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במדורוגילןמקסיםגםשלנו.והתרבותיהציבוריהיוםסדרשעל
החברהשלהכואב,אףאוליהמכאיב,בשסעשלו'בדרכונוגע

הישראלית.
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ולצייןלחזורטעםשאיןמשוםראשית, .זרעילאריהטענותאיןלי
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הצטיירה, Oש"להיפך'הכבושים,השטחיםעללויתוריםהמתנגד
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ביישמישליטההמים.בענייןירושלים.בענייןההתנחלויות.בעניין
נוסח"גאה"פוזהללבושיכולברקואז •ועוד " ...ושומרוןיהודה
"העםוכאן'הביתה.ולחזורפסריוסימאודנאוםלשאתלוי'דוד

ישובשיקרה,מהזהאםלא.וחזק!גדולמנהיגאיזהלו.יריעכולו"
הליכוד'שוקיאלבפרוותולסףהמתמבויתחתולאםכימנהיג,לא

ייעשהשםלא!כבראפשרי'בלתיחזיוןזהאבלוש"ס,המתנחלים
הפלסטינים.עםלסכסוךקץלהביאבאמת,ואמיץכןאמיתי'מאמץ

דומהלאאפילוזהשטח.עלסכסוךהואהפלסטיניםעםהסכסוך
ששורשיוהמתמשך'הסכסוךזה •עשיולביןיעקבביןשהיהלמה

העממיםאוהעמיםשלביותרהקדומותבאגדותאובהיסטוריה
 •האזוראדמת .אתמיישביםועדייןשיישבו
שונה,חייםאורחולבחורלהבין'משמעוהזה,לסכסוךקץלשים
בשלוםלבחורמשמעוכה.עדתושביהואתישראלאתאפייןשלא
בעיות.לפתרוןכדרךבשלוםכאמונה,בשלוםכמעט.מחירבכל
הקולקטיבי'הפרסשלבהתנהגותשינויאפילוהתנהגות.שלכדרך
כך.להתבטאניתןאם
ההיסטוריהאתלשנותזההנרמז'בכיווןהכרעהשלקבליודע,ברק
גדול!מנהיגרקלעשותיכולזאתבה.החייםהעמיםושלהארץשל

ברקשלבחלקו •הכיווןעלהצביעוהם .ורביןבגיןבכךהתחילו
סימןאונקודהלשיםהמהלך'אתלהשליםהגדולההאפשרותנפלה
כאורחשלוםשלום,שלחדשהתקופהולפתוחהעבר'עלקריאה
 •חיים!
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שירים,מבחרייטס:בטלוויליאם
שמעוןמאנגלית:גםותרערך

המאוח,רהקיבוץהוצאתזנרבנק,

חחרשחחספריחקריאה,סימןספרי

וסוףהערות(כוללעמ' 134 , 2000
דבר)

הערותייסס,שלמשיריומייצגמבחר

שלחייועלוסקירהמפורטות

ש"חיפשמינסו","משורר •המשורר

"במגדלממקומו ...הנצחי"היופיאחרי

המתרגם,דבר(מתוךוסמלי":קודר

בסוף-דבר).זנדבנק,שמעון

המסואבים;;היום~למי"שוקעים

משכבם;/עלשתוייםקיסרשוטרי

הלילה/נשותשירלילה,הדדועך
מוארתכיפההקתדרלה;;גונגעם

שהואמה/לכלבזהכוכב/אוסהר

והזעםהרפש /אדם,חייסבךכלדם,

(ביזנטיון>.שבדם"

ורתרייסוריגתה:וולפגנגירחן
גוטשלק,יעקבמגרמנית:הצעיר'
 155 , 2000כרמל-ירושליםהוצאת

עמ'

שחוללרומןשלחדשעבריתרגום

"רב-מכר"צאתו.עםגדולהסערה

 ,אחראיוהיההכנסיה,אתשהטריד
התאבדויות.לגללטענתה,

באשההצעירוותרשלהתאהבותו

עדמכתבים,ברומןנפרשתמאורסת

המר.הסוף

הם,אחריםאנשיםהנדל:יהודית

 196 , 2000המאוחרהקיבוץהוצאת

עמ'

הסיפוריםספרשלמחודשתהוצאה

אור(שראההנדליהודיתשלהראשון

ההוצאה .)-1950בפועליםבספרית

שלשניהמהדורהלהדפיססירבה
 .התקופה""ברוחהיהשלא ,הספר
מפאתהעצמאות,מלחמתלאחר

בשכול.בנידח,באחר,העיסוק

הפירמידה,קאררח:איסמעיל
כרמלהוצאתסערי,רמימאלבנית:

עמ' 142 , 2000

ובעצם •המצריתהפירמידהבניית

 ,הרומןעריצות.שלכרוניקה
ונתפרסםבצרפת,אורראהמשנכתב,

המשסרקריסתלאחררקבאלבניה

הקומוניסטי.

הוצאתזוכרת,פרספונהמגר:אחרן

 , 2000לספרותעמודיםביתן,זמורה

עמ' 292

חשבוןהבאהאביבית,שליומןפרקי

גבריאלההנודעתהמשוררתאמה,עם

ברסלב:ל'חסידנישאתשזובעתגת,

פרקיחותמיםהרומןאת

העומדיםהאם,שלאוסוביוגרפיה

הבת.שמנסחתהאישום""כתבכנגד

--,----~: "ffjjv.. נ!ןןl~

ל·נעפלורליסטיםקלררון:נסים
חיפה/אוניברסיטתהוצאתכורחם'

עמ' 240 , 2000ביתןזמורה

אואחתתרבותלישראליםיש"האם

רבות?"תרבויות

הרב·הישראליתהחברהעלמנס

מהגרים,שלחברהתרבותית,

הספרותי ,הפוליטימהאספקט

באספקטבדיונווהאידיאולוגי.

ביצירותקלדרוןעוסקהספרותי

 ,זךנתןיהושע,א"בשלספרותיות
ואחרים.מסלוןרונית

השלג,זיכרוןלימסארס:חוליו
כרמלהוצאתסערי,רמימספרדית:
עמ' 74 , 2000ירושלים

הרואהלימסארסשלהשלישיספרו

זכרוןהוא"זכרוניבעברית.אור

עלאנושים.//כשדהלבןלביהשלג.
אךהסירוב.מלבלבצהובותשפתיים

עץהחורף.//בושגראגוזעץקיים

שבאיםהמים,עלרכוןרחוק,אגוז

באותוהלוחמים.//זקניאליולמות

והשממוןהימים,מתכליםחיצוןחלל
ההתאבדות://באותותמכרסם

שםבליוחיההדממהענפיביןבלונים

 ) 1השלג",(זכרוןבפני.המתעבה

מאנגלית:לאייריס,קינהביילי:ג'ון
 221 , 2000כנרתהוצאתיזין,ליטל

עמ'

ספרותומבקרחוקר ,ביילי'רןג

מרווק,אייריסהסופרתשלובעלה

ממחלתאשתושלמותהלאחרכתב,
האחרונות,שנותיהםעל ,האלצהיימר

ועלהמחלהעםההתמודדותעל

הגדולה.אהבתם

אורפאה,שיריפנחס-כחן:חוח

סררתהמאוח,רהקיבוץהוצאת

עמ' 76 , 2000ריתמוס

בארנוןבפרידה,העוסקשיריםקובץ

ובמוות.

אומרממני'/ומתרחקתהולכת"'את

בגבואוחזאומרהימני/בשדואוחז

אומהסדיןלאמהשמיכהשלאידי/

 /מהחדר/ולאמהמיסהלאהוילון;
מרחקמ:די/ונשמסההולךאתה'זה

(דיאלוג).במילימטרים"'נמדדשאינו

ככוכבים,להביטחרץ:מאיר
-צור-אותיונתן,נתןמיידיש:
עמ' 112 , 2000ירושלים

 /,בצבעיולפגועיורים/נסורס"הם
לאורך /בכפתורים,פוגעים

באתימשי/בכתונתלאשרווליו.//

גורלימשי/שלבחוסלא /לעולם.
(גורלי).נרקם"

לצידלנערותהמדריךבנק:מליסה
הוצאתכ"ץ,יואבמאגלית:ולדיג,
עמ' 239 , 2000כנרת

 .לרומןהנקשריםקצריםסיפורים
ניר·קרייריסטיתרווקהשבמרכזו

ניחוחעם ,רענןבסגנוןנכתביורקית.

"סאלינג'רי'.'

הצלב,מןהירידהשבילי:בכימין
עמ' 264 , 2000שוקןהוצאת

 ,ביווןהמחברשלרוחנימסע
"כדילשעברוביוגוסלביהבאיטליה

להתחקותוכדילנפשומזורלמצוא
הישראלית-יהודית".זהותואחר

וטיפוסיםתייריםפוגשהואבדרכו

ולישועה.לתקווההכמהים •שונים

כרמלהוצאתשחרית,כצר:רות
עמ' 96 , 2000

פרקים.חמישההמונהקובץ

 •פניאת>(המכחישלתצלום"מתחת
לשמי/שהתיימרואותיות/ /

לידתי./אתזוכרות/ס~רות/שאינן
נכבשתי/ ,הודבקתיאלהבכל /

 ,במצחינתקעה/מהדקסיכתבמכונה.
מוכנה"זהותיוכבר/בצווארי/

פנים).(הסתר

פטרמרוסית:חג,גנרלב:מיכאל
המאוח,רהקיבוץהוצאתקדקסונוב,

עמ' 74 , 2000ריתמוססררת

" r עימתוקהשחור~ממיהריקפיי

היאהבור/מקרקעיתאבללהפליא/
 /לאפלה, ./'עיני!'קולי/תשמעלא

לנו/אך /הליל/כלקראתילשחור/
אב).ירח(מתוך:האל"עזר;לאאיש

במבוק,כניחוחאורזקמינסקי:ודר

עמ' 220 , 2000חלונותהוצאת
לסיןהמגיעהישראלית,אשהעלרומן
מערכותעלבעלה.שלשליחותלרגל
אנשיםלביןבינהשונותיחסים

 .וסיןלחלהזרבמקוםנוספים

הוצאתספר'עודחנרלזלץ:מיכאל
עמ' 244 , 2000המאוחרהקיבוץ

למוסףהפתיחהמאמרישלנוסףקובץ

היחסיםעל'הארץ:עתרןשל'ספרים'
עלקריאה,על ,לספראדםבין

במחשבאלהלצרכיםהשימוש
מיליםעלהשפה,עלובאינסרנס,

שימוש.בהןשעושיםמיועלכתובות

הוצאתבהולים,ימיםוייכדט:דפי
עמ' 65 , 2000לשירהקשב
העורך ,למשוררשנישיריםספר

שאני"ימיםוייכרס.רפיוהמתרגם

בהלה.//למהולמילים/מחפש

משלה.//פכיםשלמציאותומתכוון;
נעכר/בהיריופימשלם/שאיןימים

אתהמבהירהשסועההילה/ .רענן

בהולים).(ימיםהשלם"

4 
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מרחףהצערבובמקום

ב"קצביהרחל
 HJשבתאיאחרןמאנגלית:

 ~ו
 ,םי~~ יח~~~

~ w תג;ר 9 :מ~~רב;ק;ם~:P יי~~ry ב;ת~
ללבהנתפיםאתיטה ,סביב;

: . -:· ... -: .. -. -.. 

ry מ~ ,ר 1סשry יר~o/:P חיא~ w מחף~ה,את
 .ז:iי};מל /oבף~ wמ;ף oנ"ל זי~~~הףא

ס~טל;חש,הףא:ריס,~ךקי
 .~~יוף~קב:ריס,~~ךקי
~ל~ףהףאר;ן qס~~ל~לה ל~~
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 'ר: Jע.י~ת ' J/ ?ונ;!ר;קה
ת. o ~;פךחיא

 ,ב~;ס ,;ךר nא;רב;ק;ם w, ~ wם

חיא /o~י p: ;מ~~~תר;~ההףא
 ,בי 1אה ,הד ,בי 1אהאותו;רואה
:דעלא ם~~~ף /o~הכ.ל·-:ם~ ,:ז iךף ry7ר;~ה ל~~

ךע;, ,י;ה.ר:דעלאיי /o/ ~~ o~ליס,

אהבהמזמורישני

1 • 

~חים.;נ;ן 7~ך.די
 •ל;ן )tסס~לה,

 ,ה;סבףקי;ה.
ס~~לי~טףס.

