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הזההגלידן
אלישראל"בית"המוניהפולטוהלח,החםאוגוסטמעלננתר
לקראתספטמבר,אמצעאלהיישרוננחתהארץ,לגבולותמחוץ
השתה.המתאחריםהחגים

 'מחשבה,יצירה,שבפתח.החגיםלמרותחגיגי'אינוהזההגלידן
אומריםישהמושג.שלהמילוניבמובןחגעםדברלהםאיןמחקר'

כשלעצמהשהיאההתעלות,מןבוישהאלהבתחומיםשהעיסוק
שלנו.גליוןבכלמקווה,אניכךניכר'זהמסוגעיסוקחג.מעין

הפעםהמוגשיםהסיפוריםשניהחוברת.מירכתיהפעםנתחיל
במובןגםנשים""סיפורישהםכךנשים.ידיעלנכתבולקורא
רבה,במידהוגםאותם,כתבושנשיםמפניהמילה,שלהפשוט
שלחווייתןאלמסויםלעומקלחדורניסיוןכאןישהמהותי:במובן

ואנולראשונהסיפורכאןמפרסמתהיימןרחלנשים.דמויות
מירישלהראשוןספרהביצירתה.פורההמשךלהמאחלים
מאחליםאנולהגםעובד.עםבהוצאתלהופיעעומדרוזובסקי

פורה.יצירההמשך

למפעלוחשיבותמייחסזה""מצדהקבועבמדורולויתןעמוס
-העברית"התחיה"שירתהושב:בנימיןפרופישלהמונומנטלי
ביקורתית.היסטוריתאנתולוגיה

 ,בישראלכמובן:סוד'שאיננודברלהעירלעצמיארשהוכאן
ומבוררתביקורתיתראויה,אנתולוגיהקיימתלאהתנ'ך","ערש
ימישירתאתהכוללתימינו'ועדמהתנ"ךהעברית,השירהשל

שירתנוואתבתנ"ךהשירהפרקיאתהפיוטים,אתהביניים,

גורעאינוכמובן'הזההחסראבלהזה.היוםעצםעדת,.המודרני
עמוסשלבמדורוהושב.בנימיןשלמאודהחשובממפעלוזהכהוא
שמקיימתספרותית"ל"קבוצההתייחסותגםהקוראימצאלויתן
וספרישירהספרילאורהמוציאה"קשב"'בשםספריםהוצאת
הישראליהשמאלשלהנבוכים""מורהקלדרון'לנסיםגםמסות.
ועו.ד

מירוןסומק,רונידייהאשר :' 77ב'עתוןמוכריםפניםובשירה,

מבקשאנימטה.החתוםואףרז,רבקהעצמון,צביאיזקסון,

אלןשלהמיוחדתלשירתההקוראשללבותשומתאתלהפנות
 .הראשוןפרסומהשזהלין' ryך

המאמריםבארבעתמושםמעמיק,אבלדיו'נרחבלאמיוחד'דגש
"משפטעלכותבתקוזלובסקי-גולןאיבוןהקולנוע:בנושא

ויעללינץ',לדייריומחק""ראשהסרטעלרותםערןהקופים",
סרטיםשניטרומן".של"המופעוידפיטרשלסרטועלמונק

על-דיכוישלקיצוניותבצורותהעוסקיםאנגלי'וסרטאמריקאים
תשומתאתלהפנותהמקוםזהותרבותיים.חברתייםמנגנוניםידי
יעלשלהוידיאותערוכתעלנחבארוניתשללרשימתהגםהלב

עודדשל"ההתרשמות"שיריואל , ARE YOU HAPPY ?-פלדמן
 .אלוןויאירגיורי

מציאותעללוזצבישלמאמרועלמילהנאמרהלאועודהארכתי'
אדיבי-אסתישלמאמרהעלחלפיאברהםשלבשירתוהאלוהים

שלשורהועלברנשטיין'אורישלהאחרוןשיריוספרעלשושן
הקבועים:המדוריםוכן'חשובים.ספריםעלביקורתרשימות
ביתשל"משולחנובמדורוגילןמקסיםלויתן'עמוסכאמור'
קוראיםשלמצידםהתנגדותלצדהסכמהיעוררשבוודאיהקפה"'

ההמלצותסומק,רונישלהוותיקהפינה""חצימעטים,לא
והתגובות.הגלידןאתהפותחות

עמו"סקרן

כשקראתיבי'מתעתעותשהןחשבתיעיני'למראההאמנתילא
שהוקצבועמוסמקרןש"ח 180,000דברעלאחרונות'ב'ידיעות
אבלוייצמן.עזרלשעברהנשיאשלכידוע,השפר'דברילהוצאת

בגלוימעידהנשיאביתמנכ"לכן.עליתרלאמיתה.אמתזאת
הרשלכבשתכך'עשווייצמןשלקודמיושגםלומר'יש ,וביושר

 •בישראלוהמלומדיםהסופריםשל
הוקמהולסופרים>למלומדים<עזרהעמו"ס''קרןלדעת:יש

שלחוברותלהפיקמנתעלולאבשמהומנוסחתמוגדרתלמטרה
להשיגהסתם,מןעליהם,יקשהשלא ,ישראלנשיאישלהגיגיהם

לשעבר'הנשיאעללאפנים,כל<עלזאתלמטרהאחרכספימקור
לענייניותרומותבהשגתקטןלאומומחהבקישהוא ,וייצמןעזר

השונים).

עזרההזאתהקרןהווייצמנית.מהפיקנסריהחורג ,לדעתיהנושא,
פעםולאעבודותיהםאתלהוציאוהוגיםנסופריםמעסללאבעבר
אבלמניח,אני ,יאמןלא ,כןקשה.כלכליבמצבגםלהםסייעה

ומשוררים,סופריםישהזאת,המשגשגתבמדינההיום,עובדה,

מנשוא.קשההכלכלישמצבםמעס,ולא
בבקשתהקרןאלשפנוסופריםחבריםאליסילפנואנקדוטה:

מעיןושיגרההקרןהנהלתבהחזרהכךאחרבחיוב.ונענותמיכה
בוטלה ,הקרןסובלתממנומחסור"בשלבנוסח:התנצלותמכתבי
 " •••כסחהשהוהתמיכה

במשיכה,כמעט ,הקרןלמסותבניגודהזה,הכסףאתשליטולכך
 •ביותרהמכוערהסוגמן ,מוסרילאאקסזהו

המחסלים""יחידת
בחיסולשמתאמנותיחידותמקיימותאחרותמדינותשגםמניחאני

ציבוריגורםמכיראיני •בכךשגאהמדינהמכיראיניאבלאנשים.
 •ולכבודלשבחיםראוייםלוחמיםבמחסליםשרואה
טרוריסטובנוקשות.בהתמדהבנחרצות,להילחםישבטרור
מזימתלביצועבדרך ,בידנשקעםאוהפעולה,בעצםהנתפס
כתוצאהלהיהרגהעלולים-אנשיםחייבסכנהומעמידסרור

חשדסמךעלאדםלרדוףאין •לחסליש-המיידיתמפעילתו
יש .בונתקליםאםלחסלושאיןודאיטרוריסטית,בפעילות

-שניתןככלחמורדין(זרלוולגזורלדיןלהעמידויש ,לעצרו
נקודה.חוק.על-פי
ומי •בסרורישירותעוסקחיסוליחידותומקייםהמאמןשלטון
 •סרורנגדלהטיףהמוסריתהסמכותאתמאבדבטרורשעוסק

"דובדבן".שלהכושלתהפעולהקרבנותשללמשפחותיהםלבי
ליחידותולאשלהםהפעילותלדרךהערכהכלביאיןאבל

האחרות.המסתערבות

באמצעיםולאחוקייםבאמצעיםהטרורנגדנלחמתחוקמדינת
טרוריסטיים.
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ה~לף,בורחס:לואיסחורחח
ברונובסקי,יורםמספרדית:

הקיבוץהוצאתהחרשה,הספדיה

עמ' 152 , 2000המאוחר

בדרכו-העוסקיםסיפוריםקובץ

בזמן'בקיום,-כורחםשלוכדרכו
בניסוחהאנושית;בתודעה

וברבריות,כציוויליזציהפרדוקסים
לעיןבנראההפכים,חילופי
התרגום,עורךרון,משהוהנסתר.

הערות.ונספחמבואהוסיף

רובה-ניצבוחייריקינסון:אמילי
איג-אליעזרחמאנגלית:טעון,
 , 2000לשירהקשבהוצאתזקוב,

עמ' 112

ה-המאהבתהמשוררתשלמשיריה

יצאהלאבגרותהשבשנות , 19
לחשוףארצה"לכןביתה;מפתח
כמי ,קו-הגבולשלתמוהים;סודות

עלחולףמלח,כמומשם!/ששב
חייו'/כתבכמו /זרים-חופיםסף

 /החותם!/לפניהאימים;משער
בפעם /להישאר!הבאה,בפעם
לאשאוזןדברים;לראותהבאה,
<עמ' ,,-העיןשזפהולאשמעה;

160 (. 

וסיפוריםמוסביכזרונותבלו:סול
ואונני,יותםמאנגלית:אחרים,
עמ' 187 , 2000ביתןזמורההוצאת

השניםביןשנכתבוסיפוריםשישה

ועלונשיםגבריםעל . 1968-1951
אפלבהומור-המתעתעחייהםגורל

אנושית.ובחמלה

ברם:וחןחראבןאלוףעורכים:

נעוריםןאניה:יורקעקביא:מרים

עלסררהושם,ידהוצאתבשלכת,
עמ' 171 , 2000קורצ'קשם

הראשון,לספרהמחודשעיבוד

חודשעלהמחברת;שלהאוטוביורגפי,
הילדותקץועלאחיהיורקשלבחייו

הגרמני.הכיבושעםשבאהמאושרת,

להב-רדלמסר'תמירשלתצלומים
לאנגליה.המשותףבמסעםשצולמו
הרימוןגרגיריגופך;סביב"גופי

 /דק."גשםהקליפה".אתבוקעים;
עצוםאתה;קלושים.ריסיםמסך;

 .) 15-14<עמ'עיני"בתוך

ואניח:יורק

נעורים

בשלכת

עקביאמריס

עמ' 356 , 2000

ראיונותעלהמתבססמקיףמחקר
קרוביעםליאןקרולשערכה
ידידיםועםפונקאנהשלמשפחתה

 .אורראושטרםמסמכיםועלששרדו
משפחתשלסיפורהאתמספרתליאן

המלחמהבעתהמלחמה,לפניפונק
עדהיומןשלגוליוגלולאחריה.
געבנועדויותלפרסמו'ההחלטה

ימיהןועלבהסגרה,הנאשםלזהות
אחותה,מרגוטושלאנהשלהאחרונים

בימיםמטיפוס,כלזןבנרגןשמתו
המלחמה.שלהאחרונים

הוצאתהשדה,כעשבטביב:מרדכי

עמ' 256 , 2000המאוחרהקיבוץ

 •-1948באורלראשונהראההרומן

התימנית,לעדהבןהואיחיא,גיבורו'
מושבתשלבשוליהבשכונהשגדל

העדה,רבבאביו'מורדהואאיכרים.

משלו'עולםלכונןכדיונאבק
עלגםואביוביתעלגםשיתבסס
הפועלים.תנועתשלערכיה

גו•נודוני

הוצאת ?השפלתואוהאדםכבוד
 , 2000לידרןמכוןהמאוחר,הקיבוץ

עמ' 167

האדםכבודשלהחמורבמצבודיון
ביןהשונות:במערכותבישראל,

לילדים,מבוגריםביןלנשים,גברים
ועובדיםישראליםוערבים,יהודים

כבודאתלקדםניתןהאםועו.דזרים

התקףמשותףערךלבחינתהאדם
היומיום?בחיי

הוצאתיכךכלאהבתירותם:יהודית
 , 2000חמרספריאחרונות,יריעות

עמ' 350

ביןבברלין'היהודיאבותבביתפגישה
ועזבה,חרדיבביתשגדלהנעמי'

הדתאתהיאאףשנטשהגבי'ודודתה

נשיםשלחייםסיפורישניבצעירותה.

דופן.יוצאות

הוצאתגלות,חיים:ריאחימיכאל
עמ' 46 , 2000גוונים

קטןמכלמשאיר;אניעתה"לעת
-טיפותמספרנותרובוירוק;בצבע

 /לכת;ךשכםזעתטיפותשלוש / /
מודעותמתקתק;חמוץחזק;ריח

(מוהל'החופש"אתלשחזרלצורך;
 .) 39עמ'

 ~.ןן,---

"~-· ... 
 .האד2בה (!ורדים

ליאןקרןל

הקיבוץהחום,עומסיעקבי:גר

עמ' 141 , 2000המאוחר

שירים,כותביעקבי'לגדראשוןרומן
שבתחוםספריםוכןמדינייםמאמרים

בעלספרהאקטואלית.הפוליטיקה
אישית,כתיבהאוטוביוגרפית,נימה

ואמינה.חושפנית

סררתכתר,חיים,אהבתצווית:אירח

עמ' 329 , 2000כותרים

יאןאירההציירתשלאהבתהעלרומן
האהבהסיפורביאליק.נחמןלחיים
יאן'אירהשלמפיהמסופרהטרגי
והגיעהבעלהאתשעזבהציירת,

הנשוי.המשוררבעקבותלירושלים,

האדמה,מןורדיםלי:אןקרול
מאנגלית:פונק,אכחשלביוגרפיה

לספרותמחברותהוצאתלוי,דפנה

ספסלשבג'ונגל'החיהג'יימס:חכרי
פורת,אמציחמאנגלית:השוממות,

עמ' 183 , 2000עוברעםהוצאת

הנוישלמאוחרותנובלותשתי
על :,,נגל"שבג"החיה'יימס.ג

מרצ'רג'וןשלהמחודשתפגישתם
נדירמהדברועל-ברטראםדמיי

כללו'בציפיהשרוישמרצ'רומסעיר
חייו.

פרשייתעלהשוממות":"ספסל
לתבועמאיימתצעירהאשהסחיטה,

הבטחתהפרתעלספרים,חנותבעל
נישואים.

הזיכרון,אתלהמציאידנג:אריקח
זמורההוצאתריפין,שרהמאנגלית:

עמ' 229 , 2000ביתן

-יהודיתבמשפחהנשיםארבע
לאמריקהמרוסיה(היגרהדכאהסבתא

סלומיבתה,פוגרום),בעקבות

העשרים),שנות(פאריז'הסופרת

(שנותומלחינהזמרתסאלי'הנכדה,
אתהמגדלתשרי'והנינה,השישים),

מאגרמתוךדולהסאלילבד.בתה
סיפורהאתכמבהטןהיהודיהארכיון

המשפחה.של

זהלחב-ררלמסר:תמירקפלן,ליאת
 71 , 2000ירושליםכרמלהוצאתזה,

עמ'

וסדרתקפלןליאתשלשיריםמחזור

----~.. -J ; ~ 
1 r-1.,~ } ·.;:Xב 
: !'' r ,W,!~ 

ו  ,,,., ~ , ~ ,·• ... ,- ·. \~ג
', ' 1 ,,_.,. =~ 

N-"B 
 ~,..פ;;ז.

פלוריניו,מוננמבו;טיארנו
הספדיהמלצר,יורםמצרפתית:
המאוחרהקיבוץהוצאתהחרשה,

עמ' 154 , 2000

שורשיובעקבותיוצאאפריקאיסופר

באחיה,רהסלוודורהעתיקהלעיר
מבוכהמעוררביקורושבברזיל.

העירמרכז-פלוריניובתושביובלבול
עבדים,שוקבעברששימשהעתיק,

לעסקאותמרכזהואבהווהו
על-ידימסופרהסיפורמפוקפקות.

עיוורת.ואשהמקומיפרחח

הארון,בנסועגיבור:בן-יוסףצביה

עמ' 172 , 2000המאוחרהקיבוץ

אביהמותעםאוטוביוגרפי.רומן

המחברתמגלהקצר'זמןבפרקובעלה
מאהובמכתב .בסרטןחולההיאכי

לסיפורהמניעהואשמתקבלנעורים
קורותוסיפורהמאוחרתהאהבה

המחברת.שלמשפחתה

משרטטת,סתריםשפתאייל:דורו
עמ' 46 , 2000תמוזהוצאת

נעליומשמרתו;אתסיים"היערן
עלכשהכהנזכרבוץ.//מוביליהפכו
עבות"לאחורשהיה;עתחזהו;

 .) 7עמ'(היערן,
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שבתוךט jהשו

הסערה

הוצאתבהולים,ימיםוייכרט:רפי
לשירהקשב

שלפניהשקטביןמבחיןהשקטקטלוג
"ימיםשאחריה.השקטלביןהסערה

וייכרט,רפישלשיריוספרבהולים",
גםקייםהשקטשלישית.אפשרותמציע
הסערה.בתוךבעיקראךאחרי,גםלפני,

השעוןתקתוקאחרות:במילים Iזהו
שהוצמדההפצצהכאשרגםנפסקשאינו

עבר.לכלהפלדהרסיסיאתמפזרתאליו

לשירתוביותרהמדויקתההגדרהאת
שירה",אוהביםמ"אחדיםלצטטאפשר

 ... "שימבורסקה.ויסלבהשלשירה
ואיננייודעת"אינניכותבת,היאואני",

גואל".כבמעקהבזה;ונאחזתיודעת
תפורוייכרט,שלבשיריוהמעקה,
מרהיבהיופילתהום.המשקיפהלמרפסת
פלאלאהרגליים.אתמשתקתוהסכנה
מתארבהולים""ימיםאתהפותחשהשיר
באנשיםמוקף Iהדוברברחפת.רחיפה

המר".באוויר"לכוד 1מכירשאינו
והנוףלראווהמוצגיםהגוףפרפורי
המטאפורההתודעה.מןלרגענמחק
חשבת"לאהחיים.היאהפיזילמצב

זרים",ביןבאובךרחיפההםשהחיים;

מותירהטוטאליתבמטפורהוהבחירה
השירארספואטית.לקריאהאפשרות

גםמתכתבבאובך",זרים,"ביןהזה,

כדיהיופימגויסשבשירההתחושהעם

"במיםשמרגישמישלהפחדאתלצבוע
האחרים".כלביןלבד"לגמרינעכרים"
עלכתובההראשונההשיריםקבוצת
חדשה.לאהבהפרידהשביןהתפר

את Iהחללאתלוכדתהשיריתהמצלמה
מבליעליךביתךאתלשרוףהניסיון

הגפרור.אתלהציתידשנשלחת

רגעאתוייכרטמתאררבהבדייקנות

קירותאתמפוררהסלואו-מושןהקריסה.
הנה,באוויר.לרגעאותםומשהההבית
המסדרון"דרך :השינה""חדר 1למשל
שלושה /השינה.לחדרמתקרבאני;

אוושתהאפלה:;אתממלאיםקולות;

ואנינשימתך.;שעון.תקתוקמזגן,

או,שלווה;זמן,אקלים,לפרש:;ממהר

תנועת Iהעורסמרמורתופין//לחיל
השירבסוףנקודהאיןהתרחקות".הגוף,

במילהסטקאטושאיןכמוהזה,
תחושהישפייד-אאוט,יש'התרחקות'.

הפהבינתייםאבלמתבשלת,שהסערה
לעורר)(אולהעיריכולהמילהכלנעול.
המופיעההתקבולתגםמעניינתאותה.
'סמרמורתמולהמזגן''אוושתבשיר.
'תנועתמולהשעון''תקתוקהעור'.
'התרחקות'.מולו'נשימתך'הגוף'
ניתניםהשעוןותקתוקהמזגןאוושת

ישלהתרחקותכמולנשימהלשליטה.
אתלבייםמתבקשכמעטאחר.מנגנון

מערבונית.בתפאורההזאתההתרחקות

כמיהבחורהתתוארשקטה"וב"אלגיה

לבדה".נותרההליטופיםגאותש"בתום
הדוברהואהאמיתיקופד'ה'גריאבל

האהבה"."חמקמקותאתבעיניהשרואה

של"גולההשירהואיותראופטימי
צבעימכחוללדפי:המוקדשערות"
ובתוךהלילה.רחשיאתמציירהמים
באמצעכךלהירדםמשונה"הרגלאלה:

עלנופלהמנורהכשאור /הקריאה,
אווספרהשינה,אלהנשמטים;הפנים
מאלףהמכחולפתוחים".נשאריםעיתון
מהפניםאותומרחיקהרעש,את

שמערבולתיודעהדוברהנרדמות.
שלאיסביבהנבניתחומההיאהקולות
שהאותהידיעה"אוליהזהובשקטשקט,

כלהיאבאישונך;שנאצרההאחרונה;
אתעוקףוייכרטשנקצבה".האהבה

'אנילמשפטבדרךהסלולותהדרכים
הרועיםשבילאתומוצאאותך'אוהב

יודעערות"של"גולהרקשלו.הייחודי
ב"טרםגםהיטבנשמעהשתיקהשווליום

שלרה".נשימהאלחמיקה
למשוררים:מוקדשיםבספרשיריםכמה
יאיר Iאבירןדוד /רביקוביץדליה

ואודן.מתיוזויליאםשרון,יוסףהורביץ,
השכבותגםמתגלותאלהבשירים
גםווייכרטשלשירתושלגירתהגיאולו
נדיבותהמילהאתכותבאנינדיבותו.

