמנית
 .לירפאצבימאתהספד'עלסוקרתרשימה Iלצדו
השגיחהעולםמלחמתמתקופתמזכדונות-ילדותפרקפרסמנושנים,לפני

זכרונותיומרצףנוסףפרקמפרסמיםאנחנוזה,בגליוןמוק.דגבריאלשכתב
מוקד,שכתבה"ודיאציות"ואתהביוגרפיתהפרוזהאתבקוראימוקד.של
 ,מוכשרפרוזהכותבמפסידיםאנחנושאוליהמחשבהביעולהפעםלא

ספרות.בענייניציבורי""עיסוקלטובת
במקצועו'פרסוםאישיצחקי'רביבשלביכוריםסיפור :שלפגינובגליוןועוד

יגיל.רןוהעורךהמבקרהמספר'שלוסיפור
מאמדואתבדעתימעלהאניהמודרנית,העבריתהפרוזהאתקוראכשאני
שלמקודהעל )" 77ב"עתוןגםפעםלא(פרסםענבריאסףשלהמרתק
שנכתבתהפרוזהכללאענברי'על-פיהעברית.עלדגשהעברית,הפרוזה
אוסיףדקזאת,בנקודהכאןארחיבלאעברית.פרוזההיא-עבריתבלשון

על-פיפרוזהיצירותלמייןבנסיובובעיקרמעניינתענברישלשהנחתו
הסיפורשמילאתפקידהממלאתשפרוזהלומדהבאתנכ"י'קריטריון
המאמרעלהקוראבפניממליץאניעברית.פרוזההיא,ודקהיא,התנ"כי,

אצלנובונעסוקעודאולי"תכלת".בכתב-העתאלהבימיםשהופיעהנ"ל,
בהרחבה.

אבל"עברית",היאזהבגליוןהפרוזהאםעדיין,יודעאינ·לענייננו.בחזרה
בהחלט.מעניינת,יהא
 ,פולניאצילמרתק,גרמנימשורדלובומידסקי'קאדלבקצרה:אזכירועוד
דבריםוהוסיף-בעבריתלקוראמוכריםשאינם-משידיותרגםנצחי.נווד

בעברית,החדש,שיריושספר ,וינקלרמנפרדאותם,הכותבועלעליהם
"כרמל".בהוצאתבקרוביופיע
ראשוןפרסוםשהם ,גנוסררנהשלשיריהאתאזכירמקור:לשירתבאשר
ועוד: • " 77ב"עתוןגםרבותפעמיםפורסמושרישומיהציירת,שלבשירה,
עתרןב"ספריאורלראותהעומדהחדשספרהמתוךעשהאלאורהשלשיריה
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פרסםומשורר.פרוזאיקוןהיסטוריון,שביס.יעקבפרופיעלאחדותומלים
 •משיריוואף ,מסיפוריו ,ממסותיובעיתוננו

ספקשיר,ספק-והשמים''הנשמהלייהערותיויי:המשךמביאיםאנוהפעם
אינסלקסואליתחוויה-פילוסופיתהגותספקמרוסקות,בשורותסיפור
להעמיק.שישכיללקוראעמוקה
מעוררמדורו-זה""מצדחדשים,ספריםעלרצנזיותשלרצף-וכרגיל
סומק,רונישלתמידהמפתיעמדורו-פינה""חצילויתן,עמוסשלהעניין
 •צעמובכוחותהשקדןהקוראיגיעלשםועו,ד

השבטמכשף
ואחת,העשריםמהמאההרחק ,היערבמחשךעמוקהחבוייםלשבטיםבדומה

המנהיגותהרוחני"."המנהיגהוא-המכשףמנהיגות.ישש"סלשנסםג
פוליטיים-כוחניים.לצרכיםאותומנצלתש"סשלחילוניתהכמו
סוציו-כלכליתמשכבהבאבש"ס,שתומךהגדולהציבורלהדגיש,חשוב

ש"סשצמרתהוא,הענייןתקיף.ואפילוסוציאלילמגןבהחלטהקזוקה
איננווהציבורמקורביה,ולחוגלעצמהכלקודם ,כמשמעופשוסודואגת,

הש"סית.הפוליטיקהגלגלי"על"שמןאלא
המנהיגותעל-ידימופעלהתנועה,של"הרוחני"המנהיגיוסף,עובדיה
והיאאומרים,ישחומרית,מאודנסיהבעלתשהיארוחנית",ה"פחות

 ,כאמורשנסים,מכשפיבנוסחהמוזרות,ההתפרצויותאתהמעודדת
הםכייפה,עובדיםיוסףעובדיהשלהכשפיםהציוויליזציה.מןהרחוקים

השבטאנשי ,לכןהשבט.שלוהמודחקיםהמודעיםלרצונותיומכווניםתמיד
מתאם ,האחרוןוזהעובדיה.הרבשלסיאנסכללאחראמןואומדיםנאמנים

יוצא,ככההפוליטיים.המנהיגיםעםתוכנם,אתבעיקר ,שלוהמופעיםאת
הפרלמנטרייםשהחייםציבורעל-ידילכנסתשנשלחחייבים, 17בןשכוח

כקליפתאותומעניינתשהדמוקרטיהממערב,מזרחכמדחקממנודחוקים
ואפילומגוחכיםמופרכים,לשוןבלהסוסיהמדינהענייניאתמנהלהשום,
השבט.שלהקשישהמכשףשלהיוצרמביתדוחים,

לקללותיותרדומות ,שרידיוסיעלהרבעובדיהשהרעיףהקללות
רב ,לדברשלא ,בוגראדםלדברימאשרחוסםזביילדיםשמשלחים
מפלגתפחדניוגםהממשלהראשגםשבי,הלכוכן,פיעלואףבישראל.
המכשף.שלוהקלסהשטותדבריאחריהעבודה,

בפרלמנטכוחהעל-פילפעולקבוצהכלרשאיתדמוקרטיבמשטרנכון,
שללאינטרסיםדואגיםאחריםפוליטייםגופיםגם ,נכוןבהתאם.ולהצביע
המפלגותשבחסותהמפעליםלש"ס,בניגודאבלהמפלגה.ולמפעליחבריהם
הכפייםובקירןהציבוריהסדרבגבולותהתחשבותבתוךמתנהליםהשונות

שלמוחלטהעדרבשלואוליזאת,לעומתש"ס,ואצלבדבר.הנוגעיםשל
שללמסריהמתחתהפועליםהעסקניםלעצמםמרשיםדמוקרטית,תרבות

ציבוריות.מנורמותצחוקלעשותהמנהיגות,
מספיקלויהיהואםבידויעלהאםיודעמיקץ.לשיםשרידיוסיניסהלהז
דרש.אשראתלקייםפוליטיכוח
עלשהצהירההראשונההמפלגההיא'מרצ'לציין:הראוימןאחדדבר

עםלהצביעהשררה,עללוותרכלומרהממשלה,אתלעזובנכונותה
 ,כךועלתקין.ניהולעללוותרולאהשלוםלהסכמיהנוגעבכלהממשלה

 •ואמץ.וחזקכוחיישרשריד:ליוסייאמרואמיצה,איתנהעמידהולע
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רמימפינית:הכן,שיבתטיקח:אוח

 , 2000כרמל-ירושליםהוצאתסערי,
עמ' 165

c:בנהמפחדביתה,במרתףמתבצרת א

בוהכלא,מביתלהשתחררהעתיד
במקוםהריגה.בעווןאסורהיה

חייאתמשחזרתהיא Iהמסתור

משפחהובן'אבאם,-המשפחה

לגלותומגסהלכאורה,ואוהבתרגילה
הראשוניםהסימניםהיוהיכן

אתשפקדלאסוןלהתפוררות,
המשפחה.

מיוונית:כקלזנזס,אדיפוססופוקלס:
הציבוריתהמועצהשבתאי,אחרן

לתרגוםהמפעלולאמנות,לתרבות
עמ' 155 , 1999מופתספרי

התרגומיםבסדרת-18ההספר

שבתאי.אהרןשליוונייםלמחזות
אדיפוסמגיעגדודים,שלשניםלאחר

מפגהומתחולללאתונההעיוור
לומעניקאתונהמלךתסאוסבגורלו.
ולגיבורלקדושהופךוהואמחסה
ועםבניועםחשבוןבאהואלאומי.
עלאהבהמעתיר Iאותושגידוקריאון
לשובהאליםלוקוראיםואז Iבנותיו
אליהם.

כשירהסימבוליזםבר-יוסף:חמוטל
המאוח.דהקיבוץהוצאתהמודרנית,

עמ' 124 , 2000מושגסררת

מרכזיזרםשהיההסימבוליזם,על
-19ההמאהבסוףובספרותבאמנות

בשירתועשרים,המאהותחילת
העברית.ובשירההעולם

ממסעותהחול'שיריאילי:יעקב
ישראל'כארץואליעזיפתחיעקב

עמ' 110 , 2000המאוחרהקיבוץ

בהלדבראפשר /הבדידות.באה"הגה
שירלקנותאפשר /שקיעה.לעת
בשמך./אותוולחתוםמשורר;מחבר
 ,) 94(עמ'למות"אפשר

מאנגלית:דגולים,קופיםסלף:ויל
 416 , 2000כנרתהוצאתשוסמן,ורד
עמ'

הקופיםשולטיםבועולםסאסירה:
לראווה.המוצגיםהםהאדםובני

מתעוררוגרוש,ציירדייקס,סיימור

פרוע,ומיןסמיםשללילהלאחר
לשימפנזים.כולםהפכושבולעולם

הואשגםלשכנעומגסההסביבה
קיומובאשלייתהשרוישימפנזה,
האנושי.

פרהיסטורית,אהבהשחרור:ציפי

עמ' 44 , 2000עכשיוהוצאת

ולאאריות/אצודלאכבר"אני
אלפותלא ,אג /.גמרעלארכב

רק /ג'ירף.שלצוארבזרועות'/
וביןכוכב/עלמלא/בעירוםאשב
 ) 24עמ'לא,כבר(אניקיסם."שיני

יזם,כצהריאברוןרוז'ביץ':תריאוש

הוצאתוייכרט,רפימפולנית:
עמ' 85 , 2000עכשיו

שלאחרפוליןיוצרימבכירירוז'ביץ',
ניסוינותןהשגיח,העולםמלחמת
שלבצלהשהתבגרדורלחרדות
"משוררי .סוסליסריומשסרלמחהמ
העלוה/בצלמאושרים/היוהעבר/

חרק/בלילהאך /כילדים/זמרו
מבוזה".גוףנתלה/וממנוזה/עצנו

רוז'ביץ'תדיארש

היוםכצהריאבדון
וסכר' ' Cר :זנפ.לדנ•ת

 ~ t<ץ

 •שליהמושכהבן-עזר:אחור
עמ' 458 , 2000אסטרולוגהוצאת

כרוניקהבן-עזר.לאהודתשיעירומן
והגריסיםהתורכיםמימימושבה,של
היום.ועד

קשתהוצאואשה,כעלשלו:צרויה
עמ' 341 , 2000

 1אחדבוקרישואים.בחייעלרומן

אינוכינעמה,שלבעלהאודי'מודיע
מחוללהואבכךמהמיסה.לקוםיכול
שלהם.הזוגבחיימהפך

לוסי'ג'ון~~ניקינקייר:ג'מייקה
הקיבוץהוצאתרון,משחמאנגלית:
 , 2000החרשההספדיההמאוחר,

עמ' 198

הסופרתמאתקצריםרומניםשגי

-קאריביממוצאהאפור-אמריקאית
קיגקיי.דג'מייקה

התבגרותהימי :)-1985(מג'ון""~ני

שבע-עשרה.עדעשרמגילנערהלש
המקוםועםאמהעםהיחסיםמערכת

חושניומחוםמסימביוזה-האקזוטי

ללימודיםוהנסיעההניתוקאל
נכתב )-1990(מ"לוסי"באנגליה.

-;אכגערתעובדתהגיבורהכהמשך.

עללשמורהניסיוןבאמריקה.~ר
האורבני"החדש",בעולםהזהות

והמנוכר.

המילואיםאחריכאביבלאור:יצחק
עמ' 196 , 2000כתרהוצאת

אורראוחלקם-סיפוריםקובץ

הסיפורים •גדר"ל"מחוזבקובץ
אנשי Iהכרךשוליאתמתארים
סוגיות"דמויותשוליים,

ופועלותהנמצאותוגרוטסקיות,
לגדר'",'מחוץ

הוצאתנישואים,חייפוגל:דור
החרשהחספריחהמאוח.דהקיבוץ

עמ' 332 , 2000(הוצאה-מחורשת)

אורשראההרומןשלשלישיתהוצאה
ב-שובאורוראה-11929בלראשונה

מערכתעל .מכרלרבאזוהיה 1986
ביןוהאומללההסבוכההיחסים

לאשתווהכנועהעדיןגורדוייל
בו.המתעללתתיאה,הברונית

הוצאתהשחר'עלותעדגורי:חיים
עמ' 159 , 2000המאוחרהקיבוץ

אורשראהספרשלמחודשתהוצאה
להפצהונאסר-1950בלראשונה

אורראההספרצבאית.צנזורהמעטימ

בהשמטות. Iמכןלאחרחודשיים
הגיתןככלקרובה-זומהדורה

רשמיםמביאה-המקוריתלמהדורה
 •המצריבושמהכיהנגבמשחרור
הלאהאחייאלהפרקנוסףלמהדורה

ההגנהמסעםשליחותסיפור-ידוע"
החותם:והפרקהשואהלאחרלאירופה

שעבר",הזמן"עם

שלחרשהסררהקצרים":"כתר
-כתרבהוצאתקצריםסיפורים

ישראליםכיס""ספריליצורבכסיון
איכותיים.

("מנזרעוז:עמוס-שלסיפורים
 ,)התן""ארצותמתוךהשתקנים"

מתוך("חמורים"גרוסמן:זריז

כחול"("מבטגור:בתיה ,)""רז
א.ב. ,)לי"תיארתיכך"לאמתוך

מתוךגליה"של("חתונתהיהושע:
ראושטרםסיפורים :>הסיפורים"'כ'ל
"הנגףמיכאל:סמי-אור

"פינגנחמיאס:לימורהשלישית",
"משחקאשרי:אהודחרדות",פוגג

אולמן:אוריוהשקר",האמת
ליברכססביוןשלוסיפור"חתונה",

אור:לראותהעומדספרמתוך
"סואדיי.

 •קטמנדוהואהלבחופמן:יואל
קטעים 237 , 2000כתרהוצאת

אדום.ניצתהמססיףכלבשל"גבו
חמות[לארצותדרומהעפיםעגורים/
שמעלהמלאכיםמןוכמהיותר]/
הגברדין[שמכנסיאיציקשל/לראשו

צהוב]ז'מששלבחגורהקשוריםשלו
כמוושבים,דרךכברתהם/גםעפים

לבואלהםקוראתש~מם/ילדים
 ,,הערב.לארוחת

הוצאת tופיירניקזללויט:ענת
 , 2000חמרספריאחרונות;יריעות

עמ' 11

נשים"עללריס.לענתשניפרוזהספר
ובכפריםהולדתןבעירשהכרתי
חברותשהןנשים- " ...צרפתברחבי

שנה,שלושיםבתיכון,לימודיהןמאז
 1מורתןעםשלהןהמיוחדהקשרועל

יכולתןעלבהן"קינאתידניאל.
אשה-מראותכבמשחקלזוזולשקף
דבר).פתח(מתוךרעותה"חייאת

הוצאתהפנימי'האגםאלמוג:רות
קריאהסימןספריהמאוחד,הקיבוץ

עמ' 42 , 2000

אודותעל ...מחקרית"פגססיה
לפענחמנסהאלמוגרותהאהבה".
נשיםשלמיתולוגיותדמויות
הואלמכס,להשראה,המקורבתרבות.

איזמרג.דאשהשלקיוםהעוטףאגם

רגועמקרםהיאסערהשיזף:צור

המאוחרהקיבוץהוצאתכשבילנו'
עמ' 176 , 2000חחדשחחספריח

סכנהאזורישלעיתונאית Iתמיעל
עלהיודעיםגברים,שלושהועל

"אזור-בנגבנסתרמקוםשלקיומו
היחסיםומערכתנדידותיי,של

ביניהם.המתפתחת
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קיפוד?אזשועל

ישעיהואיגנטייף:מייקל
מאנגליתביוגרפיה.ברלין,
עובר;עםהוצאתגיא,כרמית

אפקיםספרית

מחופיםובנחת,בשלווההתנהלוחייו
היושעלוליםובאושר-עד,בעושר
אינסלקסואלכלעלחרפהלהמיט
הרומנטית>,התפיסהברוח(לפחות
שקראוכפי ,יזאיה''סרהיהאילמלא

הואוחיבה.כבודברובהבריטיםלו
קרוב,אףולעתים ,מהימןעדהיה

והאדומה,החומההרודנותלעוולות
תוךפעמייםאירופהשללחורבנה

לכלהניחלאהואמאה.מחציפחות
שלו.התהכוסאתלולקלקלאלה
ב"נוראהחיהואכיהצהירהוא

בהנאתופגםלאדבראךשבמאות",
שקייםמהוללותתהמסיבותמאותן
בית-בהדינגטוןהנאהבביתו

-העשירהרעייתולרשותושהעמידה
שלבחבורהעצמואתשהקיףשעה

ששתונלהביםוחסידיםמעריצים
שום ,דיכוישום .דבריואתבצמא

לאהעולם,שלאחרבחלקסוגריה
 ,שלוהעינוגיםמסעותבשגרתפגמו
בלונדוןלפרמיירותקוקטייליםבין

המוסיקהפסטיבליבין ,ובאוקספורד
שיסביןאירופה,ברחביהיוקרתיים

לביןהסילוןחוגידידיעםיאכסות
שלוהנינוחותהקיץחופשותאתר

כלעללהוסיףנחוץהאםבאיטליה.
הדעת"אתמטריףמזללוש"היהאלה

עליושחורץביותרהחמורהמשפט-
-איגנסייףמייקל ,שלוהביוגרף

ברליןשישעיהובענווהלהודותכדי
שלי'?התה'כוסבדיוקלאהוא

הביוגרפיהאתשבכתבורושםעושה

מייקלנקלע ,ברליןישעיהושל
ורגשית.תוכניתלמערבולתאיגנסייף

נשואשלמושבעמעריץהואאחדמצד
הקורא-שנימצד ,שלוהביוגרפיה

שלאנזהרהוא-בכךהיסבשח
'בסולביוגרףשלממידותיולחרוג

'נטולביוגרףישהאםאךפניות.'
אגריהודהעיתונאיבראיוןפניות'?

עםכךכלמזדהההואשלפעמיםטרויה
שהואעד ,שלוהביוגרפיהנשואי
שינהמדיריםואלהסיוטיהםאתחווה

אתשכתבבשעהלוקרהזהמעיניו.
על-שלובביוגרפיותהגדולה
מאוהבהיהכיסיפרסדריה .טולסטוי
כאלה,מיסודיםאותושפטרבצ'כוב,

שפסלאשצ'כובמשוםבעיקרךא
אליהם.חמלהמלאהיהלבואנשים:

לגיבוריםמזלהיהלאלאיגנטייף
חמלהולאלילהסיוטילא-כאלה

תודעתית,מבחינהמציפת-כול.
לאבמידההיאשכתבהביוגרפיה

עצמואלאיגנסייףשלמסעמבוטלת
שהוארושםעושה .ברליןבעקבות
נלהבכמעריץבכתיבתההתחיל
הגיבורנבגד.כאוהבאותהוסיים

ההתמוססותועם •בדרךלוהתמוסס
להשלים.לוקשההזאת

מןלהתעלםיכולאינואיגנסייף
המשנהעלבברליןשהסיחוהביקורת

מחויבחשאך ,ברליןשלהלא-סדורה
שלהמיוחד"הערךזכות.עליהללמד
שלהבולסבהיעדרדווקאמצויהישגו

ויומרותלאחדותשאיפותכל
"ודווקאאיגנסייףקובעלשיטתיות"

תרומהיצירתומהווהכךבשל
קוראיושלאופקיהםלהרחבת
קדומותדעותשלאחיזתןובהרפיית
איגנסייףומעכבות'.'חוסמותודוגמות

 ,לייחודאותווהופךבחסרנאחז
שהואסופובעליו.שלבלעדיליתרון
שהוא ,כךעלרבותכהמליםמכביר
הצרפתיתהאימרהאתמקייםנמצא

ואמנם,מפליל'.'-שמסביר"מי
לאהואברליןמשתכנע.אינוהקורא
וההיסטוריוניםהפילוסופיםמגדולי

האינטלקטואלשאינוודאיהמאה.של
לאגםודאיהואשבהם.המבריק
גבעלכמצויןבדורו",החכם"היהודי
סוב,שסייגו?ג'ורג'עםומההכריכה.

ציוני.לאהוא
הצמתיםמןבכמהעמדברליןישעיהו

שלההיסטוריהאתשעיצבוהמכריעים
כלאךגיבוריה,אתהכירהואהמאה,
תורהיסודלכללבונוצקולאאלה

ביניים''אישמיןהיההואמשלו.
הרעיוןשללהתקבלותושסייע

החוץבמשרדפקיד ,למשל ,הליברלי
-לבריתולבסוף •להתקרבותשסייע

אישהיההואלאנגליה.ארה"בבין
לשעשעשידעכנראה,מקסים,חברה
שנונות,כנףבאמירותאורחיואת

ואףאחריםשלשנינויותלאמץידע
היטיבככלל,משלו.תזותמהןלפתח
'אישהיההואבחברותא.לחשוב
עובדעםשהוצאתבמהגםביניים'

הכריכה:גבעללהדגישבחרה
סולסאולשבקולג'"בחדרו

השלושיםבשנותנועדו ,שבאוקספורד

והניחוהבריטיםהפילוסופיםגדולי
האנאליסיתלפילוסופיההיסודותאת

היהלאהוא ,כלומרהמודרנית'.'
למייסדיםהציעאךהיסודות,ממניחי

האכסניה.את

עניין:חסרתשהביוגרפיהלאזה
שאיןבמהגםמאלפת,היאבחלקיה

מסמכים,אלפיעלמבוססתהיאבה.
כלשלאבמהוגםזכרונותמכתבים,
אישית.עדות-לוזוכהביוגרף

עצמוברליןמפילשמועזכהאיגנסייף
הספרותמגדוליכמהעםמפגשיו (?

אחמסובהאנהובראשםהרוסית

אלהשפרקיםציפיתיפססרנק.ובורים
עדמאכזבהספר.שלמשיאיויהיו
שלרישומםמועטכמהלקרואכאב

נזדמןברלין.עלהאלההמפגשים
הנוראהדיכויעללשמועלברלין
עלהסובייטיהמשטרשהפעיל
ידעהואהיוצרים.מבכירי ,מתנגדיו

האנשיםנידונואיוםסבללאיזה
זעקלא-לאנגליהחזרברליןהאלה.

אחת,מלהולוכתב,לאהזעיק:ולא
שכולםהרבים,העיתוניםמןבאחד

מניחהאנילפניו.פתוחיםהיו
חיתהופססרנקאחמסובהעםשהפגישה

אתלגבשלברליןשסייענדבךעוד
אידיאליםנגדשלוהתזה

איהם.באשרואידיאולוגיות
'הסובלנית',הגישההנחרצות,

-ולעוולותלסבלהנינוחה-מדי
בעת ,יותרמאוחרשניםמקוממת.

ברליןסירבוייטנאם,מלחמת
המלחמה.מןנחרץבאורחלהסתייג

ממרדמוחלטיבורנחשהוא
בעקבותיהשפרץהססודנסים

שרקנדמההאמריקאיות.במכללות
נחרצתעמדההביעאחדבעניין

ארנדסחנהעלבמתקפתובאמת:
שנכתבהרוע"של"הבנליותוחיבורה
אייכמן.משפסאתסיקורהבעקבות

מוסרית-עמדהברליןנקסזהבעניין
בלתי-יושרהוכיסאנחרצהאנושית

מתפשרת.

בעיני(ודאיהכפירהדבריכלאחרי
מתבקשהרבים>,הישראליםמעריציו

ישעיהושלבזכותודבריםכמהלומר
'יהודישקוריןמההיההוא •ברלין
להמעיטהאלהבדבריםואיןחם',

ישעיהוכך.עלמאודהחיוביתמדעתי
הבודדיםהיהודיםמןהואברלין

האנגלית,החברהלצמרתשהעפילו
חברותכלמביןהמעמדיתעדיין

הבינלאומית.העליתולליגתהמערב,
בכך'המצליחיםרבים

אנשיפוליטיקאים,אינטלקטואלים,
ממשמתנעריםאינםאם-ציבור

הםאיןהמקריםברובהרימיהדותם,

אולברייס,(מולןבשלוםעמהחיים
עםגמורסוךבסיבשחייתה ,למשל

עליה'נכפתה'כמעטוזויהדותה
חיברליןישעיהוהאחרונות).בשנים
חיתההיא •יהדותועםסכסוךללא

שורשיולצד ,בזהותומרכזינדבך
האנגלי.וחינוכוהרוסיים
לאעברי>(בתרגוםברליןשלמאמריו
גילוייהםבעוצמתאותיסלסלו

הנוקבות.ובתובנותיהםהמרעישים

שאותהבולסתעמדהבהםמצאתיאל
ישמובהקת.כ'ברלינית'מזהההייתי

מוגזם,לאמסוים,הידורבכתיבתו
משהולאאךרבה,בידענותמוטןע
שנחקקמהאמיתי.לריגושהגורם

 ,כמונחמדאפוריזםהואבזיכרון
שנוסהמיהוא"דוקסרינרלמשל:
חשדבולעוררשעלולמהאתלדכא
אפוריזםבו."ייתקלאםאמת,שהוא
הואלושמייחסיםאחרחביב

רקהאדם,גניככלהם"היהודים
יותרוהרבהסוביםיותרהרבה

אםעודבסרחהאיניעכשיו •רעים"

במלואושייךעליההקושאןאכן
לברלין.

משלהיאבאמרותיוהפופולרית
יודע"השועל-והקיפודהשועל
דבריודעהקיפודאךדברים,הרבה

בהעשהכבראלןשוודי-גדול"אחד
באחדיהומוריססי-אירונשימוש

סבעברליןישעיהושלאאלא •ומסרסי
היווניהמשורראלאאותה

היווניהמשוררמןלאארכילוכוס.
שמעאלאהסיסמהאתברליןלמד
מפי-כנראהתה,במסיבת-אותה

ללימודיםמומחה ,אוקספורדהלורד
מסהפותחתזואמרהקלאסיים.

שכותרתה ,ברליןשלמאודידועה
ההיסטורית'הספקנותחיתההמקורית

התפרסמהוכךטולסטוי',לבשל
בשנתנכבדאוקספורדיבכתב-עת

הלורדהיהודיהמו"לזההיה • 1951
הכותרתאתששינהויידנפלד
לצרכיםוהשועל"ל"הקיפוד
אותהכשהוציאמובהקים'רייסינגיים'

עשהובכךמסחרית,במהדורהלאור
מכליותרברליןישעיהושללפרסומו

משל-מפתחשזהלינדמהאחר.מו"ל
 ••ברליןישעיהוהיהולאשהיהלאיש

פזמירי
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מטיפיםלאכאן
מוסר

לרוץמישהוגרוסמן:דויד
המאוח.דהקיבוץהוצאת ,איתר

 340 , 2000החדשהחספריח
עמ'

הנדירהביכולתניחןגרוסמןוריד
הקוראים,שלדלתםעללדפוק
נפתחתוהיאכמבוגרים,צעירים

עושההואהפעם,קסם.כבמגעלפניו
לבניספרבעצםשהואספרעםזאת

"מישהוהתבגרות:רומןהנעורים,

אתו",לרוץ
מליםבשלוש .ברחובות"דוהר"כלב

מודעת(ובקריצהאלההרותוד
אותנומכניסעגנון)לכיווןומחויכת
קצבית,פתיחהההרפתקה.אלגרוסמן

כאחת.ומורכבתפשוטהמדהימה,

אסףוהנעראותוהקושרהחבלהכלב,
אחדיסודמוביליםאליהם,המחובר

גדל-גוףנעראסף,העלילה.של
"דרקוניםחובב Iמעטיגולמנו
בחופשעובדנוף,וצילוםמבוכים"ו

מוטלהעבודהבמסגרתבעיריה.הגדול
כלב,שלהבעליםאתלאתרעליו

משוטטשנמצאכלבה)בעצם(שהוא
ירושלים.ברחובות

הכלבהחיפוש.סיפורלפניכםהריו
האחרהיסודעבראלאסףאתמובילה

מהזמןשנעלמהתמראלהעלילה,לש
תמר,אסף.שלמסעותחילתלפני

מופנמת,נערההיאלאסף,בדומה
לאסףבניגודאךמעט,ביטחוןחסרת

מובילה.דמותהיאתמר"הנגרר",
משלה,חיפושלמסעיצאההיא

נועזמסעשנעלם:אחיהבעקבות
לנערילביתאותההמובילמסוכן,ו

בניצוחומהופעות,המתפרנסיםרחוב

מודרנית,בגיוסהפייגיןמעיןשל
 .מרעיווחברמהמקורסימפטיתפחות
בעקבותתמרחד·גד·יא:מעיןכן,אם

אסף Iתמרבעקבותהכלבהאחיה,
נפתחהחיפושהכלבה.בעקבות
בעברוהיטב.ארוגותמשנהלעלילות

ואוהבת,חמהמשפחהרקועיםאסףשל
ניסיוןחבריה,בעצםחברים,

טיפוסייםחיים ."להתאהב",

 .במקצתמשמימיםאםגם ,למתבגר
מבטיחהקריירהתמרשלבעברה

כתיבתבדידות,חברים,במקהלה,
עיקשוחיפושאינטנסיבית,יומנים

שתמרפנימית,אמתשלגרעיןאחרי
אולי ,מצויהואהיכןבטוחהאינה

גםטמוןתמרשלבעברה .באמנות
סוד.

משנהלעלילותמתרחבתהפרספקטיבה
מתמקדתהיאבעתובה ,אחדמצד

תמרשלהמפגשלקראתומתחדדת
אתהכלבהבעקבותמגיעאסףאסף:ו

נזירהתמר:שהתהבהןהתחנות

צולענערספרים,ותאבתדדהוב
מתחזההיא(בפניוקשותמצולקו

אשהכוכבים,עלהחולםכעיוורת),

בחוםהמגדלתמפוקפק,עברעםחזקה
ומנהלתהקטנהבתהאתובאהבה
האלה,הדרךסימנימצליחה.מסעדה

המגיעים Iתמרשליומניהגםכמו
דמותחושפים •אסףשללידיו

מגעובעלתעוצמהרבתמתלבטת,
גורמתתמרהזולת.עלקסםהמהלך
אליה.להיפתחלאנשים

מהקורא,פחותהרבהשיודעאסף,

הואשאותההדמותמהיבטוחאינו

בסמים?הסתבכהאולילצוד.מנסה
אוליעבריינים?לחבורתנקלעהאולי
הסכנה,אתקולטהואחבר?להיש

אותושואבתתמרשלעוצמתהאבל
מהפחד.יותרגדולבכוח

אצלוגםאסףאצלגם Iכאןישבעצם,
וכוללניגסבאופןשהואמסע Iתמר
 ,אוהפחדעלהתגברותשלמסעמעט
לחיותכיצדהלמידה ,נכוןיותר
איןאיתר?).(לרוץבשלוםאיתר

יותרעלילהפרטילהסגירבכוונתי
בהנאתולפגוםשמוכרחים,מכפי

וגםומתחהרפתקהכאןישהקריאה.

שמתפענח.סודאו Iפתרוןעםחידה

בסופויפגשוואסףשתמרספקכלאין
בחובההטומנתפגישה ,דברשל

פרסזה(שוב,למימושעזפוטנציאל

למחצה,יודעאסףידוע,שהקורא
כלל),יודעתאינהותמר

בקצבומותח,סוחףבספרמדובר

עםאמינה,בלשוןהכתוב Iנכון
אהדה,ומעוררותמשכנעותדמויות

וסוף,אמצעהתחלה,לושישרומן
גםלווישמסרה,והשגתמהרס

אמירה.

הספרים •"מחויב"סופרהואגרוסמן

"דקורציה",בגדראינםכותבשהוא

(אםבלבדעליולהתענגאמנותמהשע
מהלויששם).בהחלטהעונגכי

חפהרצינית,והאמירה Iלומר
מהתנשאות.אומהתגנדרותמציניות,

כותב,שהואהספריםבכלזהאבג,
קטניםלילדיםהמיועדיםאלואפילו
ממש.

אוליברצינות,מתייחסגרוסמןוריד
לאוזלתהמודעתשליחות,בתחושת

משלחגםשהיאהאמנות,אלידה,
"ישהנעוריםלבניברומןכברידו.

ישתמיד,ובעצםזיגזג"ילדים
יצירהשללסוג •לאמנותהתייחסות

הצגה, Iציורעלינו:שלהולכוח
רחוב,מופעיהפעם:משחק,כתיבה,

מוסיקה.בעיקר

שנעלםאחיהמחוננת.זמרתהיאתמר
נעריומבטיח.מופלאגיטרהנגןהיה

במסעמתחברתהיאאליהםהרחוב
שנבחרואמניםכולםהםהחיפוש

מהופעותהמתפרנסיםבקפידה,

מניפולציה,שלסוגגםשהןברחוב,
סחורות.אינןשכוונותיה

הקהלאתסוחפתוהיאשרהכשתמר
שלאועוצמהאושרחשההיאשלה,
 1כךודווקאבה:קיימיםשהםידעה

חשופה,ברחוב,הזה,באופן

בתוך Iגחמנימשתנה,ברפרטואר

הקהל.עםחקזהאינטראקציה
-האמנותעלמשהוכאןאומרגרוסמן

 1כןאומר:שהואלמהלבלשיםויש

-כןנוגע,-כן Iלקהלקרובברחוב,
יגנבושלאלבשימו Iאבלוסוחף.חם

יכולההאמנותהזה.בזמןדעתכםאת
הלאבידייםשרתכליגםלהיות
משתפיםהאמניםולפעמים,נכונות
הדעתהסחתעםביודעיןפעולה

 1ענייןמעוררתאמירהוזאתהמסוכנת.

פרובוקטיבית.וגם

ורציניתזהירהנגיעהגםכאןיש

-הנעוריםבנינתקליםבהןבבעיות
ואהבה,חוםאחריבחיפושהחל

אובדידותבתחושתכלבסיס,
בסמיםמהבית,בניתוקוכלהריקנות,

וגרוסמןמוחלטת.ובתלישותקשים
שמץובליבכאב,בכנות,נוגע

כאן •מוסרמטיפיםלאכאןדידקטיות.
 1היותרלכל Iכאןמחנכים.לא

נוגעיםמתגבשים,"מתחנכים",

מהם,לעלותומשתדליםבתהומות
לב.דלא Iרצוימשופרים, Iרצוי
נפתחת""הדלתהאלה,הסיבותמכל

ומעשירה.מענגת.והקריאהבקלות.
אבלמזה.ביותרצורךשאיןוכמעט

הקריאהבמהלךהסתייגות.זאת,בכל
עודףשלנוחהלאתחושהליחיתה

תמר Iחסרשאסףבמקומותסימטריה.

כלשלוהחבריםוההיפך:משלימה,
תמרלעומתוסתמייםשסרחיםכך

כךכלשלההחבריםהרצינית.
החקז.החם,אסףלעומתוקריםסנובים
וקריםשביריםכךכלשלהההורים
והתומכים,החמיםהוריולעומת

-המשנהדמויותברמתגםהיציבים.
הנפשבעלהמוסכניקקרנף,

ברגעילעזרההנחלץהאמנותית
המצולקתהמסעדניתלאה,משבר'
היאאףהנחלצתהזהב,לבבלעת
יותרעובדזהמשבר.ברגעילרזעה

שזהומכךנובעזהואולי'סוב.מדי
גםוהריהנעורים"?"לבנירומן

למצואקשההנעוריםבנישלבעולמם
מהזהואולי •כן-שאיפהסימטריה.

 •ב wשח

ישראלכןרעות

1~ ~, 
~ 

גבריאלאחי
אלנודן

ח;ר'ל;~ר ן~~ ·,אן f ~ןסק~;רי~ל~חי
אז-ן;'מתנתבאני

 ז~.~~~~:~יםנ~ל-~ם .ח,ר iנ
יי i ~ג~~~ Ptס~ףזיק

כחבלמשיכהכתחר~תכמ;
ןס~ליםן~אן' ,~·;;~י l ~ Tן~ם ,-~;מה~א

ס,ה~סללכ;ע,ר~דף f ,~ני~י~
n יןסל;~ןת~פך.ןת,~דל~ת ש~~;;ךצ;ת~r םיח:~~ק;ל;ת~ליס. 

גווניםבהוצאת ,"כן ''כ'אלנודןשלשיריוספראוררואהאלהבימים

בספר>נכלללא<השיר
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ועלאהבהעל
מבוכה

שרה.שרה,מטלון:רונית
לעםהספדיהעוכ.רעםהוצאת

עמ' 312 • 2000

מסלוןרוניתשלשרה""שרה,הרומן
מרובד:רומן ,וענייןשכבותרבהוא

רובד ,פסיכולוגי-אישירובדבונמצא
פילוסופי-ורובדחברתי-פוליסי

בכלהיסבמפותחוהוא ,תיאולוגי
 .הללוהרבדים
"שתיעלרומןזההפסיכולוגיברובד
גבעל(כמצויןפרידות",ושתיאהבות
שלאהבתןסיפורהספר)עסיפת
 ,הרומןשלהגיבורה-המספרתעופרה,
קשרהשמאל.ופעילתהצלמתושרה
מאזשנה,כעשריםנמשךזהאהבה

לסיומוהנראהככלומגיע ,ילדותן
סיפורגםזהוהספר;עלילתבתום

ערביצעיר ,ואןלמדושרהשלאהבתה
 ,לאודינישואיהוסיפורמשפרעם,

 ,עמנואלבנהאביישראלי'צעיר
הקשריםכל ."ס~י~"בחיבההמכונה
שהיאמשבר'לנק;דתמתקדמיםהאלה
מסופר(הרומןותחילתוהרומןסוף

"לאחור"),

שרהשלסיפורה ,החברתיברובד
שלמוכררקעעלברובומתרחש
נמשךוהואתל-אביבבלבשכונה
שנותאמצעועדהשמוניםמשנות

ותחילתהאינתיפאדהתקופתהתשעים,
כצלמתעובדתשרה .השלוםשיחות
אישייםתצלומיםמצלמתוגםבעיתון
למסגרתמחוץלעצמה,גרתאושהיא

אודישלתצלומים(סידרותהעבודה
ועוד>.בעזהנות wידמויותשלבעלה,
איזולמצואמנסההיאהתמונותדרך

והיאאמניתאיננהשרהאבלאמת,
אוליתמונותיה,אתמציגהאינה

ואתאותההמציגותהן-הןדווקא

לאורךחווהשהיאהמייסרהחיפוש
נישואיהוסיפורשרה .הרומן

שלפלחגםמייצגיםואימהותה
שמאלניםצעירים,ישראלים,
לכנותםשבוסיםמאלהוחילונים,

"שיינקינאים",הסטריאוסיפיבכינוי

נדרשיםאנוהפסיכולוגי-האישיברובד
בסיפורהמיניתהזהותלסוגייתגם

שתישלוהממושכתהאינסימיתאהבתן
עופרי,המספרת,שלובמיוחדהנשים,

בהחלסלשרהומסירותהשאהבתה
אםגםלסבית,אהבההדעתעלמעלות

עופרה,שלדודהבןואילומודחקת.
שמת ,מוצהרהומוסקסואלהיהמישל'

בזהותוהדיוןגםזאת,עםמאיידס.