תפףח(אהבה>התפףח
----:-T --

סריק> ע~~~(

ז> /oכ(סק;ר;ת~ית<ד~י

עונות

~~י~ים~נף~חךף
;בטים nאל;ת

הנ"חבמל;א .. --

~~~יחם~ל
ם ryל.י ~ךרם ryי ,ה;ע;ר~

נ'לע,~מ;תש;~ךים

 ת;א~~~~סחךף
~ל;תף~ם~ר;ת,

לה fס~מע.ץ :א:רז

הגלילשל
;• -T • 

:ז rמ?ל~ם

2 . 

~ךף. ;מ~(~ם

~ i דז.n ש~:;ל<: 
(~תףסהס.דף~ם

ף> 9 ~ר~.רת w .ע;~ד
פעמים.(שנשברההבריחצעם

---:- ז:: ....- ·:- ·:·:

ךנז;ת) t ה~)_ז~ם

לח.) .ק~.ע<~ןןה

שז;כרת(אמיצה)צעם
 •:•: •: T ~ר-~~ ל';

 .ת;ר~~סנ;ע,ךים

המאוחד'הקיבוץבהוצאתאורלראותהעומד"אזימות"הקובץמתוך
גורביץ'>.וזלישבתאיאהרןשלמאנגלית(בתרגום

ראושיריהבעברית.הראשוןפרסומהזהיעד.במושבמתגוררתב"קצביהרחל

- Suny pressשלובאנתולוגיההאנגליתבשפהעתונכתביבעיתוניםאור
Dreaming the Actual: Israeli Women of the 90s . שיריהקונץ

Litany בהוצאת ,-1995נאורראה. Meow Press, Buffalo N.Y . 
 , 1996בשנתעוליםלסופריםהעליהלקליטתהשרנפרסזכתהנ"קצביהרחל
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הפולניהמטבח

מןמבחר-רבותמהפכותאחרי

 , 1945שאחריהפולניתהשירה
ורפיויכפלודורמפולנית:
יורםרבד:אחריתוייכרט,

 2000כרמלהוצאתברונובסקי,

"אחריהאנתולוגיהמשורריאת
למדליקילדמותאפשררבות"מהפכות
הלפידאתמחזיקמשוררכלמשואות.
ועלבאפוהאשריחשלו.הפרטי
ואפילוהחמלההייאוש,ש~רותשפתיו

המאה.באמצעהוצתההאשהתקווה.

הרברט,אתלצטטאםאותה,הציתו

היאוהשירהמההיסטוריה""הפרחחים

אבןוגםהשרוףהביתעלהאלגיהםג
 ,כאמור ,משוררכלחדש.לעולםהפינה
אתמקדיששהואולפגילאשבקרו

השירה",.מדינתל"תפארתמילותיו
שסימןהטריטוריהאתמצטטהוא

שלהגדולכוחןמיד:וייאמרלעצמו.
ביכולתהואהפרטיותהטריטוריות

וכך ,לקוסמופוליטיהאישיאתלהפוך
הפולניוהסיפורהגבולותנפרצים

הופךכךכולנו.שללסיפורהופך
שחוקמיליםמצירוףהאדם'של'מצבו
כמהלחושאפשרכךגדולה,לאמת
אדםכל 11שכתב:בודלושאדלצדק
לפחותמזוןללאלהתקייםעשוי

אחד".יוםלאאף-שירהללאיומיים,
לשירההרעב :אחרותבמיליםאו

בהשישהארספואסיקהאתמצמיח

חותכותשינייםטוחנות,שיניים

לחיעלנגיסתןאתהמטביעותושיניים
השירה.

שלושהלמצואאפשרהפולניבמטבח
w ,להפוךכברשהצליחושלושהפים
מאבותלחלקהזההשיריהמטבחאת

(עורךוינפלדדוד .כולנושלהמזון
(מתרגםברונובסקייורםומתרגם),

וייכרסורפיהדבר)אחריתומחבר

הקולינריתהאסוציאציה(מתרגם).
דברשלשבסופומהתחושהממריאה

שירהמאוד.חושניתשירהזוהי

לערוךכדיהנפשבמטבחיהמתבשלת
הצלחתלידועליוהשולחןאתלעצמה
הסכין.גםיבריק

האנתולוגיה.אתפותחססאףליאופולד
עלבניתי /ונפל.החול;על"בניתי
לבנות/אתחילכעתונפל./סלע/
רפישל(תרגוםהארובה"מעשן

מסאפורההואהארובהעשןוייכרס).

עלההספדהוא .לפידהמחזיקהליד
הפורץהעשןהואהסלע.ועלהחול

גםלדהורהממשיכההמכוניתמאגזוז
לוהטגלגליהמתחתהאספלטאם

מיאוש.

"בגן":בשירוכותבפשיבושיוליאן
בשושנה;;הבחנתילא-"מסונוור

(תרגוםבלבד"ניחוחהצלהיההאור
באדמהמכההשושנהויכפלו).דודשל

מוארלהיותשצריךומייופישורשי
הטובבמקרהאןמסונוורמיופיה

ניחוחה.בצלמסתפק
"היופיבשירהסוירשצ'ינסקהאנה

ואתהבוערהמוזיאוןאתמתארתגווע"

אם ... "הטובשבמקרההמוזיאוןשומר

הדורותלמעןיעיד;בחייםישאר
היופי" /בלהבותעלהיפהמההבאים,
הדו-קרבכאןויכפלו).דוד(תרגם:

להבאתמחדדלחורבןהיופיבין
ודוקרת.ישירההמסאפורההחרבות.

דגליאתמורידההבוערהמוזיאוןשא
שומרועדותהתורןלחציהיופי

לטעותאפשרשאיקינההיאהמוזיאון
שלה.האלגיבלחן

הכתיבהעלמדברמילושצ'סלב
לטשטושמגן;שלכ"אססרסגיה

ויכפלו),דודשל(תרגום " ...העקבות
שצריךמהשיריםהוא"זה"ושירו

שלהנצחקירעלולתלותלמסגר
השירה.

על ,היתרביןכותב,סברדובסקייאן
האהבהמןחומקהמסתוריןבוהרגע

לשירב"סיוסהרוז'ביץ'ותדיאוש
אחרפסקולמציעזמננו"בןאהבה

העדר;רעב/"מחסור-אהבהלאותה
שירהםהאהבה/תיאורהםהגוף;לש

רפישל(תרגוםזמננו"בןהאהבה
וייכרט).

האהבהאתלוקחתשימבורסקהויסלבה
עץ-הדעת"פירות-יותרנועזלמקום
מעכוזיםיותר/לחכםיערבוהאסור/
כל /שבשבועונים,ורודים

 " ...הזותמימת-הלבהפורנוגרפיה

להישוייכרס).רפי(תרגם:

והפרקטרקדניתשלגוףלשימבורסקה
לרגליה.עבדהואהשירי

אמואתמספידהרכוסזביגנייב

ראשהמעל"וכעתמצמררת:ב"קינה"
דקמלחשושןחומים;ענניםשורשי

שטהוהיאחול;שלפניניםלרקותיה
ערפליםביןהספינהבתחתית
ויכפלו).דוד(תרגם: " ...קוצפים

ליפסקה.אווהעורכת ,בזמן ,אחרמסע
והשורותערפל"ב"פרוותלבושההיא
לציירכדיהחושךאתמגרשותשלה
חדש.חושךעינינולנגד
המוזיאוןאתמחדשבונהזגייבסקיאדם

ביתאתמציירדגהבוהמטאפיזי

ורמירשלוהילדההכו.נעןשלמלאכתו
מצל"."קרוץוהואאורהיא

מרז'נההאנתולוגיהאתנועלת
שלהפתיחהובשורותקיילרבוגומילה

מנערת"אניכותבת:היאיחפה""בגן,

תעשהמהמביסה,הרגל;מכףנמלה
הזמןסיפתבזו /החיים,מתנתש

 .לנמלהמכוונתהעיןעדשת ;" ...שלה
כף.להמוחאתהחמלהויד

להציעזוברשימהניסיתיולבסוף:
להיותניסיתיראשונות.מנותכמה
המסעדהבפתחהמוצבהניאוןשלס

אפשרואולימשובח.מטבחולהבטיח
לשתיהמסאפורותכלאתלצמצם
 •חובה.ספרמילים:

סומקרוני

הרוחשלכוחה
זהראלישבעהזוכרת

חייםכיתת
חיים,כיתתזהר,אלישבע
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עמ'

לעיתיםחזקה,להיותעשויההזדהות
דברים,לחוותאמיתיתיכולתכדידע
האישית.מהביוגרפיהחלקשיהיובלי

זהר,אלישבעשל ,השניהחדש,ספרה
שלומעמדהמבטמנקודתבשואהעוסק

מבחינהאלאבגופהשםחיתהשלאמי
מתוךוחשהיודעתוהיארגשית,

ואתשאירע,אתביותרעמוקההזדהות

מיליםהיולאשלרביםהכאב,עוצמת

רגשיגודשעםלהתמודדלמשוררתבלשוןקצרות,בשורות .לתארו
הכתיב:/החדש"הסדרביותר:קשהבפירוט ,למשל ,כמולעיתים,דיווחית

 /מידבק,טויבלהבוכנולד;יומטובתיאורים,למסגרבניסיוןשמות,של
ורשהמרדכיבמגפה/וילנהאברוםעוברות-תמונותזכרונות,קטעי

חלמנומרישהמנגלה/שושנהנמר;ךשובוממחישותהקשות,התחושות

וזלמן/מסוביבורחיים /משרפותהרוחושלהזיכרוןשלכוחםאתושוב
ראובן iגזאושוונצ'יםזוגתגיסל'השהתחוללההשואהמימדיהזוכרת.

 .) 7עמ'("התפקדות"לחם."פרוסתבלתיגודלבסדרהםוהשלכותיה
בתוךוגורלושם,ישנרצחלכלשלברמהונותרשהיהלסבלנתפס.
לפעמיםמופיעהשירשלהשורותגבולותאין-אנושותם, fפרט,
שאי-אפשרעדמשמו,חלקהיהכאילוהשפהכך,משוםגםלהגדירם.שניתן

הנוראלגורלהאדםביןלהפרידהגבולותוהמתומצתת,הברורה
ההמוניתההשמדהימילושהועידו-והתיאוריםהאמירותשלהברורים

לאפשרכדישנבחרוכליםהם

צירוףמנגלה·:"'שושנהבאירופה:
אתשעשהמישלשמות:שנישלנורא

הנוראשהמעשהומיהנורא,המעשה

והן ,בלבדמיליםשתיבו".נהשע
האימהאתלהעבירמצליחות

בהתגלמותה.
המראותאתמתארתבשיריםהדוברת

עברםאלבמסערוחהבעינישראתה
במחנותהזוועהבמוקדיהנספיםשל

בהשהוצתומראותבפולין:ההשמדה
אווירהסימנים,שרידים,באמצעות

האדמה.מעל-פנינמחולאושעדיין
בלתי-שכמעטמהשלשיחזורמעין

באמצעותלשחזרכאמוראפשרי
המילים.
היא " 27,1,45-5.6.40"אושוויץבשיר

השניםאתאחתבנשימהמונה

והשעות,והימיםוהשבועותוהחודשים

הנספים,אלפיומאותוהקילומטרים
ניתןשלאומהלמנות,ניתןשלאואלו

ניגף"שגופםאלהכמוולפרוסלמנות
שלבםבשלגים,נמסהשנפשםבדרך,/
 "] ... [והלילותהימיםשמיתחתכבה/
אלישבעמונהאחריםבשירים .) 9(עמ'
מהסטטיסטיקות,שהושמטופרטיםזהר

משוםאותם,לתעדהיהניתןשלא
לרשוםנוכל"לאלתיעוד:מעברשהם

האגרופלבים,/האברים/מספר
העגולותהצחוקפינות /הקולות.
 .) 8עמ'"הלמות"(מתוךשנשמטו"

בשיריםהדוברתשלהחנוקההצעקה
הצעקהגםהיאהוריה,שלהצעקההיא
עלהנוראהסבלאתשחווהמישל

מבליהקיימתהצעקההיא .בשרו
פצעשלהחיהזיכרוןכמולהישמע.
שנוגעבמהואולייכוללאאוהממאן,
להירפא.מכדימוקדם-לשואה

השואהבנושאנוגעתזהראלישבע
שלמנסמנקודתהיבטים.מכמה

הזדהותלכדיעדאישיתמעורבות
קצתמרוחקתמנסמנקודתוגםעמוקה,

-רגשותמשוללתלאכיאם ,יותר
לראותניסיוןשלהתבוננות,של

המראותאתולזכורולהפנים
המראות:אתלתעדובאמצעותם
ברחובות /הנעליים,"ברחובות
צלליםלבושים/נעולים, /המלבושים,
מושךבלוקרחוב/עםשהצהיבו/

("כיפתשורותבתוךשורהבלוק;
 .) 43עמ'מיידנק"סולקין

הםאותםהבונותוהשורותהשירים

לאחותרקלאניתןבאמצעותםכלים
אתעצורלגםאלאהזכרונות,קטעיאת

 .הזיכרוןהתפוררות
לזיכרוןנדבךמוסיפיםזהמסוגשירים

הנבנהזכרונות,שלנוסףפןהלאומי:
והכלליהפרטיהסבלהזדהות;מתוך
 •מבע.עזילשיריםועוצבהותך

גורכיץ'ניצה

' 
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מאוחרתצפיה

ושתי"החסיר-שולץכרונו
העלמות"

שלמשוחזרשחזוראךבידיאמנם
ושתי"החסידלתמונהנוסףשחזור

הועם.וברקםכהוהצבעיםהעלמות".
הזה,הציודעלבירכתי ,כןפיעלאף

אל ,תמידהכ~ה Iאותישהחזיר
המרפא"ביתואלהקינמון""חנויות
אינניהדיכ~ה? .החול"שעוןבסימן
תמידכינדמהאבלבהם.מלקרואחדל

ישפיהם,עלשם.ואיפהאינצמאו
הדמונולוגיםעםשולץאתלמנות

ביןקו ,הבלגירופסכדוגמתהערכיים
ושמידס·דוסלוף,האוססדי

הגרמני.האקספדסיוניסס

 1ולץששציידהעצמייםבדיוקנאות

עצמואתציידהואכילהבחיןניתן
עולמו Iדוחוסעדתתוךלדעת,
האובססיביתותשוקתוהסבוך

מזוכיססיחזיוןמעיןעצמית.להלקאה
בתהוםהמתחוללוכאוב,משכיל
איןובדוסלית.אודגיאססיתפעורה,
פסיכואנליסילמחקרלהידרשצודך

ספחיים.

לפתעהגיחכמוהחסידכינדמה
העיירהבתישלהמחניקמעולמם
מאדקשלוויסבסקאתמעס(המזכירה
שאגלא).

שפוף,בתחדיסים,כקודמיו Iהחסיד

שלהקסוםלמראןומסוקרןכנוע
קידהלעומתןקדוהואהעלמות,

הפריץ.בפנינפחדכיהודי-חצר

בעיניחשבכאילו Iחגיגילבושו
לפגושוכיסופים,כמיההתוך Iדוחו

מנסובעיניהן.חןולשאתבנשים
כמבקשותתרותעיניו Iפראי Iמוזר

 1ולץשמסיפוריבנוויוסףיעקב

אןלותאחדבדריכותהעוקבים
ומדיחות.מפתותוביאנקות

שולץשלמושגתהבלתיתשוקתוהאם
החסיד?געגועידמויתאיננהעצמו

אהבהבותשולץלבדרנולוהיו
המשודדתאללדוב:אפלסוניות

הנאההעיתונאיתאל Iפוגלדבורה
הזמניתכלתוואל Iהלפדיןרומנה

כנראה,אולם,שלינסקה.יוזפינה
לסופדתנתונההגדולהאהבתוחיתה

שביקשהנלקובסקה,זופיההדגולה

HJ 
1 ~ 

משהוכחידה.עלוםתגאיזההחסרתי
אחתתיבהשבין Iויסמ Iאנ·גמטי

למשניה.
שלצייראוהשולץנווברלדידיכ·

 1בציודיו Iמאידךוהכתובה,המילה

המסופר .סיפוריוכבפרקיקוראאני

גיזציהלוומיתבחזקתהםהמצוירו
והמדומה.המוחשיביןהנעהייחודית,

הואהעלמות"ושתי"החסידהצ·וד
הצבעדוציאוהזהרושחז .מוצלודא

 .ולץששלבעיזבונושנמצאהיהיר
שיחקמרישומיוספרומלתחריטיו

 1המזעריבחלקםהם,ו Iיותרהמזל

הנוירוטית,בארוטיקהלהבחיןכדי

הגדולה,האשהבדמותהמתגלמת
דמוייגברים,בפוחלציהמצליפה

-והואעצמו.שולץשלפניוארשת
חיהשלצורהולובשצורהפושט

האבכיעקבאנדרוגינית,כנועה,

בסיפוריו.

מספרתהעלמות"ושתי"החסידאולם
בעיקרונובעהשונישונה.סיפור

החשיפההת.מה.שלומעידוןמהפנמה
כאןנעדרתהמזוכיסטיתהאודגיאסטית

ומכסהטפחמגלהוהציוד Iכליל

 1מחולשלבתנוחהנטויגופורחמים,

העלמות.לעברמופנהכולוכל
גויות.הנראהוככליפותיפות,והן?

מנסמעיפהמה,בביטולהראשונה,
כנראהחשביה,ואילו Iחמקניחטוף,
בוצופהמה,וקרקסיהממנהצעידה

היאגםאך Iענייןוביתדבתמיהה

מוזר.עוףבורואה

שניביןמנוכרמפגשכאןמתחולל
כתהוםהמחיצה,באשרעולמות,

וקיימתשרידהביניהם,הפעורה

כילגלותיקשהולאדודות:מדורי
שלהארעיגלגולםהואהתמוההחסיד

בימיהצורריםמדילהצילולשווא
המלחמה.

המופלא,אלההפלגותמכלשדדמה
במחוזמושג,הבלתי Iהנשיהמקסםלא

טמונההתשובהשנגוז?ההזויהחלום
שלסיפורואתהחותמתבפיסקה

משמיעהלה"הגימלאי":שולץ,ברונו
על-משנחטףהאחרונותמילותיואת
גבוהנישאתי"ואניסועדת:רוחידי

הצהובים,המדחניםלתוךויותריותר
 •הסתיו".מרחביהנעלמים,

רפאליצבי

7 
 2000יולי



 s~ו
~1 ~ 

את"להבריש
כנגדההיסטוריה

הפרוזה"*כירון

קהילותאנררסון:ככדיקט
ואור.רןמאנגלית:מדומיינות.

 • 1999הפתוחההאוניברסיטה
עמ' 287

לברכהראויההפתוחההאוניברסיטה
בחקר'סוגיותהקורסשבמסגרתעל

אתלתרגםלנכוןמצאההלאומיות',
שניה(מהדורההמעודכנתהמהדורה

מדומיינות"קהילותלספר )-1991מ
ועלהלאומיותמקורותעלהגיגים

שלהמדוברספרו 1התפשטותה"
המתמחהחוקר Iאנדרסוןכבדיקט

מזרחדרוםשלהבינלאומייםביחסים
אסיה.

הפך Iמדומיינותתו'קהילהמושג
מדעי-המדינהשלבשיחלשוןלמטבע

בשנתלראשונהאורהספרראהמאז
היא"אומהכיהניחאנדרסון . 1983

פוליטית ) COMMUNITY (קהיליה
כמוגבלתמדומיינתו-נתימיומד

מעצםכריבוניתו(טריטוריאלית)

היאכן .) 36(עמ'הגדרתה"

שבלימשוםכקהיליה,"מדומיינת
השורריםוהניצולהשוויוןלאיקשר
כאחווהתמידנתפסתאומהכלבה,

אותועלשנמצאיםאנשיםביןעמוקה
שאפשרה,היאזואחווהמישור.

למיליוניהאחרונות,השניםבמאתיים
דווקאלאו-מוכניםלהיותאדםבני

למעןמרצונםלמות-אםכילהרוג,
עמ'(שםכאלה"מוגבליםומיונים

38 (. 

-תרבותיים""שורשים-השניבפרק
אתשאפשרובתנאיםאנדרסוןעוסק

הקודששפותשקיעתהלאום:דמיון
המקומיות,השפותלטובת(הלטינית)
האבסולוטיתהמלוכהתוהתערער

הזמןבתפיסתיוושינהפיאודליזםו
ה"בו·זמניות".רעיוןקבלתמצעם
של"מקורותיה-השלישיבפרק
עלאנדרסוןעומד-לאומית"תודעה

הספראתשהניבההדפוסהתפתחות

זמניות"ו"בשאפשרו ,העיתוןאתו

שניתןומכאןהמדוברות.השפותשל
קפיטליזםשלףושהצירמרול
ריבויגםכמוהדפוס,גייתולוטכנו

שלחדשהרהו"צואפשרת,ונוהלש
כללייםיםושבקומיינת,ומדקהיליה
האומהלהופעתהרקעאתהכינה

 ,) 78(עמ'דרנית"והמ

ליים"וקריא"חלוציםהרביעיהפרק
התעלמותעלבהוכתגכך(שנקרא

הדןמהפרקהאירופיתרתוקיהב

ביבשתמיותוהלאשלצאהובמ
ופיתחעומד-היגובסדןקה)יאמר

מוקדמיםמושגיםליםוהקריאתוקהילי
בורלפנירבזמן ,"תומתיו"אשל
 .פהואירעמי

שכלבכךהתופעהאתתולהאנדרסון
אמריקאיותהדרוםמהרפובליקותאחת

מאזמינהלתיתיחידהחיתההחדשות
הדפוסבמהפכתוגם , 16ה·המאה

חווייתאתהמחזקתובעיתונות

הקוראים.קהלשלהפרובנציאליות
חדשה.לאומיתתודעהנוצרה Iכלומר
ארנסטשללתפיסתודומהזותפיסה
יוצרהלאומיםש"אתהטועןגלנו

שלמוצרהואהלאוםהאדם,
באמנותיהםהאדם,בנישלאמונותיהם
"לאומיםגלנו:(ארנסטואחוותם",

הפתוחה,האוניברסיטהולאומיות',
כילהעירישזאתעם .) 22עמ' , 1994

וטועןגלנועלחולקאנדרסון
איננההלאומיותכיזהשלשניסוחו

עצמיתלתודעהאומותשלהתעוררות
שהןבמקוםאומות"ממציאההיאלאא
'ההמצאה'אתקושרקיימות",היואל

שלמאפשרות-קיומהומתעלםל'זיוף'
 .הדמיוןפעולת

ממוקדבאופןמטפלאנדרסון
הלאומיותבהקשרהשפהבמשמעות

גיההאידיאולועלביקורתבתוך
שלמדרשומביתהאורגניתהלאומית

כישגרס Iהודרפרןגוטפרידהאןיו

לאומיאופייש ) VOLK (עםלכל
משלו.שפהגםכמומשלו

(וללאומניםלהדורבניגוד Iאנדרסון
ביטויאינההשפהכיטועןשונים),

היאחשיבותהתלבושת.אודגלמסוג
מדומיינות,קהילות"לחוללביכולת
סולידריותלמעשהלבנות

 .) 166(עמ'פרטיקולרית"

ענייןימצאומדע-המדינהתלמידי
המודליםשלהשרטוטמעצםבספר

החדשה,בעתשהתפתחוהלאומיים
הלקוחותהדוגמאותיהווהסתםומן

ובמיוחדהדרומיתאמריקהמארצות

מידעאסיה,מזרחדרוםמארצות

 1לונחשפושטרםחדשאינפורמטיבי

אךנזיה.ובאינדהטיפוללמשלכמו
מהשיחואלדוגמאותרחוקותמאידך
בישראל.המדינהמדעניבקרבהמקובל
אווהקולחת,ללשוןתורגםהספר
מראיגרפית,יוניבלרשימהכולל
רלוונטייםדברואחריתהקדמהמקום,

מזרחדרוםשלמפותגםכמובעברית,

 1800משנתהלטיניתואמריקהאסיה

שלדיונולתחומיהנוגעות ,-1900ו
היההראוימןלדעתיאולםהמחבר.
שבספר,המובאותכלאתלתרגם
עלבדאוןתומסשלדבריוללשמ

דבריואו ,) 182(עמ'האדםתולדות
פראמודיההאינדונזיהסופרשל

המובאים ) 183(עמ'טוראנאטא

בלשון-המקור.
הסתםמןיתענייןהישראליהקורא

המקרהלניתוחהספרבתרומת
בפרקשולייםבהערת .הישראלי

ביןבהבחינווגזענות""פטריוטיזם

אנדרסוןמעירללאומיות,הגזענות
בעיני I"כךכימוסגרבמאמר

תמידהיההיהודיהגרמניהנאצים,

הוא 16מס'שולייםובהערתמתחזה"
הופעתשל"משמעותןכימעיר

ישראלמדינתלידתושלהציונות
הדמיוןאתמציינתשהראשונההיא,

קהיליהשל ) REIMAGINING (מחדש
מניאחתאומה,בתורעתיקהדתית

אתמשרטטתהשגיחואילו-רבות
בעלאתשהפכההאלכימית,התמורה
(עמ'מקומי"לפטריוטהנודדהאמונה

העבריתהמהדורהבפתח .) 184

השולייםלהערתצורירוןייחסמת
"כיממנהשמשתמעומעירהזאת

דמויגוףפעםאוליהיוהיהודים
משמעותה,הציונותוהופעת'אומה'

במצבמחדשעצמםאתמדמייניםשהם

דומה."

הדיוןצמצוםנגדבצדקטועןצור

לציונותהיהודיםאצלבלאומיות
לאלריבונותירהשהחתמפגי ,בלבד
גםאלאבלבדהציונותנחלתחיתה
יהודיים·זרמיםבקרב

בהתייחסותואחרים.סריטוריאליסטים
גליביןהיהודיתהלאומיותלהופעת

 ,צורמזכיר ,האירופאייםהלאומיות
אתולטריסוריאליזם,לציונותבנוסף

רעיוןשלזו-"האופציה·השילובית"
היידישיסטית.התרבותיתהלאומיות

מהווהלספרנוספתראויהתרומה
שכתבהעבריתלמהדורההדבראחרית
בשארה:עאזמיוהחוקרהכנסתחבר

האומהלכיווןהלאומי"המצעד
שלתהליך Iכמובןהוא,הריבונית

האומה,למושגחדשהמשמעותהקניית
 .שלוהישנותאלועלנוספתמשמעות

הזההמושגמוצמדשהפעםאלא
והואהעם,כללשהיאחדשה,לקהילה
אזרחותשלהמשמעותאתקושר

 ,) 255(עמ'בלאום"אמונהעםחופשית

החדשניתתפיסתואתקושרבשארה

כקהיליההקהיליהאתאנדרסוןשל
הציונותלהולדתמדומיינת
ועומדהמודרניתהערביתוהלאומיות

בכך.הכרוכההבעייתיותעל
חילוני.יצורהיאהמודרנית'ה:מדינה
היאלדתלאומיותביןההפרדה
חילוניותה"שלביותרהחשובהביסוס

לגביזהבהקשרמעירהוא-
לאום-כמדינתישראלשלהאנומליה
מודרנית.

מהשיחהרחוקותהדוגמאותלמרות
שלספרומהווה Iהישראליהציבורי
מילכלראויהתרומהאנדרסון

רקולאבלאומיות,שמתעניין
המדינה.מדעלתלמידי

יברסיטההאוביוזמתעללברךיש
לאורתוציאכיולצפותהפתוחה
 •הלאומית.בסוגיהנוסיפיםספרים

כרבעיוסף

ולסרשלדבריולספר;המוסר*מתוך

 ,"תפקידוההיסטוריה:מושגעלבנימין
כנגדההיסטוריהאתלהברישהוא ,בעיניו

הפרווה'.'כיוון
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מאוהבגרףהכיר

לופטרס:פררריקחיינץ
מןהאשה-אנזראס-סלומה

כרמיתמאנגלית:החלומות,
 315 , 2000פועליםספריתגיא,
עמ'

פילוסופית,חיתהסלומהאנדראסלו
והאשהפרויד,שלתלמידתוסופרת,

כפסיכותרפיסטית.שהוסמכההראשונה

האינטלקטואלית,מפעילותהמזעיררק
בביוגרפיהנדוןבהיקפה,המרשימה

(שראתהפטרספרדריקהיינץלש
אךהשישיםשנותבראשיתאור

מהלעברית).עכשיורקתורגמה
הואפטרסאתבעיקרשמעסיק

יופיהסלומה:לושלאישיותה
מקורשהיוהמסתורייםוקסמיה

האינטלקטואליםמגדולילכמההשראה
זומדהימהאשההקודמת.המאהבמפנה

זרועיםקטלשדותאחריהתירהוה
הרוסים.וחייםשבוריםלבבות

שלההמרתקתבביוגרפיההקוראים
כזאתאשהכלוםראשית,הים:ות

באינטלקטכךכלמושלמת ?אפשרית
ובלמדנותהבסקרנותהשלה,המזהיר

הםועודהמהמם.כיופיה-בןוכמו

דופןיוצאתאשהעודישהאםהים:ות

מןאשהאכןבחריגותה?אפילוכךכל
פרדריקהיינץהביוגרףהחלומות.

החידתיותאתמפענחלאפטרס
אנדראס-סלומה.לושלבאישיותה

שעלבה,מאוהבעצמושהואכנראה
לאאףסלומה,בלובה,מצאלאכן
אחת.מגונהנהותכ

פריזריך Iיותראינטימימעריץ

כנראה,בה,מצאניטשה,להלםוי

מהאךכזאת.אחתמתכונהתריו

אתניחםמפוקפקות,בתכונותפהיש

אדםמביאות"שהןבכךהוא Iועצמ

אותםומחשבות."פקפוקיםלידי
 1בושעוררהומחשבותפקפוקים

שחיתהיצירתואתלימיםוהניב
זרתסוטרא".אמר"כהלקאלט
שלהמפורסמיםמבפגעיההיהניטשה

גבראנדראס,מרבים.אחדמה,לוס

במזרחוגדלשנולדרב-מסתורין
סהרכהלוםאחריהזריחק,והרח

הצילהאיהבנפשו.ידחולשלניסהו
מעשהרתותמ .ולשנישאהבכךותוא
איםונישתנאיולהציבההצלהה

יחסיםנפרדים,שינהחדריניים:ודרק

תרויבמשךבהחלט.נייםואפלט
לאנדראס,נשואההיתהשנהמארבעים

סועריםאהבהחיילנהלהמשיכהאך
בביתהרעיהתפקידאתאחרים.עם

שהרתההבית,כנתוסמילאהאנדראס
הבןילדים.שנילוילדהאףונהולאד

לידידתההיתההבתוליאובמחלהתמ
 .ולשלבהוהט
ואחדניטשהשלודיתלמרה,לופ

התאבד Iולשלקדמיםוהמעריציהממ
תהואאהבעמה,שהתיידדאחריניםש

אחדהיהאוהננטש.ותוכלעד

המפלטבתקופתהמוקדמים,ממחזריה
מסנטבמנוסתהוברומא,בציריךשלה

מישלמאהבתוולמעשהפטרסבורג,
-שלההראשוןהמעריץשהיה
לילדיםואבנשויגבר Iגירהכומר
בגילה.

בטיוליהאותהליווהרהפול
השמרניתאמהלחרדתהליליים,

פוךמלוויזההזמנית,ופטרוניתה
שלהראשונההגברתמייסנבוג,
כדיהגרמנית.הפמיניסטיתהתנועה

מלוויזה,ואתלושלאמהאתלהרגיע
אתלשיטוטיהםלצרףולופולתכננו
המוסרנים'כיסוי';בבחינתנישטה

התשע-עשרההמאהבסוףהצדקנים

שאפשרמהכיכנראה, Iהאמינו

בשלושה.ייעשהלאבשנייםלעשות
תפקידאתלמלאסירבניטשהאבל

התאהבהואלו;שהועידוה'כיסוי'
כתבוכךאותה,שראהלפניעודבלו

הצעירההרוסיהאת"ברךרה:לפול
מסוגה.לנשמותמתאווהאני ...בשמי
<עמ'מהן"אחתאאנוסהקרובבעתיד
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בסדרתהראשוןכנראה,היה,רהפול
לושלבחייהששימשוהמעריצים

נאלץהואהבאים.למאהביהכגשר
ולנחשקלבכירהזירהאתלפנות
זיהתההחדות,באבחנותיה Iלוממנו.
אשר Iבאישיותוההרסניהיסודאת

היהודיהתסביךמן Iהשארביןנבע,

כמעטעצמיתמשנאה Iשלו
הבחנתיאחת"לאפתולוגית.

ממוצאםסובליםשיהודים-למחצה
קשה"אך 1לוכתבה ,,המעורב,
שלהםהזההסבלאתלהגדיר

נורמלי,כמעטהואהדברכפתולוגי.
מרגליושאחתמישלצליעתוכמו

מראהואולםמהאחרת.יותרארוכה
עלואףבריאותרגליוששתימישל
מחרידהוארה,כמוצולע,הואכןפי

 ".דמיוןלכלמעבר
שלבדרכהגשרהיהרהשפולכשם
היהניטשה,שללזרועותיולושל

"יהודי(מחברוסומןיעקבהסופר

רבה)הערכהובזמנררושעצירנדורף"

דיינוהמשוררשלעותיוולזרהגשר
הגשרהיהוניירהוילקה,מדיה

צעירהיהוילקהפרויד.שללזרועתיו
עלתודהואסיררבותבשניםממנה

"לולא •לויקהשהעבההשראה
לאזודופןיוצאתאשהשלהשפעתה

ללכתדגלת.מסהתפתחותיכלחיתה
הרבהכל-כךשהוליכובדרכים
דברים."

אתהאוהבים,כלאתמנינולאועוד
גבר Iלמשלטאוסק,המתאבדים.כל
בשבעממנהוצעירמבריק, Iתואריפה

קץושםעצמואתסירסשנה,שעהר

האהבותריבויולמרותלחייו.
עדבבתוליהכנראהנשארהוהמאהבים

אותהשגאלמיושש.שלושיםגיל
וינאירופאהיהמבתוליהכנראה
היאיהודי-גליצאי.ממוצאמצליח
ולדהעללוותרהחליטהאךלוהרתה
באנדראס,יתרההתחשבותמתוך

בעלה.
סלומהלועלפטרסשכתבהביוגרפיה

היאמופת.יצירתמלהיותרחוקה
מורחברכילותכטורבעיקרנקראת

האינטלקטואלייםהחוגיםעל
שעברה.המאהבמפנהב'מיטלאירופה'

הזןמןהיאפטרסשלהרכילות
אתלחצותמוכרחהלאשהספרות

שם.בהפוגשתכשהיאהרחוב

סלומה?לושלקסמהסודהיההמ
מפלרטטת"כשלוד:יהעמידידיהאחד
בכלאךבמודע,זאתעושהאינההיא
מבוגריםרציניים,בגבריםמדוברזאת

בלתי-פוגע,לחלוטיןזהואיןממנה,

עםאשראתתמידאומרתהיאכשאר

הערותמיניידיעלשכןלבה.
כנראההיאשכוונתן Iשכאלו

תמידגובלותהןאךאסתטית,
לשסותיכולההיאתמימה,בחושניות

עמ'(שם,זה"כנגדזהיריביםשני
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גחהמזימןגםכנראהנבעהמסjו

היה-הרוסימוצאהשבה:המיוחדת

הנוהההגדולההרוסיתהנפשמןבה
כושר-ושכלתנותה-הרגשאחרי

מהוהסינתזה.הביקורתהניתוח,

היוכךכללמושכתאותההשעש
היכולתהתום,התעוזה,הסקרנות,

אותם,לחיות-רעיונותלקלוט
אותםולפתחלבקרבהם,להתחבט

בהחיתהגיבושם.כדיבתוך

התחככה:שבוענייןבכלטוטאליות
רצתהאםאהבה.אותזה Iרעיון

תוםעדאותוחקרה Iמשהוללמוד
הגבר Iהנכוןהמורהאתמצאהותמיד

גםולעיתיםהולםשיחבןשהיה
האמינה-לאהובבחרהאםמורה.
מבחינתהתום.עדזאתעושהשהיא

משוםבשיאו.אלאמתמצהדבראין
אינההאהבהכילההיהכשנדמה Iכך

הרצוןבאחרת.להחליפהראויבשיאה,
קשורבשיאוהכוללחוותהזה

היא,שלה;הגדולההחייםלתאוות
הוא"המוותהאמרהאתהפריחה Iהרי

 •קדומה".דעה

פזמירי
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 ,.חציסומקרוני
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שמגף.גם
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ס~ץ.הףא /r~oיי

ךן~ף?ך~~ר
 .ש:.:שף.?א'ףלי

מפגישההגורלשלהרולטה

 .ועכברחתולעםאותנו
מלחמהידעהשלהםהביוגרפיה

שלהם-היללהונביחתואהבה
שולחןעלפסקולהיא

הקוביותאללה.שלההימורים
הן Iוהפסדרווחשלאינן

היפהשהשירהאירוניהקוביות

ברווחבראש,לנומגלגלהזה
לרשותצפוי''הכולשבין

הנתונה.
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לקיסרותגעגועים

 ,גיבורוריערמרוקמי:הדוקי
הוצאתכהן,ב.דורוןמיפנית:

עמ' 304 , 2000כתר

ב·ביפןלאוריצאנורווגי""יער
לאחדקצרזמןבתוךוהפך 11997
שלספריושם.הגדוליםהמכרמרבי

שפות.עשרהלחמשתורגמומורקמי
עשויהעבריהקוראגםספקללא

הודותגםרב,ענייןבספרלמצוא
לקוראישהביאכהןב.דורוןלמתרגם
הנפלאלספרמשובחתרגוםהעברית

 .דבראחריתהוסיףואףהזה,
מלחמתבמהלךשנולדמורקמיחרוקי
התקופהלתוךגדלהשביח,העולם
שפעשל.תקופההמלחמהשלאחר
במהלךהחיים;ברמתועליהכלכלי
מחברהיפןהפכהדורותשני

עירונית.לחברהבכפרחיהשמחציתה
ביפןששרתההרוחאתמביאמורקמי

פנתהבהבתקופההשבעים,בשנות

פוליטיתלפעילותהנוערמרדנות
הכתיבהסגנוןשמאלנית.ולמהפכנות

האמריקאיתהספרותמןמושפעשלו
ב"יערלמצואוניתןהמודרנית,

הגדול"ל"גטסביאיזכוריםנורווגי"
בשדהול"תפסןפיצג'ראלדסקוטלש

סלינג'ר.שלהשיפון"
ייחודיתמורקמישלכתיבתוזאתעם

המערביותההשפעותאףועלמאוד
על-פיהיפנית,הרוחבהשורה

"ואקוןהתשיעיתהמאהמןהאמרה

תישארשהרוח I(כלומרקאנסאי"
זרה).הטכניקהאםגםיפנית

 1אהובתוונאוקשלהולדתהביום

סטודנטוואנטבה,טורו Iהגיבוריחמב

שלתקליט Iקיוטובאוניברסיטת
אתומשמיעהפטיפוןעלהביטלס

 Norwegianנורווגי","יערהשיר
W o o d , שלשמוכאמורשהוא

שללקשרלייטמוטיבגםוהוא Iהספר
כולה.העלילהלאורךונאוקווואנטבה
הקיסרבחצר 1 11המאהבראשית

חיזוראמצעיהשירשימש Iביפן

המערביותההשפעותאףעלעיקרי.
לחושניתןההתרחשות,זמןאףועל

לתקופתהסופרשלסמויהבערגה
 1ביפןהיאןשושלתשלשלטונה

פריחהשלשיאתקופתשמציינת
העלילה,במהלך .ביפןתרבותית
לביתהגיבורשלאהובתונשלחת
המוקףמרפאביתבהרים,מרגוע

השאיפהשניםבאותןהיערות.ההרים

הביאהיפןבעריקרקעותלניצול
(שטחהירוקיםהשטחיםלצמצום
מהקטניםהואיפןבעריהפארקים

שהיאתמהנגזרתמכאןבעולם),
לדיהבאה ,עדירוקתכשלעצמה

ביתאתמורקמישלבתיאורוביטוי
אידיאלי;כמעטחברתיכמושבהמרפא

אתמזכירמסויםשבמובןאורח-חיים

האצולהנשותשליומןשגרת

נורווגייער
 1ון7רז 1n 1111הר

~ 

,,,;-· ... 
שלהעיקרייםעיסוקיה .היאןבתקופת

גידולמכתבים,כתיבתהםנאוקו
לימודיבטווסים,טיפולירקות,
 .ועודמוזיקה
המטופליםשלהלבושסגנוןאפילו
בבגדיםלבושיםהם •ההחלמהבבית

הלבושאתמזכיר •ורפוייםארוכים
המפגש .-11הבמאההחצראנשישל
נערךשם,לטורונאוקובין

 ,דייקונוספת,דמותשלבנוכחותה
מדווחתשהיאכפיחייה,שסיפור

משיאיאחדהואלוואנטבה,עליו
ייןושותיםיושביםהשלושההספר.
המטופלים,עלשחלהאיסורלמרות
הביסלסשיריאתמנגנתודייקו

לבקשתם.
חייאתשליווהחשוביםהטקסיםאחד

התקיים ,היאןבתקופתהאצולה
הושטוובוהשלישיהיפניבחודש
אתשהקיפומיםבתעלותייןספלי

ליטולהיההמשתתפיםעל .הארמון
מהיין.שלגמולאחרשירולדקלםספל

שחיתההגג""הסרתלטכניקתבדומה
 ,-12הבמאהיפןצייריבקרבמקובלת

שלהאוניברסיטהגגאתמורקמימסיר
אתהקוראבפניופורשנעוריו

וואנסבהסורוהגיבורשלזכרונותיו
וייחודית.צבעונ·תמדויקת,בצורה

• 

לתל-וינהבין
אביב

הוצאתנישואים,חייפוגל:דור
הספדיההמאוחר;הקיבוץ

עמ' 333 , 2000החרשה

אףלמות.נפשוקצרהימיםאחר ... "
לאהיאואףאותה.הניחלאכןפיעל

מתוךלקוחזהמשפטצא,"לואמרה
והוא ,עגנוןשלוהרוכל"ית"הארוג
שליחסיהםמערכתאתלמעשהמסכם

אתגםרבהובמידהוהרוכלהארונית
האנטי-גיבורשלהיחסיםמערכת
עם ,גורדויילנישואים"'"חייברומן

זאתמלבדהנוצריה.הברוניתאשתו
נוספותפעמיםהחוזרזה,משפסמתאר

שליחסיואת ,עגנוןשלבסיפורו
בשלהי ,גלותומולדתו·עםהיהודי
הראשונה.העולםמלחמת

הרומןביןנמתחיםרביםדמיוןקרי

שלהקצרהסיפורלביןפוגלשל
עומדאביאםליכפתאי"מה .עגנון
 1ביערמהלךאביאםאוהגגבראש

הרוכלאומרגשמים"וכאןגשמיםכאן
אתלמעשהמביעובכךלעצמו
ממנושישדטרמיניזם ,לסבולנכונותו
שלהרוכלבאלוהים.אמונה •תשובה
גםהואולכןאופורטוניסט,הואעגנון
 .פוגלשלמגורדוייליותראמיץ
בסוףבדינההחיבודדצעירסופר

קפהביתביןהנודד ,-19ההמאה

בהלוואות,תמידיתתלוילמשנהו,
יולי.תחילת"היהמעסיקו.אתושונא
כתומים-כחולים.שחונים,ימים

כבדוהבגדים ...הזיעוהמדרכות

גשריעלבעברך ...כצינוקהעיקו
כשפיםבכוחנמשכת ,הדונאותעלת

שנמשכיםכשםמתחת,המיםאל
לדעת",עצמםמאבדיםודאיאליהם
החלקשלהפתיחהמתוךלקוחזהקטע

הגשמיםנישואים".'ב'חייהרביעי

כמוהםעגנוןשלהרוכלעלהניתכים
גורדויילשללמחשבותמספורה
אשרעד ,דיללאעליוהניתכות

לפעול.שלאבוחרהואדברשלבסופו
גם Iבונתוןשגורדויילהכספיהדוחק

כפישלו.ההדחקהלחיימטפורההוא
דבריהאתמדחיקעגנוןאצלשהרוכל

מהלדעתאתה"מבקשהברונית:של
אנשיםדםשותה,אניומהאוכלתאני
כךאוכלת,"אניאדםובשרשותהאני

תיאהשלדבריהאתגורדויילמדחיק
ובמערכתסבלבחייובוחראשתו
החלוםסדו-מזוכיסטית.יחסים
ביןנוסףדמיוןקוהואאףכפתרון

פוגל.שללרומןעגנוןשלסיפורו
להקשיבבוחרשהרוכלשבעודאלא

גורדויילחלקי),באופןכי(אםלחלום
עודיכולשאינועדהחלוםאתמבטל
עליו.נודדתושנתובכךלעמוד

הואעגנוןשלשסיפורואףעל

יותרריאליסופו Iופנטסטיסימבולי
בדינההמתרחשפוגל,שלמהרומן
הראשונה.העולםמלחמתשלאחר

חלחלהתקופהאותהשלהאנטישמיות
האוססרו·הקיסרותאלמגרמניה
גדול.יהודיציבורחיבההונגרית

אנטישמיעירראשהתמנהבדינה