האהבהליכולתומתכווןמדכאותללא
לידהשירה,שבמשתלתשיודעמישל

פרחים.עודצומחים Iשלךהפרח
במיוחדאליקרובאלהשיריםמקבוצת

וייכרטמתיוז.לויליאםהמוקדשהשיר

 1בארץמתיוזשלביקורואתמתעד

"כשקראהקריאהערבאתובעיקר

נופיקולופרזלהמהוסה;באורשירים
נערךהקריאהערבהכתלים".עלילדות
המתים"בין"לחיותספרולכבוד

הקולופרזולדור)משהשל(בתרגומו
שהתרחשמהשלמרגשתיאורהוא

וייכרט,כותב"ידו",ערב.באותו

ועלבאוויר",קצבשלגלים"סימנה
למתיוזהזיכרוןספינתשטההאלההגלים

"ימיםהצירוףהמתים.ביןלחיותשהלך
 1השארבין Iהספרלשםשהפך /בהולים"

r. נרדףשםגםוהואמתיוזעלבשירופיע
לשיראבירן",ל"פנינההמוקדשלשיר

"חייםלשירובעיקר"פרומתאוס"
חייה / 1מעליניגרבוהק"חלבבהולים":
יגורתי;אשרכלחיי;היוהבהולים

שנכרךגופיעלבהלה;קרומי:ורך
הגוף ;עליה,ליחבלכל-כך /אחריה.
הראשונההאסוציאציהחייה".כדשהיה

שלציורו · THE KITCHEN MAIDהיא
החלבשמזיגתאלא .-1658מורמו

מלאבשירהופכתורמושלהפסטורלית
נרותשללחלבוייכרטשלהחמלה

הזהבשירהמכווץהאגרוףמתאבלים.
"בהולים"שהמילהכיווןחזקמכה

החלב.שבמטפורתהלובןאתמשחירה
היפהמהספרלהיפרדאפשראיולבסוף,

ביניים"."תחנותאתלהזכירמבליהזה
לשם:גיוראשלמשירלקוחהמוטו
אמי".שפתאיננהאמישל"השפה
אלבוםאתעינינומולפותחוויכרט

להלהשרישכדיאמושלהתמונות
קשהטריטוריהבתוךרוךטריטוריית

יופירבפרחלשתולמנסההואיותר.
השפהאםיודעאינניהצבר.שיחיבין

מקרהבכל .שלוהשפהאינהאמושל
 •אהבה.היאשלוהאםשפת

חנותשלריח
פרחים

זו'כטבעתזיסאפל:כליל
 2000כתרהוצאת

שלהאהבהבסיפורהיופימרגעיבאחד
וממלמלתדבניעמיתמתבוננתועמיתדני

חנותשלריחהיה"לנשיותהלעצמה:
אתלשמועיכולהלאדניפרחים".
בה.נוגעריחןאבלהאלה,המילים
כמובןהיאהפרחיםחנותמרחוק.

מנסההיההדמיוןאםאבלמטאפורית,

אתגםמציירהיהשהואהריאותהלרהט

גםהדמיוןהשושנה.גבעולעלהקוצים
שורשפעםהיההאלהשלפרחיםיודע
 1רואיקצרהואהדמיוןאבלאדמה.וריח

המטפטףלמשפךהופךכשהואבעיקר
הממתיניםהפרחיםעלמזוקקיםמים

המיליםכלכאשראילמת,מילהלהיות

שלהתעופהמשדההוזנקוכברמהמילון

התשוקה.

זאתולמרותעמית.גםבחורה.היאדני
איןהמחיר.אתתוזיל'לסביות'המילה

תחושהישברורה.אחרת,מילהלי
הגדראתלהרוסמנסההמצטיירשהסיפור
אפשר'אהבה'.המילהשלהמילונית

אתממלאותהסיפורשגיבורותלהגיד
הכליםחוקמוכר.לאבנוזלגופןמבחנות

הניסיוןאםעצמו.אתמאנישהשלובים
מדוברהמעבדה.אתתחלפנההןייכשל

הגרעינית,הפיזיקהחדשה.בפיזיקה

עלהאשהובגרעיןהגברבגרעיןהמאמינה
כאןמשודרגתהכימיה,אתליצורמנת

ולאלדגלהופכתהאהבהחדש.לניסוי
 .הדגלןאחריצועדמימשנה

המבטנקודתעמית.היאהדוברת

חורהמפתח.היאשלההסובייקטיבית
היאלהציץ.לקוראמאפשרהמנעול
החייםחבר.להישביולוגיה.לומדת

לרגליה.מונחיםצלופןבניירהעטופים
בועטת.היאולהריםידלשלוחבמקום

האופציהולכןהבעיטהעלשליטהלהאין
חייה.בבורסתמסחררתמניההיאדנישל

זיסאפלכלילהעלילה.מתגלגלתמכאן
אתהגיבורות,שלהמוחגליאתמציירת
החוף.עלהממתיניםאלהואתהסערה

חדה,פעםבעדשה,המצולםתצלוםזהו
והרכותלסלעמשולההחדותרכה.פעם

העלילהסלע.אותועלאזובמצמיחה
לאזהולהודו.תל-אביבאתמחברת
זוהילעגול.המרובעביןהמקובלהחיבור

עוברנקודותשתידרךשבהגיאומטריה

משכנעתזיספאלאח.דישרמקויותר
הגיבורים,אתמכירשהואהקוראאת

עמיתולכןהקפהבביתכיסאעודשהוא
שבהבשפהמדברותהןלו.זרותאינןודני

ובכלמציאותיות,כנפייםלחלוםנתפרות
במקוםמתרחשהזההאהבהסיפורזאת

החוקלהתרסקותגםמטאפורההוא .אחר

ן:ו.
~ 
ו~-ייי==

לדיי'מצליחהזיסאפלהחדש.לסדרוגם
נוג,ע'סיפורלספרמצליחההיאבטשטוש.

ללב.
משיריהבאחדוולךיונהמשהו:ועוד

נסתר"בנקיקכותבת:ביותרהיפים

 ;ולהלימהמים;שותהאיילהבצוקים;

אלאחיי;מעיןאלאלבי;צוקיאלא
אהבתי".אלאולה;לימהאיילה;נסתר;
גםנושבהפסטורליתמהרוחמשהו

מעייןישלב,צוקייש ."זוב"בטבעת
 1גלוישהכולולמרותאהבה,ישחיים,

הקסם.סודחבויהזהבנסתר .נסתרגםיש

• 
סומקרוני
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הייתי?איךאמא

ומשמעותאמא :יאלוםארווין
גיא,כרמיתמאנגלית:החיים,
עמ' 300 , 2000כנרתהוצאת

כורסתאתכברזהנטשיאלוםארווין
פרוזהשלהפקהלמכונתונעשההמטפל,

("תלייןמצליחזהפעםפסיכותראפית.
בכה"("כשניטשהלאופעםהאהבה"),
("עלמאודמצליחזהלפעמיםהשטחי),
סתמיחרושתימוצרזהוולעתיםהספה")
החיים").ומשמעות('א'מא

מקריםשלשאריותיאלוםצברהפעם
דינמיקותשלתיעודעםמטופלים
עלאותןלהשחילהצליחשלאקבוצתיות,

האסופהאתתיאורטי.אורעיוניחוטשום

בעיותאתלוופתרמפתה,בשםהכתיר
מופיעהשבהבכותרת,כיהפרנסה.

זהבמקרהאלאשידולרקלאיש"אמא"'
הונאה.אפילו
אמאעםהסיפוראתגמרלאמאיתנואיש
שמגיע , 92בןאחדישישמכירהאנישלו.
לפסיכולוגגלגליםכיסאעלשבועמדי
אהבהלאאמא"למהאותולשאולכדי

עושותאנוומה ,לנועושותהןמהאותי",
בהזיה,פותחיאלוםשלספרוגםלבנינו.
הקירקס,אלרץהואובחלומוגוסס,שהוא
בחייהלהובזאותהששנא-אמואחרתר

איך"אמא!וקורא:לעברהומנפנף-
הצלחותיומכליותרמשמע,הייתי?"

 ,לוחשוב ,העולמיופרסומוהאקדמאיות
 ,יצירותיואתלקרואידעהשלאאמא,מה
השגיו.ועלעליוחושבתהיאמה

אכזבה.לקוראצפויהואילךמכאןאבל
רושםאומקליטיאלוםאמא.יותרכאןאין

ובעזרת ,הטיפולשעתואחריכדיבתוך
הואכזה,כשרוןלוויש ,הנארטיביכשרונו
האינטימיותלעומקלהציץלקוראמאפשר

למטופל.המטפלשבין
האנליטיקןאוהפסיכותרפיסטשלתפקידו
חולים,חבורתלחידה.לילהיותממשיך
מותםלעברהולכיםוהםסברם,שאבד

נפש.לטיפוליקבעדרךמתכנסיםהוודאי'
מפניו,יראיםאולמוותהמצפיםאדםשברי
להחלים,סיכוייםבטלשבהמציאותבתוך
אלזהלהיפתחהמטפלבסיועאמוריםוהם
לעודד,כאןישמהולהתעודד.לעודדזה,

כלשיגאל.והמוותהמסליםהכאבנוכח
כלחסר ,באוזניבבל"תנשמעשםשנאמר

שמוסדותריקות,הבטחות ,מתקןערך

לשווא.ממניםהציבורבריאות
גוססלאישתאמרמהלמחשבה:אחדרגע

יעבור?זהתדאג,אל ,לותאמרומתענה?
ומעודדותטובותתשובותישלבודהיסטים

לפרפרכשתיהפךהבא,הגלגוללקראת
 ,לומראפשרלמוסלמיללוטוס.או

למעלהלומחכותכברבבנותשהנאוות
ולווייתןהברשוראצלנופניו.אתלהקביל

שבתוגם ,קולינריעידודבהחלטהם
מבטיח.נשמעתורהבעיונייחדיוחכמים

אנוובמה ,אותנולהרגיעאפשרבמהאבל
ידידינו?עלתקווהלהשפיעמסוגלים
סיניות?מזלבעוגיות
והסקפטיותהשליליתהקדומהדעתי

אמא

ומשמעות

החיים

{ 
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שלליכולותיהביחסשליהקבועה
חיזוקיםכאןמצאוהקלינית,הפסיכולוגיה

לפטפטתהקצובותהשעותרבים.
בביצתהמטופלאתהמטביעההממוחזרת,

לחשבונותשלוהאנרגיותאתמפנה ,סבלו
ההוריםעםוילדותייםקטנוניים

האנרגיותאתלתעלבמקוםהאינוסנטים,
ומןמהאוגדןלהתנערבונים,לכיוונים
המטופלתהיפחניים.העצמייםהרחמים
(זאתבשאלהמחזירהמטפלשואלת,

לוקחיםלאהאופטימלית,הטכניקה
נאבקהמטפלשואלת,שובהיאאחריות),

ואחרהצונחות,עיניושמורותעםקשות

הדולרים.אתלמנותכדימתעוררהואכך
בביטויים,משתמשיםשבהםהמקצוענים

חייבתהפציינטיתחיטוי.בחומרישחוטאו

בלשוןשאומרמההאובדן",עם"להתעמת
ואחיהנדם,לבוהאהובשבעלהאדם:בני
הלךואביה ,חילכלחייםשבקנפשהידיד

התעוררהגיסתהוגםבמפתיע,לעולמו
 ,בקיצורמתה.עצמהאתומצאהאחדבוקר

ארבעבתאבלותתקופתחווההפציינט
 150בשבוע,טיפוליםשלושהשנייםשנים,

יכלהמסובךלאבחישובלשעה.דולר
הרבהלהרוויח"האובדן"בעלתהאלמנה
שנותארבעאחריואכןהבורסה.בעסקי

לבבהבחיראתמצאהאינטנסיביטיפול
הפסיכולוגאתסופיתוסילקה ,החדש
תעתועיבכלכמואבלחייה.ממעגל

התראפיסטיכולהזה,המדע-לא-מדע
עלבסיפוק,שלושכמועללטפוח

ורק ,למשוערמעברצלחשלושהטיפול
יועצתחיתהכמותיספקניתפרימיטיבית

ולהיכנסהגזדוושתעלללחוץלאלמנה
להתרכזבמקוםהחיים,תוךאלטורבו

אוליחיתהאזהתוחלת.נטולבאובדנה
ארבעאחריולאשנה,חציאחרימחלימה
האובדן.פדיוןאתחוסכתחיתהוגםשנים,

האלמנהיכלהרווחהבאיזולחשוברק
הזה.בסכוםלחיות
רעשירותלפסיכולוגיהכאןעושהיאלום
יכולהאיך .בידיעתוושלאבידיעתו ,מאוד

בתחושתהמקצועאישאתלמלאהבערות
לתמורהמוטעהפירושמעניקהואהצלחה.

 ,שלואחרתנטיתנפציישחלהמדהימה,
לברבור.חיתההיאומשמימהאפורהמאשה

משמעותיפרטידעלאהשוטהשהוארק

ההפיאנדאתלזכותוזוקףוהואמחייה,
לפניידגיםאףשאותוהזה,הקייסשל

 .שיטתולצדקתכמופתהזוטריםהמטפלים
יותרעודאוששזהמאכזבספרכאמור'

מקצועהקליני.הטיפולמפנירתיעתיאת
הקודמת,המאהראשיתשלידתוזה,מודרני

הורגשלאשחסרונםהמקצועות,מסוגהוא
בודבקולדעתיהקודמות.במאותכלל
חלוליםעגהדברישרלטנות,מעשיהרבה

מניחה,אניזהעםיחדמסוכנות.והטעיות

וניחומים,מזורלהביאיכולהזהשהמקצוע
 ,למכאוביךלהאזיןמוכןשמישהומשוםולו

בהאזנהלולשלםתצטרךשאתהמבלי
האינטראקציותבכלכמקובל ,לקיטוריו

בדולרים.לשלםעדיףאזהחברתיות.
שלביאחריאמפטיהמתוךכשעקבתי

ליהיההאנושי'בסבלריכוזותוךהטיפול
יותר.ויעילהאחרתתשובהלישאיןברור
חילוני ,שכמותיחילוניאיש ,ליברורהיה

הרבהמוודה,הכומרשרק ,כערערובודד

מקומחוהשמאןהישישהקאדיהחכם,

האנשיםאתלרפאכשיריםהםרקהפנים,
ייעשהלאהאלבליבלבד.והםהםהאלה.
אמונותבלילנפש.תיקוןכאן

אלמעפרעובראתהטרנסצנדנטליות
למענךסלולהעפרךרגבישניכשבין ,עפר
שאין ,אנונתנחםבמהאזהייסורים.דרך

 •בלבנו.אלוהים

יצירתיפמיניזם

הנשים,רוצותמהיונג:אריקה

הוצאתמילד,איריתמאנגלית:
עמ' 231 , 2000ביתןזמורה

האוטוביוגרפיהפיעלידוע,כברזהעתה
הגדולההצווחניתפריוןבטיכישלה,

ארוכותשניםחיתההקרביתוהפמיניסטית

הובסהזההגדולהפהאזמוכה.אשה
יותרהמיטות,חדרשליוםהיוםבקרבות
ותלותית.כנועהביתעקרתמאיזו

פנסלאפרנאלצההציבוריותבהופעותיה
הזהלאיפורומתחתירוקה,ולסתכחול

המשיכהלמהנשים.גדודיהובילה
אהבהכיהאלה?האלימיםבנישואים

ציטוט.סוףנשואה.להיות
אדוקהפמיניסטיתשאינהיונג,אריקה

בעליה,אתזרקהפריון,כבטיודוגמטית
היאעתהצרכיה.עללענותכשחדלו
מוטבנטויה.הידועודברביעית,נשואה

איננההיאברחוב.משנייםבביתאחדגבר

כדרךבמקבילאהבותכמהשלחסידה
מותירולאאותהמתישזההקורטיזנות.

"המונוגמיהבעדהיאלכתיבה.זמןלה
בתורה,אחתכלאומרת,זאתהסדרתית",

המושלם")·"הגבר(בפרקלהצטופףבלי

מוערכתסופרתאינהכמדומהיונגאריקה

הומורחושובעלתנועזתחריפה,היאדיה.
משכילהיותרהרבההיאכלקודםעסיסי.

שלהשהמוניטיןמכפיואינטלקטואלית
מתירים-המרוכסן""הזיוןכממציאת-

מכנסתהיאהנשים?"רוצותב"מהלה.
מגווניםנושאיםעלורשימותמסות

כסופרת,האשהכאם,האשהשבמרכזן

מתפוצצותוכולןספרותית,כגיבורההאשה
מקורית.ומחשיבהמחושניות

יותרהספרותיתלאמתנאמנההיאלמזלה
האידיאולוגיהפמיניזםפמיניסטית.משהיא

פחותלאואמנותספרותשלקטלןהוא
הכנסיהאוהקומוניסטיתמהאידיאולוגיה

כברהסתלקהימינובתהצנזורההקתולית.
והיאהזעירה,ומהבורגנותמהכמורהמזמן

והשמאלהמוסריהימיןאצלמתבצרת
הפמיניסטיות,ואצלהירוקיםאצלהחדש,
כלאחרים.דעתונקייטהרניםאצל

סופה ,ביותרהמתקדמתגםגיה,אידיאולו
היצירה.אתלהצמית

שחיתה ,למשלגרפיההפרדנואתקחו
הפגניזםמימיולגיטימיתפופולארית

הבינייםימידרךהרנסאנס,ועדהקדום

לאבאויבנתקלתהיאהיום .)("דקאמרון"
ושוויוןחירותשוחרותבאותן ,צפוי

אינומינילאקטרמזכלבעיניהןלנשים.
הנשיםהאםבעצם,למהוניצול.אונסאלא

אתמעוררלאהפרדנוהאםקרשים?הן
הטסטוסטרוןאתכמוהנשיההורמון

אינםהכחוליםהסרטיםכוכביהאםהגברי?
הנשים?כמופרנסה,לצונימנוצלים

רעועיונגשלשהפמיניזםבמקום ,ואכן
אתוהתבונה.היצירתיותאצלהגוברותכן

ניןאנאיסלסופרתמקדישהשהיאהפרק
שללבעיותיהמייחדת")היאוג'ון(',דנרי
שהתגוררההסופרתהכותבת.האשה

הגרישלבימיו ,-30הבשנותבפאריס

והןרוחניתהןעצמהאתהגשימה ,מילד
הנשית,העצמאותחלוצתהיאמינית.

בעלהשלהנזילותמצבאתלנצלשהיטיבה
שארולמעןמשלהחדרבשבילהבנקאי
הנאותיה,עללוותרמבלימפנקים.תנאים

לאדםהנדרשהשקטעללשמורהקפידה
לחירותניןאנאיסשלהתביעההכותב.

פמיניזםאולינשמעתעצמיתולהגשמה
מהעיקרון'התעלמההיאאבל ,זמנוקודם

ביכולתנעוצההנשיתהעצמאותשראשית
שהואהזה,החלקאתלהתפרנס.ובחובה
הנשיותשלהחבילהבעסקתביותרהקשה

לקיים.בדעתהעלהלאהמודרנית,
מעינינעלםאודותיהעלשידעתיבמעט
מותה,אחרירקאורשראה ,הגנוזהידכתב

פיתתהכיצד ,יתרבפירוטמתארתהיאבו

וחיתהמאהביה,שארביןאביהאת

בספרותהאינצסטאתלהכשירהראשונה
הקורבןשלהמשדלותלעיניהמבעד

אתקיבלהזההנושאהמשת"פ.

האמריקאיתבספרותשלוהלגיטימציה

הריסוןקתריןשלבספרהכשנתייםלפני
שאףעובד)עםאחרת,(פרוזה'הנשיקה"

הבתעינידרךהעריותגילויאתמציגהוא
מעוררתאישיתביהאב.אתלשפוטומבלי

קשה.סלידההזוהספרותיתהתופעה
תרבותהיאיונגאריקהשלאמריקהאבל

מעטה.לאבמרהוריאקציונריתמתחסדת
מתיישבות.שאינןסתירותבתוךחיההיא

'הנשיקה"ראהבהממששנהבאותההנה

ליןאדריאןשלהמצויןסרטונאסר ,אור

ראושםהקולנוע.בבתילהקרנה"לוליטה"
מדינה ,אצלנוואילולפדופיליה.עידודבו

בעיותכלבליהוקרןהואמודרנית,
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הנשים?רוצותמה

הקולנוע.באולמות
כמהבעודידנגאצלנתקלתיזהבהקשר
אמריקהאתשמסיגיםמפתיעים,גילויים

צעל~ותלמרותאחורנית.שניםמאותכמה
 ,-60השנותשלההזיהקרסיושחרור

בישראלהחייםשנורמותמתברר'
באמריקה,מאשרערוךלאיןמתקדמות

התרבותהמינים.שוויוןמבחינתלפחות
בגליםכנראהמתאפיינתהאמריקאית
שבאותובנסיגותגואיםאופנתיים

הנראהככלשבותאלהבימיםבעקבותיהם.
כדילפוכריםהבורגניותהלבנותהנשים

תפוחיםעוגותלאפייתשם 'להתקדש
מאלףפרקמקדישהידנגצדקה.ומסיבות
שהציגהלפנימהימיםקלינטון'להילרי

שחיתהאףלסנאט.מועמדותהאת
מעולהומשפטניתמצטיינתסטודנטית

נשיא.אשתעדרקלהסליםשאיפותיהיכלו
כןיעשהלאאשה?נשיאבאמריקה

קומהשיעורבעלתאישיותבמקומותיהם.
חייבתכמותה,חברתיתעולםותפיסת
אתולדכאהמארחת,בתפקידלהסתפק
מדוברהרוחות.אתתרגיזלבלכישוריה

שאצלנובעוד ,-90השנותבאמצעכאן
שנותרבאשיתממשלהראשגולדהשימשה

בתמיהה.גבההריםלאואישו, oה-
מדועולהסביר'לנסותהמקוםכאןלא

עמוקמוטמע,הואהישראליהפמיניזם

בעידןספקבלינעוץוהואושורשי'
בחרישהגברלצדעבדוכשהנשיםהחלוצי'
תוותרלאמקצועאשתאצלנוובבניין.