 ,עופרישלבזוגםולמיששלהמינית
זהותאחרחיפושהדעתעלמלעים

מהסוגיההחורגבאופןומשמעות

כשלעצמה.המינית
במשפחתההצרפתילענףשייךמישל
וסיפורהממצרים,שמוצאהעופרה,של
תופסזוצרפתיה-יהודיהמשפחהשל

ואמהעפרהברומן.וחשובמרכזיחלק
שקורהומה ,מישלשלללוויהנוסעות
בכפרהמשפחהבביתולאחריה,בלוויה
בפרוסרוס.בספרמתוארבצרפת,נידח

ורקאךהסיפוראתקוראיםהיינואם

ושתיאהבות"שתיעלכסיפור
היהיכולהצרפתיהקסעפרידות",

אבלברומן;זרנסעמיןלהוות
כספרשרה«"שרה,אתכשבוחנים

 ,זמננויהדותשלבמצבההעוסק
כפיובתפוצות,ישראלבמדינת

ספקלחסילאיןלעשות,שבכוונתי
הסצנהשלובחשיבותבאינסגרליות

ברומן.הצרפתית

שלהאובססיביתאהבתהסיפור ,ובכן
 ,לדעתיבו'יש ,ואןלמדושרה

לעתים,העיוורתהאהבהעלמהביקורת
לערביםבישראלהשמאלאנשישל

מרותקתשרהבקרבם.היושבים

מצדוהואדיבוק.כאחוזתלמרוואן
אהבתהואתאותהלהעריךמסוגלאינו

ובו-בזמןלאהבתהנכנעהואכלפיו.
מעליו.אותהודוחהממנהמתיירא
שהואכךלידיעדמידרדריםהעניינים

ששרהעופרהשלבאוזניהסוען
אהבהבסיפורהחיים.אתלומקלקלת

רוניתמעמידהלמרוואןשרהשלהז
אתביקורתילמבחןמסלון

הרווחתהערבידמותשלהרומנסיזציה
ואת ,הישראליהשמאלבקרב

הערביםבפניהאופייניתההתבסלות
המוצגתכאחד'והפלססיניםהישראלים

עוגןכחסרתסיפשותה,במלואכאן,
בספרהמכונהמדודאןבמציאות;

ומבולבל'צעירססודנסהוא"הילד",
והנעשהכושלתיאסרוןלשחקןההופך
וחסרמקומילפוליסיקאיבהמשך
אותורואהאינהשרהאבלחשיבות.

שבויהאלאבמציאות,שהואכפי
 .בחולשתוברור'הלאבקסמוגמריל

בולצפותאותו'להאכיללהרסההיא
לסתמשתהיאובעצםשלו'מהלךבכל
רגישותהבחוסראותווחונקתחייולע

שניהםאתומובילהולמצבולצרכיו
נמנעת.בלתיאלימהלהתנגשות

בסצנהגםעולהביקורתיתעמדה
משפחתהבניבהתכנסותהצרפתית,

שהיאמישל'שללהלווייתועופרהלש
מישלפילוסופית-תיאולוגית.סאסירה

לשרוףבצוואתומבקשמאיידס,שמת
אורתודוקסירבבנוכחותגופתואת

כזהרבשום"בסבע",אפרואתולפזר
הסקס,אתלבצעכמובןמסכיםאינו

לסקס,המגיעהרפורמיהרבואפילו
אינומבוסל),לאכסףסכום(תמורת

 ,מישלשלאביו .תומועדבונוכח
שואה,וניצולחילונייהודיאגרי'
אבלהילכותכמהלקייםמנסה

לבניומזכיריהודיות-מסורתיות
בנעוריומישלהתעקשכיצדהמשפחה

לנוכח ,כךהבר-מצווה.סקסאתלקיים
חילוניםיהודיםמנסיםהמוות,עובדת
אולמורשתאיכשהועצמםלקשור

הביציםלמשל'היהודית.למסורת
למנהגכניסויהמבושלותהקשות

דבריםהאבלבעתלאכולהיהודי
בן-על-ידיבסתר'הנאכלותעגולים,

העיסוקבולסובכלל'רעב.דוד
באוכל'אובססיביהכמעס ,האינסנסיבי
ולהתמלא.למלאבניסיוןכלהאכיל'

והםיפהעוליםאינםאלהבסירנותאבל
מצחיקסאסירי'באורכאןמוארים

וכואב.

שלפנינוברומןלקרואאפשר ,אכן
והמעשיתהרוחניתהמבוכהשלתיאור
בימינו,שוניםמסוגיםיהודיםשל

קשרבארנוןשמקורםובלבולמבוכה
אוליאוהדתיתהיהודיתלמורשת

תשובהבהשחיתהבלבד'המסורתית
תשובה ,יהודילהיותזהמה-לשאלה
בליהחילוניםליהודיםשאבדה
חילוניתיהודיתזהותאחרת,שתשובה
תתפוסומשמעותית,מגובשתחדשה,

איזולאלתרמנסהמישלמקומה.את
ופיזורהגופהבשריפתיהודית,זהות

אךאורתודוקסי:רבבנוכחותהאפר

בעתוהןכרעיוןהן ,שלוהפתרון
מצחיק.ואפילוכפתסימתוארהביצוע,
מסורתושמירתהאלאהבתבמקום
ביןבימינורווחהיהודיותהמצוות

רגששלפולחןהחילוניםהיהודים
האדםבניביןהאהבהרגשהאהבה:

החתולים,כגוןלחיות,האדםבניובין
נכבדמקוםהתופסיםשרה,שלאהוביה
שיכולאחרמשהואיןאוליבספר.
האדםבעבורלחייםמשמעותלתת

האדםבניביןהאהבהאבלהחילוני.
שיעידוכפי-חולפתאהבההיא

קשראפילו •בספרהמתוארותהפרידות
עופרהשביןזהכמושנה,עשריםשל

שרהכךלסיום.בסופומגיעלשרה,
ועוד.ושרה.אודיכך ,ומדודאן

לחתולים ,מחמדלחיותהאהבהואילו
בואיןמה(משוםבספרהמתוארים

מסוכנת.ואפילוהפכפכתהיאכלבים>
 ,מישלשלמסיפורומתבררכך

(שחיתהליליהאהובהשחתולתו
חיתהולאשרה,שלהאהובהחתולתה
אותומדביקהבעלה>אודיעלאהובה
הקסלניתהחתול","שרסתבמחלת
חולהשלההרוסההחיסוניתלמערכת

בחתולהמתעלליםהמשפחהבניאיידס.

כיעד ,מישלשלמותואתשהאיצהעל
גםמידיהם.להצילההצורךמתעורר
על-ידימתבצעתשהיאכפיההצלה,
מעוררת ,זריזדודהובןעופרה

האהבהשלהפכפכותהעלמחשבה
מחמד.לחיות
שלהרופסוהרגשיהרעיוניהנבלמגדל
הימיןעלפוסחאינוזמננויהדות
אינהאמנםמסלוןרוניתהדתי.היהודי
שרה""בשרה,הנושאאתמפתחת

אבלובחילונים,בשמאלהמתמקד
עובדה ,רביןברצחמסתייםהרומן

עלבעיקראוליעצמה.בעדהמדברת
שמביאההמוסרדברינסביםרביןרצח

ממשל ,הספרשלהפנימיבשערמסלון
,,ילדיהחדשה:שבבריתופריוהעץ

ואתםסובלדברתוכלואיכהצפעונים
הפה"ידברהלבמשפעתכירעים?
אתגםכאןואביא .) 34יב, ,(מתי

מפיקסוב"אישהקסע:שלהמשכו
רעאישהסוב;מאוצרוסוביםדברים

 .הרע"מאוצרורעיםדברים
מרובה.המכילמעסהואשרה",,שרה,

מורכבותבושישמעולהרומןזהו
זאת,עםואינסנסיביות.אחדותרבה,

בצחיחותלוקההרומןהפלא,למרבה
שלאהבתןבתיאורמסוימתרגשית
ובכלל'ושרה,עופרההנשים,שתי

צחיחההראשונהמחציתו ,לסעמי
הקורארגשאתמעוררהוארגשית.

הנוגעותבסצנותבעיקרבלבוונוגע
-ממיסותשהןמימס,שרה,שללבנה
רגשיתתנופהצוברהשניובחציולב,

כך,למרוואן.שרהשלאהבתהבתיאור
סופרתרקאיננהמסלוןשרוניתנראה

מחושבוהספר-ומתוכננתמחושבת

סופרתגםאלא-מאודומתוכנן
רגשותלהמחישביכולתלרובהמחוננת
הספרלקורא.בעוצמהאותםולהעביר

בואין ,ובחיסכוןבדחיסותכתוב

ברובהבווהקריאהמיותריםפרסים

דשרה,אפוא,לומרלמותרמרתקת.
למחשבהלקריאה,מאודמומלץשרה«

 •ולדיון.
שקלרכסקירחל

פנימימקום

רומןבולאכסן

הוצאת tנערתולכרסמן:נילי
עמ' 344 • 1999בבל

עללהרסהמנויהאניאחדותשניםזה
בעיתוןלנדסמןנילישלמדורה
הלשוניתמתנופתהומתפעלת"העיר"

לחייםלעוררהצליחהשהיאומזה
כללשבדרךאופנה,בנושאסוראפילו
כלמקוממת.ליכנעיותנרדףשםהוא
ממששלפעמיםמכתיבתה,נהניתיכך

שתתחילמסרלהלשלוחליהתחשק
איזהשתכתובבאמת.לכתובלכתוב.
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עשיתילאבסוףרומן.אפילואוסיפור
כיוגםהתעצלתי,כיגםכמובן.זאת,
לחייככהלהלחדורהתביישתיקצת

איננושבכללבייחודהכתיבה,
מכירות.

רומןאתשקראתיאחרי Iעכשיו

שלאשמחהאנישלה,הביכורים
משהו,אמרתילוזה.אתלהאמרתי
קסןמקוםשהואבאיזהמרגישה,הייתי

מכישלונוכחלק Iבתוכיונרקיסיסטי
צריכהחיתהפשוטהיאואוליהמוחץ.
לנדסמןנילילדעתישנים.כמהלחכות
חסרתמו"ליתללהיטותקורכןנפלה
גםמהפרופורציות.ובסולתשובע

עברלאכללהספרכאילושנראה
 1עורךשלידבונגעהאכןואםעריכה,

לאהקורבן?ומיבמחדל.שמדוברהרי
המחברתאלא Iהעורךלא Iהמו"ל
לבדה.

אואילנה,שלסיפורההוא"נערתו",
זמראהובה,להשקוראכמו Iלושי
עולםעלומנסה Iהכושלהרוק

רוקכוכבישלהרקובהמוסיקה
ושלבגרוש,מפיקיםשלבפרוטה,
דווקאהרומןאגורות.בעשרגרופיות

ללבנוגעבאופןרע,לאבכללמתחיל
ארצהבנחיתהסוברת:ומבטיחבהחלט

והזמראילנהאבודים.ג'אנקיםזוגשל
אכוליםמאמסטרדם,חוזריםשלה

מקוויםבוורידים,וזריקותמסמים

מחדשולמצואבאהבתםחייםלהפיח
מייגעתיאורבאכךאחרהחיים.את

עשוישהיהומהחייהם,שלופרטני
בואעדמסה,איומהצלילהלהיות

פספוסיםשללבלילהופךהחבטה,
מיםתנופה.אומיקודחסרימשעממים,

מלים.שלעכורהביצהבתוךעומדים
כתיבהכישרוןלנדסמן.ניליעלליצר
בולאנסןפנימימקוםבטוח.זהלה.יש

שלרובובסרח.לאכברזה Iרומן
קשקוש:הואשלההכרסעבהרומן

זהנשלטת.בלתיומריחהמוחבלבולי
שםיש .רומןשלגרעיןבושאיןלא

להיותהיהיכולשאפילו Iסיפור
מסיביתעריכהתנאים:בשנימעניין.

 1נבוןעורךבידי Iאמיץוכיסוחמאוד

שלוהתמקדותמת;חומרהמוןשל
שלמענייןהבאמתבחומרהמחברת
ולדווחלצדדיםלגלושבמקוםהטקסט,
שאיןחומריםעלעיתונאיתבחריצות

ברומן;אותםלהכלילצורךשום
מהסוגנודניקייםנלווים,חומרים
מללהמון .בעיתוןגםלקרואשאפשר
שלמדויקבתיאור Iלמשלשם,נשפך

כאלה.מיניוכלהפקהבחברותפגישות
זהבאמת,מותק, Iנילילהגיד:ליובא
שהבשלתאחרי Iלספרלךשדחוףמה

מאמינהלאאניבתוכך?ספרעםשנים
שלהמייגעתלאודיסאהייכנסשמישהו
חיצוניות,מסיבותרקרומןכתיבת

הכמיההמפורסם,להיותהצורךכמו
המפוקפקהתואראתמחירבכללקבל

בדחסה,איזולהביאהרצוןאו 1"סופר"
הנס,ובחסדיהטובבמקרהזה,יהיהאם

לנדסמןאצלשגםבטוחמכר.רב

לכתוב,כמוסצורךבפניםלוהסתתר
 1למשלבפנים.הכבושהכאבאתלהסיח

המכאיבהרומןאתבעוצמהלכתוב
הגרופיתהגיבורה,ביןוההורס

אזכושל.רוקכוכבאותולביןהצעירה
היבשהסרןהזוועה?איפההכאב?איפה

חולכמו Iהכולעלמכסהוהעיתונאי
שםחיתההיאאולישלמה.עירשמכסה
קסנסןסיכויאיןכבראבלפעם,

לנדסמןמקרהואוליאותה.לראות
כלשלאהסענהאתמוכיחפשוט

והעובדה Iסופרגםהואעיתונאי

לאנחמדנוראלכתוביודעשמישהו
 •למספר.אוטומטיתאותוהופכת

ישראליעל

אלהחולמן
הקודש

קודשכיןיוסף:בןראובן

ירושליםביצורן,ספרילחול,
עמ' 72 , 1999ותל-אביב

נחלקיוסףברראובןשלהחדשספרו
אתהפותחהפרקפרקים.לחמישה
שירימביאציפור""עוד-הספר

"אלוהיעלהרחב,העולםעלהגות,
ועץפרחלברוא/מוסיףהרוחות
סתראותו"תהוםועלוציפור"
שלכ"תדמיתהפוך"ו"עולםסבוך"
לאלכאורהפרסים,שלעולםזהאמת",

קוץעלמטפסת"חיפושיתחשובים:
 ) 18(עמ'עין"בההמטילועיטעזוב/

מכבש"תחתאותיותכמוונשמות

<עמ'נאויר"פורחותקמות/הןהדפוס

ואיןמושלם""חושךיש Iאכן ,) 21
גםמהשבא",מהבא,ממהלשאול"זמן

 ,) 25<עמ'מדי"דקהדממהש"אין
הצמצום.בסודמצויבן-יוסףראובן

שלהתקווהעיניאתלתפוסיכולהוא
שלהמתק""טעםאתזקן","סבוךסב

המחשבותאתכעוגה","מעוגלתסבתא
שלכעשן"מעורפלנאויר/"המתמררת

שנותנתנחמהלמימיה"צמאאתאבא,
חיוכים"נצנוציאתאמא",רק

ביתי"היותה"עדנערהשלביציריה"
שורותשתיהקדשתבתוך ,) 26<עמ'

לפעמיםרקמהדמויות.אחתלכלבלבד
בקוראודוחקותמדידחוקותהמלים
השורות.שבסופילחרוזיםמעברלפרוץ

בהנאהנבחןהטובשהשיראומרים,

 1בונוספתקריאהכלעםגורםשהוא

אתופותחתמעקשיואתהמסלקת
"קשה",השירפעםלאסתומותיו.

בן-ראובןושירי"המשיג"קושיבגלל
מפעםיותרלהיקראמבקשיםיוסף
ומשפסישטעמם.עללעמודכדיאחת,
שלהבתיםשלושתכלאתשוזראחד
למשלכמואותם,חורזוגםאחדשיר

שיר ,) 24<עמ'"כותב"השיר

"ומוסיףהן:האחרונותששורותיו

המוסיףהבוראבשמי /עלותלחת
סוף-פסוק.נקודתלוואיןלברוא"
המשורריםאחדהואבן-יוסףראובן

עדייןהכותבבתקופתנוהיחידים

ראובןשלהחרוזמחורזים.שירים
 1השירמןאורגניחלקהואבן-יוסף

עדאותוומעצבאיתריחדהנולד
"שיריםשירירוב(אמנם •סופו

בןשלשיריומכלול 1רותח"כעולם
הבאיםובספריומחורזיםאינםיוסף,

ו"שכענוהסכל"מןעצמי"להוציא
פרקלסירוגיןמופיעונותרנו"

ללאשיריםפרקאחרמחורזיםשירים
השיריםכלזה,בספראךחריזה.

מאודמעטישבקפידה.מחורזים

בבנליות.אובנדושותהלוקיםחרוזים
שלחרוזיםהםבמיוחדבעינייפים
גםוזרות,מזוזר"רחוקות"מלים

"ידיד"כמו Iשלהןהדקדוקיבמבנה
ו"ביתה"."שקטה"אוו"ידית",

מגיעבן-יוסףראובןשלהטובהשיר

חריזתומתוך Iבעיני Iלשלמותו
והמיוחדת.השלמה

שבספרהשניהפרקעלמדלגאני
"בשחוק",הפרקאלהיישר(קריה>
"שלושיםבאהבה.שירההמכליב
ניסהפעם/חמישיםארבעים

הכתףספחאתלהעתיק[המשורר)
באפלוליתשהבהיק /אהובתו][של
הנרעש",הדףעלרעם/בליכבקר
ארוטיים:שיריםהםהזההפרקשירי

הנפתחכפתור;כלעםיפית"כמה
לזרתגםניתןעכשיולראווה/
כזה"לילה 1תאווה"למקום /לחדור;

מימתי",עדאולא/לנראין
שםהמפשפשהלה,"רקזהשמפריע,
ב"חוריית ,) 40<עמ' " ...בניירות

בעונתם"וכסותשאר"בליהחשק",
כלבזוזו"רגליים/ : ) 41(עמ'

שגופך"אתבמשכב";דשותארבעתן

 1ורושם"בועלשלמנסיםבשצףנרטף

<עמ'החרוזים"בחיבוקתשמחי"איכה

45,44 (, 

בשירה,מכריענושאשימשההאהבה

בן-יוסףראובןהשירים","שירמאז

 .מספריואחדבכלאהבהשירישר

מדיוםאינההשירהזה,בספרואבל
ישותאלאהאהבה,אתהמבטא
האהבהשירתבה.המתחרהעצמאית

באהבתלהתחשבכביכולנאלצת
יודעהמשוררכיולדעת,השירה
ממלים.גםביתלבנות

פותחיםבספרהרביעיהפרקאת

מונהשירכלמחורזים,שיריםשלושה
"מזוןבשיריםיששורות.שמונה

הארץ""הליכת ,רעב"לדמיוןעליון
הפרק:עיקראלה,אחריופלא.סוד

השואביםלמדיארוכיםשיריםארבעה
ומוגשיםומאגדות-עם,המקורותמן

 ,כאןומלבבת.שיריתעממית,בצורה
"מעון 1הפשט"מסךהסוד"מרים

הרשע",מאורתוקלוןהצדיקים
רקפשט/הואוהכול Iהכול"כתוב

מסופר ,) 53<עמיכאן"אותונביןאל
חשמונאי"בית"יורשהורדוסעל

"שונאלוקוראבן-יוסףשראובן
לזכרוענקהיכללו"שהקיםסיני",

לאהקבר"והנהההרודיון.את-
<עמ'שורדים"סיפוריםרקאותר;

עלאגדותסיפוריעתירשירוכן ,) 55
לנשקחברון;עדש"הדריםהרמב"ם

ונקברבמצריםנפסדאבותינו",קברי

סתירותבוו"איןהכינרתשפתעל
המורהכתב/אשרכבהקדמה

רביעלאגדהוכן :> sו<עמילנבוכים"
המשנהפרשןמברסנורה,עובדיה

קובר[בירושלים]כאן"שנעשה
עממי,חןבשיריםישכאמורמתים",

קליםחרוזיהםפשוטה,שפתם
כמספרבהםמשתתףוהמשורר

 •כאחדדעהוכמביעכצופההמשעה,
הספרשלוהאחרוןהחמישיהפרק
שורותקודש",שירי"עשרהנקרא

שלהקודםבספרוכברשובצוקודש
אך 1ונותרנו""שבענו-בן-יוסף

מעשרתאחדכלשלם.מחזורישכאן
ארבעבתים,ארבעהמונההשירים

למופת.מחורזיםבית,בכלשורות
פיוסיבזכרכותת,בהםקראתי

כמושורותהכיפורים.ליוםהמחזור
גורןאסיף/אלהאוספני"אתה
שעולמךנאתקןשתושלם/ש;רים
<עמ'לעולם"מתוקןואהיהשבר;

המלארקנעלה.דתיתשירההן ,) 65
עצמואתלבטאמסוגלותפילהיראה

האופל"ובהתגדלכמו:בשורות
מהשהשמעתינדמהסחרחר/וראשי

יעירעודזהזיקואולי /יחדנבקול
תוךאלולשירולקוםלשובמלאכים/

אלהשיריםאםגם ,) 71(עמ'מחר"
בן-יוסףראובן Iהזמןרוחלפיאינם

שירתובצורתרקלאמפתיע
זהאיןבתוכנה.גםאםכיהמחודדת,

לחול",קודשש"ביןשיריםשלספר
הקודש.אלהחולמןגבוההדרגהאלא
אךבן-יוסף,שלממיטבוהואזהספר
הטוב,אתשאחריו:סובישלמיטבגם

בספרנקרא ,ממנווהמענייןהחדש

 •הבא.שיריו
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עמוקכחול

 , 0שלסיפורהריאז':פולין
אחריתרון,משחמצרפתית:

יהושעפולאן,ז'אןדבר:
הוצאתזיו,עמליהישועה,
 191 , 2000חחרשחחספריח

עמ'

הזההמהלךאתלצפותהיהקשה
קורהזההנהאבלהעברית,במו"לות

ועודלשמופורנוספרלנו:גם
שלהחדשההספדיהנכבדה,באכסניה
סימןוספריהמאוחדהקיבוץהוצאת

קריאה.

מטיילת •בספרשמהזה • " 0 "גברת

מונסובפארקשלההמאהבעם
המאהבלהם.ממתינהמוניתבפאריס.

לו.נשמעתוהיאלעלות,עליהפוקד
החלונותוילונותאתסוגרהנהג

להנוחשלאקובעהמאהבבמונית.
אתלהתירעליהופוקדלגברת

והיאונו',ונו'החגורהאתהביריות,

מובאתהיא .אומרללאמצייתת
פוקדאחרגברושםמסתוריתלסירה
ואחריםכאלהדבריםלעשותעליה
במסירותונעניתמחרישהוהיא

באזיקים.ונכבלתמולקההיאמוחלטת.
"נושאתהגברים,שלשיפחתםוהיא,
בשמחה".כבליהאת
 •השאר .כולוהסיפורתמציתזו

התשמישים,האבזרים,תיאורי

עצמםעלחוזרים •הרקעתפאורת
הספראתלהניחאפשרלעייפה.
אלא Iנפסדלצאתולאהראשוןבעמוד
אורווחיפיקכיהקוראחשכן ~

מןרוחניים,אוגופנייםרווחה,

ההם.התיאורים

ברקעסמרןבאמתהמענייןהסיפור

של"סיפורהשמאחוריהרכילותי
דומיניקהמחברת, ," 0של"סיפורה

בדוי),שםהואריאז(פוליןאורי
הספריםבהוצאתבכירהעורכתחיתה

ואהובתובפאריסגאלימארהיוקרתית
עדיןמשורר •פולאןז'אןלש

לוחם ,עיןחד·ספרותיעורךומחוכם,
האנטי-נאצית.הצרפתיתבמחתרת

קסמו ,כמשורראןפולשלגדולתו
עלאפילואותוחיבבוהרבהאישי
הגרועיםבתוכםמושבעים,יריבים

 1וישימשסרעםהפעולהשבמשתפי

לפולאןשעזר Iרושללהדדיוובראשם
בתקדפתמובטללהיותלאבחשאי

-1968בלעולמוהלךפולאןהכיבוש.

שירהשלחשובהמורשתוהותיר
אתהנוצרנאמןמעריציםוקהלומסות
רבים.ובפרסומיםבכנסיםזכרו

נשים',שלכ'גברידועהיהפולאן
"סיפורהשלהאמיתיהנמעןהיההוא
אותוכתבהאורימיניקדו . " 0לש

פולאןשלהאהבהלהסבדעוךכנראה
לשיחהמשךהואהספרכלומראליה.

דומיניקאחרים.באמצעיםהאוהבים

פולאן.שללטעמיומודעתחיתהאורי
המרקיזשללכתביופולאןשלחיבתו

 'ז~•ךל•ן iפ
 0שלס•פווה

]נ

רעים.ברואיואתשבראהסבעעל
אמצעילשמה,פורנוגרפיההוא " 0 "

היהאםרבספקנכתב.וככזהגירוי

ולוספרותית,סקרנותמעורר
בו'הכרוכיםהשמותאלמלאמזערית,
 •פולאן,ז'אןשלשמובמיוחד

פזמירי

"סוציאליברליזם"

בחוגיםגםהיסבידועהחיתהסאדרה

אורידומיניקאינטימיים.פחות

קראהואכתב-היד.אתלוהגישה
עם •לאוראותולהוציאוהחליטאותר

סקרנותהספרעורר-1954בפרסומו

הואשכך.ברהענייןמאזאולםרבה
לאספנים.נפריסארכקוריוזנחשב
החדשההספדיהראתהטעםמה

 noשל"סיפורהאתעכשיולהוציא
בתולדותנדבךערד ?בעברית
המייחסיםשישאףניחא, ?הספרות

רבה.חשיבותהזההמשמיםלסקסס
עלהזהבספרלהחזיקהיחידהטעם
 •המאמריםשלרשתהואשליהמדף

ז'אןמשלבחלקם,מאלפים •פחותלא
זיו'ועמליהישועהיהושע Iפרלאן

הצידוקהםאולי •הספראתהחותמים
כולו.לספר

המקררלגירסתשכתבבהקדמה
פרלאןז'אןתוההכשיעבוד""האושר

מרצון'להשתעבדלאנשיםגררםמה
ב·בברבדוסהמרדסיפוראתומביא

במרדפתחושחוריםכמאתיים , 1838

להם.הוענקהשזרביוםהחירותנגד
לשעברמאדונםלבקשבאראחדבבוקר
גיוסההנהכעבדים.ולקבלםלחזור

עלהמקראיהסיפורשלפוליטית
אדוני,"את"אהבתיהקוראהעבד

כבליה,אתאדוניה,אתאהבה " 0 "
ש"הרעיפו"והעינוייםהמלקותאת

משמערתשלבסיפורהאיןעליה.
מתבקשתהזאת.לאהבהמערב

סאד'שלגיבורתולזירססין'ההשוואה
עליה.עומדתזיועמליהשגםהשוואה
שרנותוהמשמעויותהעלילותאולם

ז'וססין:עלנכפיםהעינוייםלחלוטין.
ובאהבה.במודעבהםבוחרת " 0 11

המידהשליסוריהאו"ז'וסטין
בעבריתאורראהשבאחרונההטובה"

 .אנישקיפות:(חרבתבבלבהרצאת
משלהוא ,)פ"מהתרגום.אתערכתי
עלאימהמעוררוחברתיפוליטי

מערכתהכנסיה,השליטים:המימסדים
בכללו.החברתיהסדרוהמשפט,החרק

נערהדיכוי:עלמשלהואז'רססין
דורסנית.מערכתמולרתמהצעירה
המובסהטובעלמשלגםהואז'רססין

האדם,לביצרעלהמנצח,הרערעל

מסוציאליזםביילין:יוסי
עםהוצאתלסוציאליכרליזם,

 , 1999"עתירות"סררתעובר,
עמ' 122

החדשהבסדרההשביעיהספרזה

אתהמחזיקמועטהמכילה"עתידות",
הקף,מצומצמיספריםאלההמרובה.

אך ,)ח"ש 14 (תקדיםללאזולים
השארביןמחשבה.ומעוררימקוריים

לראיסבדבררשלספריהםבהיצאו
תרמאסהיו ,> Hהאחרון("המזרח

 > Hחירות H (גוליתומס ,> H("אירופה
ואחרים.

מאתהראשוןהואבייליןשלספרו
הואהספרשלעיקרוישראלי.מחבר
התפתחותעלוקצרהקריאהסקירה
עליותיו Iהסוציאליסטיהרעיון

הצורךובארץ'בעולםומודדותיו
אכזבותיו.אוכשליו Iאותרשהוליד

כשליאזכורהואהספרשלסופר
זi'וההתקדברהמובהק,הליברליזם

הזלפיוסהתפיסות.שתיביןהדרושה
זו"סוציאליברליזם",המחברקורא

ומפוכחת,ריאליססיתתפיסה
הסוציאליסטיתהשאיפהאתהמשלבת

הליברלי.והחברתיהאנושיוהריאליזם
מןלברוחרצוןהוא"הסוציאליברליזם

הייחודיהפתרוןמןהדרקסרינרת,

שאינהרחבה,מסגרתאלוהמובהק,
שתיביןמתבקשפיוסמתקבעת.

שנפרדו Iלזרזוקרובותאידיאולוגיות
מתקרבותוהן ,-20ההמאהבראשית

המאהבסוףלרעותהאחתוהולכות
מולדותזכויותשלעקרונותהזו:

ושלבחברהפעריםלצמצםהאמורות
לצדתחרות,בושישחופשישוק

השוק,כשלילתיקוןמתמדתפעילות
כותבהסוציאליזם",עקרונותהם

ביילין.
"השמאל"בשליחותגםעוסקהמחבר
ש"השמאלוכותבוהפוליטיהחברתי
 ,כלומר •עולם"יהיהעודכליישאר

החברהלתיקוןמתמידמאבקזהו
מושגלהיותיכוללאשלעולם
במלואו.

פיעלהאדםבניביןבשונימכירהוא
מכךוכתוצאהחייהםותנאיתורשתם

מציעהואונטיותיהם.תכונותיהםגם

מאמץיעשההסוציאליברליש"בערלם
ביןהקשראתשניתןכמהעדלצמצם
הפרסנולדשלתוכהוהסביבההבית

ולקיפוח",למצוקהגורלוגזירתלבין
התפיסהשלשהמאמץגםמציעהוא

יהיההזאת,דוקסריניתהלאהמשלבת
לאהאדםשלשהשגיולכךלהביא
הכלכליאוהחברתיהמעמדמןיוכתבו

האישיותמתכונותיואלא ,שלו
בהבסביבהעצמואתלמצותומיכולתו

מציעהואכךמתוקףופועל.חיהוא
ביןהתפלהוויכוחמןלהיפרד
לוותראין ,שכןושוויונות.מצוינות

האדם,שלהמצוינותתכונותיועל
האנושיתהחברהשלמקדםמנוףשהן

יכולהשוויונות ,מאידךוהמדינה.
להזדמנות,בהקשררקמושגתלהיות

אנשים,לתוצאות.באשרלאאך
יהיוולאשוויםנולדולא ,לדבריו
ויישארושוניםנולדוהםשווים.
המדיניותשלתפקידהשונים.

ה"סוציאליברלית",החברתית,
שאיכדילפעולהוא ,כהגדרתו
ומהמבנהמהרקעיוכתבלאהשוויון
מיכולתוורקאךאלא ,החברתי
הפרס.שלהאישית

תפיסהזושאיןלהעירלנכוןרואהאני
דומיםדבריםמהפכנית.אוחדשה

הדיוןבמסגרתהשנים,במהלךהושמעו
בישראל.הפוליטי-חברתי-פילוסופי

לומרישבייליןיוסישללשבחואולם
מגובשת,כתפיסהאותםמציגשהוא

אותהומגדירומפוכחתבהירה

משלבמושגכ"סרציאליברליזם",
וקולע.
עללשבחראויהעובד''עםהוצאת
 1זוחדשהסדרהשללאורהוצאתה

העוסקתלקריאה,ונוחהצקרה
חשיבותבעלימהותייםבנושאים
תעוררשהיאמקווהאנילעתידנו.

אניחדשה.חברתית-ציבוריתחשיבה

דרךלאורלצאתתמשיךשהיאמקווה
קבע.

מןאחדבכללצייןהיהראוי ,לדעתי
מחבריעלקצריםדבריםהספרים
לשםשפרסזה,בספרגםכךהספרים.
לתפקידיובאשראזכורכלאין Iהמחבר

שלשמהנשמט Iכןכמו •ולחיבוריו
הראויה ,דרוריניצההסדרה,עורכת

 •מיוחדת.להערכה

יעקביגד
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המליםותבואנה
יצחקימשהלשער

יפנההשמשיצחקי:משח

שרמות,מחברתהוצאתויבוא,

עמ' 63

עלשבועמדימדווח"ספרים"מוסף
שירהספריארבעהשלהופעתם
הספריםמספרבממוצע:חדשים

 200לכדיאפואמגיעהמדווחים

(ואוליברורדיויותר.בשנהכותרים
השירהקוראישמספרפועל-יוצא)אף

שללממדיההפוךביחסעומדהעברית
סיכוייומה-זהרקעעלזו.גרפומניה

 1שירדברי(בפרסוםצעירמשוררלש

בקהללזכותבגיל>דווקאלאו
סובמשוררמאתריםאיךקוראים?