שונאישלמבצרםהפכהוהעיר
זכויותלשלילתחוקיםנחקקוישראל.

דם.עלילותוהופצומיהודים,
"חייהרומןשללזניחתוהסיבותאחת

אופיועלמהביקורותנבעהנישואים"
אףעלשכן ,כךלאאךיהודי",ה"לא
פוגלשלהרומןאתלקרואשניתן
עלממנולהסיקניתןוינאי,כרומן

אדםחיישלסיבתיתהשתלשלות
השלכותלהישספקללאאשר ,יחיד
הכלל.לגביגם

מרכזםהיתה-19ההמאהסוףשלוינה
קפההדקדנטית.האסכולהאנשישל

שלהמפגשלמקוםנחשבגרינשסייל
ארתורנינחםוינאים,סופריםחבורת

"וינהאנשי ,נאהדוחרמןשניצלו
הואאףפוגלשלהרומןהצעירה",

ספרותשלמסורתלאותהשייך
מסממניהאחדהואשהשעמוםהדקדנס,

חוסרשלבמובןשעמוםהעיקריים.
הרגששיתוק ,ופיזינפשיאונים

אתספקללאשמאפייניםוהרצון
מתמיהמכליותראוליאבל .גורדוייל

אביבי.תלהזההרומןכמהעד •

• 
רוחאביבית

מילוןשללידתו

הפרופסורוינצ'סטר:סימון

מאירמאנגלית:והמשוגע,
 , 2000כנרתהוצאתויזלטיר,

עמ' 216

(אויריותשלוש ; 1872בפברואר 17
הפועלשללחייוקץהביאוארבע),
צ'סטרויליאםדוקטורואת~רסג'ורג'
סוףעדהמשוגעים,ביתאלמינור

כרךהזהוהעגוםהאפלהסיפור .י-מיו
היצירותבאחתמינורשלגורלואת

עשרה:התשעהמאהשלהמרשימות
"המדריך • OEDה- ,אוקספורדמילון

שנעשתהלשפה,ביותרהמוסמך
 linguaולרע,לסובבינתיים,
franca שללכל)משותפת<לשון

מפעל .) 33<עמ'המודרני"העולם
וקשה ,להשלמתונדרשושנהששבעים
הממוחשב,בעידןכיום,לדמיין

נעשתהכיצד Iוהאלקטרוניהמתוקשר
הזאת.ההרואיתהנמליםמלאכת
לידתסיפוראתמביאוינצ'ססרסימון

לכאורהבלשיתעלילהבתוךהמילון
שלמעורבותועלבעיקרההנסבה •
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מינור'ויליאם-המטורףהרוצח,
אתמשחזרתהעלילה . OEDה-ביצירת

מתוכםלדלותומנסהמינורשלחייו
שימושתוךלטירופו'הגורמיםאת

היהבומהמוסדובתיעודביומנים

הואמשניעלילהצירמאושפז.
מינורד"רביןהדרמטיתהפגישה

הראשיעורכו-מארייג'יימסלד"ר
המילון.של
תולדותיולפנינונפרשות Iלביןבין
שעל-העבודהשיטות Iהמילוןשל

הכשלונותונכתב,בערךפיהן
בהגדרהפותחפרקכלהצלחות.וה

פרקלגביו.מפתחמילתשלמילונית
רצחהמילהבהגדרתפותח Iלמשל ,'א

שלביותרהנתעבהסוג ...עצם("שם
במילהב'פרקפלילית"),אדםהריגת

עיוןבתחומישבקי("מיפולימאת
המילהבהגדרתפותחג'פרקרבים"),
בסוגנגועבמקור: ...("תואר;סהרורי

בהתקפיםבאשהואשסברוהטירוף

ובסוף- ,)" ...הירחבחילופיהתלויים

הסקססיםנערכוהיטבומלוטשים
יוםבאותושסופלהלמילההנוגעים

קריאהועמודישעה,באותהאו

עמוסיםהיוגדוליםכנסייתיים
העיקריים,העיוןובספריבמילונים
ללאלהםנזקקוואנשיושמאריי

בוקס ,בהמשך .) 45(עמ' " ...הרף

הצבאי'מהתחוםבמיליםהמחבר
והיעילה.המורכבתההפקהלתיאור
הייחודית,העבודהשיסתגםמפורסת

שלבמיוחדוהאמב~ציוזיתהקפדנית
הספריםבקריאתהסתפקשלאמינור'

אלאשבחר'למיליםהגדרותובמשלוח
והקפידמסודרותכרטיסיותהכין

הנדרשתלאותבנוגעחומרלשלוח
החולה,האישהיהכךאמת.בזמן

במפעללשותףוהמבודד'האומלל
"האבא"האנושית,התרבותשלעצום
אותומכיריםשאנחנוכמוהמילוןלש

היום.

לפרטנותוינצ'סטרשלנטייתולרוב,
ההתמקדותגםהיסב.אותומשרתת

היאומינורמאריישלבסיפורם
אםגםמרתקת,והפרשיה-הברקה

יותרשהפרטים,תחושה,ישלעתים
אנושידיוקןמצייריםשהםממה

דמותו .אותויריםמסתהםכלשהו'
תיעודמלבדמתפענחת,לאמינורלש

והגדרתןתמוהותפעולותשלמצטבר
פיעלנפש,מחלותשלשוניםבשמות

החלהמתחלפים,הזמניםרוח
בסכיזופרניה.וכלהבסהרוריות

הזההאיששלהטרגדיהמקום,מכל
למלל'מעברגםבקוראלגעתמצליחה
שלו.המחלהולסיכומילתיעוד

מסוימתהקבלהליצורמנסהוינצ'סטר
בניבערךשהםהגברים,שניבין

עמוסבחדרםספוניםגיל'אותו
ולמעןבלהט,מתוכוופועליםהספרים
היובזקנתם,לכאורה.מטרה,אותה

החיצוני.במראםדומיםאף

דיוןכאןעולהלאמקום,מכלאפשר.
עולהולאטירוףשלבמהותוממשי

שלענייןהואטירוףשגםהאפשרות
אישיותאינוהספרותימינורהגדרה.

אדםהואאמביוולנטית.אוגבולית
בערובאשראחר'אדםשרצחחולה,
כדיעדדתיבלהטנשטףאףימיו

מציעלאכאןגם .עצמיסירוס
כיאולי'סמלית,ראיהוינצ'סטר

ההיסטוריבסדאפשריתאינהכזאת

לעצמו.שקבע
המוןשמבטיחהספרדבר,שלבסופו

הואלעתיםרומסי.מאודאינודרמה,
סיכומים,פרטים,ומכבירמעטמייגע

מענייניםהםאם(גםעיתונותקטעי

ההיסטוריביןהתפריםכשלעצמם).
מנסהשוינצ'סטרהדרמטילסיפור
אינוהואיפה.עוליםתמידלאלספר

אינושבוהתיעודממש,שלביוגרפיה
לטעמי'בו'חסרים(למשל'מלא

כיאםבדבר,הנוגעיםשלתצלומים
על-התקופה,וברוחנאהמאוירהוא
הוד).פיליפידי
בעומסב"יגיעה",משהוישזאת,עם

המבצבצתביובשנותלפעמים,הפרטים
לשדרהסופרמנסהבהםבמקומותגם

רושםרושם:ומותירשמצטברדרמה,

הואשלדידילמהנוגעכנראה,זה,

המילוןשליצירתוהעיקרית:הדרמה
אתלדמייןשקשההראשון'השלם
מבחראתאולי(אוהספריםמדף
 8בלעדיו.שלנו > CD-ROMה-

 HJכן-ישראלרעות
 ~ו

לאחרהבא ...<"קטע , Codaה-דבר
בפרקהעיקרייםהחלקיםהשלמת

מוסיקלי").
שנוצרמילוןשלהמרתקסיפורוזהו

אנשיםשאלפיפתקאותאותןמתוך
ולאנשילמאריישניםבמשךשלחו

הגדרותובהןשאיתר'המערכת

שקיבלוספריםמתוךשבחרולמילים
שבחרוספריםמתוךאולקריאה,

איךהמילים,אתמיינואיךלקרוא;
על-פיההולמות;ההגדרותאתבחרו
התקציבים.הירארכיה.איזו

העבודהתיאורלמשל'הוויכוחים.
המעורגלת"המאורהבסקריפטוריום,

שלאנשיובפישכונהכפיהאיומה",
חמששמידותיומבנההיהזהמאריי;

רגל'שבעיםאוחמישיםעלעשרה
 1,029שכללמעוגל,ופחברזלעשוי

ובוומדפים,כונניותלתיוק,תאים
שלוהמשנהועורכימארייהתמודדו

אליהם:שנשלחוהפתקאותמצבוריעם
הניירהררישלוהמשקל"הנפח

עלנשלטים.בלתילממדיםהתעצמו
ארוכיםמהגונישולחנותגבי

יעקביגד

האביבבראשיתמונפרנס,

הזההנ~פיה~אנפלא
• : T -• -:• 

האביב.בראשיתבמ;נפרנס,
צ;ם Tעל ;iהסג~ה Tפריחת:ם

:• T T T ••• : -:• •• • 

סחוף,~~רד~ת~~ע;ךךים
א;הביםשלשיגםחריש;~ת

:-• • • T :• :-• 

 ,ה~ wס ת~~~ם t~נ~~ד~קים
זנ.~יסם.~ל~זנ~~ים

~אן~ם~י ~ר~~~ל.א 7 ~
חזפה,ור~חצ;רבתששמ

 .ד~י 7ך 9 ~~~אמךה ... .,~!!ס ;;·~,
~ן~רית,די~דיםס:ת 'י~~~ר

הכרעה.אימרחביג;מא
י;ם~די ם;~~~ ·~ל ..ק;ל;ז.י~.סם-

;ק nןסד p:א;~יר;ן~ים

~~ליף ל~~ע;~ךת;ל nךר~ס
 . . .הערבפנייiל

:•• T :•:• 

ברומטרישקע

ס~ךץ~לסל~לה:די~ב~ל
~ר;ן~~ע~ןתע.י~:ם~ן~ת ת~ל~~~
ישנ;ת.חרט;תוהעירהעציםשברה

 T :ך~ים, iלע T,ןה ..~ת~יר T ~ 9ל.ו

סאןן~ד~יל·~ן~ל;ר n ~~ס~~~רים
סזאתה f ~,ס~יר~~יןל.ר

הכנרתאתאפו~מזיזהאינז-ז
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התמציתטעם

ערך:לואיזה,שתל:שמואל
 2000מקורהוצאתסומק,רוני

שמואלשלהחדשספרועטיפתגבלע
 ,בושקובצוהסיפוריםכינכתבשתל

שלהשירהספרימתוךנקטפו"רובם
מכלקולפוהופיעושכבר ,שתל

לדפדפתנכנסו ,וחרוזקצבמליצה,
 ,,עולם.אורוראוהזאת
לעיתיםמוטלהקוראלפניואכן

לראותנכוןאם ,בלבדהשלדקרובות
הגוףשלוהמהותהעיקראתבשלד
החי.

 ,המשוררשלהאחרונהשיריובאסופת
 ) 1994 ' 77'עתרןספרי(הוצאת"אבן"

האמירהאתלזקקהמאמץבלט
האבנית,העמידה,לנוסחתההשירית

החסוןהגולמיהמשקעמשתיירשבהזו
מתפרקהבלתיהנצחי ,ביותר

העתים.בחלופיות
משנהזהניסיוןהחדש,בספרעתה,

חרף .כמשמעוולא ,פשוטוצורה,
 ,הסיפוריהחוטשזור Iהצורנייהשוב

אחתשורהעלעולהאינושלעיתים
חינני.בפיוטשבסיפורים>(במיטב

ואילושירית,אפואהיאהמשמעות
אינההתמציתסיפורית;היאהצורה

העמידהאיברשהואהשל,דרקכןאם

 1והשינויהשניםעקתבפניביותר

שבגוףוהליניאריביותרהמתוכנן
פיחמקמק .שהואהלב,אםכים; iהא
 ,בכךמהבשלונופחלבהמת .כמה
ומפמפם,שואבפגיע,אךמרכזיאיבר

באחר.ומתמלאברגעמתחסד
שלהקודמיםשיריואלשהתוודעמי

שישהזה,בספרלזהותיכולהמשורר
תהליךאת Iהעצמיהשעשועמןבו

שלוההשלההגדילה ,העצמיהסיתות
השירית.המיותרות

שירמופיע"אבן"בספרלדוגמה:
בגולגולתהתבוננותפרישהוא

העל-זמניהשיריהמפגשמוזיאוניה.
וזוהמלאהזוהגולגלות,שתיבין

הבא:השיראתהניבהריקה,

שלי/גולגולתיאתבהנאה"גיליתי
ומעוקרתורות iהמעפרטהורה

 /האדםתולדותבהיכלשורשים/
לימי/'חזרהשר iברנרשלבמחזהו

קראתיהמוצגארוןעל /מתושלח'/
שלמושלמת'דוגמהבעיון:;
אתקיצרשהטבע/אדםגולגולת·

שנה;אלפיםששתמלפניימיו/
אתנשאתילאכיהבנתיאז /בערך/
עמ'שלי,(גולגלתי/;לשווא."ראשי

50 ( 

הספרשלהפתיחהבסיפורואילו
נכתב:"לואיזה"

בלונדוןהאדם''תולדות"במוזיאון
חומושלהגולגולתאתגיליתי

·הדורותמעפרנקיהסאפיינס,

ארוןעלקראתישורשים.ומעוקרת
שלמושלמת'דוגמהזוכיהמוצגים,
שנה, 6000מלפניאדםגולגולת

עלוהחלקתיידיאתהרמתיבערך:
 ,) 5עמ' ,רלואיזה"ראשי"שערות

אחרישנה 6000 , 2000בשנת

הטרום-מודרניסטיתשהגולגולת
נועצת ,משהוקירחת ,לארוןהוכנסה

הפוסטהגולגולתמבטהאתבה
ביןהשיחהשעירה.מודרניסטית

 ,לארוןמחוץכמובןמתנהלהשתיים
הגולגולתיהמכסשלהכוחזהכי

ההגדרותמתוךלצאתהשירי:
הזמןוממסגרתהקונוונציונליות

המתוארכת.

בזיקוקהואהספרשלהכוח
האנליטיותהגולגלתית.הקרקפתיות

חוץ-מוחית,אךפנים-מצחיח,היא

הזה,הרגיששהחומרסכנהאיןוכך

 ,עצמומאתחוץהכוללשכוחשנוסה
הסובייקטיביותבתוךהלכוד

לצווארייצמדהראש,שלהסוטאלית
מגובההעולםאתוישפוטויחידאחד

שלו.העיניים
שיחשהואהגולגלות,לשיחבניגוד

משמעותאיןבואשרמתבוננים,של
האוזןשיחהדוברים,עבורלזמן

אתמרחיבהקונכיה"ב"סיפורהמתואר

הדורות"."פער

הוא:הסיפורנוסח"אבן"בקובץ

ראתהלאהיםבמעמקי"הרכיכה
עלשגדלההנוצצתהקונכיהאתמעודה
קליפתכיחשבהלאגםחייה;כלגופה
אלףאחרז,ואסףהמצועצעתגופה

שמההקטנה;בתיכףאלויובליובלות
שמעהלא;אךאזנה,אלהקונכיהאת
 .) 15עמ' ,"ןבא"<הרכיכה"עלדבר

בקובץהקונכיה""סיפורואילו
היםבמעמקי"הרכיכהגורס:"לואיזה"

הנוצצתהקונכיהאתמעודהראתהלא
לאגםחייה;כלגופהעלשגידלה
גופהקליפתכילעצמהתיארה

שלידהכףאלפעםתגיעהמצועצעת
אתשמהנכדתיהקסבה.נכדתי

דברשמעהלאאךאוזנה,אלהקונכיה
 ,) 25עמ' ,("לואיזה"הרכיכה"על

העברעללוותריותרקלכידומה
בנומתושלח,עםהעתידאלולחזור

תשעשחי Iלמךשלואביוחנוךלש
בדיוק,שניםותשעשישיםמאות

לשטוףהאוקיאנוסלגלילתתמאשר
כאןגםואולםהסבאות.סעםאת
כמובדיוק ,תוכוולאהגוף,ת tקלי

אתששורדתהיאהצעירה,הקרקפת

הנחההמודעותאיביןהמגשרהזמן

התכשיטאדישותלביןהים,בקרקעית
האוזן.בתנוךהתלוי

מובטח ,בקובץבניחותאשידפדףמי

סבורהאנינוספות.פניניםשישלהלו
אתגםלשמועיוכלאוזןיטהשאם
לאאפילולקליפה,מעברשרוחשהגוף
בעיניו.יראנו

רוניהספר,עורךהפנינים,חורזגם

הסיפוריםאמנות;מלאכתעשהסומק,
חוטעלנטווכאילובזה,זהשזורים
אחד.מחשבה

הקרויהקובץ,שםעלמילהולבסוף:
הבנתיאם . 33בעמ'הסיפורשםלע

שתלשמואל

שלתמציתהיאלואיזה Iהרמזאתנכון
"לו;עלמיליםבמשחק"כאילו",תה

הסיפור:אתמסייםהכותבאי/זה",

עכשיוהתמצית.אתללגום"למדתי
פעם.אף ,ידעתישלאאתטעמתי
מהדברטועםהכותבכלומר,בחיי,"

לידיעה,פתוחאיננוכישמושפירוש
התקווה,אוהמשאלה,שלכטעמן
בדומהבמציאות,נחווהשאיננו

("אולי;עליזהשלהתהלמסיבת
שאינההנפלאות,מארץ )!???"הז
הנתוןהריאליה,בעולםמתרחשת

להכרה.
מוזמןזה")("ואוליזה,מסויםבמובן
השיריםמתמציתללגוםבספרהקורא
הלשוןעלטעמםואשר ,נכתבושכבר
בחיי"פעםאףנודעשלאכ"מההוא

תחתונה.כשורהנשתייראךבזtמת,

 •גונהדינהצילום:
ערןעמירה

שתלשמואל

קומותמאחבןאגרת

~גוןןע;דך~ין
 ~;ב; ל!;~ ~;ב;
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 ~ Hחשובלאומהחשובמה

כ

שבאשלמה

המופיעיםאלהבעתונים,הביקורתדורי ~ a = מפרסמיםהשבוע,באמצעאושישיבימי
 1בארץהמתפרסמיםספריםעלביקורות ,.,_ •===

הרידברשלבסופואבלפחות,אויותרחשובים

לעתיםבהם,עוסקיםשהכולספריםברובםואל
הפירסוםמשוםלעתיםשלהם,הנושאיםמשום

העתונותשלהרכילבמוספימחבריהםשקיבלו
הלועזי.במקורםשהשיגוהפירסוםמשוםלעתיםו

לידימגיעשלאכמעטספריםשלחשוברומד
במאותנמכריםוהםעליהםיודעלאהקהלרת,וקיב

שלבסופו Iאלוספריםאבלעותקים,שלרותוספ

הםהעברית,בתרבותרביםלימיםושיעמדהם Iדבר

חשיבותבעלינושאיםשלבהערכהיולשינרמיםוהג

לספרימתכווןאניעם.שלותותרבבעיםושקהםו
בשפעלאורצאיםיוהותרבותיריוהיסטמחקרותוהג

ומשנים Iערךבעליקריםוחעל-ידיכתובים Iבארץ

 'אתמעמיקיםרבות,שניםלפניושנקבעשגיםומ
ולפעמיםוהארץהעםתובתולדתנוווידיעהבנתנו

לדורותיה.היהודיתבמחשבהלמהפכהרמיםוג

שרובןצאותוהעל-ידילאוריוצאיםאלוספרים

מאגנס,הוצאת Iצביבןידכמושלים,ובירתומצוי

שלהאוניברסיטאותוכןביאליק,מוסדושזרמרכז

עליודעיםמעטיםובאר-שבע.חיפהתל-אביב,
הםקרובותלעתיםאבל Iאלומחקריםוספרים

לויכאניעליהם.ונכתבמסופרמאודמעטוחגיגה,

לדותו"תכמולאחרונה,שיצאומהרבהמעטלציין

i ,מאתהנוצרית"והמוסלמיתבספרדהעבריתשירה

שבי Iישרפליעזראלדפוסשהביא Iשיומןחיים

הייתי Iבידיהדברהיהשלועינייםמאיריכרכים

הראשוניםדיםובעמפעתםוהדבראתמפרסם

פתחחולפתהשארביןעוזריםהםשכןנים,ובעת

מספרהייתימרהיבה.עבריתיצירהופהולתקבוחש

למדעילמיוהענגרסוהק"דבריכרכיתשעהעל

החסידות"מחדש"הבעש"טעלדמיהם,וקות"ויהדה

ןוהראשהצלב"מסעעלסמן,ורמשהמאת

למשיח"עהומרדו"דעל Iחזןבוטורשלדים"הויהו

התימנית"הקהילהעלביץ,וזקיאיראתמ

הופעתאתמצייןהייתיבי.וטסףוימאתלים"ושביר

מאתדית"והיההירוההיסטשללמייםוהעדיהממ''

ביםוכחשבובנודוגוץעםיחדהנמנה /ןובארםושל

כעשרלפנישנפטרןו(בארדים.והיהניםוריוסטיבה

שלאביהאוהת-הברית,ובארצלימדוחים,ישנ

ותורתוהירושלמית"ל"אסכולההמנוגדתהאסכולה

"הבכיינותנגדיצאהואשכןבארץאהודהחיתהלא
שרקהסיבהשזולהיותיכולבהיסטוריה.היהודית"

שכתבהיהודיםתולדותשלהספרים-8משליש
לעברית.)תורגמו

אתחקרו"לכועםגםמתעכבהייתיבידיהיהלו
i "המחקרתולדותעלהמספרגורןחייםמאת,ארץ

ששמיהבארץ"כאןעל Iבארץ-ישראלהגרמני

אתאולישגילהכרמלאלכסמאתתמיד";חולים

בציוריםמלווההספרהארץ.שלביותרהטובהצייר

הארץ;מחייתמונותשלקטןאלבוםמעיןגםוהוא

חלקירושלים,עלהגדוליםהכרכיםשלושתלע

וקבציםמאספיםעלהעיר:תולדותעלמסיורה
"קרית"תרביץ","ציון",כמומחקר,ועתוני

רשימהמהוויםאלוכל"פעמים"."קתדרה",ספר",

ובהיקפה,בגודלהמפתיעהמחקרמספרותקטנה

ושאינהובביקורתבעתונותהדכמעסלהשאין
הישגיהעליודעיםושמעסיםהרחבלקהלמגיעה

הואאלווקבציםספריםשללאורצאתםוגילוייה.

הפירסוםאבלהישראלית,ליצירהגאווהשלמקור

ההשגהלקוצרהוכחההואלו'זוכיםשהםמדיהקטן
הארץ.בנישל

ועלאחתספריםסדרתעלכאןלפרסםמבקשואני

שלאמניוודלאחרונהשיצאהסדרהמאותהאחדכרך

ובמדוריבעתובותעליהםכתובהשורהראיתי

עללפירסוםנועדושכאילווהתרבות,הספרות

הציבור.לידיעתוהבאתםכאלומחקרים

קרובזהרולאהיוצאת"תעודה"לסדרתמתכווןאני

היהדותלמדעי-הספרביתעל-ידישנהלעשרים

עקיבאמרדכיבעריכתתל-אביבבאוניברסיטת

-15ההספרזובסדרהרולאיצאנהובאחרפרידמן.

בןהכרך .שנה"מאהלאחרהגניזה"לחקרהמוקדש
שמאות-אלפיהקהירית,לגניזהמוקדשהעמודים 450

הקודשספרימכתביה,מסמכיה,תעודותיה,כתביה,

והםהעולםבארכיונילהםמהודאיןשלה,והחול

הואזהספרהיהודית.ההיסטוריהבחקרמהפכהעשו

מגיעהיהלושרבים,מרתקקריאהספרגםבעצם

ממנו.נהניםהיואליהם,

פליישר'עזראעלמאמרהשארביןראיםוקוהיהם
ארץ-בנישלהרוחניעולמםעלהפיוטחוקרילוגד

הגניזה;שלהשיראוצרותרולאתיהוושלוחישראל

שירהעליבארסו~השלמאמרראיםוקיוההם

משה·עשרה.והאחתהעשיריתבמאהבבבלעברית
פרקיםוחושףהקראיםשלראשיתםעלמספרגיל

משהבערפל.עתהעדשהיוזוכתבתולדותחשובים
בימיהארץתולדותשלכרכיםשלושהפיוסםגיל

שלתרגומםעםיחדהגניזה,איגרותלפיהביניים
ארבעהלאורהוציאלאחרונההגניזה.ממכתבימאות

המשנהספר-ישמעאלבממלכתהיהודיםעלכרכים
התיכוןבמזרחישראלעםשלתולדותיופניאת

אלפיהמכילים Iאלוספריםשניהביניים.בימי

הם,גםאבלישראל'בפרסמחברםאתזיכועמודים,

זכושלאכמעטעצום,הואהחוקריםביןשרישומם

תוכניתכמוהפחותלכלהמחקר,ובסיפורבעיקוב

הטלוויזיה.שלאחת

לניסוייםהוקדשיםנוספיםמאמריםב"תעודה"

סוחרעלמרתקסיפורהקראית.היצירהשלשונים
חוקרלכותבושהתחיל Iיגובןאברהם Iבהודויהודי

תלמידווסיימוגוייסיןש.ו.דורנושלהגדולהגניזה

היהודיתהקהילהעלכותבדודאברהם .פרידמןמ.ע.

מריםהביזנטית,התקופהשלבסופהישראלבארץ

והתרבותיתהחברתיתההיסטוריהאתחוקרתפרנקל

ספרים,רשימותלפיהתיכוןהיםבאגןהיהודיםשל
למוסלמים,יהודיםביןיחסיםעלכותביגוןיוסף

סגנונותעלענייןרבמאמרמפרסמתאנגלועדנה
לאורוהאחת-עשרה,העשיריתבמאההעבריהכתב

רבות.מצולמותבדוגמאותמלווההגניזה,מסמכי

אוניברסיטתספרןשלמאמרו-הספרשלסופו

-הגניזהמסמכימאות-אלפישברשותהקמבריג'
הקשורותהפרגוד"מאחורי"שמועותעלמספר

 .בקמבריג'הגניזהאוסףלתולדות

בהםשישומאמריםמחקריםמאוסףחלקלךהרי

לחכמיהיסטוריה,לסקרנישירה,לאוהביגםעניין

היאהבעיהבלשית.ספרותלמעריציואפילוהלכה

הרבים.לידיעתשכאלוספריםמביאיםכיצד-

במידהאשמותהספריםשהוצאותגםאוליאפשר

נאהבעיצובבשקדנות,עושותשהןדומהמסוימת.

לאאבלהספרים,הוצאתלעצםרבהלבובתשומת

שיתחברוכדאיהיהאולילהפצתם.מספיקעושות
-אס"אמעיןלמשלמשהוולהפצה,לפירסוםיחד

נשכריםהיושהכוללינראההאיכותי.הספראיגוד

 •מכך.
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ו,פהביתשלמשולחנו
גילןמקסים

חד-צדדיאשנב

מושבלינקבעגולרהלשאולמבן-גוריוןבטיסה

בשנותגברמבני-ברק,חרדיישבלידיהמעבר.ליד
החלון,לידוחייכני.רחב-חזהדינמי,הארבעים,

ראשהעלמרשימה,אשהישבהעל-ידו,היטבמוגנת

הדורה.בוכריתפיאהבצבצהממנוכובע

~מרלהתפללנתבקשתיצפוי.היההראשוןהמהלך

סירבתימניין-טיסה.להשליםכדישחרית

היהודייםשורשישלמרותלוהסברתיבאדיבות,

מהשאלאגנוסטי.אניהיהודית:בדתמאמיןאינני

התגלות<בליאלוהיםשיששלהגידעניתיזה.

שאיןמלהגידפחותלאאידיוטיזההשכינה>

הלא-יודעים.עםנמנהיאנכןעלאלוהים.

לחדוליכוללאשאניאותילשכנעסהינשכני
היאדתיתזהותשאצלילוהסברתייהודי.מלהיות

עםליקשהלמהאותישאלגזעי.לא Iרצונידבר

למיןנאמנותחששאניהסברתידי.ויהרקתולהי

~םרקולאכולההאנושותעםסולידריות Iהאנושי
בהחלטהזהשהעםלמרות-אחראוזהקטןםע

-מדוברמקומיתבנאמנותואםבנאמנויותי.נכלל
ישראליערביעםהמשותףמןיותרלישישיהר

מחוץ-לארץ.יהודיעםמאשר

שמסבירכמיהעיר ,נבחר"עםהםיהודים"אבל

לילד.פשוטהבדהוע

היאכזוקביעהבעיניאמונתך.פיועל"בעיניך
אישית".בךלפגוערצוןכלמבליגזענית,

גזען",שאני"ודאיבן-שיחי.אותיהפתיעכאן

מגויים,יותרהם"יהודיםמפייס,בחיוךהצהיר

כן?"לאמחיות,יותרהםאדםשבניכפיממש

רקטורףהואאריה."קחהגבתי.בעיני","לא

 ,שמאלועלימיןעלהורגיםאנחנורעב.בשעת
סיבה".בלילפעמים

עוסק?"אתה"במהטעונה.תופחלשיחהועברנ

"פוליטיקהמה?"תבו"כ .עניתי"כותב"שאל.
עניתי.רה",ישו

לשבחנהדר.זהשירהטוב",זה"שירהנדלק.דימ

רא".והב

הבורא,לשבחלאהיאששירתימלהדגישנמנעתי

בעקיפין.מאוד-כןאםויש.אם

ספרמאמתחתוהוציאודה.והתכותב"אני"גם

הדתיותבקהילותהמופציםהספריםמןיפה,דפסומ

בפניםכהן.משהמאתהודפס:השערעלהיהודיות.

רבנישלעטםפריהרשאותואישוריםססווהתנ

שלים.וירובני-ברק

שאינירמזתיהסביר. ."תוהארוהערותכותב"אני

דברזהפירושיםפירושים.לכתובלי"אסורמבין.
-לפירושיםוהארותהערותאבלוסופי.קבוע
-ספרכתבתילמשל,כך,מאשר.הרבאםמותר.
מביןהידיים.נטילתענייןעל-מארבעהאחד
יציאהלאחרתפילהלהגידמצווהישאתה,

בעתלומרשצריךתפילהגםוישמהשירותים.
התפילהאתלהגידמתיאזהידיים.נטילת

איןכיותפילתה,הידייםנטילתאחריהראשונה?

טהרה".שלבמצבכשאינךתתפלל
שאל.לאשליהכתיבהמהותעל

לבעלהעמושנסעה ,אחותו-המרשימההאשה

דבר.אמרהלא-ג'רסיבניואוליאושבאטלנטה,

כלאחריעוקבתשהיאפניהמהבעתהיהברוראבל

מילה.

חרדשהוא,ליהסבירתנאי-דיור.עללשוחחעברנו

בבני-ברקבשכונהדווקאגרלש"ס,המקורב

טועה.איניאםמברסלב,הרבלחסידיהשייכת

"אותוהתרגלו.אטאטאךממנוהסתייגובהתחלה

חילונית"לשכונהעובריםכשאנחנוקורהדבר
העיר.

אופיאותובעלתאינההחילוניתהשכונה"אבל

"הדתייםהערתי.הברסלבים",לשכונתשישדתי

שאתםמפניחייהםמאורחלשנותמוכניםאינם
במחיצתם".לגורעוברים

חייםבהתחשבות, ,בר;ךזהאתעושים"אנחנו

אותילשכנעניסההחילונים",עםטובהבשכנות

רביםילדיםוגםאלינו.מתרגליםהזמן"ובמשך

אצלנו".ללמודבאים

אצלכם?"דבראותולעשותחילוניםבאיםהיו"ולו
תהיתי.

אמראבות",מדתרבןלביתתינוקותלהדיח"אסור
בהחלטיות.אךבשקט

תרבות."מלחמתקבעתימלחמה"כאןיש"אז

דת".מלחמת

להםשישאלהשכלבטוחאני ,אמר"חלילה"

דעתם".אתישנוהזדמנות

תהיתי."ואתה?"

"איך ,ביהפציר ,קודש"עבודתעושהאבי"הרי

סבא?"ישראלממסורתיהודיםלהדיחאעזוראשנה?

השיחהולמרותטיסהשלשעתייםעברוכבר

במילה,ולו Iהתענייןלאהאישוהנלבבת,האדיבה

מעברהיהפשוטזההחילונים. Iחיינו-חייבאורח

לחומה.

האשהצדודיתשלידהמטוסבאשנבהסתכלתי

יושבים,אנחנוהנההארה.ליבאהולפתעהמרשימה

קבועבקיראטום.קירצידימשבי ,ואביכהןבהר

מסוגל,אניחד-צדדי.הואהאשנבאבלאשנב.

הואאבלאורחות-חייוואתאותולראותמעוניין,
חיי.אתלראותמעונייןלאוגםרוצהלא

עםשוחח Iלהתפללקםהואהטיסה.נמשכהכך
כובעעםחזרהלשירותים,יצאהאחותוחזר.חברים,

בעיותהיומהודרת.יותרעודבוכריתופיאהחדש

ובטעותכשר""גלאטארוחותהזמינוהםהאוכל:עם

שאינןאך Iלמהדריןכשרותארוחותלהםהגישו
לחרדים. Iמסתברמתאימות,

בן·המשיךבלתי-נלאיתבעקשנותלשוחח.המשכנו
היהדות".לדת"לחזוראותוולשכנעלנסותשיחי

שאי-אפשרלולהסבירהמשכתיחייכניתבעקשנות

 .בומאמיןשאינךלדברלחזור
קורהשכאןהתבררלחופי-צרפת,המטוסהתקרבעם

שמתרחשמהשלפרדיגמהיסודי.מאודמשהו

בזעיר-אנפין.עולמותמלחמתהעברית.בחברה

שלבמצבהייתילעננים,מעלשהתנהלבדיון

מבןפחותבעקרונותישדבקתימשוםלאחולשה.
לשמועמוכןהיהלאפשוטשהואמשוםאלאשיחי.

איזהכמוקדימה,ולדחוףלהמשיךרק .שליהצדאת
בהכלשהונקודהעלשאוותרעדואיום,רךדחפור

שהואמהאםיהדותי.בציציותאותילתפושיוכל
יהדותי.שהיאחשב

בינינוהתרבותמלחמתמדועהבנתירגעבאותו

מתנגדים,חרדים,מפד"ל,-האורתודוקסיהלבין

בלתי·רקלא-השארוכלש"סהתורה,יהדות

ללכתישבורחמיםללאמאבקמהווהאלאנמנעת
החברתי.הדיןאתולמצותהסוףעד

בכנספעם,חשתיכברהזאתהתחושהשאתנזכרתי

רב·ממלכתיממסדבחסותבפאריס,השמאללש
באלג'יריה.בחירותלהיערךעמדובובזמןעוצמה,

 Frontה·אנשישאםטענושבאולםהשמאלדובריכל
National du Sa\ut -יזכו-הפונדמנטליסטים

שלושהרקלשלוט.להםלאפשרישבבחירות,ברוב

נשיםאירגונישלנציגותשתיזו:גישהנגדדיברו

ואנוכי.האשהלזכויותאלג'יריות

כדינוצרהלאשהדמוקרטיהבכךעמדתיאתנימקתי

שיבטלהצהיר FNSה·לדיקטטורה.הדרךאתלפלס

האוכלוסיהלמחציתמעל-לנשיםהבחירהזכות

הדמוקרטיהלאויבלתתאיןינצח.אם-האלג'ירית

 1והיטלר .כולנואתלהרוסכדיבהלהשתמש

אגב, ,רוב-דמוקרטיעל-ידיהואגםנבחר Iהוספתי

בלתי·מפלגותעםבקואליציהשנתמךרוב
דיקטטוריות.

מאוד.עליזעמומהשמאלידידי

 41-+בעמ'+-המשך
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לאלוהיםגדולהעוגהעלקטנההערה
צה"ל""גלישלבמצעד-הפזמונים

קוסמןארמיאל

אותםמדריךהרוחנישהחיפושאלוין

המהומהמכללהתרחקגוברתנסיהיש ==--

מייצר.המודרנישהעולםהתקשורתיתייייי
כשמתאזריםקרובות,שלעיתיםלינדמהךא

המחריש-הרעשבתוךלשמועניתןבסבלנות,
אמירהשלסוגאיזהאמצעי-התקשורתשלאוזניים

מאזחודשיםכמהעברוהנה,ומשמעותית.כנה

אינטרנטואתריהטלויזיה Iהרדיותחנותכלנתקפו

בצורךטירוף:שלסוגבאיזההעולםרחביבכלרבים
הישגיכלשלה"מלאי"אתולספורלמייןלסכם,

שהתקרבככלהעשרים.המאהשלוהתרבותהמדע

גדוליזה:אתזהוהצעידוצעדוהכולמפנה-המאה

המדענים,המשוררים,גדוליהמאה,שלהסופרים

ונוי.ונו'המחזאים,הציירים,המוזיקאים,

רגעלהביטרוצהאניהמהומה,מעטמששכחהועתה,

היאשבעיניתופעהעלכאןולהצביעלאחור

משהואותנוללמדכדיבהויש Iמאודמשמעותית

 .שלנוביותרהעמוקיםהצרכיםעל
הראשוניםהשיריםשניעלכאןלדבררוצהאני

שערךבמצעדהעשורכשיריבחרהישראלישהציבור

"מצעדים"(גםהמילניוםסוףלציוןצה"ל""גלי
אלו).בשיריםבחרוהעולםרחביבכלאחריםרבים

בשדההנעשהאחררבותשניםכברשעוקבכמי

שהתעניינותאף-והעולמיתהישראליתהפזמונאות

אתלהפנותברצוני-מקצועיתאיננהכללשלי

מבחירההמשתקףוהרוחניהדתילהבטתשומת-הלב

המאזינים.קהלשלזו

למאות Iביותרשטחיבאופןאפילו Iשהאזיןמי

בערוציהאחרוןבעשורשהושמעוהחדשיםהפזמונים

להסתייעצריךאינובוודאיוהטלויזיההרדיו
שלרובםשרובלהיווכחכדיסטטיסטיבמחקר

בנושאיםעוסקיםוהלועזייםהעברייםהשירים

השילושומיניות.אהבהלרומנטיקה,הקשורים

אומרוהואפופולריתבמהכלעלמככבהזההקדוש

בחברותמאליו.מובןהדבראיןשהרי Iודרשני

עסקובקהל-עםשהושרוהשיריםרובהעתיקות,

תפסההקודששירתשלהדתיתהערגהדת,בעניני

שלהחדשספרו Iלמשל(ראוביותרמרכזימקום

העתיק",הזמןבשלהיומציאות"פיוטיהלום,יוסף
שעניינוהמרכזייםהנושאיםאתבהירהבצורההמציג

R.E.M 

הקדום).העבריהפיוטכותביאת

בנישלהדתיתהערגהשלהמרכזימקומהאת

האהבהלמימושהערגהתפסההקודמיםהדורות

הדת,שבובעולםוהמינית.הרגשיתהאישית,

מחזוראתהמלוויםהדתייםוהטקסיםהקהילה

מקוםהארוספולחןתופסונחלשים,הולכיםהחיים,

הואלושנותרשכל Iהיחידשלבפנטזיהמרכזי

 .שלוהקטןהחםה"קן"אתלבנות
התאשלהמאורגנתבזוגיותלחיותשהקושיוככל

הניידתהמערביתבחברהוהולךגדלהמשפחתי

בןעלה"הזיה"ותופחתהולכתגםכך-והפתוחה

אחדלכלשמחכההגדולההאהבהעל Iהאידיאליהזוג

הזההעמוקהצורךאתהחיים.שלאחרתבפינהואחד
(באופןמושגבלתיכל-כךשהואמהשלב"הדמיה"

האמנותמספקתומתמשך)קבועושלם,מלא
סודגםהואזהשונות.בדרכיםלהמוניםהפופולרית

כלעלהקלההמוזיקהשלהעצומההפופולריות
אמנישאם Iכךעליחלקורביםשלאלינדמהסוגיה.
זאת"סחורה"מספקיםהיולאלמיניהםוהרוקהפופ

ביותרשולימקוםתופסתחיתההמוזיקהלהמונים

 .המודרניבעידןההמוניםבחיי
דווקאכימצאתיכאשרהפתעתיכךכלגדלהלכן

החזירוהעשורמצעדבראששנבחרוהשיריםשבי

ואלהקדומיםוהפיוטהשירהאלבמובן-מהאותנו

הקיום.שלהעמוקותהדתיותבשאלותהעיסוק

סוחפתעוצמהבעליאכןהםהללושיריםשני

הואהשניבמקוםשזכההשירבלתי-רגילה.

Loosing my Religion , מייקלשלוהוא
נפלאשירזהו . R.E.Mולהקתוהאמריקאיסטייפ
ואיןחיפוש,עצמןשהןוכפירההתלבטותשל

הדורבןשלהאמיתיתהאלוהיתלאהבהכדוגמתן
והוא-לכולםכראשוןשנבחרוהשיר .שלנוהנבוך

"שירבולראותשאפשרמופתיצירתספקללא
הלהקהשל Oneהוא:-כולוהעשורשלהשירים"
 . U2האירית

במילותשטחיבאופןגםולו Iשמתבונןמיכל
משמשתכמהעדלראותיופתע Iהללוהשירים

כתשתיתבמיוחד)(הנוצריתהדתיתהחשיבה

זההללו,היוצריםשלבעולמםותרבותיתרוחנית

השומעמוצאשלהםבמרדגםהאמריקאי.וזההאירי

 .דתיחיפוששלעמוקיםשורשים
שזכהשהשירהעובדהאתגםזולהערהלצרףיש

גםהשמוניםשנותשלהעשורבמצעדהראשוןבמקום
הקליםה"אני-אוהב-אותך"משיריהיהלאהוא

כנגדהקדוש"ב"מרדהואגםעסקאלאוהנפוצים,
השירהואהלאוהמזויף,השקרי Iהבורגני

Another Brick in the Wall פינקלהקתשל

פלוי.ד
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 U2-בונו

חופשיבאופןידיעלנעשההשיריםשניתרגום

שפת-משיבושינקיהשאינהפשוטהובעברית

אלמוגלרותמודה(אנילמקורבדומההרחוב,

מוכריםהיושלאביטוייםכמהבהבהרתלישסייעה

המטעןואתהתחושותאתלהעבירניסיתילי).

המידהעליתרלדקדקבלאהללוהשיריםשנושאים

לתרגםבחרתי Oneבשירהעברי.הנוסחבבחירת

ובשיראשה,אלגברשלכפניההשיראת

Loosing my Religion אלגברשלכפניה
ובשפתמוכרחים,אינםכללשהדבריםאףגבר,

שהוא.אופןבכלזאתלהביןאפשרהמקור

לעבריתהמתורגמיםהשיריםהבאתשבעצםנדמה

הייתיאך ,דברכךעללהוסיףואיןהכולנאמרכבר

 ,שכמונימישלאחת,הערהלסיוםלהוסיףמבקש
לינדמהאוהב:שלעילגים,שפתושפתובב,וח

מוסיקליתמבחינההללוהשיריםשבשנישהייחוד

הםאקורדיםשלמאודקטןמנעדשעלבכךאוה
מונוטוניראשוןממבטשנראהבאופן"משחקים"

אך ,) R.E.Mשלבשירבמיוחדבולט(הדברמאוד

במעגליםנסחףהואכימגלההשומעבמפתיע

אסוציאציותהמעוררתהזאת,המוזיקהשלהאיטיים

שלאוהחסידיםשלאלוכשלם,.מיסטייריקודיםשל
הסףפים.

לינדמהבוחר?הואבמההישראליהקהלידעהאם

מלמדתהיאלא-מודעתבחירהכאןנעשתהאםשםג

עליומדוברשאין ,מאודעמוק .עמוקצורךעלהרבה
 •כמעט.

אחד

הקלהחשהאתהאם

השתנהלאדברששוםאו

זהעםיותרקללךיהיההאם
אשמהלתלותבמיעכשולךשיש

בלילה

זאתלחלוקעלינו

נערה,אותךעוזבזה

לכךחוששתאינךאם

הדבראותואיננואך

השניאתאחדלשאתעלינו

השביאתאחדלשאת

אותך?אכזבתיהאם

בפיך?רעטעםהשארתיאו

אהבהידעתלאכאילונוהגתאת

בלעדיהלהיותממנידורשתואת

אחד

אחד

1~ 
1 ~ 

מדימאוחר ,ובכן

הלילה

החוצההעברכלאתגרורל
הלילהתוךאל

אחדאנו

הדבראותואיננואך

השניאתאחדלשאתעלינו

השביאתאחדלשאת

אחד

סליחה?לשםלכאןבאנ:והאם
 ?יםהמתאתלהחיותבאתהאם
ישו?אתלשחקכדילכאןבאתהאם

שבמצחך?לצרעת
מדי?יותרביקשתיהאם

כך?כלהרבה

כלוםלינתנ:ילא
~ועכלישישמה'כלוזה
אחדאנו

הדבראותואיננואך

אנחנוכךואחרבשניאחדפוגעיםאנו

כךכלחוזרים

אומרתאת

מקדשהיאאהבה

העליוןהחוקהיאאהבה
מקדשהיאאהבה

העליוןהחוקהיאאהבה
להכנסממנימבקשתאת
לזחולליגורמתאתאזאבל
כךלהיצמדיכולאינניואני

לףשישלמה
כאבזהלףשישמהכשכל

אחת-אהבה

אחד-דם

אחד-חיים

עליףשמוטלמהלעשותעליף

אומרתאת

אחת-אהבה

אחד-חיים

אחדצורךזהכאשר

אחד-חיים

השניעםאחד

אחיות,

אחים,

אחד-חיים

שליחרתאתמאבר

יותרגדוליםהחיים