איששלבדעתויעלהולאעבודתה,על
ממנה.זאתלדרוש
אחדיםחודשיםלפנישהתרחשהפרשיה
ולזעזעמהכליםידנגאתלהוציאהצליחה

שלמשפטהאחריעקבנוכולנואותי.גם
התינוקאתשהמיתההבריטית,המטפלת

כוללאמריקה,כל .עליוששמרהתוך
בדברימוצפתחיתההרצינית,העיתונות

אלאהאומנת,שלרשלנותהבשללאבלע
איךהאם.שלנמחלהבלתיהאגואיזםבגלל
במקצועה,עינייםרופאתהאם,העזה

בשבוע,פעמיםשלושבקליניקהלעבוד
הכיזההיוםתינוקה.אתכךלשםלנטושו

 .ילדיהןבמותהאמהותאתלהאשים"אין"
לאםיאהשהאבלזעקו'הפורכיםמןהנשים

מקצועהעללוותרעליההיההרופאה,
יובלחציזהכלובלב.דותלאימהולהתמסר

הציגלאאישהאשה.שחרורלאחרשנים
עיניים,רופאהואאףלאב,דומותשאלות
 .חלציויוצאעללשמורנשארלאמדוע

שהיו(כמויוםמעונותבאמריקהלהםאין
(כמולידהביטוחולאהסובייטית>ברוסיה
האשהשלבמעמדההזההפיגוראצלנו),

כהדיםהישראליתלאוזןנשמעהמודרנית
 .החושךממדינות

אסופתכאמורהואהנשים?"רוצות"מה

ובמרכזםבעיתונות,אורשראומאמרים

שסיימתילאחרגםבדויה.אוקיימתאשה
איןעדייןהזה,המענייןהקובץאתלקרוא

רוצותהןמההנשים.רוצותמהמושגלי
שאנימהמהן.אחתכלרוצהומהכמיגור

שלא"ברוךאחתפעםלומרזהרוצההכי

 •אשה",עשני

אורייןיהודית

בחושךלשרוו,
פשוט,תבראארון-ברות:בוצי

 36 , 1999פועליםספריתהוצאת
עמ'

האוהב,עםדיאלוגשלכאובספרזה
לאהובהמדבר.אינואםגםהנוכח

השפהמעלקטנה;חן"נקודתהאוהבת
ועצביה;מלוחעורה-העליונה;-

להיותנכונהוהיא ) 8(עמ'פעורים"
היאפשוט","תבואנכונה":"אהובה

 .לספרהשםזהויהיהלואומרת
לי;קורא"הואיומיומית:פשוטה,השפה
מחזיקהוא/שלי,/עינייםחמודה,חומד,
שומעתואני-כואב-מהושואלידי;את

בוא"אומרתרגליים;מפשקתב~מ:ם/
יששלמה.האוהבעםההזדהות ,) 11(עמ'

תחתכביכולהואשכתבשיראפילו
שנכתבנוסףשירשלי","חברההכותרת

"תבואיבמילים:מתחילהאוהבבשם
ממנהמבקשהואבו ,) 14(עמ'פשוטה"

ובלי-הארוכההשמלהאתלהשיל
בואי;--הפהמזוויתהקטןהזה"הצחוק;

שורות,בשתינכתבזהאםגםפשוט";

--פשוט""תבואופשוטו:הספרשםאו
בכנפייםהדמעותאתלך;רואה"אני

(מעלה-בעינייך"עינישלי>,(מלאך
התגבי),בעין''עיןאתהדעתעל

צלובפניחייםאוהבתארון-ברותבוצי
חשבתי"לאהקרוב:הגורלשלהמאיים
חשבתי;לא-- ;כךכלאמות ;שאני
ויעיר;חזקכךכלויבכה/יצעקשהגוף
אותישתחבקרציתי"ורק--אותי"

היאזהלשירכאן",עודניאניכאילו;
 ) 13(עמ' ..."ריב"קוראת

שמלתה""בשוליהראשוןשיריהבספר
שמחתחיים,חדוותהכותבתמלאה

ביופיעצמה ;לזכור"רוצהיצירתיות:
שחורה;"מלכהשם>, , 28(עמ'השחור"
הזההספראתגםאור",שמלתהבשולי
"עלהמלכה:שבתהמלכה,פותחת
מפהכמו--אשה-האישפרשהמיטה/

שבת,ואחתאחת ;לשדיהונשק ;לבנה
וכתבתי:[כמעטצערה"קולעמלכה",

(מלווהבקידוש"ו"מקנחלחלה"צמתה]
מלכה).
הןהחולמילותהשירים,ברובאבל

מטורשת;את"הרירב:כאבהכואבות

קשהמילה ,) 16(עמ'מטורשת"מטורשת
והיאהמחברתשלמחלתהמשםנגזרתזאת

ובעצםמקודשת"את"הריעםמתחרזת

אמנם, ,"---מגופךמגורשת"בטרשת/

מהשורותקצתמוגבהותאלהמובאותגם
(עמ'אשה"אלבא ;שאישכמו"תבוא

אמתשירילקרואיהיהנכוןלאאבל ,) 8
מילים.בניתוחיולעסוקכמוותנוראה
בעתבחושניותןאותןלספוגמוטב

-המתמהמהוהגשם"הטל;עםהקריאה,
 ,) 24(עמ'הזית"עצימעל ·

השורהעלזךנתןחזרפעמיםעשרהשתים
המורהשלאשתו"מתהנשכחתהבלתי

כמוללבינגעלאאךשלי",למתמטיקה
בוצישלעמן'המתכתבותשורותאותן

שלי,הטובה/החברה"מתהארון-ברות:
המורהשלאשתו /חיתהלאהיא

סימניםמחפשת--ואני-שלילמתמטיקה
ליויוצא /מכפילה,מחברת, /מוסכמים.

 ,) 28(עמ'פחות"

ערוגותמלאכיםינכשו;שלך"באביב
עצבלך;"אאסוףלך."שירווחעננים/

העצב ;) 30(עמ'שפת"עלאשר;כחול
אפילוכחול,הואגםוכבדרבהזהבספר

היומיומיותוהפשוטות,הקצרותבשורות

בטעמו ;מתוקמשתקפת"ואתלכאורה:
האםשאומרתבמיליםאו ) 30(עמ'המר"
כשהחוש;ךחזק"תשרוקהחייל:לבנה
 ,) 32(עמ'ההר"עליורד

לפעמיםפיסוק.סימנימאודמעטבשירים
ולפעמיםארוךמשפטהמחלקפסיקיש

אךקרובות.מיליםשתיביןפסיקמפריד
פסוק.סוףבנקודתנגמרשירכל

בשבילהגינהבקצה;רוזמרין"שותלת
הגדולההמיטהמןפוחדת"אניאהבה",
-המלח-מי;ושקיתהליזולריחהלבנה/

אחרונההלב;פעימתבשלוםנחה-
מיליםכמהאלהמשוגעות";והדבורים
השירמעשי","קסםמתוךשקטפתי

 • .בספרהאחרון

שתלשמואל
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חצי~סומקרוני

 :.r 'אורקובימאנגלית: ~ומונטאגג'ון

השקט""גבעתמתוך 7מס'שיר

;כןה~~קט ב~pז~

ן:כ~לידל~;~יו;~ים

נ;וע;ךר ryןשףבלחףזקים

המרנניםראשינףכשמעל
ב;~ר· ~~-י f-~~;ר~ iל~ק·

~ q קיf ים ~;,עך;קך;ת~ים

מ~ףדה ה~~ך~~ם tך;קמ;ת

 ת;ך~??ב;ך;ת,~קיקים,~זpזpחךש;ת,

 .ת;ז! lJ:Jפ;ת 9 ~~ךש ryסךש

 ,)-1929בנולדאירי,(משוררמונטאגג'וןמשירירביםשלהתרחשותמקוםהואהטבע

טבעזהובעננים.דוקריםהעציםמחטיבוציפורים,םיבוערבו Iמאגימעטכטבעוזה

שמהחורשות,לפנירגע Iשיניואתהמחדדטבעהואי.דיסנוולטשלסרטמגזורשאינו

החיות.תצאנהותהמערוהבורותהנקיקים,

9 
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הנפשמחשכי
מאנגלית:הריפוי'גבלו:קולו

כנרתהוצאתהנדלסמן,שלומית
עמ' 286 , 2000

 ' 11'הריפויגבלו'קולושלספרועלילת

ומתעדתמציאותשבביעלמבוססת

בכפרשהתרחשמזעזע,מקרהלמחצה
היא ; 19ה·המאהבסוףחשוךאירי

האדם,שלהחשוכהלנפשועמוקפולשת

אךאפלהמערהבתוךכמושבמעמקיה,
מדהימים.שרכיםגדליםיפהפיה,

החושים,הםהאלההשרבים

בלא-מודעהחבוייםהאינסטינקטים
וישיפיםבהםישכולה.בנפשומושלים

שלספרועוסקובזהמבעיתים.בהם
ובכלמקוםבכלהאדםבנפשגבלו:

הסגורבאיזורדווקאולאותקופה,

הספר'מתרחשלכאורהבווהמצומצם
באמונותמלאאירלנדיכפראותו

מתועב.פולחנילרצחהמובילותתפלות,
עיתונאיתכרוניקהעלמבוססהסיפור

הואאףגבלו'שלאביושאסףוקטעים
הנודעתהסופרתהיאאגב, /(אמוסופר

בכפרהתחילההפרשהאו'בראין).עדנה
ילדים.וחשוךצעירזוגגריםובוקטן

לפתותוכדיעקרהשהיאחושבתהאשה
עוברתהיאילדלהלהעניקהאליםאת
ופולחניםמשפיליםטקסיםמיניכל

דתםלמרות-המקוםבניאליליים.
ולכןבלבם,פאגניםעדיין-הקתולית

והולכיםושדיםבפיותיםבמאמיעודם
שיטותמיניכללושישהכפר'למרפא

הואולפעמיםאנשים,לרפאושיקויים

האשהשלביקורהבכך.מצליחאפילו
מסתייםאינוהידעוניתאצלהעקרה
למשכבנופלתהיאזהבמקוםבהריון.

אלולאאפילועוזרות,לאתרופותושום

הכפר.בניעלהנערץהאליל,רופאשל
ה"מכשף"להשנותןהשיקויאתגם

בעיניניצחתהוכחהמקיאה,היאהמקומי

שדיםרדופתשהיאלכךהמקוםתושבי

לעקרםכדיקיצונימעשהלעשותויש
ובעזרתבכך'מאמיןבעלהאפילומתוכה.

ידיעלנדחהשבעברזקן'(אשמאישכן
להענישהמעונייןוהואהצעירההאשה

להרגה.עליהקםהוא-מיניותה)על
כביגםהכפר'כביכללהםשותפים
פשוטהיאהאשה.שלהאוהביםמשפחתה

שונהחיתההיאמדי:חמורבחטאחטאה

עםמידלאםחיתהשלאמפנימהם.
המשיכההנשים,כלכמונישואיה,
הפךוזההגברים,אתלהטרידנשיותה
כאחד.ולנשיםלגבריםלמסוכנת:אותה

הסכמהל·שלינץ'כןאםזההיה
שבשתיקה.

דמדומיםבאיזורעוברגבלושלהטקסט
חנוקמדי,היסטוריהואלפעמיםבעייתי.

העשויותמייגעות,ועובדותפרטיםבתוך

אומרת,(זאתח"ןיודעיבעיקרלעניין

לאאךלמשל'אירלנד'תושביאת
לעיתיםרקהישראלי).הקוראאתבהכרח
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לכללי'הפרטימןלצאתמצליחהוא
לסיפורולתתהעובדתיהסדמןלחמוק
הגיבורים.נפשותלתוךאותולהוביל

בסיפור(למשל'מצויןהואאלהברגעים
ילדותואתהמתארהעלילה,בתוךפנימי

וכשזואמו'במותשרצההגיבור'של
בטוחהואמתה,וכמעטלמשכבנופלת

תחושתהתגשמו;לבושמשאלות
מיד,בושמתעוררתהאומניפוטנציה

לינדמהכאחד).אותוומענגתמבעיתה
היאבספרהמרכזיותהבעיותשאחת

מלאכתעלהמכבידהמסורבל'תרגומו
הרבהלהפיקהיהשאפשרנראההקריאה.

אתנכונהולתרגםהזהמהטקסטיותר
לשוןמעטבלאהמתובלתשפתו,

 •ארכאית.

ובנותאמהות

ג'וןאניקינקייד:ג'מייקה

רון,משהמאנגלית:לוסי'
 198 , 2000החדשההספדיה

עמ'

האפור-הסופרתקינקייד,ג'מייקה

בכלמתעמקתהמהוללת,אמריקאית
שלהעלילהבכלובת.אםביחסיספריה

בהשראההנראהכפייצוץ,זה

בצלחסותשלהמוטיבאוטוביוגרפית.
לגילבהגיעההבתאתהזונחתאוהבת,אם

בתמטיקההמרכזיהחלקהואההתבגרות,
נובלותמשתיהמורכבהזה,הספרשל
אתהמותירהאכזרית,התבגרותעל

כשםקר'לב(אושבורלבעםהגיבורה
הנובלה"לוסי").בנובלההפרקיםאחד

עדןבגןמתחילהג'ון","אניהראשונה,

מבלהג'וןאניהילדהומציאותי.נפשי
אידיאליבאיבחייההראשוןהעשוראת

באהגם(משםהקאריבייםבאייםויפהפה

בעיירהוהעונגהאהבהוחייהסופרת),

אמהבחיקהאהבהלחיימקביליםהקטנה
מתבררתמאודמהרוהמנחמת.החמה

שאליההאכזריתהמהתלהג'וןלאני

הופעתעםופגיע:רךכהבגילנקלעה
אותהזורקתהראשונים,נשיותהניצני

כאילואליהומתנכרתהרוחותלכלאמה
פרימדמה,דםמבשרה,בשרחיתהלא

הסימביוזה .כךבשלדווקאואולי-בטנה
מכאיב,בניכורמתחלפתהחובקת-כל

כאילוממש-התאומותהנפשותואת

הפולשעמוקקרעמחליף-אחדגוףהן
ומתבטאהילדהשלנפשהלתוךעמוק
הנובלה,חסרה.ובנשיותנפשיתבנכות

חושניותשלעזיםבתיאוריםשמתחילה
לתיאורממשיכהוריח),אוכל(ממגע,

שאיבדהשמאזהילדה,שלההמומהנפשה
אפליםצדדיםלפתחהתחילההתוםאת
עושרולמרותומזוכיזם.אכזריותשל

-הסיפורשלוהציוריהחושניהלשוני'
וקםהניירמןאליךשמתפרץעושר
באופןמנתחהוא-שלךבראשלתחיה

ביןהיחסיםאתביותרומדוקדקשכלתני
הסימביוזהמןהחלובנות,אמהות

(שבמקרההינקותשלוהחונקתהמחבקת
ועדהחביון),גיללתוךגםפלשההזה

כפיהמתרחשת,האיומה,להתנכרות
הילדההדדי:צורךמתוךהנראה,

מתחילהעצמהאתלהגדירהמבקשת
לעכלמסוגלתשאינהוהאם,להתמרד,

מזדעזעת(ואףהמרעישותהחדשותאת

לצדה)וצומחתהולכתנוספתשאשהמכך
מתוכהאותהמקיאהשהיאבכךמשיבה

הנובלההסימביוזה.אתסופיתומחסלת
קורעתג'וןאניגםבוברגעמסתיימת

זרועותמידיבהקלה,אךבכאבעצמה,את

אךהמשתלטת.ומנפשהאמהשלהתמנון
בדיוק,מקוםובאותומחדשמתחילהוא

בהגיעשתחילתה"לוסי",השביח,בנובלה
לפתחובניסיונהלאמריקההגיבורה
עצמית,זהותולגבשנפרדיםחייםלעצמה
הוואספיותבלבושחורהצעירהכאשה

מטבעוהמתחסדת.הנפשיפתהבורגנית,

אתחסרההשביחהנובלההדברים,
החייםמלאתהמהממת,החושניתהעוצמה
בנובלהשמתקיימתההורס,והיופי

ולוהגיבורה;שלילדותהשעלהראשונה,
קינקיידשלהספרותישכוחהמפנירק

פרטיםשלונושםחיבפסיפסנמצא
בעיקרמצטיינת,היאשבהםקטנים,

העושרהילדות.עלכותבתכשהיא
זוכרתשהיאמהכלהקטנים,בפרטים

הואורגשות,מעשיםכוללילדותה,על

לאורבעיקרהשתאות,ומעוררמפתיע
האנשיםשמרביתבזיכרון"החורים"

לקינקיידשלהם.לילדותבנוגעמפתחים
כותביםאואנשיםעםחלקאיןולכתיבתה
הילדות,אתולפארלשכתבהמנסים
מוטבאוליאועדן.גןמיןחיתהכאילו

עדן'גןישקינקיידאצלכך:זאתלנסח
מוקדםמוקדם,בגילמשםנזרקאתהאבל
לאדברשוםבנפשךהחורואת .מדי

ירפא.

ישיריםהםקינקיידשלהטקסטים

הגדולכוחהתיאמן.שלאבמידהואישיים
הפועמתהזו'הישירהבפשטותהוא

כתיבתהכךבשלאולילבה.ממעמקי
שלתחושהומייצרתלעתיםנחסמת
לפרוץשמתקשהמדיאישימעטטקסט
עולמהשלהמוגדריםלחומותמעבר

 /והמשוכללהמדויקגרםהתר .הפנימי
מצליחויצירתי'שופעבעתבהשהוא

שלהעשירהשפתהעםלהתמודד
לקלההקריאהאתוהופך /קינקייד

 •ונעימה.
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קפהביתשלמשולחנו
גילןמקסים

דגלים

צבעונייםוסרטיםחניתאלאהיהלאהראשוןהדגל
ראשואתגםשיפדולפעמיםהלהב.לידקשורים

היריבאתלהפחידבמטרהקצה-החנית,עלאויבשל
השבט.שלעוצמתועלולהכריז

הכוחותאתללכדכדידגלים?בכללישמהלשםכי
אובמלכותמורדאתהאםביןריבונות.ולהפגין
כוח,הפגנתהואהדגל Iקיסרואתהמשרתסנטוריון

דגלהנושאיםבאלהלהתגרותואמצעיתקווההבעת
משמשאבוקות,לאורהמונייםלטקסיםבדומהאחר.
-השורשיותהתחושותאתלעוררכאמצעיהדגל

לקבוצהיחידיםהמלכדות-ביותרוהמסוכנות
פרוע.להמוןאומגובשת"

לסיפורילהאמיןאםשימש,הקדמוניםהעבריםאצל
ניידתקופסהדמויכדגלהקדשיםקודשהתנ"ך,
מהעתחוקריםלדבריבמדבר.העםנדודיאתשליוותה
דמות-האלאתשמרוהעבריהשבטבניהאחרונה,

השתמשו,בארץקדמוניםשבטיםבתיבה~.השבטשל
אלצעדועמםכבדגלים,אליליהםבדמויותהם,אף

רבת-זהויותאלהואותההפלישתים:אלבעל,הקרב:
גדותאתוגם Iליאורהפרתשביןהמרחבאתשכבשה

עשתורת,כאיסיס,שמותתחתהמזרחיות,התיכוןהים

אפרודיטה.ונוסאוענת, ,אישתר

העשוייםמוצק,מחומרדבגליםהשתמשורומילגיונות
ה"נשרים"זהב.-בודדיםובמקריםצבועעץאוארד

מופשטיםגםמעורבים,סמליםאלאהיולאהרומיים
פיגורטיבית"."אמנותוגם

לראשונהכנראההפיצובימינוהמקובלדגל-הבדאת
האביריםהשלישית.במאההחלהצלב,במסעות
עלאוסוסעלרכוביםארץ-הקודש,לעברשצעדו

הנישאגדולצלב-עץבתוספתאריס,איזהשלגבו
 ,גדודישלטעודעלויתרו ,כומראוקציןשלבידיו
 Standard ,-באפוא,הסתפקו,הםוטורדני.כבד

Etendard , סמלאו-צלבעודועליוסדיןמעין
 .הפיאודליהאציל

לכללוהפךהדגליםמנהגהתפתחהרנסנסבתקופת
אתהרחיבוהנפוליאוניותהמלחמותומקדש.מקודש
מדינת-הלאוםשלצמיחתהבל-ימחה.לכורחהמנהג
מלחמותהחדשה.הלאומיתבמסורתהדגליםאתעיגנה

 ,הולנדקושטא,ונציה,השארבין-הימיותהמעצמות
כמעטממדלדגלהעניקו-וצרפתפורטוגלספרד,

הנציחויצירות-אמנותמיתולוגי.מקוםומכלדתי
למעןרקלאלמות,רצונםלהביעהחלוואנשיםאותו

הדגל.למעןבפירוש,אלאהמסתערהגדודאוהממלכה
מבטכדיבתוךבגסיסהסיפוקיותרהרבהישהרי

להיאבקצורךללא ,למותךמוחשיתסיבהלעבר

להקריבלךגרםמהלהיזכרכדיהאחרוניםברגעיך
 .הסופיבןהקוראת

כשדהירוק-סמלייםכללבדרךהיוהדגליםצבעי
כאש-קרבות,אוכדםאדוםכאדמה,שחור , 2כיעראו

לדגלשהפך Iהציוניהדגלבאלה.וכיוצאכיםתכול
הועתקהואזו:מבחינהדופןיוצאהואישראל,מדינת
בעצםמשמשוהואותכלת,לבןהטליתות,מצבעי

דתי.דגל

שפסולמהכלשלמדגםהלאום""דגלמהווהכךמשום
אחד,מצדהמדינה:שלהמבנהבעצםודו-משמעי

חילונייםקריטריוניםעללענותהאמורהמדינת-לאום
"מדינהשנימצדומשפט:חוקשלבינלאומיים

יהודיתבשליטהדו-לאומיתמדינהולמעשה,יהודית"
בלעדית.
בגרות,ילדות, Iהריון :משלהםדרך-חייםלדגלים
דגל.מפילהבהתהוותהקבוצהלפעמים,זקנה.