טובעהנרהריהגבבה?שפעבתוך

עלשמחאנילפיכךהתבן!בערמות
למשהכאןלהתייחסלישמתאפשר

"השמש 1השנישיריושספר Iיצחקי

מכבר.לאאורראה 1ויבוא"יפנה
ואני Iבווקראתיושבתיקראתי

נשתרבבואמנםלב.בכלעליוממליץ
שעריכהשיריםוכמהכמהבספר

מביאהחיתהיותרקפדנית

השיריםמרביתאבללהשמטתם;
וסובים.ייחודייםמעניינים,מקוריים,

לומרמבקשאניכהערה)(אוליתחילה
אבל Iעיקרשאינובענייןדבריםכמה
מספרבספרישלאומרו:ליחשוב
"ספרהראשון:בשער(בעיקרשירים

עילתם>(אושעניינםהאגם")תולדות
אקטואליה.-במרומזאובמפורש-

 1הספרשלעיקרו Iכאמוראלה,

היהסובאבל Iמיטבולאגםולטעמי
מרבהשאניככלבו.אותםלמצואלי

ומתעצמתגדלהשירה,לקרוא
אותהשהמציאות,עלתמיהתי
אנושבהוחברתיתפוליטיתמציאות

שלבפנימיותושבוחשתהוויהחיים,
מוסריותדילמות Iמאיתנואחדכל

כהשניםובלבנובאוזנינושזעקתן
 1איןממש Iאיןאלהשלכל •רבות

היצירהשלהמכריעברובניסוי
משהכךלאהישראלית.השירית
 .לותודתיכךועליצחקי'
בהמירהעיקר'זהלא Iכאמור Iאבל

רובםהפרסיים,השיריםהםוהמיטב

לקרואאפשרולרובם Iראשוןבגוף
"אלהשביעיבשעראהבה.שירי

יפיםשיריםשלמקבץהערים"
שתישלהיתוךמעיןשתמציתם

"סעהשירולאהובה.לעיראהבות,
מעיןהוא Iלמשל ,) 31(עמ'לפראג"
קודםמשירמוטיבשלהמשך

פארם",בסופרוסריססן("איזולדה

פג/לאתרופהשל"תוקפה ,) 16עמ'
היא / 1לסריססןמרשםהרוקחתכתבה

'סעלוואמרהכישוףהמתיקה
השיר.שלפתיחתוכך-לפראג'",
שוטט"הואוהגיע,נסעסריסטן

עלה Iנהרומעברבעיררגליו/וכיתת

וחזרלהריםנסעמגבעה,ירדלסירה;
שימצאפילללאמעולם /לבסוף.
עמוקתבשמלהדמותהאתבכיכר;
אחזה"היאלרוקחתוכשחזרמחשוף".
משקולותוקשרההסחרחר/בראשו

להסירביקשההיא / 1גליולד
 /המחשוף.עמוקתהעירשל /הכישוף

חגג:/עודגופוהדיבוקקולאתאך
כפראג.'"עורגתיושבת,'איזולדה

אוהיתוךאוערבובשלזהמוטיב
גםמופיעעיר-אשהשלסימביוזה
"טיפולזה:בשעראחריםבשירים
בערים"היפה"אל ,) 30(עמ'שורש"

פארק"הסנטרלשער"לפני ,) 32(עמ'
 ,) 34(עמ'נוכריה""עיר ,) 33(עמ'

ל-"הללהשיראתמאודאהבתי
MAJA " 'עיני /"הללויה, ,) 42<עמ

מעגל/סגירתמסחורי /רואות,עוד
כמושוכבתהיא /זורם.החשמל
 /גויה.'שלהערומה'האשהציור;
שכאן'אלא-טהור"שישעורה

האסוציאציהאלפולשתבמפתיע,
זרהאחרת,אסוציאציה-האחת

שנכנסוארבעהעלהמדרשושונה:
שם,יד).חגיגה(מסכתלפרדס
פרדס·לאותוכניסתוטרםבמדרש,
לרעיו:עקיבאר'אומר Iכמשל

שישאבניאצלמגיעים"כשאתם
מים!",מים,תאמרו:אל Iטהור

מיןתערבואלזהירים,הווכלומר:
 1עצמוהוא •תטעואל Iמינונשאינו

שלושתכןלאבשלום,יצאכזכור,
זומאבןומת,הציץעזאיבןהאחרים:

אלישער'דעתו),(נטרפהונפגעהציץ
(כפרבנסיעותמקצץהחלאבריהבן

 '.'רחא"נקראכךועלהאמונה)בעיקרי
נזכראני /טהור,שיש"עורהובשיר:

תגידו/'"אלעקיבא:ר'שלבקריאתו
מהמאוחר,/כבראבלמים!'/מים,

שהייתיהגן/שערמפתןעלראיתי
מבדיללא /לפרדס,ונכנסתילאחר
נעשיתילאלמים":מיםברזביןעוד
אלא Iלגןהכניסהבעקבותאחר

להפך.
קדושה,שלחוויההיאשאהבהיש
"ובלילה :) 45(עמ'הבאהשירכמו

מיםקולות / 1למוליהיםשאגההוא/
למזמור[הד- ...הלבנהבנקרהרבים

אדיריםרביםמים"מקולותתהלים
ואני; • ]"'הבמרוםאדיריםמשברי

"הואוהלאה:שמך",אתמולוצעקתי
ואניאפלה/מנקהלקראתיזינק

וקראתימפני/המלוחהכפו/הסרתי
 1כמובןשאינו'הצור •בשמך"לצור

ובעיקרגםאלאבלבד'הסלעצוק
אלוהים.שלו:הדתיתהמסאפורה

הרי"אתהיאהשירכותרת

מקודשת"את"הרילאמקודשת":
"כלשהריהדתי'הסקסנוסחלפי

למגילת[רימוז-ההוא;הלילה
לי/וקראוהרוחותנשבו •האש?]
 1בלשוניאותך/שקידשתיבשמך,

שנחתםמעיין / 1בגופךאותישקידשת

 •והיםבגופי",כדיןמפכהמאז;בי
וקולווריחוושטעמוהשיראתשפתח
עלחותם-שורותיובכלמפכים

בסיומו:הקדושהועלהקידושין
'שמע',כעד:ליעונהבנקרה"והים
חולשלאהבהוישקולותיו",באלפי

מעשהפשוטשהיאהים)נוכחהיא(גם

בעיןעצמםאתמציירים("ענניםאמן

ועו.דעודויש ,) 47עמ'הים",

<עמ'עבור"שומע?אתה"האםהשיר

הדבוישלחלוטין.אחרתחומו ) 55
איןאבל Iלעילשהוזכרהלאקטואליה

השירנפש.הלוךזה •אקטואליהזו
כשהנמעןחלקים,בשנימונולוגהוא

בחלקואלוהים.הואהקשר)(ברשת
אישי Iאחר(במצלולהדים-הראשון
עמיחי:שלהמוקדמיםלשיריומאוד)
רקכאן,/אלוהיםדממתשומע,"אתה
שמשותקתאבא,אמא,חלושה,המיה
כרויים".בורותרחמימלאבאל

שמיך;לחופתמתחת"ראה,ובהמשך:
אלהגם /אדמה,בשמיכתמתכסהילד

זה:חלקשלסיומורחמים'.'לפעמים
 /אדמה,גפרורכאםשמים"קדקוד

עבור",נשמע,אינךאתה

שומע,ב"אתהפותחהשניהחלק
זהא~ןבעצםאבל 1תדרים"החלפתי

שונה,קשררשתזו-אחרתדררק

מנסהאניהאחרון"בזמןלנמען:זהר
לךכותבבדרכי.אליךלהתקרב/

מנסה Iחולבימיזמירותשר;בשבת,
לשדה;מחוץאותךולהעמידלהשיג/

צינית,היאבהמשךהנימהכביכול".
היאשלרגעאףסרקסטית,אפילו
"שמע,ממש:פמיליאריתנדמית
אניכמהאלוהים, /,לעצמיחשבתי
אתהואיך / ... / ...ממךמתפעל
כך/כלברחמיםלקלוטבאחתמספיק
 1בגללנו /אנוש,במצבנשמותהרבה

טעותגםאלאצלם/רקלאשאנחנו
לאהתרסה.כולוהשירסיום •אנוש"
איראלאצלמוותבגיאאלךכי"גם
אזכרהורעיאחי"למעןולארע",
שלוהתודההשבתכדבריבך"שלום

"שמע"תפילתאלאתהילים,משוררי
בצד"שמע,כיוון:ומשנההנקטעת

פתאוםליישובקומם/בשוכבישמאל
ובאחד Iמאודיבכל/ופקעתדקירות

ההולכיםלמעןדי!/לרותצועקאני
 .רע"אירא /בגיא,לפרוחשרצו
האחרוןבשערעכשומצוייםאנחנו

"נעילה",הספר:שעריששתמבין
לקובץ"טכנית"נעילהזוואין

הספראתהחותםהשירבלבד.השירים
סוגר ) 63עמ'נעילה",("מעיןכולו
"השמשהפותח:בשירשראשיתומעגל
אליונהעודונשלחיבוא/אםיבוא
תשוב,אםהיונה,ותשוב / 1האין

אםיפנה,היום /.איןתשובה;ובפיה

אלה,כלובתוך ," .. ,ויבואיפנה
המסורתיתשמיםשערינעילתבמקום

"היוםמשורר:שלנעולה""תפילה-
 /נעולה.תפילהובפיאבואאםאבוא

תהום/אלבנעילהאקראאם ... /, ..
לנופתח'פתח, / ... / ...יוצרי

 • •לשער'"המליםותבואנה

1~1 
1 rי:=:: 

שביטשייעקב

-rחציסומקרוני
 fאלג'לטירביעה
 :.rמצאלחחסלמאןמערבית:

פרפר

שעט~נשהס~סים
: :• -• T :-

נגפים,פד~סיני

 :ם~~ל 'ס~ןשןךא'
רד א¾~ ,ס~~ןה;

 , י~~ lכ~~ןה. י~~~

אמדתי: ,לאידשמחה
ל'כתמ~טיבד~אי.נפי
 ... ...רגלים,~חפת
 ,ך~ר ·ל~~~ךל~

-ס~~ן~ן;ד
 .ם:ל,ע~

 1993יוזןפהום,

מסיבהלאהיאאולימאו.דפרפרייםשלהוהסוסיםאלג'ירית,משוררתאלג'לסי,רביעה
עוקףשלהוהשירפעםשרוהאדום,הסלעהרלפטרה.מסעלתארמסיבההיא 'אבללכת
מאו.דאנושיפתאוםשנהיהבמקוםיחפהרגלטביעתומשאירהמאצ'ואיותאת
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היאאלוהים

הוצאתהמשוגעת,ריקודשד:

סימןספריהמאוח,דהקיבוץ

עמ' 86 , 1999קריאה

לישועישמהיודעתאני"רק
בלילהאתוהייתיאניבתחתונים/

צחקתי/לאהייתי/אתמולהאחרון/
אתלוכשהורדתיהופתעי/לא

הכנסתיליקקתימצצתיהתחתונים/
התערבבתינשמתי/נשפתידחפתי/

יופיך/אתעלי'תורידיצעקתי;:
עליתשפריציחסד;ךאתרחמיךאת
רחמך"'אתרכותךאתשגעונך/את

 .) 85(עמ'

שלההצעקהשז.כותבת"צעקתי"

שזלפיאלוהיםאלוהים.אלמופנית
("אלוהיםלסביתאלוהיםהיא

שזלפיהשילוש .) 13עמ'לסבית"
לפיישוע.לסבית,אלוהיםשז,הוא:

השירמדיה.היאשז Iהלסביהשילוש
 1במהותולירימשהואיותרהזה,

נושאהוא Iבספרהשיריםכשאר

לסבית.זעםנבואתאיזוגםבחובו
גםאבלאישיזמןציוןהואהמילניום
המשפחהקדושתהיאהקדושהגלובלי.
מתחלף Iהניהילסטיוהדיבורהמו~ר_ת.

ילה.'בתפ
אחריירקו"הם .לסביתאלוהים
המסירהאלוהיםאבל/ברחוב,בעברי

לחשו'אהביני'/פרחים./עלי
ריכלולסבית;חיתהאלוהיםשפתי./
אחריההראו/ברחובות,אחריה

להאמין/התחילההיאואזבאצבע,
יפהפיהלסביתאלוהיםבאלוהים:;
פרחים".עליהממטירהונבונה/
גםאוליהיאהמסמנתהאצבע

המומטריםהפרחים .לפאלימאטפורה
הולדתשלדתיתקונוטציהמעלים
כשהבודהההבודהה. •אחרקדוש

לוטוספרחיהאליםעליוהמטירונולד
רמזהלכךלאכיסבירהשמים.מן

להתעלםניתןלאזאתעםהמשוררת.
כךמחדש.לידהשלהמובלעמהנושא

"תורידיצעקתהאתשזמסיימתגם

הביוגרפיבמשולשרחמך",את /עלי

האם.היאלסביתאלוהים .שזשל
משהםיותרבספרהשירים

שלקטוענרטיבהםסינגולריים,
הספרשיריקריאתשלרצףלכןחיים.
בלדהכקריאת Iיותראוליייןמעב

אוטוביוגרפית.

השיריםספרהואהמשוגעת"'דיקוד

אולררוןפרסזוכת Iשזשלהראשון
 •לשירה.

פנימההולך

ריבנר:שיריםטוביה

לשירהקשבהוצאתמאוחרים,
עמ' 91 , 1999

הגלויה"את : 42עמ' Iמלונדוןגלויה
לונדון /מלונדון.כותבאניהזאת
מסתפקאניבשבילי./מדיגדולה
גאלריוגלהנשי /גאלרי.וגלבנשי
מסתפק/אניבשבילי.מדיגדולה
בהיותו/רמברנדטשלהעצמיבדיוקן

 1669הואהתאריךושלוש.שישיםבן

אני/היוםהאחרונה.חייושנת /

אךשנים.עשרהבאחתממנוגדול
צנועהלהיותיכלהלא'התמונה/

נמרץלאהעצמי/החיקור Iיותר
 •עסו;פריבקטלוג,כתוביותר'

 1ליוימייקלשל .פעםשלכלשון

מובאות,אוהבממשיך/(אניואני

לידיבאיםעליהן/להסתמךאפשר
לומר;מהישלאחריםגםשיחה,
'בפורטרטיםפוליפוניה):מעיןנוצרת

אתמציגהואהאחרונותמשנותיו/

עםהמתדיין/וכאדםכציירעצמו

לוכנכנעאובוכמתגרההעולם
איןדומה,הזה,בדיוקן/ .ומוותר

 ,,ברקע:שםאיאלאהעולם
ספראוליהואגאלריהנשיונל
מביסהקוראריבנו,שלהשירים
בדיוקנוהמביס Iהמשוררשלבדיוקנו

המובאה,הגיל,התאריך,הצייר.של
אתאלארמברנס,אתמאפייניםאינם

באחתממנוגדולאני"היוםהמשורר:
שנים",עשרה

אתהקוראבפנימעמידהמשורר

דרךהקוראאלומדבר Iשלודיוקנו
לא"התמונהרמברנדט:משלמובאה
 1לירישיר :יותר"צנועהלהיותיכלה

ויפה.עדין

לונדון·נשיונלפנימה:היאההליכה
היארמברנדט.שלגאלרי·דיוקנו

האחריםשיריואופיאתגםהמציינת

פנימהההליכהשבהם Iריבנושל
 1ציריך •עצמובשירכברמתקיימת

פראג,בודפשט,רייקיאויק, Iלונדון
טריטוריותהןאלוועו.דאביבתל

שנוצרתמיוחדתהמאודהאוירהקיום.

תודעתלמעשה,היאקריאתם,בשעת
מסאפורהשהיא Iריבנושלהמקום

השלג,מוקףהביתהקיום.לתודעת
שצילםצילוםהוא Iהספרשבשער
ועדרגל"מכףמסלווקיה:אולי Iריבנו
וכמוסלווקיה/ Iיפיךבהקראש/

נעשהאנימת/פנימעמידהחיפושית

 •מתקרבת",כשאתקר

רוחאביבית

הדממהבאזורי

הפנימית

המקוםמןברנשטיין,אורי

לשירהקשבהוצאתהחדש;
עמ' 37 , 1999

 21 ,ברנשטייןלאוריחדששיריםספר

"מעיןטבע,שיריליריים,שירים
עלכאמורחדש",בסגנוןאידיליות

מדווח,השר'ה'אני .הספרכריכת

מעצבחוויות,רשמים,משגר Iמתאר

לב-לבומתוךמצב,וסיכומימסקנות
אתלשמועאפשרשםמקוםהטבע.לש

שלתנועהלזהותהאדמה,פעימות
שהוטבעוהעקבותעל-פיבעלי-חיים

הצמיחהקסםאחריולעקוב Iבחול
ברורלאוהמסתורית.האפלההפראית,

"סימני-דרך"איןהחדש,המקוםמהו

 1כמועובדותכמהמלבדאליוברורים

שמשוטטיםלים,בסמוךמצוישהמקום
וצומחיםונמיות,נחשיםחזירי-בר,בו

צלחו(שלאאפרסקים Iפקאןעציבו
בהם(שאחזהואשליםהשיר)כדברי
עםאנשים.בוועובדיםוחייםאש),

גדולה.דומיהבמקוםשוררתזאת,
נוכחותומקום,שלציוןהעדרלמרות
שוםאין Iכךומרכזית.מאודחקזה

הדוברעלקונקרטיתאינפורמציה
בגוףשימושאיןכמעטגםבשירים,

נוכחותוזאת,עם Iיחידראשון

מאופןושיר.שירבכלדומיננטית
אתחווההואבוומהאופןהתבוננותו

היותעובדתעלללמודניתןהטבע,
תחושהמתקבלתלגביו.חדשהמקום

לפחותאו Iזרלמקוםהנקלעאדםשל
תיירמעיןבעבורו.מוכרממשלא

סירהאוליאוכפרית,באכסניה

12 

יעראוסבךבלבאי-שםמבודדת
להניחכשסבירהעולם,בקצה Iכלשהו

בצפוןכלשהוכפריביישובשמדובר
ביןאי-סימטריהיש Iכלומרהארץ:
המפגש,וראשוניותהחוויהגודש

האובייקטיביותההתרחשויותלבין
"הדרמות"בשירים,המתוארות

וישמינוריות,מאודהןהמתחוללות
מסוים.שיממוןשלתחושהושםפה

בתוךמסעשיעמום.לאאבלשיממון
הרפתקהלאאבללא-מוכר,מסלול

מעיןסוערת.שלאוודאיממשית,
הידועב-יןכלשהוגבולעלהליכה

ביןלעבר,ההווהביןללא-ידוע,
לביןשיגרהביןלמשתנה,הסטטי

וחיצונייםפנימייםשינויים

 •הזמןעםהמתחוללים
כלפיהשר''האנישלעמדתומעניינת
צמחיביןביתצמחמעיןסביבתו;

תכונותבושישביתיצמחואולי Iבר
הןלאסולאסצמח-בר,שלרדומות

החדשים.ובנוףבסביבהמתעוררות

והוא Iנוצרלבינםבינוהחיבור
הטבע,לקולותהאזנהומשכנע:אמיתי

החייםסימניאחרימעקבהתבוננות,

היומיומייםוהתהליכיםוהצמיחה
לטבעבמקבילבמקום.המתרחשים

שלאורח-החייםמתנהל Iהכפריולנוף
עםגםלהתמזגהמנסהבשירים,הדובר

סוגחי.הואבקרבההאנושיתהסביבה

לגמרישונהבמקוםהמצויהשלווה
במקוםהעירונית.מהאינטנסיביות

בדידותישאדם,והמוןצפיפות

ודממה,גדולים,וחלליםומרחבים

ברנשט"ךוריא

שרהחהמקוםמן

דר,די~'ז~ i"י

הפנימיתהדממהאזוריאתהמדגישה

החלליםואוליבשירים.הדוברשל
שקייםמהכלשלהשתקפותהםהללו
נרמז:רק •במפורשנאמרולא

כמו/היום,במהלךהחלות"ההפסקות
מתארכותסיבה/בליחשמלכבה

עננים,פה/עובריםלשעה.משעה
 :אמיריםשל /קצוות Iמספרצפרים
לפנות /בזה.זהקשוריםלאקטעים
לשבתלשוחח,עובדיםבאיםערב

במרושלידייםלהניח /קלה,לשעה
מהכללנולספר / 1השולחןבקצה
שקרסקירשנלכדה,הנמיה/שקרה:

גורביץ'ניצה

 ~ 42בעמ'~המשך

 241גליון



שניעלהזיתעץ
פסוקים

ערש-הנוכריה,דרוויש:מחמוד

ע'נאים,חמזחמחמדמערבית:

עמ' 81 , 2000"בבל"הוצאת

שלבמספר-19הספר-שיריוזהו

דרוויש,מחמודהפלסטיניהמשורר
כוללהספרפרוזה.ספרי 20עלנוסף

מבחינתסונטות.ושששירים 23

שאיןלומר,ניתןהיסודייםהמוטיבים
אךחידוש,כלכמעטלמעשה, Iבו

מענייןספרהריהואמנותיתמבחינה

אתהובהשאלותיו.בדמוייוומרתק
ברובהרווחיםהמוטיביםאתבומוצא

אלאדרוויש;שלהקודמיםשיריו
איננוהואיחסית.מתונהבושהנימה

שקדמוהשיריםכבספריוחריףנועז

ללבטיוביטוינותןהמשוררלו.
מרצונו),(שבחרבגולהוחיבוטיו
העזיםגעגועיוהרבים,לנדודיו
ליחסו Iלארצו Iלעמו Iהולדתולערש·

חמודותיהעללאשההאמביוולנטי
שורשי·עלתוהההואכןוסגולותיה.

בספריולישראלהעויןיחסו Iתרבותו
וישחליפות,צורהולובשצורהפושט
ובלתיחריףלביטויבאשהוא

דרווישמחמודגלהכידוע,מתפשר.
לזכוריש . 1971בשנתמרצון

עםנדדשניםששבןשבהיותו

עםחזרמכןולאחר Iללבנוןמשפחתו
למפלגההצטרףהואארצה.משפחתו

השתתףבה.פעילוהיההקומוניסטית
הארץאתעזב"אל·איתיחאד",בעתרן
 1בקאהיראירופה,בארצותונדד

שבהוברמאללה,בקפריסיןבבירות,
"אל·הרבעוןאתכיוםעורךהוא

דומיננטיהואהגלותמוטיבכרמל".
 .לאחורתביטי"אםזה.בספר-שירים

לא .הנוכריהלאהובתואומרהוא
בשירוגלות".זולתדברתראי

והערבהשכם Iהבןמוזהר"אבי",

אבי/אמר"ופעםהמולדת:מעזיבת
ש~ל [iהירחמןהתפלל;אבןעלעת

מהםהישמרוהמסע/היםעיניים/

מולדת/לושאיןומי ...השניים/
עליוהמסע·קבר/אחוזתבארץלואין

הואאףשנכתב Iאמועלהשיראסר".
ללחם"נכסףהיום:עדמרגשלפנים,

שאםאמי/ולמגעלקפה-אמי Iאמי
אשובואם ...אמימדמעותא.בושאמות

לךא.ז;ךואהיה /י~י~~ 1אחדיום
עצמותיוכסי-נאבשול:ך/לחסות
בענוות-עקביך/שנתקדשבעשב/

בחוטבקצוות-שיער/וכ;כ.rיי~י

המשוררלבושך/,"בשובלשירטיט
הואעמוקה.שליחותשלתודעהחדור
מזבח-עמו:עלקוונןמעיןעצמורואה

אתאכלוממני/גדולות"מתגרתי
הריני / ...ייניאתושתוחיטתי/

ומולדתיכפתיאתשכמיעלנושא
ברורשימוש Tנעשהכאןלכם",היא

בסעודתוהנוצריישושלבלשונו

הרומים.בידיהוסגרבטרםהאחרונה

עלהמשוררתוהההארוכהבגלותו
"עלהקדומיםשורשי-תרבותו

על ...החולמיםשלבגן-עדןהנהריים
הא"פקועל ...~ז.נל:ת·השומרית

ובשירזזי~~ה).של(החלבהשומרי"
בערכי-התרבותדןהואשבואחר,

"אניכותב:הואלעתיד, ה:,;~מתוך
לאאנינשים/לשתינחלקתי
עץואנימערבית/לאואנימזרחית/

ישפסוקים".שניעל~ל vwזית
לשורותמתייחסשהואלהניח

בפרשתבקוראןהמצויותהסימבוליות
המפרשיםרבףואשר ,) 24 ("האור"

עלכנראה,מצביע,הקוראן .עליהן
 1למאמיניויעניקשהאלנצחיאור

הזית, Iמבורךמעץיידלקאורואותו
אפשר •ממערבולאממזרחלא

עללשמורמצטוויםשהמאמינים
שאינהמקורית,מוסלמיתתרבות

 1כאמורזרות.מתרבויותמושפעת

ואיננו Iמסתוריןעוטההזההקטע

בגלללאשורולהבינומתיימרים
עלדרווישמרמזואולי .עמקותו

לפינרמזתאףשהיאכפיירושלים,
הנזכרהזית,בעץהמוסלמית,המסורת
בתוך ,) 95 ("התאנה"בפרשתבקוראן

המעטירהבגדדאלדמיונומפליגכך
הארוןהחליףבימיהביניים,בימי

גםלשבחמזכירהואובניו.אל-ושיד
מןאל·קייס,אמרוהמשורראת

שלאשירהאותההג'אהילית,התקופה
התוודהכך Iבעברלבואתשבתה
תוםוהסופרהעתונאילפנידרוויש
הואהאחרונה.בעתבשיחתושגב

הערביםשלהזהבלתורמתגעגע
 ...שלי""אנדלוסיהאלבספרד,

בסימטאות-גרנדה",יחדו"הלכנו
"אחד·בפואמהנזכראתהבלי-משים

שניםלפנישנתפרסמהכוכבים",עשר
ישראלניהלוכאשראחדות,

 1במדריד·שלוםשיחותוהפלסטינים

באותהשמיר.ראש-הממשלהבימי
עלבעקיפיןתיגרקוראהואפואמה
הקשייםועלהאטיות,השלוםשיחות
והוא Iבמדרידבדיוניםישראלשערמה

המשותפת,הבריתנגדחוצץיוצא

(ישראל>היהדותביןכביכול,
כפיהאיסלאם,נגד(ארה"ב)והנצרות
 115ה·במאהבספרד Iלדעתושאירע,

מעףלםהשתחררהספרדישהעםשעה
מבכההואהמוסלמים.השליטיםשל
בוכים"הנגררותבספרד:התבוסהאת

מאנדלףס/היוצאיםהערביםעל
:אבודהמולדתעלבוכיםהכבודות

האמנם(תמהני. " ...תשובשאולי
תרמושהמוסלמיםהגםמולדתם?)
מאודחשובהתרבותיתתרומה

חיתהלאשזולשכוחאין Iבספרד
היחידהמשוררהואולא •מולדתם
הנצרתיהמשוררגםכך.עלהקובל
בתפיסהמחזיקיםואחריםחדדמישל

 .זו
דרוויששלהאמביוולנטייחסומעניין
הואשתהא.ככלנכדיהתהאלאשה,

המשוררכדבריאליה,ממנהבורח
עלבדברו~ףואסז_)בף ... , ~ 9ה~~אהערבי

האשה,אלעזהכמיההבויש •היין
חרףולסגולותיה,לחמודותיה
משתדלשהואדומהתהפוכותיה.

ברשתה.שמאיפולפכחונועללשמור
קושרהואנכדיהמאהבתלאותה
בארצה,בת-חוריןשהינהלזוכתרים,

שאינו Iהגולה-הנודד Iכמוהולשא
אפילו Iרגלולכףמנוחמוצא

תוםעםהאמורהבשיחהברמאללה.
מרגישאינושעדייןדרווישטעןשגב,

 1הרומנטידרווישמקום;בשוםטוב

"אתכותב:משיר-השירים,המושפע

עלושמאלישערה;עלהנחתיימיני
אלצעדנוויחד Tתאומים/ן~ריםשני

רר rסי~ת·v-יוגם •המיוחדליל.גף
וכפתורומגיבי/חרביאתשוברת

לכלמלת-הסודאתנושאחולצr.יר
שלידהלאליש ,,ציפורים.מיני

העומדיםאתולאבדלהכריתהאשה
לשמשעשויההיא-ומאידךבדרכה,
"אוזוךהשראה:שללא-אכזבמקוד
 ן~ס-י,~אתכהרגשת-ה~נורארגיש

שלעשביצמחומסביבנוהרחוק;
ישן-חדש,"מקום

חרףעצומה,היאהמיניםביןהמשיכה

בגללם,דווקאואוליהניגודים,כל
כןאם"סא.ראפוא:משוועתוהאשה

בגופי",ו,~יו~כןביינףא~לתיאת
השניים,מף~ךיםההדדייםהמגעיםמן

מן Iעצמואתיכירשהגברוכדי

גופי,"יהיהאשה:אלשיבואההכרח
לחם-אל'להגיעליך fי ...י~לי [iכןאם

המים .עצמך"אתתכירלמעןרוחי
רוב-שיריואתמלוויםארוטיכיסוד
"גןלשיר-השירים:(ראהדרוויש,של

 ) ..נעול",גל ...כלהאחותינעול
ממתיןשהאוהבאפואיי~לאלא

שבע"עםברכת-המיםעללאהובתו
לגום )tהניחוחעםקל'ענןשלכריות
ואללהחכה ...הירחישקעעתהזכרי
הציפוריםאתלהבהילשלאתמהר
לפנימיםלהוהגש ...צמותיהסביב
תאומי-החוגלותאתתביטואל Iהיין
לאטהכןאםקחנה ...חזהעלנות wה~
דמשקעלגםהנחשק":מדזוהאל

דמשקזו Iהמשוררמתרפקהמעטירה

השליטיםבימימוניטיןלהשיצאו
הגודעהמשוררובימיאףמיה,מבית

~שימשמעודמשקהשם • ;~~ ,rאל-מף
נודעהדמשקשכןאותיות,ב,ינכףל
דרוויששלה.המשיבתעשייתבעבר
"השמיםשובי-הלב:נופיהעלשר

יחפים,הישנותבדרכיםמתהלכים
בהשראהלמשורריםאפואצריךומה

וחרוז?"ומשקל
האחרות,העריםמןשונהדמשקואכן

השירים/הםנבוכים"בדמשקכי

כי,כליים/לאגםאינם/הםליריים
 " ...ד vלדברי-ההד~אם

סונטות,ששגםמצויותהזהבקובץ

האשהאתנסעלמעלותהןובעיקרן
נאמנותשלפנינוהסונטותוסגולותיה.

האיטלקית,לסונטהצורתןמבחינת

לישאהוהגיעה-13הבמאהשהתפתחה
שקספיד.ושל,~דךק.השלבסונטות
בןשיד-הצורהעלמקפידדרוויש

שורות.ושלוש-שלושארבע-ארבע
ומגוונים.שוניםדרכי-החריזה

הסונטההיאבמיוחדמעניינת

אלצוהרלנונפתחשבההשלישית,
דרוויש.שידתשלהאמנותיההיבט

אתהב"אקידה [i ~"מצהיר:הוא

ה~לףמה/והתמונהספונטניות-הפרוזה
יחפה ד~~~רטוריקה:שלירחללא
 rגרתוהזדאתנוטש~ססדףז ,תלכי

 :ם, 1

;כ

i 
בשיא-החויהיי:ישברוהמשקלה~לים,
הביטויאתמעדיףהמשודרלאמוד:

-לף~תהתמונהואתבפרוזההספונטני
מוסדיסודשהיא Iוהמסתוריןהסוד

הנאמנהאמנותיתיצירהכלשל
הזדווגותהמשודד.שללחוויותיו

ההפריה Iהארוטיהפןהיאהמלים
 1המשודדשלילדי-דוחוהרוחנית,

סוקרטס>של"התנצלות"(דאה
הסתוםואתבנגלההנסתראתהמפחש

והמסתוריןהסודהתעלומה,במפורש.
החויהשלנפרדבלתיחלקהם

נזכראתהבלי-משיםהאמנותית.
בשלביהבריאת-העולםשלבתיאור

מופלאלביטוישבאוכפיהראשונים,
מרחם,"בגיחואיוב:שלבתיאורו

וערפללבושועגןבשומייצא,
 ,)ח"ל(חתולתו"

הגםומרתק,מענייןספד-שידהזהו

מבחינהממשיחידושבואין Iשכאמוד

ונהיר.משובחהתרגוםתמטית.

אתאלינולהעבידהצליחהמתרגם
בלשוןהמשודדשלהפיוטיותהחויות

כוחו!יישרהשוגים.רבדיהעלגאה,
עללשבחראויה"בבל"ההוצאהגם

והעטיפההניקודהגאה,הצורה

 •המרשימה.

רגרלנטשמואל
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מדיקטטורתאותישחורודרוויש:מחמור ~ 1~

ישיותשלמראש""הקריאה
ע'נאיםהמזחומחמרבסריעקב

שלך,החרשהספדעלמליםכמהי.ב:
מחמרשלגומרבתרבעבריתבאחרונהשהופיע
 tכריה"הנר"ערשהשם:עלנתעכבע'נאים:

כארץפו~טיתצליליתמבחינהנשמעאשד
בתוךחזהבשםשידגםוישנוחנוכדיח,

אורווי,ערשגםהוא"ערש"אבלהקובץ.
מיטתאוהכאבמשכבכמומשחוהכאב.ערש

שלערשגםזההאהבה.ערשגםזההכאב.
כמובןמניחאניתינוק.שלנדנדהכמויל,ד

זהכללחיותיכולההשיריםשלשחמטאפודח
האדמה.כולל tיחדגם

מדויקלעבריתהמלהשלגרםהתרכיייתכן
קוראיםהרבהאבליודע.אינישלא.וייתכן
לאורהספרצאתלאחר-חשבוערבים

מעקפיםבניתוחמדוברכי-בערבית

המחלה.בערששמדובראפשרוכי ,שעברתי
למהבדיוקיודעלאאניהכאב.בערשאולי

 ,הספראתלכתובכשהתחלתיהתכוונתי
אבלהנוכריה:רציףעללדבררציתיבעצם
יצירהמכירהואכיליהזכירהחבריםאחד

אוליהנוכריה.רציףעלהמדברתאחרת
מיוחדתארוטיתמשמעותלתתרציתי

אינםשהשיריםלמרותערש,במלהבשימוש
שלאגםואפשרכךשזהגםאפשרארוטיים.

מעליותרהנוכריהעללדבררציתיאניכך.
שלה.החדרעלאוהערש

ארץחנוכדיח,"ארץבשםשידבקובץישי.ב:

שניחם?ביןלשלבניתןהאםהשלווה",
בהחלט.אפשריגםזהאבללשלב,אפשראי
שלעולמותשנישלבפסגההואהמדוברכי

ואתזהותואתנושאאחדכלואשה.גבר
לאבמיוחדלהתעשת,אפשרותואין ,עולמו

מגלההיאמעמיקה,שהאהבהככלבאהבה.
עלשומרצדוכלהעולמות,שתיביןגלות

והארץ ,שלוהשלווהערשועלשלוהיתרון
יכוליםלאואשהגבראבלשלו:הבטוחה

שיאבדומבלי ,לחלוטיןולהתאחדלהתערבב
אהבהסיפורשכלחושבאנילכןזהותם.את
עושהמהזרים.שניביןמפגשסיפורהוא

הזרותאתהופכתהיאזה?בהקשרהאהבה

מסוכנתתופעה ,לדעתי ,וזואחת,לדמות
זרותלכן .השניאתבולעהאחד .ביותר
במיוחד ,שלנומהאנושיותחלקלהיותצריכה
מהזה-בזרותלהודותהזאת.במאה
חייםשכולנולהודותלעשות.רצהשהספר
זרות.בתוך

בלשונךשינויחלכילטעוןאפשר :'עמ.
האחרוןבקובץבמיוחדבולטוזההפיוטית,

בסגנונוהקובץ, .הנרכריה""ערששלך
חשובהמגמהאותחנהלסמליכולהשונה,

אתשמכירכמי-טועןשאניבשירתך,

עשר"אחדבספרךהחלהשהיא-המקור
שלפניבספרנמשכהכךואחר tכרכבים"
 tלבדר?"הסוסאתעזבת"למההאחרון

החרש.בספרוכעת

הגלות-שליבעבודההמרכזיתהתמהזוהי
שליבשירהרקלאשזהחושבאניוהזרות.

הלאומית.בשירהגםאםכי

מןחרבהבהשישבתקופהדווקאוזה :'עמ.

שלקצוגםואולילמולדת,חשיבהשלחיסור
דווקאלאוהלאומי,בהקשרחזרות,מצב

האישי?

שביןהקשרעללדברמהאין .שייךלאזה
בכוונהאולי .להיפרהלאומית.לשאלההשיר
-הקוראשלהנכונותמןלהינתקרוצהאני

השירהאתלקרוא-מראשמכוונתשהיא
אהבתעלחיתהכאילואהבהעלשלי

האהבהעלתמי.דמזהנזהראניהאדמה.
אינהכלומר:משוחררת,כשהיאלקרואצריך

אינההאהבהאמנםהמקום.לכבלימרותקת
אינהזאתנוף:אוזמןאוממקוםמנותקת

האישיותהשאלותכלאבלמטאפיזית,מלה
אהבה.עלכשמדבריםמתעוררות

השירהלקוראיישראל.בארץלשלוםנטיח
אתדואהאתהאיךזה.מעיןמשהוקורהשלך

התופעה?

הזמן.כלאותירודפתהזאתהקריאה
לצפותקשהמראש,מותניתכשהקריאה

גםואולימאו.דלימפריעזהבטקסט.לשינוי
אתלשנותכדיאהבה,עלשלםספרכתבתי
זאת ,שלילשירההקבועהלהתייחסותהבטיח
שבה,המטאפורותאתמפרשתשתמיד

למצואומנסהולאומיתפטריוטיתפרשנות
אניהאדמה.עלולמאבקלאדמההקשראת
מישורשלמציאותואתגםמכחישלא

 .המרכזיהנושאלאזהאבלוסודימעורפל

הספדאתכתבתכאשרכילומדאפשר :'עמ.
אלשפנתהאחתעיניים",שתילך"היוחזה

הקוראאלוחשביההערבי,הפלסטיניהקורא
הישראלי?

אוכזהקוראלעברשפנתהעיןליחיתהלא
בזמןהקוראעללחשובלמשורראסור .אחר

כתיבה.

בפרשנויותמאסתאתהכן,אם :'ע.מ

עליה?כותבשאתהלאהבההפוליטיות
הכתיבה.בזמןולאמעשה.לאחרמנתחאני

בזמןאבלנמצא.זהההכרהבתתאולי
ישבכלל.בקוראמתחשבלאאניהכתיבה

רקהקורא.שלמהדיקטטורהלהשתחרר
הקורא.עללדבראפשרכתיבהלאחר

שרציתימפניהנוכריה""ערשאתכתבתי

כשאתה •אישיאהבהמסיפורלהשתחרר
אבל .ממנומשתחרראתהנושא,עלכותב
עלהואהמדובראםאפילו-שליהשפה
אהבהאיןאחרים.בדבריםמלאה-אהבה
והמציאות.החייםעםקשרלהשאיןנקיה,

אחודה,לחזורמבקשחייתיי.ב:
עצמךאתדאיתמתישלך.לאוטוביוגרפיהאמדואחכהעלריבדביאליקכאשרי.ב:

כמשודד?עלמרבדוכשהואישראל,לארץמתכווןשהוא
רואה!לאעדייןאנימסמלזהלמשל,החלון,עלהמתרפקתציפור
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שירים?לכתובהתחלתמתיי.ב:
להיותחלמתיעשרבגילאולי.עשרבגיל

בשביליהיהתקופהבאותהמשורר .משורר

יפיםדבריםלומרמסוגלאשראביר'מעין
מובנים.כךכללאאבל

ראשונותשורותשתיים-שלושזוכראתהי.ב:
שלך?
שיריםבכללכתבתיאז .לזכורקשה
 .שלמדתיהשירהאתוחיקיתיאסיים,קל

אבלמשורר.להיותחלמתיתמידבעצם,
מהשכלליהתבררמשורר'נהייתיכאשר

לאעדייןשכתבתי'מהכלולמרותשכתבתי'
שאתההראשוןהשירזהכאילוהתחלתי.

חושבלאאניהאחרון.השירוגםכותב,

שליהסגנוןאתלשנותפעםבכלצריךשאני
"שירהלושקוראיםהשטחאללהגיעכדי

צריךא~לבעצם,קיימתלאשהיאטהורה",
רואהלאעודאנילכןאליה.להגיעלשאוף

 .כמשוררעצמיאת

שנותתחילתהשישים~שנותבסוףי.כ:
לקבוצהכעצםהשתייכתהשבעים,

עמדשכמרכזהמק"ייבתוךאינטלקטואלית
זותקופחמעריךאתהכיצרפן.אלכסנדר
שלך?הפוליטיתחורךאוהכתיבהמבחינת

התודעהמבחינתחשובהתקופהחיתהזו

לכךשחיתהחושבלאאניאבלהכללית,
אזהספרותית.האיכותמבחינתחשיבות

הבינלאומית,בשירהמאודחזקזרםהיה
אתלשקףאמורהשהשירהבתפיסהשהחזיק

חזקהאמונהלמשורריםוחיתההמציאות
לשנותאפשרהשירהשבאמצעותבתיאוריה,

כימרקסיסטיחלוםהיהלאזההמציאות.את
רומנטי.חלוםאם

לאשהיאמכיווןנזקנגרםעצמהלשירה
היאשלה.האישיבראילהסתכלזמןמצאה

הקהלאתלרצותדרכיםחיפשההזמןכל
מיוחדדגשלשיםבליהמציאות,אתולשקף

עקבבמיוחדקרהזה .האסתטיהאספקטעל
ומאיאקובסקיחיכמתבזיםשלגורפתהשפעה
וברטולדוברודהאראגוןשלמשיריהםוחלק

ההשפעהתחתהייתיהימיםבאותםברכס.

ממנה.להשתחררזמןהרבהליולקחההיא,

מההשתייכותלהשתחרררציתכלומר~י.כ:
בספרות?המרקסיסטיהבינלאומילזרם
בדיוק.מרקסיזםזהמההבנתיכךכללאאני

זמן.לקחוזהקומוניזם.זהמהיותרהבנתי
אינההשירההשפעה?במלהמתכווןאנילמה

אולמציאותוברורהמיידיתריאקציה
למדתי'מאוחריותרהחברה.לדרישות
יכולהלאוהיאמאודאטיתהשירהשהשפעת

שלמדנוכפיהפגנתיתבצורהלבוא
שהשתייכותילמדתיעצמיעלבהתחלה.
התודעהפיתוחמבחינתהיאהזאתלקבוצה
הכללית.והפוליטיתהאנושית
שלי'השיריםספראתפרסמתישמאזמעניין'

גחהמפלמבקריידי-עליקפתהרת

סוטהשאנינגדישסענוהקומוניסטית,

כותבאניוכיהכפרמעולםעצמיאתומנתק
נבטיההבחינוהםמעורפלים.סימבולים
התחלתישאוליהבנתיואזשלי'האחרת
הנכונה.הדרךאללהתקרב

סומךששוןפרופ'מפישמעכולאחרונהי.ב:
המשורריםלשניכחשביםוארוכיסשאתה

אתהאיךכיום.הערביכעולםביותרהחשוכים
חזה.גחרירואתמקבל

סמכותשהואסומך'ששוןדבריאתשמעתי

אמר'שהואבמהגאהואניהערבית,בספרות

אינואדוניסהזה.למקוםראוישאניובכך

מאמץלהקדישטיפשיהיהזהאוליעכשיו'
מטאפוריתלרמההמקוםלהעלאתכל-כךרב

לאאזלמקום,לחזורחופשיהייתילוכזאת.
יכולאניכך.עליולכתובצריךהייתי
ועלוילדותי'מולדתינוףתבניותעללכתוב

עצמו'השירבבנייתהקשורותהשאלותכל
גםכשלעצמווהואילדותשלהדהואכי

הקשרמסובך.יותרמשהוזההשפה.ילדות
התיכוןבמזרחהבעיהאתמסבךהמקוםאל
מהפתרונותחלקבשירה,מספק,וגם

שנולדשיראיןכיהמסובכות,לשאלות
נושאכלאבלעילהזאתאוליריק.מחלל
מההשירה, •שירלכתיבתעילההוא
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שהתגוררסוריאלאכידוע,פלסטינימשורר
נחשבהואבצרפת.חיהואועכשיובלבנון

להתפתחותרבותותרםבשירתואוונגארדי
תסתכלאםהמודרנית.הערביתהשירה
שניתמצאהערבית,השירהמפתעלעכשיו
זרמיםמהוויםואפילושמשפיעיםאנשים
אדוניסמודרניזציה:שלמסגרתאותהבתוך
זהכיזה,עללדברלינוחלאאבלואני.
עללדבריפהלאהכול'ככלותאותי.מביך
בדבריורצהסומךששוןכימניחאניעצמי!