ממףיותרגדולים

אניאינך-ואתה

אלךשאנילמרחקים
שבעיניףהמרחק

מדייותראמרתילאהר

זאתמתקןאני

בפינהאניזה

הזרקוריםבאוראניזה

שליהדתאתמאבד

אותףלהדביקמנסה

זאתלעשותאוכלאםיודעואינני

מדייותראמרתילא,הר

מספיקאמרתילא

צוחקאותףששמעתיחשבתי

שראותףששמעתיחשתי

הלחישותכל

אניהמתעוררתשעהכלשל
שליהדידוייםאתבוחר

עליךלשמורמנסה
 ,עיור ,אבודפגוע,אוילכמו
מדייותראמרתילא,הר

זאתמתקןאני

כךעלחשוב
המאהשלהרמז

אותישהביאהההחטאה

ברכיעללכרוע
פנטזיהרקהואזהכלאםומה

בנווחובטתשבאה

מדייותראמרתיכעת,

צוחקאותףששמעתיחשבתי

שראותףששמעתיחשבתי

מנסהאותףששמעתיחושבאני

חלוםרקהיהזהאך

בפינהאניזה

הזרקוריםבאוראביזה

שליהדתאתמאבד

אותךלהדביקמנסה
זאתלעשותאוכלאםיודעואינני

מדייותראמרתילא,הר

מספיקאמרתילא
שראותךששמעתיחשבתי

מנסהאותךשמעתיחושבאני

חלוםרקהיהזהאך

חלוםרקהיהזה
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 sוי~
ן~
משובש!נמהזאתועם ...העולםיפהנמה ~

אדיבי-שושןאסתי

רדיקליםקסטל-בלום:אורלי
כותריםסררתכתר,הוצאתחופשיים,

עמ' 153 , 2000

כמהזאתועםהעולם!יפהמה 1 ': :'::"
משעמם!"כמהנאלח!כמהמשובש!-· '

ועםהפתיחה!משפטמדהיםכמה '"111111
מכמיד-כמהמכזיב!כמהמשלה!כמהזאת
לב!

הקודמיםבספריההפתיחהלמשפטיבניגוד
בסימןהעומדיםבלוםקסטלאורלישל

סוף("לקראתוהשיממוןהיאושהשנאה,
הפרחיםאתמריחיםכשכולםהחורף,

כשהפרפריםפריחתם,בשיאשנמצאים

נפשיאתהשנאהמציפהאליך'עדמגיעים
וגם: :> 1990 (אלי,"לפנותשלאומוטב
בביתלהישאריותריכולתילאאחד"בוקר

שהקריאההרי ;) 1993 (והלכתי,"

יפה"כמהזה:קובץהפותחתהאפיפאנית

בכלבניגודה,באחדותה,בולטתהעולם!"
ההבטחהובפוטנציאלויפעתה,עוזה

בה.הגלוםוההתגלות
יפה"כמהזו:מלאת-התלהבותקריאהבין

המשפטלביןהקובץ,נפתחבההעולם!"
בשקטלעשן"רצית :אותוהמסייםהמינורי
מחויבותבליולצחוק,לדברקפה,בבית

להגיד:נכוןהכל-כךוברגעלכלום,
המציאות"של"נכותהנפרשתהולכים?",

הסתירותמלאתהישראלית, ) 71עמ'(שם:
מספרת-שלראייתהמזויתוהניגודים,

עלאחרתלגמרי"פרספקטיבהבעלתחוקרת
 ,) 60עמ'(שם:הכול"

נשאינומיןהמערבתקרנבליתעולםתחושת
חשובומופשט,קונקרטיוהיפוכו'דבר ,מינו

הואכזההספר'שלאורכולכלשזורהוטפל
ישראל'"חכמה :ישראלשליאודהתלמשל
זעירהכמהישראל.ענקיתגדולה.חכמה.
כמו-גם :>ועמ'("משרוקיות":ענקית"ככה

זאתעםתושביה!שאננים"כמהתושביה:של
כמהזאתועםנועזים.כמהמקסימים,כמה

 :>ועמ'<שם:עלובים"כמהמושחתים,
מוכריםהיבטיםבזהזהכורךהסיפוריםקובץ

עםהישראליתהמציאותשלואימהגיחוךעד

למשלכמומופשטותאוניברסליותשאלות
שובהחוזרתהפילוסופית-קיומיתהשאלה
הראשונה"הדחיפהאתנתן"מיושוב:

ומולה :> 96עמ'חופשיים":("רדיקלים
המקום,היבטשלוהבליטותהדומיננטיות

תל-בעירבהתממשותו ,כל-כךהישראלי
מקוםשהיאהקרנבלכיכרבבחינתאביב,

שלוהנתקהמפגשומקוםהעלילה,התרחשות
ניכרתאביבתלהשונות.הדמויות

"הורקנוס,המוכרים:ובאתריהברחובותיה

חניוןבוודאו'שדרותינאי'אלכסנדר
גם(המופיעאיילוןהמדינה,כיכראיכילוב,
נסבלתהבלתיולקלותלמובנותכמטפורה

טאבולישנראודבריםמיני"כלהחיים:של
בשבילי"צפוןאיילוןזההיום-מוחלט

בלונה-הגלגל-ענק :> 15עמ' :"ש"לצ"
רמת-גן,איצטדיוןתל-אביב,מוזיאוןפארק,

כן'כמוועו.דבלונדון-מיניסטרוקפהבית
פכיםבסיפוריםובלוליםשזורים,

המקוםשלריאליסטיים-חברתיים-פוליטיים
עולה-חדשהאחותכמוהישראלי-תל-אביבי

השעוןהדרכים,תאונותהמדינות,מחבר

והמשפחההאחהמראה,שמעלהדיגיטלי
בגליל'לחמישי-שישי-שבתשיוצאים
שלהבלונדינים-פרבוסלביםהפועלים

אחרונות,לידיעותראיוןתל-אביב,עיריית
ששוחטתהישראליתהעתונותהיי-טק,אזור
שלמחשבותיווגםופול,י rי.נהצורה,את

לביתבמהירותוהמסיעהמרה:.שדרסהנהג
שקרהמהלייקרהלא"שרקאיכילוב:חולים
שקרהמהלייקרהלאשרקרבין'שללנהג
מהירהכיהמסלולאתותכנן ,רביןשללנהג

 :> 20עמ'החרמון":("מלכותשאפשר"
עלאלופוליטיים-אקטואלייםהיבטים

התפאורההםורב-גוניותםדיכויים

נעותבההקרנבליתהכיכרשלהקרנבלית
השלגמ"כדורבהימלטותןהדמויותונדות
כחול":("כדורחייהןמשמעות"אוגדןשל
 :> 141עמ'

בשמוגםניכרבקובץהקרנבליהיסוד
גםכמוהמשמעויות,רבהאוקסימרוני

בסיפוריםפנטסטייםיסודותשלבשילובם
(הגמדהוריאליסטייםמקומייםהכל-כך

שחיתהידועה,סוסיםמאלפתשחיתה
לא'שלקחההאחוזה,בעלשלבבןמאוהבת

אוהחרמון",ב"מלכותמהסחוס'נכון
ענקלויתןעלמהיםשבקעהמולטימיליונר

המדרגותבחדרפילועללעלותוהמתעקש
ב"המסיבה">:למסיבהבדרכו

בכאוסמאופייןבקובץהסיפוריםמבנהגם

כרצונותהינןהסיפוריםעלילותקרנבלי'
את"משריציםשהםהמספרתמעידהעליהם
 :"ש"לצ"(לעוד"ומסתעפים ...לעודעצמם
ההשרצהההתפצלות,ושבעקבות :> 17עמ'

"ואיךעצמה:אתשואלתהיאוההסתעפות,
הסיפורלמשלכך :>םש<זה?"בכלאני

ממחנוהציפיותשביןבפערעוסק"רצח"

אלףבו .••האלףקצה"לקראתהדרכהספר
לתנועה,פתוחדינמי'להיותאיךעצות
התמוטטותו'לבין :>םש(לשינוי"גמיש

לעלילהעצמו"משריץ"הואסופוולקראת
הצפריתחברתושלקנאתהעלגמרילאחרת
גםכךתוצאותיה.ועלהמתרגם-מחברשל

בחילופיהעוסקשישי""הילוךבסיפור
אשרומשפחתה,המספרתשלהמכוניות
כנסיםעללסיפור"מסתעף"סופולקראת

המסיימתהמספרת,מוזמנתאליהםספרותיים
אירוניתארס-פואטיתבתלונהסיפורהאת

קשרשאיןאתםליתגידו"עכשיולקוראיה:
 ,) 83עמ'<שם:דברים"בין

קסטל-בלוםבשפה,מצוינוסףקרנבליהיבט
האיזוריםעללהצביעכדיבשפהמשתעשעת

למשל'כךשבה,והחלוליםהמתיםהכנרים,
וממירהכבולים,לשוןצירופיפורמתהיא

בלתיבצירופיםהזרה,שלבדרךאותם,
לבתשומתהמסביםמשעשעים,שגרתיים,
ריקותוכבילדתו'אתומדגישיםלעצמם

 :למשלכךהכבול'הצירוףשלוסתמיותו
(שם:ננעצת!":נשאלת? ...השאלה"נשאלת

חייו":"דרךבמקוםחייו""עמק :> 10עמ'

"כיתתאחד":"יוםבמקוםאחר""יום

כמוועוד:רגלים":"כיתתבמקוםגלגלים"
מטפורותשלקונקרטיזציהמבצעתהיאכן

נשיםגם"היולמשל:כמווביטויים-כבולים
<שם:עוקצו":אתולעסומרוכשושנהנובעיר
"אניניגודים:מצמידהקסטל-בלום :> 18עמ'
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עין"עצמתיגםוהמש"קית'הייתיכיראיתי'

צירופים-מטפוריים-ויוצרת ;) 68עמ'(שם:

עתירי-ובה-בעתמופרכיםאוקסימורוניים

החוזראש""עצובהצירוף:כמומשמעות,

מראהאתלתארכדיפעמיםשלרבמספר
בקובץהמרכזיבסיפורהאבירשלפניו

דימויהוא(ה"אש"חופשיים""רדיקלים
בקרנבל>.מרכזי
ארס-להיבטיםביותררבההתייחסותבקובץ

אתהפותחהסיפורומגוונים:שוניםפואטיים

להתיחסויותיומעבר"משרוקיות",הקובץ
שלההיערכותעלהביקורתיות-פארודיות

המפרץ'למלחמתהישראליתהחברה
היתר'חשאיותהמופרז'יזםובהבטח

כסיפור.לקוראושניתןהריועוד'השחיתויות
היחידהההצלהבאופצייתהעוסקארס-פואטי

מתחתהשוכבהאומללזה"האדם,של
 :> 9עמ'(שם:שיושיעוהו"ומחכהלהריסות

ברגעמאוד!עדפשוטזה"ואולםשהיא:
משרוקיתלושישאדםרועדת,שהאדמה

אתלשרוקלהריסותבינותיכולטובה
 ".ינצלווחייו-ישמעוהומחלציושריקתו'

למעשהכמטפורההמשרוקית :> 8עמ'<שם:
סנטימטר"עדשתהיהככלקטנההיצירה,
הסיפורלז'אנראפשרי(כרמז(שם)ומחצה"

בולהשתמשמרבהשקסטל-בלוםהקצרצר
אפשרות-ההצלהחינהסיפוריה),בקובצי

הבלעדיהפוטנציאלכמו-גםהיחידה,
"רעידותשלבמציאותמשמעות,למציאת
הןהמספרת,בעבורהןמטפוריות,אדמה"

בעבוראףואוליהאחרות,הדמויותבעבור
 .יוצרתן

רבותארס-פואטיותהתייחסויותבסיפורים

"צל"ש"הסיפורעוסקלמשלכךנוספות:
הבלתיהיצירהוביןהיצירהנמעניביןבקשר
"רצח"הסיפור :>םש(ה"חולה"מובנת
רשימותעלהספרותיים":ל"חייםמתייחס

יותרמכר"הספרהמכירות:המכר'רבי

וארבעהתשעיםוהופיעעותקיםאלףממאה
הרשימותבכלהראשוןבמקוםרצוףשבועות

רדיו"ובתחנותבעיתוניםהמכררבישל
הספרותית"וה"קהיליה- ) 34עמ'(שם:

לאור'ההוצאה-היוצראתהמקיפה
המנוכרת-הלשוניתהעורכתהמתרגם,
בסיפורגם .וליצירתולולחלוטין

כךויוצרות,כותבותהדמויות"אמנציפציה"

המיליםאתש"כתבההסיפורגיבורתלמשל
כבודוהביאהבאירוויזיוןשזכהאחדלשיר

כותבתוגם ;) 54עמ'(שם:הביתה"

שלכקופירייטרית ...מיסיונריים"מניפסטים
"גברתבסיפורגם :>םש(הקתולית"הנצרות

ש"מישהוהרמטכ"לסגןמספרפנים"חצי
בעצמוהואשלו.החייםעלספרלכתובעמד
לפניהגהותלראותצריךשהואליסיפר
לאשםישכיהספרפרסוםאתמאשרשהוא
וב"הילוך ;) 63עמ'(שם:רגישויות"מעט

מופרכיםספרותיים"כנסיםמתואריםשישי"

 ;) 78עמ'(שם:עצמם"הסופריםכמוכמעט

ניכרתבקובץהארס-פואטיההיבטמרכזיות
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הןו"סיפור""לקרוא"כאשרבשפה,גם
בדבריהמשולבותשחוקותמטפורות
האביראומראותך"קוראלא"אניהגיבורים:
חניהלמצוא"סיפורחופשיים">:("רדיקלים

 " ...ועיקוליםחניונים,ג'ורג'.שלהביתליד
הבןאתלקרואאוליאוכל"מכאן :>םש(
 :>םש(אדם"

בהןמודרניותספרותיותלמסורותבניגוד
ממאפייניהחשובחלקהואשם-הדמות

מאמצעי-אחדהואמקרהובכל<עגנון>,
ומבליטיםדמותהאתהבוניםהאפיון

המרכזיותהדמויותשכאן'הריחשיבותה,

השםבעלותהדמויותואילושם,חסרותהיכן
אחד'"ישראלי :ביותרשוליותהיכן

אחדבסיפוררק("אבנים">: " ...גיורא

שזהואלאשם,ישלמספרתהמתה""גבירתי
ומתחלף:קבועבלתימתעתע,קרנבלי'םש

 ...ורחלהליקוראיםהיוםסיון'אזלי"קראו
אולתיקישמיאתאשנהשמחריודעתאני

באיזהלעצמיאקראומחרתייםלציקי'
העדר ;) 128-127עמ'(שם:אחר"פיברוק

בקובץ'המרכזיותהדמויותשלהשמות
אחת","נבלהכמוסתמייםבכינוייםוהמרתם

הלך",רחובבאיזהחשובשלאאיש"היה
עיןשתום"רס"רכזאת",תמותה"בת

"אביר",מסובך",מאדאדם"בןאנרכיסט",

מאפייניםלהעדרחופףאשה"איזה"חיתה
לדחליליותן'הדמויותשלפסיכולוגיים

בדידותןלובעיקר'ריקדתן'ותן'חלולי
מקטעיםמתאריםהסיפוריםהמוחלטת.

מנסות,הןבהם ,מחייהןותלושיםבודדים
כמוולהתחבר ,בדידותןאתלהפיגלשווא,

אחרלסובייקטהחופשיים""הרדיקלים
קט.לרגעולו ,עימדלהתמזגכדיכלשהו
בקובץמרכזיתתמהשהיאהבדידותr.ימת

המשפטהמילה,שלבהקשרגםקיימת
עומדיםאלהכולו:הספרותיוהטקסט

מורכבות,כלוחסריםועליבותםבבדידותם
הקלושותהמיליםספרותי.הקשראוהדהוד

והטקסטהקצרים,המשפטיםוהקלישאיות,
דיאלוגכליוצריםאינם ,עצמובתוךהנעול

ומעצימים ,אחראוקודםספרותיטקסטעם

מהקובץ.העולההבדידותתחושתאתבכך
התל-אביביתבכיכרהמצויותהדמויות

אימה,עד"חופשיות"ינןהבבליתהקר
אומשמעותמעניקתמסגרתמכלתלושות

חייהםשלהמרכזיתשהשאלהונראהרגש,
אעשה?"אנימהאלך?אני"לאןהיא:

להבטחהבניגוד ;) 16עמ' :"ש"לצ"(
העולם!",יפה"כמהשבפתיחההאפיפאנית

הנפרשתהקרנבליתההוויהשמאחוריהרי
סיפוריםבקובץוצבעוניותהעליצותהבכל
ולרהב,גדולעצבקדרותובכלנוכחזה,

באמת ...אש"עצובהקורא:אתהמותיר

 8 .) 107עמ'(שם:אש"עצוב

לעיל:המוזכריםבלוםקססלאורלישלהקודמיםספריה
 1990ביתןזמורה ,נמצאת"אני"היכן

 1993ביתןזמורהבלתי-רצוניים",סיפורים"

ם, iהקיבוצבסמינרלספרותמרצההיאשושןאדיביאסתר
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העבריתנשירההפילוסופיהיסוד ~ 1~

לוזצבי

הקדמהדברי

מתודיתהעדה

בשידההפילוסופי"היסודהכותרת
בהודאתופילוסופיהבמושגנוקטתהעברית"
הנחותשוםבולהניחומבליביותר'הפתוחה

יהיהלאולכןעקיבות:דיסציפלינריות
שוםלטעוןהבאיםהעיוניםשלבכוונתם

לאובוודאימקצועית,פילוסופיתטענה
איןבכללעקרוניים.חידושיםלחדש

שלהאקדמיתהתמחותותחוםהפילוסופיה
כחובבאפס-קצסאתרקהמכירהכותב,

שוםבהלהורותמתיימרואינואקראי'
היאזהחיבורשלמגמתוכלהלכה.

עלבושידוברומהבלבד'ספרותית
פואטייםעיוניםלצורךרקנועדפילוסופיה

במושגיםפתוחכשימושוביקורתיים,

בשירה,מהותיפןחישוףלשםתיאורטיים
להדגישישהפילוסופי.היסודכאןהמכונה
הפילוסופיהלביןזהכינויביןמראש:

 .הכרחיקשרכלאיןהאקדמית
מכווןבשירה"פילוסופי"יסודהמושג

ולהלכי-הרוחההגותייםלעיקרים
מכוניםשהיוהפיוטית,בהבעההמתבשרים

אתמעדיףאניהאידיאיים.הערכיםלשעבר
בגללאידיאיערךעלפילוסופייסודהכינוי

אתהכוללתיותר'הנרחבתהשתמעותו
האנושיים:התחומיםמכלהחשוביםהמסרים
ואפיקורסיים,דתייםופסיכולוגיים,רוחניים
ופואטיים,אסתטייםוהיסטוריים,חברתיים

פובליציסטיים.מסריםאפילולרבות
בהנחות-המבוא,התיאורטייםהפרקיםגם

המכונן",ו"הגודםלפילוסופיה"שירה"בין
בהלכותמושגיםלחדשמתיימריםאינם

למצותלאובוודאיהרווחות,האסתטיות
לצורךלשמשרקאלאאלו'גדוליםנושאים
היסודלחיפושפנימיכצידוקומוגבל'ענייני

העברית.בשירההפילוסופי

מצבעלויישומההיסטוריתבחינה
העכשוויתהשידה

מכווניםיהיוזהבחיבורהמפורטיםהדיונים

המפעמותתמות-יסוד'שלמחודשתלבחינה

המאהמסוףהעבריתהשידהפסגותאת

העשרים,במאהובעיקרהתשע-עשרה

מעצם •לדורמדורהעובריםגדוליםכמסדים
משתמעתהאחרונהבמאההמבטמיקוד

בתולדותגרדתמרתקופהזוכיהכרה,
הפילוסופייםגילוייהוכיהעברית,השידה

אםלזה,זהמתייחסיםביותרהחשובים
עםיחדאךדיאלקטי.באופןואםישירבאופן

ורובבניינורובשהיאההיסטורית,הבחינה

תכליתגםבופועלתהחיבור'שלמניינו
תופעהלאבחןכניסיוןעכשווית,ביקורתית

איבחוןהאלפים.חילוףעםבשירתנורווחת
-ההשוואהבדרךהאחרוןבפרקייוודעזה

גבוהותהשגותשלהערכתןמעצםכאשר
שנשמעומשמע>תרתי<השגותומעודרות

תיחשףהמאה,מרביתבמהלךבעברית
להשטחת-מסרים,מכוונתנטיחותוכר

מאה.מרבעיותרכבדזהבשירתנוהפועלת
ישלבסוף,רקתפורששההשוואהכיוון
רביםבפרסומיםמלכתחילה.עליהלרמוז

ארס-בחיוויים-האחרוניםמהעשורים

משורריםשלראיונותבדבריפואטיים,
אי-נחתאיזונשמעת-ביקורתובמאמרי

שזונראההמדינה.בתרבותהשירהממעמד

מצוקהעצמה,שבשירהפנימית,מצוקה

אסתטי-פואטימרפיוןלאבעצם,הנובעת,
אמוןמשברהגורדפילוסופי'ממשבראלא

חיצוניבאופןמתגלותתוצאותיותקשורתי.
ואףהעכשווית,לשירהתהודהבהעדר
ובאופןהציבורית,יוקרתהשלבזילות
נמוכה.עצמיתבהערכהארס-פואטי'פנימי'

הישגיהכמיטבשנחשבהעברית,שידהאותה

גםמעודהשחיתהמתחדשת,תרבותשל
גםלאורה,שניאותוליחידים,חיוניצורך

לאומית,תנועהשהובילהיסטורימרכז-כוח
ונדחתהכבודהאתלאחרונהאיבדה

שירתנושהתנתקהרקולאלשוליים.
בעצםנחסמההקוראים,מןהעכשווית

לכאורהלהאיןגםלהתקבל'מבליתנופתה
היאכיאףלהם,לומרחשוביםדברים

כרוחאמנותייםובמושגיםהיטבמעוצבת

במאהכוחותיהלרענוןהתקווהאך .הזמן

גלבעאמירחלפי,אברהםמר,יחיאלמימין:

הבעהשלהתקבלותהולחידושהבאה,
דפיוביןמפעמתעודלהתקבל'המייחלת

זה.חיבורשל

במבואהנחות

טעםנותןא.

הנשענתהנחת-מוצא,עלמיוסדזהחיבור
-בשירהמקיפותמהתבוננויותלקחיםעל
בשידהגםהעולםשידתבאוצרותגם

כאןתנוסחההנחהלדורותיה.\העברית
כללככלאשרמסכם,ככללטנטטיביבאופן
מהכלל.ליוצאיםביחסגמישהוא

גדולה,שירהלהיותיכולהלאהוא:הכלל
ולדורות,לדורההמרשיםבכוחההמתקיימת

נחשב.פילוסופייסודבהסמרןשיהיהמבלי
בדרכהממנההמשתמעשהמסדמכאן

דבריםבגילויאם-המיוחדתהאמנותית
ללאבנותן-טעםבויש-בכיסוייםואם

משמע).תרתי<תמורהתמורה

התנאיהואהאסתטיהעיצובבוודאי'

היאאיןשבלעדיותנאיהשירה,שלההכרחי
לגבימספיקתנאיהואאיןאבלכלל:שירה

ומעוררתכ"תגלית"הנחוויתהגדולה,
הבעהגםזושתהאכדיכיכללית.השתאות
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והעומדתקשובים,בני-אדםהמרשימה

לומרהיאצריכהרבים,ימיםבמשךבתוקפה
"פילוסופיה",איזוחשוב,משהוהאדםלבני
עלאוהחייםעלמשמעותיגילויאיזה

העולם.
או ,אופטימייסודתהילים,דרךעלזהיהא
חזוןזהיהאפסימי:יסודקוהלת,דרךעל

נוקבבאורהקיוםראייתאו ,אידיאליסטי
הגותזותהאאקזיסטנציאליסטי:תהומות,

אוהעולם","צערבדברקוסמופוליטית
וכאבהדורות"חזוןבדברלאומיתהגות

שלעולהרוחניתתנועהזותהאהאומה":
ומתנוונתשוקעתתנועהאו ,ופרץ""סער

המקריםבכל-ציניותשלאו"דקדנס"של
מגיעההיאכאשרהנבחרת,ביצירהנודעת

בשורהמבשרתואףאמנותיתגדולהלידי
חשובה,פילוסופיתתשתיתאיזואותנטית,

משדרתבמיטבהכשהיא ,אכןלה.סגולית
מתוךהנובעעודףערךובה,ממנההשירה,

האסתטייםגילומיהשביןפנימיתואם
במערךההכרחייםהעקרוניים,למסריה .

שלמותה.
הפילוסופיההכרחיתוכמהכמהאחתעל

המודרניתהחילונית,בשירההמקורית
-העתיקותבשירותאםוהפוסטמודרנית.

הקלאסית,התקופהשלהשוניםבגווניה
וראשיתימי-הבינייםשלהמופתבהשגי

כבשורההדתשימשה-החדשהזמן

כתשתית ,ולציבורליחידיםכוללת-כל
יתרהנשמההנופחתמרוממת,הגותית

ראשיתמאזהריהאמנותית,בהבעה

"המחשבהעלהשירהנשענתהמודרנה
האדםאתהמייצגתהפתוחה,החופשית",

והפתיחותהחופשבגללודווקאהאוטונומי.
וחדשנית,מקוריתמחשבהלהיותזונדרשת

בכוחהשיהאכדיכשלעצמה,מעניינת
המודרנייםהאסתטייםלעיצוביםלתאום
יפיםשיהיו ,ומתמידעודףערךלהםולשוות

 .יחדגםוחשובים
זהשאין ,ורגילבקישוחר-שירהלכלברור
האמנותי:במרקםפגימהאיזוכללאומר

להישמעצריכהלאהפילוסופיהאדרבה,
אלא,חשוף,כעיוןאודידקטיתבמגמה
העיצוביםמעצםלהישמעחייבתהיא ,להפך

והמסומלותההרותההוויותמכלהאסתטיים,
יתרונהוזההאמנותשלדרכהזוהיבשיר.
שלאמהולהביעלהשיגהמאפשר ,הגדול
אחרת.דרךבשוםלהבעהניתן

העבריתהשירהעלחלותאלוהבחנות
ההיסטורימטענהבגללמיוחדבתוקף
העבריתשלשורשיה .הלשוןשלהמיוחד
הטמונהגדולה,הגותטעוניםקודש"כ"לשון
זווהגותוהתחביר:המיליםצירופיבעצם

ואפילוחילונה,לאחרגםבלשוןמהדהדת
הדתמושגיכנגדיוצאתכשהשירה(ודווקא!)

ואםבפעולת-מחתרתאם ,המקוריים
שירהשלכתיבתהעצםגלויה.בהתקפה
 ,ימינוועדההשכלהמאז ,"חדשה"עברית
חידוש-ומקורינועזחידוש .מחייב

עתיקיםערכי-לשוןבאמצעות"עכשווי"
ואףמאודכבדיםרוחנייםבמטעניםוטעונים

לאחרוניאפילומנוסמהםשאיןמכבידים,
מגלההפוסטמודרניתהשירהגםהמשוררים.

וכיסוי"גילויכדרך-אחתבבתומכסה
עכשוויותהוויותמגלה-לביאליקבלשון"

מטעניםומכסהלחלוטיןאוטונומיותואף
אףולעתיםהיטבאמנםמכסהעתיקים:
 ,לכיסויכיסוי"ביןאבלמודעת,בכוונה

ביאליק,שלכתיאורוהתהום",מהבהבת
בפהלומרישלכן •תהום-העברזוהיוכאן
-האומריםלפי ,בצעראובשמחה-מלא

טבעהמעצםשואפתהעבריתההבעהכי

לפילוסופיה ,הגותינופךלאיזההמקורי
פיוטית.

העבריתהשירהשלדרכהחיתהזובאמתו
המדינה.הקמתאחרועדההשכלהמתחילת
כאןלדברכדאיהמיטבעלורק-במיטבה

הלשוןשלהמקוריתלתביעהנענתה-
ואףנחשבות,פילוסופיותבהוגילמה
מבחינתהן ,מאודוחיוניותמאודנחשבות

והן ,אישיתיקוןהמחפשהחד-פעמיהיחיד

תנועההמכוונתהיסטורית-הזוגיתמבחינה

היענות ,דרוךקשבעוררהכןעלציבורית.
יחד:גםולבשורתההאמנותייםלחידושיה

שלכגולת-הכותרתברביםנתקבלהולכן
ניסיוןשגיסתהמאזאךמתחדשת.תרבות

-כשלעצמומאודומעניין-ומודעמכוון
<עםמבשורותולחדולעצמהאתלשגות
 ,זךנתןבהנהגת"לקראת"חבורתהופעת
 ,ערכימפנהבהגודעהחמישים>בשגות
בהערכתהשינוילידיאטאטשהביא
ארנוןלידיולבסוףהארס-פואטית,העצמית
שיוסבר<כפיפנימימשברולידימעמדה
זה).חיבורשלהאחרוןבפרקו

לפילוסופיהשירחכיןכ.
גמישיםתחומים

הרוח"עולםהמכונההישגי-התרבותבמערך
גודעת ,וכוללאחדשהוא ,"והאמנות
השירהשביןליחסיםמיוחדתחשיבות

יחסישאלהמשוםודווקאלפילוסופיה,
מתוך ,אכןאחת.ובעוגהבעתוריחוקקירבה

ומקפת-שלמהכמערכתהתרבותתפיסת
שביןהדדייםקשריםעללדוןמקוםיש ,כל

הז'אנריםלשארשירההדת,למקורותשירה
הפלאסטיות,לאמנויותשירההספרותיים,

שביןהקשריםיידונוכאןאךוכר':וכר'

מטעמים ,בלבדוהפילוסופיההשירה
 .להלןשיסתברו
שיבוליםכשתינדמותוהפילוסופיההשירה
מתקשריםשורשיהן ,אחדבקנההעולות

בגובהנפרדותתפרחותיהןאךאפלבעומק
לכאורה,נראה,אחרים.לכיווניםהאוויר
תרבותנושחרמאזשנפרדוהרשויות,ששתי

פילוסופיהבמקרא,ומשלי(שיר-השירים
משתיובעולםבחייםמתבוננותביוון>ושירה
חלופיות.פרספקטיבותשהןקצוות,
ואפילוגמישיםביניהןהתחומיםאמנם

מעוררתפילוסופיתעמדהאשרישנזילים.
לענותלשירהענייןגורמתלירית,השראה

אלאאמנותי'במרקםתמהבתוררקולאבו'
פילוסופיתשירההמעמידהעיוניתכתכלית
"לשמש"לביאליק,מדבר"("מתי

השירהמעניינתולעתיםלטשרניחובסקי),
מכללכאחתרקלאהפילוסופיהאת

אסתטיותלהבחנותהמשמשותהאמנויות,
בביטוייהגםאלאושיטתיות,מהותיות

שירית,פילוסופיהנכתבתואזהמיוחדים,
אמצעי-עיצובהנוקטתעקרוניתהגות

אמר"כההמקראי'("קוהלת"פיוטיים
שבימינוגם,מהלניטשה).זרתוסטרא"

ובעיקרפוסטמודרניות,נטיותחותרות

אתלטשטשהדקונסטרוקציה,טענות
 •כלילהתחומים
אינןרשויות-ההבעהששתימשוםבכלל,

אפילו-בסוגןלחלוטיןמוגדרות
שונות,מתודולוגיותגודעותבפילוסופיה

ואףהרבגוניותדרכי-השירהעללדברשלא
תחומיםאותםמתנועעיםהרי-גדותגו

משנותביןישוהנה.הנהשביניהן

לשירהיותרהמתקרבותכאלההפילוסופיה
המתרחקותוישגיר),לסר(האקזיסטנציאליזם

(גישותדיסציפלינרייםמטעמיםיותר
דרכי-ביןולמדע>.להכרהביקורתיות

 ,יותרואזוטריותליריותישהשירה
אוהגותיותוישמפילוסופיה,המסתגרות
עיוניים.מסריםהמגלמותיותר'דידקטיות

כגון-ומאלפותגדולותבדוגמאותהגה
ו"גן-עדןגבירוללאבןמלכות""כתר

השירהמשיקות-למילטוןהאבוד"
בקטעיםמגיעותואפילו ,לזוזווהפילוסופיה

הדדית.להקרנהואףפגישהלידימיוחדים
הדוחות,גדולותשירותישזאת,לעומת

ההפשטה,שלטעמהאתקיומיים,בטיעונים
המפתחת ,הפרסיכיאםעומרשירתכגון

הגות-אנטי-הגותית.מעין

-המהותיתהאנטיתזהוזו-אף-על-פי-כן
הנחות-היסודבחינתה"טהורה",הבחינהמן

הנחותמהשתיים,אחתכלשלהמקוריות
התרבות,שלבהיסטוריהמעמדןאתשקבעו
השירהביןעקרוניהבדללכאורהנראה

הפילוסופיהביןל ,אמנותיכז'אנר
לקחתיש ,לאמורהגיונית.כדיסציפליגה

הבין-הגילוייםאתלאהמכריעבחשבון
שירה-אופילוסופיה-שיריתשלתחומיים

העמדותאותןאתאלאפילוסופית,
הקובעותהייחודיות,הראשוניות,המקוריות

לוויכוחנתוןובלתימובהקשיריצביון
מבחינתכי •ועקבימובהקפילוסופיוצביון

נפרדות,רשויותשתיאלוהנחות-היסוד
כלשל"הטהור"ייחודהעללעמודוכדי
המתחיםאתתחילהלחדדישלעצמה,רשות

שבימינואף-על-פיביניהן'המנגידים
הדדיתהתקרבותגודעתהפוסטמודרניים

ביניהן'להבחיןאיןשכמעטעדהשתיים,בין
הרחקהמתוךרק .להלןידוברכךועל

לעמדותיהןעדהרשויות,שלמודעת
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אחר-יהיהאפשרוהמקוטבות,העקרוניות

שביניהן.המהותיתהקירבהאתלחשוףכך

ניגודים

רשותכלשל"הטהור"מעמדהבירורלשם
במובנופוסטולאטהמושגכאןנבחר

במילהעבריתשתורגם ,המקובלהקאנטיאני
בידישימושיבקיצורהוגדרואף"דרישות"

פינם:דן

אףאשר ,עיקרוןאוהנחה ) .. ,("פוסטולאט
מקובליםהםמעצמםמסתבריםאינםאם

ומשמשיםהוכחות,בלינכוןוכדברכאמת
 1מסוימת",השערהאולתיאוריהיסוד

הגמיש,צביונובגללדווקאכאןנקוטהמושג
לדקדוקיםכפוףשאינועקרוניעיוןהמאפשר
שיטתיעיוןהואזאתועםקשוחים,פורמליים
לומראפשרכזהגמיששימושמתוךומסקני.
והשירההפילוסופיה :יסוד-כהבחנת
ואפילואחרים,פוסטולאטיםעלמיוסדות

בהשקפהמידשניכרכפיקוטביים,

השוואתית:

לוגית,דיסציפלינההיאהפילוסופיה
מסתירה,חפהאךדיאלקטיתעקבית,
חשיבהמשקפתבהירות,להגדרותחותרת

להכללה.שואפתמופשטת,
דרכי-נוקטתאמנותית,הבעההיאהשירה

רווייתאוקסימורונית,אסתטיות,עקיפין

חותרתסתירות,ואףעמומיםמתחים

אינטואיציותמשקפתולהמחשה,למימוש
והחיים.העולםבדבר
הפכיםמשוםאלהבניסוחיםאיןגםאם

ההגדרהאתהמנגידיםגמורים,

להגדרההפילוסופיהשלהמתודולוגית
שואפיםהםזאתבכלהשירה,שלהפואטית
מערךשלקטביוכשנימעומתים,לקצוות

הרוח"עולםהמכונההישגי-התרבות
זהמתרחקיםשהםאף ,לאמורוהאמנות".

שעליוצירביניהםמתוח ,האפשרככלמזה
לקצוותהשאיפותלהבלטתאחד.עולםסובב
אלהההגדרות,שתישלמאפייניהןיוצגו
כניגודים:אלה,כנגד
לוגיכמבנההפילוסופיה :אמנותי-לוגי

פורמליים,כלליםלפיהנחות-יסודמפתחת
אלאספונטניתאקספרסיהמרשהאינה

"שיטה",לשקףהתכליתאתלעצמהמועידה
ללאעצמה,בתוךמתואמתמערכתלפתח
השירהואילוחריגים.אוחדיםקצוות
ורב-פתוחהסמלית,היאאמנותיתכהבעה

ואינהוחריגיםקצוותמחדדתאףמשמעית,

ב"אותנטיות".אלאב"שיטתיות"מתיימרת
במחשבהברפלקסיה,גלום"השיטה"עיקר
גםמפיקהאמנותועיקרהמחשבה,על

בלתי-אסתטיעיצובבדרכימחשבה
לקוהרנציההאמנותיתהדרישהרפלקסיבי.

הפנימית,האסתטיתההתלכדותזובשירה,
ביחסהפילוסופיתלדרישהכללדומהאינה

חושיעלפועלתהקוהרנציהללוגיקה.
ואפילופתוחיםשהםוהאסוציאציה,הדימוי

התפרעותלמנועשואפתוהלוגיקהפרועים,

אמצעי ,אכן •והמשטרהסדרבאמצעות

סדרהמשליטיםוהפרוזודיה,הריתמוס
גם ,אךהגיוניים,אפוליניים,הם ,אמנותי

 ,יסיבהדיולחישוףככליםמשמשיםהםבכך
ניטשה),של(כהגדרתוהאפל

האמוריםמהדבריםדרכי-עקיפין:-עקביות

הלשונותבשימושיהניכרותתוצאותנובעות
ולשוןהמושג,הפילוסופיה,לשוןהשונות,
"לשוןאת(הכוללתהפיגורטיביותהשירה,

ב"הבךכה"),ביאליקשלכהבחנתוהמראות"
 ,עקביבטיעוןנודעמושגיעיוןשלמהלכו
ומסתכםלדיוןמתפתחמהנחה,היוצא

 .הטיעוןתוקףאתקובעתהעקביותבמסקנה.
 ,דרכי-עקיפיןנוקטתהשיריתהלשוןואילו

-ואלגוריותסמליםומטונימיות,מטאפורות
לידיהמביאיםהאסתטייםהאמצעיםאלה

ביאליקהניחלזהבקשרייחודיות.תובנות
השירלשוןרקכיבלשון",וכיסויב"גילוי
 2ולהתגלות.לבקועל"תהום"דרךפותחת

הפילוסופיהאוקסימורון:-דיאלקטיקה
פורמליתקשיחותשלמהגבלותיהיוצאת
ואפילותזה,כלהדיאלקטיקה.בכוח

ורקאנטיתזה,מאפשרתמאליה,המובנת
לידייביאהשתייםשביןנוסףשיקול
הסתירותאתמשקפתהדיאלקטיבהסינתזה.

יישובןואתעצמה,שבהוויההרב-צדדיות

מורכבותאתמגלההשירה .העיוןבכוח
 ,אוקסימורוןבאמצעותההוויה-והחוויה

הסתירותלבטלם.מבליניגודיםהמצרף
אתהשירהמניחהכךבעינן.נשארות

פתוחהבלתי-מוכרעת,תפיסת-המציאות
הפילוסופיתהסינתזהבעודניגודים,ורוויית
הכרעה.לידימביאה
מכתיבבאמצעיםהשוניעמימות:-בחירות

ואפילוהפילוסופיה,הפוכים.רשמים
רושםלהשיגחותרת"אפלה",פילוסופיה

צדדיבהגדרות.מנוסחמבוסס, ,בהיר

במושגיםנבחניםובחייםשבעולםהאופל
האמנותיטיבהמעצםהשירה,בדוקים.

סמלי ,מימטוני ,(מטאפוריוהפתוח
היאחידתי.רושםעושהאוקסימורוני>,

ומניחה ,אותוממששת ,האופלאחרמגששת
דווקארבותפעמים .בעמימותואותו

הגדול.יתרונההיאשבשירההעמימות
שואפתהפילוסופיהחד-פעמיות:-חכללח
"עולםאתהנצחית,החוקיותאתלהשיג

לההכלידיליעחגלהאידיאות",
שואפתהשירהואילומופשטת."אווידנטית"

פרטיעדלהגיע ,החד-פעמיאתלתפוס
ובעולם:בחייםהמתממשותהאפשרויות

הגורמיםאת ,האמנותיהעיצובבכוחלהשיג,
והבלתי-החמקנייםאתואפילוהגמישים,
בחושי-הנתפסיםבערכיםולגלמםמושגים,
הפיוטיים.הקליטה

סובבותהללוההשוואותכלדבר:שלכללו
הקוטבקטבים.שנישביןמתח ,אחדצירעל

עלהנסמךההכרה,עולםאתמגלםהאחד
תיאוריהלנסחכדיוהחשיבהההיגיוןחוקי

השניהקוטבוהחיים.העולםבדברכללית

אלהחודרתהאינטואיציה,כוחאתמגלה
אותםומעלהמסתריהם,עדוהחייםהעולם
נראההאסתטי.העיצובבאמצעילאור

-הנחותשל"הטהורה"שהבחינהלכאורה,
זואולטימטיביות,דרישותשתימציבההיסוד
אינטואיציה.מולהכרהזו:לעומת

) 

בעיקריעסוקזהשחיבורכיווןזאת:גםועוד

אפיתבשירהקלותייגעורקלירית,בשירה
להדגישישדרמטית,בשירהלאוכלל

משתקפתהליריבז'אנרכימלכתחילה
זו •יותרגורליבאורחהרשויותהפרדת
שונותהתייחסויותהמגמות,שבעצםהפרדה

חותרהליריהמשוררהרילעולם.האנישבין
יהאבשלוייחודו ,עצמואתכלקודםלהביע

אותנטיהוא .עולמואתכביכולמתנהשלו
מהאלהשאיפהמתוךולא ,עצמומכוח

רגעיגםהחיצוני.העולםאלשממול,
כאמצעיםנתפסיםהעולםעםהזדהותו
אתמעמידשהפילוסוףבעודעצמית.לפגישה
וחותרהסובייקט,שלכאובייקטמולוהעולם
 ,ולהביןישותואתגלחשיכדי ,לשמואליו
כשלעצמו.שלפניוהנתוןאת ,האפשרככל
שבעולםהאניאתהמביעההליריקהלכן

הפילוסופיהעיוןואילו ,אישיעולםמגלה
עולם ,ניתןשהדברכמהעד ,מכירבאובייקט

אני-עולםשהיחסאפואמסתברכללי.
מהכרת-מעיקרושונההליריתשבשירה
המובהקהמשורראצלשבפילוסופיה.העולם
 ,וייחודיאידיוסינקרטישורש-נפשואשר
המובהק,הפילוסוףואצללעולם,האניקודם
המאמץמכווןסובייקטיביים,מפיתוייםהנזהר

אם ,לאניהעולםאתלהקדיםהאינטלקטואלי
שתינפרדותכךאנוש.בכוחבכללזה

אפילוהפילוסוף,במגמותיהן:הרשויות
היאמגמתו<דקרט>,באנימתחילכשהוא
אםאפילו ,הליריוהמשוררהעולם,השגת
החד-פנימיותוהיאמגמתובעולם,התחיל

שונותהתעניינויותשתיאלופעמית.

 3מעיקרן.

חרדיותתרומות

אתמרחיקיםכאלהגלוייםשניגודיםנראה,
"עולםשלהפוכיםלכיווניםהרשויותשתי
היסטוריתהרחקהאכןוזוהיוהאמנות":הרוח

ובעצמו.בכבודואפלטוןמאז ,מאודותיקה
דווקאתפיסות-היסוד.נשתנובימינואמנם

המילניום,סוףשלהפוסטמודרניותהנטיות
שלהתוקפניותשיטותיהובעיקר

היררכיותגםהמבטלות-הדקונסטרוקציה
ז'אנריםשביןעקרונייםהבדליםוגםרוחניות

שבעומק,מהותיתקירבהאותהחושפות-

דימוילפיהמשותפים,האפליםשורשיהאת
טיעוניהאתנקבללאאםאףהשיבולים.שתי
כלביטולבדברהדקונסטרוקציהשל

ההדדיתהיניקהאתלהדגישישהתחומים,
הרשויות.שתישביןההכרחיתוהזיקה

כימגלה,יחדגםהשתייםאלנכונההקשבה
לה,הקוטביתלאחרת,תורמותמהןאחתכל
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המיטב ,לאמורשבאחרת.המיטבאת
הנסתר ,שיריערךאיזההיאשבפילוסופיה

שבשירה,והמיטבהמושגיים;הדיוניםבין

אוהאסתטיים,העיצוביםמעצםהמתבשר

ומתכסה""מתגלהביאליק,שלכלשונו
התואםמןהנובעעודףערךאותוהואבהם,

יסודותהםוהמסריםלמסריה,גילומיהשבין
ולאטיםסטהפרשלמרות ,מסתברפילוסופיים.
מוכרחותהאחרות,ההבעהודרכיהקוטביים

להדגישיש .זואתזווהפילוסופיההשירה
מהןאחתכלשלבעומקהכימוכרחות,כאן
המשייךשלה,המהותינותן-טעמהחבוי
האחרת.זואלאותה
פילוסופיתמשנהשלחשיבותהעיקרהרי

שבשיטההנותן-טעםזהובנויה,ערוכה