אףהמציאהכנענים","אביוטוש,יונתןהמשורר

לשעררקאפשרוארגמן.תכלת-וצבעיודגלהוא
לדבריהתוחמים,גושי-המיםשניאתסימלשתכלת
עברארץאתהמנוח,העברי"הנוערלגיבוש"הוועד

צבע .ליאורועדהפרתמןאחדגושמהווהשלדעתם
המלכותגווןהואארגמןכי Iיותרבעייתיהארגמן

שלהאישיהמיתולוגימעולמוהנראה,כפיונלקח,
לכונןשרצהיאיר-שטרןאברהםהוא Iלח"ימייסד
היהלאוטושוהרישלישי.יהודימקדשוביתמלכות

לאמלוכניוגםה"יהודאית":לדתוהתנגדדתי-יהודי
שלמותםאחרימוצהר.באופןלאפניםכלעלהיה,

הוזנח Iגור-חוררןועדיהוטושיונתןהכנענים,מייסדי

משמע.תרתי-שהופל"ל"דגלוהפךהכנעניהדגל
שלהקמתהלאחרדווקאנולדיםלאשדגליםמסתבר
כך,קבוצה.שלגיבושהבתחילתלעיתיםאלאמדינה
השחרורתנועתידיעלשאומץהפלסטיניהדגל ,למשל

למעשההועתקפת"ח,היאהפלסטינית,הלאומית
קלים.בשינוייםעיראק,מדגלמצער)(בחוסר-דמיון

התהוותןעםשנולדוהאמריקאייםהדגליםשניגם
פסיםהעטור ,היוניוניסטיהדגל-הבריתארצותשל

בצלבהמתהדרהדרומיתהקונפדרציהודגלוכוכבים
לדגליםוהפכוזמנםאתהקדימו Iכמעט-בריטי

מרובת-מלחמת-האזרחיםבעתרקלאומיים

כוכבים-שלהוספתםבתוך ,הפךהאחדבנות.הקור

השני .בעידננוהחזקההאומהלדגלנוספים,מדינות
בעקבותשנעלמהקצרת-ימים,אומהשלדגלהנשאר
האזרחים.במלחמתהצפוןנצחון

אךאלה.חפציםשלולידתםלהריונםבאשרכאןעד
לדוגמהמשלהם.מוות-ולבסוףגסיסהגםלדגלים

תקוותםמהפכה,שלכסמלשנולדהאדום,הדגל-
לדגלהוהפך ,הבינלאומיהפועליםמעמדבנישל
בצדקשלאעצמהשהגדירהמעצמהשל

כסוציאליסטית.

ניתןהנאצית.גרמניהשלדגלההואשגוועאחרדגל
כאשרבזוי:מוותמתבוהמדויקהרגעאתלסמל

 1צעדו 1945 •בברליןאתשכבשוהסובייטייםהכוחות

הלבנים-הדגליםאתנושאיםמוחלטת,בדממה
 ,השליכואותםהמנוצח,האויבשלשחורים-אדומים

ביב-השופכין.אלמוסכם,אותפיעל
סמלכלומר , Union Jackה-הואהבריטיהדגל

תחתוסקוטלנדויילסאנגליה,ממלכותשלאיחודן
מנתעל ,אנגלו-סכסיולאבריטי .הבריטיהכתר
אתגםכמובני-צרפתהנורמניםאתגםלנשל

זההיההצפון-אירופיים.השורשיםבעליהסכסוכים
בה".שוקעתלא"שהשמשמעצמהשלדגלה
 Unionוה-הבריטיתהאימפריהשלפירוקהימיבאו

Jack וחגיגתהסטודנטיםמרדבסערתלבדיחה.הפך
הדגלאתארוכי-שיערנעריםנשאוהחיפושיות

חזן.על-הטיפש-עשרהונערותעכוזםעלהבריטי
שאופנתימהכללסמלדגלאותוהיההשישיםבשנות
 . Groovy3 ,וצעיר

בשנותרקקצהאלבאההבריטיהסמלשלאופנתיותו
שלבדגלןהוחלףבהןהעכורות,והשמוניםהשבעים

עכוזים,עלהואאףנישאשאמנם-ארצות-הברית

אנשיםשלפתטיכביטויאלאכבדיחהלאהפעםאבל
אפילוסם:הדודשלמשפחתועםלהימנותהשואפים

הצפון-אמריקאיתלמדינהארצםהפיכתלשםלא
ריקו,פורטובנילמעיןליהפךבתקווהאלא ,-s1ה

בעליאךצפון-אמריקאיותאזרחיותזכויותללא
זהותבחירתכדיבתוךלאמריקה,מדומהשיוך

כאחת.ומסחריתמיסטית

הוא,אףנמצא,האמריקאיהדגל-כךואםכךאם
הריגושיםלגבורבמקבילמואצת,הזדקנותבשלבי

אוצבאיכוחלהפגיןואי-היכולתמביתהפטריוטיים

המדינותששלושמקרהזהאיןמחוץ.משמעותימדיני
-ארצותהןהלאומייםהדגליםמירבאתרואיםבהן

"השוקהחליףבשלושתןוצרפת.ישראלהברית,
כדיתוךלהתעשרהרצון ,כלומר-הפראיהחופשי"

והלא-פחותהקמאיתהשאיפהאת-הזולתניצול
ולרודנות.להשתלטותפראית

ושלהלאומיתההתלכדותשלהתפוררותןעם
בעליבמגזריםהחלפתןעםהמעמדית,המודעות
היזמותהשפעתבישראלעלתהמפוצלות,נאמנויות
בצרפת,הלאומית'.'"המוטיבציהוהצטמצמההאנוכית
"המלךפיליפ,לראישלהמלכותידגלונשתכח
אין-"התעשרו!"הבורגנות:עלשציווההאזרח"

לינדמה .ודגלוהאישנראוכיצדכיוםזוכראיש

ייעלםהציוני-בן-הטלית,הדגלהואהלאום",ש"דגל
שלהכנעניבדגלויוחלףלאהואהיה.כלאהואאף

סבורניפלסטין.בדגללאואףהאדוםבדגללאוטוש,
דגליהםהלא-רחוקבעתידכאןיתנוססושבמקומו

דונלד'סמק ,וולדוקולה,קוקהאחרים:כובשיםשל

 • .אוי.ב.מ

~

ו ינ:

~ 

זהבשלב Iהעבריהאלהיהבן-נחום,יונתןהחוקרלדברי . 1
פסל,שאותולהניחישאוכל-אדם.אריהההיסטוריה,של

טורף.אריהשלאלאהיהלאיהוה,היושלוהתנותשראשי
 • 6"מטען"חוברתבן-נחום,יונתןהיבושים","מרדראה

משמעותהדגללצבעישהלא-אירופיותבתרבויותרק . 2
הג'יהדהחיזבאללה,כוללהאיסאלמיות,לתנועותמופשטת:
הקוראן.מןפסוקיםועליהםירוקיםדגליםוהחמאס,

בניוהג'אזכבתקליטי-הפופסליל, , Grooveמלשון . 3
והטובים.הישניםהסיבובים, 33
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 5וי~
ליוהנאמכלאומץלאסוף ~ ~ 1

שושןאדיביאסתי

ברנשטייןלאוריהחדש"המקום"מןעל

מיוחדתהיאשירשלהתחלהל כ''
ברנשטייןאוריכותבכך-במינה"

השורותשל"אחריותןעלבמאמר
הראשונההשורהשל"לידתה- ,,הראשונות

פנימית,מנגינהלאיזובהקשבהתמידכרוכה
הראשונההשורה .והולךשנבראצירוףלאיזה

מבחראתהקצב,אתהטון,אתקובעת

יש ,מאיןישיוצרתהפתיחהשורתהמראות.

בן("עיסוקהכינוי"ומסודהצמצוםמסודבה

 ) 34עמ' ,"חברים

עברה /,לזכורקשהשמושאת ,הגדול"בעץ
בניגוד /,לשבתנושעשינוהזהובביתחלחלה.

ואני;אתהחיים,קוצרעלשנובאמהלכל
 ,,מסודרת.לאבצורהשתרדלחשכהמחכים
שיריומחזוראתהפותחים ,אלושירטורי
החדש"המקום'מ'ן-ברנשטייןאורישלהחדש

בהקשבהכרוכיםבמינם,מיוחדיםחינם-

 ,הטוןאת,קובעיםהיוצרשלהפנימיתלמנגינה
ומכילים ,הקובץשלהמראותומבחרהקצב,
 .אורכולכלבוהשזוריםיגוריםהנאתבמוקטן

שעשינוהזהוה"ביתהגדול""העץ ,אחדמצד
ל"מקוםכמטונימיםואני",את ...לשבתנו
-גירתוהזוההגנההחסות,פוטנציאלעלהחדש"

ומצדקן-העתיד,בבנייתהטורחתהבוגרת,

מגבלותאתכמטריםלזכור""קשהשני:
כמטונימיתוה"חלחלה"והזקנה,ההתבגרות

אודות:עלוהוודאיתהמבוהלתהחרדה,לידיעה
שתרדוהחשיכה ...החייםקוצרעלשנובא"מה

שלהפנימיתמנגינתומסודרת",לאבצורה
אפשרויות-קיוםביןהטלטלותהיאזהספר

"החשיכהמולהגדול"ה"עץשלאלומנוגדות,
 ,"מסודרתלאבצורהשתרד
("בעונהביותרמוקדםשיריםשבקובץלאחר
אפשרותעקרוניתנדחתה ) 1967 ( ,קצרה"

שירטוריבשני ,ובזמןבמקוםההשתקעות

על-הןעצמובתוךהנעולמכתמיאופיבעלי

על-ידיוהן ,שיריטורכלבסיוםהנקודהידי
אתדוחה"אניוהנחרץ:העשיר-הגבריהחרוז

מבעיתמשהויש /אחרים.ולזמןלמקוםחיי
 36עמ'נבחרים",('ש'יריםמחרים"שאניבם,

נבחרתזהאחרוןשיריםשבקובץהרי ;) 1985

החדש",ב"מקוםכאןההשתרשותאפשרות

רב-הואהדוברמשתקעבוזהחדש""מקום

טבעשל"מקום"הואובראשונה,ובראשפנים,
המתחדשתגדושת-החיים,בהתרחשותו

בריבויניכרשהדברכפידרך-קבע,והמתחלפת
האגוז"בעץבשירים:המשובצותהטבעתמונות

היו ,צלחולאהאפרסקיםהאגוזים:מתקשים
יפרח:הפראשושנישיחמזיקים;למשיסת

צוף;שאבו ,בפריחתועץדבוריםסבבובפינה

שםחסרתציפורגםנחש:מצאנואבניםבין

הנמיהמקובל:רעשהשמיעווכנפיהעברה
חזירישלאותותפרא:שעולהצמחנלכדה:

הילולהבחוץפרא:עשביםזוחליםבחוץבר;
ורוחמגדרם;שיצאועציםכוכבים;של

ענניםשלצלליםקטנים;צמחיםשמלסטמת
לבנים;פרחי-ניירמתכסהבוגנויליהעוברים;
לעתחותרים,שורשיהםסביב,עטוהצמחים

בנפלם;נוקשיםהפקןאגוזיאדמה;בתוךסחף,
הצמחיהמתעבה;רקפורח,אינוהיסמין

ועוד.מדי:"מתקדמת

הסובב,במרחברקלאניכרזהחדש""מקום
הזמןברצףעצמוהדוברשלבמיקומוגםאלא
החייםמעשישלאחר"מקום"זהו ,חייושל

"ונמצאתיוערבית:אחריתשלמקוםהגדולים,
יוםחשובה,לאלשעה;שותף ...ומביטיושב

וגם: ;) 27(עמ' " ..פנים/,מעמידמימים,

היו"וארוכיםלשוא .נגמרוהמרובים"מעשי
בומקוםהואהחדש"ה"מקום .) 36עמ'(שם;

 ,הריבויעלויתור .הריתוךאפשרותנשקלת
והמרתוהיעדים,מרובההמתחלף,השופע,
 ,למשלכךבברור-היעד.בקבוע, ,באחד
מסעות-בעולם,עלהריתוךאפשרותנשקלת

ופתיחותסקרנותלפעלתנות,המטונימיים
בכותרתמשתמעשהדברכפי ,ולנופיולעולם
"השיטוטבקובץ:ביותרוהארוךהמרכזיהשיר

(שםכקודם"לבמושךאינוכברהעולםבדרכי
שפעמולבמיוחדבולטזהויתור ;) 23עמ'

בכותרותהניכריםהעולםבדרכיהשיטוטים
ועתנסיינה, ,"בגןהקודמים:הקבציםשירי

"שירים :>םש(וגשמים""רומא ) 1967 (ערב",

 :>םש(צפוני"ים"לחוף ;) 1973 (ממקסיקו"
עמ'(שםיפה"טרופית"ארץ :> 1996 ("הודו"

"לראות ;) 80עמ'(שם;בנסיעות""עתים ;) 79

בוונציה"חלון ;) 108עמ'(שם;בדלפי"אותך
החדש"המקוםב"מןועו.ד ;) 138עמ'(שם;

כמעטבעולםהשיטוטשלזואפשרות
להמירההאפשרותונשקלתשננטשת,

 ,בעצמיבהתכנסותבחדרים,בהסתגרות
בעברשהוסבווהחקירה,ההתבוננותובהפניית

כדי ,ב"חלחלה"ובדאגהפנימה, ,חוץכלפי
שהיא ,הדיבוריכולתאת ,בין-השארלבדוק,

מקובלשאינו"אישהשירה:אמירתיכולתגם
 ,לדברמנסה ... /.בחדריומסתגרברביםעוד

שלבסימניםחששכןכשורה,לפחות,לעצמו
 .) 32(עמ'גמגום"

עצמו:אתהדוברשואלזהשירשלבמרכזו
להתפרשהניתנתשאלהלשוטט?"עוד"לאן
חובקי-עולם,מסעותשלהקונקרטיבהקשרגם
הקיומי-בהקשר ,בעיקרואוליגם,אך

שירסיוםבקובץ.ונחקרהנבדקאקזיסטנציאלי
הגדול"הוויתורמ"מישורמתרחקזהמרכזי
הןומשככי-ויתור:מעכביפתרונותומציע

בעוד,בכל-זאת,"ואוליהארס-פואטי:הפתרון

(שם;עצמי"עםלהיטיבבמילים;מנסהאני
בהקשרוגם-במסעהדבקותפתרוןוהן ;) 25עמ'

גילויהמכיל ,המטפיזיבהקשרווגם ,הקונקרטי
דבר"בטרם;"המקום":שלהרליגיוזיתמהותו

לשוטטנצא /,מכאןלהלךבשרנצא ,נחרץלא
גבעהלגלותכדי /,למכבירשתערבעולם
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הזהשהגשםתוארחסריבתים/שניאונמוכה

עמ'(שם:חסדו"ושםהמקום,הםוהםמכסה,

והמועצם,השגוראתהמשלבזה,סיום ;) 25

מעניקשבו'העשירההמקראיתהאלוזיהעל
"המקוםהספר:לכותרתנוספתמשמעות
אתגםבנוסף,מכיל'חסדו"ש"שםהחדש"
במסע-לדבקיםהמתגלההרליגיוזיתההויה
החיים.

והאחרהשונהמקומםגםהואהחדש"ה"מקום

להתרחקבחרואלהואהובתו.הדוברשל
ומכונניםממקמיםוהםועברם,עירםמהמולת
משתתפים,מעוטתזוגית,להתכנסותעצמם

משאתשהיינוואני'"אתומבודדת:מרוחקת

נכונותבו'להתכנסהיינומקום;לזה,זהנפש
בהקשרגם :> sעמ'<שם:~עוט"שלמסתכנת

בהמרתהחדש"ה"מקוםניכרהאהבהשלזה
האחתבאשהוהמשתנההשפע,הריבוי,

נשיםהוזכרוהקודמיםבספריםאםהקבועה.

הגופניבמימושןהןומתחלפות,רבות
הגברשללתאוותוכמושאוהןהמשתנה,

אשתו"גוףמבעדרבותנשים"אוהבהדובר:

היאהפניהזהשבספרהרינבחרים">:('ש'ירים

אחת.ספציפיתזהותבעלתאהובהלאשה
גםניכרהאהבהשלהחדש"ה"מקום

האשהובראייתבהתמתנותהבהתבגרותה,

שינויהאהבה.באקסוערךרצוןשווהכסויביקט

שירים,בשניניכרלאשה-האהובהביחסזה
שלדומהתמונההמתאריםשונות,מתקופות

ברחוב:החולפתבאשההמביטהגבר-הדובר
באקראי"ראיתיךפרטי":"אונסבשירכך

הרגלייםאותןברחוב;;כשהלכתמרחוק
הכמוסות,ההןבתנועותהמשי;תחתהדשנות

כדורשמשליךכמיהראששל /הזדקרותאותה
בשירוכך ;) 95עמ'אחרים"של('זמן 11למרחק.
במלואברחוב,עברת"אשההאחרון:מהקובץ
המהיר'שלך'המעברמאיתנורחוק ...כוחך'/
ואת ... / ...חגיגית,בקפדנותצועדתברחוב,

ציפורכמו /מהדסתעצמאית,מגודלת,אשה
כלארוכיםכבישיםשחונך;מיכמוזקופה,
תגובת .) 30עמ'החדש"המקום ן'מ'(הזמן"

כרוכההמוקדם,בשירלאשה,הגבר-הדובר
בביטולכמו-גםהפרסונלית,זהותובביטול
כוחנית-בגופניותוהמרתםהאשה,שלישותה

האשהובהפיכתהגבר'מצדמינית-אלמונית
"הייתינחשקת:לאלימות-מיניתלאובייקט

/אלמוניבמקרה,עוברתברחוב,ללכדךרוצה

לקוםלזרא,מוכרתבעירעץ'עללהשעינך
שמלתך"עלזרעוכתמיסודשומרתולהשאירך

לעומת-זאת, .) 95עמ'אחרים"של("זמן

האשהשלישותהנשמרתהחדש""במקום
הקודםשבשירהאליםהמיניוהמגעהאהובה,

בה,בהתבוננותאליה,ובכיסופיםבערגהמומר

עלאחד'יוםאותך'שאמצא"עדובתיאורה:
והשמלהמפושקותנברניםיושבתהסף;

שקט"ולבושהלטובמצפהחלציך'עלמתוחה/
חדש""במקום .) 31עמ'החדש"המקום ןמ'('

רקלאהיאהאשהזה

האהבה,לאקסשותפה
המקוםלבניית

בהישבו'ולהתאקלמות
הרגעהשלפוטנציאלגם

והגנהחסותוהענקת

לי"אמריהמאוים:לדובר
//לךלטובה.הימיםשפני
 ;) 19עמ'(שםמאמין"אני

מבקשזהחדש""מקום

ולהחלישלעמעם
ו"נגינה""מוזיקה"

הנצחיבקיומןהמכוננות

השולטתהמוותאימתאת

יצירתו'אורךלכלבדובר'
הניכרדברמרפה,ואינה

הופעותיובריבוי

והמאיימותהמטאפוריות

בדמותהןהמוות:של
"הציפורשל:המטונימית

אחדלידשמצאנוהמתה;
יכולנוושלאהזיתים,

האם;הרקב:מחמתלזהות
שלאונודדת,ציפור
משלנו,ואולילילה,

הן :> 19עמ'(שם:מצויה"

עלכרתערב"אדמה/
כשיבואוגדותיה.

עלבסחףתאייםהגשמים;
תליםשנטענו:;מהכל
עמ'(שם:לתנועה"מוכניםקבורה,עפרשל
סמוי"אישבדמות:המוותבהאנשתוהן ;) 19

שלהמתמדתנוכחותו ;) 27עמ'(שם:ומהלך"
בגלויניכרתברנשטייןאורישלבעולמוהמוות

(שם:גדולה""קינהבשירובמפורש
פעמיתחדההיא,המוסיקה"שוב ;) 17עמ'

לביתי'מסביבושוב.שוב/להשמעהניתנתאך
מהםחלקרקהצללים.נקבצים /בשדות,
נשמעתההיאהנגינההזמןוכל ....מוכרים

אמת."ובאדישותגדולהבחמלה /ושוב,שוב
"ושובקודמת:קינההמוהרשיר ;) 28<עמ'

מוותשלבשורהבאוב/המעלהההיא,הנגינה
עלהמבשרותצפירות ..יום,מדיחיכיתילה

לאותביתי'/סביברצותמחלותאואש;
הנטרףהואאחרורק;נפסקיםלאשיסורים

שלא"מהשנשאר,("מהלכל."ועתעכשיו.
 .) 33עמ'

מסתמנתלאהחדשהשיריםמחזורשלבסיומו
עולמואתהמטלטליםהניגודיםביןהכרעה

הפעלתנותבולטתאחדמצדהדובר:של
הטבע,שבעולםוהמנחמתהקבועהוהמחזוריות

אתהמסיימתבתמונהגםניכריםשהםכפי

עצמםמכיניםהגבעהשעל"האלוניםהקובץ:
הדובר ,שנימצד ;) 37<עמ'חורף"שללצמיחה

החיים"קוצרעלשנובא"מהעלהידיעהבעל
ראשלהסבלאמוטב"אבל :עצמומזהירכמו
שלזהמצב :>םש(האמת"אתלדעתלאכדי
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מלא-הפוטנציאלביןעקרוניהכרעהחוסר
המוותידיעתלביןהחדש""המקוםשלהחיים
החדשהקיומימצבואתיוצרמרפה,שאינה

אומץלוואוסףעתהיושב"אישהדובר:של
הים,שבארצותילדמדברליד'הבאמכל

שילוב ;) 36עמ'<שם:בעציץ"פרועהמצמיחה
האף-על-פי-מידתה"יד",ה"אומץ",ביןזה

מכללהבותהפנימית-העקרוניתוההחלטהכן'
טורימהדהדגדולות-כקטנותהעולםתופעות

"אנידומים:וניסוחעמדהבעליידועיםשיר
די;אומרלאאבלאחריםדבריםעלאוותר;
ידיושבוחי;אנישבוהזההיופיאתלראות

אתועושות /וחושבותארניותכמומהלכות
נתן :עיניי'ם'תמידרוצה("אני " ...באומץחיי

 •והדבש"),החלב'כ'לזך:

במאמר:המוזכריםספרים

 1967שוקןקצרה","בעונהאורי:ברנשטיין

 1973קריאהסימן ,בודדים"מעשים"כולם

המאוחדהקיבוץ ) 1982-1962 (נבחרים","שירים

1985 

 1987עם-עובדשלא",מהשנשאר"מה

 1996המאוחדהקיבוץ ,אחרים"של"זמן

הקיבוץשירה),על(מסות ,חברים"בין"עיסוק
 1999 , 1998 ,המאוחד

 1999קשבהוצאתהחדש",המקום"מן

 1981עובדעםוהדבש",החלב'כ'לנתן,זך
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-אלוהיםאיןאואלוהיםהיש ~ 1~

 )-8.6.80ב ,חלפיאברהםלפטירתשנהעשרים(לציון

לוזצבי

היכרסימני

הנודעתהמודרניסטיםחבורתעםנמנהחלפי
אךשלונסקי-אלתרמן","קבוצתבכינוייה
גםנתייחד ,לעצמוהתגדרדרכומתחילת

התמטיים-בערכיווגםשלובפואטיקה
ההגותיים.