שלהצרהמהמסגרתאותילהוציאאלה
לאומני.אולאומימשורר

 .בשירתךוחשובכרחבמקוםתופסתחגלות :ב.י
במובןשלךמחמולותמהארץ~ניתוקכלומר:

כרוךזחלפחות.הלירהלמקוםהשייכות
ברוררגשומקבלאמוציותמאורבחרבה

ללמודהצלחתישאניכפיבשירתך.
כךכלהלירהמקוםבאמתהאםגרמים.מהתר
היומיומית,חמולותכמולארםחשוב

שלו?הפונקציונלית
המקוםהומניתמבחינהמעניינת:שאלהזו

היולאאםקדוש.לאהואאבלחשוב.
עומדותשהןכפיההיסטוריותהנסיבות

ע'נאיםחמזהמחמדצילם:

-נושאוכלטובה!שירהלכתובמסותה?
-הומניסטיאו ,לאומניקדוש,אופשוט,

עכשיולחזורליתנו •שירלכתובעילההוא
 •עליולכתובאפסיקאולישלי'למקום

שהםכמובןאזמולדתאיןלפלסטינים
באותווכמציאותכמסאפורהעליהמדברים

זמן.

פלסטיןבעייתשכאשרפעם,עליךככתב :'ע.מ
משוררלחיותיחזורדרווישמחמורתירתפי

חובריםכגרהתקוממתדווקאואתה"נורמלי",
נושאיםוישכםחיושתמירוטענתהאלח
רקלאוסופרמשורראתהוכיעליהם,לכתוב
שהעםמפכיאואיכנהשלךשחמולותמפכי
אחיהאםאומר:אתהועכשיובגלות.שלך

-אחרתאכתובחופיש,
הזאת.בצורההנושאעלאכתובלאאני

 •שליהשירהכלאתכובשאינוהזההנושא
החוויהועלההומניסטיהצדעלכותבאני

 •שליהאישיתמהחוויהשהתחילההאנושית
לשאלהשליהשירהכלאתמקדישלאאני
רוצהאניאבלפלסטין.אתלהחזיראיך

הבעיהתהיהלאשאםשלך'להנחהלהתייחס
ואחזורכזהמשורר .עודאהיהלאהזאת,
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עלחולםאחדכלנורמלי'.'"משוררלהיות
שימוםאתתשאל .המשוררגםנורמליזציה.

שוויצריתלאמאבתימןנולדהיהאםהיני
איניכותב?הואהיהמהעל ,יהודיולאב
אנימסויםבמובןהיפותטית.שאלהזויודע.
הפסקתיהאםשנים.ארבעלפניחזרתי
אניהתפתחתי?אוליאו ,משוררלהיות
משוחרריותרמרגישאנישהתפתחתי.חושב

האלה.המסוימותהלאומיותהדרישותמעול

בגללקוראיםלהפסידחוששאינךעי: .מ
הזה?השינוי

מותקףואנישנים 15זהבעניין.אירוניהיש

-הקוראיםבשםהמדברתהמקהלהידיעל-
יותרשליהשירה-בעצמהקוראתלאאבל
וכילפיענוח,וקשהמתוחכמתמדי

משתנהוהקצבמתפתחתשליהמטאפוריקה
פעםבכלאבלקוראים.להפסידעומדואני
כאשרקוראים.יותריש ,ספרמפרסםשאגי

כך ,למשלבביירותשירה,לערבהולךאני
כילדעתנוכחאניחודשיים,לפנירקקרה
קוראים.עודנוספיםמתפתחשאניככל
ממהכלוםקולטאינושהקוראלהניחאסור
הבסיסואתה.אניהואהקוראקורא.שהוא

ובסךהוא,אףמתרחבהקוראשלהתרבותי
-אפסידואםקוראים.מפסידלאאני ,הכול

לזה.מוכןאני-מתפתחשאנילכךכמחיר
להתפתח.מעדיףאני

גדולשחלקיודעאתה-קוראיםאגבי.ב:
הרבהלעברית.גרםבתראודדאהמשידתך
מקובלאתהלעברית.אותךתידגמומתרגמים

לךשישלמרותהעברית.קוראיבקרבמאוד
אתהפוליטי.רקעעלכמובןמתנגדים.הרבה

כמשודד.אלאפוליטית.כאישיותמקובללא
שהתנגדפה.שנולדכאדםלךעושהזהמה

היחסעםישראל.במדינתלמעשה
הישראלית?החברהשלהאמביוולנטי

משהויש ,שירתיסביבהזההרעשבכל
וזהמתנהלהוויכוחזאת.בכלמעודד
אתלקבלשמוכןצדיש ,כלומר .חיובי

לאותונוגעהואכיולהיווכחהזההטקסט
אפילו .העבריהטקסטגםמדברשעליומקום
שאלהזובמקום.השליטהעלמאבקישאם

אנישכאשראמרתיפעמיםכמהפוליטית.
ואחרים,עמיחייהודהאוזךנתןאתקורא

כיהזה.בטקסטעצמיאתרואהאנילפעמים
פרטים,אותםנוף,אותומקום,באותומדובר

שלמהמהלךחלקגםופרחיםאותם
הגלובלימהוויכוחחלקבשירה.המודרניזציה

שאנילחשובאותימובילגםזההשירה.על
הייתיתרבותית,מבחינהבמקוםעדיין

חושבאיניאבלמהמקום,ויצאתיבמקום,
המקום,שלהצליליםממני.יצאשהמקום
היהודיתוהספרותחתנייךעםאפילוהוויכוח,
מאודמושפעאניבתוכי.עמוקהואעצמה,

ומקוהלת.השיריםמשירבמיוחד ,"ךמהתג
השפעההאלההטקסטיםשלשניחושבאני

איבעולם.גדוליםמשורריםהרבהעלגדולה

השאלותשלמהעוצמהלהתחמקאפשר
קוהלת.שמעלההפילוסופיות

השירים?שידאתקראתי.ב:

פעםאותולכתובניסיתיואפילובוודאי,
לשנותשאסורליהתברראבלמחדש.

יווניים.טקסטיםאפילוקלאסיים.טקסטים
קלאסייםלטקסטיםמודרניזציהלעשותאסור
לכתובלנסותהפסקתילכןחזקים.כךכל

חלקלהיותשמחאניהשירים.שיראתמחדש
שאנילראותשמחואניהשירהעלמהוויכוח

אניאבל .העבריהקוראעלמקובלקצת
אותי·לשחרר-בלהטלקוראיםקורא

מהקריאההסטריאוטיפית,מהתמונה

הטקסטיםכלשלמראשומההגדרה
מעניין.סיפורלךאספרשלי.הספרותיים

מתורגםשירבסלויזיהקראוימיםלפני
זמןאומקוםעלשירבמקרההיהשלא ,שלי
שירזהאותי.לרצוחשרוצההקוראעלאלא
רוצההואאיךהקורא:שלהדיקטטורהעל

אמרהעיתונאי ...שלולגיוסהאותילקחת
שהשרבעודלקרוא,ש"מותר"שירשזה
מסתתר"מהלפרשניסהמהמפדייללוייצחק

אתלפרשמנסההואהזה!השירמאחרי"
"זה-בשירהרוצחכיולטעון ,שליהסמלים
זהבשיר'רוצחיש-אםהיהודים"! ,אנחנו

אתשהורסתקריאהזו .אומרהואאנחנו!

הקוראאצלכמוזההטקסט.ואתהקורא
הכוונהאהבה,יששבובמקום ,הפלסטיני
הכוונהאשה,יששבובמקוםלאדמה.
לאדמה.

עושהאואותךמקוממתחזוחבורותאז :'עמ.

עצוב?אותך

זהאחת,השפעות:שתיהזולבורותיש
שאנילחשובליגורםזהחשביה, ,לימפריע
בכך ,הזולהבנהגרמתיאנילזה.אחראי
לביןאהבהביןבמיזוגהגזמתישניםשלפני
נסואנשיםלכןלאדמה.אשהביןאדמה,
זה.מעיןלמשהותמידרומזשאנילהבין

היום?יותרנזהרשאתהלומדאפשרמ.עי:
שלושהשיראתכותבאניזהיר.יותראני

בצורהכותבכשאניאחתפעםפעמים.

מפסיקאניהשגיחובפעם ,לגמריחופשית
ואז ,מבקרגםלהיותוהופךמשוררלהיות

דברים,משנהאניהשלישיתבפעםנזהר.אני
מראש.מוכנהלקריאהיובילושלאכדי

הלאחשאלחאתלשאולהמקוםזחי.כ:
שירפעםפרסמתאתה-אולינותחכךכל

בספרראיתישלאשירקשה.מאורפוליטי.
מכאןלצאתליהודיםקוראאתהובו tשלך
זחהאםדופן.יוצאשירחיהזח ...ובו'

ממנונסוגאתההאםזח?מסוגיתירשיר

שאתהאופוליטית,אופואטיתמבחינה
מאחוריו?עומר

שבאשירזהכשיר.נכתבלאהזההשיר
ראיתיכאשרגבול'לושאיןזעםמתוך

ישראליםחייליםאיךהצרפתיתבטלויזיה
נעריםשלעצמותיהםאתבאבניםשוברים

ביותרהמפורסמתהתמונהזאתפלסטיניים.
 •שלנוהדיכויאתמסמלתוהיאבעולם,
היהכאילוכמחאה,הזההטקסטאתכתבתי

אויהודיםכנגדכווןלאהואאבל •אבןמין
שירזהלכובשים.מכווןזהלישראלים.

הקולאתמשקףלאוהואאינתיפאדה,
עםשלהקולקטיויהקולזהשלי'הפרסונלי

טבעיבאופןהדורשלכיבוש,המתנגדזועם
אומר:אניהזהבשירלהסתלק.מהכובש
מפותמשרטטולאשלנו'החייםמכלתסתלקו

לאאניישותי.מאודהשירכלומר'נסיגה.של
אתמצייןלאאניהכובשים.מיהםמציין
לצאתלצאת.צריךכובשהחיילים.שלזהותם
מהיבשה.מהים,מהקמחמהמלח,דבר'מכל
תחתשהיוהעמיםכללכובשיםאמרוכך

אחרונות.'ב'ידיעותפורסםהזההשירכיבוש.

יצחקבאחודשים,ארבעהאושלושהאחרי
לפנילאבכנסת,השאלהאתועוררשמיר
ואמר:בשירמשלושורההוסיף;חיברשהוא
קייםלאזה ,, •..והסתלקומתיכםאת"קחו
בשיר.

הזההשיראםאותישואלאתהאםאבל
לךאומרשלי'הפיוטיהפרויקטעםמשתלב
בשוםנכלללאהואלכןחריג.שירזהשלא.
כדיזהאתאומרלאאנישירים.קובץ

אבלפיוטית.איכותעלמדבראנילהתנצל.
מנהליםאם •פוליטיויכוחהואהוויכוחכל

נגדשיצביעהראשוןאהיהספרותי'ויכוח

מבחינהאבלספרותית,מבחינההזההשיר
האינתיפאדהעליו.להגןצריךאניפוליטית
הוא.היכןלכולםידועשהיהבשטחהתחוללה

אביב.בתללאגםבקפריסין'היהלאזה
עםסולידריותשלביטוימיןהיההשיר

האינתיפאדה.

אישיתלישהפריעמהברורה.זוכקורחי.ב:
שלהמוחלטהטוטליהביטולהיההזה.בישר
מאודהישראליתהחברההרי .שכנגדהצד

שידלאמוחלט.ביטולחיהשם ...מורכבת
בלב.דהכובשיםאובלבדהכיבושנגדמחאה

נגדלאאפילוחמרים,לובשינגדאפילואו
לכןכולו.העםנגדאםכיבלב.דהפוליטיקאים

אלאצודקלאומימאבקכמבטאלאנתפסהוא
 .שכנגדהעםנגדטוטאלימאבקכמבטא
אדםעלהותירשהשירהרושםשזהחבל

אחרת:שאלהלשאולמוזמניםאנחנוכמוך.
אלימותמצדיקהבפועלהאלימותהאם

לשירהאסורספרותית.שאלהזובמלים?
עלמדבראתהאםאפילו .אסורלשנוא.
לשנואצריכותלאהמליםנפשע,הכיהאויב
לשנואאיךלדעתצריכותהןישירה.בצורה

שלמידהלשמרואיךעבהבתהמעשהאת
הדבר.אתהעושהשלההומנילאספקטכבוד
האמת.אתרואיםלאשונאיםאם

 tכמדומניהישראלים,שלהטענהעי:מ.

האמירהנגדדקלאהיאהזה,לשירבהקשר
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ע'נאיםמזה nמחמדצילם:

אתמכשידותשהמליםהיא,הטענההבוטח,
לאלימות.הקרקע
אבלבמלים.לאלימותמביאהפיסיתאלימות

מכליותרלזהאחראישהכיבושחושבאני
שאלהזאתאבלהכיבוש.נגדשנאמרוהמלים
 ...השנאהשלהשטחמהו-פרטיתמאוד

הגלויה,כלשוןשהשימושבכךצודקאתהי.ב:
ספרותית-כיצירהכנשקהגלויה,כמלח

הקשחהפגיעההאמידה.אתמחלישפוליטית
לאשחמלהמכךנבעהפגעחזהשהשיר
וכשאומדים .מטאפודיתאלאגלויה,חיתה
(כטקסטמתיכםאתקחואומהים,צאו :למשל
היאהמשמעותחיתה),כןהזאתחשודההעברי

חיתהלאהכוונהכיחאמידח,בעצםלא
חופךכשהמוותכמשמעו.פשוטואופרטיבית

אז-הפעריםאתסוגדוהקוראלמטאפודח,
בשטחמאסטדחדיואתה .פוגעזה

 .חמטאפודח

גםהזה.הענייןעלהרבהשדיברנוחושבאני
יכוליםלאהםאםאחרות.בהזדמנויות

לסלוח!יכולאנילשכוח,

לחברהמהבמידתמקורבאתה :י.ב
הספרותימהעולםגדולחלקהישראלית.

שתי-הפוליטיתהמפחשלזהבצרנמצא
הזאתבסיסמחהתמיכהעמים.לשנימרינות
יוצרים,דוח,מאנשיכהרבהבעיקרבאח

אמילעםיחדהקמנובזמנו ...ובו'אמנים
עלוחתמנוהיוצרים""ועראתואחדיםחביב
מדגישאתה .לפלסטיןישראלכיןשלוםתוזח
כחכוחחזהלזדםהזאת,לקבוצהקשר

הישראלית?
 ,ישראליאזרחהייתילואבל .שייךלאאני
ואוליעמוקההבנהמרגישאנישייך.יתייה

כללאשהיאלמרותהזאת,לקבוצהקירבה
עליה.ביקורתהרבהלייששקדנית.כך

אתמעריךוגםהיטבמקשיבאניאבל,
חושבאניבתוכה.אנשיםשלהפעילות
מחדלנעשהאלהבימיםכילהגידשאפשר
והעתידומתןהמשאובענייןהשלוםבעניין

עלמבוססשיהיהשלוםבנייתשלוהאפשרות
מחדלישלזהבנוגעצדק.שלמינימום

בפעילות.

הפלסטיניםוגםהערביםהסופדיםמרועכ:.י
בכיווןפוליטיתבפעילותמעורביםפחות

העמים?שניביןוהפיוסהשלום
השלום,תהליךתחילתמאז ,ישראלממשלות

אמוןהערביתהאינטילגנציהבקרבנטעולא
חשהערביהעולם ,שלהןהכוונותברצינות

בשלוםלהשיגמנסההישראליתשהממשלה
כךכללאהיאוכיבמלחמה,השיגהשלאמה

לאדברשוםהשלום.בענייןרצינית
נורמליזציהרוצהישראלממשלתמתקדם.

להתחילכלשהו:להסדרשמגיעיםלפני
יחסיםנורמליזציה,אהבה,הפוך:

אתגריהיהמו"מ.כךואחרביורוקראטיים,

הקונסנזוסאםהערביתלאינטליגנציהרציני
הישראליתובחברההישראליתבממשלה

מלחמהכופהאינההשלוםשאופציית-יהיה
שלום.הממשלהעלהכופהעםאלאעםעל

כךכללאבישראלהשלוםשלהאופציה
הערבית.האינטליגנציהשלבתודעהברורה

בשלום.מאמינהשהיאלישראלמאמיניםלא
דוגמהלפניהםועומדתמאוד.עמוקפערזה

הישראליםביןהמו"מ-מאודאומללה
רוצהישראלמהברורלכולםלפלסטינים.

לכללהםלתתרוצההיאמהפלסטינים.
רצועתואתהמערבית,מהגדהחציהיותר

אתמספקלאזהריבונות.שוםללאעזה,
זה,עם .הפלסטיניהעםשלהשאיפות
קיבלוכברהערביים,העמיםוגםהפלסטינים

אסורמחשבתית.מבחינהישראלקיוםאת

גםמחדש.השאלהאתלשאולבישראללאיש
אינהלשלוםההזדמנותאבללערבים.לא

אם •תישארשהיאבטוחלאאישבטוחה.
יהיהלאנוהגת,שהיאכפיתתנהגישראל
קלותרבותי,מוסריבסיסעלהמבוססשלום
ערבמזיגותכלביןשלוםלעשותמאוד

 .לפתוראפשרגבולותעלסכסוך .וישראל
יםהפלסטיגביןליחסיםבקשראבל

טענות,אותןטועניםאנחנולישראלים,
אותושמים,אותםאדמה,לאותהוטוענים

כשכניםחייםלאאנחנוהמים.ואותםאוויר
ישגהלישראלמתחתהשני.הצדעלאלא

חפירהיעשושהישראליםהזמןהגיע •פלסטין
לשפה, ,לישראלשמתחתוידעוארכיאולוגית
בההכירושלאישותיש ,ולסמללמטאפורה

לאהזאתהארץהפלסטינית.הישות-קודם
ההיסטוריהשגה.אלפייםבמשךריקהחיתה
לשיבתההמתנהזולתמהלכיםעודעשתה

אתראולאהחלוציםהציוניםלכאן,היהודים
ביןהשלום •אחרעםכאןשהיהלמדוולאזה

עםאבל ,אפשרילישראלהערבים
תרבותית,מבחינהמסובךהואהפלסטינים

מוסריתלגיטימציהלקבלחייבתישראלכי
הראשוןהקורבןהיושהםמפנימהפלסטינים,

איאבלעמוק.כאבזה •הציוניהפרויקטשל
כאשרכיאומריםישמזה.להתחמקאפשר

עםמכובדתלפשרהמוכניםיהיוהישראלים
בעםתכירישראלכאשרהפלסטינים,

שלההקולקטיבימהזיכרוןוחלקהפלסטיני
זכות,לושישבעםשמדוברלכךמודעיהיה

"בקשיש",לולתתלנסותיפסיקווכאשר
רביןשגיסהכפיאועכשיוברקשמגסהכפי

רואיםלאעדייןהישראליםרוב .לפגיו
פעולהשיתוףרקרוציםהםעם,בפלסטינים

ואפילוהפלסטיניבעםלהכירישבטחוני,
כשאתהכוח,עלמעידזהסליחה.לבקש

הערביתהאינטליגנציהתוכלואזמתנצל.
יהיהואזלשלום.ישראלשלשפניהלהאמין
באמתהםאםהערבים,שלמבחינתםהאתגר

איגםהערביםעכשיואבללא.אושלוםבעד
הצדהואבמבחןשנמצאהצדבמבחן,נתונים

הישראלי,

Hil ו~ 

שיריםשנינעשה.כבדהראשוןהצערי.ב:

הישראלית.הלימודיםבתוכניתנכללושלך
טובה?הרגשהלךעשהזההאם

שהימיןלמהבניגודחיובי.טוב,צעדזה
לאגםזהלאיש.טובהכאןעושיםלאסבור'
צנוע.צעדכאןישאבל .ויתור

בישראל?לגוררוצההיית :י.ב
פלסטיניתזהותתעודתליישלא.עכשיו
אתלבקשיכוללאאנילכןפלסטיניודרכון

לביקוריםכניסההיתרבאחרונהקיבלתיזה.
משפחתיים.

מאורונשמחבביתילבקרמוזמןאתהאז :ב.י
 •לך.רבהתודחבחיוב.תענהאם

שלבמשרדונערךוהואבעברית,התנהלהראיון
ברמאללהאלסכאכיני",ח'לילב"ביתש,ידרוו
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 sו:ן(
1 ~ ~ 

שביטיעקב

והשמיםהנשמה *

(העדה)

וכוכביהם,השמיםשלכוחםמפניהאלהבדבריםהטמוןהחששגדולכמה
גםאלאליםמעבראלהמפליגיםאנשיםממיריםשמיםרקלאהריאבל
ארץ.

הגאולה,דרכיעלהנזכרבדיוןשםללאדובראותו ,אמרלאכןאםלמה
terram et caelum, non animum mutant והארץ,השמים<את

שבחרלהניח,סבירנראהלים)?.מעבראלהמפליגיםימירונשמתם,אתולא
שכמשכיל·משוםרקלאאדמה>,<ארץ, terraב-ולא<שמים> caelumב·

מפניאלא , Episrulaeמה·אחתשורההזיכרוןמתיבתלשלוףידעלמחהצ
עלחותםמטביעיםואינםמקום,בכלדומים ,לכלשמיםהםששמיםשדימה,
גדולכמהמקום.בכלבסבעםהשוניםהאדמה,או,הארץ,כךלאהנשמה:

אגשיםלהגותוהאדמההארץשלכוחםמפניהאלהבדבריםהחששאפוא
ממסילתם.

ג.

 ) 2(וריאציה

לארץשהגיעוחושביםשאנשיםנניח

לחוףשידדוואחדי

הסירותאתוהטביעו

אי.שהיאמגלים

החוףאליורדיםהםהנה

איתםשהביאוהדלהמטעןםע

הנשמהםעו

והחשמלוהקיטורוהגלגלוהפרדותוהמכושהפטיששהיא

והידיים.והזיעהוהחלוםוהפרץהסערשהיא

ריקשהאייחגג

 ,הערפלמתוךעולה
 ,השחרבקרניהבאיםלקראתמתמרק
 •בידיהםעצמםלהפקירמתמסר
האלההשניםכלכאילו

כאןמונחהיה

נידחיםבלב

להםומחכה

לגאולה.

 ,האימעלפרושיםחמדהששמינניח
כארבהעמוקיםכחולים,שמים

השמש.אוראתהמוליכה

בתולים,שמים

מדורהעשןסלסולשאפילו

להכמידם.עלהלא

אישידעהשלאארץהואיא

עצמהמוסדת

לארץ.ליהפך

במפוחכאשתלחשהנשמהןאכ

כלבבה.לארץאיתהפוך

מוראהזההגילוימטילאפואלהמ

לקורא:טרופהמשינההתעודדוכאילוכזה,נפשמפחומעודד

ביקשנו",היבשהזאת'או'

אותם,התוקפתהחרדהפשרמה

הרבים nנ;~יולולאתהאידיק~תלמראהמסוממים

 ,אותוהמקיפה
השמיםכיפתקצרהכמהודע

מסביבם.

 ,אישהיאארץהדי
גאולה,למחפשימקוםאיה

מבראשיתהכולבולהתחילאשפרש

לשמים:מתחת

חמדהארץלשעותו

rn .ןענים

חדשעולםיוםכלממנהלברוא

הקטנים,הדבריםריבוא-ריבואיאותםמכל

החדשים,

ןעולםאיהועישם
הדמיון:הרצוןמדתלפי

 ,ם~לדבריםלתת

אותותלתת

וסימנים

סמליםלשעות

חדשהארץלשעות

 •חדשיםושמים
ן~בתה.בית

בנחלים,מיםבבורות,מיםישןאכ

הישועה.מיעינות

היאאישהיאארץדקהדי

 •הנשמהבידחומר

 77עתרןשל 227בגליוןהתפרסםוהשמים""הנשמהשלהראשון*הפרק
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חדשהלידהאץר

מחדשיוםכללהיוולד

מחדש.יוםכלוללדת

הבאים.

לעולמים.]וכןהיוםכן

 ) 3(וריאציה

נידחאילגלותהפליגולאהם

ידעלברא

עציםלנדות

בתיםלבנות

11 .,. 
ר

לארץשבאוחושביםשאנשיםנניח

איהשיאגילוופאתום

מחדש.בולהתחילאשפרש

אחדיםלשמיםללא-נשואהגעגועיםלאכן,אם

שםהעפותהציפוריםאול

מוכריםמקומותאול

אותם,התוקפיםהם

בדידותשלתחושההדברשמפליאכמהעדאאל

וחנק

הפליגושמהםמהשמיםהמרחקבגללואל

השמים.מןהמרחקבגללאאל

צולליםכפעמוןהםאיש~
 •גרתומסוסגורהארץ

בא.ואיןיוצאאין

אופקואיןמרחביםבואין

לתנופה.פסגותואין

הדמיוןשלסוסי-המורץחזות

האופק.קואליגיעובמהרה

באולאהםוהרי

ליבשהלרדת

עייף~~די
מרגועהמחפש

כסרסניםאו

הלח,בחולביציםלחסילהבאים

אדמה.רפסודתאל

 ) 4(וריאציה

איאם

מקלסארץדיו,א

בסעדהמעגן

הגוףאתלהציל

הנשמה.ואת

באידיאזכי

גוףכ~דת

הנשמהשרוצהמהוכל

גופה.כ~דתאידיו,א

מעגןהואאי

הנפשאתלמלא

הגדוליםהימיםלקראת

מרגועלנשמהלתת

תאנתהותחתגפנהתחת

שובע.תדעקלוחיש

חודשיםסוסיםכומ

סביבהיסובו

ערבעדמנוקד

סביבה.יסובו

משיחחבליאינםתלמים

אסורים.אלא

מאייותרמוראמםילדברןיאו

מוכריםבלתיוצלליםקשולות

ממנועולים

פתאום,מיתמריםעשןוסימני

רפאים.כרוחות

 ) S(וריאציה

לארץשאבוחושביםשאנשיםנניח

 •אישהיאומגלים
 •לדמיוןאיכמואיןהדי

וכדיבדיססקילהלאהדי

מוראהמסיליםהם

סםיכיהאלא

ארץ.שהיאארץבמגוריהמקננתאזת

בדמיונם,טבועההאידמות

עתידות.לוחזוכבדהם

 ,איכ~דתשהיאבארץקד
הדמיוןאתלמודאפשר

חייםבוולהפיח

ורוח.שבר

 ) 6(וריאציה

 .העיןמןהסמויהארץישיאב
חבויהאץר

לפתע.להתעוררהיכולה

 :אישלאשליההואיא
והסלעים,דא,דמהשללקרוםמתחת

העצים,לשורשימתחת

לבה,זורמת

האירצפתלוחותניעם

~ ?.f ט
לרגליים.מתחת

ארץ.לשעותאי-אפשר ~

 •עודויהפוךלאיא
סיננו.שלהלויתןהואיא

החוף,אלרציםהםלכן

מתגודדים,

הסירותעלאנקבים

הלאה.אותםשיקחו

 ) 7(וריאציה

מאימוראיותרהמטילדבראין

חזרה.דדךממנו rאש

כמותםלאנשים

בולהמתיןמקום ,היותרלכלהוא,יא

~ניהשללןשע
לאספם.שתבוא

מוראלהטיליכוליא

 .איהיותובשלדוואק
יותרמוראמםילדבראין

אבימולםמלהיות

וריקים,כהיםשמיםםע

אותולת~רלצאתצדיךשתחילה

ימםלמצוא

לשיבוליםולהמתיןזרעלזרוע
דא,לה:בגבעוליםהכהעולם,אדוןשמש, ,[הר
אותם,שדףאותם,צרבבחום,הכה ,בעוזוהכה

לבםשיבשילדע

למכבידלהתפקע

לחםמהםהשע
 •ולך;עיםלשילשים

אגוללאבואיאל
 ,דילאומלאשלםאביםג
לה.דיאל

באייותרמפחידדברויאן

נעלמתהנשמהאתלמצואלהתעודדאמדש

כיונה,

לבמנהמתלקרואלבדםאותםמשאידה
"? quae nunc abibis in loca " 

נשמה,יונת ,הר

 ?הולכתאתןאל
אבים?אנחנואאנ
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לעיוותדיוקנין 1:~ו
החדשים"ה"היסטוריוניםעלמשהואו

מוקדגבריאל

שעליהםראשית-המדינה,ימי ,, : .. במלוך"ויהילומרבוודאיאפשר .. =
נתגבשהבישראל",בן-גוריוןדוד-

רשמיותמליצותשלנסוגבעיקר-
המדיהואלהלימודספריאלשחילחלו
רשמיתהיסטוריוגרפיהמעין-דאזהצנועים

לגביובמיוחדהיהודי'העםלתולדותביחס
שבמרכזהבעולם,היהודיותהתפוצות
והבלתי-מעורערתהבלתי-מותניתצדקתה

הציוני-הזרםושלבכללהציונותשל
על-פילמשל'כך'בפרט.סוציאליסטי

אפילותאמהזו"מקודשת",היסטוריוגרפיה
אתהנאציהוורמאכטשלהתקדמותומפת
הגלותשלהבלתי-נמנעהאוגדןמפת

הציונות~דקתואילובאירופה:היהודית
רומלשלצבאובעצירתכביכול'הוכחה,

שכניסתלכאורה,אפוא,נראה,באל-עלמייך.
שלבואןובעקבותיהלארץ-ישראל,הגרמנים

והגסטאפוהאס-אסשלעוצבות-ההשמדה
בגדרהיתהאל-חוסייני'המופתיעםבשיתוף

אתהנוגדאירועבלתי-אפשרי'חיזיוןאיזה
ביןהמוחלטת,השניותהדיכוטומיה,עצם

היישובלביןהגולהעלשנגזרהאכזרהגורל
טבעועצםעל-פישחרגהחדש,העברי
תפישתהיהודית.המרטירולוגיהמתחום
המועדת-לגולההעבריהיישובביןזושניות
אתלהדגישטבעיברצוןלוותהלשואה

ומורדיהפרטיזאניםשלהגבורהניצוצות
שללטבח"כצאןה"הליכהרקעעלהגטאות

הגלות.יהודי
הדיוקאללחתוראפשרבכללאםוהנה,

הטענהאתנדחהואםההיסטורי

הואהיסטורי"נארטיב"שכלהרלטיביסטית
-מרכזי-כוחשלותימרוןכוחניפירושרק

עלהרשמי"ה"סיפוראתלסלקהרצוןמובן
לגולה·~ם-לוחםיישובביןהתהומיההבדל

לשיםהתחלנולמשל'כך'גב-יהודי-כפוף.
מנגנוןשלהנוראהליכולתוויותריותרלב

סוטאליטריתמדינהשלוהשמדהדיכוי
תולדותהרישלמות.אוכלוסיותלהדביר

אחריםועמיםוהצ'כיםוהנורבגיםהצרפתים

כמהעדמדגימותהכבושהבאירופהרבים

ה"מאקי",הרזיססאנס,המחתרות,מיתוס

ציותשליומיומיתמציאותלמעשהליווה
שיתוף-פעולהגםולפעמיםלכובש,מפוחד
בעמיםהיהמדובראלהבמקריםוהרי .איתר

הלכודמיעוטעלולאאדמתםעלהיושבים
שרביםעוינת,סביבהבתוךבדרך-כלל

מכל •עליומצודבעריכתהשתתפומשכניו
נגדנלחמוהכבושיםהעמיםכללאמקום,

והסרבים.הפולניםדוגמתעל-פיהגרמנים
כצאן"הליכהשלצדלאבולסזהרקעעל

האחיםשלרוחםעוזדווקאאלאלטבח",
כמרדכיאישובראשםגיבורי-התהילה,

היהלאכולהההיסטוריהשבכלאנילביץ',
יותרגרועיםבתנאיםלהילחםשקםמישהו
שהצבאלפנירבזמןעודבמרדושפתח
הנאציהוורמאכסשלגבואתשברהאדום
במזרחהגרמניתמכונת-הרצחאתומיגר

אירופה.ובמרכז

והחיוניהמובןהניסיוןברור:כברהיוםאבל
ההיסטוריוגרפיההגזמותאת"לקזז"

במקומהלהעמידגםאוליאזהציונית,
אצלנושקולהישראליתהיסטוריוגרפיה

בתפוצות,שקולהיהודיתגרפיהווהיסטורי
דקונסטרוקציהשלבסוגבמהירותמתגלגל
דיוקם,עלדבריםלהעמידשבמקוםפרועה,
כמההעוליםפנטסטיים,לעיוותיםמביאה
ההיסטוריוגרפיהשלההגזמותעלמונים

והרשמיתה"מכופתרת"הממלכתיתהציונית
לכךדוגמהבן-גוריון.מתק;פתביותר
שוניםופולמוסיםמחקריםלשמשיכולים

בן-שבהנהגתהיישובביןהיחסיםשבמרכזם

שאחריבאירופההפליטה"ל"שאריתגוריון
ארצה,הניצוליםשהבאתבאופןהשואה,
הקמתעלוהצבאיהמדיניוהמאבקההעפלה
העקוריםולחץההעפלהבעזרתהמדינה

לפתענראיםבאירופהבמחנות-מעבר
הציוניתהתנועהשלמאקיאבליססיכתמרון

והעוליםלגיטימית,לאומיתכהתפתחותולא
השחוקהמתכוןמיטבעל-פינתפשיםצעמם
ה"אחר",כהתגלמותהדקונסטרוקציהשל

המודרנישהממסד"אחרים",שלכעדה
בניגודאותםלגייסניסההשתלטן

האדוםהצבאע"יהשחרוראחרי-ןןבגילמוקדגבריאל

ה"אחר"כנגדשלהםגשותולדלאינטרסים
תמי.דכמובןהצודקהפלסטיני'

אלקצרביוגרפיחיתוך"לחתוך"אורשהכאן
ושתים-עשרהאחת-עשרהבןכילדשנותי
באותהמהנאצים.השחרורשלאחרבפולין
ואמילחלוטיןחרבהורשההיתהתקופה
ח~רהעםחצי-חדרשלדיורבקושיקיבלה
כמעטמזוןוגםנהרס,שלאורשאיבפרנו
חודשיםלכמהנמסרתילפיכךזמין.היהשלא

היהודיאיגוד-הקהילותשללבית-יתומים
השואה~ימילמרותשניסוורשה,בסביבות

ושלשקיר""רפובליקתבנוסחאותולעצב.
אומקארנקובנוסחפדאגוגית"פואמה·;,.

ללמודנשלחוהמוסדמחניכיחלקקורולנקו.
למשל'כך'בסביבה.פולנייםבבתי-ספר

נערים,אוילדיםשמונהשלחבורהצעדנו'
העממיבבית-הספרו'כיתהאליום-יום
כשראשינוהסמוכה,בעיירההפולני

במיןנתוניםואנומגולחים.וכמעטמחוטאים,
גדולים-כפתורי-פליזעםירוקיםמדים

רשמיכלבושששימשומדיםבמיוחד'
כולנובבית-היתומים.יחדגםותפקודי

האמתולמעןנוריה,עלפולניתידענו
באופןדווקאאותנוקיבלההפולניתהכיתה

דופן>,יוצאתתופעהחיתהזו<אולייפה
r.זדילמרותמופגן'באופןיפהאפילו

ברחביברכבותיהודיםורצחפוגרומים

עםמראששוחחוהמחנכיםכינראה .פולין
לפניהללוהפולניםוהנערותהנערים
ותפסנוראש,גלוחיירוקים,במדיםשנכנסנו
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רעיוןכלאבלהכיתה.שלבאגףמקומנו
בלתי-מאמץנעשהאופולניםפנישנעמיד
בעיירהרגיליםכילדיםלחיותאפשרי

סיסמאותבצלואפילוהקאתולית,הפולנית
עדניכורשלהרגשהבייצרקומוניסטיות,

הילדיםשלמופגןנימוסלמרותבכי'
הספרותעםהקרובהההיכרותהפולנים,
בטירתילמרותכנראה,לכן'ונו',הפולנית,

מוחלטוחוסר-ידיעההקיצוניותהשמאליות
עד-מהרההודעתייחדגםויידישעבריתשל

הפולניםלכיתה,לחבריתקיףבטון
לפוליןשלייחס-הכבודכלעםכיוהיהודים,

בהחלט,זמניתהיאכאןשהותיולגיבוריה,
הואשראש-ממשלתיהפשוטמהטעםולו

 .וייצמןהואשלישיארהבבן-גוריוןבעצם
השמותאלבכללהגעתיאיךיודעאינני
ציונות,עלדברידעתילאבעצםכיהללו'

היישובתולדותעלאוארץ-ישראלעל
נראה,ונשיא?ראש-ממשלהומדועהעברי.

אתהמוקדמתילדותיבעתעוד;ךפנמתיכי
הרפובליקהמימיהצרפתיותס~מות-השלטון

על-אשרבפולין'גםשנתקבלוהשלישית,
השולטראש-ממשלה,ישמדינהלכלפיהן

נשיאובצידוהממשל'מערכותבכללמעשה
כך'~קסי.ראש-מדינהשהואטיטולארי

הפלישהשלפניבפולין ~ל~~למשל'
מנהיגגםשהיההממשלה,ראשהנאצית
ובצדופילסודסקי'לגיונות,וראשלאומי
צבא-מימיהוותיקךע;כנשיאכיהן

כיהיא,<האמתמושצ'יצקי'הלגיונות,
ראש-בתורבן-צבי,בן-גוריוןהזוגבייחוד

לחלוטיןמושלםהעתקהיוונשיא,ממשלה
היהלפילסודסקיגםוהפולני'הז;כבנהשל

כלעל .>ק;~י.ל~סהקרוישלושדה-בוקר
וייצמןשלשמותי'הםתקופהבאותהפנים,

החרוכיםבשמיםמן-הסתםזהרובן-גוריוןו

במזרח-אירופההיהודיתהתפוצהשרידישל
המוכריםהשמותשנימאורות,כשני

אותםליצירפתיכנראהוכךוהסמליים,
מפוליןויציאהיהודיתעצמאותעלבחלומות

הפולניתלממלכתיותשרה-ערךלמודל
שווים.ביןשווהשלכחלוםוהצרפתית,

לילאמץמוכןשהייתימניחאניהאמת,למען
משלואילוגםיהודיםונשיאראש-ממשלה

ממזרח-היציאהבטסמניה.אובלברדור
בעיניישהיוהםהיהודיתוהעצמאותאירופה

~ Y, בצדהשואהשלהגדולהגריהלסר~ה)
ולקומוניזם,האדוםלצבאוחוב-כבודהערצה
אףידעתישלאלמרותהנאצים>אתשחיסלו

שלאולמרותל"שלום",פרטעבריתמלה
שלחולאיעריולאטבנקיןלאבן-גוריון'

ורשהליהודיאחדמכתבאוגלויהאפילו
המורדים-בגטאותולבני-תנועתםבכלל
מבדלהיישובהנהגתשכלולמרותבפרט,

ב""סיעהאחרוניועדלמדיהתמהוני
בתוךקיפודיםכמוהסתגרוהצעיר"ו"השומר

חשבוןכברזהאבלהארצישראלית.העשיה
חשבונאותבמסגרתבינינומאודפנימי

בדומהישראלית'--עבריתיהודיתלאומית'

חסרות-השחרהדתיותההצדקותעםלוויכוח
לאבוודאיאניזאת,לעומתהשואה.של

על-מנתתעמולהאותמרוןלשוםזקוקהייתי
לארץולבואפוליןאתלנטוששארצה
ההעפלה.אתגןלארצריךהיהאולייהודית.