הואופרטיה,כלליהאתבההמחיהכולה,
בההמפעם ,סמויאינטואיטיביניצנוץאותו

הדיוניםשלכרוחםונודעפנימיכניצוץ
היסודשהיא ,זואינטואיציההמושגיים.

ההשראהמקורהיאהידיעה,בהאהשירי

שלחזוןואפילו ,-עולםהשקפתהמעמידה
עולם.

אלשירהשמרומםמההרי ,השניובקוטב
אמנותשלבשורהאותה-"תגלית"רמת

הצרכיםכלגבולותאתהחוצהגדולה
האמצעיםמכלהמשתמעתהאקטואליים,

כעיקרםוהסמלהעיצובשלהאסתטיים
האני-שלהליריהמרכזאתהמעלה ,הסמוי

הוא-דבריםלהשמיעכסמכותהאותנטי
המשתמעמסר ,ייחודירוחנינופךאיזה

עודףערךאותושלמכוחו ,בלבדממנה
חשובולא-זהמסרחד-פעמית.שבהבעה

אוציבורי ,פסימיאואופטימיהואאםכרגע

-אקיסטנציאליסטיאואידיאליסטי ,פרטי
 .הפילוסופיהיסודכמובןהוא
מבעדהפילוסופיה,מגלמתכאשררק

בסיסיתאינטואיציהאיזוהלוגית,לבהירותה
רוויהכאשרורקוהעולם;החייםבדבר
אמנותבעצםובה,ממנהבקירבה,השירה

הגותיתבשורהאיזווההמחשות,המינזושים

בלישירהתכליתן.אתמשיגותהן-
רדודה,נותרת·יהודיתפילוסופיה
מעניינתאיננהשירהבליופילוסופיה

ביותר.

שלהבחנתואתלהזכירראוילזהבקשר
פילוסופיתיותרשהשירהאריסטו,

רקעוסקתשההיסטוריהכיווןמההיסטוריה,

להיות.שיכולבמהוהשירהשהיהבמה
אתלפתוחהיאהשירהשאיפת ,כלומר
באמצעותגרתמופלאופציותלנחש ,הדמיון

איזומשיגההיאובזה ,והסמלהמטאפוריקה
שלאוהפשטהשלפילוסופיות,שלמידה

הפילוסופיהששאיפתבשעהעקרוניות,
באשרהישאתהעיוןבדרךלהכירזהרתב

חיהזיקהגםאךאריסטו;כתביעתיש,הוא

 .שירייסודבעצםהיאהממשותאל

גבולותסימוןזאת,בכל
הרשויותשביןהעימותמתוךדווקא

-לניגודיםמתחתאומעל-מסתמנת
והרוח.התרבותבעולםההדדיתכריכתן
 ,זואלזוהשתייםשואפותהקטביםמשני
חברתהלקראתהאחתהולכתכאילוונראה
דומיננטיים.אךסמוייםדחפיםשלבכוחם

בדרךלשניהמתקרבתאחתשכלרקולא
לשירההפילוסופיה-לשניההאופיינית

במסרלפילוסופיההשירהבאינטואיציה,
 ,מזוזוניזונותאפילוהןאלא-רוחני

להזדהות,בליתלויות .בסתרבזוזותלויות
ועומדתזאתבכלקיימתאחתכלכי

ייחודהעללותריכולהאינהלעצמה,
ועצמאית.נפרדתכרשות

כאשרבייחודהעצמאות,אתלהדגישיש
מצדהצדדים,מכלהגבולותמיטשטשים
האדם"ב"בעייתהמתמקדתהפילוסופיה

השירהומצדלא-מוגדר,קיומיכיצור
גםאמירתית.פרוזאית,ויותריותרהנעשית

אותהבנוסחהחדישההביקורתאופנת

-בהגדרותלהכירהמסרבתדקונסטרוקציה,
ההבחנותכלעלמאיימתז'אנריות,

חשובההבחנות,טישטושכנגדהמסורתיות.

הפילוסופיהשלבייחודהלהכירדווקא
שנימצדכשירה.השירהושלכפילוסופיה

ההתעניינותאתתבטללאזושהכרה ,ברור
כתבישלראייתםזוהמאלפת,בהדדיות

יפה,ספרותשלבקריטריוניםפילוסופיה
שלכמקורותשירהמכלולישלוהבנתם

עצמיות.ביטולאינההדדיותהגות.
ליחסי-כדגםלשמשעשויזהענייןדווקא
שעיקרההפילוסופיה,גםפוריים.גומלין

צריכהטוענת,שהיאב"מה"בתכניה,

המסרבחינת ,ה"איך"מבחינתלהידרש
שעיקרההשירה,וגםההבעה;באיכותהגלום

צריכה ,אסתטיב"איך"גלוםהאמנותי
שלה.המובןזהה"מה",מבחינתלהידרש
אםההכרחית,השאלהמבצבצתלסיכום
הפוסטמודרניותההתפתחויותלאור

בזו?זוותזדהינהלבסוףהשתייםתיפגשנה
לגביהןהשירהלגביהןהשאלות,שאלתזו

יתבטלוהזדהותןבעצםהריהפילוסופיה.
כלהמעמידיםראשוניים,פוסטולאטיםאותם
הפגישהולגיטימית.מסוימתכרשותאחת

ואתכשירההשירהאתלחסלעלולה
תהיהלאכברואזכפילוסופיה;הפילוסופיה

אלאאי-פעם,הפגישהסיכוייעלשאלהזו
הנחות-היסוד.כלפישאלה

נוספת,משמעותלמושגמייחסשאניכיוון
שיובהרכפי , Unifying Stimulusבבחינת

"עיקרון",ולא"גורם"בתיבהאנקוט ,להלן
מונוגרפיותבסירותנקטתיגםוכך

שושנהמכונן"."גורםהמושגעלהמיוסדות
פילוסופייםמקורותריכזהצימרמן

עיקרוןלמושגהרלוונטייםוביקורתיים
מוגדרתכיואף 5 ,אליך""ממךבספרהמכונן
מהגדרתבמקצתשונההוראהלמושגשם

אותםהריזה,בחיבורהמכונןהגורם

כאן.גםנאותיםמקורות

שירותבמכלולימפורטיםמחקריםמתוך
ומספרותנוהעולםמספרויות-נבחרות
הואהמכונןהגורםשדווקאנראה-העברית

מןהבוקעשורש-הנפש ,הראשוניהמקור

שארבין ,הסמויבכוחוומניעהעומק

הבסיסית,הפילוסופיתהעמדהאתהמונעים,
חיבורשלהנחות-היסודעםלבדרוישולכן
זה.

IIJ 
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ןחמכונוחגורםהפילוסופיחיסורג.
ביןזהות,לאאךהדוק,פנימיקשריש

הביקורתיהמושגלביןהפילוסופיהיסוד
המושגמכונן"."עקרוןאומכונן""גורם

הבחנתובעקבותביקורתבכתבינפוץ

ברלין:ישעיהושלהידועה
אולכידהאחתבמערכת ,אחדמרכזי"בחזון
הםבמסגרתהאשר ,יותראופחותנהירה,

עיקרון-וחשיםחושביםמבינים,

ישבלבדשבמסגרתו ,אחדאוניברסלי
 4והבעתם".ישותםלכלחשיבות

גונהדינהצילום:רביןעוזר

 ,פואטי-תמטימווסתמרכזהואמכונןגורם
-לשמוראוימשוררשללשירתוהמיוחד

לאכזה,מרכזחסריראוייםהבלתיועל
הןנודעתשפעולתו-כלללדברכדאי

הןהעיצוב,בערכיאסתטית,מבחינה

והלכי-הגותבערכיפילוסופית,מבחינה
הנפש.

מערכתמעיןמהווהבאמתאותנטיתשירה

שלמערכותומחזיקהמושךמרכזשמש,
באורו;ומוקרנותבוהתלויותלווייני-משנה

ההבעהכמקורפועלתהגורליתוהשפעתו
לקהות-החתנקורתרקלאכיוכתכליתה.
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 ,מכונןמגורםמוכתבתהשירשלהראשונית
גםאלא ,גלוילעתיםאךסמויהואשלרוב

גםוהעקיפים,הישיריםאמצעי-העיצוב,

שם,האמוריםוהחוויותוהתכניםהנושאים

פנימית,כחוקיותנודעכוחוממנו.נגזרים

והסתירותהניגודיםכללמרות-סגולית
הנחקקתחוקיות-כאמנותהשירהשבטבע

עליוצרשלהעליונהסמכותובתוקף
כ-המתפקדגורםזהו ,לאמור .יצירתו

Stimulus אתהמדליקהמעורר)<הגורם
<הגורם Unifying Princip\eוכ-ההבעה,

ושניפנימית:אחדותבההמכתיבהמאחד)

ובעונהבעתיחדגםפועליםהתפקודים
אחת.

המכוננתשפעולתומכךלהביןאין
המקריםברוב ,להפךכפויה,אושרירותית
כציותמודעת,ובלתיחבויהפעולתו
מראש,נתוןטבוע,לעיקרוןוחיספונטני
שמבנה-כדרךבהבעהעצמואתהמממש

מתממש ,ואידיוסינקרטימיוחד ,סמויעומק

איננוהנכוןהשירגלויים.במבני-שטח
העשויההבעה,שלבלתי-תלויההפקה
מקריות,ברוחותכשבשבתכיווניםלשנות
הוצאה-פנימי"חוק"שלגילומואלא

שלמובנה,סגוליהכרחשללאור-עולם
מעידבדיעבדאףמוקדמות.הנחותמערך

כימרשימה,התאמהעלשהופקהשיר
המחשותושלניסוחיםשלבעיצובם

מתחתנשמרות,עדייןפיגורטיביות

הרגשתמכאןהנחות-יסוד.אותןלדברים,
ימיתהפגהשייכות ,שבריבויהאחדות

השלמותוסתירות,התפתחויותשבתוך
הרשמיםמסכתכל-הכוללתהאסתטית
 ,אכןאותנטית.שירהבקוראשמעוררת

מהרפתקההימנעותמקריות,כלשלדחייתה
לעת-מצוא)שיריםשל(כדרכםמזדמנת
שללתכתיביונכונההיענותעלמודיעה
הסגולי.המכונןהגורם
המתמידהעיקרתפיסתמתוךנחשףזהגורם

רקלא-משוררשירתשלבמכלולה
אלא ,סופי iהפילכיסודנבחרות,מפסגות

בו-זמנית,כפולהמקפת,התבוננותמתוך
וראייתהפרטים,מראייתהמכלולנבנהשבה

אמנם .המכלולתפיסתלאורנבחנתהפרטים
אפשראישהריקסמים,מעגלכביכולזהו

פרטים.וגםמכלולגםבבת-אחתלהשיג
מןאחתרקאפשריתפורמליתמבחינה
אלועליההפרטיםמןיציאהאו :השתיים

אלההפשטהמןירידהאוההפשטה,
השירה,ביקורתאמנותאבלהפרטים.
בהיגיוןמוגבלתאיננההיאגםשכאמנות
הכיווניםשניאתמשלבת ,הפורמלי

שיריםהמעריכהאחת,מורכבתבהתבוננות

המכלולאתותופסתהמכלולהכרתלאור
זהשילובהדברים.מפרטיהעולהכהפשטה
שלהמכונןהגורםאיתורמתוךרקאפשרי
שהבלנקודת-הכובדזאת ,שיריעולםאותו
המתמידפואטי-תמסימרכזאותובה,תלוי
שלגילוייהכלאתוהמכתיבהתמורות,בכל

ההבעה.

המרכיביםבהתאמתנבחןהכינוןתוקף

זהשירה,שלקסמהסודשהריכמערכת,
התמטייםערכיהשביןהאמנותיהתואם

הקובעגורם,באותונעוץהצורניים,וערכיה

צורות,גםתכניםגםהרגולטיביבכוחו
כוללותשלאמנותיתשלמותלהבעהומשווה
לפיהמוכתבת ,אחדממקורהנובעתאחת,

היאזוחוקיותלה.אופייניתפנימיתחוקיות
 U n i f y i n gאותושלחלותולעדות

Stimulus השירה.שלגילומיהכלעל
בשירההמכונןהגורםשלאיתורורק

לראותגםבו-זמנית:אותהמאפשרמסוימת
החוקיותאחרלעקובוגםהמכלולאת

התוצאותאחרהמגוונים,פרטיושבגילויי
אחרלעקובובזה-בשיריםהניכרות
עללעתים,הסמוי ,הפנימיהמרכזפעולת

טקסטואליים.נתוניםשלהגלוייםהשוליים
נכללותהפילוסופיותהעמדותשגםכמובן

אותועל-ידיומוכתבות ,הללוהנתוניםבין
למעשהמודיעהלשמההראויהשירהגורם.
מלות-באמצעותשלההמכונןהגורםאת

ואףוצמתי-הבעה,מנחיםמוטיביםמפתח,

 6ממנו.הנובעתהחוקיותאתחושפת

לקליטהמביאהמכונןלגורםהנכוןהקשב
שלגםאמצעי-עיצובשלגםבו-זמנית,

הנגזריםהאספקטיםשנישהריבשורותיהם,

יתר .מכוחורקומתואמיםמתאחדיםממנו

דרךאתמכתיבההתואםמקורהבנתכן:על
מכוננת.אותנטית,לשירההראויההמחקר

כחותםבעינועומדהסגולישהגורםכיוון
מחייבהואהיוצרת,האישיותשלקבוע

בערכיםהנאחזתסינכרונית,התבוננות

ואילו(המכלול!);ביצירההמתמידים
החושפתהדיאכרונית,האחרת,ההתבוננות

שלזמנהבמהלךוהתפתחויותתמורות
-צריכהואינה-יכולהאינההיצירה,
שיתבררכפי ,המכונןהגורםעללהאפיל

להלן.עוד

-ביותרהחשובותוהן-קרובותלעתים
הבעהובמיוחדההבעה,שתכליתמסתבר
 ,אישימרכזשלחיפושואלאאינהלירית,

ולכןהשירה.באמצעותעצמיתהיוודעות
עשויההמכונןהגורםשלואיכותומציאותו
ייחודןלהבחנתנוחיםקריטריוניםלשמש

שיריקורפוסלהערכתואףשירות,של
גםוהגותיותאסתטיותבחינותשילובמתוך
הואבכוח,כמקורראשוני,כמניעהרייחד.

הצורניותבנורמותגםבפועלהמתממשהוא
אחרוהעקיבההתמטיים:בפיתוחיםגם

חשובהוהמתאמתהרגולטיביתפעולתו
גםהחורץשהואכיווןזה,בחיבורבמיוחד

 .הפילוסופיהיסודאת
מתפזרמרכזיכינוןממנושנעדרמכלול

חסרחולפות,אופנותאחרינוטהלצדדים,
ואםלהם:דומהשאיןעצמיים,סימני-ייחוד

אמנםהאפשריים-אסתטייםהשגיםבויש

אינםהם-מרכזיכינוןבהיעדרגם

ןהלכי-הרוחההגותעיקריעםמתואמים
המיוסדותשירותואילוקוהרנטית.כמערכת

את Jבתוכמקיימות ,דומיננטימניעעל
אותנטיות.שלכסימןהפנימיתהחוקיות

עקרונותהנחות-יסוד,שאלוכיוון
עלדבראומרותהןאיןגולטיביים,ר

אפשרייםהרישידיים.עולמותשלהיקפיהם
ועולמות ,מרכזחסרינרחביםעולמות

שאפשרייםכשםהיטב:ומרוכזיםמצומצמים

יםקטבועולמותומרוכזיםנרחביםעולמות
עלחשובמשהואומרותהןאבלומפוזרים.

ובעיקרהמסוים,שבעולםהמהימנותמידת
 .הפילוסופייסודושלסגוליותועל

לעילהמתוארת ,המכונןהגורםחשיפת
מצריכהופרטים,מכלולשלבו-זמניתכראיה
השוואות,מדויקים,טקסטואליםדיונים
הבחנותמתמידים,משותפיםמכניםמציאת

איןאזוגםונוי:וטפלים 'עיקריםבין
ניסוחיםלידיאלאמגיעיםהממצאים

 ,כאמור ,כי sלוויכוח.הפתוחיםטנטטיביים,
החורגותדוגמאותגםתימצאנהתמיד

ובכל .אותוסותרותואףהמרכזמהקרנת
והחריגות,הסביבותהרבגוניות,כלעםזאת,

אלה-ביותרהמעניינותהשירותמגלות
מרכזים-שבהןוהאותנטיותהמקוריות

לאתרגםהמאפשריםיהודיים,מכוננים
כמהעדהפילוסופיים,יסודותיהןאתולהבין

לחלוקתמידאפשראמנםאפשרית.שההבנה
מסוימת,בשירההמרכזשלאיתורועל

פירושועללחלוקשאפשרובוודאי
קיומועצםעללחלוקקשהאבל ,הפילוסופי

שלהמבנית-הגותיתהתופעהעלשם,
הצדדיםכללומתוךמרכז:סביבהתרכזות

אתזהחיבורמייחדזומורכבתתופעהשל
ההגותי.הצד

אומדעתו-עצמואתמגבילמשורר-אמת
רקהאותנטיות:בהגבלות-בתת-הכרתו

אותנטיהואשלוהכינוןמגורםשנובעמה
החורגיםוהענייניםהנושאיםשללכללגביו.
 ,לואותנטייםאינם ,שלוהפנימילמניעמחוץ
אואינסטינקטיבית,רתיעהמהםנרתעוהוא

הואאין .הבעתואתומרופףבהםנכשל
מבחינהיכולשאינוובוודאי-כללמעוניין

מנשבותלרוחותלהיענות-פילוסופית
שלו.הפנימילצורקאלאחולפות,ולאופנות

היוצרת,אישיותושלהראשוניהנתוןזהו
משורר-שלסימנוכך,אםשלו.הגנטיהצופן
הנחות-היסודבמסגרתההגבלההיאאמת
שלו.

"האופייני",אחרמחפשיםוהמחקרהביקורת

 ,"המהימן"או"האמין""הסימפטומטי",
"נקודת-ראותשלהגבלהלאותהכתארים
הכרהמשתמעתאלהבכינויים ,"לירית

לוהמיוחד ,המשוררשלהאותנטיבתחומו
ומבחינתנימות-ביטוייומבחינתלבדו

דרכי-ביןהחד-פעמיהקשרזה-בשורותיו

והנפשיות,ההגותיותוהנחותיועיצובו

בהןוקובעהממשיותבהבעותיוהמתגלם
וכך-"שלמות"ואפילואמנותית""אחדות
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מקומיותלאומיות,אמנות, ~

נאכט-סמבורסקי>שלהכפולשמו<בעקבות

חוברמןאירח

חוגגפוליןשלהאמנותיממסד . = iiiiii הציירשללהולדתושנהמאההשנה
תערוכהנאכט-סמבורסקי.ארתור ••

הוכנהיצירותיושלגדולהרטרוספקטיבית
בארבעהוהוצגהובמקצועיותלבברוחב

פולין:שלוהחשוביםהתרבותייםממרכזיה
התרבותשרוסופוט.בקרקר ,פוזנןורשה,

האמןשלהישראליםמשפחתוקרובינאם,
ודיווחהתיעדההתקשורת ,וכובדוהוזמנו

שכלל ,עשירקטלוגפורסםבהרחבה.
שלויצירתוחייותיאורימחקרים,מאמרים,

טובהבאיכותהודפסוהצבעתמונותהאמן.

נדיבה.ובכמות

"ארסק"האמניםידידיובפיהמכונהנאכט,

שלגדולמספרוהשאיר 197 4בשנתנפטר
 ,משפחתוקרובי ,יצירותיויורשיתמונות.

פוליןנציגיביןהסכםלפיבישראל.חיים
מתמונותיושחלקנקבעהישראליתוהמשפחה

ותמורתםפוליןבמוזיאוניקבעבאורחיוצגו
קטןלאמספרלישראללהעביריורשה

בפוליןשזכההאמןשלשמומציוריו.
היהלאאמנות,חובבישלולהערכהליוקרה
התמונותשלוהגעתןכללבישראלמוכר
אוצריבמקראישגשהדילאלכאן

וירושלים.תל-אביבשלהמוזיאונים
 ,נאכט-סמבורסקי ,הציירשלהכפולשמו

שלהכפולה,המורכבת,זהותועלמצביע
בניירותיונרשםהפולניהשםופולני.יהודי

בוורשהחיבמהלכההמלחמה,בעתהמזויפים
השתתףואפילוכפולנילחומות~,מחוץ

חבריולצדהאמניםארגונישלבפעילויות
לשמואמנםחזרהמלחמהגמרעםהפולנים.
שמועלויתרלאאךנאכט,-המקורי
שלאחרבשניםנודעהכפולבשמוהנוסף.

תרבותגוניבארכפעיל ,כאמןהמלחמה
באקדמיות.וכמורה

התערוכהאתשיזם ,בפוזנןהמוזיאוןמנהל
 ,בארץביקורובמהלךהציע,השנה,בפולין

המוזיאוניםאוצרילתל-אביב.גםלהעבירה
וההתעניינותבפוליןפרסומוסירבו.בארץ
עומדיםשםהאמנותיהממסדבושמגלה
תמוההעובדההישראלי.זהשלליחסבניגוד

לטיבגעבנומספרשאלותמעוררתזו
והצגתואמןכיבודביןהמכריעיםהשיקולים

יגרוםמהממנו:וההתעלמותהשכחהלבין
תערוכהלהציגמוזיאוןמנהלאולאוצר

 •אחראוזהאמןשליומיצירות
בנושאיםבציוריועסקלאנאכט-סמבורסקי

תמונותיוחברתיים.אופוליטייםלאומיים,
ואוניברסלית,פשוטהתמטיקהמציגות
גוףפיקוס,עציפרחים,דוממים,בעיקר

הםוילדים.גבריםשלדיוקנאותגםאשה.
וממוקדיםבריכוזבתמציתיות,מצוירים

עלהצבעכתמיהמודלים.שלבאישיותם
הםראשוןבמבטאינטנסיביים.שטוחים,בדיו

ההתבוננותאבל ,נאיביכמעטרושםיוצרים
עםהמתחבר ,תרבותי ,מעובדצבעמגלה
ישירלקשרשטעןהאמןהבעה.שלעומק

ברגישותהגיע,התמונה,וביןבינוובלעדי
מקצועיצבעיםועירובעיבודשביןלסףרבה,
לעייפותלהובילהעלולההגזמה,לבין

למצואאיןהסף.אתחצהלאהואהגוונים.
מובהקים,לוקלייםתכניםבתמונותיו

בושמגליםהענייןאתלהסבירהיכולים
אזרחהיותועובדתמלבדדווקא,הפולנים

פעל.ובהחישבה ,פולין

להתבססהחלובאמנותמודרניותהשפעות
שנתהראשונה.העולםמלחמתאחריבפולין

מפגששלשניםהןהעשריםושנות 1919
שונים.מכיווניםוסגנונותזרמים

מפריסקוביזםמגרמניה,האקספרסיוניזם

המועצותומבריתוהקונסטרוקטיביזם

קמהבפוליןהחדשההאמנות .לשעבר
עםשנוצרולקשריםתודותרבהבמידה
אלו.בארצותתרבותקבוצות

יהודיממוצאשלאמניםנאמראםנטעהלא
החוץבקשרימרכזיתפקידזרמןנ

היהודייםהאמניםמביןרביםהתרבותיים.

ביניהםאירופה,מזרחילידיהצעירים
 .נסעוושובחזרוללימודים,נסעו ,מפולין
שובויצאוקצריםזמןלפרקירקחזרולעתים

שלהתרבותבמרכזיבנעשהלהתערות
לפרקים,והגירהנדודיםלמרותדאז.אירופה
פוליןעםקשריםעלמהםרביםשמרו

בתחומה.תערוכותוהציגוחוזריםבביקורים

בחברתיצאבצעירותומהם.אחדהיהנאכט

 .בברליןללימודיםאולרקלינהאמןידידו
הראשונההעולםמלחמתשלאחרברלין
ואמנותיים.אינטלקטואלייםחייםשקקה

האמניםשהובהןהשנים , 1923-1920

לאקספרסיוניזםאותםקירבובגרמניה,
 ,הקלשללעבודותהתוודעוהםהגרמני.
כברשמשהברליןואחרים.פכשטין ,קידשנו
אמניםביןחשובמפגשמקוםהמאהמתחילת
מקומםזה.אתזההפרווהםוהמערבמהמזרח

היוהמפגשים .ניכרהיהביניהםיהודיםשל
בתחוםהןאידיאיים,ולבטיםויכוחיםמלווים

והתרבותהלאוםבבעיותוהןהאמנות
הלאומית.

רקעעלרבותהתארגנויותשלתקופהזו
שלעידןזה ...חברתיאידיאולוגי,תרבותי,

וחיפושילבטיםבוטות,הצהרותמניפסטים,
הםוהשתייכויות.מהויותהגדרת ,סגנון

המועצות.בבריתנפריס,בגרמניה,נשמעו

לדמותשםוהיהלפריםלעבורבחרנאנס
שנקראופולניםאמניםבקבוצתמרכזית

קבוצת("קומיטט-פריסקי"),-"קפיסטים"

וחלקיתנפריסחלקיתפעלהזואמנים
שהושפעו ,שערכוערוכותבתבפולין.

אתהביאוהם ,בעיקרמהפוסט-אימפרסיוניזם

מולדתם.לארץפריםהשפעות
במגמהדרכהבראשיתגנההתאוזאתקבוצה

מהישגיללמודכדילפריםלצאתברורה
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אללהתוודעכדיובעיקרהעבראמנות
הםזמנם.בתהחדשה,באמנותהנעשה

גבתמאורכקבוצהנפריסלפעולהמשיכו
תערוכהארגנו 1931ובשנת 1923משנת

גדול.רושםועשתהבפוליןשהוצגה
כברלפוליןחזרוהקבוצהמאמניחלקבעוד
מלחמתעדנפריסנאכטשהה , 1931בשנת

קשריםעלשמירהתוךהשביח,העולם
לשעראפשר .הולדתוארץעםהדוקים
אותוהעמידההיתר'ביןזאת,שעובדה

והפכהמידעהעברתשלהמסלולבמרכז
בתחוםלחידושיםבנוגעלאוטוריטהאותו

מעמדואלו.בשניםכברבפולין'האמנות
במשרותכיהןעתיותר'מאוחרהתחזק

רבותוהשפיעפוליןשלבאקדמיותהוראה
האמנים.וחבריותלמידיועל

נטו'אמנותבבעיותהתמקדוה"קפיסטים"

בקונצפציותעסקוולאצבע,בבעיותבעיקר
אופוליטיחברתי'אופישנשאואידיאיות,

לאומי.

ביטוימצאלאנאכט-סמבורסקישלמוצאו
במחיצתובברליןשהותולמרות .בתמונותיו

פעילותהתנהלהבהןבשניםאולר'ינקלשל
למצואאיןענפה,יהודית-תרבותית

יהודיים.נושאיםהידועותביצירותיו

האמניםשניומנקס,אולרלעומתו,
מוטיביםביצירותיהםכללואליו'המקורבים

בכךוהמשיכובצעירותםכברהודייםי

היהלמשל'אולרינקלחייהם.במהלך
אמניםשלבהתארגנותמרכזיפעילתחילה
"ידנג-שנקראהבקבוצהלודז',בעיריהודים
יידיש".

 1934 ,נאכס-סמבודסקיאדתוד

נאכט-שלהלאומיתכפילותובעוד
ופחותבשמויותרהתבטאהסמבורסקי

בלבטיעסוקיםזמנומבנירביםהיוביצירתו'
שלהגדרהובניסיונותתרבותיתזהות

אוהפולניתהיהודית,תרבותםאמנותם,
האוניברסלית.

התארגנהיידישדובריאמניםשלקבוצה
בלטה 1923עדהשניםובמהלך 1919בשנת

אמנותהחדרתלמעןאינטנסיביתבפעילות
תרבותועידודגיסאמחדלפוליןמודרנית
ה"יונג-בקרבמאידך-גיסא.ייחודיתיהודית

באידיאותשהתלבטויוצריםפעלויידיש"
דרךוחיפשוהחדשיםוזרמיההאמנותבתחום

היהודית.זהותםאתבאמצעותםלהביע
ומקיףרצינימחקרבפוליןנתפרסםלאחרונה

מקריאתולהסיקאפשרהקבוצה.על
וכקבוצה,כיחידיםבה,שפעלושהאמנים
אמנותשלהתחדשותהעלמעטלאהשפיעו
בשאלתהתעמקוובמקבילככללפולין

מודרנית.יהודיתתרבותשלתחייתה

מלחמתאחרירקאשר-שפוליןלצייךראוי
חיתה-בעצמאותזכתההראשונההעולם

שלהאמנותזרמיבקליטתדרכהבראשית
העשרים.המאה

נמנוב"יונג-יידיש"שפעלוהאמניםעם

במרהשוורץ'נר'בראוברצ'ינסקי'אולר'

למדוכברחלקםואחרים.נולדיגםמסוימת
הנעשהאתוהכירובנעוריהםבגרמניה

קבוצותעםקשריםוקיימוובצרפתברוסיה

לקשרים .הללוהתרבותבמרכזיאוונגרדיות
שנפוץהקוביזםהגרמני'האקספרסיוניזםעם

חיתההרוסיוהקונסטרוקטיביזםנפריס

אמנייידיש",ה"יונגאמניעלרבההשפעה
אתוהפיצובגרפיקההרבהעסקוהקבוצה

מהםאחדיםברבים.יצירותיהםואתדבריהם

"תל-אביב"בשםעתבכתבגםהשתתפו
שמטרתו , 1919שנתמאזבפוליןאורשראה

יהודיתתרבות"לעודדחיתה:המוצהרת
היהודית",התחיהלגביוהבנה
לאומיותזהויותביןהזההמורכבהמפגש

חדשיםדרךחיפושירקעעלותרבותיות
אמנותליצירתהביאהאוניברסליתבאמנות
מהקונסטרוקטיביזםבעיקרמושפעתשחיתה

והאקספרסיוניזם.הרוסי

מוטיביםמהםרביםשאבוהנושאים,מבחינת

גםאלאיידיש'מספרותרקלאיהודיים
החייםומהוויהחסידותהקבלה, 'ך"מהתג

כפילותביטוילידיבאהלעתיםהיהודיים.
האישיים.בחייםגםמוזרבאופןהזהות

שוורץ'מרקהציירשלהמקרהלמשלמעניין
דתואתהמיראשריידיש",ה"יונגמפעילי

נושאיוועלהיהודישמועלשמרלקתולית,
שניביןלאחווהביטויבכךוראההיהודיים
העמים.

הפעילותאתלמצותזהבמאמרהמקוםצר
רביםאמניםשל-אמנותיתיתכרתהתר

זהותםביןמשמעותיחיבורשחיפשו

וביטויההאוניברסליתהפולנית,היהודית,
האמנותי-מודרני.

בפוליןפעלווהעשריםהעשרהבשנות
ווילנה>,לכרבאת(שכללהה"מורחבת"

שלארקשלאיהודים,אמניםעשרות
במופגןאותוביטאואלא.למוצאםהתכחשו

תרבותאחריובחיפושיהםביצירותיהם

ייחודית.יהודית

באופןשפעלהיידיש","ידנגקבוצתמלבד
ואמנותתרבותלהחיותומוצהרמגמתי
האמנותלתולדותותרומתהמודרניתיהודית

שהשפעתןנוספות,קבוצותהיופולין'של
בסביבתןוהתמקדהיותרמצומצמתחיתה

בוילנההתאגדה 1908בשנתכברהקרובה.

הבדל"ללאהסיסמהתחתאמניםקבוצת
תשעכעבוריהודים.בהרביםלאומיות",

עמושהביאסגללזרהאמןלעירהגיעשנים
האקדמיזםרקעעלהגדול.העולםמרוח

ומשפיע.חדישסגנונוהיהששלט,
 1929בשנתבלבובשהתארגנהלקבוצה

התבטאוהםיהודים.אמניםקבוצתהצטרפה

וספרי-מאמריםפרסמובגרפיקה,בציור'

הדפסים.

בפוליןהאמנותתולדותמחוקריאחדים
חשיבותאתמעליםאלה,בנושאיםהעוסקים
ארצםאמנותלהתפתחותוהיחידיםהקבוצות
שלהתרבותיתהזהותחיפושיאתומציינים
האמנים.

לומראפשרוהנחקר'הידועאתלסקוראם

IJ 
1 ~ 

 1930 ,נאכס-סמבודסקיאדתוד

בכמהבעיקרהתאפיינועסקנובהםשהאמנים

תחומים:

במרכזישספגוובהשפעותסגנוןבחידושיא.

אירופה.שלהתרבות
באמנותשהתבטאהתחומיתרבבפעילותב.

ובפובליציסטיקה.בתיאטרוןבספרות,החזותית,
פוליטיותסוציאליות,מגמותעםבהזדהותג.

ומהפכניות.

ברבים.דעותיהםובפרסוםבהוראה ,.

חשובבמקוםאותםהעמידואלותכונות
פחותלאאךפולין.שלהאמנותבתולדות

בתולדותמעניינתחוליהמהוויםהם
תקופה,האמנציפציה.מאזהיהודיתהתרבות

חילונית,יהודיתתרבותמתגבשתשבמהלכה
עלמוותרתשאינהרב-תחומית,חדשה,

אופןעםהיוםעדומתמודדתשורשיה

 •המודרנית.ביצירהההתמזגות
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ןתיזל סומע

אררעיםספרים,מוספים,

קמצאוברקמצא

ירושלים.חרבהקמצאוברקמצאבגלל
התפטרה ,נהריהשרלסגןסמכויותבגלל
לבדוברקאתוהותירהמהממשלה,מרצ

 ,יותרשחמורמהאולםהשלום.עלבמערכה
עמוקפערמסמלת:זושהתפטרותמההוא

לביןהשמאלביןלגישור,ניתןובלתי
פוליטיעיוורוןזהווהמסורתיים.המזדהים

כאחת.היסטוריתוטעות

והתגובותורעישלבערעורוהדיןגזרכ.ב:
בנכונותדעתיאתיותרעודמחזקים ,עליו

הללו.הדברים

הנמרצתהשירלשוןבגללבולטפחותהיה
הבחינותמשתי ,במיוחדמוצלחשירוהחזקה.

עלהנבואיהשיר ,למשלהוא,כאחת,הללו
"מוצאבספרויבוא""המשךלבנוןמלחמת

בספראולם ,' 78באפרילשנכתבהים"אל
אחדשירעלולולהצביעיכולאיניהנוכחי

כזה.

ואביחיל.התכלתעיןסביב
מולדת.לזהקראתי

העץ,מןהמקרלצל

הכבדיםהשמוטילראשי

לי,סביבהמוטלים
ורווי,מתנוצץהפקר

הדגל,ממסדרהרחק

הרדודהבאמירהמביכיםבספררביםשירים .מולדתקראתי

פיראטיאקטמיןמזמן.היהזההמסכם ) 34<עמ'אחרון''שירלמשלשלהם.

שמצאאחדילדשלבחייוהמשוררשעישןהסיגריותכמותאת
חיפש.שלאדבר

 ) 7<עמ'

המשוררשלהריכוזכושרירידת

הואויזלטירשלהאחרוןספרוהאם
"ירידתזךשלהידועלשירואילוסטרציה

המשורר"?שלהריכוזכושר

קולעיםכהאינםשובשיריו

המשוררשלהריכוזכושרירידתעקב
חרוזיםעללחזורנטיהמגלההוא

המשוררשלהריכוזכושרירידתעקב

כשיריםלהגדירםלפעמיםמהססאתה
 ...המשוררשלהריכוזכושרירידתעקב

 .) 29שונים''<שיריםהלאהוכן

שאיןעצמי>(ולמעןויזלטירלמעןמקווהאני
אחרותמסיבותאלא ,הגילמחמתזה

"שיריםמקרהבכללתיקון.הניתנות
ספרהואעמ') 80 ,המאוחד(הקיבוץאיטיים"

הרגישווכברוענייןעוצמהנעדרמאכזב,

 ·בעיתוןבורשטייןדרורהמבקריםבכך

שצ~ינו'תל-אביב'במוסףבןומנחם'הארץ'
במאמריהם.זאת

היאזהבספרלרעהבעיקראותישהפתיעמה
זהקודמיםשבספריםייתכןהרעיונית.דלותו

-400,000מיותרחיי;בימיחשבון:("עשיתי

שיקרתהנ/מכליותרבההרסיגריות.
ממספרויותר ...מעודיקיבלתישנתתי/גם

 /מחשבותרק./אוליכולן ,המילים/בשירי
לשוקולד'פרסומתהשיראויותר"),ביחלפו
קארלהפיניבשוקולדנוגס("אניפיני'

קארל 1 ... 1ובשרניכההמרירפאצר;שוקולד
לושאין ) 32<עמ'לטעמי",שוקולדפאצר
משיעורמשוררשלשיריםבספרמקום

קומתו.

מגושמות.בספרהפוליטיותהאמירותגם
 ) 41<עמ' ' 3000'ירושליםבשירלמשל

סוחרבדוחקיושביםעליואבןספסלהמתאר
 ,אחדבצדהתחת"חצי"עלמוסלמיקטניות
התחת"חציעלהיא"גםשמנמנהונזירה
יושבמופגנת,בנחתבאמצע,ו"רק ,שניבצד

המרכיבאולמרט",אהודרגלייםלו/בפישוק
ועל ,ושטריימל"בקפוטה"חסידימיןברךעל
ממוזיאוןעשתורת"צלמיתשמאלברך

השורותבשתינאמרושעליוישראל",
חםאבלבתחת,לו"קרהשיר:אתהחותמות

לאוזן",מאוזןמחייךהלב/הואעל

~ 
ממסדר'הרחק ,הספראתהפותחהשירכבר

 ,אידיאולוגימניפסטמעיןשהואהדגל',
חולשתו:על ,לדעתימצביע,

וחמצמץאפלהיהמתוק,היה

הנמוכיםלעפאיםמתחת
הכפופיםההדרעצישל

םיד iזיזיאמד

שירים
 cאיםיים

אתלמזערמבקשויזלטיר ,ברורהרעיון
עץבמסגרתאותוולתחום"מולדת"המושג
בדרךהגיעאליושגםילדות,חוויתשלמצל

דלהאבללגיטימית,עמדהזוהימקרה.
דןשלהמסהאת ,משלדרךקרא,לו .למדי
השירהאלאלתרמןשל"דרכומירון

על- ,,עיקראל'מ'פרט<בספר ,,הלאומית
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-אלתרמןבשירתוהגותז'אנרמבנה,
כמהמביןהיהתשמ"א)המאוחדהקיבוץ

מירוןמספקת.ולאשטוחהבשירוהאמירה
מילהאלאלתרמןשלדרכואחרשםמתחקה

זודרךחיתהכמהומראה , ,,"מולדת ,זו
לעומת ,ויזלטירומעמיקה.נפתלתזהירה,
ולכןקלותבקליהענייןאתפותרזאת,

באמת.מענייןאינופתרונו

שנסגרהמעגלכי ,בענייןקצתלהרחיבראוי
בראשיתהאלתרמןשלשירתוכלמאלף.כאן

מירוןהדגל".ממסדר"הרחקהיאאףחיתה
 ,עניים""שמחת ,בחוץ"'ב'כוכביםכיאומר

ספריושלושת ,מצרים"מכות"שיריו
 ,ישראלארץלאמולדת,לאאיןהראשונים,

שירהבציקואלהיהודים.לאואף
לחלוטין.ואוניברסלייםאינדיבידואליסטיים

רציניבאופןאלתרמןאתהעסיקהנושאאבל
הנדיריםממאמריואחדאתלכךהקדישוהוא

המדכאות"סודהקרויהשירתורתבענייני

 .) 1938 •בבטורים(התפרסםהכפולות"

אותןהןכפולותבמדכאותהנתונותמילים
ביותר:מפניהןלהיזהרהמשוררשעלמילים

קישוטלדוןדומהאליהןהקרבכל ... "
היהיריםרק-רוח.טחנותעלהעולה

ראינופעםולא ,לקראתןפורציםוהחלשים
השםאתדםוקלושיחיוורורייםבשירים
המיליםכלאתטורףכשהואמולדתהמפורש
אינההגאה,הכנה,השירה ...סביבווהתארים

אווכובשת,מסתערתהיאלעולם.מתגרה
מגן",חומתלהמקימה
אתמציינתבמאמרזופיסקהכי ,סבורמירון

אלתרמןאזניצבעליההדרכיםפרשת
בחרכהעדהליריתבשירתו .כמשורר
המיליםמפניהמגן""חומתשלבטקטיקה
גםרומזהואאבלבמדכאות,הנתונות
אתוכיבוש"."הסתערותשלאחרתלטקטיקה

שבו"יוםכיבאומרואלתרמןמסייםמאמרו
 ,למשלהציונות,עלהעבריהפייטןישיר

אתבשירולהביאוזכאייכולעצמוויראה
ניצחוןיוםיהיהמדכאות,בלאהמפורששמה

לאעצמואלתרמןזאתעםהעברית".לשירה
לעשותוזכאייכולשהואשעהאותההרגיש

באיטיותזהיעדלעברוהתקדםכן'
לעצמולבררממשיךשהואתוךובזהירות,
במיוחדהיבטיה.כלעלהסוגיהאתבשירתו

הרוח'רעותעל'שיריםבמחזורכןעשה
שםהמעשהלחייהשירהשביןבניגודהעוסק
הידוע:הביתאתהשארביןכתב

הפתרוןלדעתומולדת.ארץעלחדשה
נדנדשללפתרונומאדדומהשצמא

ואביזריהו')ישראליהארץ-'הז'אנר(ב
הממדהחדרתשלהפתרוןכלומר'

 .והשירהסיפורתוךאלהגלויהפובליציסטי
לירישירלהעמידמעתהחושש"אינוהוא

לההקונהמאמרית-טיעונית,מערכתבצורת
הרטורי-ריגושיהלהטבזכותשירימעמד
שאין ,המטאפורי-אפיגרמאטיהניסוחוקסמי

<עמ'שנינתי"ולברקלקומפקטיותכמוהו
225 (. 

לאבשירו?ויזלטיראצלזהמכללנוישומה
מולדת''שירכותבויזלטירכמעט.כלום

רחלשלשירהבנוסחכמעט ,נאיבי-אירוני
-שבילרק 1נטעוידי-עץ("רקארצי''אל

מבחינההןבמועטהמסתפק )" ...רגליכבשו
אמנותית.מבחינהוהןרעיונית

מילים"גרמיבמאמרומנסהחברחנןפרופי
לטעון ) 14,6.00'ספרים'(הארץתלולים"

פואטיקהשלטתאיטיים""שיריםבספרכי
מיקוםאחדמצדכפול":"מיקוםשלמיוחדת
המקומיהמרחב ,קונקרטימרחבבתוך

פאריסירושלים,אביב,תל ,הישראלי
אביחיל>,המושבשלנוהשיר<ובדוגמת

תמידכמעטקיימתשנימצדכאשר

אחרמקוםאלממנווהינתקותהיחלצות
כאןרואהחבר .הראשוןלמקוםהמנוגד

כאשרהויזלטיריתהפואטיקהשלהתפתחות
מןעוברתאיטיים'בישיריםהכובדנקודת

הדמות.מתקיימתשבתוכוהמרחבאלהדמות
כשלעצמם,מענייניםאוליחברשלהדברים

אינםלטעמיאבלאותם,ומפתחמוסיףוהוא
לשירים.עומקמוסיפיםואינםמשכנעים,

מאמרלכתובניתןכיצדמתמיהבעיקר
מילהלומרמבליכזהומלומדארכניביקורת

השיריםשלהטקסטואליתהאיכותעלאחת
שלתליםתליתולההואעליהםעצמם,

האקדמיהשלחולהרעהזו ,לדעתיפרשנות.
פירושילפרשיותרלהשקל ,בכלל

שהםהטקסטאםלהעריךמאשרפירושים,
חנןשאצל(צרהבכלללכךראוימפרשים

תולדות"קיצורבספרוגםבלטהחבר
i הישראלית").,ספרות

המוצלהנידח,המקוםאתמעדיף ,ויזלטיר
המקוםהיאפרדס-חנה"המושבהוהמוצנע:

תפוזעציעצים,מוקףבית ...באתיממנו

מאחוריוענקידולב ,ולימוןומנדרינות
ברושיםושניאורניםשלחורשהולפניו

ציירהואהירשפלד .) 59<עמ' " ...מכחילים
הישראליהנוףשלמשמע,תרתימוכשר,
פרחישלרישומיםגםמצורפים<לספר

המועדףהנוףאולםידיו),מעשהצבעונים
ביתונוףדווקאלאוהואבאמתבעיניו

שלוהנטושהמוזנחהנוףאלאהמטופח,
לרובבניגודהשכנה.חיקיתשוואגרמשפחת
במצוותהשממה""מפריחיפרדס-חנהתושבי

בניפורח,לגןהמושבהאתשהפכוהציונות,
אתולעבדלחרושרצולאשוואגרמשפחת
"אבלבאדמה:מלגעתונשמרוהגדולההחצר
השניםכלנותרההמושבה,במרכזאחתחצר
מכוסההיאהיוםעד ...שממהמעובדת,בלתי