לוסיגלוהמתוחכמיםרמי-הקולחבריובין
גיבוביוצורביברקללא ,"עביה"הבעה

אתהעקרוניתלתפיסתובהתאםהפתעות,
והמיושבעני""אלתחתהחוסההעני","העולם

"אלמונים",בני-אדם
השלושיםבשנות-דורושלהשיאבתקופת

 ,מינוריכמשוררחלפינחשב-והארבעים
ואילוהבולטים;הייצוגייםהמשורריםבצד

בהערכהשירתונתקבלההמדינהבשנות
שלביותרהמעניינותהשירותכאחתגבוהה,
עדותהיאהמאוחרתשהתקבלותהברורהדור.
דיברווהפילוסופייםהאמנותייםשמסריה ,לכך
שמצאוצעיריםקוראיםשלרביםלבבותאל
למשאלותיהםסיפוק-בהדווקא-בה

כשוחרי-שירה.

כברלחלפיהאופייניתמסריםמערכתאותה
על-ידיסוכמהואףבביקורת,הרבהנידונה

אברהם"שירתבמונוגרפיהסיכום-ביניים

חלפי".י
הפילוסופייסודהעלהדעתאתלתתישכאן

ייחודה,ומקורטעמה-נותןשהוא ,בלבד
יחד.גםוההגותיהפואטי

שאלת-השאלות
היאחלפישלבעולמוביותרהמכריעההשאלה

איןוכשאלת-השאלותאלוהים,איןאוישאם
ועוקצהמשכנע,פתרוןלעולםנפתרתהיא

באובססיהבשאילתולהתמידהדובראתמניע
בסבךביסודונתוןהואכךמשוםנרגעת.לא

גרידא,אקזיסטנציאליותולאמיסטיותהוויות
מסוימת.מגמתיתביקורתשפירשהכפי

אקזיסטנציאליותסיטואציותשלדיכוייךאמנם,
העכשווית,התורפהאתחושףבשירתו

ממיסטיקה,המודרניתהאכזבהשלתוצאתה
הישות;עלהאיבותהכרתאתהמגבירהאכזבה

שלאקזיסטנציההיאזואקזיסטנציהגםאך
 2לדילמה:רקהמביאהנצחיבחיפושומיסטיקן

ולא-אלוהיםאלוהיםפני
ולא-כלוםכלוםפני
כלפני

 (ב' 39)

אלוהים""פניישותשלוביהמניההסתירה
כחידתמתעצמת"לא-אלוהים",שלואיבות
ולא-כלום",כלום"פנישליחדיוקיומם
גםמתבטליםואינםמתיישביםשאינםהפכים
כל","פניהסוגרותבמילים

לחידה,כפתרוןפני-כלהכוללה"גילוי"חיפוש
הבלתי-מתיישבת,הסתירהכיישובגםואולי
בלתי-היאהשאלהבלתי-מושג,יעדהוא

לבלתיהמודעותודווקאמעיקרה;פתירה
המיסטיקןאתהמריץכוח-הדחףהיאאפשרי

זהמיליםצירוףאמנם .להשיגוהמודרני
תרתילמעשההואו"מודרני""מיסטיקן"

אופני-ר~יההמניחמושגהואמיסטיקןוסתרי:

הולםזאתלמרותמעיקרם.מודרנייםבלתי
לנצחהנוההמיסטיקןשהוא ,לחלפיהצירוף

אלוהות,פניכהתגלותמיוחלתדמותאחר
אין-מסעועורךובשירהבחייםאותההמחפש

מודרניבעולםמסעזהואבללקראתה:קץ
גילויי-כלוהחסרבכפירההמיוסר ,הספקניזה,

פנים.

מעמנוהרחקנסתכיידעתי,

גלגולןדדמותומהמידאתהזמיאן
 ...לתועהפנים,ליגלה
פתוח(חלוננו---החללוריק
 .החלל)ריקמהבו,נראהלמען

וברוח,בלילותאותןחיפשתי
בשרבאותןחיפשתי

 .ובטל

 (א' 119-118)

תכליתואתימצאלאלעולםהריהאלחיפוש
עםמגעכלניתקהאל-הרחק""נסתכי

 ,להפך ,האלעםמגעוניתקהאדםולאהאדם
אתה?מיוחוזר:ושואלהרףבלימחפשוהאדם
אותהבאין-סוף?מספרםמהגלגוליך?מהם

 ,קשרליצירתנצחיניסיוןהיאהנצחיתהתהיה
האדםשלממצבולגאולהכסיכוילגילוי-פנים

נוקבתראיהמולנכזבהסיכויאךה"תועה",
החללשלכפולה,ריקנות ,החללריקכי

הנפשחללושלבחלוןהנראההחיצוני
יתייאשלאלעולם ,כןפיעלאףהפנימית.
רקכיאלוהים,מלחפשחלפישלה"אני"
חיובי.תוכןבאיזההריקנותאתממלאהחיפוש
הגותולמיטבהמניעהןהאלוהיםשלהשאלות

ניסוחיםמתוךהמתגבשתהגות ,חלפישל
 ,אחדמרכזיכצירהפוכותואופציותשונים
ומובהקת.ייחודיתאישיתלפילוסופיההיסוד

מכונןמגורםהיישריוצאזהשיסודגםמה

מצניע questכ-והשירההחייםתפיסת ,סגולי
אתהקובענטול-יומרה,חיפושיםכמסעלכת,

החושפת"עביה"פואטיקהביןהמיוחדהתואם

בני-אדםאודותעלתמטיקהלבין ,עניעולם
"אלשלגילוייםלהםהמבקשים"אלמונים"

נתבררואלומתואמות<מערכותעני"
 .)חלפי"אברהם'ש'ירתהנזכרתבמונוגרפיה

החיפוששלהדילמהמתחדדתבנקודות-מפתח
וממצים,מרוכזיםבביטויים-איןאויש-

 :שיר"ב"סתםכגון

ישןאם

ישן)כמון(אין

פניםתסתיראל

אליןמדבריםאדםבני
אבניםלא

 (ב' 270)

"אינך",שלאפשרותמניחהישך""אםהשאלה
כמוך"איןבהחלטקובעהישותעלההימורורק

שלהידועה(בדרכוההימורכהמשךישך",

-פנים"תסתיר"אלהאדםמבקשפסקל>
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שהרילגילוי-פנים,מובהקתאנושיתבקשה
 ,גילויבליגםיתקיימוהאבנים, ,הפיזיהעולם

לו.לייחלמוכרחיםבני-האדםאך
 ,הפתרוןהיאבעיה,אינההישותזובדילמה

הבלתי-בעיית-הבעיותהיאהאיבותורק
שליצירתוכללאורךמתמידהולכןנפתרת,

ועדמוקדמיםמשיריםדוגמאותהנה .חלפי
אינך"כי ,אינךכיהרואות"בעיניומאוחרים:

רקהוא,רקישנו),<אםאלוהים"רק ,) 72 'א(
אלוהירגע"זה ;) 325 'א(איננו)"<שאוליהוא

מכל!"הנעלה ,) 47 'ב(אל"איןלמרגלות
אלוהים"אם ;) 52 'ב(הנעלה"איכותךשפוך
 .) 292 'ב(לציפורים"מעלשםהואהרי ,ישנו

יצירה,שנותכיובלהנמשכתהאיבות,הכרת
התופעות,כלעלאי-אמונהשלארסמטפטפת

לפנותהאובססיביהצורךאתמשתקתאינהאך
כופר",ב"תפילותגםולוא ,האלאל

האלאשמת
המשימהאשמתהםבאי-אמונהותוצאתוהפניםהסתר

האנושיתכלפיההטחהלכןהאדם.אשמתולאהאל
הנכוןהמצבלסדריהעליוןהאחראיעלהזעםמעלה,
-והמבוקשהצדקבחושמטאפיזיתפגיעהמביעיםהעולם,
אמונת-אומןכצורךהתפילהחיובית.אמונהולאוהיושר
כבימי-קדם,בספקמוטלאלאלמופניתבלתי-נמנע,אנושי
כאביבליהכרחיתתפילהזובלתי-קיים.אפילוואולי
הפקפוקיםנעדרת,בנוכחותהודאהפרדוקסלית:אך

והספקותאלההפכיםמוחשת.באיבותנעלמת,בישות
-המודרנייםומדברמתייחסהאדם,רקדיאלוגייחסמונעים

תחתמתוארונעלם.נאלםהאלואילו ,העליוןנמענואל
האדםאתמביאותונשנותהחוזרותהאכזבות

כדיעדלהתקרב,ונשניםחוזריםלכסירנות
ובדמותובצלמו ,עצמומתוךהאלוהיםשיווי
האלנעשהובכך ,האנושיצורכוומתוךשלו

לאלהיחסאנושית.לפניהאפשריתכתובת
את-לרגערק-לרגעמשעהואנושיקרוב
החיהדיבוררקכי ,איכותואוישותושאלת
מכולהגבוהלנמעןלהתקשרהצורךאתממלא

מכול:והעמוק

להיותךכהמצפיםאלהכל

מהםאחדכמו

להיותםאו
 .הרביםבמרומיךכמוךכלס

מכל!הנעלה
הנעלהאיכותךשפוך

וליל.יוםמבקשיךשלחלומםעל

 (ב' 52)

ספק,ללאהזהבעולםהקיימיםאדם,בני
 ,שביבגוףנמעןלהםשיהאהאלמןמצפים

ובעלודאיקייםמהם",אחדכמו"להיותך
בלבדובזהאנושית:להשגההניתנותתכונות

כולם"להיותםבני-אדםשלייחולםיושג
קודם-כלהםהשוויםהצדדיםכאשרכמוך"

גםו ,לאלמכווןוזהודאית,בהוויה"להיות"
וזוהי ,לבינךשבינםהדמיוןמכוחלהתעלות

נכזבהאנושישהייחולאלאבני-האדם.תכלית

כאשרתמיד

"הנעלה
אינומכול"
ודאינמען

 ,בעיןוקיים
שניכצד

אלאבדיאלוג,
בלתי-קיים
ב"אינותך

הנעלה".
היאהאיבות

תורפה

עקרונית

במושג-האל,
האלאשמת

אשמתםולא
"מבקשיושל
וליל",יום
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"אשרי":ייצוגיתכותרת

לבם.בתוםמאמיניאשרי

שבורי-אנושיותמתכנסיםהם

מכסותנכפיםבצל

אדיש.הפקרמפני

תפילותאומריאחרוניאולי
 .בעולמנו

 (ב' 222)

צדיקיםמזכירמתחילים"אשרי"השבח
לב,בתוםמאמיניםהםכיאשריהםוישרים:
אמונהלאאבלתלויה:ובלתישלמהבאמונה
בעולם,האדםממצבהמתעלמתעיוורת,

האנושיותזו"שבורי-אנושיות",הםגם ,להפך
מטאפוריתבשבירה,הפרדללאהכרוכה
שבורשקיוםהיודעיםהםיח.דגםופשוטה

מכוונת.השגחהנטולאדיש","הפקראיננו
מכסות",כנפיים"בצלהמתכנסיםהםהרי

מלא"אלתפילתמאזאלוהיתלחסותביטוי
לביאליק.כנפך"תחת"הכניסיניועדרחמים"

בפנימגןתמימהאמונהשלהכנפייםכיסוי
אומרי"אחרונישאלהגםמההקיום,אימי

שעצםתפילה,שלהמקוריבמובןתפילות"
"שומעשישההנחהבכוחמעודדתאמירתה

תפילה",
קשייעללהתגברהיאהאנושיתהמשימה
היאאךהאדם,שלבמצבוהנעוציםהאמונה

בשיריםכברכבלתי-אפשריתמודעת
האיש;זהשלחדרוקורי"בסבךמוקדמים:

הואאיך ,לוהיאאחתלכן /האלוהים.נחנק
חרטאותו-ושמו ) ... ( /הכובע.אתחובש

כחדרהמציאות .) 58 'א(המתים"ביןמכבר

-אלוהיםחוויתמאפשרתאינהקוריםאפוף
נחנק":"אלוהיםשלאבירהחוויתרקחיים

המפורשיםלאדישות,ואףלוויתורהסיבהוזו
הכובעחבישתרקולא-לו"היאב"אחת

כמייצגתתכופותזובשירההחוזרתהסמלית,
שמוחריטת ,ובעיקרגם,אלאאנושית,הופעה

המוות,שלהגדולהנושאתלויוכךהמתים.בין
למוות.רקהמובילהקיוםשלהעירוםצביונו

חרמותמיעוט

חלפישללדוברדילאפסיכולוגית,מבחינה
כנחמה-עודלונחוצההאיבות,בהכרת
פגיעה-האכזבהעלכנקמהאףואוליעצמית
גמורהירידהכדיעדמושג-האלוהיםבעצם
מוקדם:בשלבמוכרזתזוואףהאל:קרןשל

שאיננו,הנצחי-אתהאך

המשעמםאתה

המפהק,

 .ואויבתהסומהעינךאתלקראתםלוטש

 (א' 72)

"הנצחיבבחינתרקלאמחמירההתורפה
אטרקציה:כלשלבהיעדרהגםאלאשאיננו"
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נותרהשראה,מכולמתרוקןהאלוהיםמושג
איןאומשעמםישאם(ביןמשעמםטשטושבו

ענייןחוסרשלפיהוקהיאבשורתומשעמם),
אםהאלוהים:עלהאשמהמוטלתשובעצמי.

לקראתך"אדםבני"נוהיםעודהשירבתחילת
כאטרקצית-האטרקציות,אוכסיכוי-הסיכויים

ובנלישליליבגילויהציפיהנכזבתלבסוף
:p ואויבת".סומה"עין

כמוותוהאלכזמןחאל
נתליתאלוהייםבגילוייםלהיאחזהשאיפה

בזוזוהכרוכותהמוות,ובחזותבתפיסת-הזמן

פרדוקסליפן-הזמןהזה.בעולםונודעות
כיחסלרגעהנצחאתהמייחסה"אינפנים",של

הרגע"חסדעללנצח"השבחהיש:אלהמוחלט
אתהנצחיםכמהבןהזמן!// ,"הזמן ;) 266 'א(

"הנצח, :) 142 'א(המוות"הוד ) ... (היום?

שבגןהספסל;מזה ,מכאןהוארחוק /הנצח,
לבן;לילה"יש ;) 160 'א(ולו?"לימה)אך ... (

 /כבלתי-פנים,רגעשל)ונצח ... (שחור.ולילה
"אותך ;) 183 'א(ליצנים"וגיחוךקדושה.וצלם
עולמותעלחלשומי /.בידיוהנצחחתל

 /היה,שהואלפניאחת;דקה/ושביבעדין?/
 ;) 184 'א(יה?"-בעולםהכוכביםשםמי

אלמוגי-פאר.רגעיו /קדוש./קדוש,"הזמן
קדמוןאלוהיםראשעלנצח/שלכתרהוא

 .) 222 'א(ועיוור"

מקבציםבמכווןשנבחרוהדוגמאות,בכל
נצחשלבתאריםהזמןמתוארמוקדמים,

בחיווייםאולאלוהים,כמטאפורותוקדושה
קדמון",ו"אלוהים"עולם-יה"כמוישירים

ב"הודמתממשמושג,הבלתיכנצחהזמן
וכךאדם:במושגיהנתפסכנצחהמוות",

האנושיות,למידותהאלוהיהגורםמתורגם
בתוארכגוןהאלהאנשתשלטיפוסיתבפעולה
כאל-הזמןשלדו-ערכיתתפיסה"עיוור".
בהגות-והמוותהאלאתמצרפת-וכמוות

האלהתכנגדהרירב-משמעית.אךאחתיסוד
האנשהעל-ידיהגחכתוגםאפשריתהזמן

הוראההמשמיעליצנים","גיחוךכמומגמדת
כ"בלתיביטולוואפשרימקדושה;הפוכה
האלשל"אינפניו"שלוריאציהפנים",

 'א("הזמן-באין-פנים"הבאות:כבדוגמאות

לי;היהלא"מנוסאשרהאלכמוממש ,) 54
כשם .) 54 'ב(לקראתי"ההולכיםאינפניומפני

מוטיב-"אלמוניות"בתוךהאדםשמיטשטש
כך-האנושיתהזהותבתפיסתמרכזי

במחיקתב"אינפנים",והאלהזמןמיטשטשים
העליונותהתופעותשתישלהסגוליתהזהות
אחתזוובעצמם.בכבודםוהאלהזמן ,ביותר

 ,יחלפשלבעולמוביותרהכאובותהבעיות
ההיכר.תווישלואובדנםהצלםמחיקת

הזמןובמהלךאינפניםשלאלתחתהרי
מתגלהכולה,ההוויהמיטשטשתבאינפנים

מסוימת;ובלתיסתמיתכישותאפרוריבאור
בשירתמראות-היסודשלצביונםנובעומכאן
האפורצבעי ,הנצחיהגשםמראות ,חלפי

נודעשוב, ,וכךה~תארים.קוויו~שטוש

 ,ןהמכונהגורםמכוחהנקבעהפנימיהתואם
עולםכמוהאסתטייםהגילומיםמערכת

כמורוחניתבהנחות-יסודכרוכההמראות

שובנקוטהתואםלהבלטתתפיסת-האל.
לאלוהיםתחילהשיוחס-"אינפנים"המושג

לגורםולבסוף ,אלוהיכגילוילזמןואחר-כך
הטבע:מאיתניראשי

תרחףעודאלוהיםרוחכי

על-פני
אינפני

המים.

 (ב' 59)

אלוהים"ורוחהבריאה,לפרשתהאלוזיה
מהפכת ) 2א'(בראשיתהמים"פניעלמרחפת

בתוהוסדרהשלטתשלהמקוריתהבשורהאת
 ,מהותיטישטוששללמצבומחזירה ,ובוהו

המפורשיםהמיםפנידווקאהמים".ל"אינפני
משתקףובזהלאינפנים,הפכובבראשית

מתגליםהאל-הזמןשלאינפניוהבסיסי:התואם
ההוויה.שלבאינפניה

חזות-האנושיות.הפניםארנוןהואהמוות

אתלהשיגהאנושיתהאפשרותהיאהמוות
היחידההאפשרותואוליהאדם,במושגיהנצח

"מהכמותו:אינפניםולהיותלאללהתוודע
עמוסאחרי;ךאלךאם /,אדוני ,יהלוךמחיי

 :) 74 'ב(קרבני"הרוצהאדמה;זכרונות

לבדי;שם/אנימותי.ממרחקישלוםשלום,
אותואחריהליכה ,) 76 'ב(ושמי"גופי.פני.-

בזכרונותעמוסהאנושיתכהליכה ,האל ,אדון
כביכולהאדמה:ברכתאתמקבלתארציים,

האדמה,בה.ובהיבלעותובקרבןהאדמהרוצה
המתאתמקבלתכאילוהעולם,אתהמייצגת

קוראהמוותשממרחקיגםמההאלוהים.בשם
המיוחל.ה"שלום"אתהשיגכילשלוםהמת

אתהנכונה,בדידותואתמצאבמוותדווקא

אתכאינפנים,פניואתחסרת-הזהות,זהותו

מספר-החיים.שנמחהשמוואת ,שנתבטלגופו
שלשאלת-השאלותאתכביכולפתרהמוות

הנגרף,הגוףמגבלותאת ,לפיזיהמטאפיזייחס
שלזהותוקשייואתהאני-הענידיוקןאת

האלמוני.

ממושגי-מסורתחופשיתעצמיות

האלוהיםעל-השאלותשאלתשלמרכזיותה
מושגי-המסורת.מטעןאתכללמשקפתאינה

ליריתאישיותשלעצמיתהגותזואדרבה,
הכרת-ביןהרףבליהמתנודדתתלויהבלתי
הטלטלהאתומעלהלאכזבת-האיבות,הישות
פילוסופיהושלשיריתהבעהשלגבוההגחלדר

שלשאלוהיו ,בבירורמשתמעמזהאישית.
"אלמושג-המושגיםאלמתייחסאינוחלפי

אלא ,ויעקב"יצחקאברהם"אלוהיאויהודי"
 ,ליריקןשלהרוחניים-נפשייםלצרכיורק

עםוחיאישייחסלפתחמבפניםאותוהכופים
גילוייםאצלומצוייםאמנם, .שלואלוהיו
במונוגרפיהכברשנידונומובהקים,יהודיים

תפיסת-אתמכתיביםאלולאאך 3הנזכרת,
הגותומערכיעלהשלכותיהואתהיסוד

חוגיםברוחחופשית""מחשבההמיטלטלת.
 ,-19ההמאהמאזבהמעדכרתבתרקרמיםמת

צרכיהלפיולהרגישלהגותהרוחחופש
סמכותשלתכתיביםוללאבלבדהאנושיים
מסורתית.

התוחלתעצמםבשיריםמודגשתכךמשום
תוצאותיוואףמסע-החיפושיםשלהאישית

האישיות:

בידשמיםקומץעם

חיי.אתעוברהייתי

היםאתחוצההייתי

ברגלי

ביד.שמיםקומץעם

 (ב' 92)

 ,האלשלבמקומו ,המטאפיזיבמובנםהשמים
הישגולאגדולהאישיתמשאלהמייעדים
השיגשאילו ,עצמועלמעידהאנישבעין.