פצעיםהבההסתיראותנושעטףהדגלאולי
שתומרנו"אחרים"היינולאאבלפתוחים.
חיתההעליהתנועת .כלשהוממסדעל-ידי
 •וסיןלחלואותנטיתגדולהלאומיתתנועה

משפחהשלחלקלאותולבוארצוניגם
חלקהיהבארץ-ישראלושגשגשנותר

האירופיוהפאשיזםמלחמת-העולםמהעניין.
הזאתהגדולההתנועהאתשיצרוהם

של"נראסיב"ולאההעפלה><העליה,
מבקרנרביץ',ליפרופ' .הציוניהמימסד
הגדירשכמוהו'הציוניהמימסדשלמובהק

שבתנועת-ההעפלהההצדקהאתמאודיפה
גויים"שלבע~לם"מאסנובאומרו:ארצה

צורךישכיספק,איןהשואה.אחריובמיוחד

לכנותשאפשרמהשלביקורתיתבבדיקה
לאאבלבן-גוריונית".כ"היססוריוגרפיה

המליצהלזרועותליפולעל-מנת
ולאהאנטי-ישראלית,הדקונססרוקסיביססית

בן-גוריון.שלהגדולותזכויותיושכחתתוך
מלחמתעללומרוצריךאפשרדומיםדברים
עלהמנוס,בקץכל-כךהקשורהתש"ח,
ובהקמתההעפלה,למעןהמאבקרקע

שלהרשמיתשההאגיוגראפיהברורהמדינה.
בענייןגםמגמתיתחיתההשנידודמלכות

שלהרשמיתמההיסטוריוגרפיהפחותלאהזה
שנה,אלפישלושתלפניישראלמלךדוד

זאת,עםמהתנ"ך.פרקיםבכמההמונצחת

ה"היססוריוניםניסיוןהואביותרמוזר

שלהגדולהרובנכונותאתלראותהחדשים"
שללפשרההיהודיוהעםהעבריהיישוב
עםיחדמתוחכם,כתכסיסהארץחלוקת
~סר"כ"קורבןהפלסטיניםאתלתארניסיונם

לא ·הכול,ככלותהסיכסוך.שלחף-מעוון
שלהלוחםאביוולאשוקיירילאקאוקג'י'

אוהעירקיהמצרי'הצבאלאחוסייני'פייסל
רקלאהירדני'הלגיוןלאואפילוהסורי'
ואתהאו"םהחלטותאתקיבלושלא

לאגםאלאשלהן'הבינלאומיתהלגיטימיות
שתיעלכמדינהלאכאןאותנומשאיריםהיו

אופלסטיןכאזרחילאואףהירקון'גדות
מהבחינהנכשלואילובארץ-החיים,בכלל

ויתרהפלמ"חההגנה,הפשוטההצבאית
העוליםלרבותהיישוב,שלהצבאייםהכוחות
הכוחותתיאורלקרב.שחוסלוהחדשים
וכאבודים-כחלשיםנגדנושעמדוהערביים
שלמוחלטתפנססיההואמראש

גםנתקלתיהחדשים"."ההיסטוריונים
הצבאכילנושמנסיהאנסי-ציוניבפרוזאיקן

תל-אביבעלבעצםאייםלאפעםאףהמצרי
הריונגבה!),מרדכיידלאנשיזאת(שיספר
קורכןבתורהפלסטיניםשלזותפישה
גוליית,כמיןהעבריהיישובוראייתחלשלש,

צדקעושהלאוגםלבן","שקרבגדרהיא
שהםהפלסטינים,עםההיסטורילדיאלוג

מקרהבכלהנהנהועז'לוחםעםבעצם
רחבה.ומוסלמיתערביתמתמיכה

כלכונסוהמדינההקמתשלקראתליזכור
תל-אביב,בצפון'שלרוחיהגימנסיהתלמידי
בבנייןההתעמלותבאולםלמדתי'שבה

ומחנךהיום,עדהקייםרנ"ק,שברחוב

ומורההקלאסיקהחוקרשלנו'הכיתה
פרופי(לימיםרוזןחייםולעבריתללאסינית

הישראלית")"העבריתבעלהידוע,רוזן
מקוםשאיןבאומרוכולנואתהרגיע

בזכותייעצרוערבושצבאותלפאניקה
יודעאינני •בחורינושלההקרבהיכולת
פנים,כלעלבסחרנו.אתהנואםשאבמהיכן

חלשיםבהכרחהםשהערביםמהאמונהלא
מהפאתוסיותרכנראהאלא ,מאיתנו
שלוהתחזיתמקום,מכלהלאומי.ומהאתוס
סמכותובגללרבהבמידהאותנוהרגיעה
רביםשלאחר-מכןבחודשיםאבלכמחנך'

נפלויותרהמבוגריםהגימנסיהמבני
"חוצצותשלושאושנתייםכשרקבקרבות,

בדרום,הקשיםהקרבותוביןכיתתיבניבין

מהסוגהחזיתות,וביתרלירושליםבדרך
מוטלוהיהאז(שנפצעקניוקיורםשמתאר

באב-אל-אלבדרךשעותחבריוגופותליד
הגדולבסיפורושתוארכפי-ואד

'העיטים').

ההעפלהראייתכי ,וסיןלחלברורלינראה
האדירהבריטיהצינגדהעוליםומאבק

העוליםאתשהפכהציונית",כ"מאכינאציה
ותפישתכוחני'תמרוןשלבנותלקור

גירוששלכפיקניקמלחמת-העצמאות
מטבעאותושלצדדיםשניהםהערבים,

מצדהשוללתהדקונסטרוקציה,שלמזויף
מצדאךהיסטורית:אובייקטיביותכלאחד
שלה,המזויףהמסראתבקנאותכופהשני

אנסי-אנסי-מערבי'תמיד-תמידשהוא

 ,שלנוובמגזרואנסי-הומניסטי'אירופוצנסרי
תמיד-הואכדור-הארץ'שלשלנובחלק
גםובעצםואנסי-ישראלי'אנסי-ציוניתמיד

בלי-עדהחזקהדמותובליהריאנסי-יהודי.
השבי'דודשללא-מעטוהביזאריתהיאמן
(ובעלהישראלומלךהציוניתהתנועהנסיך
נותרים,היווז), 1מונפולהדודתישל

רקהיהודימהעםעשוריםכמהאחריכנראה,

ליטאיםמתנגדיםרבבותוכמהחב"דחסידי
-הבריתבארצותאמורפייםוחילונים
קיומנואתלסייםמצליחבעצםהיהוהיטלר
הבן-ההיסטוריוגרפיהשלהגזמותיהכעם.

תמורת~דיכבדרוחנימחירלאהןגוריונית
העםשלהחיההסובססנציההצלתשלההישג

אםגםתש"ח,ובמלחמתבהעפלההיהודי'
הללווהממשייםהעקרונייםההישגיםכוסו

עלהרימיססיפיקציה.שלשונותבקליפות
להסבאפשרבארץ-ישראלהיהודיהעםקיום
גליציהפליטיכינוסבפניעגנוןדבריאת

ביכולתימהבסרח"אינניהשואה:שאחרי
בוודאותלכםלומראוכלרקזאתלכם.לומר

צודקיותרסידורהואכאןשאתםזהגמורה:

 •כליל".נעלמתםאילומאשר
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נעצם?אתהמה ~ 1~

דייך-וביצקימרסל
שוודצשטייןטלימגרמנית:

.. ,.: ~~::~ A ~ ; ~~ ;! ~ i ~י: t ~~~~ !; ~~ ! ~~~~ f :: ~:~~:~ 
חודשיםשלושהחייתיהרי ,כךעללהתפלאואין ===
הגרמניותהרשויותאותיגירשושממנהבארץבלבד-

כאשר ,ולכןכנסבאותובודדהרגשתיפניםעל-כל •-1938ב
שוחחתיאיתר ,צעירגרמניסופרלקראתיבאהצהרייםבהפסקת
עדייןשעה,אותההתנגדות.ליחיתהלא-בווארשהשעברבאביב

יתחילושבכך " 47"קבוצתפרסלויוענקלמחרתשיום ,ידעתילא
עולמית.להצלחההתלולמסלולו
אותיגררועקשנות,עצמיביטחוןששידרהזה,והחסוןהצעירהאיש

שאלהלפתעאותישאלקצרים,דבריםחילופיולאחרלשיחה,
גלויהכל-כךבצורהנשאלתילאלגרמניה,שהגעתימאזפשוטה.
-בעצםאתה"מהלדעת:רצהמדנציג,גרסגינתוהוא,וישירה.
שלישית.אפשרותהסגירומה""אוהמליםמה?אוגרמני ,פולני
נראהגרסשלם."ויהודיגרמניחציפולני,חצי"אנימהר:עניתי

עלולאתה ,יותרמלהלא"אףמוקסם:ואפילומרוצהאבלמופתע,
חיתהשליהספונטניתשהתגובהנראהליגםהפואנטה".אתלהרוס
חיתההזוהאריתמטיתהנוסחה ,שכןנאה.רקבאמתאבלנאה,

לאמעולםאמת.חיתהלאמלהאףנכונה.לאגםזמניתובומרשימה
אהיה.לאשגםספקליהיהולא-גרמניחצי ,פולניחציהייתי
שלם.יהודיהייתילאגםהזה,היוםצעםעדנכוןוזהמעולם
מינכן,שלהקאמריבתאטרוןלנאוםנתבקשתי ,-1994בכאשר
 ,מרצוןאמנם ,נקלעתישלי",הארץעל"לדבר-ההרצאותבסדרת
מהעלליאיןשלמעשהבווידוילפתוחצריךהייתיעדין:למצב
הייתיולאאיניגםאבלמכורה.ליאין ,שליארץליאין-לדבר
 ?זאתלהביןניתןכיצדממולדת.יתום
העסיקלאהזהשהנושאבסרחאניזהותם.בעייתעניינהלאהוריאת

 > Plozk <בפלוצקנולד ,דייךדוד ,אבי .בכךצורךהיהלאאותם,

לוורשה.מערבמצפוןוויסלה,הנהרגדותעליפהפולניתעיר
מפרוסיהחלקחיתהעודכשפלוצקהתשע-עשרה,המאהבתחילת
שםהיההחדשה",פרוסיה"מזרחשנקראההפרובינציהשלוהמרכז

משפסן ,> E.T.A. Hoffmann <הופמןא.ת.א.ששמואחד,מועצהחבר

 ,> Posen (בפרזכן ,לכןקודםקצרזמןהרבים.בכשדונותיושבלס
מאחראולםלשופט.עוזרהיההוא ,יותרהרבהומעניינתגדולהעיר

הממוניםשללטעמםמדימרושעותהיולשרבטשנהגשהקריקטורות
לפלוצק. ,אותוגירשולמעשהאו ,אותוהעבירוהם ,עליו
האשמהדבר.כמעטיודעאיניאבימצדהמשפחתיתהשושלתעל

אבישבקלים,קלענייןמראההייתילושכן ,בלבדעלימוטלתבכך
היהאבישלשאביורקיודעאני •וברצוןבפרוסרוסלימספרהיה
לאהואבפלוצק.מגוריםבנייןהיהושבבעלותומצליח,עסקיםאיש
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שינייםרופאתחיתהאבישלהאחתאחותו •ילדיובחינוךקימץ
להיותשאיפותיהווארשה.שלבקונסרבטוריוםשירהלמדהוחשביה
בתפקידבלודז'שהופיעהלמרות-התגשמולאאופרהזמרת

להערכתםביטויההוריםנתנו ,כןאחריקצרזמןבטרפליי"."מאדאם
רקמוהםלחתונתה,הנדוניהבמתנתשלה:האמנותיתהקריירהאת
פרפרים.שלההמיטהכליעל
אותוזנחכנראהאולם ,בכינורניגןבצעירותומוסיקלי.היהאביגם
הוריוקבע.דרךהארוןעלמונחהיההכלי ,בזמנישכן ,מהרדי

למדשםלשוויץ.אותושלחועסקים,אישלהיותאותושהועידו
לימודיואתהפסיקהואמהרהעדאולםלמסחר,גבוהבבית-ספר

שמאזמשוםבעיקרכלום,יצאלא ,כןאםמזה,גםהביתה.ושב
אתלאשהנשאהוא 1906בשנתאופי.חלשאדםהיההואומעולם

בעירבמלוןשנערכהבחתונה,עני.רבשלבתו ,אוורבךהלנה ,אמי
מרשאתולאחריו ,לוהנגריןמתוךהכלהשיראתניגנו ,פוזנן

יוצאהיהלאזה-מנדלסוןשלקיץ"ליל"חלוםמתוךהחתונה
לומראפילוואפשרהמשכילים,פוליןיהודיבקרבלאלפחות ,דופן
דופן,יוצאהיהלאזהוגםהדבש,לירחמהריטואל.חלקהיהשזה
 Bad-<ולבד-ק~ד;~הלדרזדןבעיקרלגרמניה,הצעירהזוגנסע

kudowa <. 
מגדירהואאיך ,אביאתשואלהיה ,אחרמישהואוגרסגינתואם
בלב.דויהודייהודישהואואומרמופתעהיהבוודאיהוא-עצמואת
בפרוסיה,בגרמניה,גדלההיאאמי.גםספקללאעונהחיתהכך

הםהנישואים .פוזנןומחוזשלזיהביןהגבולבאזורדיוק:ליתר
 .לפוליןאותהשהביאו
לקרואניתןמהםכמהעלרבנים.רצופהשלההמשפחתיתהשושלת
מדעיותעבודותפרסמוהם ,בזמנוגדולים.יהודים-עיוןבספרי

ויותרתיאולוגיותבסוגיותפחותעסקהאמיביותר.נחשבות
היוובעברהיהודים:בקרבשכיחשהיהדבר-משפטיותבשאלות

שופטת.גםאלארוחניתסמכותרקלאהרבנים
בתחילה-רבהיהאמישלהאחיםמחמשתאחדשרקלמרות

לפניממש ,להגירתועדולבסוף, ,בגטינגןאחר-כךב~ל~ינג,
מתבולליםשכולם,לאמוניתן-בשסוטגרסחשביה,העולםמלחמת

היושלושה ,שכןהמשפחתית.המסורתעלבדרכםשמרווחופשיים,
אותםעניינהלאהדת,לפטנטים.עורך-דיןוהרביעי ,דיןעורכי

במיוחד.

לאכמעטליהדותשקשורמהוכלזרה,הדתחיתהלהגםואמי?
שלה.המוצאבגלליותרלא,שלה?המוצאלמרותאותה.עניין

שקטמרדלדעתיחיתהבנעוריההרוחנילעולמההעורףהפניית
היהלאלפולניותשקשורמהבכלגםהשמרני.הוריהבביתועדין
-28בשחלהולדתהליוםאותהמברךהייתיכאשרעניין.לה

היוםישמלבדהלמי ,ליידועאםאותילשאולנהגההיאבאוגוסט,

שהתנתקוצעיריםועיתונאיםסופריםעל-ידיבגרמניה-10,9,47בהוקמה " 47"קבוצת *
וחולמנית.מנותקתלספרותעורףוהפנוהקודם,הדורשלהאידאולוגייםמהכבלים
 ,המינגוויכמוסופריםבהשפעת ,אמצעיובלתימדויק ,בהירבריאליזםדגלההקבוצה

 .ופרסנוסטיינבס



שהיאבעובדהסמליותלראותרצתהשהיאחושבאניהולדת.יום
מתוךלצטטאהבהאיתי'משוחחתכשחיתהיום.באותונולדוגתהו

לי:נאמרבעיני'חןנשאלאכשהאוכלהקלאסית.הספרות
להעלותאנייכולה"האם

האדמה?מןצבאות

סגןבדרגתקציןליצומחהאם
היד?"כףעל

 ) Jungfrau vonמאורליאן"ה"בתולהאתכשקראתימאוחריותר
) Orleans ידומכףלשילרצומחלאסגןשאףלהפתעתיגיליתי, 

היהשלההציטוטיםאוצרשלמקורופנים:על-כלחיטה.שדהאלא
התשע-עשרההמאהבשלהישלימדוספרותאותההגרמנית,הספרות

 .ואףל~דהיינהשילד'גתה,בעיקר-
האמיןהואהאםליהדות.הדוקקשרהיהזאתלעומתלאבי

להניחסביראבל •דיברולאפעםאףכךעליודע,איניבאלוהים?
-לנשימהאווירכמו-בעיניוחיתההאלוהיםשלקיומושעובדת
הנוראיםבימים-הכנסתביתלהולךהיההואמאליה.מובנת

לאאולםבברלין.כשגרנויותרמאוחרתבתקופהגםובשבתות,
כמקוםגםהיהודיםאצלמשמשבית-הכנסתדתיים.ממניעיםבהכרח
על-כלאלוהים,עםאולילשוחח,כדישםנפגשיםחברתי.מפגש
מעיןהואבית-הכנסתבקיצור: ...וחבריםידידיםשעםבוודאיפנים,

 .למועדוןתחליף
כמוהמסורת.אלאאבי'חייעלחותמהאתשהטביעההיאהדתלא

לספראהבהואמהציונות.בצעירותוהתפעםפוליןמיהודירבים
התרחשזהאולםבבזל.השלישיהעולמיהציוניבקונגרסף.שהשתח
מאורגנת,במסגרת ,יותרמאוחרתכלשהיפעילותעל , 1905בשנת
יוזם.אדםהיהלאהואחיתה.לאשגםוכנראהשמעתי'לאמעולם
וכמוויידיש,רוסיתפולנית,שפות,במספרששלט-לאביבניגוד

שפות.ידעהלא.אמי-בגרמניתגםכמובןבפוליןמשכיליהודיכל
הגרמניתחיתההגזים,בתאיאותההרגושבוהיוםעדחייה,סוףעד

בארץשחיהלמרותהפולנית,ברםומושלמת,כיופיהמיוחדתשלה
חיתהלאיידישגםשגיאות.ועםדלהחיתהבשנים,עשרותהזו

קניותכשעשתהלמשל-זאתבכללדברוכשניסתהבפיה:שגורה
ואמרובסלחנותהצעירותהמוכרותצחקו 'בווארשההשוקבכיכר

מגרמניה",באה"הגברתלה:
שבההוויסלה,נהרשפתעלהעיר > Wloclawek (בוולצלאווק

בשעתו'הופמןא.ת.א.שחשלכפיבדומהאמיחשההורי'התיישבו
אירינהכמובעבורה.זרהונותרהחיתהפוליןבגלות.כלומר:

עלוחולמתשמתגעגעתצ'כוב,שלאחיות"ב"שלושסרגייבנה
אתבעיניהשסימלמטרופוליןלאותואמיערגהכךמוסקווה,
ארבעהאחיותיה,המזדקן'אביהחיובוואשרהאושר'ואתהקידמה

לברלין.התגעגעההיאמבית-הספר.מחברותיהוכמהמאחיה,
עדאשרמתפתחת,עירבוולוצלאווק,להסתפקעליההיהשעהלפי
שייכתחיתה ,פוליןשלהמחודשלייסודהעדכלומר , 1918שנת

איש 60000בקרבתה.ממשהגרמני-רוסיהגבולעברבזמנולרוסיה:
לאלמספריהודים.היומהםרבעהעשרים,בשנותבוולצלאווקחיו

נסעוהםלפעםמפעםהגרמנית.לתרבותחולשהחיתהמהםמבוטל
לניתוח.אורפואי'לייעוץכשנזקקובעיקרלווינה,אולברלין

הגרמניתהקלאסיקהאתלמצואהיהניתןשלהםהספריםבארונות
אלויהודיםשלהמשכילהרובהגדולים.הפולניםהסופריםשללצדם
העיתוןעלמנוייםהיובביתאצלנוגרמנים.עיתוניםכמובןקרא

 , Berliner Tageblattה· ,ברליןשלהיומי
בתי-כנסת,שניאוונגלית,כנסיהקתוליות,כנסיותארבעהיובעיר
והוותיקהגדוללניירבית-החרושתביניהםבתי-חרושת,מספר
לאותזמורתתיאטרוןאבלקולנוע,בתישלושהפולין'שלביותר

הגותיתהכנסיהונשארהיהבוולצלאווק,ביותרהמענייןהאתר .היו
על-ידישנבנההמתיםמארוןלהתפעלניתןבהאשר ,-14המהמאה
בקתדרלהלכמורההסמינרתלמידיבין .> Veit Stoss (שטוםפייט

היהשמו ,מט;ךןצעירבחור , 1491 • 1489השניםביןנמנההסמוכה,

קופרניקוס.ניקולאוס
מרסלהשםלבחירתהמניעיםבוולצלאווק.ביוני-2בנולדתיאני
אמימקרי.היהלאשזהליהתברריותרמאוחררקאותי.עניינולא
ממניהמבוגרתלאחותיהעניקההללו'בנושאיםעסקהבלבדוהיא-

עוללהמהמושגלההיהלאגרדה.השםאתשנהעשרהבשלוש
 •טיפוסיגרמנילשםגרדההשםנחשבבפוליןהזה.השםבבחירת
לאאםאבירי-המסדרים,בימיכברמקורההגרמניםכלפיהעוינות

אהבולאולאחריההראשונההעולםמלחמתבתקופתגםכן.לפני
היהאךאחותי,שלהגרמנילשמהלעגובבית-הספרהגרמנים.את

אוהאנטישמיותלכך'האמיתיתהסיבהחיתהמהלהחליטקשה
האנטי-גרמניות.

1 .,.. 

ר

סובהיהשנים,בתשעממניהמבוגראחי'שלמצבוהזאת,מהבחינה
-למציאותקשרלההיהתמידלאאשר-אמיהעניקהלוגם •יותר
המצוינוסףבשםאותווציידהעמוהסיבהאולםהרברט,גרמני'שם
כךהגדול'אלכסנדר •אלכסנדרהיהודים:בקרבשנהאלפייםזה

רבות.זכויותלהםוהעניקהיהודיםעםהיטיבלדור'מדורנמסר
 •שמועלמבניהםלרביםקראוהםחייו'בימיעודתודה,הכרתמתוך
קשרשוםאיןזולעובדהאולםאלכסנדר'הואבנישלשמוגםאגב,

שללזכרםשמותלהעניקהיהודילנוהגאלאמקדוניה,שללמלכה
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על-אמילי'הלןקולהבני:שלבתושלשמהוכךקרובים.אנשים
בטרבלינקה.שנספתהסבתהשם
שניםלפנירקבפולין.בזמנונפוץלאשםמרסל'כןאםהיהשמי

הקתולי'הלוחעל-פיהוא,ליוני-2הלידתי'שתאריךגיליתימספר
הקיסרבימיוגיבוררומיכומרמרסלוס,הקדוששלהזיכרוןיוםגם

להניחסבירהקדוש.שלקיומועלידעולאבוודאיהורי .דיוקלטיאן
מיקתולית.במטפלתאובמשרתתמקורהשמילבחירתשההצעה

אנילהפך'אלאבטענות,אליובאלאפניםעל-כלאניהיה,לאשזה
משמי.סבלתילאגרדה,לאחותישבניגודמשוםתודה,אסיר

אךאמנם,פחותות-ערךבנסיבותגילי,בניליהציקובילדותי
אזהייתיבברלין'המשפחהקרוביאצלקצרבביקורנשכחות.בלתי

"אניהכתובתאתשנשאבגדכלבובחנותאמיקנתה , 6או 5בן
להשלכותהדעתאתלתתבליבעיניה.חןמצאזהמחוגך'.'ילד

הורתההיא-המציאותמןמסויםניתוקתוךשוב-אפשריות

 .שליוהחלוקיםהחולצותכלעלבפולניתהזההמשפטאתלרקום
לאמצדיוהמריוהזעם-לילדיםוקלסלעגהייתיקצרזמןבתוך
שאניהלועגיםלכללהוכיחניסיתיובמכותבשאגותלבוא:איחרו
"בולשביק"הכינויאתהולידהזההסיפור .מחונךילדלאבהחלט
למרי?שליהקבועההבטיחשליסודותיההונחואזהאםלי.שהוענק

מלווההימים,באחדהביתה,אביהגיעהמתאים,לגילכשהגעתי
שחור'מעילמעיןוקפוטה,במיוחדארוכותפאותלוהיומזוקן.בגבר

במידתעלישהטילהזה,השתקןהאישללבוש.נהגודתייםשיהודים
אותיילמדאבי'ליהסבירכךהוא, .מורילהיותהיהאמוראימה,מה

קבעהלפתע,שהופיעהאמי'שכןלומר'אביהספיקלאיותרעברית.
שולחהמאוכזבהמורהללימודים.מדיצעירעדייןשאניבהחלטיות

לאאבי .יותרמאוחרבמועדלימודיםעלבדבריםמתנחםלדרכו'
שלוהאחרוןוגםהראשוןהניסיוןהיהזההתנגדות.שוםהביע

 .חינוכיעללהשפיע
הדתברוחלחינוךהתנגדותהפשראתליהסבירהלאמעולםאמי

החליטההיאלבית-הספר,אותילשלוחהזמןכשהגיעהיהודית.
בואשרהאוונגליהיסודילבית-הספראלךלאחי,בניגודשאני,
היאדווקא.לאו ?ביהדותמרדהיהזההאםהגרמנית.בשפהלימדו

הגרמנית.בשפהשאתחנךרצתהרק

מדי.רבותהיוידיעותירצינית:בעיההתעוררהבהתחלהכבר
מדי.פחותגםיודעהייתילאאילוגדולהכהחיתהלאהבעיה
אותיללמדרב,מאמץוללאאורחאאגבנהנתה,שליהאומנת
הראהלאאחדאףלכתוב,כיצדאולםובקלות,מהרלמדתילקרוא.

אותיותהדפסתיבדירתנו'שניצבהישנהכתיבהמכונתעל .לי
מכתביםבווארשה,שלמדהלאחותיעליהכתבתימהרהעדבודדות.
קצרים.

לי'הידועשככל-במיוחדמחמיראדם-הספר'ביתמנהלבפגי
מלחמתשלהראשוניםבימיםכברהפולניםעל-ידילהורגהוצא
מהאתאמיהעלתה-לגרמניםריגולבאשמתחשביה,העולם
אלובכגוןנתקלכברשהואהיהנראהאולםכבעייתי.להשנראה

קבעכךלהחליט,צריךובמדויק.מהרקראתיבמקום:בואותיובחן
ומשתעמםא'לכיתהמצטרףשהתלמיד"אוהומור:שלבשמץ

עלייךיהיהואזב'לכיתהישרעולהשהואאוהקריאה,בשיעורי
היססהלאאמיבבית."הכתיבהלימודיאתישליםשהואלכךלדאוג
אותותלמדכברהיאבוגרת,בתליישב.ילכיתה"ישרלרגע:

אניגרמנים,לסופריםהסיפוראתמספראניכאשרהיום,לכתוב."
מעוררהזההמשפטהיום":עדלמדלאהואזה"ואתמוסיף:תמיד
שרבבני.תענוגילדותי'במזגתכופותלעתיםשניחניםבהם,
שלאהעובדההחלטתה:תוצאותאתלעצמהלשעריכלהלאאמי

ספריםעלדיווחיאולםהכיתה.ילדיאתעניינהלאלכתוב,ידעתי
בהםעוררוקלת-דעת,בהתפארותלעתיםשלווקראתי,שכבר
ידעתילאמהמסגרת.חלקלאחריג,הייתיהראשוןמהיוםקינאה.

שבהםהמוסדותבכלהספר'בתיבכלבעתיד:גםדרכיתהיהשזו
לסביבה.התחברתילאמעולם ·עבדתי,
האוונגלי,בבית-הספרבמיוחדסבלתילאדברשלבסופואבל,

בחביבות.בינהגהלאורה,הגרמניההעלמהשמורתי'משוםבמיוחד
חדשיםספריםמאמילשאולנהגההמורהסובה:סיבהלכךהיתה

העלמה,ספרלאיזהזוכרעודאני •מברליןאלינושנשלחובגרמנית
סבלנות"בחוסרחיכתהמאוד'אותיהרשיםהמפוארחזהאשר

אירופה:אתשהסעירברומןאלאאמנות,ביצירתלאהיההמדובר
ומרק.שלחדשיכלאין"כמערב
ובערךהרבה,קראתישגרתיים:בלתיהיולאקראתישאניהספרים

ניבזכרונחרתו .יותרמוקדםרקאחרים,ילדיםכמוספריםאותםאת
שלקרוזו·ררוכינזון nט oטזזיאזליכר nדיקנסשלהרומןבמיוחד

הרשיםאחרספרהמתבגר".ל"נערבעריכהשניהםהנראהכפידפו'
שהיוייתכןכרכים.בכמהגרמניתאנציקלופדיהיותר:עודאותי
לספרי-עיוןאהבתיהחלהההיאבעתאותי.שריתקוהאיוריםאלה
שהוא.סרגמכל
ניגנהאחותיביותר.העמוקהחותםאתביהטביעההמוסיקהאולם
באך'שלמוסיקהקרובותלעתיםבביתנושמעתיוכךפסנתרעל

אחר:מכליהוקסמתיזמניתבושרפן.שליותרעודקרובותולעתים
למבחרדאגמאמי'מוסיקלייותרהרבהשהיהאבי' •הגרמופון
מודרניותשהיופופולריות,סימפוניותשללצדןגדול.תקליטים

רימסקי-שללשחרזדהעדגריג,שלגינס""פרמהסוויטותבזמנו'
"לה"ריגולסו","אאידה",אופרות:בעיקראלההיוקורסקוב,

"ניאצו"בטרפליי",ו"מאדאם"סוסקה"נוהם","להסרוויאסה",
"לוהנגריןואגבר:שלאחדותקליטרוססיקנה",ו"קוואלריה

דואטיםהאריות,אותןאתשמעתיושובשובגראלסארצהלונג'.'
ורימסקי-מגריגרתיעהבינותרהתקופהמאותהואוברסורות.

בעיקרהאיטלקיות,לאופרותמעורערתבלתיואהבהקורסקוב
לו.נאמןאניהיוםשעדלפוצ'יניגםאךלוורדי
הבנתילאאךשונים,משפחתייםלאירועיםעדהייתי 1929באביב

אבי'שלהאוניםחוסראתאמי'שלדמעותיהאתראיתיפשרם.את
גברההיאוש,גברליוםמיוםוקובלים.מתאונניםאותםשמעתי
קרבהאסון.בקרבוצופןהילד'גםכולם,חשוכךהעתיד'הבהלה.

הגדולהכלכליהמשברסיבות:שתיהיוולכךהקטסטרופה.ובאה
אולםוסוב-לב.חביבוצנוע,סולידיאדםהיההואאבי.שלואופיו
המקצועיתבחירתועסקים,איששלבתכונותיוניחןשלאמאחר
דרךהניבושעסקיובעל-עסק,בעל-מפעל'היההואשגויה:חיתה
במאוחראובמוקדםכלל.רווחיםהניבושלאאונמוכיםרווחיםקבע
מרץהיזמה.לוחסרהלכךאולםאחר'לעיסוקלפנותעליוהיה

לרועשקבעהואוהפסיביהחלשאופיו .מתכונותיוהיולאוחריצות
 •חייומהלךאתהמזל
כספיםבעזרתהנראהככל-הראשונההעולםמלחמתלאחר
חומרילייצורקטןמפעלבוולוצלאווקהקיםהוא-מאביושקיבל
שהבניהמאחראולם"תעשיין".עצמואתלכנותאהבהואבניה.

חיתההרגלפשיטתרבה,חיתהלאהעשריםשנותבסוףבפולין
לאדופן'יוצאדברהיהלאשזההעובדהנמנע.הבלתיבבחינת
לייצורמפעללאביהיהשלולומרנהגההיאאמי'אתניחמה

למות.מפסיקיםהיובני-האדםארונות-מתים,
מפחדלרחוב,לצאתהתביישההיארב.היהסבלהתקופהבאותה
בוודאיהיוהאלוהחששותומכרים.שכניםשלוהלעגהזלזולמבסי

העירבנימאוד:אהודהדמותחיתהשאמימשוםבמיוחדמוגזמים,

מוצאהלזכותנזקפהאשרוהשקטה,האציליתאישיותהאתהעריכו
יראההיאהבוז,מןאמימשפחדהשיותרייתכןברם,הגרמני.

מרחמים.

השפעהכללהחיתהלאבקסססרופה.כמובןאשמהחיתהלאהיא
דברהנורא.כשרונובחוסראותהלהאשיםהיהאפשרואיבעלהעל
לאהיאזוובנקודה-אמיהרבות,מעלותיהכללמרותבסרח:אחד

לההיהקשהודאילחלוטין.מעשיתבלתיחיתה-מאבינבדלה
לארגןרגל:פשיטתלמנועבניסיוןהכרחייםשהיובצעדיםלנקוט
היהשבברליןמאחיהאחדאחת:אפשרותרקחיתהכאןכסף.

יעקבאלסילפנהאמימהאחרים.יותרומבוססמצליחעורך-דין
באמצעותגדולכסףסכוםלהעביראותווהשביעהעל-כורחה,אחיה,

 28-+בעמי+-המשך
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!1 E מהדורות<שלוש"חיי,;רניצקי
 ) 1999ספטמברמאזראשונות ••

עלבעלילומצביעהמכררבבחזקתחינה
סיפורזהומחברה.שלערכיהרבייחודו
כסיפורלעתיםהנקראסוחף,מרתק,חיים

אומוקדםבושאיןבדיוני'הרפתקאות

מאוחר.

שלידוולצלאווקהקטנההעירילידהמחבר'
כמוהוערריו'נמימימאוהבוארשה,ו

אתהניעמההגרמנית.בתרבותכמשפחתו,

הפולנית,התרבותברכיעלהאמוןהצעיר'
במוסיקהבספרות,זרה,בתרבותלהתאהב

באהבתוכיייתכןהגרמניים?ובתיאטרון

גםאךהגדול'לעולםבסגידתולהבחיןניתן
הגרמניהכרךאלכיסופיםכלשהי'בסנוביות

צעירבגילהפולנית.הקרתמעירהשונה
לשפתבחלקומתנכרמולדתו'אתנוטשהוא

מוצאהואבהלברלין'ועוקרערריו'נ
לאחראליומצטרפתמשפחתוחדשה.מולדת

מכן.

השאפתןמרתקת.אודיסאהשלתחילתהזוהי
ידיעליפותפניםבסברמתקבלהצעיר

והופךהגרמנים,והמוריםהתלמידים
לא<עדייןדייךבגימנסיה.מצטייןלתלמיד
דופןיוצאהבעהבכושרניחןוביצקי>

הספרותעלכשרוןרבמרצההואבגרמנית,
לגתה,שירי-תהילהשרבכיתתו'הגרמנית
באסוציאציהורילקה.הלדרליןשילד'

הקטןהשאפתןשלהצלחתומזכירהמסוימת,
בלזק,שלגיבורוהצעיר'רסטיניאקאת
את"לכבושהצרפתיתמהפרובינציההבא

כמעטויפה,טובהכולכאןעדפאריס"!
 .לשלטוןהיטלרעולה , 193 3בשנת ,אידילי
דייךמגרמניה.נמלטיםרביםיהודים

תמימות .בשינויחשיםלאכמעטומשפחתו'
ב"קולטורה"עיוורתאמונה ?היתממותאו

חברישום.כקליפתחשובהשאר ?הגרמנית!
 1 ,גבר"יו"היטלרחברילדבריו'כיתתו

מתפעליםהמוריםעדיין'יפהאליומתייחסים
הדרישהזהכהואלומשנהולאמידיעותיו

ב"היילואףכנדרשידבמועלאותםלברך
יהודיכנראההואאיןהכול'ככלותהיטלר"!

 •פוליןיהודיככל
התיאטרון,המוסיקה,הספרות,עולם

לסופרסוגדהוארוחו.אתלכבושממשיכים
ממחזותיומתפעלהאופטמן'גרהרדהנאצי

 /גוסטבשלבהנהלתוהגרמני'בתיאטרון
מאוהבהואואגברבריכרדגםגרינדגנס.

בכיירוטלאופרותמתגנבוהואגבול'ללא
לאהבדולחליללאחרגםלשמצה.הידועה
משפחתועםגורשכאשררקעיניו.נפקחות

הפולניתהאזרחותבעליהיהודיםשארועם
עתידואתלהביןמתחילהואלפולין'

המעורפל.
לעזובמאודלוצרבספר?כותבהואמהאך
שניברשותוישגירושו'ביוםכיברלין'את

אחדאתהמעלהלתיאטרון'כרטיסים
 •עליוהנערץהאופטמןגרהרדשלממחזותיו
ווארשה.בגטומתרחשיםהבאיםהפרקים

תיאורי .מלתעותיואתפוערהשואהעולם
הגרמניםהקלגסיםשלהרצחומעשיהאימה

מרגשתיאורלמציאות.דייךאתמחזירים
מסרטהלקוחהעלילהכעיןכאחד'ונפלא
ליתומהונישואיואהבתוסיפורהואבדיוני'
טושיה.הקטנה

ברצח-עםהמאשימההאצבעאתכילצייןשי
הנאצים,לעבררקמפגהדייךמרסלאין
זאת,עםהם.באשרהגרמניםלעברגםאלא
הגרמנית,לספרותמהערצתונגמלהואאין

אדיךשלשיריואת ,מוצאהואבאקראי
הפעם,גבול.ללאעדמהםומתפעםקסטנר
 .בצדק.לדידי'
ורעייתוהואמוצאיםהמלחמה,סוףלקראת
אנאלפבית ,פולנישלרעועהבבקתהמקלט

ללאנפש,במסירותבהםהמטפללמחצה,
ערב,מדימשעשע:פרטוכאןכלשהו.שכר
סיפוריםולרעייתולמצילולספרחייבהוא

 .לספריודעוהואשוגים.
לצבאדייךמתגייסהמלחמהתוםעם

לסגלמצטרףהואמכן'לאחר •הפולני

אזהביטחון.לשירותימגויסיםשהיוהצקינים
וביצקיהפולניהשםאתדייךמרסלמוסיף
שונותלשליחויותויוצאמשפחתולשם

וללונדון.לברליןוחשאיות
יוליאןשלשירתואלמתוודעהואבפולין
שלהלווייתובעתדמעהמזילואףטובים

מפוליןעורקהואמהזמןאחר •המשורר
במרוצת •עליוהאהובהלברליןומגיע

שמכונהלמידייך-וביצקיהופךהשנים,
שעלזההגרמנית".הספרותשל"האפיפיור

 •דבריישקביקורתופי
לקורא,מתברר ,הספרקריאתעםברם,

האישיתהקריירהפןהואעבורושהחשוב

הספרותעלמצריםללאשליטהשלו'
אךמתמוגג,משבח,הואכאןהגרמנית.