מתנןושיחיקוציםמצהיבים,חילףעשבי

אלמובילקטןחולשבילורקקטנים
עצלותמחמתזההיהלא .) 63<עמ' " ...הבית
"מפניעקרונימטעםאלאהמשפחה,בנישל
מרומםהירשפלדבשממה".לפגוערצושלא
כמעט.אידיאולוגיהלכללעמדתםאת

התייחסוזומשפחהבנידווקא ,לדבריו
היושביםשארבעוד ,"זולת"כאללאדמה
 ,שוואגרמשפחתבניממנה.התעלמועליה
מושגיאתבחצרםהפכו ,אומרהוא

הם,פיהם.עלו"הטבע""התרבות"
ובכךהשממה,עלשמרויקים,כרומנטיקנים

האהובההיאזאתשממה"לגן",אותההפכו
מספרמקדישוהואהירשפלדעלביותר

בימי ... "פרטים:בפרטילתיאורהעמודים
שלהשדהבצמחיהחצרמתכסההחורף
במפליהיפה,החמרהאדמת ,השרוןאדמת

"
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הידשפלדאריאל

מקוםעלרשימות

חרוציםלשוןאשרי,ךואשריך,
בקשהנכראתלדחותהמשכלת

ייארציייהכותבתהשירהואשרי

 .נחשעלדרכהכילחושכלי

כלפימכוון ,מירוןמסבירזה,בשירהלעג
ובמיוחד ,אזשרווחהנרחבתשיריתמערכת

במחזורמןאלתר ,לדבריו .רחלשיריכנגד
"ארצי"שירתעלהגוללאתסתםזה

שירהלהעמדתאחרתדרךוחיפשו"מולדתי"

פרדס-חנהעדמאביחיל

ויזלטירשלשירוביןמסוימתקרבהיש
מסוימיםהיבטיםלביןהרגליממסדר'הרחק
על"רשימותהירשפלדאריאלשלבספרו
זהבספרלמקוםעובד).עם<עלמא/מקום"
אלוהיםשלשמוהוא("מקום"רבותפנים
ערוותשלשמההואמקום"ש"אותוכשם

רובם>,עלהעומדהירשפלדמלמדנוהאשה,
הישראלילמקוםבעיקרכוונתיאבל

 .שלווהנופייםהחברתייםולהיבטים
 ,אביחילהואבשירוויזלטירשלהמקום
פרדס-הואהירשפלדשלוהמקום ,בשרון
כמו ,הירשפלדמשם.הרחקלאחנה,

~ 
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מן ...גליםגליםהבאהפלורהשלמפלים
מקוריאלהחתולוציפורניהסביונים
גבעולי<ביןהחןובנותהכלניותהחסידה,
 ...והתלתניםהארישןוצביריהחילף>
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מרסיהשלנמוכות,ורודות,כריותועליהם
ועדהיפהפיה')'מרסיהבצדק<הקרויה

שאי ,והאזוביון ,המתכןשלהקטניםהשיחים
פשושאוירגזיבליאותםלזכוראפשר
הלאהוכן " ...מענפיהםאחדעלהנתלה

 63-<עמ'והצמחיההשנהעונותבהתחלף

66 (. 

הואמתורבתוהלאמעובדהלאמיושב,הלא
נושאיםעלבכותבוגםהירשפלדעלהמועדף
הפותחתברשימהלמשלכך .בספרואחרים

המעלותשיר-('הכותלהספראת
כקירהכותלאתלתארלוחשוב )'היורדות

ונקיקיםחרכיםמלא"הקירסתם:זנוח
צלף ,שיכרוןצמחיליונים.משכןהמשמשים

שלםצבא ·'בוופורחיםצומחיםהאריולוע
העומדים .בתוכומתגוררלטאותשל

אלאולמזבחפוניםאינםמולוומתפללים
<עמ'קיר"שהואהיטביודעיםהם .איקונין

בריצוףמ.ע.צ.שעשתהמהלדבריו, .) 13

וריק""שקריהוא ' 67לאחרהכותלרחבת
"קביעתאצלנוהקרוייםהמעשיםמסוג

חביבשעליובעוד ;) 17<עמ'בשטח"עובדות
ביןהמשתרע ,בנוילאשטחאותובמיוחד
מהיודעיםשאין ,היהודילרובעהכותל
פרוץ,נשארהכותלעםהמגע ... "בו:לעשות
ציבורימלאהזנוחהאדמה ...מובןלאפתוח,
שביןמשמעיהדוהתפראתמסמנתאשפה,

הזה".המקוםלביןוהתרבותהחברההמדינה,
גםעושההואלמקום,הירשפלדשעושהמה

'ההווה,הרשימהזומבחינהיינתמעב .לזמן
באמצעותכאשרהרוח',כנפיעלהדואהאו

'אםביאליקשלושירועזראאבןשלשיר
לאההווהעלכימראההואהמלאך',ישאלך
המקוםהמקום.חוקיאלא ,הזמןחוקיחלים

 ,שאנןכפרבעולם"ישביאליקשלבשירו
 ,הירשפלדידיעלמוצגיערים"חומתמוקף
רך ,לנפשועזוב"ילדשלהווה ,טהורכהווה
ללאפרספקטיבה,ללאהווהוחולם",ויחיד
מתאבך."ישכולואלאקרוב,עתידאועבר

 .) 81<עמ'ושט"שוקט

פירושו ,ויזלטירשלהנזכרשירוביןהקרבה
שלהמקוםותפיסת ,חברשלהמרחבי

שמאמחשבהלעוררצריכה ,הירשפלד
חדשה.'מקומית'אסכולהלפנינו

כאןצמחהזובתקופהכאשרוכלכלה,חברה
ולאשוויוניתלאמאודחולה,חברה

אפוא,קורא,המערכתדברפלורליסטית.
 ,שלוהיוםסדרעלמחדשלחשובלשמאל
אתהחדשהבחוברתהדי;ןבמרכזומעמיד
הסוציאל-דמוקרטיה.שלהתחדשותהשאלת
היא ,לפיכך ,הקובץאתהפותחתהמסה

רוהמר.א.ג'וןמאתשוויון"של"אסטרטגיות
בפתחציפיתיכזאתלמסהלאכימודהאני

שתיאתבעבראהבתיהחדשה.החוברת

שהיו'מקרוב',שלהקודמותהחוברות
אתלבחון ,ולגישתוהעתכתבלשםנאמנות

עלחששללאולעמוד"מקרוב",המציאות
במבטכךכלבולטותשאינןסתירותיה,

שורה,הפעם,הפותחתהמסהעלמרחוק.
יישובשלאוטופיסטיתרוחמיןזאת,לעומת

"להתוותהמחברמבקשאחדמצדסתירות.
מצדואילושוויונית",לחברהחדשמודל
הכישלוןש"אחרימביןזאתבכלהוא ,שני

והניצחוןקומוניזם,שנקראמהשלהמוחלט
הקפיטליזם",שלבינלאומימידהבקנה
שוקכלכלתעלהןזהמודללהשתיתיצטרך

הפרט.שלאנוכיתכלכליתהתנהגותעלוהן
מדייותרמטרידותאינןאלהמגבלותשתי
ארבעהבתאסטרטגיהמציעוהוארוהמראת

חלוקה . 1הכלכלי:השוויוןלקידוםשלבים
שכלול . 2והרווחיםהקנייןזכויותשלמחדש

 • 3ההעברהתשלומישלהמכניזםושיפור

בפעריצמצום . 4בחינוךההשקעהגידול
הםהאחרוניםהסעיפיםשלושתהשכר.

במצעיאותםלמצואונוכללמדישגרתיים
ואםבימיןאםכיום,פוליטיתמפלגהכל

בסעיףטמוןהאמיתיהעוקץכאשרבשמאל,
שלמחדש"הקצאהמציערוהמרהראשון.

הנשחק""המעמדחזון

העתכתבחידשארוכההפסקהאחרי

 ,קלדרוןונסיםבטאוגדי<עורכים:'מקרוב'
 ,הופעתואת ) 3מס'גיליון , 2000חורף
ארבעהסדירהלהופעתובסיסשהובטחלאחר
מועצתשלהקמתהבעקבותבשנה,פעמים
האקדמיתהמכללהובשיתוףנרחבתמערכת
המאוחד.הקיבוץוהוצאתספיר

שנותשלושיםכינאמרהמערכתבדבר
השמאלשלהיוםסדרבראשהציבוכיבוש

הפלסטיניתבלאומיותההדדיתההכרהאת
שלשאלותהשולייםאלודחקווהישראלית,

• 
[aנ i! רוכ

 3ון•גיל •וחברהלספרותעתכתב

במרחבהפועלותבחברותהקנייןוכוירת

 ,שלובלשונואפילושפירושה,הלאומי"
כד' ,כאמור .הללוהחברות"של"הלאמה
הדבר ,כדבריו ,הסובייטימהכישלוןלהימנע
דמוקרטית.ובתחרותשוקבתנאיייעשה

 ,בלשוניזאתלנסחאם ,רוהמרשלהבעיה

לקייםאיךכלומר ,המעגלאתלרבעאיךהיא
קפיטליסטים.ללאחופשי>(שוקקפיטליזם

מודרניים,תאגידיםשלבמציאות ,לדבריו
עלאלא ,כבעבריזמיםידיעללאהמונהגים

מבלי .אפשריזה ,בשכרמנהליםידי
שהואהטכניותהשאלותפרטילכללהיכנס
לנודימספיק,בהןמביןאינישגםמעלה,
טועןאניספציפית •.. "בנושא:דבריובסיכום

יוחזקותאגידיםשמניותאפשרותקיימתכי

וכיהאזרחים,ביןשווהכמעטבחלוקה
ללאמוסדותשלפיקוחםתחתיעמדוחברות
תנאיזאתבכללקייםכדיביעילות".פגיעה

בעיניו,גםערובה,שהםתחרות,

"כללפיומנגנוןמציעהואלהתפתחות,
החברותשלמניותתיקיקבלצעירבוגר

בשוקבהןלסחוריהיהשאפשרהלאומיות,
זאת ,אותןלפדותניתןיהיהלאאךהחופשי'
זהמסחרפורמלית .להוןאותןלהפוךאומרת
כלייהיואשר'קופונים'באמצעותייעשה
מוותשלבמקרהבבורסה.היחידהמסחר
צעירלאישויימסרלאוצרהמניותתיקיחזור
אינניכאמור, .) 15<עמ'הלאהוכן " ...חדש

מהמשוםאבללמניות,מומחהואינניכלכלן
כאילו ,כךכלאורווליאנילינשמעזהכל

נראהלארוהמרעתידני. " 2084מ"נלקח
בחזוןהמובנותמהסתירותכללמוטרד

"המתתכותב:הואכאשרשלוההרמוני
אתתפזרהקפיטליסטיתהשכבהשלהחסד

שכבה ...הריאקציונריתהאינטרסקבוצת

כלכלית,מבחינהביותרהמיותרתשהיא
עלבשמירהיותרהחזקהאינטרסלהישאבל

הכלכלילתפקידהביחסהןכוזבת,תודעה
שזוחוששאנישוויוני".למוסרביחסוהן

בינהקשרשכל ,לחלוטיןסהרוריתהגות
בלבד.מקריהואהמציאותלבין
 ,יותרלנוהשייכתהנרחבת,חשביההמסה
של"הדיאלקטיקהגוטווייןדנישלמסתוהיא
ביאר-ביןהישראליהשמאלהשוויון:כשל

אכחדלאלסוציאל-דמוקרטיה".ליברליזם
בקלישאותלעייפההגדושה ,זומסהגםכי

היישרשירדהכמילינראיתגירת,סוציולו
מןה <אלשעלתהכמיולאהאקדמיהמשולחן

פתרונותוכלתוכנהכללמעשההמציאות.
תנועתבכותרתה:כברכלוליםשלההפלא

(בעקבותלהשאימצההישראלית,העבודה
שרדוגרהרדובבריטניהבליירטוני

הניאו-שלהשלישית""הדרךאתבגרמניה>
הרווחהמדינתלפירוקאחראיתליברליזם,
הדרךאלשיבהרקגורמת.שהיאולחוליים
ומדינתהסוציאל-דמוקרטיהשלהמקורית
המלךדרךאלהשמאלאתתחזירהרווחה,

המדינית-חברתית.

הפוסטמודרניזםשלחסידשאיננו ,גוטוויין
מחזירהתרבותית,הזהויותפוליטיקתושל
הניתוחשלמרקסיסטייםלפסיםהדיוניםאת

שהואבוויכוחוהטוב.הישןהכלכלי-חברתי
"מקוםעמיבןשלמהשלספרועםמנהל

דוגמהלשניהםמשמשתש"סכאשרלכולם",
בישראלהחברהכיטועןהואאולטימטיבית,
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זהויותשלכתוצאהכךכללאכיוםמשוסעת
שלכתוצאהאלאשונות,תרבותיות
לדבריו'מעמדיים.כלכלייםאינטרסים

נציגההיהשברק'כולם',שלהאידיאולוגיה
גתמפלושלמעשההאחרונות,בבחירות
 77שלהמהפךמאזכברלהאימצההעבודה

אידיאולוגיההיאהליכוד'אחרנגררהכאשר
בעיקרהדואגתהפרטה,שלביאר-ליברלית

העליונים,ולמעמדותהבינייםלמעמדות
הנמוכים,המעמדותאתלשולייםוהדוחקת
בפוליטיקהכורחם,בעלמפלט,המוצאים

רביםעמודיםהימין.ובמפלגותסקטוריאלית
להראותכדיגוטווייןמקדישרבועמל

הנמוכים,המעמדותדווקאמדועולהסביר
לאינטרסבהתאםאבללטבעם','בניגוד
הביניים,מעמדותומדועבימין:דבקיםשלהם

בהתאםאבללטבעם','בניגודכןגם
שלפי<כיווןבשמאל.דבקיםשלהם,לאינטרס

הבדלאיןממילאוביטחוןחוץבעניינידבריו
יקראשלאמדוע-לימיןשמאלביןגדול
בכךויחסוךשמאל'ולימיןימיןלשמאלפשוט
הנפתלים?!)ההסבריםמןהרבהלעצמו
ניתוחהיאגוטווייןשלממסתוניכרחלק

מה .בולהאריךהמקוםזהשלאהיסטורי'
הכוללתלעתיד'תחזיתוהיאיותרשמעניין
 .אחדמינוחי'לפחותאויאורטי'תחידוש
דווקאלאונעוץמסתבר'לתמורה,הסיכוי

חלקאתהקדישלהםהנמוכים,במעמדות
הביניים,במעמדדווקאאלא ,מסתושלהארי

קוראהואלו ,ממנולהיפלטשעשויבמיאו
בסוףכמעטנזכרהואובוהנשחק""המעמד

כיהסתם,מןלו'התברר<כאשרדבריו
 ,דיבהםאיןכשלעצמם,הנמוכיםהמעמדות

תמורה).לחוללאיכותית,ולאכמותיתלא
נוצר?הואואיךהנשחק""המעמדמיהוובכן

שהואצווההפרטה,הניאו-ליברליזם ,לדבריו
בימילשיאםוהגיעורביןממשלתבידי

להחרפתשגרםקסמיםמעגלהזינו ,נתניהו
שלההשפעההחברתי.והקיטובהשוויוןאי

חיתההבינייםמעמדעלהללוהתהליכים
כוחםאתההפרטהחיזקהד riאמצדכפולה:

שנימצדואילוהחדש,למצבהמסתגליםשל
להסתגל.המתקשיםשלביטחונםאתערערה

מיביןהבינייםבמעמדפילוגנוצרכך
מילביןהעולה""המעמדלוקוראשגוטוויין

הנשחק"."המעמדלוקוראשהוא
תרחישיםשניייתכנוגוטוויין'לפיכעת,

"המעמדייהפךאחדתרחישלפיאפשריים:
במדיניותוישתלבנפרדלסקטורהנשחק"

קרהשלדעתוכפיהנוכחית,הסקטוריאלית
"שינוי"גרתמפלעםהאחרונותבבחירות

הואלו ,האחרהתרחישלפיאחד".ו"עם
אינטרסיםמפתחהנשחק""המעמד ,מייחל

בשינויענייןלבעלאותוההופכיםחדשים,
ובכינוןהניאו-ליברלייםהמשחקכללי
כוחותאתשתווסתעדכניתרווחהמדינת

ביטחוןלויספקומנגנוניהואשרהשוק,
התפניתנקודתותעסוקתי.חברתי

"המעמדשביןבמפגשתתרחש )?<המהפכנית

שבו"במקוםהנמוכים":ל"מעמדותהנשחק"
עםהנשחק''המעמדשלחרדותיונפגשות
'המעמדותשלהסיכויחוסרתחושת

הארכימדיתהנקודהמצויההנמוכים'

תוך ,הסקטוריאליהקסמיםמעגללפריצת
הגורמיםלשבימשותףאינטרסיצירת
אוניברסלי"בסיסעלהרווחהמדינתבשיקום

גםיביאכזהשמפגשצופהגוטוויין .) 55<עמ'

הניאו-השמאלמןהללוהמעמדותלניתוק
ויביאוהסקטוריאליהימיןומןליברלי
סוציאל-דמוקרטי.שמאלשללכינונו
תגליתו'בעקבותקצתנסחףשגוטווייןדומה

תקוותבהותולההמדומה,אוהממשית
של"התגבשותוכותב:הואכאשרמוגזמות
חברתיתמציאותיוצרתהנשחק''המעמד

הפוליטיהמשחקחוקיאתהמשנהחדשה
בהדרגההופךהנשחק''המעמד •..בישראל

ולמנוףהמפלגתיתהמערכתשללציר
האחרוןבעשורשמילאותפקידלשינויה,
'המעמדהתגבשות ...הזהותשלהסקטורים

'המעמדעםאינטרסיםבניגודהמצויהנשחק'

אפשרותרקלאעתההואהעולה'
מימוש ...פוליטיהכרחאלאאובייקטיבית

סוציאל-שמאלשלבכינונוטמוןהסיכוי
ל'מעמדפוליטיתלכתובתשיהפוךדמוקרטי
וכן ) 56<עמ'הנמוכים"ולמעמדותהנשחק'
הלאה.

בירורהטעונותרבותשאלותלדעתייש
מדינת"פירוקלמשל .זומסהבעקבותנוסף

וכמבדילמאליוכמובןהמתוארהרווחה"
לסוציאל-ליזםפרהניא-ליביןעיקרי

ממשיביטוילוישכמהעדדמוקרטיה,
אחדנתוןולומביאלאגוטווייןבשטח?
הביטוח ,החינוךהבריאות,כיכךעלשיצביע

במשהוקטנוההעברהותשלומיהסוציאלי
אחרמאליומובןקודמים.עשוריםלעומת

פעריםכמגדילתהצמיחהעלהדיבורהוא
כילאחרונה,המושמעתהקינהעלוהחזרה
המדינהקוםעםביותרשוויוניתממדינה

הפעריםבעלתהמדינותלאחתנעשינו
באמתמישהוהאםבעולם.ביותרהגדולים

 ?-50השנותשלהחייםלרמתלשוברוצה
שלהחייםרמתאתהעלתהלאהצמיחההאם

הגדלתחרףמונים,עשרותכ-ו-ל-ם
לרפורמההעובדיםהתנגדותהאםהפערים?
רקכך?עלמעידהלאההון><ולמיסוי
האו"םשלדוחלפיכישמענולאחרונה

למדי,הטוב ,-23הבמקוםישראלמצויה
וכןהחברתי","הפיתוחמבחינתבעולם
עצמושהמחברמכיווןאבלנוספות.שאלות
עלכולהמסתואמיתותאתמעמיד

ונראה.נחכהתחזיתו'התממשות

ביניהםנוספים,רביםחומריםעודבחוברת

אילניתאדף,שמעוןזך'נתןמאתשירים
כ"ץ:ויואבקרתאתגרמאתסיפוריםיעקב:

ורפיקרןניצןטלמאתשירהתרגומי
נמרודזה,בתחוםחדששםוכןוייכרט,

מאתהיאוותהלשירתשתרגומואשל'
ועוד .שוקןבהוצאתלהופיעעומדלונגפלו

טור ,עוזעמוסמאתורשימותמאמרים

סדרתוכןונוספים,בראליאביגיטלין'
 HJגלוטמן.שוקהמאתצילומים

1 ~ 
כיצד?חילונייהודי

חוברתצורפההקודם ' 77'עתרןלגיליון
שלהעתכתב , 19מס'חופשית''יהדות
ליהדותישראליתחילוניתתנועה-תחיל"ה

העתכתבישניביןהקרבההומניסטית.

לשאלהמקוםישזאתעםמאליה,ברורה
אני/אתה?חילונייהודימיןאיזה
גישותשתימצאתיהמצורפת,בחוברתכבר

האחתהגישהמנוגדות:לומרשלאשונות,
מיליטנטית,חילוניתיהדותשלהיא

"האחר"עםהעתכלומתפלמסתהמתנצחת
חילוניתיהדותשלהיאהשביחהגישההדתי.

שלטבעיתיורשתעצמההרואהפתוחה,
אשונה iההגישהאתהיהודית.המורשת

"פרספקטיבהבמאמרוזמירצחימייצג

ומוסר"דתביןהניגודעל-אתאיסטית
במאמרוברזלאלכסנדרגםרבה<ובמידה
הגישהאתואילוועתה"),כאן"יהדות
במאמרוז"לפונקנשטייןעמוסמייצגהשנייה

חילונית".יהדותשל"מקורותיה
בתרועותמאמרובפתחמידיוצאזמירצחי

להציגיבקשכיעצמועלומעידמלחמה
מהותיניגודקייםלפיה"קיצונית"עמדה

אתקרא<לולמוסריותיהודיתדתיותבין
 ,"למוסרדתבין'י'הדות:שגיאאבישלספרו

היהשלאייתכן , 1998המאוחדהקיבוץ
היאשלוהגישהכך>.כלנחרץ

לאודתיותחילוניותכלומראקסקלוסיבית,
לאמקוםומכלאחת,בכפיפהלדוריכולות

מידלהציבמבקשוהוא ,אחדמישורעל
ניצבתהחילוניותשבהברורההיררכיה
שלצורהכלדוחההואהסולם.בראש

באמונתו"אישבנוסחמזויפת","סובלנות
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 1:~ו
אנשיםבו ,היררכידיון"רקכיוטועןיחיה"

יכולכעדיפה,השקפתםאתיציבוחילונים
אמיתי",לדיאלוגפתחלהוות

שמנהלהעיניים","בגובההוויכוחלדעתי,
מבקשהואלו ,הדתידבבובעלעםזמיר

אלימהישותהואשלואלוהיםכילהראות
בניעל ,למשלציווה,(כאשרמוסריתובלתי
הורהכאשראועמלק,אתלהשמידישראל

ויכוחהואלעולה>,בנואתלהקריבלאברהם
המקראיהטקסטשלהפשטעלפונדמנטליסטי

גישהזוהיהיסטורית.פרספקטיבהכלללא
אחרת.היאהאמיתית,הבעיההרימוטעית.

איננהמשמה,מביןאניכךחופשית","יהדות

אלא ,וכלמכלהיהדותמןלהתנערמבקשת
שלהלגיטימיתהיורשתלהיותרוצה

עלולשמורלרשת,אבלהיהודית.התרבות
והערכה.קבלהמתוךרקאפשרהירושה,

יוצאאינו ,לזמירבניגוד ,פונקנשטיין
המשמעותמהימברראלאמלחמה,בהכרזות

האומרתגישהישבעיניו.חילוניתיהדותשל
היהדות,אתלקבורבאהחילוניתשיהדות

מחוללת,יהדותשהיאהאומרתגישהויש
שלגישתואמיתית.יהדותשאיננה

אלא, ,זוולאזולאאיננה ,פונקנשטיין
מאתיים"מזההיסטורית:גישהכמתבקש,

דתית,לאשהיאיהודיתתרבותקיימתשנים
ובעונהבעתזוהיאנטי-דתית:אפילולעתים
אמנות,שירה,(ספרות,גבוההתרבותאחת

 ,הומור ,(פולקלורנמוכהותרבותמוסיקה>
כיצעירה,שהיאלהודותישרחוב),שירי

שלשניםאלפייםלעומתשניםמאתייםמהן
כברוקיימתשרירההיאאבלרבנית,תרבות
מענייןדיאלקטיביחסעומדתוהיאעתה,

היאאיןלה.שקדמההיהודיתלתרבות
משמרתהיאשבעבר:התרבותאתמוחקת

-שלי(ההדגשהסלקטיבי",באופןאותה
 ).ל.ע
היאהגישותשתישביןלהבדלאופייניכמה

 ,לשמררוצהשפונקנשטייןשבעודהעובדה,
רוצהזמירהמקורות,אתבחירה,תוך

החילוני("בתנךמחדשאותםלשכתב
להביןאמוראברהם ,אחדיוםאולישייכתב
ושחובתומוסריתלאפעולההואבנושרצח
אתאלוהיםנימקלאעודכללהלסרב

שלגישתוגם,במקרה,לאדרישתו"),
זמירצחיבעודחז"לעלנסמכתןיפונקנשטי
כלומר ,חז"לשהריהמקרא.עםמתפלמס

היאהשמים,מןשאינהשבעל-פה,תורה

שניתנהשבכתב,התורהתוקףאתהקובעת

פונקנשטייןיפהשמראהכפי ,וחז"לבסיני.
רקלאהיטביודעיםמביא,שהואבדוגמה

"לשכוח",כיצדגםאלא"לזכור"כיצד
ושונה,חדשהפרשנותלפרשוכיצד

"לא(כמוהתורהמןפסוקיםגם ,כשצריך
עשירי",דורעדה'בקהלעמוניבואי

מביא),שהואבדוגמה

נוטהמדרשביתאיזהאחרמביןכברהקורא

המדרששביתמפנירקלאזאתלבי.
עשירמורכב,פונקנשטייןשלהיהודי-חילוני

שביסודומשוםגםאלא ,יותרומעניין
שליהברירה"עקרוןאהבה:שלרוחמפעמת
גםאולםלמסורת,רבהאהבהידיעלמוכתב

צמחושלאלעקרונותרבהמחויבותידיעל
כותב.הואחילוניים",עקרונותבחצרותיה,

לפניפונקנשטייןפרופישלעתבטרםמותו
גדולהאבדההיא ,הסרטןממחלתשניםכמה
תחליף.להנמצאשלא
ועמדתיזהמדוריאתהשלמתישכברלאחר
אתלקרואלייצאלמערכת,אותולמסור
לירושלים""מאתונהכצמןאבישלרשימתו
שלהמופלאהדמותועל ) 30.6,00('הארץ'

ומיכיום,לפילוסופיהפרופסורלוי'בני
במרדמאואיסטימנהיגשהיהבעתשנודע

כךואחר ,-1968בבצרפתהסטודנטים

פיירבשם ,סארטרפולז'אןשלמזכירו
בירושלים.בכוללתורההלומד ,ויקטור
היהשלא ,מיוחדאדםעלמרתקתרשימה
 ,בישראלהרחבלציבורהיוםעדמוכר

חיבורשמחפשמילכלמופתלשמשוהיכול
העולםלביןהיהדותבין ,יואמיתעמוק

יכולשאיניחבל .אוניברסליהפילוסופי
אבלכולה,הזוהכתבהאתלכאןלהעתיק
כךהנהממנה.משפטיםכמהאביאלפחות
מטעםבכנסלוישלהופעתואתכצמןמתאר
היהודיהפילוסוף(ע"שלוינאס""מכון
מכברלאשהתקייםלוינאס>עמנואלצרפתי
המחויטים,חבריו"ביןרחל:רמתבקיבוץ

בנינראה ,לויאבריוברברפינקלקראוטאלן
 ...בטעותלמקוםשנקלעישיבהכתלמידלוי
עפיםוהניצוצותפיואתפותחהואשאזאלא

 ,מחשמל ,יוקדדיבורוהאולם.אלהבימהמן
פיירלהיותשבלוישבנינדמהלרגע

המונים.משלהבכריזמטימהפכן ,ויקטור
שלהאדום'מ'הספרמצטטהואאיןהיוםאבל
השמאלאתכשהנהיגשעשהכפימאו,

המרקסיסטיתהדיאלקטיקה ...הפרולטארי
שלמקומואתהגמרא,לדפימקומהפינתה
הצרפתיהיהודיההוגהתפסמאוהיו"ר

הפוליטיקהרקלהט,אותוינאס.ולעמנואל
אורשלמטאפסיתבהכרההתחלפההארצית
נבואי",

בעבודהשהחלהליהדות,לויבנישלדרכו
עכשיו","תקווהסרטושלהאחרוןספרועל

הישישהפילוסוףעםשערךשיחותמחזור
זההיה ,לדבריוהיא.גםמאלפת ,מותולפני
בשמוהספרעללחתוםעליושכפהסרטו

פיירהצרפתישמו(פירושלויבניהיהודי
מדברבספרהכנסיה).ניצחוןהואויקטור

הואשםלויובנימשיחיתגאולהבלשוןסוטר
אתזייףכאילודה-בובארסימוןידיעל

עודהיהסוטרלמזלוסוטר.ורבומורודברי
נגדחריףבמאמרלהגנתויצאוהואבחיים

שהואהדבריםגםמאלפיםלחיים.שותפתו
"התורההתורה:לימודעלכפילוסוףאומר

באופןפועלתהיא ...כגיגיתהרעלינכפתה
יצוראנילזהותו.שקשהקוגניטיבילא

שהקוגיטובמקוםעובדתהתורהאבלחושב,
לאוקרט)שלהמפורסםחושב"י("אנ
יבמות,במסכותקצרפלפולכיום ...עובד
 " ...בפילוסופיהפתורותלאגירתסרליפותר

יהודי;מפעללצייןברצוני ,זובהזדמנות
המקורותבלימודהעוסקנוסףחשובחילוני
באורנים.ל"מדרשה"וכוונתיחדשהבדרך

במסגרתזומאולפנאשיצאהאחרוןהפרסום
ביאליק,עלקודמיו(לאחרשדמותהוצאת
נקראלאחרונה,אליושהגיעולוינאס> ,ברבר

מאתבתלמודשיעורזהופומבדיתא'.'"אגדת
הפועלים",את"השוכרבפרקאהווןבןיריב

 •ומרתק.מקוריכמדרשהכתוב

ליטבסקיצביה
 1999תל-השומרחסיגלון,פריחת

א.

ry ;פf ח~ך ~-ל~סי~
:p ,ןם

מחף~ה~נ;וא"ם~רץ
 •י;נ; 7 ~~נ;:ןר

 .י~~ך;ע ,~;עע,~~יו~ין
הףא,ס~חר~לףמ;

iJ ~ף~;עו;נ. 

הנערה.ימיםאונכתלא
נדיבה"נשרתהאספלטעל

ם Tלדי:ירגלי:תחתמדזנמ-ת
·:זי•:--- ·:·:-:

חדשהועלוה

 ,ז: ?iמראת rל~חירףת i-ה~~,~~

ב.

ל;ת: qצ; ry ן;ל;~ iJחנ;ו~ךצףי;ת

ף~ע;ףנכ~ד~ל~~סק
~ q לל

מ~רףץ,גף~י

נירי.;ת nוהזנפז-והחניהמגרשאלה;לכתנע;די
 • T : •• :-- :-דידי:-- : • •: •: •: • :

ג.

ארח ר;;ע~

~ל.ר 7~נ;וא"ם~סדrור
הלחהפש"רתמרבדעלבצבתאני

-- •מעלי~הים-ז-ופרחת-.ז i ',-גףש~
ז-•• ·---:•- •• :
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כ

סימה)מירון(מפיגוניקיונח

מסמכיםשלףאחתפעם .ז"לסימהמירוןעםליהיוכרתרפגישות
מודללהיותהמסרבשוויצרמאלברטמנומקמכתב(כמומעברו

שנותרמסמר(כמולסטודיושנקלעובחפציםנפנףלעתים .לציור)

ובהזדמנויותאחד),לילהאיתהלקחהשהרוחיפואימביתלפליטה
אתלשמררצוןביעוררתמידתמונות.שלסיפוריהןאתגםסיפר

מירוןהרעיון.עלשוויתרתיעדעבררבזמןאחרים.בעבורהמיעד

שמחדיוק,ליתרימיו.בערובגםלמתנדביםכבודרחשלאסימה
אחריותליטולבמקום"עטרה"לקפההעירהאיתםלצאת

בביתו.וכשחתושהתגוללובאוצרותטיפולעלמשותפת

לגעת,זכההואבסופה.ונפטרהעשריםהמאהבתחילתנולדסימה

הפוגרומיםבזמןכנערסבלוהעיקריות:הזמןבתחנות ,וכיוצרכיהדוי
עםהעימותהמלחמה,שלפניבדרזדןכאמןלבלובו ,ברוסיה

והחותםבפאריס,היצירהשנותלפלשתינה,העליההנאציזם,

רשימותקיימותאלהמכלהירושלמית.הבוהמהעלשהשאיר
להעמידןמישהויוכלאםוספקלעיבודיצלחולאשכברוהקלטות

 .הכלללרשות

שלהרביםמכריואחת.תמונהשלקורותיהאתלרשוםהתעקשתי
מןפשוטים.מידעפרטיולתבללגווןנטהכמהעדיודעיםמירון

אומלאלסיפוראותיהוליךלאשלוה"יצירתיייהדיווחהסתם

האירועים,אתללכודשהצלחתימקווהאניזאתבכל .מדויק
להחמיצו.חבלזהשבמקרההיצירה,מתהליךמשהוולהעביר

 .ג.י

בידיאוחזשאנילדעתנוכחתיבוהרגעליזכורהיוםד-
בוו: עצמודה-וינצ'ילאונרדושהחזיקהניירפיסתאת-

השביחבקומהאותהמצאתי .בשחורעליהרשם רשאכ~-~,:;""~-~-~-,...
סקסוניה.נסיךשלהגרפיתהאמנותאוסףשל

אוכלשתמידהידיעהוחיתההנגיעהתחושתחיתה
ממנושאלתיאחרותשבהזדמנויות ,היומיהספרןמידיאותהוקבו

נושאעלרמברנסשלרישומיםאוגויהשלמקורייםנחושתתחריטי
 ,ואני ,דופיללאהיההשירות .לאונרדושלהאחרונה""הסעודה
לאותהחוזרעצמיאתמצאתי ,בדרזדןלאמנותסטודנטאזשהייתי
ושוב.שובאמנותספריית

הפרלמנטבלאנסטאג,שראשיתןהמדרגותדרךלשםהגעתי
האלבה.נהרגדותשעלהברושה-טראסהאלהוליכוהןהסקסוני.

לאחראףשרדוממנהשחלקיםדרזדןשלהגלריהעמדההאחדמצידן
 ,קטןארמוןשהיה ,עליאהובבנייןאותועמדהשנימצידןההפצצות.

סקסוניהנסיךשלהגראפיתהאמנותאוסףשכןשםצעצוע.ממש
כברניירות.למששהרביתישבההספדיהשכנההשביחובקומה

זוכראניהספרנים.אתמזהפחותהרישומים.פרטיאתזוכראינני

היהלאהנייר.למגעשעלוהמחשבותואתההתרגשותאתהיטב
היולאשתיארתיזוכמותרבותיותחוויותההוא.במקוםמדיצפוף

השביח.העולםמלחמתערבשלבדרזדןיוצאות-דופן

המתבגריםילדיהואתגאסה""גרינההמלוןבעלתחשבהכךלא
הגונים.אזרחיםלהיותיגדלולמעןמשם,הרחק-הרחקשלחה

הסראסהאלשהוליכוהמדרגותבהמשךהסתעפהה"רוקה""הסימסה
מהירקלהבאלאהכינוימאו.דלשםקרובהשחיתההאלגנטית,

שעלוהעובשמהירוקתאלא ,העירחלקיברובשצמחהמסופח
תרםהסיחהתקלףבומקוםכל-בלבדירוקשםהיהלאהקירות.

קבצניםהעם,דלתאתאכלסורעועים.היוהבתיםשלו.הצבעאת
על"פירנצהשלזהרובעעלגםפסחהלאההיסטוריהומובטלים.
באורנמנסיקהלהבחיןהיהניתןולעובשלקילופיםמתחתהאלבה".
אציליםברחובהתגוררופעם, ,שאכןולהאמיןנפלאה,מפוסלת

סחורות.לחצרמספקיםשהיווסוחריםלמלכותהמקורבים
אלנמשכובנפשאחריםמחוזותאךהתרבותיההיצעמןשיכורהייתי

האנושי.הנוףבשלאלאלגלריותקרבתהבגללדווקאלאוהסימסה.
זאתועשועצמםאתלגדלצריכיםשהיוהילדיםבעיקרשםבלטו

ומוגניםמאולתרים,באבזריםמשחקים ,בקולמלהגיםבחוצות,
לאשכחהסדםשגרמניההכלכליהמשברמהעליבות.לחלוטין
מהם.ששפעההחייםבשמחתלפגועהצליח
מזה.סובמקוםלהםמצאושלאוקבצניםלשעהאורחיםאנסןהמלון

שנשלחומתבגריםואותםאורחיו ,דייריוליזכוריםעדייןבמעומעם
בתשעיםכמוהוראיתישלאייחודימוסדבבירורליזכורלגלות.
השיאאבטלתנציגיהקבצנים,סנדוויצ'ים.שלבורסהשנותי:וכמה

פדיונםאתהביאולאמוצלח,ליוםזכואםגםגרמניה,שידעה
להפוךניסוהפרוע,הרעבאתשהשביעולאחרדווקא.במצלצלים

קיבללאס-לאס •לסוחרעוברלמטבעשקיבלוהמזוןיתרתאת
שניצבווגירלוחכללהטכנולוגיהמכשורהסופי.צביונואתהמוסד

תקלותבליבעל-פה,התנהלוהמסחרעליופרדסוההיצעיםבכניסה.
עלשמרונקניקחמאהעםשחורלחםיציב:היההשוקמיותרות.

ארוכים.חודשיםבצמרתמעמדו

מ"תחתיתשהורחקוהילדיםעלבמלוןעודדיברולאהזמןבמשך
התחברנומהנוף.שנגרעילדכלעלחצרנוואניחבריהעולם",
קשראיתנוויצרוחבלבשיירישקפצוילדותלקבוצתזאתבמקום

מצחיקהחיתההיאורודה.בשמלהאחתילדהביניהןבלסהספונטני.
 •שליולחיוכיםלהעוויותבחינניותוהגיבהמהסביבה,ומנותקת

שבשגרה.ענייןחיתהבסימסההאנשיםמביןלציורמודליםבחירת
רבזמןעברלא ,וכךבשמחה.לפנינודגמנווילדיםמובטליםזקנים,

 .שלילסטודיואותההביאהשאמrזעד
הועברווהכניסההרחובהחל:שבהקלותבאותההתנהלהפרויקט
הילדהבעיניוהאמוןהנאיביותועליבותם.קדרותםעללסקיצות
-צפוילאממקוםצצוהבעיות .שתכננתיכפיהתקבלוהקרועות
בלתיפרספקטיבהנתןהעלובהבדדווקאהוורודה.השמלה

כלביהיתלהצבעכלשהי.עליונהשמלהקיימתכאילושגרתית,
מאוד,שאפתןגםאבלמוסדרהייתיאותו.לחקותשניסיתיאימת
ויתרתי.לאמאוד.צעיר
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בתמונהאקראיתבהתבוננותשהחלמהבגלריות.ביקרתיבינתיים
אוליסביבה,רבותכמושתיארה,ורונזה,פאולושלבולטתלא

באחת.להיעצרליגרםישו'אתמחזיקההבתולהאתממנה,טובות
תכלכלהשמלהלבושהחיתההמרובהעיני.אתמשךמסויםפרט
השקופה,לתכלתמבעדראיתיכשהתקרבתיבמיוחד.עדיןבגוון
לבנים.אורךפסיועליומאודבהיראפור-כסףשלשכבה

לבןבצבעחדשהשמלהוציירתיהכולמחקתיהביתה.מיהרתי
עדייןאזהייתיגועלית.פשוטאומר'מהחריגה,במתיקותוקרמין'

הפעםשחיתההבד'להתייבשותההמתנהאחרי .ביטחוןמלא
תמיסהשלדקהשכבהמרחתיבמיוחד'עצביםומורטתממושכת

נכנעההוורודשלמתיקותושקוף.זיתמעין-ירוקה""אדמהבצבע
זמןשחיפשתיהאפקטבדיוקהתקבלהירקרקדרךממש.עינילנגד
וריגשההדהימהההצלחההמדויק,והתכנוןהביטחוןלמרותרב.
ונכנסהבדרזדןהוצגהברחוב""ילד;תאותי:רקולארב.זמןאותי

בציור","אמנותתערוכתשללקטלוג
ציירכלבאקדמיה.עבדתיעדייןסטודנט.הייתילאכברוהנה

מקובלפייטןאואמןשלשמועלהנקראסטודיוקיבלמתחיל
שמוהתנוססשליהחלוןעל .הדרךברכתלצורךכנראהומוסכם.

לטעויות.מקוםשוםיהיהשלאכדידה-וינצ'י'לאונרדושל
אחרים.היוהזמניםאךמבטיחהנראתהכברשליהפרטיתהקריירה

חיתההתקווהאךברוריםדבריםאמרלאאישהחלו.השלושיםשנות
הלכוהנאצים .חורבןעלדיברוהפסימיסטיםרקלאוהלאה.מאיתנו
בתוךהאישית.ואףהמקצועיתהצלחתיגםכמוהםחיל.אלמחיל

לחיות.המשכתיזוסתירה
הילדה,היהשמהרומנטיקה.גםוחיתההמוזות,היוהתותחים,היו

חנותניהלההיאבווסטפליה.אסןמסביבותבמיוחדכובשתצעירה
שהשלמתילאחרמעטגרמניה.שלרחוקקצהבאותולכובעי-נשים

נסעתילשםלפורצהיים,הילדההועברהבדרזדןהתמונהאת
יכולתילאבחופשהגםהטריח.התמונההגיעהאיתייחדלבקרה.
 .ולציירלהמשיךמהדחףאוממנה,להיפרד
בחדרהבחנתינמוךחלוןלידוכשעברתירגלי'טיולשםערכתי
ורכןעורוסינרכחולהחולצהלבוששםישבהואובפועל.מלאכה
שירדתימושךכל-כךהיההמראהגדולה.משחזתאבןמעל

פשוטאדםהיהזהלצייר.רשותממנווביקשתילמרתףמהמדרגות
נורא.היההקורבד.להביאהזדרזתימיד.הסכיםהואלב.וטוב
רגליהמשחזת.אבןעלשהותזומהמיםרטובהחיתההבטוןרצפת

אתהשביעהשהתמונהעדבקדחתנותעבדתיאךכאבעדהצטננו

יחסית.קצרבזמןקרהזהלמזלירצוני.
היקר'והמטעןאנוכיהיא,הילדה,שללהוריהנסענוהחגים.הגיעו

הטריחהתמונהאתרקאיתיהבאת"יחזרהבדרכיבינתיים.שהוכפל
בביתהקודמתאתוהשארתי-הפצירותמשחיזשל-ביותר

האימהאךלשלטוןעלהטרםהיטלר .להחמירהמשיךהמצבההורים.
בביתידידיםעםישבתיהרייכסטגלשריפתסמוךמוחלטת.חיתה
לאדבר"שוםואמר:אותנולהרגיעניסהיהודי'לאמהם,אחדקפה.
בטמפרטורתמאכלאףלבלועאפשראינורא.כל-כךלהיותיכול

אםליאכפתשלאעניתילהצטנן,"חייבתתהיההפאניקההבישול.
מהתבשיל.חלקלהיותמעונייןלאפשוטאניקר.אוחםאותייאכלו
מןמשהובזההיההאימהלמרותאמרתי.מהידעתיולאאמרתי
שעמדאתלהשיגיכולתילאבדמיוניאפילוולחוץ.השפה

נפוחות.כשעיניהכסידחיוורתהילדה,באהזהכלבתוךלהתחולל.
יכלהמההתמונה.אתשרפוהוריהכימפיההצלתילאט-לאט

ההיגיוןייעדרואילךמכאןבה?שהיוקטנותבילדותלהזיק?תמונה
ביותרהגרועהדברשזהמשוכנעהייתירגעבאותוהמתרחש.מכל

אשמה.הרגישהוהילדהארנוןהרגשתילי.לקרותשיכול
אותה .שחצןלהיותדיייסיוןבוחסרצעירהייתיהמזללמרבה
אתלהנציחלפני-כן'מספרחודשים ,אותישהביאההיאשחצנות
פיטרחבריבמלאכהליעזרלעולם.שהבאתיהפרטיתהטכניקה

אמיניםשהיומצולמיםעותקיםבידינשארוכךמעולה.צלםשהיה
בניואנסיםגםהזיכרוןאתגרותלהצליחוידהצלולומרשימים.

שעברולמרותבתוכילהבשילחזרההרחוב"ו"ילך;תהקטנים,
שנתיים.

אךהילדונת,אתמצאתילמודל.זקוקהייתיגאסה.לגריבהחזרתי
עליהלהניחהואלעשותשהצלחנומהוכלובגרהצמחהכברהיא
מסוגלשאנילהיווכחמאושרהייתיבחגורה.מהודקתהשמלהאת

אךלכם,הידועיםהדבריםקרובחוץהמבוקש.לאפקטשובלהגיע
התלהבה.הקטנהגםהישנה.ההתרגשותאלמשםהרחקנסחפתיאני
אתקלטתיפתאוםפטפטנו.שזכרתי.מהחיוניותנגרעלאדברשום
הבחינהלאאךבמבטיהבחינההיאקרס.צלבהיהזההחגורה.אבזם

הרחובילדותסימה,מירון

שם.נורמלילאכיףפשוטזהבטח,"אח,ללהג:והמשיכהבהלם
מדריכים"שםישכיבניםעםללכתמרשהשאמאהיחידהמקום
לנותקוםגרמניהשליופיאיזהלהומספריםבטיולים,חיתהוכבר
אלמעלי.אותהושילחתיבשקטלההודיתי ...מאושרתנוראוהיא

להשמידאפילוחשבתירב.זמןלהביטיכולתילאכברהתמונה
אףחיללהחיצונישהעולםשליהפרטיתאלוהיםחלקתבעצמי.אותה