ולואמטאפיזיתודאותאיזו-קומץ-שמים
הישגשוםממנונבצרלא-ביותרקטנה
אישיכתנאילונדרששמיםקמצוץהזה.בעולם
להרגשתהמספיקתנאיגםשהוא ,הכרחי
אינושהתנאיהיא,הבעיהוהישג.הצלחה
לתוצאהמביאוחסרונולעולם,מתמלא
נצחית:לציפיהגורלית,

לומחכה-אני

השמששלפנסה-השבור-ליד

מחיי.שעהכל
-רוחקצריוהם
 .וזמן

 .מחכהאני

 (ב' 145)

לציפייתו ,המיוחדהאישילמצבומודעהאני
לולמצפהונחוץמתגלהשאינו ,"ול"הדרוכה
במהותם,פרטייםחיים ,חייושעותבכול

זוהאישיייחודהבכולאךוזמן.קצרי-רוח
ממנהשנעדרתטיפוסית,מודרניתסיטואציה

כבעולםמנחמתבשורהאוהתגלותכל
המסורתי.

מסורת,ממושגיהחופשיתהעצמיותאותה

שלאישיכורחמתוךאלוהיםבחיפושוהנתונה
שלמורשתואלחלפיאתקושרת ,ריקןלי

 • .טשרניחובסקי
העברית",בשירההפילוסופי"היסודמהחיבורפרק

ומסריםונפשרוחבהלכיהגותיים,בעיקריםהמתמקד
במאהשירתנוממיטבהעוליםהיסטוריים-חברתיים,

העשרים.

הערות

 1994צבילוז, . 1

של"שירים",הכרכיםשנימתוךהובאוהציטוטיםכל . 2
המאוחד;הקיבוץבהוצאתחלפישלקבציוכלכינוס

 ) 1986<משנתא'בכרךמקומהצויןמובאהכלובשולי

 ,) 1988(משנתב'בכרךאו

"הדיםי'פרקגרפיה)(מונו 1חלפיאברהםשירת , 3
לאומיים","שיריםהסעיפיםשבעולם",למאורעות

השחרור".מלחמת"שירישחיה","מראות
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היושוההיכןחמלה,ניחא
פזמירי

ELZBIETA ETTINGER 
HANNAH ARENDT/MARTIN 

, HEIDEGGER 
1995 YALE 

דר"ח /בירושליםאייכמןארנרט:חנה
 2000בבלהרוע,שלהבנאלירתעל

ארנדט/מרטיןחנהאטינגר:אלז'ביטה
 1995בסטרןפרי ,גרהייד

ב"אייכמןלדוןמיתמםזההיה 1
שלהבנאליותעלדו"ח-בירושלים

שלגרפיה*הנירמןבמנותקהרוע"
עםהממושכיםמיחסיה-ארנדטחנההמחברת

התסביךומןואהוב,מורההיידגר'מרטין

ממייצגיוהיאשארנדטהיהודי-גרמני'

 .ביותרוהפאתטייםהקיצוניים
היידגרומרטיןארנדטחנהשלזהכמוזיווג

שלדרמטי'ודאימקברי'כמעטתוצרהוא
ונערץמבריקפילוסוף-הואהעשרים.המאה

עלייתהעםהנאציתלמפלגהשהצטרף
מגרמניהעתבאותהנמלטה-היאלשלטון:

שהנאציםמבטיחהפילוסופיתשיניה,בעור
כליהדותה.ב'אשמת'לפסגהדרכהאתחסמו
הקיצונייםקטביהאתמסמלתהזהבזיווגצלע

הזאת:המאהשל-ביותרוהאפליםהנאורים-
בברק-ארנדטובגאונותו'בנבלותו-היידגר

אותההושיעשלאשלה,האינטלקטואלי
הגרמניתלתרבותהפטליתאהבתהמסימאון
בפרט.היידגרולנאציבכלל'

שבעבגיל .-1906בבהנוברנולדהארנדטחנה
סטודנטיתחיתההיאמאביה.ייתמהחת

מרבורג,באוניברסיטתלפילוסופיהמצטיינת
אזדרךשכוכבוהיידגר'מרטיןשליקירתו
באקדמיההמקורייםהפילוסופיםכאחד

היידגרהיההיהודיהארנדטבשבילהגרמנית.
אהבתוומאהב.מורהנערץ'תרבותגיבור

לבאלשייכותגןערכנראה,לה,העניקה
אתבהיידגרראתההיאהגרמנית:התרבות

לעשותאותהשלחנשוי'שהיהכיווןפסגתה.
אוגוסטינוסאצלהאהבהרעיוןעלדוקטורט,
בהיידלברג.יאספרסקולעמיתואצלהקדוש,
לקשרמכשולהיווהלאמעולםהמרחקאולם

ב-ארנדטשלמותהעדשנמשךהשנייםבין
מגרמניה,ברחהכשארנדט ,-1933ב , 1975

הנאציתלמפלגההיידגרמרטיןהצטרף

פרייבורג,שלהאוניברסיטהלרקטורוהתמנה
עמיתיואתלסלקהקפידשמשורותיה

ארמונוהגדולמורהואתביניהםהיהודים,
קולשלה,למורהאזכתבהארנדטהוסרל.

מהראךמפלצת".הואש"היידגריאספרס,
ב"רומנטיקן'מפלצת'ההגדרההומרהמאוד
העובדותאתפטרשהיידגרלאחרתקנה",חסר
 ,"כ"בדותותהללו

הרומןעלחרטהמילתהביעלאמעולםהיידגר
בעצתגםזאתעשהלאהואהנאציזם.עםשלו
תיאודורביניהם Iבעברותלמידיוידידיוטובי

סארטר'פולוז'אןמרקוזההרברטאדורנו'
הופעתוערבתמיכהבבקשתפנהשאליהם

הדה-נאציפיקציהבהליךהשימועועדותבפני
חיתהלהיידגרקירבהימיםבאותם . 1945ביולי
התנערוהולדתובעיראפילומביך:עניין
הספדיהבשירותילהשתמשעליוואסרו Iממנו

חיתהלעזרתושנחלצההיחידההציבורית.
ההגנהטיעוניכשלרןאתארנדט.חנהאהובתו'
בתחבלנותהכךאחרתירצהבעבורו'שניסחה

היאהיידגר.שלהחוקיתאשתואלפרידה,של
לושיעצהאלפרידהזוחיתהכיידעהלא

היססהלאארנדטהיהודיה.בפילגשולהסתייע
לסייעשסירבאדורנו'תיאודוראתלגנות

'בכךהשאר'ביןאותו"האשימה"היאלהיידגר.
 ...'גויי'לשםהיהודישמואתשהחליף

לספרותפרופסוראטינגר,אלז'ביטה
'חנההמטריד(בספרהדוחה Iיילבאוניברסיטת

המוטיםשיפוטיה")אתהיידגרמרטין /ארנדט

שלמרצונהלדעתה,נבעו'הםארנדט.של
הטלתבמחירגםהיידגרעללגונןארנדט
היהודים.עלהאשמה
לראותיכלה,לאואולירצתה,לאארנדט

כלפיושלההסלחנותהרוע.שלנציגבהיידגר
העקרונותלאורבמיוחדפתטיבאורמצטיירת
הרוע,אללחבירהבנוגעשהציבההמחמירים

כלשהוודבריםדיןואפילועמופעולהשיתוף
אהובהאתלפגושזמןמצאהתמידהיא .איתר

בהרצאותיהבאירופה,במסעיההנערץ

וברגמניה,באנגליהבאוניברסיטאותהמזדמנות
"אניבמיליםהרצאתהאתפתחהתמידשם

בידיממולדתהשגורשהגרמניהיהודיה
הנאצים,"

סתירות.ורביסועריםחייםידעהארנדט

שאיימההסכנהמןלהימלטהצליחהפעמיים
סוהרבזכותגרמני'מכלאפעם-חייהעל

חסרי-הנתינותממחנהופעםעליושהתחבבה
שברחהקודםנישאההיאשבצרפת.בגיוס

השני'בעלהאתהכירהבצרפתמגרמניה.
שלספרטקוסבליגתחברגרמני'קומוניסט

והוספדבארה"ב(כשמתלוכסמבורג.ורזה
ובוטחצלולבקולקדישעליואמרהבכנסיה,

הזדמנויותבפניהפתחהארה"בבעברית).-

לפניהשפתחוהראשוניםאבלומחקר.עבודה
עת,כתבייהודיים:מוסדותהיודלתותיהםאת

זאתקיבלההיאשוקן.שלהספריםהוצאת
מצויןלהנראהלאהיהודיהמיליהככורח.

שרקמההאמיציםהקשריםאחדלמידותיה.דיו
(הלאמק'קארתימריהסופרתעםהיהבארה"ב
היידגר'לפנישנהנפטרהארנדטחנהיהודיה).

באמת.ממנונפרדהלאשמעולםכנראהאך
המלוןביתבחדראייכמן'משפטאתכשסיקרה

אין .דיוקנותמונתהוצבהבירושלים,שלה
הואכתיבתה.עלזהפרטהשפיעכיצדלדעת
האיש.אלשלההעזהקשרעלמעיד
שלאכזריצירוףהואבירושלים"כמן"איי

פסקניותקביעותלצדכתערחדותאבחנות
אנליטי-כביכול'קר-כביכול'בסגנוןמופרכות
מעוינות.חףאינואךעניינילהיותמתיימר

ספסלעללראותרוצהחיתהארנדטחנה
אתאלאאייכמן'אדולףאתלאהנאשמים

מועצותאתואזרחיהן'מנהיגיהןהעולם,אומות
יהדותגימכהיאת(היודנרטים),היהודים

בדיוני-1961בלדעתה,שהתרחש,מהגרמניה.
בירושלים,העםבביתשהתקיימוהמשפט,בית
חיתהזומשפט.לאאפילוצדק,משפטהיהלא
גוריון.בןשהמחיזהצגהעם,אסיפתמין

-איכדיעדמזערי Iשולישחקןהיהאייכמן
נגדישראלמדינתשלבתביעהרלוונטיות,

אירופה.יהדותטבחעלושותפיהםהנאצים
נגדפשעהואהיהודיםנגדשהפשעכיוון

להינתןהיהחייבהדיןפסקכולה,האנושות
ביתכולה,האנושותאתהמייצגמשפטבבית
אומההמייצגדיןבביתבינלאומי.פלילימשפט
המפלצתייםהפשעיםגםמתגמדיםבלבד'אחת
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ביותר.

טעםיש ,והמוסרהצדקמבחינת ,המזללרוע
-המזל''לרועארנדט.שלמציפיותיהבכמה

אומותאתלמשפטלהעמידמעשיכךכללאכי
לנוכח,ששתיקתםואזרחיהןמנהיגיהןהעולם,
ההשמדה,אתאפשרההיהודיהעםהשמדת

עושהלנאציםשלהםהסיוע-הרעובמקרה
 ,אכןהיהודים.בהשמדתבפועלשותפיםאותם
משפטבביתניתןהיההדיןפסקאילוהיהטוב

רקולא ,כולוהנאורהעולםשבובינלאומי
עלהנאציםשלדינםאתגוזרהיהאחת,אומה
נגדכפשעבהגדרתוהיהודים,נגדפשעם

שלהפסקניותלהנחותיהבניגודהאנושות.
מורהשלדבריועלזהבעניין(הנסמכתארנדט
יאספרס),קארלהפילוסוףשלה,ותיקוידיד

היהודיםאתל'ספח'הזדרזלאהנאורהעולם
להוטהיהלא ,)!(כקורבנותאפילולאנושות
כפילפשע,האחראיםכלאתלדיןלהעמיד
למצואנחפזלאואפילו ,הניסיוןשמלמד
מקצתם.

עדמוסריעיקרוןבספרהמנסחתארנדטחנה

כשלאמקום.לוכשנותניםמתקייםהרועכאב:
אוכ'טבעי'אותוכשמקבלים ,לומתנגדים
באמצעותנזקיואתלצמצםומנסים'הכרחי'

פעולה.עמומשתפיםאו-אזעמו.ומתןמשא
ומתןמשאלנהלאירופהמנהיגיסירבואילו
דנמרקמלךשעשהכפיעשואילוהנאצים,עם

אתללעגכששם ,עמולבנידוגמהששימש
בשניםכי<אףהיהודיםנגדהנאציםחוקי

הסיפורבאמיתותמפקפקיםכברהאחרונות

הצהוב,הטלאיאתלענודשהתנדבהמלךעל
שהיהלוודאיקרובכעובדה),מביאהשארנדט

דנמרק,יהודירובאתרקלאלהצילבכך
אירופה.יהדותרובאתאלא
יוצאואזרחיהםאירופהמנהיגיעללאאבל

,אלאהספרשלהאריבחלקוארנדטשלקצפה
ובעיקרועסקניה,אירופהיהדותמנהיגיעל
שבמעש(היףךנראט),היהודיםמועצותעל

עמם.בנילהשמדתסייעו ,שלהןהמעשובחוסר
לאואתובראשםגרמניהיהדותמנהיגיאת
סיפרושלאבכךארנדטמאשימהבק,

בשעה ,אושוויץעלהאמתאתלקהילותיהם
אתבקלאוהרבסיפראילואותה.ידעושכבר
מסיבות-לעצמואותהנצרולאהאמת

בקרבפאניקהליצורלאכדי-"אנושיות
מתנדביםהיולאשהיהודיםאפשרקהילתו",

התנגדואילולאושוויץ.מטרייזינשטדטלגירוש
במלאכתלגרמניםלסייעהיהודיםמנהיגי
"עדיניםיהיויהודיםששוטריםבטענה ,שיטור

ומלאכתםכאוסנוצרהיה ,)!(יותר"ומסייעים
במערבמסתייעת.חיתהלאהגרמניםשל

במזרחה,והןמתבולליםיהודיהשרובאירופה,
היה"ניתןארנדטטוענתדתיים,היושרובם

רשימותשיערכוהיהודיםהעסקניםעללסמוך
כסףלהשיגשיצליחורכושם,ושלאנשיםשל
גירושםהוצאותלמימוןהמגורשיםמן

 ,שהתפנודירותאחרמעקבשיערכווהשמדתם,
אתלתפוסשיסייעושיטורכוחותשיספקו
כמחווה ,אשרעדלרכבותאותםויעלוהיהודים
הקהילהנכסיאתמסודרבאופןימסרואחרונה,

 .) 12 7<עמ'סופית"להחרמההיהודית

מביאההזאתהחמורהלהאשמהתימוכין
אייכמןשלעדותומתוך ,השארביןארנדט,
משום ,לדבריושעשה,מהאתשעשה ,עצמו
זכהואףציפהאייכמןבהתנגדות.נתקלשלא

היהודים.שלהכלל"מןיוצאפעולהל"שיתוף
לסייעולאלהיהרגהיהמוטבארנדט,פיעל

כמוהו,מאיןנעלהעיקרוןאכן,עמך.בנילהרג
בווארשההיודנראטיו"רצ'רניאקוב,אדםשרק

אבליעבור".ובל"ייהרגבבחינתלקיים,העז
צ'רניאקובכלפיאפילוחמלהאיןלארנדט

אגב,כבדרך ,אותומזכירההיאהנפש.אציל
שלהיטבהמוכריםהפנים"קלסתריעםיחד

חייםלצד ) 129<עמ'היהודים"מנהיגי

ממש,שוטמתהיאשאותומלודז',רומקובסקי
שלראייתה .שלווהכיבודיםהכוחתאוותעל

רומקובסקיאתהיהודים,מנהיגיכלאתארנדט
התהוםללאאחת,כ~קשהוצ'רניאקוב,

והתנהגותם,עמדותיהםאישיותם,ביןהפעורה

-היחידהלאודאי-עגומהראיההיא
ואפילולשיפוטה,לקתה,שבולסימאון

לבותוםיושרהבחוסרהנגועיםלתיאוריה,
זרועיםהלבוהטייתהסימאוןתסמינייח.דגם

עודאיןחשודה.בנדיבותבירושלים"ב'"אייכמן
מזדקרשבושכתבה,הרביםמביןהזה,כספר

לביןשלההמזהירהאינטלקטביןהדיסוננס
גםוכךכלמוכר-פתורהלאגשיהרהתסביך
דווקאהאירוניהלמרבהיהדותה.עם-נכמר

ארנדטהתכוונהבירושלים""אייכמןבכתיבת
יהדותה. ,'מהמורתעללהתגבר

להאורבתהטורדניתהיהודיתהמהמורהאבל
ביןקובלת,היאבספר.הראשוןבעמודכבר

בידיושלהלקויהסימולטניגרםהתרעל ,השאר
מהתעלומות"אחתלגרמנית.המשפטבית

בהשישהצעירה,ישראלמדינתשלהקלות
כיצדהיאגרמניה,ילידישלכךכלגבוהאחוז
לשפההולםמתורגמןבהלמצואהצליחולא

 ...להביןגליםמסווסנגורושהנאשםהיחידה
ובעלת ...הישנההתופעההואשנותרההסבר

שהישראליםכפיפי''ויטמיןהרבההעוצמת
פרוטקציה ,) 11<עמ' " ...הפרוטקציהאתמכנים

שלכך"כלגבוה"אחוזאבל ,כאןחיתהודאי
מיעוטהיוגרמניהיהודיגרמניה?!יהודי

כאלובזוטותרקלאאךרובה.ולאבאוכלוסיה,
התוארשמותהעוינת:זרותהאתהפגינה

יותרלעתיםחמוריםהאוזנרלגדעוןשייחסה
 .לאייכמןשייחסהמאלה

גיה,מאידיאולוחףכמןאייהיהלטענתה,
"רק"היההואלשמה;מגזענות ,שטנימעומק

חוסרזה"היהמחשבה.חסראבחנה,חסר

-לטיפשותכללזההשאיננו-גמורמחשבה
מגדולילאחדלהפוךאותושהכשיר
משעשע,ואפילו'בכאלי'"זה ...הפושעים

למצואאפשראיבעולםהמאמציםכלשעם
 ,) 299<עמ' " ...שטניעומקשוםבאייכמן

גיה.אידיאולוהיעדרעלהטענהאתלהפריךקל
מצטטתשארנדט ,עצמושלובעדותראשית,
החדשיםה'ערכים'עלאייכמןמדברממנה,
תפקידיםבעליבקרברקלא ,בציבורשמשלו

שנית,היטלר.שלשלטונותחתבכירים,

 ,שלובדרגהאחריםמנאציםבשונהלא ,אייכמן
ללאלפעולהיהיכוללאבהיררכיה,במקומו

מתוךבעצמופעלאילמלאגיה.אידיאולו
היולאממנובכיריםדרגיםגיה,אידיאולו

שהיה.במקוםלהיותלוםימתיר
ניתןשאינוהפערהואארנדטאצלשמדהיםמה

ולקחיההחדותמאבחנותיהכמהביןלגישור
מדויקתכמהמסקנותיה.לביןהמדויקים
בירושליםללמודהיהשניתן"הלקחקביעתה:

וחוסרהמציאותמןכזהשריחוקלמעשה,הוא,
מאשרחורבןיותרלגרוםיכוליםכזהמחשבה

קיימיםשאוליהמרושעיםהאינטסטינקטיםכל
הלוקיםהזה,הלקחפיעל(שם> ,, ...באדם

אייכמןכשלאסוןהרהמחשבה"ב"חוסר
 ,יחדגםבוובאשמהלחורבןבאחריותנושאים

המרושעים""האינסטינקטיםמבעליפחותלא
למסקנהארנדטאתמובילזהלקחאבלביותר.
'רועהיעדרבגלל ,אייכמןלפיההפוכה,כמעט

מחשבהבחוסרשלקהומשום ,שבורדיקלי'
למשפט!לעמודראוילא'בלבד',"בכאלי"
משפטאתלסקריורקד'ל'ניוהציעהארנדט
אתגרבכךראתה ,שכאמורמשום,אייכמן

(סקירותיה ,היהודית'בעייתהלפתרוןמיוחד
זקוקהחיתהשארנדטלאלספר).הבסיסהן

ב-בכירה:וכאינטלקטואליתכחוקרתלאישור
חיתההיא ,דיומבוססמעמדההיהכבר 1961

מןלפרופסורשנתמנתההראשונההאשה
אתפרסמהכברהיא ,בפרינסטוןהמניין

מוניטיןלהשהקנההטוטליטריות""מקורות
מאוחרהראשונה.השורהמןפוליטיתהוגהשל

בפרסשזכתההראשונההאמריקאיתחיתהיותר

לתרבות.תרומתהעלדנמרקממשלתשל
חשבוןלבואביקשהשבאמצעותוהספרדווקא

מרחשבוןלפתיחתשגרםזההיהיהדותה,עם
שאותושלום,גרשםאיתה.היהודיםשל

חסרהשהיאעליהאמר ,מאודהעריכה
HERZENTAKT לב>.חוכמתחופשי:(בתרגום

הדיוניםמןבכמהשנכח ,ברליןישעיהו
שלהבנאליותמןכמוהנדהם ,אייכמןבמשפט
שלהאשמותיהאךהזכוכית,בתאהנאשם
כדוגמהלונראוהיהודים,כלפיארנדט

אפילולדעתומוסרית.ליוהרהמפלצתית
אינוחייםסכנתשלבתנאיםפעולהשיתוף
לאשמעולם ,לויפרימובוטה.לגינויראוי
טיעוניהרובאת,סתרבפומביארנדטאתגינה

רומקובסקיכלפיגםוהחומלת,המבינהבגישתו
כשייכתגסיורהתנהגותםשאת ,ודומיו

האפור",ל"תחום
 ,במיוחדפתטיתקיצונית,דוגמההיאארנדט
עםגרמניהיהודישלהטרגיהאהבהלסיפור
לגמרידעכהשלאאהבהותרבותם,מולדתם

11 
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 •השואה.אחריגם
היחיוארנדטחנהשל-מדיניותתולוסופייהפהיתורות *

בשניםבארה"ב.בעיקררביםוכותביםחוקריםוהצית

ובצרפת.בגרמניהבמיוחדבההענייןגוברהאחרונות

הקדישהקריסטווהג'וליהוהפמיניזםהתרבותחוקרת
 :שלהותיהמונוגרפבסדרתהראשונהאתלארנדט

זורשימהוקולט).קלייןמלני<לפני 11תשיהנתונו"הגא
עלובחלקיה ,נגריאטא.שלזועלברובהמתבססת

וילה.ודנהקורטין-דנמייאנג-ברול,שלאלו
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האלףמשפט-המאהמשפט ~ ~ 1

גולןקוזלובסקיאיבון

הרוח"את"לרשת
) 1960 ( Inherit the Wind 

קומרסטנליבימוי:
אי.ורובוטלרוכסג'רוםידיעלנכתב

חכריטרייסי,ספנסרבהשתתפות:לי.
ריקקלי,ג'יןמארץ',פרדריקדרמונד,

ואחריםיורק

דברעלכשנודעהורמוגבותאמעט ...
קשישאלמדןג'קשלזכייתו ~

הטובהשחקןשלהנכסףבתואר
עלטלוויזיה,שחקנישלבקטגוריהביותר
"לרשתבסרטההגנהפרקליטבתפקידמשחקו

 ' lnherit the Wind ' < 1999הרוח",את
הקופים")."משפטהמוקדםהעבריבתרגומואו

ורבותיקשחקן ,למדןג'קשלזכייתולאאך
נושאאלאהתדהמה,אתשעוררההיאפעלים,
היוםסדרעלשובשעלההטלוויזיונית,הסדרה

מעזיםשמעטיםונפיץרגישנושאהציבורי.