לוכובשרחמים,ללאמצטרףהואלרוב
 • DIE ZEITהחשובבשבועוןכבודשלמקום
ומשורריםמבקריםשלקאמריפורוםמקים
בזעםחוסךאינוכאןוגםובטלוויזיה,ברדיו
לשונו.

ושנוימהוללכאחד'ושנואאהובהוא
נצחאמונישומרהואלרובבמחלוקת.

הלדרלין'היינה,שילד'כגתה,לקלסיקוגים,
לעתיםכיעדקפקא,מאן'תומאסוילקה,
אותםשגילההואהואכיהרושםמתקבל
הראשוןשהיהייאמרלזכותומעפרם.והקימם
נחרד'ברתומאסאתבכתביוושיבחשהעלה
אוסטריה.שלהגאונית,השחורה,הכבשה
זיגפרידבל,הייגריךאתששיבחלאחרברם,
עםהסתכסךואחרים,בכמןאיגגבורגלגץ,

בזעםתלשהסופרים,ממפגשיבאחדכולם.
בדבריגראס.גינתושלמספראחדיםדפים

להזכירשכחלאמאן'לומאסהרביםתהילתו
הסופרשלההומוסקסואליותנטיותיואת
מה .כלפיושלהםוטינתםלבניו'טינתוואת
אלומבקריו'טענו ?לספרותשייךזה

 •לכלהידועותאמיתות
חדדייך-וביצקימרסלשלכתיבתוסגנון

גדולי 'אתבמשהומזכירומהוקצע,
כקארלהוותיקים,הספרותייםהפליטוניסטים

 •טוכולסקיוקורטגרפולאלפרדקראוס,
אשררייך-רניצ~י'שלקלטתברשותי
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אתנסעלמעלהמרהיבהבאינטואיציה
אחתאוליברכס.ברסולדשלהאהבהשירת
ששמעתיברכסעלביותרהנהדרותהמסות
יוםלאאףלמדלאדייך-וביצקימעודי.
בכךמתגאההואכלשהי.באוניברסיטהאחד
כאשררקהאוניברסיטהבשעריעוברשהוא

בה.מרצההוא

עצמואתמגדירהואעימדערךשבבראיון

במלואו".ויהודיגרמניחצי ,פולניכ"חצי
שהואוכותבעצמואתקןמתהואאחרבמקום

ווארשה).נגסוחשבוכך<לאלמחצהיהודי
הספרותיהאולימפוסאללהגיעשאיפתו

הספרותילעורךמתמנההואמתגשמת.
אלגמיינהה'פרנקפורסרשלהראשי

שונאתוסרקסטית,חדהלשונוצייסונג'.
במקוםלסירוגין.ומתקיפהמפייסתואוהבת,

לאבביקורתםיםמגשהגרטועןהואאחר
היינה, ,שילדגתה,שלביצירותיהםהעמיקו
בדותה-לטעמי .מאןמאסתו ,קלייסט

היינריךשלבעניינורקואולימופרכת,
 .איתרהצדק-היינה
עלצלמוטל ,עליוהאהובבעיתון ,וכאן

לא ,שלדעתיבמעשה,גדולה,קריירה
יסולח.

הוזמןהוא 1973בשנתהיה:שכךמעשהעל
ספרולחנוכתפסט,יואכים ,מנהלוידיעל
בשעתוהספראתקראתי ."'ד,יטלרזה,של
השיטין,ביןמקורו.על-פיבסרסצפיתיואף
פססשלסמויהבאמפתיהלהבחיןניתן

לדייך-וביצקיחיכתהבמסיבה,לצורר.
מגדוליאחדהיההמוזמניםבין"הפתעה",
מכברלאשפאר.אלברטהנאצים:המנהיגים
בכלא.ישיבהשנותעשריםלאחרהשתחרר

אותנובירך"הואכותב:דייך-וביצקי

 ,''היטלרבספרהסתכלותיקים,כחברים
בהדגשהואמרלרווחהפתוחיםשדפיו

בעיניחןמוצאהיה'הספרמיוחדת:

 ,נשמתומעומקנפגערייך-רניצקיהיטלר'".
איךהאולם.אתלעזובעוזהרהיבלאאך

באה"בראשיתהגדול:ברכספעםכתב
 ,מכןלאחרהמוסר".אחר-כךורקהזלילה,

יואכיםנגדקשותבטענותדייך-וביצקיבא

שלהצפויההופעתומפניהזהירושלאפסס,
שלטענותיואתמכחישפססיואכיםהפושע.
הודיע'היטלר"הספרשמו"לוטועןרנציקי

שפארכימועדובעודמפורשותלרניצקי
הפנים.בקבלתנוכחלהיותעתיד
מצפונוסוףסוףמתעוררמה,זמןלאחר
יואכיםמעמידכאשר .הגטוניצולשלהרדום
פרופסורהשואה,מכחיששללרשותופסס

אתבזעםעוזבהוא ,בעיתונוסורנולסה,
אליה.לשובשלאעל-מנתהמערכת

"אנחנוויפה:רגישבפרקמסתייםהספר

צהרייםשעת . 1999במארס 12לב.ד
בתטושיהשלהולדתהיוםמאוחרת.
השמונים.

השחורה.הספהעליושבתהיאכמנהגה,
גתה,שלדיוקנאותהקירות,עלמסביבה,
קאפקא ,מאןתומאספרנסנה,היינה,קלייסס,
בןאנודהבניתצלוםלידם,וברכס.

למתמטיקהפרופסורהחמישים,
קולה,בתיותמונתאדינבורגבאוניברסיטת

לונדון.באוניברסיטתלאנגליתסטודנטית
עושהשאנימהועושהטושיהמוליושבאני

טושיהגרמני.רומןקוראחיי.ימיכלתמיד,
אניבפולנית.סוביםשיריאתקוראת
להפריערוצהאיננילידה.בשקטמתיישב

נעורינו?אתבליריקהמחפשתהיאהאםלה.
היינומאזשנה,שישיםכברוחלפוכמעט
ופחדנומיגוננולחמוקוביקשנויחד

היוהספרות,זוחיתהותמידהטמירים.

כך .מסתורפינתמצאנובהםמוסיקה,צלילי
 ...הזההיוםעצםעדוכךנגסופעםהיה

 ...בכלהסהושלך
שוקעתהשמשכי'הידעת,אליה:פונהאני
משים,כמבליולפתע, ;'?המרפסתעלעתה
'איך?'ספרי.'אתלסייםכיצדבדעתיעלה
'מההיא:ציטוט'.'עםאני:שואלת.היא

שלמשירוקטן'משהואני:תצטט?'
כלל;אמתבואיןחלום.זה-הופמנססאל:

כאן.'"יחדששנינו

 ?מתבגרתלנערההיאה ,סנטימנטליקיטש
היתומהלטושיה,אהבהאשכרולא.לא

ווארשה.מגטוהקטנה

דייך-למארסלבמראהאחרותפנים ,כאן
המוזותשלהגדולהמאהב ,יצקירב

וולוצלבק,הנידחתהעירמאזהגרמניות,
 ,ברליןחלילה,וחוזרוארשהוגטו ,ברלין
 •הלום.ועד

נעצם?אתהמה
 ~ 26מעמ'~המשך

לבקשה.נענהאחיההטלגרף.
חשתיאולםמסביב.ההתרחשויותאת , 9בןכילד ,בזמנוהבנתילא

כשלובובפורענותאחוששלאמכדירבהיהבמשפחתיהבכיבהן:
אךילדותי,עלצלשחסילאבי,שלכאחדרחמיםוהמעוררהעלוב

אלא ,לכךשאחראיהואעצמוהכישלוןלאאולםעליה.רקלא
הכספיות.השלכותיו

שסייעוקרוביםבאותםהורישלתלותםאתחוויתימתבגרכנער
משפילהתלותמפניהפחדהשפיעעוד ,לאחר-מכןרבותשניםלהם.
מהחלטותי.רבותעלכזו

תפניתמבחינתיחיתההקטסטרופהשלהמיידיתהתוצאהאולם
אמישלחלומהעמדוהדרמטיותהגורליותבנסיבותחיובית.

הוחלט ,לאלתרהמצבאתלשקםהיהניתןשלאמאחרלהתגשם:
כךמחדש,עתידהאתלבנותהמשפחהתוכלשם,לברלין.לעבור

להםהיולאכלל ,בדיעבדשהסתברשכפילמרות ,הוריקיוו
אתלבלותכדי ,לברליןאנינשלחתיראשוןקונקרטיים.רעיונות

יעקב,העשירהאחשלמשפחתועםהזילס,עלבווססרלאנדהקיץ
כךהנסיעה,לפניבני-גילי.יותראופחותהיוילדיוששלושת
מהעלזוכראיניממורתי.להיפרדיהיההראוימןאמי,החליטה

יכולאיניזאתלעומתומרק.שלהספרעלאוליהשיחה,נסבה
העלמהאמרהבמרחקיםנעוץכשמכסההפרידה.משפסאתלשכוח
למרותהתרבות",לארץ ,בנינוסע,"אתההחזה:שופעתלאורה
בהסכמה.בראשהמנידהאמיאתראיתימדוברבמההבנתישלא

למערב,מיועדותהיופניוגםאשרהורישלבמכרמלווהלמחרת,
 ,ביקינןלאפחדשכלהיהשבענייןהמשונהלברלין.ברכבתישבתי

הכרתי.לאשכללהמשפחהקרובימפניולאהזרה,העירמפנילא
אניאולי;קלוש?ודמיוןילדותיתדעתקלותמפניזההיההאם

אליהאשרהעירעלשמעתירבותאחרת.סיבהלכךשנוספהמשער
לבתים,מעלאומתחתשםנוסעותהרכבותפני:היומועדות

הרף,ללאנעותומדרגותהגגות,עלספסלי-ישיבהעםאוטובוסים
לעלות.אולרדתכדיעליהןלעמודרקשצריךכך

 ,האגדילעולםלהגיעאמורהייתיבערברקארוכה,חיתההדרך
סקרנותמלאלי.והבטיחולפניציירוהוריאשרחלומותארץלאותה
החששותכלאתשהדחיקההיאהזווהסקרנותהנסיעה,לסוףחיכיתי

-לחוותעומדשאניהפלאעלחשבתימהתרגשותקודחוהפחדים.
 •ברלין.
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ןתיזל םרמע

אררעיםספרים,מוספים,

עצמנואתרקשומעים

בכלכיהתחושהאותימטרידהמהזמןזה
היציאהבשאלתאצלנוהציבורייםהדיונים
מקשיביםאיננוסוריה,עםוהשלוםמלבנון

כלאתומנהליםשכנגדהצדלעמדותכלל
אתשואליםאנו .עצמנועםרקהוויכוחים
גח?הנסילאחרהטרוריימשך(האםהשאלות

ואנואמת?)לשלוםמתכוונתסוריההאם
יימשך!שהטרור(ברורהתשובותאתמשיבים

תמורתהגולןאתלקבלאךשכוונתהברור
ממילאהאחרהצדשאומרומהנייר!)פיסת

חמורה,טעותזו .בעינינולרצינינחשבלא
ים.שבכברנמשכתוהיא

באינספורומדגישחוזרלמשל'הערבי'הצד
"הלגיטימיותמכנהשהואמהאתהתבטאויות

לאאנוומעשיו.החלטותיושלהבינלאומית"
אולםזאת.מחשיביםולאלומקשיבים
"אוםלומרנוהגיםשאנושבעודמסתבר
כחוטמדקדקיםהערביםדווקאשמום",

גישהמתוךרקלאוזאתמלה,בכלהשערה
שלהחשבהמתוךגםאלאלגליסטית,
הקהלדעתבעיניהלגיטימיתתדמיתם
העולמית.

ההבנותלהסכםביחסגםנוהגיםהםכך
כזכור'המוציא,זעם","ענבימבצעבעקבות

בעודוהנה,האש.מתחוםאזרחיות,מטרות

לפחותהאחרונותבתקריותנמנעחיזבאללה
אזרחיותמטרותלעברקטיושותמירי

נמנעהלאההסכם,שקובעכפיבישראל,
אזרחיותמטרותהפציצהכאשרישראלמכך

צהלחיילימקרבנפגעיםעלבתגובהבלבנון
ביריופתחההסכםהפרשחיזבאללה<בטענה,

ועלאלה,התקפותינועלכפרים).מתוך
אותנוגינובעתיד'בהןלהמשיךאיומים

הן'רק<ולאהערביותוהממשלותהעיתונות
וכינולמגנים>הצטרפהארצות-הבריתגם

שלגלמידגררזהכינוי"נאציות",אותן
ענקמודעות(כוללאצלנונרגשותתגובות'

"שלום-סוריהעםשלוםבגנותבעיתונים
·שלוםה•מנ'גוןהא•רמסעםלא·פר"אר ,כן 1
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שלםעמודעלב'הארץ'ומודעהלדורות';
ידיעלהשואההכחשתאתמגנים"אנו

אמריקה')ציוני'אירגוןמטעםסוריה"

נאוםאתבכנסתהחוץשרשאבגםשבסופו

שמונהקריית"אםשלוהנוראוהדםהאש
וילדדםתמורתדםתבער;לבנוןתבער'
הזו'הרטוריקהכלחרףאךילד",תמורת

רציונליתבהבנההפעם,גםכרגיל'נכשלנו'
השוניםהדוברים •באוזנינוהמושמעשל

מעשי-שללהשוואהכולםנטפלואצלנו
העיקראתוהחמיצולמעשי-הנאציםישראל
וחד-משמעינחרץגינויהסורית:בהודעה

הצדדים,<בשניאזרחיותמטרותעללהתקפה
חיתהואכן'נאציות.כונוכךשבשלבהכרח>

להגיבמחיזבאללהשמנעהסוריהבעצםזו
בתגובההצפוןיישוביעלקטיושותבירי

בלבנון'תשתיותעלהישראליתלהפצצה
שתוכלכדילהציפתהכהשישראלתגובה
 .יותרעודחמורהבתגובהעליהלהגיב
לשאלתגםעצומהחשיבותישזהלעניין
אצלנורביםמלבנון.החד-צדדיתהיציאה
מכיווןהסכם,בלאלצאתשאסוראומרים
יותר'גרועואפילושיהיההואשהיהשמה
מוצביאתרקלאיתקוףחיזבאללהכאשר
הגבול.עלאזרחייםיישוביםגםאלאצהל

מקשיבאינוזאתשאומרמישוב,ובכן,

 .בחשבוןמביאםואינושכנגדהצדלדברי
התקפתהמגדירהלבנון>(ואףסוריההאם

כאמור'ושמנעה,"נאציות",אזרחיותמטרות

מטבעבאותהלישראללהשיבמחיזבאללה
חיתהזכותהזעםענביהבנותלפיכאשר(גם

זאתלעשותכזאתבקלותתתירכן>לעשות
נסיגתלאחרישראלייםאזרחייםליישובים

בשםוהערבהשכםשמדברתמיהאםצהל?
חוסראוהבינלאומית","הלגיטימיות

לחזורתוכלכאלה,מעשיםשלהלגיטימיות
אנימדבריה?כזאתבקלותעולם,קבלבה,

החד-צדדיתהנסיגהגם(לכןשלאסבור
מזהירהגםוהיאכך'כלאותהמלחיצה
לשיםצריךכןדווקא,זולאזהרהמפניה.

רצינותמגלההערבישהצדסבוראנילב),

ז'וספןעםהתקרית(וראהלמליםביחסורבה
אירגוןהחיזבאללהשכינהבגללזיתבניר
חדשמשחקזהשיהיהלכן'סבור'ואניטרור)

כאשרלישראליותרהרבהונוחלחלוטין'
לצדה.תהיההבינלאומית""הלגיטימיות

הסורית,בהודעה ,"ןה"מכללכן'עליתר
ואףסוריה,אם"לאו",גםשומעאתה

תומכותהןכיאומרות,לבנון'ממשלת
היאלכיבוששההתנגדותכיווןבחיזבאללה

מלבנוןשנצאשברגעמשמע,"לגיטימית",
לגיטימיתעילהלחיזבאללהתהיהלאשוב

אמרהלאגםהיום<ועדאותנולתקוף
זאת),תעשהכימפורשותחיזבאללה

שכנגדהצדשלהאמיתיותשהעמדותצר
בדיוןמהימןלייצוגזוכותולאכמעט

אבלשנחליט,מהנחליטאצלנו.הציבורי
עלולארציונליניתוחסמךעלזאתנעשה
ידייםונפנופיאמו~יונליגושדיסמך

הציבורי.הדיוןעלהמשתלטים

ב.ב.ו

עללהערךבמרס)-6(מההממשלההחלטת
יולי'חודשעדבלבנוןהבינלאומיהגבולקו
שבכלמעודדסימןהיאבלעדיו'אוהסכםםע

לקולותגםאצלנומקשיביםאולי'זאת,
לגבול.מעבר

 2נ.ב.

הזמןהגיעלאעודכיהממשלהראשדברי
הספרבבתידרווישמחמודמשיריללמד
לאסימןהיאהחינוך'שרשהחליטכפישלנו'
מוכניםאיננוזאתבכלעדיין'כי'מעודד

לא(והריהזולת.שללקולובאמתלהקשיב
מהם,ללמודאפשרוגלותמצוקהסבל'רק

מהי),מולדתאהבתגםאלא

סרק")("סרק,דולןשירת

שקראתיוהמרגשיםהיפיםהשירמטוריאחד

שנה.כאלףשלממרחקאליהגיעולאחרונה



 ) la Chanson de Roland ( 11רולן'ל'שירתכוונתי

דברואחריתהקדמהלהוהוסיףגםשתר
מןמופתיצירתתמוז),(הוצאתסתיואריה

הגדוליםהאפוסיםשלזמנםבת ,-12ההמאה

סריססןפרסיפל'הניבלונגים,שירת
תרגוםשזההמערב,תרבותמאדניונוספים,

לעברית.שלהראשון
כפיבבסיסה,העומדההיסטוריהרקעוזה

שנתבראשיתבהקדמה:סתיואריהשמספר

יצא ,לחייוהשלושיםבשנותבעודו , 7 78
 ,שרלמאןהקיסרלימיםצרפת,מלךשדל
המוסלמיםמולשלוהמלחמהממסעילאחד
גייסותלמעשהצלח.לאהמסע .ספרדבצפון

נהרשעלסרגוסהמחומותנהדפוהפרנקים
עלהיהחזרהבדרכולצרפת.ושבוהאברו
אשרסיזרכמיצרלעבורשדלשלצבאו
גייסותהפירנאים.שבהרירונסבאלבעמק

חילאולםבשלום,המיצראתעברוהפרנקים
לושסמנהבמארבנלכדהצבאשלהמאסף

במעברשהתחוללובקרבגסקוניםכנופיית
החייליםאתאנשיהטבחוהצרההרים
איינהרד'שבהם.האחרוןעדנקיםהפר

שלוהביוגרףהתשיעיתהמאהבןההיסטוריון
ביןמונההזה,הקרבעלהמספר ,שרלמאן
דוכס"רולנדוס,אחדשלשמואתהנופלים

הבריטני".הספר

עשולאאיינהרדאצלהללוהקצרותהשורות
מאותכשלושהמתינווהןרושםשוםבשעתן

הגדול.האפילשירשעובדועדשנהוחמישים
נשכחתפשיטהנטל ,-12ההמאהבן ,המחבר

השמיניתהמאהמשלהיגסקוניםכנופייתשל
גורלהרההיסטורילאירועאותהוהפך

הנצרותביןהציוויליזציוניבמאבק
הפכהוהכושלתהקצרההפשיטהלאיסלאם.
אלמונידוכס ,דולןשנים;שבעבתלמלחמה

המשוררבקולמוסהפך ,הבריטניהספרמן
שדל'קופה;חתשלוהלוחמיםהחייליםגדולל

הקיסרעתההואחייו'בראשיתצעירמצביא

נציגומלואה,תבלעלשליטשרלמאן'
קצרההערההצלב.ומגןאדמותעליאלוהים

שהביאהלבגידהחששבדבראיינהרדשל
שלהמאסףחילעללפשוטהגסקוניםאת

העלילה.שלמרכזילצירהופכתהפרנקים,
בוראההיסטוריים,ורולןלשרלמאןבנוסף
רוחבהןמפיחדמויות,שלשורההמחבר

מרתקתעלילהשלדרמטימופתובונהחיים
נוצרי-מסרבתוכההמשלבתיריעהורחבת

מולציוויליזציונימאבקעםפיאודלי
פוגםאינוהיריעהרוחבהכובש.האיסלאם
הבנויותהדמויותשלהפסיכולוגיבאיפיון

דרמטיים.מניעיםמתוךוהפועלותהיטב
לא-12הבמאההלטיניחיבורהגם(ואגב
תרגומהרקאלאלמפורסמת,אותההופך

ז'וזףבידי-1837בלצרפתיתהמודרני
הופךלעברית,עתהתורגמהגםממנובדייה,
קאנונית).ליצירהאותה

הנערךבשרלמאןפותחתדולן""שירת
מבקשמרסיליון'מלכה,סרגוסה.אתלכבוש
שולחהואמרמה.במעשהעירואתלהציל

אוצרותיומיטבעםמשלחתלשרלמאן
שלעולהאתלקבלנכוןהואכילוומבטיח
שלכווסאלספרדאתולנצורהנצרות
וישובהמלחמהמןיחדלבתמורהאםהקיסר'
זומםהוא ,דברשללאמיתואולםלצרפת.
יניחושהפרנקיםלאחרהבטחתואתלהפר
שלבהצעתודנההקיסרמועצת .לעירו

 ,לוןגבבראשותהשלום''מחנה •מרסיליון
אתלקבלממליץ ,דולןשלהחורגאביו
'מחנהמנהיג ,דולן .מרסיליוןהצעת

במלחמתלהמשיךוממליץמתנגד ,המלחמה'
גוברתדברשלבסופו .העירעלחורמה
הקיסרבשליחותיוצאוהואגנלוןשלדעתו

מרסיליוןעםגנלוןרוקחבסרגוסהלסרגוסה.
השלוםתוכניתקבלתהבגידה:תוכניתאת
 •שבימצדדולןאתלהרוגומזימה ,אחדמצד
דולןאתלמנותגנלוןיפעלהתוכניתפיעל

אנשיובעודהקיסרשלהמאסףחיללמפקד
כאשרדולןשלצבאועליפשטומרסיליוןשל
קורה.כךואמנםרונסבאל.כמיצריעבורזה

וחברודולןמדם.עקובברונסבאלהקרב
אפסוכאשר ,אךלהילחםמפליאיםבראולי

להודיע ,בשופרתוקעיםהםסיכוייהם
מחוץצבאורובעםנמצאשכבר ,לקיסר
ונמלאשומעהקיסרמצבם.עללמעבר'
להמשיךלשכנעומנסההבוגדגנלוןחרדה.
לשובצבאועלפוקדהקיסראךבמסע,
אתשומעיםהכופריםהסרצניםאחורה.

נפשםעלנסיםוהםשביםהפרנקיםחילות
אתאנושותלפצועמספיקיםשהםלפנילא

הקרבשדהאלחוזרשדל •בראוליואתדולן
המאסף,חלליאתמבכההואברונסבאל.

ומגיאודולןמותעלמרהקינהנושא
מאוחרונשפטנאסרהבוגדגנלוןלקבורה.

סוסיםארבעהבידילהורגומוצאלמוותיותר
עולההקיסרלגזרים.גופואתהקורעים
עוקר ,העיראתכובשגרסה,סרעללמלחמה

צלמיה ,העיראתומחריבשעריה,את
 ,אודמולויוצאתלצרפתבשובוומסגדיה.

לקבלדולן'שלוארוסתובראולישלאחותו
אהוביהלשלוםשואלתהיא .פניואת

בזרועותמתמוססתהמרההבשורהולמשמע
ומתה.הקיסר

שירשורותאלפיםארבעתהמונההיצירה
מרתקת,חיה,-מופלאהיצירהלטעמיהיא

אלאזאתלהדגיםאוכללאמפעימה.מרגשת,
ללכתלמתענייןולהמליץהמזלגקצהעל

שלהמפורטיםולהסבריועצמולספר
הןומרגשותנפלאותבמיוחדהמתרגם.
הנה •דולןומות ,ברונסבאלהקרבתמונות
בעיצומו:הקרבמןתמונה

H .. 
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מא.דעדכדבגםנהדר,הקרב,עז

הנסיך.דולןבויחסוךלאחבטות

שש-עשרהמקץאךבחנית,לוחםהוא

תוסיף.לאלשרתותרוסק.נגיחות

דורנדל,חרבו,אתשולףהואואזי

שרנובלה,המיןאלסר,;,ואתמדרבן

מבתר,בכרדכודהזוהרקובעו

והעור,הפלדהבדרסאתמשסף

עיניו.ביןראשואתפורסולשתיים

קשקשים,בשרייתוגוזרמעמיק

ירכיו,אגןעדגופומפלח

דררנדל,מקצץהפזמודעתתא

נבקעות,עצמותיומתחתיו,והסוס

הסחוס.לאהקשות,השידותעצמות

בשדה,משליךהואורוכבוהסוסתא

המרוד!סופךזהמת,'כלבואומר:

אותן.ירשיעלאעכשיומוחמדגם

 ,) 1336-1320<שורות

מתלבטיםבהןהשורותהןללבנוגעות
שמצבםואוליבר'דולןהמאסף,חילמפקדי
אתולהזעיקבשופרלתקועאםאנוש,
יתפרשכזהמעשהכיחוששיםהם •הקיסר

וכתבוסה:בכשלדןכהודאה

השנהבבשופראתקע"אםדולן:סח

ההרים.במיצוישמעאותנושדל

יבוא."לעזרנולאחור,יסרבהוא

קלוןפןתהין"לאאוליבר:משיבר

עולמים"דוארן ...תעטהראשךלע

כברוהםהמצוקהכשגוברת ,דברשלבסופו
 .בשופרדולןתוקעמוות,פצעיפצועים
במיוחד:מצמררותהבאותהשורות

דולןתרקעאזוכואבמתיסר

אדירים.נאקתהשנהבבשופר

הנסי,ךמשפתיארגמןניגרדם

התנפצו.העורקיםרקותיוועלי

וגואה,מתנשאהשופרקולאבל

 ...בהריםהרוכבלמאן-שרישמעו

קולאתהקיסרושומעהפרנקיםשומעיםואכן
 :אומרשדל •השופר

מהדה,דבאזניתרועהקול ... "
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לעזרהקוראהואדולן,שלקרנוזו

 " ...מתחוללעזקרבכי

הבוגד:גנלוןלהשיבמזדרזאלהדבריםעל

שול,אתהזקןאךקרב!ואיןהיה"לא

 " ...יומרבןכתינוקתדבר,הבלים

הללוהמרגשותהשורותלמקראכימודהאני
(המליםסרק""סרק,המליםמפינפלטו
יגאלהבוגד ,רביןיצחקשללרוצחושיוחסו
שלהמאבטחיםאתלהטעותכשניסה ,עמיר
השיריהקטעהיהכךכדיעדהממשלה).ראש
 .קריאתובעתינעיבחיהזה

עלבדברו ,דברבאחריתמספרסתיואריה
המקורלשוןכיהיצירה,שלגרםהתרבעיות

"רזה".תכליתית,קצרה,היאהצרפתית
לאבחר ,המשקלאילוציבשלגםו ,זומסיבה

בעבריתאלאמשנאית,אומקראיתבעברית
מלגלושהנשמרתפשוטה,בהירה,רהוטה,

לחלוטין"החסרהבעבריתהמליצה.אל
לשוני.ועושרמורכביםדקדוקייםמבנים
לאפוסיםבהשוואהמאדצנועהמילון

היצירהמלה. 17 40עלעולהואינוהחומריים
התוכןאתמשרתיםשאינםתיאוריםנעדרת

איןועכשיו".הכאןעלהואהדגשהמיידי.
והיפההחיהתרגוםהשיגזומבחינהכיספק

מטרתו.את

בלתיאחתשאלהאלאלינותרהלא<לבסוף
מעורכיהואסתיואריהלשאול:רלוונטית

המרכזומראשי"נתיב"הימניהעתכתב

ישכלום'אריאל',אסטרטגייםלמחקרים
 ,זויצירהגרםתרלביןאלהתפקידיוביןקשר
התנגשותמתוארתכדבריו,שבה,

לאיסלאם?)הנצרותביןציווליזציות
ויקנה:יבוא

לי:'מכורלו:אמר,,ינאי,אותועז.JJנ

 ' ...לזהצריךאתה'לאלו:ארמהספרותומשמעותהחיים""משמעות

שלעתיםמרתקצירוףהואהחיים""משמעות
הפעם.לאאולםמאכזב,בוהדיוןקרובות
<הקיבוץכשראסאשערךזהבשםבספר

 ) 2000עמודים, 350 ,יהורזועמותתהמאוחד

רס"ןבנולזכרוקפדנותרגישותבאהבה,
ולמלואלעומקוהנושאנבחן ,כשריהורז
-שונותובצורותראותנקודותמשפעהיקפו

ואמנותית.ספרותיתהגותית,

משתתפים,ועשרותשעריםשמונהבספר

אותוהפותחעצמוכשרבפרופסורהחל
עלקטן"ספרמשלוקטנהמופתביצירת

שלתרומותיהםדרךהחיים",משמעות
עדולוריא,יובלכמולמקצועעמיתים
צמח,עדינרה,חנהגולומב,יעקב ,לבראו
שלבדבריםהמשךונוספים:קלדרוןגיסים

בלום,קסטלאורלי ,גוריחייםכמוסופרים
סאובגדי ,הנדליהודיתקניוק,יורם

טוביהכמומשורריםבשיריוכלהונוספים:
ישראל ,בז'רנומאיה ,עמיחייהודה ,ריבנו
לאהאלירז,ישראלגלדמן,מרדכיפנקס,

יצירותמלוויםהטקסטיםאתונוספים.שניר
ציירים.עשרהשלאמנות
זוסקירהבמסגרתניתןלאהדבריםמסבע
 ,בוהמופיעיםהמאמריםעלבפירוטלעמוד

גם"משמעותית"אחת,תופעהרקאצייןלכן
במשמעותהדיוןלעיני:שבלסה ,לדעתיהיא

באמצעותנעשההמאמרים,ברובהחיים,

משמעותשלהנושאכאילוספרות,יצירת
שרקקונקרטית,להמחשהנזקקהחיים

נותרהואושבלעדיהלתתיכולההספרות
חלולה.הפשטה

החיים"משמעותעלקטןב"ספרכשראסא
הגדרה ,נדבךגביעלנדבךדבריואתבונה
שלהחייםמשמעות"שאלתהגדרה:גביעל
החייםשלכ.הטוביםהחייםשאלתהיאאדם

המעשיותבכוונותכרוכיםאדםשלהסובים
בעיניו.סוכות,כוונותלהיותשאמורות ,שלו
אדםיסתפקלאטוביםחייםלקייםכדי

מעשיניסיוןיערוךאלאטובות,בכוונות
כרוכיםאדם,שלהטוביםהחייםאותן.לממש
מנסהשהאדםטובותכוונותשלבשגרה
שגרהשלדרכה •מעשיביטוילידילהביא

 ..•מעשייםעקרונותעלנסמכתשהיאכזו
הטוביםהאדם,שלהחייםביסודהעומדים
בעיניו".

סובים","חיים-כאןהגדרהכלכמובן,
-מעשיים""עקרונותטובות","כוונות
 ,במאמרואותןמסבירגםוכשר ,הסברסערנה
הללוההגדרותאםספקמכןלאחרגםאבל

אוהנושא,אתלנוממחישותכשלעצמן
כשרגם ,לכן .בולעסוקלבנואתשובות
המדרשמןמעשהבסיפורמאמרואתפותח

קיצורים>:תוך(להלן
סמוכותשהיובעיירותמחזרשהיהאחדברוכלמעשה

חייםסםלקנותרוצה'מיואומרמכריזוהיה ,לציפורי

לוהוציאשהתרצה.דעריבואשיעלהינאי ,,עליוהסריח

האיש'מיהפסוק:אתינאילד'והראהתהיליםספרהרוכל

סרב?'לראותימיםאוהבחיים,החפץ

אחריו?'כתוב'רמהושאל:הוסיף

סררמרמה,מדברושפתיךמרעלשונך'נצררוענה:הוסיף

ורודפהו',שלוםבקשסוב,ועשהרמע

"לפנינו .מסתואתכשרבונהזהמדרשלע
לנויעזורהמדרשומעניין.קדמוןמדרש
להכירהחיים,משמעותשאלתאתלהבין
במדרשקטעכלרוחה.ואתאותההיטב
השאלהשללהבנהנדבךלנויוסיף

המעשהסיפורכותב.הוא- " •.•המבוקשת

הואאילוסטרציה.רקאיננוהזההמדרשי
לשאלהאותוועושה ,הענייןאתמחייה

גרידא.אקדמילענייןולאאמיתית
הנקראהמסהשלהחמישיהפרקבראש
סיפורהאתמביאהואפתוח"כסיפור"החיים

והפרקהתוכחה","אישבארוןדבורהשל
אדםשלחייוכיהגורסתבתפיסהדןכולו

וכיצדאיךבוחרשהואעלילהכסיפורכמוהם

לחיותם.
עצם"עללוריאיובלמאתהבאהמאמרגם

ה"ווידוי-הספרותיצירותעלבנויהשאלה"
של"מותוסיפורועלוכןטולסטוימאתשלי"
מספרשלי"ב"הווידוי •איליץ'"ואןאיו

הצלחתובשיא ,חייובאמצעכיצדטולסטוי
חסרישהחייםההכרהבוהפציעההספרותית,

לא ,נעצרו"חיי ,אומרהוא ,ואזמשמעות.
 11 •••לחיותוכיצדלעשותמהידעתי

אחרמתחקהלוריאשלהמענייןהמאמר
כתוצאהטולסטוישלבחייוהעמוקהמשבר
בדברהשאלותואחרהחייםשלעצירהמאותה
בסופו<המוצא,ממנה.העולותהחיים""בעיית

מתוךדווקאלטולסטוימתגלה ,דברשל
משמעות,משולליחייםשלהקשההחוויה

חייםהםאמיתייםשחייםלמסקנהמגיעוהוא
שלהפשוטיםחייהםדוגמת ,האלרצוןלפי

מצדיניסיוןכלאולםהרוסים.הכפריים
עוול ,כמובןעושה,הדבריםאתכאןלתמצת
ולמורכבותם>.לעושרם

בסיפורקצרבדיוןמאמרואתמסייםלוריא
איוואןשל"מותוטולסטוישלהמופת

"הווידוילאחרשניםכשלוששנכתבאיליץ'",
ההכרהכיצדוצורבעזבאופןוהמתארשלי"

מחלחלתהחייםשלהמשמעותבחוסר
סבללווגורמתמותוסףעלגיבורולתודעת

היואיליץאיוואןשלחייולכאורה,נורא.

הואהתקופה.שלמידהקניכללפימוצלחים
בבתילמדרוסית,בורגניתלמשפחהנולד
התקדםמשפט,ללימודיפנהטובים,ספר

הולידאשה,נשאשופט,נעשהבקריירה,
התקבלחברים,מצאבית,קנהילדים,

מסורוהיהקלפיםלשחקאהבלמודעונים,
 ,הצלחתובשיא ,אחדיוםאולם .לעבודתו

 •בצדוכאביםחשהואלהשתבש.החלהכול
ממעגלאותומוציאההמחלהנעצרים.חייו

מייסוריוויותרמידרדרמצבוהחיים.

ברגענפשית.מבחינהמתייסרהואהגופניים
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החמלהאתמגלההואמותולפניהאחרון
זהוברגעמשפחתו.ובניילדוכלפיוהרחמים

"במקוםממנו:סרהכאילוהמוותאימת
 ,עיןכהרףהתרחשהכול ...אורהיההמוות

נשתנתהלאזהעיןהרףשלומשמעותו
 " ...עוד

נכוחה,יפה,שםלוריאשלפרשנותו
ובעוצמתובסיפורתלויהכולאבלהגיונית.
הדיון ,טולסטוישלהסיפורללאהכבירה.

 .חסרנותרהיההחייםבמשמעות
תפישת"עלפריכן-חפץדנהשלמאמרהגם

דוגמאותמשופעבודהיזם"בזןהמוות

החיים,משמעותשאלת ,בכללספרותיות.
 .אליווהיחסהמוותשאלתרבהבמידההיא
הזן-בודהיזםגישתוהגישות,התורותמכל
זותפיסהלפי .ביותר"המעשית"אוליהיא

מקורב"סבל".כרוכיםהחייםסכמטי>(באופן
יודעשאינוהאנושי"בצימאון"הואהסבל
שאינהמ"בערות"נובעהצימאוןשובע.

אחת"אשליה".אךהןשהתופעותמבינה
היאמכליותרבנוהמתעתעותהאשליות
מדיטציההיאהפתרון"האני".אשליית
טבעשלאמיתית"הארה"לידישתביאנו
אותנושתגאל ,האנימחיקתולידיהממשות,

כאחת.המוותומסבלהחייםמסבל
הנהיפים,זןסיפוריכמהמובאיםבמאמר

מהם:אחד

שאלג'וקיקאיסןהזןמורהשלהאחרוניםברגעיו

מןמפלטאיןזה"בעולם :מתלמידיואחדאותו

הנצחי?"אתבבקשנונפנהלאןזהברגעתחלוף,

זה".במקוםכאןעיניך,לנגד"הריהוקאיסן:השיב

כךעלעיני?"שלנגדזהמקום"מהוושאל:הנזירשב

"אםגופו:אתלוחכותכשלהבותקאיסןהשיב

האש".מןגםהקרירותתעלהעצמיותך,אתהכחדת

מןעצמוגאלכברעצמו,אתשהכחידמי(כלומר,

קרירהאז,השורפת,האשגםנצחי.והואהחלופיות

בעיניו).

היינואםוספקלהסברמהותיהסיפורשוב,
 .בלעדיואותולתפוסיכולים

שאלתאתבוחניםאחריםמאמריםגם
ספרות.יצירותשללאורןהחיים""משמעות

"דבריםבמאמרהמנדלסון-מעוזעדיה
לאורזאתעושהואחרונים"ראשונים
"בארץאוסטרפולשלבספרוקריאתה
במאמרהנרהחנה :האחרונים"הדברים

מקיימתהחיים"טעם-שלנווהילדים"אנחנו
לילה'תגידיב-'אלהטובבפרקטיקת"דיון

פהבעלדבריםשנשאטאובגדיעוז":לעמוס
שנאמרודבריםהםמהמאמרים(חלק

"משמעותיחרוז)עמותתשיזמהבמפגשים

זאתמדגיםוכשאלה"כעובדההחיים
בית-חולים:מאחותששמעסיפורבאמצעות

מנתחתלשתיקה"שיחה"ביןליבליךעמיה
 ,טיפוליככלימטופליםשלחייםסיפורי

ספרותליצירותמחוץ ,כאמורזאת, .ועוד
בו.המובאותממש

ל"מספד ,הספרשללסופומגיעיםאנוכאשר
בתוםאביושכתבהלב,אתהקורעליהורז"

יותרטובמביניםאנוהראשונה,האבלשנת
בספרלספרותהחזקההזיקהנובעתמהיכן

פסוקיםאורכולכלשזורהקצרהמספרזה.
חותםוהואועודהתפילהקוהלת,מאיכה,
בן-יצחקאברהםשלמשירושורותבשיבוץ
אתהמעצימותיקצורו')ולאהזורעים('אשרי
הקינה:

נכו.ליהורז

נדו.דהרחיקכייקצור'ולאלזורענכו

ליהורז.נכו

הימיםאורעלהוסיפהנעוריותפארתאשרלנדיבנכו

דרכים.אםעלהתפרקדעייואתוהואופזרונם

תפרחשפתיוועלממדברלנויקראאשרליהורזנכו

 ...העולםלבתוךאלנאסףכיהדומיה,

בעלתספרותכי ,לומרגםאפשרלסיכום
במשמעותהעוסקתספרותהיאמשמעות,

החיים.