אותה.

להצלחההפךהפצירות""משחיזלניתוק.הביאוטובותסיבותגם
מןהעיר",שלהנבחרהאמןב"פרסזכתההתמונהמדהימה.

שיהודיחושבאיני , 1932בשנתהיהזה ,בדרזדןביותרהיוקרתיים

הקשההמצבעקבואילך.תקופהמאותהאחראוכזהפרסקיבל
הזניההמענק.לביטולפעלובעיריהבתשלומים.אותוקיבלתי
בינוניציירקול'מהםאחדאמנים.ביניהםרבים,נגדיקוממה
דווקא ,,לחם.איןולילדינוגרתערזולליםהזרים"אתםצעק ,במיוחד

בכבודהעיראתשייצגכדרזדנאי'מוכרשאניטעןראש-העיר

כךעלאעמודעירראשאניעוד"כלוהוסיף:בחו"ל,בתערוכות
על-פיולאכצייררמתופיעללושראוימיהפרסאתשיקבל
מוצאו,"

מצאולאאךולחיפושיםלרדיפותנתוןהייתילשלטון.עלוהנאצים
שנאבקתישידעואףעלנענשתילאאךנעיםלאהיהדבר.אצלי
אתלעזובליהמורהצוקיבלתירבלאזמןאחריהנאציזם.נגד

הגישהבישראל,חיתהשכברמשפחתי,שבועיים.בתוךגרמניה
ממהפחדתירב.זמןנמשכוכאלהדבריםאךעבוריעליהבקשת
ממנופקידהזרים.למשטרתניגשתיבינתיים.להתחוללשעתיד

.. 
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אחרעולםשייצגהמחלקהראשאלאותיהעבירמעטחששתי
נגדמשהועשיתאותך?לגרשרוציםלמהוכיסימה,"הרלחלוטין:
מודהאניהריפשעהיאציורעלפרסקבלתשאםעניתיהחוק?"
רוציםהם"מהגבוהנאצימפקידלשמועמוזרקצתהיהבאשמה.
שפיות-נולד!"הואמיובתורהיכןאדםשלאשמתוזואיןמכם?
ש;:זיהאישורלינתןהואמהרף-עין.יותרנמשכהלאהדעת

למציאות.אותילהחזירדאגזהזוטר.לפקידאותיושלחלשבועיים
אותך"לתלותצריךמטונף,קומוניסטאתהלהאריך?פתאום"מה
ושובשבועייםעברולהמרות.העזלאהפקודהאתאבלאמר'כך

האישור.קבלתעדשלומיאתשהבטיחלמנהלפניתי
לאאךהרבהלקחתיגדולבארגזבחיפזון.לארוזליעזרוחברים
מדיגבוהערךלהשהיהמכיווןנכללהלאהמשחיזתמונתהכול.
כמוהחבורה,בניהנסיעה.אתלממןכדילהמירהצריךוהייתיבשוק

להגיע.זכולאמשפחתהובניהילךהגם

מידשקרוהאירועיםבצלעמדודרזדןמתקופתהתמונותסיפורי
כאמןחיישלהאינטנסיביותתחתנשחקוהזמןובמהלךכך'אחר

דלפקהסנדוויצ'ים,הראשון'הסטודיואליחזרופעםמדיוכאדם.
 ...אצבעותיביןשהחזקתיהמערביתהיצירהפארהספדיה,

שםהופיעהבדרזדן.רטרוספקטיביתתערוכהלינערכה--1991ב
שנותבתחילתשציירתיהתינוקתחיתהזושישים.כבתאשה

עלמהאוסף.חלקחיתהמתנדנדשרפרףעלותמונתההשלושים,
האספןאתאיתרוהמארגניםהפצירות"."משחיזאתפגשתיאחדקיר

אותה.גםוצירפובהשהחזיקהפרטי

לצורךהתמונותאוסףעלשובעברתיבירושלים,אחר'בזמן
ילדהממנוהביטהלפני.נגלהונשכחמוכרמשהודפדפתי.תערוכה.
נגעתיבעיני.חןמצאהשמאודורודהושמלהנאיביותעינייםבעלת

לא.אוקרס"צלבהיהבדעתיאזשעלהמהכלשלי.ביצירה
 •נחמדה!"תמונהאיזולעזאנל'

1 ... 
:i 

העבריתנשירההפילוסופיהיסוד
-+ 24מעמ'+-המשך

חשובאותנטיפרטבכלהמכונןהגורםנחתם
שאיתורועכשיוברור .יצירתושבמכלול

הפילוסופי.היסודבחישוףהכרחישלבהוא
פעולתוכיולהדגיש,לחזורישלסיכום

במיוחדגורליתמכונןגורםשלהרגולטיבית
האפייםבז'אנריםהלירית.השירהבז'אנר

עצםבגללהאישיהייחודמכוסהוהדרמטיים
ודרמה,אפיקהשלהז'אנריותהמגמות
מתוךאובייקטיביותאיזולהשיגהחותרות
ואילוופלורליסטית.רחבההתבוננות
אישידיבורוידויית,ביסודההיאהליריקה

-מביעהמשורראמפטי.קשבהמניחנבחר
עקיפיןבדרכיואםישיריםבחיווייםאם

חזות,איזואישית,ראותאיזו-אסתטיות

גםאמון.שלאשראילונותןהקשובוהקורא
מניחיםמצידוהאמוןגםמצידהההבעה

אמין-מכוח-אמנותו'יסודאותואתמראש

יםבראשועקרונותביןההכרחיהתואםזה

גלויים,אוסמוייםכמסרים,תוצאותיהםובין
בחיווייםואףמדרכי-העיצובהנשמעים

אתהמעלההואזהתואם ·,אכןמפורשים.
שלהגבוההגחלמדרהמילוליתההבעה
אמנות.

המחקרדרךעל .ד
חיוניבימינו'לנוהחיוניהשירהאוצררק

המאהמסוף-יחדגםובבשורתובאמנותו

-העשריםהמאהולאורךהתשע-עשרה
שלכביטוייהזו'שירהאכןזה.למחקריוחד

תמורותרבתהיאומסוימת,שלמהתקופה

מנחים.בנושאיםהןייצוגיותבפואטיקותהן

מהלךמעיןמגלההיאמוגדרתכחטיבה
מאז-וסוף"אמצע"התחלה,שלעלילתי

העשריםהמאהבראשיתשהתעצמה"התחיה"

והתחדשותכרתיתררנסאנסבישרהו

"השירהשלהשוניםלגווניהועבורלאומית,
הבריטיהמנדטבימיהארץ-ישראלית"

בארץ""דורשירתאלוהמדינה-בדרך,
"שירתועדתש"ח,ובמלחמתבפלמ"ח

הסגנונייםוחידושיההמדינה"

גיים.והאידיאולו
מובהקים,מייצגיםנבחרוספרותידורמכל
חשיבותולפירקנשקלהלאהבחירהאך

מקוריותולפיאלאהמייצג,שלההיסטורית
לכןהחדשניים.הלכי-רוחולפיאוההגותית

היסטורי'חיבורזהיהיהלאובמודעבמכוון
שלוהצדדייםהמרכזייםפניואתהמקיף
עיוניםשלסידרהאלארציף,מהלך

בתוקףשנבחרופילוסופיות,ב"פסגות"
עמדותיהןבתוקףאוההגותייםחידושיהן

פילוסופיהכמובן'אך'הייחודיות.הנפשיות
ובה,ממנהתלויה,בשירהמקורית

הפסגותתהיינהולכןאמנותית,במקוריות
אחרזוהנערכותאסתטיות,פסגותגםהללו

ופילוסופיהשירהשלשיאיםכשרשרתזו
 .יחדיו

שתיביןפוסחתהמתודולוגיתהבחינה
ממעוףמקיףמחקראואפשריות:דרכים

שליצירתומכלולאתהממצההציפור'
המתמקדקרוב,ממבטמחקראומשורר'

 .במיטבואותוהמייצגותנבחרותבדוגמאות
הסוקרתהראשונה,הדרךעדיפהלכאורה

כמסקנהמתוכה,ומעלההיצירהכללאת
הפילוסופיתתפיסתהאתמקפת,מבדיקה

בגללדרך-ללא-מוצאזואבלהעקרונית.
הםמכלולי-שירההשירה.שלה,החומרצעם

מהבחינותעקבייםבלתימעיקרם
שיטתיים""בלתישהםרקלאהפורמליות,

וסתירות:ניגודיםביןמתוחיםהםאלא

ערוךהגותימשטרמשקפיםהםשאיןוכיוון

משנהאיזומתוכםלמצותאפשראיובנוי'
מגבילהאמנותיהיתרוןוסדירה.כוללת
יישוםמונעהשיטתית,הסקירהאתמראש

בשירה,שאינועקבי'סדרשלשרירותי
חשביההדרךואילובה.להיותיכולואינו

אחדות,הגותיותפסגותלאתרמאפשרת
ביותרוהאופייניותביותרהמשמעיות

החוקר>,שלשיפוטומיטב(לפילמשורר
ולראותההדדיותהתקשרויותיהןאתלבחון

להכלילולנסותהפילוסופי:עיקרןאתבהן

לחריגיםומודעותזהירותמתוךלפיהן'
השקפתואתאחרות,בדוגמאותהמיוצגים

המרכזית.

דרכוזותהיהכאמנותלשירהנאמנותמתוך
שללאורןשיתנהלהנוכחי'המחקרשל

זה.בפרקלעילשנוסחוהעקרוניותההכרות
והרב-משמעי'הפתוחה"חומר"אמנםאם

מאפשרלאולכאן'לכאןפניםהמגלה
בשירהלחפשאפשרעדייןגורפות,הכללות

המופתייםגילוייהלפיבשורתהמיטבאת
גלויבאופןלזהזההמתייחסיםוהייחודיים,

החוקרפנימית.חוקיותאותהלפיסמויאו
כאילוזודרךינקוטהפילוסופיהיסודאת

אלאעליוכפויהשהיאלא-על-כורחו
-תחליףלהואיןמאליהמתבקשתשהיא
לפיהחיבורמבנהעםמתואמתשהיאגםמה

דוריים,מייצגיםשלפסגות"פסגות",
פסגותיולפיאחדכלהנבחנים

 •הפילוסופיות.

הערות

עמיחי.,הוצאתלועזי-עברימילון , 1954דן,פינס, . 1
פרוזהעלגםחלשירית""לשוןהפואסיהמושג . 2

כגוןשירית,חוקיותלפילעתיםהכתובהפיוסית,
גנסין.ביאיבסיפורינבחריםקסעים

לינתבררוזוהבחנת-יסודשלהעקרוניותמשמעויותיה , 3
ב·וצבישלוםהפילוסוףהמשוררעםסלפון mבשי

26.4.1999 • 

יעקבעבריתוהשועל,הקיפוד , 1979ישעיה,ברלין, , 4
 , 9עמ'תשל"ס,רשפים,הוצאתשרת,

s . ,תג.,הוצאתאליךממך , 1998שושנה,צימרמן
 ,יונתן"נתן"שירת-שליהמונוגרפיותבסירות , 6

*שירתע.רבין",עוזר"שירתפיכמן",יעקב"שירת

ראב",אסתר"שירתחלפי",אברהם,"שירתה*לל
ברנשםיין"'אורי"שירתרימון"'צבייוסף"שירת

נבחנתג"שםיינבריעקב"שירת ,שדה"פנחס"שירת

הכינוןמגורםוהנובעתמשוררלכלהמיוחדתהחוקיות

שלו.
המכונן"הגורםבמאמריבקצרהנזכרותשמיותהבחנות , 7

 , 1996יוני , 197גליון , 77עתוןבשירה",

מובאים , 6בהערההמנויותהמונוגרפיותבסירות , 8

שלהכינוןמרכזיבדברפולמוסיםואףויכוחים
הנידונים.המשוררים
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חויימה
אביטובירון

~ 

האימוםעלרכוןשאולדודיהגיעה.צהרייםעת----
הואאחדמסמרמסמרים.ודופקשלובסנדלריה . ר--.

ומסמרמהאףשולףהואאחדומסמרמהפהשולף---
לונשלפיםהזמןכל ,מהאוזןשולףהואאחד

ממוסמרעצמווהואבגוף,מקוםמכלמסמרים
אתשומעדודיליל.ועדמבוקרכך.לשבתיכולהואשעותלמקומו.

מבושלות,מנותשלושעם(סופר-טס>מעלותסירובידונכנסבנו
דגים"יששואל:הואראשואתלהריםובליקומה,גביעלקומה

שלובזריזותמסמריםכמהבפיותוקעואחראינני?"יאלשבת,
לתיקון.שהובאהבנעלאותםונועץשולףלהטיםעושה

ומקרקרתהומהכברשאולדודישלבטנואבלהיום,חמישייום
מנהגדגים,אכילתבליחייםאינםדודישלחייוהשבת.לקראת
הואדגיםאוכלשלאטבריינישהריבטבריה,שבתובעתלושקנה
לאואםלדגים.קודשחיתהשבתכל ,הדודואצלהיבשה.עלכדג
שעבד ·,דודיהיההשבועכלמולו.שניצבלאישלואבוידגים,היו

האימום,עלכפוףיושבבחיפה,התחתיתבעירבסנדלריהכפועל
לוומשלםאותועושקשלוהביתובעלבלילה,עשרועדבבוקרמשש
היחסזהשהרישלו,הפרךעבודתעבורליוםגרוששנים-עשררק

וכלזהב,ידיבעלסנדלרהיההואפארך',ל'פרענקאזנותניםשהיו
במרתףעצמושלהקבורהבארוןמסמראחרימסמרדופקהיההשבוע

אשתו.לושתכיןלשבתהדגיםעלוחולםהסנדלרית,שלהאפלולי
והמסמריםדג,כמושתקן-כמוהםהפךדגים,ועודעודשאכלומרוב

דג.שלזימיםכמובפיונעוצים
לוהשיב ,,מטבריה,השבועהביאולאבשוק.דגיםשאיןאמרה"אמא

מפחדכולומתכווץקצת,נרעדהואהדבריםאתאומרכשבנו .בנו
 ' 34שנתשל(השיטפון>ה'טופאן'כמו ,אביושלובאהממשמשזעמו

ישטובלבסלעי.והרילדיםעשרותלכנרתאחריושגרףבטבריה,
שעליהםבסנדלריה,המדפיםכועסוכשהוא ,רתחןהואאבל ,לאביו
עלמתמוטטיםוכמעטמרקדיםהיו ,תיקוןאחרינעלייםשורתמונחת
בשוק.דגיםאיןאםאשם,הואמה ,והילדהיל.ד
אתפורקהואהילדעללא .שאולדודימתפרץמבעבעגייזרכמו

עלאלא ,שלוהנצלןהביתבעלעלולאאוהב,הואהילדאת ,כעסיו
דגיםכשאיןדווקאלידיושתיפולדינהשנגזרהאומללה,הנעל
אותהיקרעהוארגעועודהנעלעלבפטישוהולםשאולדודילשבת.

והולםהולם ,ידובכףהנעלאתמקמטהואאותה.ירסקלחתיכות,
נראיתלאשפה,להשליכהאפשרוכברכולהמקומטתהיא ,ודיבה,
אחדאףשישתעשע.לכלבאותהשנותניםמשומשתביתנעלכמו

אותה.ינעללאכברזהאחרי
אינעןאברה,"אינעןומגדף: ,מפיוהמסמריםאתשולףשאולדודי

"אינעןבהבדל:יחושלאשהילד ,עצמואתמתקןומיד ,,אברה,
אינעל.כמונשמעזה ,אינעןאומרוכשהוא ,,אבוהום.אינעןוהרם,אב

נעל.
"לאיבין:שהילדללשוןועובר ,כביכולמעט,נרגעהואזהואחרי
לאבחיפה?דגיםאיןמה,שתשיג!בשוק.דגיםשאיןאותימעניין
שתלךשלה,הסלוניקאיםהדייגיםאלשתלךמאיפה,אותימעניין
ולאדגים.שיהיוהעיקרדג,בצורתמלוחדגשתכיןבעצמה,לדוג

שיהיוהעיקר ,לקילולירותמאהאפילויעלה,זהכמהאותימעניין

בשבתדגשאוכלמיכלאומרים,אצלנוחג.איןדג,איןאםכידגים!
 ,,גיהנום),(דיןמד"גניצל

הנעל)!"(סולייתסורמאיישיאכלמסמרים,שיאכליאכל!מא"עומרו
בגוףאליוודיברהלסנדלריה,היאאףשנכנסה ,הדודאשתאמרה

שלישי.
יאכלאני(אשה),מאראיאבראש,לךלתתשצריךמהזה"סורמאיי?

חמתך,"ועלאפךעלדגים
 .רעייתובוסנטה ,,שככה,שאולהמלך"וחמת

ואיןסנדלריהואיןלסנדלריה,דודיאלבאתיהאלההדבריםואחרי
חולליוםולאלשבתלאדגים,ואיןסורמאייואיןמסמריםואיןדוד
וחמששלושיםלפניכברהלך ,שכניואמרוכך ,דודישכןכן:גם

הכרמלבחוףהעלמיןלביתהלכתי •חזרוטרםהעלמיןלביתשנה
שאול,דודשאול!"דודמצעק:והתחלתילי,שנתנוהסימניםלפי

סימן)!"תן ,עצמךאת(תראהעלייבאיין
שקראואלהכלאבל ,לאחדקראתימשוגע.כעלעליהביטוהמתים
בדוםרגליהםעלניצבומישהושלדודיםפעםוהיושאולפעםלהם
שינהמתוךכמתעורריםנראוהםלנו?"קרא"מיושאלו:מתוח

קוויםמצעים,סימנישינה,קורישלקמטוטיםהיופניהםועלארוכה,
שעה.רבעכעבורשמתפוגגותצלקותכאלה,אלכסוניים

 ,הכרתישבקושי ,שליהדודאתהאלההמתיםאלפיביןאמצאואיך
כשהואארבעלימלאולאעוד .לזכורמכדיקטןהייתי ,הכרתיואם
שראיתיעדלברכה,זכרונםהשאוליםכלשלפניהםעלעברתימת.
יותרמזדקר ,אבישלוכחוטמוכחוטמישחוטמומישהומרחוקעוד

שאול!"הדודשאול!"הדודלו:צעקתיהשאר.כלשלמחוטמיהם
מא ,לזריואיבנו ,לרחמואיבנו ,להון"תעאללי:קראוהוא

לא ,הקטןהבןרחמים,שלהבןהנה,(בואוקטונתירשופתאכש
סרקעלרוח ,מסריחודשבאת.טובזמן>.הרבהאותךראיתי

לשבת),דגיםליקנהלשוקלךכסף,(קחליסבתסמאקליואישטרי
 ,,יידע.כברהואמהסנדלרית.שאולבשבילשזהלמוכרותגיד

 ,לצדוהשוכבת ,אשתואתולאלקניותאותישולחשהואהתפלאתי
לעשותמכדיזקנהוכברעייפהשהיאבראשוליסימןהואאבל

 ,שתחזור"ואחרי .הדודאמר ,, ,ותלךבסרילד"תהיהבעצמה.קביות
מתחילהכברשלושהסוליהרואהאניהסנדל.אתלךאתקןאני

להיקרע,"
אתמתקןהיהשליאבאהאםהרהרתיובדרכיהשוק,אליצאתי

בחינםאותןמתקןהיהאחיוהאם ,כןואם ,אחיואצלשלוהנעליים
אני ,הדודשלמותואחריוכבר ,כילדהנחה.לועושהלפחותאו

אבו-הסנדלראצלהמשפחתיותהנעלייםאתמתקןאביאתזוכר
המסמריםאתהחולץנעים-נעיםאיששהיה ,החלוץמרחובנעים
שמפניה,מבקבוקפקקשחולציםכמורחבותובתנועותבתנופהמפיו

היובחצוצרה.שתוקעיםכמובנעלהמסמראתתוקעואחר-כך
מכיןהואהסורמאיישאתסנדלרים,הרבהעלכמו ,עליומספרים
 •אוטושלמסיירים
עליה,ליסיפרשהדודהדגים,חנותאתומצאתיהשוקאלהגעתי

דגים"ישבעבודתו:משמשושבנוישיש,איש ,המוכראתושאלתי
לשבת?"
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בורי?רוצה?אתהדג"איזההמוכר.אמרחול,"ליוםגםדגים"יש
קרפיונים?"לוקוס?פודל?
קונהחיתה ,הסנדלרשאולשלאשתוששרה,הדגאתרוצה"אני

טברייני,"דגלשבת.לבעלה
שלוםומהמסכנה? ,כברמתהלאשלומה)?(מההאלהכיף"שרה?
המסכן?"מת,לאשמעתי.ככהלא?חולה,היהבעלה?
דגיםרוצים"והם ,לואומראני ,,רעבים,מתואבלכולם,"מתו

קילו."שניליתביאאזלשבת,
דגיםלנו"איןיחדיו:ואמרומג'נוןכעלובנוהואעליהסתכלו
יותר,"

שיש,"ליאמרתםרגעלפני"אבל
 ,,יהיה.הבא,בשבועתבוא .נגמרבינתייםאבל ,"כן

כמואשה-דג,ליתביאאזדגים,אין"אם ,למוכראמרתי"טוב,"
 ,,בסרטים.שישכמובקרקס.שיש
הבא,בשבועתבואכולן.אתמכרתינגמר.אשה-דג"גםלי:אמר
חדש,"אביאאניאולי

איש-דג."ליתביאאז"טוב,
דק?""איש

ברוגז.לוהשבתידק,"שפםעם"איש-דג
שאלרוצה?"אתהדאג',מוסהשלהימים'ארבעיםאתלייש"טוב,
בנו.·אותי

ונדמיתידעתיעלינתחממה ,,דג,רוצהאניאבוכום,אינעןלא,"לא,
הדגיםכלאתומשלחהחנותאתלהםמשברהייתירגעועוד ,לדודי
 , RAMBLE FISHפעם,שראיתיבסרטכמו ,לחופשיהחיים
משטרה,"לךשנביאלפנימשוגע,מפה,"תלך
באלקום."דיראז , 1920בשנתשוטרהיה ,שאול ,שלי"הדוד
צחקקו.לו,"תקראתלךאז"טוב,
התחננתי ,, ,העלמיןלביתריקותבידייםלחזוריכוללא"אני

איןאםספרדי),בנוסח(דגחריימהממנייעשהשלי"הדודבפניהם.
וחאלסנה,"דגממניתעשואזדגים,לכם

 ,,דג,ממני"תעשוככה.לינדיםוהם ,בנועםלהתלחשהאישהתחיל
למהאיש-דג?ואיןאשה-דגרקישלמהיש,"מה ,ואמרתיחזרתי

כוחלהואיןעייפההדודהמזה,וחוץהגברי?המיןשלהזההקיפוח
מוכן,"אחדלהאביאאניאזדגים,להכין
וממיתיםבדגיםחובטיםהםשבוהלוחעלקפצתימתלחשים,בעודם
אחדכמו ,עלישתנחתהעץפטישלמהלומתראשיאתוהכנתיאותם

לאאבלמהזימים,אותיניקוהםלמאכלת.צווארואתשמגיש
המעייםאתליוהוציאוקשקשים,כמושערותיאתומרטומהזימה,
תבליניםעליובזקוובישלואותיוטיגנולחתיכות,אותיוחתכו
מיץוטיפהלימון ,סלריכוסברה,פטרוזיליה,שום,-טבריהבנוסח

עגבניות.

ביןורצתיהעלמיןביתאלחזרתיאיש-דג,ממנישעשוואחרי
דודיורקעפרם,אלחזרוהשאוליםכלשבינתייםוראיתיהשבילים

יא ,"קומילאשתו:וקראלקראתישמחהואבדריכות.לימצפהעדיין
 ".איתנולאכולתשב"טוב,אמר:ולי ,,אורח,לנויש(אשה>,מארא

צמחוניאני-עיקרוןמתוךדגיםאוכלשלאבמשפחההיחידאני
טבריה','דגילאכולאותילשדלניסתהשאמיוכמה-דגיםלענייני
אשרהדגיםעירבטבריה,שנולדואבותיאבותכלבשםונשבעה
ליעושהשאולהדודוהנה,בכך.הצליחהלאהיאהכנרת,לשפת
עצמי.אניהואהזהשהדגעודמהדגים,לארוחתאותיומזמיןכבוד

כלומרבדג,לבטושוהחלהדודאמר ",ותסעדונחותר ,"בתיאבון
דגבאלאשמת,מאזשנהוחמששלושיםחלקים.ממנוולתלוש ,בי
-ומטוגןמבושלהייתילאואםונגס,בינגסוהואפיואלממששל

עץ,בפטישבראשושחבטואדםיחושואיךדם.שותתכוליהייתי

עליובזקואותו,המליחוחתיכות-חתיכות,איבריואתקצצו
דגאותווהפכואותווטיגנוהטעם,בשביללימוןוהוסיפותבלינים
התהפכוכאילוהרגשתישאול?הדודבמעיוגרוסלעוסלשבת

והתפללתייונה,במעיהדגאלאהדגבמעיהואיונהולאהיוצרות
הראש.אתלפחותשלם.ליישאירהואהראשאתשלפחות

בגרון.צעםכמולונתקעהואוהנישא,הרםחוטמיאלהדודכשהגיע
אתבחנההישישה,הדודהאותועצרה ,,רגע>,(חכהשוואי"סטאנה

(הרחללאיבן"יאבבהלה:וצעקהכפיהספקהבזהירות,החוטם
אללהמהשוק?לךהביאומה ,לאכולתפסיקתפסיק,טובה>,נשמה

אף!"זהדג!לאזהדג,לאזהיוסתרו!
מאראיא"אוסקוטילהפסיק.מכדימורעבהדודהיהואף-על-פי-כן

למהדרין?כשרטבריינידגלאאםזה"ומהלה.אמר ,,אשה>,(שתקי
טעים,"יותראללה,בחייאתשאכלתי.דגמכלטבריינייותרזה

בעקשנות.ואמרהחזרה ,,אף,"זה

מי?"שלאף"אף?
בהארהרגע,ואחריאמרה, ,,אף,זהאבל ,מישלייודעתלא"אני

וצעקותיה ,אותיכלומר ,בעליואתבחוטםהדודההכירהפתאומית,
<בןאחובאיבןשלהאף"זהקצהו:ועדהעלמיןביתמקצההילכו
לך>?קרה(מהמאלאכשררחמו),של(הבןלרחמואיבנואחיך>,

חי?אותואוכלאתהלמהאזהמשפחה,אתאוהבאתהתסתכל.
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 ,, •שלךכמובדיוק ,שלוהאףאתתראה
לאזהמדברת.שאתאיךהשםחילולזהייתכן>.(לאמומכיין"מוש

איךאחי>,<בןאחריאיבןבאמתהיהזהאםמזה,וחוץדג.זהבנאדם,

אוכלה;אמה,איתנו.לאכוליושבוהואהדגאתליהביאשהואזה
פנהלך?"שטעיםנכוןמהדג.נהנהשהואעליורואיםעצמו?את

אותי.ושאל
עדעצמיאתהדודעםיחדבגרגרנותלזלולוהמשכתיעניתילא

ליאכלשאולוכשהדודוהראש.האירוחהיוממנישנותרמהשכל
 ,מעדןבהרואהעצמואתהמכבדטבריינישכל ,העיןאתגםלבסוף
 •המנחוס.אתממניהוציאוסוף-סוףלעצמי:אמרתי
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התקרהעללמתומניםמתחברותענקיותניאוןורות
 ,צלכלללאמאירותהגבוהה,

-שלושה-שניים-אחד
כמהיודעמיועודצהוביםמדפיםטוריתשעה

הספדיה.קומתברחביכחולים,אדומים,ירוקים,
האלה,המדפיםספרים-ספריםעמוסים

-לפחותמכאןלראותיכולהאני
תשעהכפולוארבעיםמאתייםאז ,אחדמדףעלעשריםאםב: w~ס

מןמבטלרגעלהריםרקהראש,אתלהפנותמבליזהוכלספרים
האלה.הצהוביםהמדפיםאלקדימה,ולהסתכלשלפניהניירות
אפשר ,עליווחוזרתשבהשאנילביצוע,ופשוטקצרמבטובאותו
-גםלמצוא
אנשים,שמונה-שניים-אחד

 ,לישקבעתיהראיהמטווחיוצאבתנועה,תשיעי
מאו.דאליקרובעשירי
לגמרי.זריםכולם

בפירוש:רם,בקולולשאוללעמודעכשיואפשר ,ובכן
 ,נוהא? ?הזאתהספדיהקומתבכל ,מסמדרחוץ ,מפחדעודמי

 .מלבדי?אחדאףבאמת,
לשולחן.מתחתאלנזחלונתחבק,אלישיבואשפוחד.מי
לשקועכךכלשמשתדלהירוקה,בחולצה ,מוליקרובאתה, ,חי

החוקרים-ומיד-המבטיםמולאללהתרכזמתקשהאבלבספר
כוססתהרגל,אתמקפיצהאנישבההתזזיתמולאלשלי,מתחמקים

העט.מכסהאתופותחתסוגרתהציפורניים,את

כשאתה ,עכשיועושהאנימהמושגלךישמילה.החלפנולאמעולם
נינוח?לחןאותמצליחסוףסוף
שתיאתהזה,הניירעלבכתב,מתארתאניהנה,תנחש:לאאתה

הבהירה-מדיהזרועשעלמוגלה,הנוטפותהאדומות,העקיצות
באופןהתפוח ,הירקרק-צפרדעילשרוולמתחתשנחשפתזו ,שלך

מיושן.

בסדר?עדייןאתהלך.לועגתאני
יופי

 ?קומבינותמרפקים?לךישמהשורדים.אתה
כאלה,אנשיםצריכהשאנימפנילדעת,אשמחאני
בספריה.היום,באמצעככה,סתםאפילומפחדת,אניכי

הייתילאבמקומךאנישאוליליונראהמפחדת,מאדתבין:לא,
 ,מוליקורהמהומרגישהמבינהכברהייתיאדישה,להשאריכולה
ומתפוררת. ,הרעלכלאתהלעג,כלאתסופגתכברהייתי
הצלחתשכברלינראהבינתיים.מושג,לךאיןלא.אתהוהנה,

 •שלפניךהספרמןמשהומסכםאפילוהיטב.להאטם
ללעג.נניחאזטוב,
לי?לסדרלי?לתתיכולשאתהלךישמהענייניים:נהיה
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אתלמלאכדישחסרוהמדבקותכלאתובכוח,בחנופה ,בשבילי
נדחפושאליוהעצבני,בנישלבקיוסקגםשלי.הריקאלבום-ה~ך~י

שאנימהאתרםבקולקונהחיתההיאהביתה,בדרךהילדיםכל
בלחש.ממנה/ממנוביקשתי

לדפנה.נניח
שלנכונהקריאהמעוף?במיוחד?רםקוללי?לתתישלףמה

יכולהייתיוזמה?קשרים?זה?אתישאולישלךלהוריםהמפה?
אותםלפרסם ,שלפנילניירלוחשתשאניהסיפוריםאתלדחוף
רם?בקול
שלי.לסיפוריםנניח

שחזרתטוב<אגב,יוזמה.עלהמפה,שלנכונהקריאהעלדיברנו
בדיוקאנחנוכינוסף,ספרלהביאשקמתאחרי ,מולילשבת

לבד).שםשתהיהרוצההייתיולאמפחידהכילרגעמתקרבים
הורים.היינו?איפה

 ,יפגינושהםהתושיהעל ,שלךההוריםעלסומךהיית •שלךההורים
לגרמניה-נקלעיםהייתםאםאמיצה-מטורפת,ספונטניותאיזועל

שלהם,המעוףעללסמוךתוכלאלף-תשע-מאות-שלושים-ותשעו
 ?ממארתנדירה,מחלהבאיזותחלהכשאתההכוח,על

שאבאלךנדמה-ששאלתימהאתמדמייןכשאתהבכנות:תענה
שלידועסיפורבאיזהכמוהחיים,אלאותךדוחפיםהיוואמא

ניצולים?
ולעבורלקוםמסוגללאאפילושאתהאיךרואהאנירואה,אני

מהרכבתקופץהייתאתה •שליהמטורפיםהמבטיםתחתמקום
הייתקודםכבראתהשאוליאוהכבדה?השמירהתחתהנוסעת,
שהסכנהלפניעודביצות,ולייבשלעלות ,הכוללעזובמחליט
 ?ממשיתהייתה
מגרד ,עכשיואותךרואהאני •שליאנופלסיתושיעקףץלא,

 ,הספרמולארוכהשעהבוהההלבנה-אדומה,הזרועאתבאכזריות
ולקרוא.להתרכזמנסהושובמתנער

זה.מכלעליךללמודיכולהאניבכללמה ,נוסוב,
למשל:
מבטמשלך.מבטלימשיבאתהרגעיםולכמהבקול,נאנחתאנישהשיגההסרנה,החברהדפנה,חיתהזושנהעשרהחמשלפני
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מובן.ולאארוך
 ?לדעתרוצהאוליאתה Iהאמיתיהמבחןמתי

עכשיו.

כולם,שינהמוסוף,סוףהאלההניאוניםאתתכבהבתנופה,תקום
האלה,הלא-נוחיםהברזליםשניבין Iלשולחןמתחתאלנ~~ס

מעפילאותךואדמיין Iשלךהזרמהריחאתעלםאניחזק,נתחבק
בחושך,ללא-חתחלוץאמיץ,
מעצורים,וחסרמעוףרווי Iלימתכנן

מהשואה,אותיתצילאיך
הנדירה,התרופהאתליתשיגאיך
 1ספרליתוציאאיך

מאחורירחוק,שם,נובלמעטשעודהזהב,לבפרחאתליתביאאיך
חזור'ובדרךהלוךבדרךלשחוטשצריךודרקונים,דוביםאותםכל

ורופא.מלךכלשקובעכמושלם,בסוףאותוולהגיש

סבלנות.ליחיתהלאאבליותר'קצתלךלחכותצריכההייתיאולי
כבראתהלכאן?יורדאתהלשולחן:מתחתכבראניאזוהפח.ד
יורד?

עשיתי,כברשאניבחושך,הכולובסךלא,שאתהמפחדתדיאניכי
דומים,שאתםכמה-אלוהים , ...יולו'דומהכךכלאתה

בחושך,

 •הוא.שאתהחושבתהייתילא-הואהייtיאלמלא

ב. 1
 ~ו

קמ"שתשעים

היורגליובדממה.עישןהואהראשונההסיגריהת----
במורדגולשגבו Iרשלנירחב,בפישוקפרושות •- שואףלאהואהשביחהסיגריהמןהספה.משענת ~;---==== והניחבקלותאותההדליקהואאחת.פעםאפילו =--~ iii 

שומרתעכשיו'מתפוררתהיאשםבמאפרה,אותה

מדברת.שדליזמןכלהשלמהצורתהעל
מדברת.עכשיוודלי
לסגוראוילדיםלחדרהעבודהחדראתלהפוך'אפשראומרת:היא
זהאתשיעשהמילמצואאפשר .יקרסיפורלאזההמרפסת.את

כשהיאאליולדברממשיכההיאפחות'.אפילואוליאלפים,בששת
עודכנראההעוגההתנור.מןלרגעשהוציאהבעוגהקיסםתוקעת

הקטןהחורמןמתעלמת Iלתנוראותהמחזירהדליכימוכנה,לא
יכולהואמושבוממקוםהמזהיב.השטחפניעלהקיסםשסימן
אלמבטואתמחזירהואאולם Iשהצטברוהזעיריםבפירוריםלהבחין

למהילד.ממנירוצהדליחושב:הואבדבריה.להתרכזמנסהגבה,
מים.להרתיחוקםילד.ביחדנעשהוהיאשאנירוצהדלי
דלי'עללסמוךאפשר .יקרסיפורלאבאמתזהשקלאלפיםששת
לשניהםמכיןוהוארותחים,המיםהכתפיים.עלראשעםבחורההיא

לשבת.חוזרהוא .סוכריותרעםשלוקפה,

תלמידהיהנדבבטכניון.נדב,שלה,אחעםכשלמדהכירדליאת
הםיחד.שלמדוהקורסיםבאחדמרצההיהשלוואבאמבריק,
אלהתוודעשםנדב,שלבביתכללבדרךלבחינות,יחדהתכוננו

מתחכמותשיחותומעניין.נוח,מאודשם.נוחלוהיהמשפחתו.כל
דלילפעמיםהלילה.תוךאלנדבעםארוכיםדיונים Iהפרופסורעם

דעותעםבחורהמצטרפת.הערה,זורקתפניהם,עלחולפתחיתה
להזמיןאוליקצת,אותהלהרשיםשכדאיחשבפעמיםכמהמשלה.
הזדמנויותבשבילויוצרנדבשגםלוהיהנדמהלהצגה.אותה
 .בכיוון

בחדרהסתגרוהםלפעמיםבעיר.טיילוהםלתיאטרון.הלכוהם
בנוכחותבילובעיקראבל .בזוזהנגעואושעות.ודיברושלה

אותם.מרתקמקסים,במיטבו:הרגישהואואביונדבעםמשפחתה.

ללימודיה,רבזמןתמידהקדישההדעות,לכלחכמהבחורה Iדלי
שהכיןהקפהאלמתפנהכשהיא Iעכשיוחושבהואכך-אופןובכל
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שמונהמשפחתה.אלמחיבתומרוצהמאודחיתהתמידהיאלה,
דלי?'ועםאיתרקורהמה'אזלואמרכשנדבכך'אחרחודשים

זה.שזהוהביןהוא

הפסלים,לגןסמוךקטנהדירהקנוהםיולי.בסוףנערכההחתונה
הדירה.אלכלביםגוראחדערבהביאבה,שהפציראחריוהוא,

העיר.בתוךדרכיםבתאונתדלישלההוריםנהרגוספטמברבאמצע
שלהםברכבהתנגשהאדוםבאורהצומתאתשחצתהמשאית
אתאיבדהואבחיים.נשארמאחור'שישבנדב,ורקבעוצמה,

תרדמת.שלבמצבהחוליםבביתואושפזהכרתו

בהתפעלותלעצמוצייןהואחזקה,בחורההכולבסךהיאדלי
שלושבמהירות.מתאוששתשהיאהיהנראה .כךאחרחודשיים
כלחללאבמצבוהחולים.בביתאחיהאצלביקרהבשבועפעמים
עבודה.לימודים.כרגיל.היההכולדליעםבביתגםשינוי.
מסתבר'והיא,שלההקפהאתסיימהכמעטדלישעכשיואלא

מרפסת.לסגורמתכננת

והימניתרגליו'אתשובפורשהואקטנות.לגימותברצף,לוגםהוא
-אותומפתיעקצתהכאבהשולחן.במסגרתבחדותנתקלתשבהן

משפשףהואדק.חתךכמושורף,בברךשםמשהויבשהמכהבמקום

לדליויגידהקפהספלאתיניחהואפתאוםומדמיין:לג'ינסמבעד
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תפרוץאפילואוליתכעס.תיפגע,היאילד.ממנהרוצהלאשהוא
אני ,דלי-יגידהואלה.להסבירלנסותיכולהוא .מוכרלאבבכי

להםלשבורהיכולתזעיריםתינוקותרואהכשאנילפעמיםמפחד.
לתפוס,ולאבאוויראותםלזרוקאו ,קטןאחדב'קנאק'המפרקתאת

עליו.איתר.צוחקתדליאפשרות.שלנעימהצמרמורתליעושה
כלמכועריםמתארכים,מתעוותים,פניהקולטת. ,בובוההכךאחר
פינתאלנצמדתהיאאוזניים,מחרישתדקה,צווחהפולטתהיא ,כך

-בחדרבתזזיתנעהאוהספה
משנה.זהמהמזה.חלקלהיותצריכהלאהיא
מולהכביש,בעיקולכשנסעתםהחתונה,לפנישבועיים ,אזגםהרי
למחשבהמתרגשרוק,בלעתפתאום ,הדרךאתשגדרהבטוןקיר

ללחוץלהפסיקההגה,אתלכווןלהפסיקלרגע,ככה,אפשרשהרי
לתוך-מה-קמ"שתשעיםשלבמהירותלדהורזאתובכל ,הגזעל

לימדגדגהפיתויאיך ,דלי ,תראיוחשבת: ,שהגלגלים-יובילו
ואפשרילא-יאמןכמהתראיהאצבעות,לקצותועדהשדרהמעמוד
שלומדתבחורהאותהעלכבושה,בהתרגשותסיפרהדלי-וקרוב
משהושרההיאכךאחרמועתקת.עבודת-גמרומגישההשנה,אתה

מושלמתבהתאמהההגה,אתבצייתנותסובבתואתה ,קלבזיוף
כך.מוטבהכביש.להתפתלות

תשמריואת ,המוןאותואלמדאנידלי. ,ילדלנושיהיהכנראה
שםהואבעיתון.מרכזיתכתבהבאיזושקועהכברדלי .מפניעליו
אומר:הואובמטבח.בסלוןהאוראתומדליק ,להחשיךשהתחיללב
שאניכדאיאולילהופעה.הולךאנינכון?הערב,לנדבהולכת'את
הםגעגוע""ערבכרטיסים.עדייןשישמקווהאניעכשיו.כבראצא

לאשהםבזהאסתפקאנימצדם.יומרניקצתנראה.לזה.קוראים
במקוםהמפתחותצרוראתמוצאהוא '.שלוהשיריםאתיהרסו
שלוהשיריםאתמכירההיית'ואםומוסיף:בצהריים,אותושהניח
לנזיפההתכווןהואלהרוס!!'מהשאיןחושבתהייתלא ,יותרקצת

מבחיןהואהעיןמזוויתאבלהגס.מקולוונבהלמשעשעת,קלילה,
העיתון.מתוךמגחכתשהיא

יוצא.הואהדלת.אתפותחכשהוא'תהנה'אומרתהיא
אתמניחהואמתעכב.כרגיל,החורף,מדי.קרלאעדייןבחוץ

בקלות.ומתניעשלצדוהמושבעלהסוודר

אלהאולם,שלידברחבה ,בחוץהתקייםהמתלזמרהגעגוע''ערב
הקהלאתמועדבעודצפוהמארגניםגדולות.בטוןטריבונותמול
כיפתתחתלהופעהלהתכונןלהםאפשרהנעיםהאווירומזגהרב,

ומדליקהאחרונותהשורותבאחתמקוםלעצמומוצאהואהשמים.

עלשהחלהבתכונהמרוכזמבטו .סביבומתבונןלאהואסיגריה.
הבמה.

דיהראשוןשההרכבחושבהואמתחילה.ההופעהשעהכרבעאחרי
 ,במושבולהתרווחומנסהסיגריהעודלעצמומדליקהואמוצלח.

ממנוומונעותנערות,שתייושבותשמאחוריוהטריבונהעלאבל
 .להישעןהאפשרותאת
ביקשהמימינושישבהכשהבחורהנוחות,באיקדימהגעלדרכןהוא

'סיגריה?'אחת:במילהממנו
המציתשהפילובאוראש,לההגישכךאחראחת,לההגישהוא

נפלארוךשיערפניה.בתווילהבחיןהצליחבקושישכיחלשבריר
תחתיו.מזדקרתוסיגריהיפה,קטן,אףאלאהסגירולאלחייהעל

הצליחובחושךשבלשוועיניוירכיה,עלבמסודרמונחותהיוידיה
הואהזאתהקצרההסקירהאחריהיטב.גזוזותשציפורניהלהבחין
הבמה.אלמבטשובמפנה

לוונשמע ,עכשיומתנגןביותרהמוכריםהשיריםאחדשלהביצוע
חייביםשאנחנוהחליטוהםעלוב.חיקויחושב:הואמעוות.

עליהאניחסתםאוכתפיה,סביבידאניחפתאוםאניאםלהתגעגע.
גםיתחילושמאחוריהבנותתצרח,היאבצעקה.תפרוץהיאראש,

מקוםויהיההצידה,ככה,שלההשיעראתקצתאזיזאנילצרוח.
אתמנדנדתהיאכשיער.יהיהשליוהראשבדיוק.שליהידלכף

היאעליה.גדולההזאתהטריבונהילדותית.בתנועהבאווירנעליה
אנה. ,ליפולשלאתיזהרי ,בבטוןחובטתתנופה,בכזאתמנדנדת

אותךשתעצורידשםאניחרקאני'אבה.יחשבתיפתאוםמה

יכולשלךוהראשאנשים,מאחוריךאיןאנה.אחורה,מלהיחבט
אניהנה , ...שששקול.תרימיאלבא.אניהנההבטון.אללהתנפץ

בא.

בפליאה.ראשאליומפנההיא
מבעדמתנוצצותלרגע,בושנתלותעינייםהןאלוכנראה:פנים,

לשיער.
יכולהואמושבה.עלשמאלהנגררתקצת,מתקרבתהיאכךאחר

לשמועאפשרכתפהשעלבסבךמונחתכשהאוזןהיטב.אותהלחבק
כלפי-כלפיולאקטן'חיוךמיןאצלהולגלותמנשימותיהמשהו

להתנדנד.שחדלוהנעליים.
ם.לוכעכשיו.מתנדנדיםשכולםלומגלההצידהקצרמבט

הטריבונות,עלהתייצבוהרגליים,עלקמואנשיםשלשורות
אתבדייקנותשריםשהםלעצמוצייןלרגעהשיר.לקצבוהתנדנדו

טוב.והרגיש ,החוזרבפזמוןדווקאמתמקדיםולאהבתים,כלמילות
תנועה.כלללאמתרפקיםכך'לשבתוהמשיכושתקו'שניהםאבל
פתאום.לנשובשהחלהברוחקצת,ריחפהשלהשיערקווצתרק

הזאת.בתנודהלהבחיןהיהאפשראימרחוקבמבטאבל
גושאותם,ולזהותלהתרכזהיהאפשרהגובה,מןמרחוק,במבט
 •הנעות.השורותביןלגמרי'קפואקטן'

למי

Two Portraits 

 י;~תף~ת~תאת wנ; י~~

:p ~~~ב 
;;ךת oת, ,orפ;

ב;ק;ךאת

י;ם-י;ם.

 1o/fהףא
;ן fהףא

l ~~י~~~ י 
מזאתמתף~ה~תאת wנ;

 י~~~ל י;~~ל;ב fס
~ח.דך;ך

ש;סה י~~~~;נלף
ש;סה י~~ד~ע,לה), י~~(

משפלתולאעניהנואינני
 .ה~י~ ט~~ןל.ת i ~רק ,ט~~-ן;הךדק.