הכבליםחברותשדווקאפלאואיןבולגעת
השידוררשתותולאזהסרטלהפיקבחרו

בצורתואובארה"ב,הדתיהימיןהרגילות:
מביתהדתיהפונדמנטליזם-יותרהמוכרת
 .האמריקאיבןהלשלמדרשו
המחזהברודוויבמתעלהועלה , 1955בשנת
ג'רוםידיעלנכתבהמחזההרוח";את"לרשת
רבים.שבחיםוקצר ,ליורובוטלורנס

מאודמפורסםבמשפטהתמקדההעלילה
זהבמשפטשבטנסי.בדייטון-1925בשנערך

סקופם,ט.ג'ון ,תיכוןספרבביתמורההואשם

תורתלימודקרי:המדינה,חוקיעלבעבירה
ייחודו .דארוויןשלתורתולפיהאבולוציה

והבינלאומיהלאומיבענייןהיההמשפטשל
שלמעורבותהמחמתגםשהתעצם ,שעורר

אתושידרהמיקרופוניםשהציבההתקשורת,

עיתונאיםסוללותחי;בשידור ,ברדיוהמשפט
בתוםגםהמשפט.אתרחבבאופןסקרו

בעניין.מלדושהעיתונותפסקהלאהמשפט
הפרקליטים.משכוהלבתשומתעיקראת

מההגנה,וארוקלארנסהיהבהםהבולט

ופרקליטהעשוקים","פרקליטגםשכונה
מזכירלשעבר ,בריאן ,'גויליאםהתביעה,
פעמיםושלושוילסוןשלבממשלוהמדינה
ולאהוכתרהמשפטארה"ב.לנשיאותמועמד
מכיוון ,כךנקראהואהמאה.כמשפטבכדי

שצמחורביםומטעניםמשקעיםבחובושטמן

 ,הליברליהמודרניזםביןהמתרס,עברימשני
הפרוטסטניזם,לביןלדתמדעביןשהפריד
בספרשנכתבכפיהבריאהבאמתשהאמין

ואשרג'יימס,המלךשלתרגומולפיבראשית
הוויכוח .וכלמכלהמדעיתהאמתאתדחה

לראותשניתןכפי ,ימינועדמתמשךהגדול
ארה"ב:לנשיאותהאחרונותלבחירותכמרוץ

למדע.האמונהוביןלהיגיוןהדתביןהוויכוח

הקולנועיתהגירסהלאקרניםיצאה ,-1960ב
הצוות,קרמו.סטנלישלבבימויוהמחזה,של

רבים,לשבחיםזכווהשחקנים,הסרט
במועמדיםשונים;אקדמיהלפרסיומועמדות

-טרייסיספנסרהשחקןנמנו:לאוסקר
דגלסנתן ,ביותרהטובהשחקןשלבקטגוריה
התסריטכתיבתעלסמית',ג'יקובסוהארולד

הסרט,צילומיעללאזיוארנסטביותר;הטוב
ברליןבפסטיבלהעריכה.עלקונדסוןפרדריק

השחקןשלבקטגוריהמארץ'פרדריקזכו:
והבמאי>(המפיקקרמוסטנליביותר;הטוב
לפרסהסרטזכהכןביותר.הטובהסרטעל

שלאהבריטית.האקדמיהשלמידהדומה
באוסקרזכושנה,אותהשלבהוליוודבמפתיע,

ג'ונסושירלילנקסטרברטרבהובהתעניינות
בסוגיהשעסקנוסףבסרטהמשובחמשחקםעל

והמטיפיםהדתפולחני-הפונדמנטליסטית
שלסרטו-תמיםציבורחשבוןעלהוןשעשו

גנטרי","אלמד-בורקסריצ'רד
 ,קרמוסטנלישלנובנצחוספקהיהלאאך

בקרבמדהימהתהודהבעלסרטליצורשהשכיל
הוכיחכך,בעשותובו.שצפוהרביםההמונים

בעלהואבדייטוןהמשפטישהאירועקרמו

נוכחותו •הספציפיהזמןלפרקמעברמשמעות
כרתוהתרהחברהבחייזהרעאידשל

הואבארה"בוהמשפטיתהפוליטיתהשלטונית,

וגםבעברקיימאובררלוונטישנים,רב
בעתיד.

חלקבקרפיטרהקולנועמבקר ,למשל ,מאידך
בטענהבחריפותהסרטאתותקףזודעהעל
זוביקורת .זמנועברוכימיושןהואכי

הרוחהלכיאתאמנם,חלקיבאופןמבטאת,
נקודתהדתי.הנושאכלפיהשישיםשנותשל

שהנושאחיתההכותבשלההנחה
להתמקדישוכיגוועהפונדמנטליסטי

זמנוופרדיגמה.מדעכדוגמתחדשיםבנושאים

קדימהלמשוךרוצהוהואדוחק,המבקרשל
ולאמיושןלונראהלפיכך,קרמו,העתיד.אל

היהקרמושלהישגווהריהאמנם?רלוונטי.
החבויההתורפהנקודתעלללחוץביכולתו

האמריקאית.החברהשל
לפנותהמסוגל ,הקולנועיהמדיוםבאמצעות
קרמוהצליחצופים,שלקריטיתלמאסה
הקולקטיביהזיכרוןאתהמשמרתיצירהלגבש
היאיצירתוהבאים.לדורותהמשפטשל

כמו .ותמידיעכשוויהואשלהוהמסרנצחית
הצליחהקולנועיהמבע ,יותראךבעצם,המחזה

באינטנסיביותהמשפטיהסיפוראתלהעביר
ביתולכלעירלכלהגיעהואעת.משכב

ובטלוויזיה).בוידיאויותרומאוחר(בקולנוע

הדמויותשללחייהןולחדורלצפותיכולהצופה
תקריבבתצלומיעליוהשנואותאוהחביבות

הפונדמנטליסטיהאספקטרבה.ובאינטימיות
כיצדלצופהשהמחיש ,ויזואליבאופןנידון
מדברמיועלבונאמרמה ,דתימצעדנראה

מסוגואנשיםעלכללבדרךהנואםהמנהיג,
הואכןהמטיף.מדברשכנגדוהצופה,של

עללהשפיעמוסתהמוןיכולכיצדרואה
חייואתלשבש ,היחידשלהחלטתו

בהשלכהולהיווכחחיהואבובמיקרוקוסמוס
עלהקיצוניותשלנמנעת,הבלתיהשלילית,

הכלל.חיי

דמותשלפסיכולוגיבאפקטמשתמשקומר
בעזרתולסצנה;מסצנההצופהאתהמובילה

הלוחםהעיתונאיהורנבקבתפקידקליג'יןשל
לשפוטלצופיםמאפשרהואמבקן>(במציאות

להםמספקכשהואבסרטהמשתתפיםאת
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הנוחותאיהוגנת.החלטהלקבלת"נתונים"
גםשותף,ההופךכשהואבכיסאוהצופהשל
קולנוע,כצרכןמשפיעבהחלטאך ,סבילאם
עםהבמאי.שלביותרהחשובההישגהיא

עדאותןויפניםלביתוהצופהילךאלורגשות
לתועדתו.שוביעלוהסרט 1המחזה 1שהמשפט

שלוהאמיתותהאותנטיותאתלהעציםכדי
שלבפרוטוקולהיוצריםהשתמשוהאירוע
שלשייחודוספקאין ,ואכןהמקוריהמשפט
מטקסטדווקאנבעוהרבהועוצמתוהסרט

הבנתולמיטב ,נכוןוהארוגבקפידההכתוב
קולנועילמבעתורגםהטקסטצופה.כלשל

 .שהיצירהכךכדיעדמהימן .ומהימןעמשכב
החברהאתשזעזעאפקטעוררההקולנועית
בקונפליקטמחודשלדיוןוהביאהאמריקאית

הם.באשרלפונדמנטליזםהמודרניזםשבין
פעםבכלעולההנושאסביבהחברתיהשיח
נסקבנושאההתיידנותסיסמוגרףאךמחדש

דווקא.זהסרטשלהפצתועםחדשיםלגבהים
טקסטביןשהמארגבבירורלחושניתןזאת,עם

להראותכוונהעלמעידאידיאולוגילמסרשנון
קיצוניותרקאינהפונדמנטליסטיתשקיצוניות

תחומיעללהחילהשניתןקיצוניותאלאדתית,
(הרחוקותחברתיותמושגותפיסותשוניםחיים

באופןלה,קרובותכהזאתועםהדתמן
החיים).אתהמופשטתתפיסתן

הגיעהקופים"כש"משפט , 1960בשנת

ההצגהלאחרשניםחמשרקלהוליווד,
הנושאיםהשתנו ,ויבברורוהמפורסמת

והוכשרה ,הכרללאהפרקשעלהחברתיים
גדלה-1960ב ,כךהסרט.לקבלתהקרקע
לפעילותוהבשילההאזרחלזכויותהתנועה
אלהגיעהמקארת'יתקופתמסיבית,חברתית

מזןנשיאלקבלמוכנהחיתהוהמדינהקצה
פ.ג'ון-מעודההכירהלאשאמריקהחדש,
הסתיימה,לאהקרהשהמלחמהלמרותקנדי:

במערכתבשינוירצוןעלהעידושנשבוהרוחות
נראה ,הלוקליבמישורגושית.הביןהיחסים

אתנמיםהאנטיאבולוציונייםשהחוקיםהיה
יוחד , 1960ביולי 21ב-שלהם.השכחהשנת

"משפטשלהתרחשותומועדשבטנסיבדייטון
המורהשללמשפטוזיכרוןליוםהקופים"
חוללו ,-1925בשהיהכפיבדיוקהמקומי.

מטרהמתוךהמשפט,סביבפסטיבלהמקומיים
יוםעלהכרזהמרביים.כלכליםרווחיםלהפיק
תיירים,למשוךבהחלטעשויהשכזה

שונוהשלטיםבטוחה.והכנסההתעניינות
 ,הקוסמטיהשינוילמרותחג.לבשהוהעיר
בדייטוןהשתנהמאודשמעטבעלילהיהניכר
נטוענשארהמשפטזכרוןהשנים.במשך

תרבותיכקונפליקטרקלא ,דייטוןבאנשי
שלצדקתם(מבחינתם:עורריןאיןשעליו

שהאירכאירועגםאלאהפונדמנטליסטים),
 .כךכללמרכזיתוהפכההעיירהשלשמיהאת

באספקטרקלאלהתמקדשלוהקולנועית
שלוהאינטלקטואלי,המוסריהחברתי-תרבותי

הכלכליתבמשמעות ,ובעיקראםכיהמשפט,

מתוךמתגבשהסרטשלהכלכליהסיפור .שלו
מסהלכדיהקונפליקטשלעיקריותתזותשתי
בקוויםמרמזהואבכךודת.כלכלה-אחת
השפעהישהשוקשלכוחותוברורים,גסים

פרנסהבחובהטמוניםאםהאמונה,עלעצומה
כדמויותנתפסיםהעירעשירי .והוןטובה

הרחב,האוכלוסיהחתךאתהמייצגותדתיות
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ניכרתמבקריםאותםשלההיסטוריתבורותם

עלהמתבססהכתוב,לטקסטבהשוואההיטב
התסריט.כותבישערכו ,אקדמאימחקר

חוזרתלפרשההנוגעתההיסטוריתהספרות

תושביאתשהניעהכלכליההבטאתומאשרת

שלבקיומונחרץכהבאופןלתמוךדייטון
מורהשללדיןובהעמדתובעירם,המשפט
שבסיסוההיסטוריונים,מציינים ,כןמקומי.

במתחנעוץוהואיותרעמוקהיההמאבקשל
ישלדעתי ,כךלדרום.הצפוןשביןהמסורתי
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לפיכך,לכן.קודםשנתייםקרמוהביןזאתאת
היצירהאתניווטהוארבה,בערמומיות

בעלתקבוצההם ,ההיפךלא.בעצםשהםמה
המושגמשותפים.כלכליםאינטרסים

שלבטקסטביטוילידיבאאינופונדמנטליזם
העירשפרנסי ,בעלילמראהקרמוהתסריט.
מנווטיםהםאותההקהילה,עלשולטים

-המשפטיהמתרסצדילשניבמניפולטיביות
שהקונפליקט ,מכאן .אותותופסיםשהםכפי

האמיתיתהאמונהאתמשקףוהדתיהפיננסי

להניחהמוטעיתלבטיהבניגודזאת,העיר;של
המודרניסטיםביןרקהואשהקונפליקט

תורתשלההוראהאופןעללפונדמנטליסטים
האבולוציה.

שהמוטוברובםטענווהמחזההסרטמבקרי

חופש ,הדיבורחופשהואהסרטשלהעיקרי
עלמותםחתהמחשבה.וחירותההבעה

היותועלמעידההסרטשלהכלכלימהאספקט
אףשהואויתכןהטקסטבתוךהיטבמוטמע

זאת,עם .מאליוכמובןבטבעיותנתפס

ומעבר ,שלעילהנתוניםמכלולאתלראות
כאילוהמבקרים,שלהטריוויאליתלהפניה
במאבקםאולחוקההראשוןבתיקוןרקמדובר
רקלאאךבשמרנים.המודרניסטיםשל

המדיוםקרמו.שלעניינוהאנושיתבפרזנטציה
מקוםלייצוגנפלאכלילומשמשהקולנועי

בסיפורתכמושלאהצופה.בעיניההתרחשות
באוזנילתאריכולהבמאיאין ,למשלכתובה,
בעיניהםשנתפסה ,בדייטוןהחייםאתקהלו

דרך .וקטןפרימיטיבי ,אלשכוחכמקום
הבמאימעבירהנגדה,שלקולנועייםאימאז'ים

והמקומיתהאנושיתהטיפולוגיהאתלצופים
ושוליתקטנהעיירההיאדייטון .העירשל

למרכזית.ולהפוךלהתרחבהשואפת
ביןנקרעתהיאכןלעשותבמאמציה

המסורתלביןדלתהעלהמופקתהמודרניזציה
היטבזועובדהמנצלקרמווהשמרנות.
אתלהמחישכדיקולנועייםבייצוגיםומשתמש

הקונפליקט.
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עלמוותמכתקומרהנחיתשבכךשיאמרויש
הואוכיבמחזה),שנכתב(כפיהמקוריהסיפור

במסרהאינטלקטואליותהדקויותאתהחמיץ
הרחבלקהלבפנייתווכי ,המקוריהכתובשל

המשפטשסימלהאמיתיתהמשמעותאתאיבד
בזהירותנעשקומרנראהאךהשנים.במהלך
הדת,שביןכךכלוהנפיץהממוקשבשטח

מעידבובוחרשקומרהמינון .והבידורהמדע

כלפימחויבותו ,מחדמקצועית.תבונהעל
אלוכלפי ,ומאידךשלוהצרכניםקהל

ולעניין.לבדר-הסרטהפקתעבורהמשלמים
האירועיםמהלךאתהמדקלם"מכובד",סרט

ואת ,כשלעצמוהמשפטיהאירועאתיחמיץ
במהלךהאמריקאיםבחייונוכחותוהשלכותיו
נוגעהואאםגםהאחרונים.העשוריםשלושת

מאמרים,בהררישנידונומשקלכבדיבתחומים
לפרזנטציהמחויבאינוקומרומסמכים,ספרים

אתלתארדרכוזו.מילולית-כתובה
הקולנוע:שלדרכוהיאההתרחשויות

נתפסוההתרחשויותמרוכזת.תמציתיות

 ,זובתפיסתובמציאות.שהיוכפיבפשטות
וכלדמיוןמכלחזקהשהמציאותקומרמוכיח
הפסוודו-מהסוגפרשנותלהעניקניסיון

להתרחשויותחוטאלנושאאינטלקטואלי
שהיוכפיהדבריםפניאתמציגהסרטעצמן.

וסצנתהסיוםסצנתומעולם.מאזשהם,וכפי
שלהנראטיביהמעגלאתסוגרותהפתיחה

זאתלעומתהנושאהמשפטית.ההתרחשות
צד.מכלציבוריולויכוחלדיוןפתוחנותר

עמדותיואתלהציגלכאורהחותרקומר
באמצעותהליברליותוהחברתיותהפוליטיות

רבלכךנותןשהואהקולנועיהביטוי .סרטיו
משווהסיטרייםהחדבכליו .וסימבולימשמעות

 ,יתיאטרלממדהמשפטלביתהליברלקומר
לדיוןהמשפטיהדיוןאתהופךמשיםשבלי

שלהצדקחושעלהמשפיע ,גיאידיאולו
לערכיםהצופההפנייתקריהצופה,

עצמורואהמסכים,הואשעמםאוניברסליים
לקיימם.אחראיעצמוומוצאמהםחלק
באמונתודבקהבמאיאיןהפלאלמרבהאך

בסיסמחפשהואהסוף.עדעמההולךהואואין
קונצנזוסזו.בתקופההרעיונילקונפליקטמאזן
המלחמה.אתולקבורשלוםלהשכיןהבאגמהסר
מהמאמץנפרדבלתיחלקהיאההתנגחותאמנם

והחשיבה,הישרהשכלעצמאותעללהכריז

הדעהוהבעתהביטויחופשמידה,באותהאך

מהתרבותאינטגרליחלקמהוות ,הןבאשר

קומרמנסהשבההאמריקאיתהמשפטית

מצביםביןבעדינותמשוטטהסרטלדבוק.
קשוחותדמויותביןמפשרים.למצביםטעונים

פרושיםוביניהןליריבותחברותביןלעדינות,
יחידהלכללאותםהמאגדיםדקיקיםקשרחוטי

מוצגת ,למשל ,כךלרע.אולטובחברתית
שיחתםנושאהיריבים.שניביןרעיםשיחת

מרצהבראייןאחר:מסוגמחזהלצופיםמגלה

בבסיסהעומדמאלףחילוניעיקרוןוארובפני

,אנשיםחבריפשוטים,אנשים"ישנםאמונתו:

הםלמחייתם.קשהמאודהעובדיםעניים
יותרהרבהומושלםיפהבמשהולהאמיןזקוקים
אך ,להאמיןקשהפעם."אילהםשהיהממה

להתאיםשיכולותבסיסמאותמשתמשבראיין
התקופהשלקומוניסטייםלסלוגניםבהחלט
קומוניסטים-אנרכיסטים,אותםבפישנישאו

שמראהמהכך.כלשטמודורוובנישהוא
לחילוניתהדתיתהאמונהביןשהמרחקלנו
קולשלבניסוחואומשערים,משאנו-קטן

בראייןלהמונים".אופיוםהיא"הדת-מארקס
לנפקמנסהוהואזאתיודעהפוליטייםבחושיו

עצמומוצאהואגםשכן ,מחירבכלהדתאת
האגנוסטוארוהמחייבים.חוקיהבסבךאסור

לכפורבכוונתואיןכי-משיבוהאנרכיסט
פרשנויותלהלתתאלאהמקראיתבאמת

צנזורהמסעותמוביליםדתית,חקיקהובעד
נוסףסרט(ראוהביטויחופשבנושאימתחסדת

ומשפחה.והסקנדל")האישפלינט"לארי
התאומה""אחותההיאהישראליתהמדינה

במחוזותינו ,כאןארה"ב.שלוהמיניאטורית
ניתנתאינההיאיותר.ובולטתרחבההתופעה

המגבילהמכוננתחוקהבאמצעותלטיפול
סקופסשלכמשפטושלאקיצוניים.צעדים

 ,העליוןהמשפטביתשלבערכאותשהסתיים
היהבטנסישחוקקבטלו"ש"חוקבטענה
היהשלאומכאן-מלכתחילהחוקיתבלתי
בחודשיםשהתנהלהסוערלמשפטמקום
המשפטביתמפסיקתכתוצאה .לכךשקדמו
ולשנינהלמשלהפונדמנטליסטיםהפכו

האלקטורליבכוחומסיביתירידהצפווהסקרים
וביתהישראליתהחברההקיצוני.הימיןשל

לוודאוכדי .מכירשבראייןאלהעלנוספות
היטשטשהוארושלהמוצהרתשקיצוניותו

האחרונה,בסצנהקומראותומוליךהיטב,
מחוץאל ,השמאלניהעיתונאיעםכתףאלכתף

הללויה.שירתכשברקעהמשפטביתלכותלי
דתיותועלבכךלהצביעהתכווןקומרהאם
לכראיין?דמיונועלשמאאווארושל

בוודאיעולהאלהשורותהקוראיםמןכרבים
החברהשלההכרותז'אוו;רהשלתחושה

ממקורהכרותחינהאלונושאיםעםהישראלית
עלאמריקאית,הכלהמדינהלכאורה,ראשון.