הגדולהמפץועדמשטריימל

"מלא"(ספרעגנוןש"ימאתומלואה"'ע'יר
שוקןהוצאתעמודים, 750בןכשלעצמו

ביטשאטשהעירתולדות"ספרהוא ) 2000
"אשרהמחברשלעירובוטשאטש"היא

בנינויידעולמעןוביגוניבצעריכתבתי
תורהמלאתעירשעירנואחרינויקומואשר

וצדקהוחסדוחןוחייםויראהואהבהוחכמה

השיקוץשבאועדהיווסדהיוםלמןחיתה
עימואשרוהמטורפיםוהטמאיםהמשומם

כליה".בהועשו

• 
היסטוריהמעיןהיאומלואה""עיר ,כלומר

 ,בפוליןהיהודיתהעיירהתמונת ,עירשל
 ,עגנוןשלמיצירותיולרבותרקעששימשה
אירופהקהילותשארועלעליהומשעלה
וסמלהיהודיתלעירסמלהפכההכורת,
משוםדווקא ..בגולהבכללהיהודייםלחיים

המעשים,שפעמתוךהאםלתהות,מענייןכך

האמיתיותוהתולדות,הקורותהסיפורים,
שחיתהאחידהתפיסהאיזועולהוהבדויות,

 ?היהודיתלהיסטוריהביחסלעגנוןלו
עבודהזוכזאת.שמצאתילומרמתיימראיני
קצרבמדורעליהלהשיבמכדיוגדולהרבה
היכוללפחותאחדסיפורמצאתיאבלזה.

וכוונתיכזאת,לעבודההתחלהלשמש
(תוךמסופרבוהשטריימיל""גזירתלסיפור

קיצורים):

המפורסםלנגידבוטשאטששלהשר"מאהבת
ביטשאטשקהלאנשיהיולאלייבוש,ר'

אתזכסןמלךכשקיבל •השטריימילבגזירת
שריעללהתרצותרצהפוליןעלהמלוכה
ישראל.בשנאתהלואיתרצה,ובמהפולין.
כלחייבטוביםוימיםשבשבתותגזרועמד

זנבותשלמצנפתלשוםאשה,שנשאיהודי
בעיניהיהודיםלהבזותכדיבראשו'שועל

מצויאדםטוביםוימיםשבשבתותנשיהם,

זנבותשלומצנפתויוצאנכנס ,בביתו
עליה.מתמאסוהוארואהואשתו ,בראשו
עושיןהתחילוהסיבה.נשתכחהלימים
מחותניםכבו.דשלמצנפתבזיוןשלמצנפת

ובעלנישואיןבשמחתאותהחובשיםהיו
השטריימילשנעשהוכיווןבנו.במילתברית

מלצאתהמתנגדיםנמנעוכבודשלמצנפת
מחלוקתנפלהאבל.ובימיחזוןבשבתבו

שהחסידיםלמתנגדים,חסידיםביןקשה
אבלובימיחזוןבשבתשטריימילחובשים

לספרבאאניאםחובשים.אינםוהמתנגדים
איניהשטריימילעלוהקטטותהמריבותכל

 .) 202<עמ' " ...מספיק

שתילפחותלהסיקאפשררוצים,אם
השקפתועלזהמסיפורמעניינותמסקנות

עגנון:שלההיסטוריוסופית
דבריםוהפיכות.אקראיות-ראשונהמסקנה

צפויובלתימקריבאורחבהיסטוריהקורים
ליהודיםאחדשרשלאהבתו •לחלוטין
 .מהלךאתכלשינו ,אחרשלושנאתו

לתוצאהמצפהאתה ,כןעליתרהאירועים.
ביזיוןשלמצנפת •הגמורההיפךוקורהאחת,

כבו.דשללמצנפתהופכת
והתקדשות.התמסדות-שניהמסקנה

דווקאבאקראי'המתרחשיםדבריםלעתים
שלהראשונההסיבהומונצחים.ששורדיםהם

והנוהגנשתכחה,כברהשטריימילגזירת
וגםמתמסדהזה>החילוני(ואףהאווילי
מתנגדים<בהלכה>עליוומתנצחיםמתקדש,
עגנוןכילומר'צריךאגב(בהערתוחסידים.

חוכמהשלכעירבוטשאטשאתומרומםמפאר
לכלשוסה,חסידאיננומעולםאבלותורה,
אירוני).חסידהואהיותר

זהסיפורשחושףמהאםיודעאיני ,כאמור

 ... ,פרסי""מקרהאוכללי" f"חובחזקתהוא
באופןאבלנוספת,בדיקהמצריךהדבר
עםאחדבקנהעולההואלמדיייןמעב

יובלהפרופסורשלההיסטוריוסופיתתפיסתו
אחרבספראותהסםשפירכפינאמן'

האקראי"מן"סדרבשםלאחרונהשקראתי
 112 1999המאוחד,הקיבוץ 1ליררן<מכון

 43-+בעמ'+-המשך
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עגלהחיתהפעם : 1

יצחקירביב
ראשוןפרסום

עגלהחיתהפעם

ההתחלהוזאת

ביצהחיתהפעם

 ...האמצעוזה
קוףהיהפעם

הסוף.וזה

 :גיל
ניתרהישבתיעליההעגלהכאשדנוראיתצווחההשמיעוהקוגלגרים

המועצהמכיכרהבאהכבישבמורדמהירות,לצבורוהחלהממקומה
 .הראשיהכבישאלבקצהוומתחבר
כךכלסידסדוהגסותהחצץואבניקטניםלגושיםהמבוקעהאספלט

וגדלה,הולכתבמהירותהנוסעתהעגלהאתוהרעידוהגלגליםאת
עצמהאתוהכפילהבעינילגמדיניסשסשההעולםתמונתשכלעד

רעדוהכבישצידימשניוהקוציםהגדוליםוהעציםפעמיםאינספור
ורוחשותמקפצותלתולעיםשהפכועדוגוברהולךבקצבורעדו
נסעתיבההעצומהוהמהירותהעציםמאחוריחיתההשמשבחום.

בינותצלשמשצלשמשצלשמששלומסמאקצובהבהוביצרה
לעצים.
ממוסמראחדשקרשמשומשעץ-בנייןלוחעללכבישקרובישבתי
גלגלים,בתורקוגלגדיםשניובקצהואחוריכצירומשמשלרוחבו
נוסףקדשאחדבמסמרצלובובקצהולאורכוממוסמרשניוקרש
אתמניחיםעליו-קוגלגריםשניבקצותיווגםהקדמי:הצירשהוא

וימינה.שמאלהונוהגיםהרגליים
דוחבשריקתוהתחלפההגלגליםצדיחתנעלמהאחדותשניותאחרי
מוחשית:כךכלשמחהגבול.ללאאותיששימחהבפנים,עזה

למחשבות.להסברים,זקוקהואינהבגוףמעצמהגועשתעצומה,
ספק.שלצלמכלונקיהבדודה
 .עשרבןהייתי
אותי.מזהירותדיזל.מנועיברעםמאיצותמשאיותהכביש:ובקצה
הנחבכללוחץאניבדידה:איןלצומת,במהירותמתקרבתהעגלה

גלגליהשניעלבחדווהמקפצתהעגלהקדימה,שמאלרגלאת
ונוחתת.הצהוביםהקוציםלתוךבי.געלאותיוזורקתהימניים
 .הדרךבצדלידינאמנה.
לתמיד.בלבינצרבגדולאושר

בשכונה.מילדיםשמעתיוהקוףהביצההעגלה,עלהזההדקלוםאת
ו"אמצע""ביצה"ביןהחרוזבגללבעיקרקצתאותיעצבןתמידוהוא
במלרע."אמצע"אומדלאאחדאף

אלח:
בית.לחפשהתחלנוהחתונה,אחדי
תינוק.בולגדלמקוםלאשזהוחשבנובעירקסבהבדירהגרנו

 ...הדדיםפדיחתוריחודשאאדמה,רצינו

 ...יותרשכונה,ממשלאאחת,לשכונהאותנוהביאוהחיפושים
ערב.כבדהיהלכביש.הקברותביתביןקסבה,בתיםקבוצת
חשוך.היהוהרחובאודותדלקובבתים
קצורדשאויסמין'דבשסוכריותשלמתקתקבריחלבנהפריחה
ממסדות.וזמזום

 ...חשבתיכאן"לגוררוצהשאניאיך"יה
מעבדוהאישלמכירה.ביתעלמודעהבעיתוןדאינוהשבועבסוף
ההיא.השכונהחיתהזולשכונה.להגיעכיצדלנוהסבירלקו

בעגלתגבועלשוכבכזה,מתוקקטן.תינוקתינוק.רציתיכךכל
הקסבותעיניועללהגןמתקפל'סוכךעםומפוארתגדולהשכיבה
יפהפיה.עגלהבנסיעה.השמשמכותמפני
התמונותבאלבוםיסתכלכשיגדל,אבלבהבדל,ירגישלאהוא

גרםשלהעליוןבקצהווהיפההגדולההעגלהעםעומדתאותיויראה
אוהבתאניכמהדעלנסחוידעשמששסופתבכיכררחבות,מדרגות
אותו.

לבבתשומתלאס,טעמנו'לפיאותושיפצנוהבית,אתקנינו
בו.לגורעבדנוובקיץובאהבה
ומתרוצציםשיעדשחודיכהים,צנומים,ילדים,המוןהיולשכנים
בצווחותהשני'עלאחדשהתיזוממיםמבריקעורםברחוב,עירומים
בחצר.בשבילםשמילאוהכביסהגיגיותמתוךחדווה,
ביוהביסממרחקבהםכשצפיתיאליניגשמכולם,הקטןואחד'

שאחותועדפחד'וללאבושהללאויפות.גדולותשחורות,בעיניים
פי!" ...ר ! ...דפי ,,מרחוק:לוקראההגדולה

בדיצה.אליהשבוהוא
החרידלאזהכלאבלותוכיםיונים,תרנגולות,בחצרשםלהםהיו

עלששרוהמוחלטתהכפרשלוותואתהשקטאתקצתאפילו
 •ביתנוועלהזאתהשכונה

תחתוניםדקלגופושלנו.הביתגדרלידדפיליחיכהאחד,בוקר
הובילמליםללאיד'ליהושיטוכשיצאתי .ממידתוגדוליםלבנים,
רבהבגאווהליהראהגבוהיםעשביםביןושםחצרם,לעבדאותי
וצהבהבה.גדולהביצה
סורס!"שלביצה"זה
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מתרשמתאותיכלראותהסתפק .משהואגידשאניציפהלאהוא
 .ידיאתושחרר
וטיפשיישןפתגםמןליהדהדובראש"יופי",בשקם.אמרתי"יופי"

אתראולחלוטין:תועלתחסריהםבעולםהיפיםהדברים"כל-
 ."החבצלותואתהטווסים

ערכהוקניתילחשתי,תינוקרוצהכלכלאניתינוק.רציתיכךכל
קסןמקלוןסובליםבמחזור.האיחורלפניעודהריון.לבדיקתביתית
בהריוןאת-אחדכחולפסעליומופעאםהבוקר.בשתןולבן

פסים:שניהופיעוגברת,

פעם.עודנסימצטערים,

 .בהריוןשאניהלוואי
כיף!איזהתינוק!לייהיהבהריון!אניוברור.חזקאחרפס

H לשרמקרםלנסועמוכרחיםאנחנואם

 .....מהרלשםשניסעחושב,אניכדאי,

גיל:
אתודמיינתיכסף.חסכתיארוכיםחודשיםאופנוע.רציתיכךכל

 .שליהאופנוע
העומדזהבפרופורציותבעלמשולשדמוייתקלהמתחתיתמסגרת

 750מנועהרוכב.למושבמתחתמתוחההארוכהוצלעוקודקודועל

דמיוניות.מהירויותלפתחהמסוגל Vבמבנהסמ"ק
העיר'שבדרוםהאופנועיםלסוכנותהולךהייתימהצבאבחופשות

יקר.אופנועלזכוכית.מבעדבוובוהההמרכזיתמהתחנהרחוקלא .
 .אותווקניתילחנותנכנסתיאחדגדולוביום
המפויח,החם,הרחובלאורךלאסונסעתיהחנותבפתחעליועליתי
מזגניםאטומים,חלונותחן.וחסרותכבדותמכוניותהעמוס

משועממים.ונהגיםלרחובחוםהפולסים
עללאסלאסנוסעאניזמן.הרבהכךכלשתכננתילרגעמחכה

חמשבתוךהאוויראתלקרועזה,אתארצהרקאםשיכול'אופנוע
קמ"ש.מאתייםשללמהירותשניות

עצוםכוחשלהזההמדהיםהשקטבשקט.נוהםהמנועבינתיים
ברגיעה.

הצופיםשלמיידיתהערצהומעוררחזקגמיש,מתחתי'בשלווהרוטט
בו.

הגדול.הרגעאתלדחוקלאבסבלנותלאט,
מולדתכבישעלבוקרלפנותנסעאמירומקום:זמןלבחורצריך
ל-פתחאלדדבקיבוץ.שהרכיבסוזוקיעםקמ"ש 220יזרעאלבעמק

בלילה.הסרגלהכבישעלקמ"ש 230
כפותזה.אתוידעתירציתיכךשכלמהבדיוקשרציתי.מהכלזה

ים.מבפגמזיעותהידיים

המרגיעההשעה"זר

הילדים"נרדמיםבה

אלח:
בלחישהמשאלהמביעהאניקורה?-רוצהשאנישמהלבשמתם
מתגשמת.והיא

יוניבאמצעאתמול'שלי:הזאתהחדשהביכולתמשתעשעתאני
אמרתי:

קיציגשםוהורידוענניםבאובוקר'ולפנותגשם"שירד"הלוואי
והלכתיקמתיבבוקרכן.לפניכאןירדלאשמעולםטיפות,כבד
בבוץ.יחפה

היחפה.ברגלהבוץמגעארוסי'כמעםנעים.כמה
סורס!-המסריחהבסוןחומתעלמולי'עמדלתדהמתי

שזהבשמשמבהיקירקרקתורכיזצוארבגנדרנותמקשיתצעיר'זכר

זרחה.עתה

ופרשבוהתבוננתישאניתדהמהבאותהכמעטביהתבונןהוא
עלואחורהקדימהבהתרסהמתנדנדזנבו'מלואאתחדהבתנועה

IJ 
~י

 •ביותרומטרידהקולניתגרוניתצווחהכךכדיתוךמשמיעהגדר,
מעברוקפץהקצרותבכנפיוקלושותנפנףזנבו'אתקיפלואז

האיומה.צווחתואתומשמיעממשיךכשהואהשכנים,לחצרלגדר'

וידעתישליהבטןשיפוליאתחדכאבפילחמכן'לאחרקצרזמן
הרגע.שהגיע

תינוק.רציתיכךכל
אדום ,במיטתואפרקדןלושוכבחירםכל •שליהתינוקחמודכמה

מופרעתשאינהתינוקותכשלרותוישןמשדיבתאורהארכלוקפלרלי'
כךכלבר:מלהביםנרגעתולאשבעהלאלידו'עומדתואנילעולם.
אותרלעזובמסוגלתלאואניאותראוהבתכךכלאניאותו.רציתי
קם.געלדאפילו

גרפושד:ברנכנסהשכרנה,עליורדמברדךכששקםבלילה,אך
לא ,לישרןרוצהולאלינוק,רוצהלאלצרוח:מתחילוהואמתשקח,

שאניהערששירילמשמענרגעולאלוערשהשאנימהפרצופיםצוחק
סיבה.רכליהפסקהבליוצורחצורחקטןרשעחרש.לושרה

גזים",נגדתהלו"תני ,לימייעציםהבטן"עלאותר"תשכיבי
הגב".עלקלותלו"תספחי

למשהותמידמתגעגעכשהלבהשקיעה,עםערבכל •עוזרלאכלום
לצרוח.ומתחילהצעבאתמרגישהוא.אחר'
זהבשקם.שיהיההלוואיבשקםשיהיההלוואיכוחי:אתמנסהואני
עוזר.לא

 •מכוחיגדולשברחואוזה.אתאיבדתי
מרחפים.ימיםנוראים.לילות

תנומהלתפוסמנסהשאניוברגעתינוקי.אתמחליףהסורסבבוקר
גועלית.בלשלשתהחצראתומלכלךצורח,הואבוקרשלקצרה
לשגעמאיימיםהטווסוכברקדהתינוקבלילהלישון.מצליחהלאאני

אותי.

השכן.עםזהעללדברהלכתישבוערתכמהכעבור
בשמחה.פניאתקיבלוהעיוניהשחוםהילד ,רפי

מאזאותישמלווהעייפותובסחרחורתמעייפותצורבותבעיניים
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ולבקש.להסבירניסיתירצוציםמשפסיםבשקטדיברתיהלידה,
 •שלונסורסכךכלגאהשהיה ,רפיעלקצתריחמתי
אתלסלקוהכסיה ,ובי ,ברפירגעהביסומתחשב.נחמדהיההשכן
הטווס.

בעייפות.אמרתיחיי"אתשהצלתחושבתאניתודה,"תודה,

גיל:
איןהקברות.מביתרחוקלאוחלקישראספלטקסעכביש.בחרתי
רבה.תנועהעליו

 .וסיןלחלושקטשומםהואבוקרלפנות
איסית.בנסיעהלצומתעדאותואובילאני

והכבישהעציםביןתצוץהבוקרכששמש ,ראשוןאורעםואחכה.

עדהסוףעדמנועשאגתראשוןהילוךאפתח.אנילגמריריקיהיה
 .האושרתמצית ...הקצה

אלח:
והביאהטווסאתמסרכיחגיגיתליוהודיעבדיבורועמד ,אכןהשכן

קוף.לילדיםבמקומו
לנכים.לעזרהקפוצ'יןקופילאילוףתכניתפיתח ,אחדוטרינר
כוסלנכהמגישים ,האוראתומכביםמדליקיםמופלאיםקופים
בכל.לוועוזריםגרביוואתבגדיואתמעליומושכיםמשקה,
מוחזקהואאזועדשנהבןכשהקוףרקמתחילההאילוףתכניתאבל
אומנת.משפחהאצל
קולרושובב,קטןקוףלילדיוהחמודהקוףאתשליהשכןהשיגכך

ובמיוחדוהילדים,והגדרותהעציםעלמקפץוהואלמותניוקשור
 .גבולללאומאושריםצוהלים ,רפי

גיל:
כמעטכברבערב.קמתיהצהריים.אחריהיטבישנתייקרה.זההיום

לילה.
העורחליפתאתליהכנתישינים.צחצחתי ,התגלחתיפנים,רחצתי

אתליטפתיחלק.כלבדקתילתדלק.נסעתיהקסדה.ואתהשחורה
איזהוהחלקים.הרחביםבצמיגיםנגעתיהרוח.מגיביאתהדלקמיכל
רוצה.אתהמהבדיוקלדעתזהכיף
במדויק.כךכלזהאתלממשיכולשאתהלרגעולהגיעלפרט.פרט

ציי.דשלבסבלנותחיכיתי

אלח:
יהיההכולשעכשיווהרגשתיסולקהטווסנרדם.הואבוקרלפנות
בסדר.

שינהעמוקלישוןלישון.אחד:דבררקרציתימוות.דממתשקט.
בליבעיניים,האיומההצריבהבלישמחה,ממנהשאתעוררמתוקה

ימיםהרבהכלכבראותיעוזבשלאהראשכאבובליהסחרחורת
ולילות.
לחלום.להירדם

לישון.רציתיכךכל
אתמעכבתהתנועות,אתבכוונהמשהה ,בגדימכלהתפשטתי

עלולהתינוקלי.שאיןיקרזמןובכוונהבתענוגמבזבזתהרגע,
השביחאתלתפוסרגעבכללחושרוצהאניאבל ...להתעורר
בה.שארזם

בכללינגעוכבדהושמיכהומתוחקרירסדיןבמיטה.התכרבלתי
העינייםשקסבחוץישן.הואכך.כלונעימהקטנהצמרמורתהעור

כמו ...עמוקיותרחזקיותרחזקיותרבכוחלהיעצםרקמבקשות
לבנים,פרחיםועודעודמעליונערמיםמלמעלהשנושריםפרחים
 ...העפעפייםעלומכבידיםעיניעלבשקטנופליםסגולים,צהובים

 ...השביחאתלתפוסמנסהישנהלאעוד

גיל:
אופנוע.עלבוקרלפנותקריר

השכנים.אתלהעירלאבשקטמתניע
ולחםחלבמחלקיםהישנים:בהרגליהןממשיכותהבוקרקלישאות
משאיתהרחוב,אתומנקהשוסףמסורבלקרוןהמכולת,לחנויות
הזבל.אתמפנהצהובה
השקטים,במיםמביס ,הגשרעלחולף •••החוצהגולשאנירבבשקט
ויחידהאחתאחת.פעם •לילקרותהולךמהבדיוקכךכליודע

רוצה.כךכלשאנימהאתבדיוקלעשות
אניושקט.ריקשבחרתי.הכביששלפנילצומתבירי-:המתקדםאני

ומקשיב.המנועאתלרגעמכבה
דממה.

אניהעצים.ביןהשמשתהבהברגעעודצהבהבורודהופךהאופק

מתניע.

 ...היכוןמוכנים,

אלח:
לעצמי.לוחשתאניישנה.אני
הפרחיםערמותהרגע.אתמרגישהאנינעימה.בשינהשוקעתאני

החלקהמיסה,עםבחללמרחפתאניכזאת.מסודרתבערימהמסביבי
משיכהעודשמאלהקסבההטיהמפחדת.לאאנימתרומם,הקדמי
חמימים.מיםזרמיעלכמומתערסלת,מתנדנדתלמעלה.

גיל:
חשוב.לאההיפך.זהפתאוםמההאילנותמראשהחמהבוקר.שמש

מהירות.ומגבירלזוזמתחילהאופנוע
שמשצלצלשמשצלשמשצלששמ

מהבהבויציב.חלקכךכלזהוהפעםשמצשלשמצלשצמלצשצששצ
הקסדה.שלהשמשמגןלתוך
בסנוור.לחושכדילרגעאותומריםאני

חזרה.מוריד

-אליהכוחבכלומסובבהגזידיתעלהידאתמניח

אלח:
מתחילהאזעקה.צופרכמושנתי.אתקרעהמקפיאהמנועצווחת

אוזנייםמחרישהמתקרבתומתגברתהולכתנמוכים,בצלילים
המוח.לתוךמיבבת

התרסקהחלוםבוערות,העיניים ...התעוררתיאנייתעורר"התינוק
 •בחדרמהדהדתהמנועוצעקת

 ...הכריתלתוךבכיתימחורבן"אופנועןשתמות"הלוואי

גיל:
יכוללאאניקמ"ש 280במהירותמסוכןזה ...העץעלשםזזמשהו

חיה.זאתאלוהיםלכביש.קופץהואמהכבישהעינייםאתלהוריד
חתול?זהמה
קוף?כאןהופיעמאיפה ...לכבישמהעץקופץקטןקוףקוף!זה
 •.עליועולהאניהצידהמושךלאאניאם
 .••אני ...עמודשםישסיכויאיןאצליחלאאני

אלח:
איומה.חבטה

מתכת.התקמטותשלמבחילרעש
שובהעינייםהתעורר.לאהתינוקונהדרת.חגיגיתדממהושקט.
שינהמכל.והמתוקהנעיםהריחוף ,אליחוזרתוהשינהכבדות
מתוקה. ,לתמיד
מאוחרהמגיעאמבולנסצופרשלקלושלקוללבלשיםמכדיכבדה
לקשת":מעבר"אי-שםשלהפזמוןאתומנגןמתקרביותר,

" ... someday I wish upon a star " לתרדמהאיתראותילוקח
 •ומעלימסביבישובנערמיםוהפרחיםמכלהעמוקה
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הלבנההירידות
יגילןר

אתמסנוורהיה-מחייךהיהגודקיןאשד ' . ,,: ~,;;

לי'אומדהיהאיתמר ,, .משהולו"תגיד .כולנו
לפנידבר."שוםדואהלאאבימשהו:לו"תגיד

-אירופהבמזרחקסןהיהכשגודקין-זה
סגולהבשיני-זהב,הפהאתלומילאמישהו

בבריתהתמוססוכשהקומוביססים-זהאחדי .ועושראושר-למזל
רצהותמידערירי'יהודיהיההוא .לארץעלהגודקין-המועצות
לושמוכרתזאתחבה:אומדתאופןבכלכךהקודש:ארץאתלדאות
מהמכולתוחבהמחוברים:לבןושבייםבוקרכלאחידלחםכיכר

עלהכוליודעתהיאכימדברת,שהיאמהיודעתהעםאחדברחוב
שבה.חמש-עשרהאותהמכידאביסוף.בלירוסיתומקשקשתכולם,
בזכרההיאגלי-העליה,שהגיעומאזאבלשתקנית:חיתהתמיד
סודא,אידיסודא,אידיהפה:אתסותמתלאהיאומאזאמה,בשפת

 )?רוסיתמדבראתהלכאן'בואלכאן'(בואוסקי?פורגאבאדישסי

בייגלהלקבותלמכולתבכנסתיבי.סעתהאפילוהיאאחתפעם
לי:אמדההיאושוקו.

 ,,סודא.אידיפודוסקי?גאבאדיש"טי
כלאותימכידהאתלגמדי?"השתגעתאמדתי' ,,לך'קודהמה"חבה
אבייודעת,אתיגיל'רבירבי'בארץ.נולדתיאבישבים.הדנהכך

מהמלח,עםדקשומשום,עםלאמלח,עםובייגלהשוקותמידקובה
לעזאזל?"לךקודה
כךעלאכזבהשלהבעההצטיידהפניהועלאמדה ,,סליחה,"אה

וחוץבסרחה:הייתיולאמהגב,אותך"דאיתירוסית,יודעשאינני
רוסית,קצתיודעהייתאםבוראהיהלאאבלכאן'נולדתאתהמזה

שמעתי."שאביכמופואטלהיותרוצהאתהאםבעיקר

שביאיתרבאו .לבדלארץעלהלאהואערירי'היהשגודקיןלמרות
אללה-חליפהלוחיתה .הלבןופבגהקובטדבאסטובים:חברים
כוכבישלכמווצבעוניות,קטנותמשבצותמשובצת-יוסטוד
היההואכך.כלהערצנוואיתמרגדישאביהחמישים,משבותהג'אז
אותווישן'גבוהכיסאמבתי-הקפה,מאחדשלקחכיסאעליושב
הגדולהכנסתביתשלהשמאליתבפינההמדרכהעלמציבהיה

וגומעהאחידמהלחםחתיכותכמהאוכלאחד-העם,פינתבאלבני
לנגן.כוחלוהיהזהאחדידקבאחת.המחובריםהגביעיםשביאת
ומתחילבקושיאותוחובקמהתיבה,הקובטדבאסאתמוציאהיההוא

פורסותהיווהימניותהגדיף,עלהשמאליותהאצבעותאתלהוליך
משקיעהיההואובשמהמאמץהרבההעבים.המיתריםעללמטה

חשבאיתמרגם-האמתאתלומדאםאבלהבוקר'שלבסולואים
לשרבבנוהגהיההואהמאמץבשל .משהוהיולאהסולואים-ככה

אבלכזה;מצחיקפרצוףמיןיוצאהיהואזמסה,התחתונהשפתואת
היהזה-דקותארבעיםשעהכחצישלממושכתהתאמצותאחדי
וסודי-שיני-הזהבאידיוס,כמולכולםלחייךמתחילהיהוהואבא,
הזמןאותוכללכביש.מעבדקבעדדךהעומדיםאותנוסיבוודושלו
ועניבתהוורדרדה,בלשונומלחיתלידו'רובץהיההלבןפנג

בלכלוכתבכתמתחיתההכלבשלהשעירלצווארוהאדומההפרפר
המדרכה.

יצליחולאשלעולםוחשבנוואני'גדיאיתמר'חברים:שלושההיינו
כימיים:סיליםפהלהפילינסהחסיןצ'דאםאםגם •ביבינולהפריד

השילוש-ןש )iאל·דים w~ךאלקוממיו.תלפסועיבחרווהאיראנים
קיימיםיהיותמידא'עידונישלהחיוורהגששייכון.תמידהקדוש

מהמורהבאזהוהישרך.העיקלןהקולבן,אותנו:כיבולנצח.-
ארךהיההואגורפיין.בנימיןלוקראולתושב"עהמורהלתושב"ע.

סרוגהכיפהכיסתההקירחתפדחתוואתשפםוגדלרגליים
הואבשביעיתלכיתהבכבסשהואהראשוןביוםצלחת.כמושנראתה

גררהואאחר-כךניפח."-חכמיםובלשוןנכון?גבוה,"אביאמר:
'ברוגזיהןשלו'הרגלייםאתתראו"תראוואמר:לקתדרהגדיאת
פראיירצ'פליןצ'רליאחר.למקוםמושכתאחתכלהשביח:עםאחת

לזהקוראיםחכמים"בלשוןהסמיק.וגדיצחקה,הכיתהכללידו."
הארוכותזרועותיושתיאתפרשוהוא ,,קולב,כמוקולבן'

רחב.משולשויצרקההבזוויתוהמדולדלות
 •בעצמומלאתמידשהיהאיתמרלוצעק ".אחדקולבן"יא

אצבעושלחלתושב"עהמורהלואמדלכאן."אתהבואבוא,"בוא
זהפלויד'פינקשלבווידאו-קליפהמורהכמוופתלתולהארוכה
נבוך'בחיוךואמרהרציןאיתמר .בשרכמסחבתהילדיםאתשסרחן
בצעמו,מלא
המודה."כאן"עד

על-פיסדוריםשהיובשמות,ביומןעייןהוא ,,חושש,אתהמה"בוא,
והוסיף:הישיבהמקומות

איתמר?"נכון?"איתמר'

מרוגשאךקמעה,נבוךהקתדרה,מרכזאלעצמוגדראיתמר
ומסוקרן.

לתושב"ע,המודההכריז ,,הצעירים,ורנותיגבירותי"איתמר'
נושקתשלוימין"בוהןבצחוק.פרצהוהכיתה ".עיקלןהוא"איתמר
כדורגלשחקניאצלכמונשביח,אחתמאוהבותהןשמאל:לבוהן
יותר.עודבולסזהגבוהותבנעלייםקרבייםחייליםאצלדנים.

העיקלן."איתמרורנותיגבירותיי
עלי.הצביעאיתמרהמורה?"איתר"ומה
"בואלמקומו.איתמראתושלחבאחתהמודההרציןאיתר?""מה
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הכיתה,לשולחנותבינותעצמיאתגררתילי.אמרהואלכאן!"
קמצן."יאכתבן.יאטרחן."יאקוראיםכולםאתשומעכשאני
בצבעאולסטארנעליבתוךנתונותשהיורגליבכפותהביטהמורה
ואמר:תכלת
אצלו."ייחודשוםמוצא"אינני
 ,גורפייןבצחוק.פרצההכיתהוכלצעק,גדי ,,המורה. ,חרמן"הוא
חכמים,בלשוןרגלייכפותלצורתשםלמצואבניסיוןשקועשהיה
שלרגליובכפותייחודשום"איןואמר:חזרהבדיחה,אתשמעלא

פלוני."
 ,, ."רני ,אמרתי ,, ,"רני
הכיתה ,, .ישרן"הואהכיתה,מסוףאיתמראמר ,, •ישרן"הוא

העבריתמןיפה"נגזרתואמר:גבותיואתקימץוגורפייןהשתתקה,

הגיע.הגואלוהצלצולישרן."הוארןהחדשה.

עלורדרדות.ושפתיוולבניםארוכיםהיוריסיולבקן.היהגורקין
ושערודקים,דםנימיפקועיםהיווהחלקותהשמנמנותלחייו

לבן-זאבכלבהיההואלבקן.היההואאףפנג, .חלבימתולתל
חנהגברתויפהפה,אך ,זקןככלבהיהנראהרעמה.בעל ,שיער

אצלשניםמעשרלמעלהשהואלהישבעחיתהיכולהמהמכולת
מתכוונת,אנישמה ,ביחדעברוהאלההשנייםמהיודע"מי ,גורקין

לכלהאלההענקייםוהחיוכים ,הבוקרשלהסולואיםאחרי ,,ברוסיה.
מתחילהחיתההקונטרבאסשלהשחורההמזוודהוהשבים:העוברים
מטבעואפילושקלים,שני ,שקללוזורקיםהיובמטבעות.להתמלא

היהגורקיןהאמיתית:ההופעהמתחילהחיתהאו-אזחמישה;של
ארמסטרונגלראישלשיריםשריםהיוהםהכלב.ואיתר ,שר

ת'טסג'אז,ת'טסאדלדולי,הלוזמר:מחזותמתוךשיריםופראנקי,
צווארואתמריםהיההכלבועוד.טרמפ,אחאיזליידית'הרואי

הוורדרד-תכלכל.עורולוצץהיהלשערותומבעדוהלבןהשעיר
אתמענה"הוא ,ליאומרהיהגדי ,,תראה,"תראה, .שרהיהכך

ואיתמר ,,הכלב.אתמענהוהואיוציםכמופהעומדיםאנחנוהכלב.
השיגיעםהבוקרכלאותנומסנוורשהואמספיק"לאמוסיף,היה
הנאה:מתוךשרלאהריהכלבהכלב.אתמענהגםהואשלו;זהב
הכבישאתתעבורדגי .לושיכאבגבוה,צליל ,משהולועושההוא

גורקיןהשפה.מחסוםגםוהיההיססתי,אניאךמשהו."לוותגיד
שמעתילאפעםאףעבריתאבלרוסית,ודיבררצוצהבאנגליתשר

מדבר.אותו

מטעמיםעמדנולכביש:מעברסתםשםעמדנולאאנחנו
לנונתנולחיות',לחיות'תנועמותתשלנציגיההיינוהומניסטיים:

לאמץלאנשיםלגרוםוננסהאינפורמציהשנפיץכדידוכןבחופשה
 ,,חברתית,"מודעות ,איתמרשליוזמהחיתהזווכלבים.חתולים

לדעתצריכיםאנחנוחברתית.מודעותלנושתהיה"צריך ,אמרהוא
אתם :הדתיהנועראצלכמולנוכפתשאילהראות ,גןארלחת

לחיות'תנושלמהסיירתיגאלקונטרה,"להםלתתמבינים,
הטפסים ,הדוכןאתלנוסיפק ,איתמרשלידידשהיה , ,לחיות
ביתשלהשמאליתבפינהלכביש,מעברשם, ,גורקיןאךוהשלט;
שלושתנולדעתההומאנית.ההנאהכלאתקלקל ,הגדולהכנסת

לא-והישרךהעיקלן ,הקולבןואנחנו:הכלב,אתמענההיההוא
בתוכניתהגדולהקלקולעלצערמרובנפשותינואתידענו

שלימזליםכשלושהכךבשלעצמנוראינוהאלטרואיסטית.
עדכלומרהקיץ,סוףשעדעצמנולביןבינינווהחלטנומוחלטים,

הפךוהענייןויהי-מה,סוףלזהנשיםאנחנוהחופשה,סוף
לאובססיה.

היהלובנםופנג.גורקיןוצחים:לבניםהבוקראתמתחיליםהיוהם
גדולבסגרןאותם:מכסהשהיההשחורלקונסרבאסבקונטרסטעומד
מאדימים.היוהםהצהריים,שעותלקראתלאס,לאסמשקל.וכבד

אחר-בשל;שאינותותשלכצבעוקלההוורדהמעיןרקבהתחלה
כתום-התפוזבגוןהשנייםהיואחת-עשרההשעהלקראתכך

לאבשלות.לעגבניותהפכוואילךעשרהשתיםמשעה-מזעזע
מהמכולתחנהאתתחקראיתמרלצל.עובריםלאהםלמההבנו

הפינהשזוחושב"גורקיןכך:בערךענתהוזוקצרותבשאלות
הקונטרבאסשלהקופסהאתבהלמלאבעירביותרהסרנה

~ייפ~סט;ם~סט;'ס;ייט;_:הברוסית:ליאמרהואבמטבעות.
ולאריק.)להיות~כוללא-הקדוש-הטוב(המקום:;גיוואייט,'

 ,,בשמש.להםנצליםופנגשהואבכלללואיכפת

פשוטהזה"האישלשפה,מתחתאיתמרלעצמומלמל ,, ,"לעזאזל
לעשותמבליזהאתולראותמנגדשםלעמודאפשראיפסיכופת.
הניילוןאתבשאט-נפשוקילףחנהשלמהחנותיצאזעףמשהו,"

הקופסהשבראשנייר-הכסףאתומיעךניתק ,הווינססוןחפיסתמעל
סיגריהלעצמוהציתהואהמדרכה.עלוזרקו ,קמוץבאגרוף
איכפת"לאוהוסיף,אומרת,"היאלו,איכפת"לאאלינו.והתקרב

בראשנוהנהנוואנחנו ,,נבלה.-הזהבחוםימותשהכלבלו
לכביש.שמעברהזהבשיניכנגדהשחוריםהשמשבמשקפיהחמושים
שלה ,איתמראמר ,, .אותימסנוורגםהזאתהנבלהלכל"ונוסף
כשהואהעיניים,עלושםהשחוריםהרייבאןאתחולצתומכיס

 .בלוזלאחיםמצטרף

אלעצמוכופףהיהגורקיןהדזרס.מגיעהיהשלושהשעהלקראת
קשתמשםושולההמדרכהשעלהשחורההקונסרבאסתיבת

עלאותהומעבירהקשתאתבפיואוחזהיההכלבמפלצתית.
אתמניעלמסה:מנגןופנגלמעלהמנגןגורקיןמיתרי-הקונסרבאס;

כברזורקיםהיווהשביםהעובריםכאן •ולכאןלכאןהקשת
והרפרטוארדקות.עשריםבערךזהאתעושיםהיוהםעשיריות.