~~~ריס ,םי~~;ט;י;י 9

 ץ~;פ~~;ב fס
מחךל;ן~י;י י;~~תף~ת~ר

ת;ה;ת. ם~~י~ו,~חים~~יםליך~~ךגף
 .ה~;,כה י~~
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סופרבעיו,ר

כברהזה,המפוקפקבתחוםהראשונים

כברוהשלישימספרישנייםהופיעו
 ,צריךשהיהומכאן ,בדרךהיה

להזכירמוכרחעצמוחשאםלפחות,
מבחינהלכתוב,ב"פתיח",זהעניין

 ,והפרסומאי""הסופרכרונולוגית,

הראוימןמתחיליםלכותביםבכיתה
א'כיתהשלוםאחריהראשוןשהמשפט

אללעולם-כלללךועשההיה:י
הביקורת.עםכחותתו

זהכלללהפרבדעתימעלההייתילא
ברבעיוסףשללביקורתובאשר

ספריעל ' 77'עתרןשל 244בגיליון
שעיקרהגםמה-המשעולים""זהב

חיובית",רתו"ביקשקרוימהאוה

אניועליועונג,ליהסבהשכמובן
אילולא-לעורךוגםלכותבגםמודה
דברים.משלושהנפגעעצמיחשתי

"סיפורברבעיוסףשלרשימתוא.
במיליםפותחתשמאל"מזוויתאישי

שחם'.'דוד---והסופר"הפרסומאי

היפותטיקוראאיזהשאצליתכןי
מי?"שחםכזה:פנימיגודיאליתנהל

-הפרסומאי?שחםההוא?השחם-
מדובר'.'במיליברורעכשיו ,כןהה,
ימלאושנהחצישבעודכיווןאבל

מעסקיפרשתימאזשנהשלושים
ביותרהצעירשהקוראהריהפרסום,

למקםלותעזורזומידעשתוספת
שלוההיכרויותסקאלתפניעלתיוא
סביר ,ויותרחמישיםבןכבראוה

אניהשישים.גילאתעברשכברתריו
קוראים·יש ' 77של'עתוןמאודמקווה
שהמידעהרי ,כןואם ,יותרצעירים

 .דברלהםתורםאינוהזה
הוקדשהשהרשימהכיווןמקום,מכל

שייךאינוהספר-כסופרלעיסוקי

בכלאבלהסיפורת,למדוראמנם
כשם ,הבדיוןמיסודישטוביוגרפיהוא

יסודישבדיוניסיפורשבכל
לפתוחמקוםהיהלא-אוטוביוגרפי

יותר ,כפרסומאיבאיפיוניאותה

אתיפתחשהעורךלכךמקוםמשהיה
אורישלהשיריםלמחזורהקדמתו

"התעשייןבמיליםברנשטיין
שהיהאוברנשטיין"אוריהמשוררו

 ,הגיליוןשלהראשונהבשורהתבוכ
אורפז"יצחקהקבעבצבא"הקצין

לפנילראשונהוהיכרתיכך ,<כן
המילואיםובשירותשנה,כארבעים

שלו).ת"פמהזמןהייתישלי
שישכחומעדיףהייתיכשלעצמי,

לפניבולעסוקשחדלתיעיסוקלגמרי
-פיזית(חדלתישנהשלושים
תגידוואםקודם>הרבהכברמנטלית

סולםאתלתארביקששהכותב
שכן-שלביוכלעלשליהעיסוקים

תקופתעלגםמספראניבספר
מזהלבד ,הרי-שליהפירסומאות

שניים,אועיסוקעלפסחשהמבקר
עיסוקיהיהלאפרסוםכילומרראוי

צעדיאתשצעדתיבשעההראשון.

מתוךחלקרקמצטטכשברבע .כ
כינאמרשבוהחלקמספרי'פיסקה

עםשיחותיהבספראלוני,שולמית
עשרותלהזכיר"הצליחה ,זרטלעידית
במחיצתהשפעלואנשיםשלשמות
פעםאפילושמיאתלהזכירבלי

הציטוטשלקיצורוליגורםאחת",
בספרשהיססתיהרושםמתקבלעוול.

יודעאניבו.מוזכרשמיאםלראות
אתלהזכירחייבאינואישכיהיטב
הייתילווגםרוצה,אינואםשמי
שכלדילייש ,צריךשמישהוחושב

עולההיהלאזה.אתלכתובלא
ששולמיתלחשובאפילובדעתי
חייהעלמדברתכשהיא ,אלוני

 ,למשל ,להזכירצריכהומעשיה,
'אות'העבודהמפלגתשבשבועון
מאמריה,אתפירסמתי ,שבעריכתי

שקיבלתיהפומביתהנזיפהלמרות
אוליזאת .כךבשלמאירמגולדה
 ,אבלשלה.חוויהלא ,שליחוויה
הקטעאתמהציטוטברבעהשמים ,כאן

שלושהמונהאניבו ,לאחריושמיד
 ,מרכזיתפקידמילאתישבהםדברים

שמיאתהזכירהלאאלוניושולמית
שהזכירהאפילובהם,כשדנה

אנשים,שמותאלהבהקשרים
הרבה ,נאמראיךהיה,שתפקידם

הקמת"יעד",הקמתצדדי:יותר

שנותיובעשרוניהולולשלוםהמרכז
עםהסכמהמסמךוחיבורהראשונות,

אש"ף>,(בידיעתפלסטיניםאישים
ישראליםאישיםברינהחתמושעליו

ואישיםאלוני>שולמית(בכללם
אש"ף).שלנציגים(ובהםפלסטינים

ארבע , 1989בשנתכברנחתםהמסמך

מסוימתבמרירותאוסלו.לפנישנים
מהכלכיכתבתינכון!)שנכון,(מה

המיסמךעלאמרהאלוניששולמית
שנותארבעבושהשקעתיהזה,

משותף",לנוסח"הגענוהיהעבודה,
באופן ,מאליוכמו"הגענו", ,כך

 .אישילא ,סתמי

שנסענו-ולשבורלהרצאות-
ואניאחותהאשתו'סיניורא,

כאןהיהאכן ,ולשווייץלאיטליה
אבק-רכילות.

באופןעוסקהפרקשלעיקרואבל
הישראלי ,אנחנוגיבשנושבו

לנושהיומשותפת,חזית ,והפלסטיני
ותוךמשותפים.אויביםאפילובה
האישייםהקשריםעלסיפרתיכךכדי

שעותאחריגםביבינושנוצרו

בנסיעות-לשם-כףכגוןהעבודה,
עללעליה ,בריבוןלקזינושנסענו

גםותיארתיועוד.משאמוניהמונבלאן
מהפגישהלישהיההתרבותהלםאת
המרוחקותערביותנשיםשתיעם

לנושישמהססריאוסיפיםרבמרחק
גםזהומסעםערביות.נשיםלע

האחות,שסיפרהגסה""בדיחההבאתי

נדהמתישכןבדמשק,ועובדתהחיה

אשהשלליהלא-מוכרתמהתופעה
במעמדגסותבדיחותהמספרתערביה

לאענייני-להזיהואשרזרים.גברים
<בעצם,רכילותבפיסתכךסתםהיה

דברכלהאם ?רכילותזאתמדוע
גם ?רכילותהואהבחזיהקשור
באמריקההאשהלשחרורהתנועה
-ושויפתן>חזיותמהסרתהתחילה
אחריםסיפוריםכמו ,כולוהעניין
יאהאיורהואמשותף,מסעמאותו

בנפשהקייםהפנימילמאבק
היהודית>בנפשגם(כמוהפלסטינית

אמיתית,לרב-תרבותיותהרצוןבין
מתרבויותיסודותלסיגולכלומר
התרבותביסודותומזיגתםאחרות

שעדייןהמעצוריםלביןהעצמית,
בכבליהכבולותערביותנשיםחשות

מעזותואינןומדכאהמעיקההמסורת

ממנה.להשתחרר
כאןלהבחיןעשויחד-אוזןקורא

משמעהאיןרב-תרבותיותשלדידי
בני-קבוצותשלהתפלשותןהמשך
ערךדלותישנותבמסורותאדם

החברתיהיזקןגםשלרוב ,תרבותי
תרבות-עלשלמאמץאםכיברור,
יסודותלעצמהלסגלחברהשל

שלתרבויותיהןמתוךחיוניים
כבר ,כמובןזאת,אבלמרכיביה.

אחרת.אופרה

 •הלב.תשומתעלתודהובינתיים

1 
שחםדוד

הערותיו:בשלוששחםדודצודקאכן
כ"הסופריוצגכיהראוימןא.

 .להיפרולאוהפרסומאי"
שלה"לקוי"זכורנהעלבקטעב.

מקוםאכןהיה ,אלונישולמית
ההיסטורי-ההקשראתלהוסיף
(שאוזכרה'יעד'הקמתפוליטי:

הקמתששופץ>,למצעבהתייחסות
ההסכמהמסמךוחיבורלשלום,המרכז

הפלסטינים.עם
J ההערהאתמקבלאני ,במיוחד

לקרואישאכןההזיה.לסוגייתבנוגע
אוהתרבותיההקשרמתוךהטקסטאת

הסוגיה.שלהרב-תרבותי
 •בברכה

כרגעיוסי

פרקמתוךקצרקטעמובאברשימהג.

חנאעםלקשריבספרישהוקדש
יעמודאםשאכן,ומשפחתו,סיניורה

הקוראיקבל ,עצמובפניהזההקטע
ליצור,ברבעיוסףשביקשהרושםאת

נצבעתההיסטורית"התמונהשאצלי
רכילותיים",מעיןבקטעיםאחתלא
סיניורהשלשאשתושםסיפרתישכן

אינהשהיאכךעלדיברוואחותה
נתקפהלבסוףאבלהזיה,לובשת
הפרווה,אתמעליההסירהולאמבוכה

צריכהחיתהשבולמקוםכשהגענו
מהכלהיהזהאילוואכן'להסירה.
המשותפתהנסיעהעלמספרשהייתי

קפהביתשלמשולחנו

 14-+מעמ'+-המשך

אינו-תרצואםהיריב,-כשהאויב

אופציהכבקיוםבקיומךלהתחשבמוכן

ורקאךומאמיןמייצגאתהאותה

-להגידאפשרותכלאין ,באמונתו
 .כךעושהלאהואיחיה.באמונתואיש
להרוסוביסודיות,אסאסמנסה,הוא

 .שלךאמונתךאת
אינםהחרדיםעודכלאחרות:במילים

ספריםארוןלטרקלינםלהכניסמוכנים
 ,ואופןפניםבשום ,לנואסור ,חילוני
הספריםארוןאתלטרקליננולהכניס

 .המהוללהיהודי.
ארוןלכלוליכולהיהמה(אגב,

 ,למשל ,מאןתומאסהחילוני?הספרים
 ,דינסןאיזאק ,בלוסול ,גרוסמן ,עגנון
שישחומרועודאגוססינוסשלוידויו

אךהחרדיות,עםהמשותףמןמשהולו

גמרי).לשונהראיהזוויתמתוךנכתב
מאודשרבים ,כמובןהיא,הבעיה

בשורשיהםהרואיםה"חילונים"
לכבדסיבהוהמשפחתייםהתרבותיים

זוהיהאורתודוקסיה.אתולהעריך

ביןההפרדהממיתה:ואףרעילהטעות

יהודיתדתלביןיהודיתתרבות

בראשינו.מוחלטת,להיותצריכה

הורדנוהנחיתה.מסלולאתהתחלנו

ידיאתלחץשיחיבןמזוודות.

"עםהתוודה,"האמת",בחמימות.

לדבר'.'לייצאלאעודכמוךחילוני
ודאיניפגש.שעודבסרח"אניוהוסיף:

ניפגש'.'שעוד

ניפגש. ,אכןוהרהרתי:ידואתלחצתי

-הדיוניםשולחןלידיהיהזהאהם
פניםברחוב,אלימה,בהתנגשותאו

 •פנים?אל
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סוג.מכלתסריטאושירהאוסיפורת-הספרותבתחוםליצירהא.
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