המטפחת',ותכול'סוהר'בדומיה',נוגים:שיריםרקאבלרוסי,היה
ואחר-מופע:שלחצי-שעהדקותעשריםהכרתי.שלאשיריםועוד
הענקהקונסרבאסאתנושאהיההקטןגורקיןמתקפלים.היוהםכך
הכיסאאתאוחזהואהאחתכשבידובהצלבה,הכפוףהגבעל

אחריוהולךהיה-פראייך-הלבןופנגישב:שעליוהגבוה
שקופיםכךכלהםהכלבים<לפעמיםשלובזנב-הווילוןומכשכש
בליויוצאגתי""ערהקפהביתאלנכנסהיהגורקיןוצפויים).
במים,מלאומחלידישןוקומקוםבידגדולהשקיתעםאבלהכיסא,
המים.אתבטירוףלוקקהיההכלבהכלב.לפנימניחהיהשאותו

היה ,,סודא,"אידי .רירנוזלהיהומשיניונוטפתחיתהזרבוביתו
הביתה.)(הולכים ,, .דומוי"אידיוםבוא,מאיץגורקין

בדיוקעשההואמהמלצר.היההוארחוב,לנגןהפךשגורקיןלפני
יודעת,לאשהיאאומרתמהמכולתחנהוגםמושג,ליאיןברוסיה

בקפהמלצרבתורקצתעבד"הואלה.מאמיןאינניאניאבל
באהיההואשלו"בעבודהחנה.אחדיוםלנואמרה ,,'עוגתי',
מעבירוהכיסאות,השולחנותאתומנקהמוקדםמוקדםבבוקר
ובכלל ,שולחןכלעללבנהמפהשםהרצפה,אתושוסףמטאטא

הלקוחות.אתמשרתהיההואאחר-כךלפתוח.בשבילהכולמכין
תוצרתשירותהיהזה-פרצוףתעשואל-אייאייאייכזהשירות

היההואלקוחהאולקוחכללפנייודע.שאירופאיכמו ,חוץ
זהמנחם,וסוב.מהרעובדהיהוהוא ,הכבודבשבילקצתמתכופף
בן-הואכאילואליווהתייחסממנומבסוסהיה'עוגתי',מקפה

משפחה,"

 ,,האלה.השינייםעםללקוחותחייךלאשהואמקווה"אני
מהמדףמאובקותרסקקופסאותמורידהכשהיאחנהפסקה"חצוף!"

חצוף!""פשוט ,העליון
כזה?"כרישאותךשישרתרוצההיית"את ,גדי,,אמרחנה,"באמת

טוב.זהמהיודעיםולאצעיריםאתםחשוב.לאאמרת?מה"מה?
בשבילבידארוכיםופתקיםפרפרשלעניבהעםיפהלבושמלצר

 " ...הזמנהכל
אמרתי."בונים,"

אמרת?""מה

38 
 241גליון



הסברתי ,,בונים.לזה"קוראים
אמדה.בונבונים.""שיהיה

הואהדבר?קרהאיך •פוטרהואאחדשיוםסיפרההיאאחד-כך

עלגבינהועוגתאספרסועםהמעצבנותהלקוחותאחתאלניגש
האצבעותובקצותבאירופהכמואדמדמהמפיתלזרועותחתהמגש,
כשהתכופףברוסית,אמר ,,מאדאם,"פוזיאלוסטאהבונים.חבילת
מעלה,בלופולעיניושלו'המסורתיתהקידהאתלקודכדיקמעא

והאספרסוהגבינהעוגתלפתעבבבות:נראוהלחמיותשרקכך
וחולצתהפרצופהעלונחתוהקפהביתבחלללהםהתעופפוהקצר
הספיקעודגורקיןצרחה.היא"הצילו!"הוותיקה,הלקוחהשל

את<תציל ,,בונים,פאימאימנחם,בונים"ספאסיברוסית,לצעוק
תחתבגבורהכרעהואוכךהבונים.)אתתתפוסמנחם,הבונים,

עםמנחםשלהבוניםלבנבן.קצףלוצףהמחרחרכשמפיולשולחן
בעדנהנוחתמהםכשאחדבית-הקפה,בחללשייטוההזמנות,כל
ועב-פימה.קשה-עודףלקוחשלהנוצצתקדחתועל

בבית-כשנפלרחוב.נגןלהיותוהפךפוטרגורקיןפוטר.הוא
"לאצעק,פנסיונררופאשהיההפימה,ועבקשה-העודףהקפה,
בעלמנחם,התעורר,כשגורקיןלב.ד"מתעורריםהםבו.לגעת

 .איתרדיברולבסוףימיםכמהולכאןלכאןהתפתלבית-הקפה,
 ,,סובמייסטימי'ניהאפילפסיאאיאופיצאנטגורקין'"סלושאי
לאגורקין ).ביחדהולךלאזהואפילפסיהמלצרגורקין'(תשמע
"רא,ברוסית,אמררקהואעבודתו'מקוםעלהתחנןולאהתנצל

מאז,צפוי.)היהזהמבין,(אניפדדפולוגאל."יאפאניאטנונסו
כלהחנותמןישןסטולכיסאלומוציאמנחםייסודי-המצפון'בגלל
אתמחזירגורקיןבארבע,בערךכלומרהעבודה,יוםובסוףנוקד'

קצתולפעמיםשנשארוהקרואסוניםאתלונותןמנחםהכיסא.
שחור.קפהכוסאיזהגםממהר,לאוהואזמןלמנחםישואםירקות,
לאהואטובוהחלוד'הישןהקומקוםבתוךמיםנותןמנחםלכלב
מצפון.ייסודילגביולוואיןאצלועבד

כל-כךלהתאכזריכולהנפילהבמחלתשחולהבן-אדם"איך
הבשרי.באפוומשךאיתמראמרלכלב,"

רוקנתזועמההסמךאתמשפריץכשהואגדיאמר ,,"אפילפסיה.

 .איתמרשלהגולשיםבחולצתשפגע
איתמר.נהםאותי,"מטביעאתההלו,"תיזהר,

צדיךלאבדוד.דברזההחלש,עלשלוהתסכולאתאתמוציא"הוא
גדיחזר ,,אפילפסיה,-איומהמחלהזה.אתלהביןכדיגאוןלהיות

להכעיס.כדי
הוא-מדבריםשניכםבואשרפלמוניבןאלמוניופלוני"כפיון'
נכפה",

שלהשניבצדמולנושםעמדוהואלשמים,עינינושלושתנונשאנו
לתושב"ע.המודה-הדוכן
אותי.שאלהואמדברים?"בדיוקהםמי"על
רחוב,"נגןאמרתי' ,,לכביש.שמעבדהלבקןההואהטיפוס"על

 ,,ישנים.אמריקאיםשיריםאוהברוסי'
בלשוןכבדאבל-כפיון-זומלהקיימתהבינייםימי"בלשון
 ,,נכפה.כלומד'אפילפטי'לאדםהכינוימופיעחכמים
איתמר.לוהתחכםלהתכופף."מוכרחהוא"יעני
וגביניובמשובה,לתושב"עהמורהגורפייןלוחייך ,,זה.מעין"משהו
לעצמיחשבתיפלויד.פינקשלהידועבסרטוןכמוקיפצוהעבים

משובבדימורההואהכולבסךאבלמאיים,באמתנראהשגודפיין
חביב.שמדן-

עניין.ברובוהחקרניהדעתןהמורהשאלפה?"עושיםאתם"ומה
כדיהזדמנותאתאיתמרניצללתושב"ע,"המורה"אנחנו'

אלפייםמלפניתיאורטיותבבעיותעוסקים"לאבמורה,להתגרות
אולעבור'אסוראובשבתלעבורשמותרושטחנוגחשודעלשנה

מודעותלנוישאנחנו'אסור;אוהמתאתלכסותמותראם
לאוגםתורהשלבאוהלהעצמנוממיטיםלאואנחנוחברתית,

להצילכדיכאןאנחנוהמודה,המזויף.הממסדלמעןמשהועושים
והואבעיניך?"מגוחךבתים.וכלביםלחתוליםמסדריםאנחנוחיות.
ומזלזל.בוחןחיוךוחייךהבשריבאפומשך
נכון?"איתמר'וחלילה!"חס
 ".ןכ"

למההערכהמלא"אניראשו.עלהכיפהאתהיטיבגורפייןהמורה
ישכמותה.מאיןחשובהמשימהזוהגדול'בחופשעושיםשאתם
לחברתבניםאתם,ואילוברירה,בדליתבחופשהשעובדיםילדים
חלשים.יצוריםלמעןמתנדבתבפעילותעוסקיםהבורגנית,השפע

זולתנים."הםוהישרךהעיקלןהקולבןמאו.דיפהזה

כ .. 1

הזנבסביבשסבפוליטיחברתיויכוחלמיןלהיכנסרצהכבראיתמר
ואמר:אותוחתךגדיאבלויברח,לשםויכוחמעין ,עצמושל
לפניבחופשעושיםשאנוהחשובהשהעבודהזהאותנושמרגיז"מה

באיתמר'ביקורתיבחשדהציץגיוסהמלהאתוכשאמר ,,הגיוס,
גורקיןעלהצביעוהואהזה,"הדבררקעעלמגוחכתלהיות"הופכת

לכביש.שמעברפנגועל
תההלכביש?"שמעברהאלההאדמדמיםבשנייםנוראכךכל"ומה

 ,גורפייןמרלתושב"עהמורה
אמרתי.הכלב."אתמענה"הוא
וכברלתושב"ע,המורהאמד ,,הכלב.אתמענהשהואדואהלא"אני

חיישניותלצלחותמתארכותשלוהזמנופילאוזניאתדימיתי
רגישות.ולאנטנות

ולעבורהקשתאתבשיניולתפוסהכלבעלציווהגורקיןבדיוק
הפינאלה,לשלב
מנסההוארואה,"אתה ,מפיצעקהפרצההמורה,"רואה"אתה

קרקס."לכלבעבודה,לכלבמחמדמחייתאותולהפוך
הואשם?קורהמהנחמ.דדבר"זהלתושב"ע,המורהאמר"אוי,"
ומנגןהקשתאתבפיואוחזוהכלבגרומות,באצבעותלמעלהמנגן

 ,גורפייןומרמקרוב."זהאתלראותחייבאנינחמד'זהאוילמסה,
עבראלהכיפחותברגליואלבניאתחצהלתושב"ע,הענקהמורה
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עיניובשתיהקסוםהמחזהאתלראותכדיכחולם,גורקין
ופנגגורקיןמולעומדגורפייןאתראינולכבישמעברהממושקפות.

הקונסרבאסתיבתתוךאלמסבעהשליךהואאחר-כךלהם.ומאזין
קוממיות.משםלוופסעהשחורה
שכולםהפלאמה •לנושישהמורים"זהאיתמר'אמר ,,רואים,"אתם

דפוקים,"יוצאים

לכבודמבחוץהגדולהכנסתביתאתסיידוזהאחריימיםשלושה
רקעעלנעלמווגורקיןופנגלטובה,עלינוהבאיםהנוראיםהימים
מהמקוםנראהזהאבללכביש,מעברוניגנושםעמדוהםהחג.לובן

שעתלקראתרקלב.דלנגןהחליטהקונטרבאסכאילועמדנובו
והחיוור.הגדולהקיררקעעלארגמנייםלבלוטהחלוהםהצהריים

גנניםמערכברהיווגורקיןפנגכאשרוחצי'שלושבשעהבערך
פנגהקשיחה.לתיבההקונסרבאסאתגורקיןהכניסכהלכה,
קפהלכיווןימינהבגמלוניותלפסועהחלוכברממקומו'התרומם
"פנג,הכלב,אלצעקגורקיןאבל-הרגלשלכוחו-"עוגתי"

הולך'אתה(לאן ,, •נוראסטוגויוודרורםאידיוש?אידיטיקורא
אלהצביעהגורקיןשלהגרומהואצבעובכלל.)אחרבכיווןהולכים

בבהמיותואחר-כךעומדו'עלקפאהכלבאחד-העם.רחובעבר
מלחיתכשהואאדוניו'אחרופסעזנבוסביבסבכבשההמאפיינת

מרפקגדיתקע ,,שלנו'ההזדמנות"זאתוהענקית.הוורודהבלשונו
מצרכים.כמהלקנותחנהשללחנותהולך"הואאיתמר'שלבצלעו

תהיהחנהאיתר.תדברואחריו.ולכורניאתקחמסלול.משנההוא
שהואשלולשכללהכניסתצליחואוליאולישלכם,המתורגמנית

מבעדביהביסאיתמר ,,זה.עםיפסיקוהואהכלב,אתמענה
בו.הבטתיואניהשמש,למשקפי
 .שאלהוא ,, ?"הולכים

חנה.שלהמכולתלעברקוממיותפסענוושנינואמרתי'"הולכים,"

ישן.בייגלהומכרסםבפתחרובץפנגאתראינולמכולתכשהגענו
שלה.הקטנההמכולתלחנותלהיכנסהגדוללכלבהרשתהלאחנה
לאהוא"עכשיו •מעליודילגנוואנחנוהבייגלה,עםעסוקהיההוא

חנהעמדוהרושמת,הקופהלידבמכולת,איתמר.התחכם ,,יגדל'
ברוסית.שיחהוניהלווגורקין
שקלים(חמישהפומידורוב,"קילוגרםזאדורוגואטושקלי"פייט
 ),יקרזהעגבניותקילובשביל

בארבע.>זהאתלךאעשה<אניצ'טיריה."זאאוטדאם"יא
ליאיןזאתבכל(אבלייס." tt ~א~ ryניהוסיורבנואומיניא"נו,

מספיק.)

בחינם?)רוצהאתה(מהבייספלטנו?"חוצ'שטי"שטו'
בשלוש.)ליתעשי(לא,שקלא,"טריזא"נייט

נע.)(אר ,,"צ'טיריה.

יותר.)לאגרוש<שלוש,בולשא,"קופיהקיניהאי"טרי
סובאקי?"ולאידופוקופאיישניהקוגדאניהטיפוצ'מו"סקאז'י'

הכלב?)בשבילאוכלאף-פעםקונהלאאתהלמה(תגיד'
ואנישאיתמרהיחידההמלההיהפנגפנג?)(בשבילפנגא?""ולא
לשעתשזכועכבריםכשניהלחםמארוןהזדקפנוושנינוהבנו'
כושר.

פנגא,""ולאאמרה,,,היא"רא,
אוכלהואצריך.<לאאייא."שטוסאמויא,סוז'היססאוןנאדו."ניה
אוכל.)שאנימה
איתמר.שאלאמר?"הוא"מה

שגםאותיהפתיעוצחקה,באמירהחנהאותופטרה ,,רוסית."תלמד

צחק.גורקין

אוכל,"שהואמהאוכלשהכלבאומר"הוא
חרא,"אוכל"הכלבסיננתי,"בטח,"
 •בןהקורסביבסבהדיפלומטמשוםבוהיהאבלחצוףשהיהאיתמר
לתרגםתוכלימשהו.אותולשאולרוצה"אניאמר' ,,חנה,"גברת
 "?לרוסיתאותי

אושר;מרובקרנהכזאת,הזדמנותלידייםלהשנפלהחנההגברת
נפלא.-מתורגמניתלשמשגםברוסית,פלוניעםלקשקשרקלא

נהרה.ופניהאמרה "!ןכ"

אותו"תשאלי •בזוזוידיואתוחיכךאיתמראמר ,,אותו'"תשאלי
הסמקתי. ,,הכלב.אתמענההואלמה
אבלחולין'שיחתעלחשבההיאציפתה.לאהיאלזההחווירה.חנה
שלה!במכולתלאזהסליחה,נימוס,חוסר
אמרה.חצוף!"זה,אתאותולשאוליכולהלא"אני

מהתשאלי'<תשאלי' ,,זנאס.חאטיאסאוניישטווסי'ספר"ספרוסי'
ברוסית.גורקיןאמרלדעת?)רוציםהם
הקופהמכסהעלבעצבנותבאצבעהוהקישהבגרונהחיככהחנה

הרושמת.

השאלה.עלגורקיןחזררוצים?)הם(מהנאדא?"אים"שסו
ביבושת,ואמרהמצחהעלשנפלהשיערקווצתתיקנהחנה

 ,, •סאבאקוינאדאיזדייואיישסיאסיז'אצ'יאםזנאסחאסיאס"אניי
הכלב,)אתמענהאתהלמהלדעתרוצים(הם

ביפעםבעצבהביסהואבן-רגע.חירורייךהפךכסלקהאדוםגורקין
אחר-פרסיכחוקרשנראה-באיתמרופעם-עויןנראיתי-

הרושמת,הקופהבכפתוריאי-נעימותמתוךששיחקהבחנההביס

אמר:ואז

כמולאהם(הדברים ,,קאז'טצא.קאקטאק,נסיוניהדלה"נאסאמום
שארואתהעגבניותאתלקחתמבלימהחנותויצאנראים.)שהם

הדלפק.עלשצברהמועטיםהמצרכים
 •איתמרשאל ,, ?אמרהוא"מה
התפוגגה.שבקרביהעוינותוכלאמרתינעלב!""הוא

שתעזבומבקשת"אניבזעם.חנהאמרהלקוח."הפסדתי"בגללכם
לבקשרוציםלאאתהאםבשמכם.אתנצלאניהחנות.אתעכשיו
קצינהחיתהכאילונעיםולאפוקדניהפךשלההקולוכאן ,,סליחה,
צריכיםאתםהכולשכמוכם,ועקשניםסקרנים"ילדיםהאדום.בצבא
איתמראבללצאת,עמדנוכברמהחנות!"תצאותצאו'לדעת,
ופלט:הסתובבלהתאפק,היהיכולולאעיתונאישלאופילושהיה
שתקה.היא ,,הכול'זהאמר'הואמהלנותגידי"רק

במיומנות.התחנחן ,,חנה,"בבקשה,

לאהםשהדבריםכזה,ניסוימיןברוסית,כזהמשפססתםאמר"הוא
 ,,נראים.שהםכמו

ליחידהגיבושלוהיהפרש.גדיבשמש.חמיםימיםעשרהלהםחלפו
הואגיבושון.מעיןלעצמועשההואהגיבושולקראתמובחרת,

תרמילנשאגבוועלמשקולותהקולבניותשוקי-רגליועלהעמיס
ביום.פעמייםלפעמיםיום,כלהיםחוףעלרץהיהכךחול;מלא
חתוליםלאמץאנשיםולשכנעלעמודכוחישלמיזה,אחרינו'

'יוריםשמאלהשהואכךעלבוקרכלגדיאתקיללאיתמרוכלבים.
והםלהםאיכפתבאמתשלאהסובים''החברהמאלהאחדובוכים'
לרגעשקט.יהיהשהמצפוןוכדיהרזומהבשבילשעושיםמהעושים
שלהשמאליתבפינה-לרחובשמעברהרוסיהרחובנגןכינדמה
אבלוכלבו'הואמלבו'משתכח-באלבניהגדולהכנסתבית

אמר:ואיתמרהשקמןהמרצעיצאיומייםאויוםכעבור

אה?"עזב?גדילמהיודע"אתה
הגיבושון,""בגלל

שהרוסיהעובדהאתלשאתהיהיכוללאהואשלי.הסבתא"גיבושון
לטפלמסוגליםלאואנחנורוצה,שהואמהעושהלכבישמעברםש

גיבושוןשוםהכלב.שלהעינויאתלהפסיקכמופעוטכזה~עניין
 ,,עזב.הואמהבושהצבא,ושום

ראיתיאזאבלבצחוק,לפרוץשרציתיאידיוטיכךכללינשמעזה
ובאמתבזחיחות,ושריםעומדיםופנגגורקיןאתלכבישמעברםש
מעברשם,חייךגורקיןהשניים.שלהגוףבתנועותלעגנימשהוהיה

כשהואקמעה,מלתעותיואתפסקופנגומזלזל;זהובחיוךלכביש,
יכוללעצמי'אמרתילעזאזל'ואנה.אנההמשוערראשואתמטלטל
צודק?שאיתמרלהיות
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גורקיןלפתעבחיים.אחתפעםרקשרואיםמוזרדברקרהואז
בקשתלהיאחזוניסהכשיכורהתנודדהסטול'מכיסאהתרומם
נותרוהואקמעהלאחורפסעהכלבהכלב.שלבפיוקבועהשחיתה
לבן-השיערראשומיובשת,כחליפההקונטרבאסעללרגעתלוי
שהספקנומבלי ,אחר-כךושניח ,השחורהכלישלבחיקושמוט

חסטולכיסאהקונטרבאסועלגורקיןעלהקונטרבאסהיהלראות,
החפציםשניתחתהמשובצתהחליפהאתלראותהיהקשההארוך.
אלקרבואחרבמתרחש,הלוםהביטהכלבעליה.שהונחוהכבדים
 •הסטולכיסאעלהגדולההקשתאתושמטגורקין
אין-יודעממקוםלפתעלוהגיחועב-זקןקצר-שיערצעיראיש

צועק.כשהוא

חם ,בולגעתלאלעשות.מהיודעאניבאיכילוב,רופא"אני
ואמר:גורקיןעלשנערמובחפציםהבחיןאזאבללב.ד"מתעוררים

חמשתוךלנשוםיפסיקהואהריהוטאתמעליויורידולא"אם
ייחנק."הוא ,סיכוישוםלואיןדקות.

פעםהערימה,שתחתגורקיןאתוסבבהרגלייםביןזנבהשפילפנג
לראותכדישנאסףחרבבקהלאדישוהביטהתיישבאחרופעמיים,

ניבים.חשףלגורקיןלהתקרבניסחשמישהופעםבכלהמחזה.את
-באחתהכביש.צדימשניהמדרכותשתיעלהצטופפואנשים
להגישבניסיוןממכוניותיהםיצאואחדיםנהגיםנעצרה.התנועה
שהזדמן ,שוטרעומרם.עלקפאוהגדולהכלבאתמשראואךעזרה,
באחתהקסדהאתהסירבמונית,התנגשוכמעטוספהעללמקום
ושאל:
קיבינמאט?"כאןקורה"מה

מאיכילובהרופאהזדעקהנפילה,"מחלתחולההואהזה"האיש
מעליולהורידמהרמחר"וצריךאחרים,אנשיםארבעהכשמאחוריו

שכולםנראהאבל ,חופשילנשוםשיוכלכדיהחפציםכלאת
משחו,"תעשההכלב.מןחוששים
השוטר.נבהלאני?""למה
לא!"החוק"אתה
כלבים."מאלףלאתנועהשוטר"אני

אתמעליוונסירלגורקין"ניגשאמרתי,סוף."לזהנשיםבוא"נו
והקונטרבאס."הכיסאהקשת

רע.דקולואבל ,איתמרלחשפנג."שלנקמתו"למה?
"השתגעת,בתחינה,אמרתיימות."הוא ,איתמרימות,הוא"כי

 ,קטנוניתהיהאל ,נובוא .בכללמפנגמפחדיםלאהריאנחנו
אותו!"נצילבואקדימה!אדם,בחייכאןמדובר

-שהואכמוככה,-הדוכןאתעזבנו .איתמרנתרצה ".בסדרב"סר
הגדול.הכנסתביתשלהשמאליתחפינהלעברהכבישאתוחצינו
הזדקף.ופנגהדחיסיםלערימתשתחתהמשובצתלחליפהקרבנו
אמר:איתמר

ימשיךשהכלבבמקוםאבלארצה."טוב,כלבששש,טוב,"כלב
וחלבןהשעירצווארואתוהישיריותרעודנתמתחהואלרבוץ'
מחרחרהחלהואטרפה.עללזנקהמתכוננתצידכחייתלפנים
ורדרדים.וחניכייםצהבהביםניביםחושף ,כלפינובשנאה

המשקפיים.עםמוזריםלונראים"אנחנואמרתי,המשקפיים.""זה
יירגע,"הואאותםנורידאם

בכיסאותםוסמנובלוזהאחיםכמוהמשקפייםאתחסרנובאחת
לחשוק ,ולחרחרלנבוחהחלוהכלב ,צעדעודביצענוהחולצה.
כמעטהצהוביםואישוניומפיונטףלבןרירניבים,ולחשוףשיניים

מחוריהם.יצאו

כדילמותמוכןלא"אני ,במרפקיאיתמרמשךזה,"את"עזוב
 ,, •גורקיןאתלהציל

ואנו ,לאחורברחשנסוגהכבישצדימשנישנאסףחרבהקהל
זאתראהפנגהכביש.באמצעונעמדנואחורהצעדיםמספרפסענו
אחרשם,רבץלשניהרק .לאדוניוסמוךמלחיתלרבוץוחזר

ביןכשזנבוופעמייםפעםגורקיןאתבשניתסבבהתרומם,

בפההקשתאתאחזלאסלאסהערימה.אלניגשואזהרגליים,
ותישמטתיסחלאשזוכדימשקלשיוויעללשמורמקפידכשהוא
אחר-אותה.עזבהואהקונסרבאסשלהשחורלארגזמעלרקמפיו:
פעםבשיניואותולתפוסוניסהחססולכיסאשללרגלייםקרבכך

לשפתסמוךעדהתגלגלהכיסארב.בכוחבונגחמשנואשופעמיים:
הבסנונימחלקואליוקרבהואהקונסרבאס.רקנשארהמדרכה.

גורקיןאתעיגולבחציוסבבנמלךלפתעאבל ,לוהמוכרזההרחב,
מלתעותיואתנעללגריף,בסמוךקדימהצווארואתמתחהשרוע,

אתוקדימהאחורהראשבתנועותוגררוצוואר-העץהמיתריםעל
לימין-וכרסתנימגושם-בקושינעשבתחילההקונסרבאס,

אותהשמורידיםחסקהכמוגורקיןשלמגופוגלשולבסוף ,ולשמאל
למים.

 Hiן
 ~ו

 <:י;;::::::--_,:::..:~ :-·

מדוברכאילוכפייםמחאהמדרכהצדימשנישהתאסףהציבור
אחר ,בזלזולהעומדותובמכוניותבקהלהביספנגקרקס.במופע

לבן-לראשוסמוך-רגלייםואחרקודםכפות-שלביםבשנירבץ
השתלשלהגורקיןשלוהוורודההארוכהלשונוגורקין.שלחשיער

קצףהמכלול.מןמנותקעצמאי,כחפץונראתההצידה,מפניולה
המדרכה.עלוניגרפיובזוויותהתעבהלבנבן

פנקסו.אתושלףהשוטרשאלאליו?"לגשתאפשרכבר"עכשיו
לתת"צריך ,ועב-הזקןקצר-השיערהמזדמןהרופאאמר ,,לא."עוד
לב.ד"להתעוררלהם

משסמה.במכסבפנגוהביסהשוטראמר ,, •"בסדר

השוטר.שאלהכלב?"עםיהיה"ומה
אמרתי.אליו,"לגשתלנסותיכולאתהרוצה,כךכלאתה"אם
לאיכילובבפלאפוןשיצלצלשלנומהרופאתבקשקודםאבל ,"כן

 •גורקיןעלאיתמרהצביע ,, •בשבילולא-בשבילךאמבולנס.ויזמין
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במתינותבתחילה ,גררקיןשלפניואתללרקהחלהכלבבינתיים,
פנגשלוהמחוספסתהררררדהנרלשר .מתגברבקצבכךואחר

הרררדרדההלשוןהשתלשלהשמתרכרהאדום,הפרצוףעלהחליקה
רשלזהשלהלבןהשיעראלהלכלומעלכנחש,גררקיןשלוהצרה

אח.דכיצורלהםנראוהםולפתעזה,
העברים.מכלנשמעוהגועלונהמותהשוסראמר"איכס."

יתעוררהואככהסוב,"זה ,ועב-הזקןהשיערקצראמר ,,סוב,"זה

מהר."יותר

גלוי.בקבסהתכרכםופרצופוהשוסראמרבסרח?""אתה
 ,,אחוזים.אלףבסרח,"בסרח,

בקצבשתייםכדקהעודהמעולףהפרצוףאתללוקהמשיךפנג
מחלום,כניעורהתרומםהואהתעורר.גורקיןואזמהיר,אךאחיד,

צררעלמוסהוהפהצררתהעיניים-קמעהעוותהאדוםפרצופוכל
קצב,באותואותוללקקשהמשיךלכלבואמרמרפקיועלנשען-

שמחה:גרגוריבוקעיםכשמלועו
נואצ'נ~לסיא.ארזיהיאחוואסיס,פראבדאנוחוואסיס,"פנג,

 ,התעוררתיכבראנימספיק,באמת<מספיק,אצ'נולסיא."חוואטיס
התעוררתי.)באמתנו

בצדהרחוב,בפינתלנגןחזרווהקשת,הקונסרבאסופנג,גורקין
התירוץעזב.ואיתמר ,שבאלבניהגדולהכנסתביתשלהשמאלי

השחרוראתלעצמולסדרצריךשהואהיההחופשסוףלקראתשלו
 .לקב"ןללכתאפילולואיכפתהיהולא ,מהרשיותרכמהמצה"ל

ברגליווהתרוצץהחברתית''המודעותואתהדוכןאתשכחהוא
שאותונוסףתירוץלוהיהלבקו"ם.הגיוסלשכתביןהעיקלניות

הדברהיאהיאשהאהבהגילההואכדרכו:באידיאולוגיהגיבה
שהיאבתוקףוסעןליבשםחברהלומצאהואלאדם.ביותרהחשוב
האמיתי.הדברזה ,וזהו ,אוזניולקצותעלמאוהבושהואחייואהבת
הדברחיתה-לי-אזאבלחברות,ששעודבערךהיומאז

ולהביסלדולפינריוםסמוךהיםשפתעללשבתנהגוהם .האמיתי
אומרת:חיתהוהיאובשקיעהבגלים
שירים.כתבההיא ,, •הודאיזה ,מכאןיפואת"תראה

גביעלזומזרחיתבישיבההעיקלניותרגליואתמקפלהיהואיתמר
 ,ואומרמהנהן ,זו

התיכון."המזרחזהלי,התיכון,"המזרח
לחיותמ'תנויגאלועם ,והדוכןהפרוספקטיםעםנתקעתיואני

ועם ,משהוקרהאםלשאולכדיבשבועפעםבאשהיה ,לחיות
אותי.ומסנוורהבוקרכלמחייךשהיהלכבישמעברגורקין

לפניהזההדוכןאתלעזוביכולתילאמהמשוםעזבתי.לאאבל
חשובכךכללמהלמה,הבנתילאעודאזאוגוסס.סוףהחופש,סוף
שהגששהיהנראהשבוע.עודבאלבניכאןיחיההזהשהדוכןלי

הלךאחדכלקאקען.הולךא'עירונישלהקדושהשילושהחיוור,
שבוע:עודשבועעודהזההדוכןאתלהחזיקהתעקשתיואני ,לדרכו

ישבורלאהואבגודקין.רק ,בגורקיןהסיבהאתתליתיאזאבל
אותם.שברשהואכמואותיישבורלאלעצמי,-הואחשבתיאותי,
מנצלהואבפירוש, ,אותומענההואאבל ,אותואוהבשהכלבנכון
-אוגוסססוףעדמפהזזלאאניויכוח.זהעלאיןנקודה.-אותו
הדוכן.אתלקפלאמורהיהיגאלשבוהזמן

לעשרהבתיםלמצואהצלחנוהמאזן:אתימיםשלושהכעבורבדקתי
משהו:עשינו ,לעצמיחשבתירע,לאכלבים.ולשנים-עשרחתולים
העברנושבההיפהבפעילותזחוח-דעתככהלימהרהראניובעוד

שלושחיתההשעהמוזר.דברקרההחופש,אתואניאיתמרגדילנו
למעלהמנגןגורקיןההופעה.שלבשיאההיוופנגוגוריקןורבע,
החלהואפנג,שלמפיוהקשתנשמסהלפתעלמסה.מנגןופנג

דירפעם-פעמיים-שלוש-ארבע,-סחורסחורבעיגוליםלהסתובב
עלצנחהואנתלחלחה.והזרבוביתשלוהניביםמיןנזלוצמיגילבן
בוורדרדותהתבסבסההרחבהולשונוהמדרכהלשפתסמוךצדו

קצףשלופרץוידדה,עלתהוהשעירההענקיתנסנו •השעירמראשו
את ,הכלעזבגודקיןוהעבות.הכפולותהשפתייםעלצץ

אלורץהשחורה,התיבהבתוךשנצסברהכסףהקשת,הקונסדבאס,
המדרכה,עלמזרחיתבישיבהשםהתיישבהואהמדרכה.שפת

החמישיםמשברתהג'אזיססיםשלהמשובצתהחליפהאתמלכלך
הואהכלבשלהגדולראשואתאלבני.רחובשלובפיחבטינופות

צווארואתשקישסההאדומההפרפרעניבתואת ,ירכיותחתהניח

הכלב,שלראשואתוליסףלוישבכךבאחת.פנגמעלהסירהוא
המחזה.מןעיניאתלהתיקיכולתילאמתגבר.בקצבולסף,חזור

אנשיםבכיס.אותםוסמנתימהחוסםמשקפי-השמשאתהסרתי

האלהבשנייםהביסורקהםלרגע.עצרולאברחובשעברו
 ,כאחדוחשדןדאגן ,חקרנימדוחקבמכסהמדרכהעללהםהשרועים
קואוטובוסולרגעיום,כבכללהםנסעוהמכוניותללכת.והמשיכו

אתליהסתירנוסעים,מספרעלאדוםמיניבוסעםשהתחרהארבע
הואגםהכלב ,לעצמיחשבתי ,אפילפטיהכלב .גודקיןואתפנג

פשוט-איבריםשםישבגורקיןמי?עלכאןשומרבצעםמיאזנכפה:
הלבןשערוהכלב.שלהגדולראשואתוליסףהמדרכהשפתעל

הלבןכשיערוהתערבבמפרצופוחציכיסהגורקיןשלוהמתולתל
העורכתמיוהשתרבבוצצוהזההלובןומתוךפנג:שלוהמשיי

אמרתיפנג.שלוהמחורצתהוורודהוהלשוןגורקיןשלהאדמדמים
שםוכשעמדתיהכביש.אתוחציתי ,משהופהללמודשאפשרלצעמי
התחושה,אתהראשונהבפעםחשתי ,ולגודקיןלפנגבסמוךכפוף

בלב,ליצבסומשהונראים,שהםכפיבדיוקלאהםשהדברים
השעירההמשולשת,באוזןלכלבלוחשגורקיןמהלשמועוניסיתי
בודייש"סי ,ואמרחזר ,אמרהוא ,,יס,"אציב •שלווהגדולה
ברוסיתהאחרונההמלהשלוהצליל ,,אצ'נושסיא.סיופורדקה,

חנהאתואשאלאותושאזכורלעצמיואמדתי ,מוכרלינשמע
אמרשהואמהזה ,"תתעוררלי:אמרההיאוכששאלתימהמכולת,

 • ,, •עוררתתאתה ,בסדרתהיהאתהב,לכל

הדממהבאזורי

הפנימית

 12-+מעמ'+-המשך

סבוראני /פרא.שעולהצמחפתאום,
בעלשהואהחיים/שלמהלךשיש

אנחנושבו /,עצמומשלתנועה
מתרוממותהאורחיםכפות /שוליים.
אתשרואהכמיבוהה, /בכבדות

מפההנשקפתהעירקצהאל / 1אבותיו
החלות("וההפסקות ,,רחוקה.לקטטה

 .) 12עמ'כמו"היום,במהלך

שלהאישיתהבדידותתחושתלצד
כלשהובאופןמועברבשירים,הדובר
האשהלביןהאיששביןהקשרמקרם

עלביחדשלתחושהלצד •שאיתר
ישהטבע,בחיקהרומנטיקהגבול

השלמות,חוסרעלהלממדותאמירות

ארעיות,שלתחושהמקננתכשברקע
ובכלמקוםבכל ,שבכולהידיעהאולי
כמורעיות,.האסמרנהאהבה,שלקשר
ביןלאשליה,מציאותביןהיחס

לאמוסב"אבלהמדומה:לביןהאמיתי
 /האמת.אתלדעתלאכדיראשלהסב
הברירהאיננהשהסרותלהאמיןמוסב

אתהחותמותבשורותנאמר ,היחידה"

עצבבושישהזה,היפההשיריםקובץ

הדבריםשלבערכםהכרהמסוים.
חייםעםהשלמהלצדהמשמעותיים

 •שלמ~ת.נדערי

גורכיץ'ניצה
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זהמצד
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

לזיתןעמוס
 ~ 33מעם'~המשך

 ,)'מע

אתלהכלילנאמןמציעזהמקוריבספר
שלבמסגרתוהחברתיתהמדעיתהתפתחות

"גיאו-גםהנקראתמוכללתאבולוציהתורת
מנגנוניםאותםכיטועןנאמןדרוויניזם",

 ,החיהאורגניזםשלהאבולוציהעלהאחראים
בכללהחומרשלהאבולוציהעלגםחלים
שניוהחברה.המדעשלהאבולוציהועל

בתהליךפועלים ,מסבירהואמרכיבים,
היוצראקראימנגנוןהאבולוציוני:

אתהבוחרסלקטיביומנגנוןנזוטאציות,
לשרודסיכוייהןלפיהיציבותהמוטאציות

 ,השטריימילגזירתשלהאקראיותכמו(כזמש
 ,למשל ,כךמכן>.לאחררווחכמנהגואימוצה

ביקוםהחומרהיווצרותעלשםמדברהוא
ליסודותיווהתפרסותוהגדול""המפץלאחר

"נוקליאוסינתיזה")בשם(הידועהכימיים
מנגנוןש"כניציוולואבתהליךעלכ

התנגשויותבדמותפועלהאקראיות
היאוהסלקציהגבוהות,באנרגיות
הכוחותידיעלהקשוריםמצביםבהיווצרות
יציבים,וסדרעצמיאירגוןנוצרהגרעיניים.

להגיעהיאהמטרהכאילונראהוהכול
בטבלהביותרהכבדיםליסודות
משופעהספר .) 44<עמ' " .••המחזורית

שאיניהמדע,מתחוםכאלהבדוגמאות
מהן.מתבררהעיקרוןאבללהבינן,מתיימר
המנגנוןהחברתיתהאבולוציהבתחום

המדעיותהתגליותהןהאקראי
צפויות.בלתיתמידשהןוהטכנולוגיות,

כידוע, ,נתגלובעצמןרבותתגליות
מהפניציליןמהןחלקמונהונאמן ,באקראי

מצייןהואאמריקהגילויאתגםהמחשב.ועד
חיפשכאשראקראית,לתגליתכדוגמה

דומה,באופן •להודוקיצורדרךקולומבוס
במידההואהמדעיהמחקרגם ,אומרהוא

 , jמכוובלתילהשאירווישאקראירבה

-מהמראשיודעיםאיננושמעולםמכיוון
והרעיונות"המדעלא.ומהכפורהיתגלה
כלומראבולוציונית,בדרךמתפתחיםבכלל,

יוצריםשלפעמיםאקראיים,שינוייםידיעל
 .) 82<עמ'חדשה"(פרדיגמה>יציבהרמה

מהפכותשלהמסובךלתחוםלהיכנסמבלי
נאמן:שלהסיכוםבדברילנרדימדעיות,
 •כיווןוחסראקראילעצמוכשהוא"הטבע
ארגוןמתקייםהיקףרחבותבתופעותאולם
הגם •יותרסדורותמערכותונוצרותעצמי

ממנגנונינוצרותהאבולוציוניותשמהערכות
לקראתכהולכותנראותהןזאתבכל ,אקראי

זהיעדלסמןיכוליםאיננואםגם ,יעד
דת,אישיגם ,לדבריו .) 107<עמ'מראש"

באבולוציהורואיםהמדעאתהמקבלים
סתירהימצאולא ,האלכוונתאתהטבעית

 •הללו.המדעיותהעובדותעם

עתון~מפרילאוריוצא

השלישיתהעליהמשורר-שלוםש'
רב,שלום

 10מלאותכשציין ' 77'עתרןעשהנאהמעשה

הראוימןאבלשלום.ש'שללפטירתושנים
ולתקן:לדייק

העליהשבמשוררימהבולטיםהיהשלרםש'
הואהשביח.העליהשנרשם:כפיולאהשלישית

המשפחהוכלהאדמורסבועםיחדלארץעלה
 • 18בגיל 1922בשנת

בברכה,

גובריןנורית
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