דתביןהפרדהייןבעבהברורהתפיסתה

שבההדגלמדינתלהיותאמורהלמדינה,
סולםבתחתיתלהימצאצריךהדתיהנושא

הדתי,הנושאהדבר.כךלאאךהעדיפויות.

פונדמנטליסטיות,ענקקבוצותבראשות
עלעומדהאוכלוסיה,מכלל-30%כהמהוות

מדינהבנושאימעורביםהםהיום.סדר

(תמיכהלנשיאותבבחירות-ופוליטיקה
במועמדמאסיביתוארגוניתכלכלית

בנושאירשות'),בושוו'ג'ורגהרפובליקנים
מוות,עונשיבעדהפלות,נגד-ודתחברה

צעדיםמלנקוטמנועיםהעליוןהמשפט
ונציגיהםהדתאנשיבנדון.ומובחניםברורים

מוסדותבתוךלגאלי((באופןהיטבשזורים

בממשלה.ואףהמחוקקיםבבית ,השלטון
היהודיתמההלכההנשאבתעולמםתפיסת

וקיימת.שרירהשנה soo,2כ-לפנישנקבעה
פניעלושופטמחוקקכגוףבהההכרהעצם

החקיקהעלמערערתהאזרחיוהשופטהמחוקק
בעצם,אוהישראלית,המדינהשלהאזרחית
היאכאח.דשניהםאוממלכתיתהיהודית
לחולמנסה,כשהיאיותרעודבעייתיתהופכת

 .בינינוהחייםומהגריםזריםמיעוטיםעל

כארה"ב,מדינהשלביסודותיהגם ,כאמור
מכרסמים ,במיוחדויציבהחזקהשחוקתה

שהפונדמנטליסטיםשחשבמי .הללוהאלמנטים
מהמפהונמחוסקופסשלבמשפטונוצחו

הימיןטעה.הפוליטית-חברתית-תרבותית
הדרוםבתוךכוחואתאיבדלאמעולםהדתי

הדרומיותהמדינותובתוךארה"בשלהעמוק
הלךכוחםהתבן","חגורתאתהמהוות

טביעותוכאמורהשניםעםוהתעצם

נראותוהחברתיותהפוליטיותאצבעותיהם
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ניתןלא 1925ב·כבר ,אלולימינועדבבירור
הנצים,ביןהאידיאולוגיהפערעללגשרהיה

והחוקשהומצאהחוקכלונסאותגביעלשנתמך
שלהכבדמשקלםלכךנוספוהיוםהקיים.
המצב .והשלטוןהכוחוהפוליטיקה,הממון
חברתיוההפוליטיכשלימין ,יותרעודמחמיר

שלבדמותםקיצונייםשולייםמתווספים
ו"ארגוניהארית""האחווה ,קלאןהקוקלאקס

פורמליים>ארגוניםסוגי-400(כנוצריים"זהות
עליון'ערךוהגזעיתהדתיתבעליונותםהרואים
שלקיוםזכותכלהמבטלפטריוטיזםוסופר

קבוצותבחברה.אחריםמיעוטיםאוקבוצות

וזורותהדתיהימיןלבאלמחלחלותאלו
הופכיםבמעשיהםואימה,בריונותאווירת

האוכלוסיהכללשללדובריההקיצונים
פונדמנטליסטית.הנוצרית
לביןהדתיותהאגודותביןה"מסורתי"המאבק

המוכרהסבריואתושובשובמציגהמשפטבתי

שלההמשפטומערכתהאמריקאיתשהמדינה

לחץבעזרתזאת,עם .איתרלהתמודדנדרשות
נבונה,שיפוטיתמערכת ,הקהלדעתשל

מחוקקכגוףולראותהלחוקהלצייתומוכנות
למפלתםלרגוםלחץקבוצותהצליחו-עליון
-1999בבקנזס.החינוךמועצתחברישל

לימודיעלאיסורלהטילאלההצליחו
(המועצהדארווין.שלתורתועל-פיהאבולוציה

על-פיביולוגיהללמדהאזורמוריאתחייבה
לדעתוכמובן ,בניגודבלבד.בראשיתספר
חלקי.ניצחוןזהואךהעליון.)המשפטביתשל
מדינהלהיותתמשיךארה"באםיגידוימיםרק

הטובההחילוניתוהדמוקרטיהביותרדתית
 .פאקטורהלאאךיורהרה-בעולם

בשאלהששורשיוהמאה","משפטבינתיים,
בספרהאלוהיתהבריאהשלהמהותית
בדרכווממשיךהשלישילאלףגלשבראשית,
מעולם.דבריםהיולאכאילוהמפותלת
והדוגמהזהאמריקאיסרט ,מבחינתנו

חינםממנה,המשתמעכלעלהאמריקאית,

הדת .בעבורנואזהרהואותאותנטייםנציגים

חוצביםבולקרדוםפרטיממושאלהיותהופכת
הונםאתורבניםציבוראנשיפוליטיקאים,

וההעמדההקיפוחבאמצעותוהחברתי.האישי

צפוניםוביןלאשכנזיםספרדיםביןהדיכוטמית
שאחריתהמוצאללאדרךנסללתלרדומים

והדתיהחברתיהמרקםוהרסבהתנגשות

לחץ .איתרהשלמנושכברקוהססטוסשביסוד
בהתגוננותהעסוקחילוניהציבורעלגברמר

המדינהאושיותמשמרתעלמתמדתובעמידה
שלמראשבידיעהשנקבעוהישראלית,
הגופיםעםובתיאוםשננקטוהמהלכים
לחץמרבית:ובזהירותטובהבכוונההחרדיים,

"פצעילפוצץלכסירנותמשוליהיהזהמסוג
ללאהמתבגרת.המדינהשלפניהעלבגרות"
להישארעלולותבפצעים,נכוןתרופתיטיפול

יהיהלאשיגרמוולכאבשלכיעורןצלקות,
 •מזור.

23 
 2000אוגוסט-ספטמבר



 5וי~
ן~
~ 

וש"יגםוקפקא ,מחק""ואש

לינץ'דיוריושלמחק""ראשבעקבותוהאםהאשהדמותעל

רותםערן

אדםפשוט,פועל-ספנסרנריה
-מורכבפנימיעולםבעל ,בודד 1

כורחועלאבשהואלתדהמתומגלה
הנעדרת.מחברתווצווחנימעוותלתינוק
 ,ראשואתהנוימאבד ,מיוסרתהליךשלבסופו
לעשייתלמפעלנמכרראשוכמשמעו:פשוטו
דק.עדונטחןמחקים

באורךהראשוןלסרטוהעלילתיהבסיסזהו
מחק''ראשלינץ',דיוריושלמלא

) ERASERHEAD (, עליוהעבודהאשרזה,סרט
 ,לטעמי ,הנושנים,מששלמעלההתארכה

אובדנואתהמתארתקולנועית,מופתיצירת
נטרףאשריוםקשהפועלבאדם,הפשוטשל

המודרניתהחברהפגעיעל-ידיבפראות
השברירית.נפשותוךאלעמוקהמחלחלים

בשנתהתסריטאתלכתובהחללינץ'דיוריו
הפרמיירההתקיימה 1977למרץ-19ב . 1971

בעיקר ,בשחור-לבןצולםהסרטהרשמית.
נבעהממושךההפקהזמןהלילה.בשעות
להשליםמנתועלחמורות,תקציביותמבעיות

כמחלקלעבודלינץ'עלהיההצילומים,את
יציאתועםהצילומים.שביןבהפוגותעיתונים

שבטם.אתהמבקריםממנוחסכולאלאקרנים,
ואףתוכןכלחסר ,רדודשהסרטטענוהם

המחוספס,הסרטעורר ,כצפויחלחלה.מעורר
התנגדותהעשנה,התעשייתיתהחזותבעל

לשווקרביםבקשייםנתקללינץ'דיוריורחבה.
בידועלהלבסוףהצופים:לקהליצירתואת

לוסשלהסרטיםלפסטיבלהסרטאתלמכור
כמהולאחרתאוצה,לצבורהחלשםאנגילס,

(ביניהםגדולמעריציםקהלצברכברשנים
קובריק.)סטנלי
ויסודותיאתלינץ'ומערערמפרקזהבסרט
התתשלבחינהכדיבתוך ,היחידהאדםשל

הקולקטיבי.המודעהתתלעומת ,שלוהמודע
קפקא:שלמ"המשפט"קלותהושפעאףלינץ'
 ,הנוינקלעאליההכפויהלסיטואציהפרט

לומתחווראחדבוקר(אשרק'ליוזףבדומה
 .במעצרמושםוהואחקירהנגדושמתנהלת
מאיים.לכלאהופכתמתגוררהואבההאכסניה

משמשיםבטוחיםנראובעבראשרחדרים

הופךספנסרהנויגם ,לובדומהחקירה.כחדרי
בתיאוריםגםדמיוןישבביתו:>לאסיר

שדלתות ,ארוךמסדרוןהיה"זההחזותיים:
המחלקותאלממנוהובילומהוקצעותלאעץ

תאורהחיתהשלאעםהגג.עלייתשלהשונות
("המשפט"גמורה"אפלהשררהלאגםישירה,

מבעדרקזהחדרוןאלחודר"אור ,) 62עמ'
אדםרוצהשאם ,כל-כךגבוה ,צרלאשנב

עמיתלמצואעליוהחוצה,דרכולהסתכל
לשםומשהגיע-גבועללהרימומוכןשיהיה
ותשחירבאפועשנהאתסמוכהארובהתפלוט

לצייןכדי-הזההחדרוןברצפת .פרצופואת
-בוהשורריםלתנאיםאחתדוגמהעודרק

גדולחורלאומעלה,שנהלפניחורנפער
למדיגדולאך ,דרכוליפולעלולשאדם
 .) 111-112עמ'(שם,אחת"ברגלבושישקע

הכוכבמןהאיש

אתבתמציתיותהמנסחבפרולוגנפתחהסרט
עליו.להתעכבהראוימןלכןעקרונותיו,

אבודמרחףספנסרבחבריצופיםאנובפרולוג
כוכבעםבחלקומתמזגמזוהה,בלתיבחלל
כוכבאלהמצלמהקרבהאט-אטמרוחק.לכת

המצולק.פניומשטחנחשףוכעתהלכת,
חושפתהמצלמהשליותרעמוקהחדירה
מטפסתהמצלמהובוציות.עמוקותתעלות
לאישעד ,עגולמתכתיפתחדרךוחודרת
הנויעלהמשקיףלמחצה,עירוםמצולק,
ממנוופולט ,פיואתפוערהנוי .חלונומבעד
הכוכב,מןהאישהמצולק,האישענק.זרעון
בפעולהכבדה,מתכתידיתומושךידמושיט

ידיתבמרוצה.קדימההזרעוןאתהמשלחת
הידיתמעט.ועשןרירילפתחאחראיתנוספת

הפתחתוךאלהזרעוןאתשומטתהשלישית
המצלמהשםבחשכה,שוקעהזרעוןהמבריק.
הפעםבשנית,וחושפתצירהעלמסתובבת

המצלמההבוהק.הפתחאתהקרביים,מןבמבט
ספנסרהנויאתרואיםואנומעלה,משייטת

ותחילתהפרולוגסוף-בחששלאחורמביט

השוטפת.העלילה
מייצג,המצולקהאישכי,נראההסמליבמישור

הואלכן ,הנוישל ,היחידשלהמודעתתאת
שם.תמידהוא-יילךבאשראותומלווה
עמוקהנראהככלשמשכנוהמצולק,האיש
הגורמותידיותמפעילובראש,בנפש

מינית,בפעילותהכרוכה ,כלשהילהתרחשות
ל~כניות.מיןיחסישביןבקשרואףבהפריה,

ביןשהתקיימוהמיןביחסיצופיםשאנוייתכן

למעשה,מרי:שללהריונהשהביאו ,למריהנוי
העלילתית.הסיבהלהיווצרותכאןעדיםאנו

תתשעורךלמרדףעדיםאנו ,הסמליבמישור
האימתניתלשליטההיחיד.עלהחברתיהמודע

ביןלעימות .בדנולאובילההמוביחידשלו
 .אנושיללאהאנושי

האשה

בריאה,סיפורישנימצוייםבראשיתבספר

ביניהםקייםאולםונקבה,זכרנוצריםבשניהם
נבראההראשוןהבריאהבסיפורמהותי:הבדל

אתאלוהים"ויבראהזכר:עםביחדהנקבה
זכראותובראאלוהיםבצלםבצלמוהאדם
נוצרההאשהזהבאופןאותם",בראונקבה

נוצרההשניהבריאהבסיפורלגבר.כשווה
עלתרדמהה'"ויפלהזכר:שלמגופוהנקבה
בשרויסגרמצלעותיואחתויקחויישןהאדם

לקחאשרהצלעאתאלוהיםה'וינןתחתנה,
לזאת ) ... (האדםאלבאהוילאשההאדםמן

שלפירושוזאת",לקחהמאישכיאשהיקרא
הואהאשהבריאתעלהכפוללסיפוררש"י

ולילית.חווהשלסיפורן
 ,הראשוןהבריאהבסיפורזה,פירושעל-פי

שם ,ביחדוהנקבההזכראתאלוהיםבראבו
דרשאדםלילית.הנקבה:שםאדם,הואהזכר

הביתלכלכלתתדאגבביתם,שתישארמלילית
אלוברחהסירבהליליתילדיה.אתותגדל
"חטא",חייחיהעמוהשדים,מלך ,סמאל

אלוהיםבראבוהשניהבריאהבסיפורלעומתה,
האשה-חווה ,מצלעו ,לזכרשניההנקבהאת

בית.עקרתלמעיןוהפכהלאדםצייתה
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שיער'הבהירתחווהביןמבחיןרש"י

שחורתליליתלביןהבנים,אםהאימהית,
סבל'סביבהוהזורעתהמפתההנחשית,השיער'
מוסרית.לאאשהבקיצור'

הנשים,טיפוסישניקיימיםלינץ'אצלגם
אםמרי'למשל'פשוט.כךכללאזהאבל

טהורה,"חווה"אינההשיער'בהירתהתינוק,

אם,היותהעצםולמרותבהירותה,למרות
כשמהמרי'-ושמההצנועלבושהלמרות

דמותאתלינץ'מערעראט-אטישו.אםשל
היהלאשההריוןלמדיםאנומרי:שלהחווה

אמנםבתחילהנפש.למפחלהוגרםמתוכנן
באהבהלתינוקההצעירההאםדואגת

במאמציםבוומטפלתאותומאכילהובמסירות,
היאמתמוטטת.היאדברשלבסופואךרבים,
והיאהגולמיהתינוקמפניופחדתיעובנמלאת
אותוונוטשתטירוףשלבהתקףעליוצורחת

מקרבה.נתלשחווהשלרחמהאביו.ואת
למסדרון'מעברהאשהלילית.לעומתה,

גםכמרי'בצללים.החיהחברישלשכנתו
כהותברורים:אפיוניםלינץ'מעניקלשכנה
בדהנחשי;מבטההחושפני'לבושהשערה,

חוזיםאנומרי'שלהדרמטיתעזיבתהעםבבד
מתפתה.שחבריעדהפינה,מןמגיחהבשכנה

שנתפתהלאחרוחברי'בוגדניתהיאכמובן'
מתרועעתכשהיאדלתהבפתחבהצופהלה,
לחווה-בניגודמפוקפקת.חזותבעלגברעם

מותאמתהקדמוניתליליתשלדמותהמרי'
המודרני.לגלגולהבמלואה
שלאמה , xהגב'אתלינץ'מביאללילית,

ערבבארוחתוהטורפת.המסרסתהאםמרי:

במלואמופיעההיאחברי'מוזמןאליה
המאיים,דיבורהטוןהתוקפנית,התנהגותה

כטורפתגםולבסוףהפולשניות,שאלותיה
ומעניקהחבריעלמזנקתשהיאבעתערפדית,

מערערושובשובבצווארו.חשקנשיכתלו
חווהדהיינוהטהורה,הנשיותמעמדאתלינץ'
להציגהמעדיףלינץ'המטפלת.האםההרה,

זכויותאתממנהולשלולתאוותנית,כמפלצת
חווה.פיעלהאם
המטבח,בקרןהיושבתהסבתא,גםישנה

ן:ג
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להלסייעוישתכלית,חסרכחפץדוממה
אתמייצגתאשרהיאהסבתאאםבאכילה.

לעידןשייכתשהיאהריבטוהרתה,חווהדמות
 .לחלוטיןיכולתחסרתוהיאאחר
 .שברדיאטורהאשהאתלהזכירישוכן'

 .בהמשךעליה,האחרונה.האופציה

יותרהמאוחריםמסרטיובכמהכמוזה,בסרט

עלילותשלהמקוריבסיפורכמוואףלינץ''של
שלהאופציהנשללתעדן'בגןוחווהאדם

אתלינץ'מערערבתחילההטהורה.האימהות
קיוםזכותכלממנושוללולבסוףהנשי'הצלם

כאןמסתתרתהאםהמודרני.בעולם(טהורה>
להתקייםיכולהאינהואוהבתחמהש~םאמירה

בעולמנו?-המושלמתנוסחתהעל-פי-

חבלנה
הערבלארוחתמרישללביתהמגיעכשחברי

רבוערבכלבה,הרצפהעלשרועההוריה,עם
יותר'מאוחרמפטמותיה.יונקיםגוריםשל

מרי'שללידתהדברעללחברישנודעלאחר

המניקה,בכלבהומתמקדתהמצלמהחוזרת
נקלעואליהההוריתהסיטואציהאתומחדדת

ומרי.חברי

התינוק
בפרולוג.שהתרחשההפעולהפריהואהתינוק
שלבתינוקםשמדוברהריהעלילתי'במישור

הרתהיאלחייהםכביסתואשרומרי'חברי
אסון.

החברה,שלבתוצרמדוברהרעיוני'במישור
נוכחות,עקבביצעחבריאשרבמעשהמדובר

-התתשלשלטונועקבהחברה,ואופימשמעות
 .הקולקטיביהמודע

לארנוןהתינוקשלבאחריותונוכחיםאנו
שלראשוערףבבהבסצנהחברי'שלדעתו
ראש.כנגדראשהתינוק,ראשעל-ידיחברי

הגבר-ולבסוף
כברק'יוזףשלבדמותוספנסרחבריעל

דיברנו.

באופןמתוארמרי'שלאביה , xמרואילו
באופןבדעתוהלוקהאווילי'כאדםגרוטסקי

דעת,כרפההאבדמותאתמציגלינץ'חמור.
עוצמהשמעניקמהמזערית,חשיבותבעל

השחורה,האלמנההאם,לדמותנוספת
ההזדווגות.לאחרזוגהבןאתהטורפת
חולשה.מבטאתלינץ'אצלהגבריתהדמות

במחירומשלםלבדו'הפנימיבעולמוהחייצור
 , xלמרלמדידומהחברילמעשה .שפיותו
עצמומאבדהיהלאחברישאםלהניחוסביר
להיותמתפתחשנה, 25בעודהיה,לדעת,
 . xלמר
באדםמדוברספנסר?לחבריקרהבעצםמה
מתמלאהואאותו'מכופפיםשהחייםישע,חסר
לדעת.עצמומאבדהואלאטולאטחריף,ביגון

משתלטהמעוותתינוקוכינדמהלכאורה
שלהנפשיתלהידרדרותותירוץזהאךעליו'
פהמדובראיןיציב.היהלאשממילאחברי'
להשתמעשעלולכפיארעי'מזלבביש

שלוליתבתוךחברידורךשםהסרט,בתחילת
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קונספירטיביבמעשהכאןמדוברבוצית.

שלמכוחםבקפידהעוצבאשר ,קולקטיבי
נסתרים.חברתייםכוחות

מחוץמביטבחבריחוזיםאנוהסצנותבאחת

הדואר.תיבתאתרוחובעיניומעלהלחלון
לגשתכדיהדלתאתפותחשהואפעםבכל

בעדוומונעלבכותמתחילהתינוקאליה,
הקשראתמייצגתהדוארתיבתזאת.לעשות

מוליךצינורמעין ,הפרטילעולמוחברישל
השקיףהואאליוה"חוץ"אל ,נפשוחומרישל

 ,זההקשראתמנתקהתינוקלחלון.מבעד
התוצאה .החסךעםלהתמודדמצליחאינווחברי
והתגעשותהנסערתבנפשועמוקשברהיא

 ,מתפוצץהלכתכוכב(צילום .שלוהמודעהתת
גדול).חורבונפערשלאחריו

שברריאטורהאשה-הישועה

לאשהלראשונהמתוודעחברי ,כןלפניאולם
מציגההיאשבוקצרבריקודהרדיאטור.שבתוך

נאמנותהאתמוכיחההיא ,בפניועצמהאת

סצנתבנעליה;ענקזרעונירומסתשהיאבכך
שבה ,בעברזמןלנקודתמובילההרמיסה
חבריביןהאסוןהרתהזרעפליטתהתרחשה

שבתוךהאשהשלהולדתהיוםחלובה ,למרי
חברישלהנפשישמצבוככל .הרדיאטור

לאשהויותריותרנחשףהואכך ,מידרדר
 .הרדיאטורשבתוך
מחמירהמופקרתהשכנהעםחברישלמשכבו

עלסובבהלכת(כוכבהנפשי;מצבואתעוד
לאשהנוספתפעםחברימתוודעואזצירו).
מה:דברלומציעהוהיא ,הרדיאטורשבתוך
העגום.למצבוכפתרוןפנימיתשמחה
שיצליחחושבחבריהרב,הפיתוילמרות

צופהחבריכאשררק .עצמובכוחותלהסתדר
הואכלומר ,בעצמוהשכנהשלמבטהדרך
הוא ,שלוגופובצלםהתינוקראשאתרואה
רואההואאותוהתינוק,אתהורגהואנשבר.

אתומאבדמספריים,בדקירות ,למצבואחראי

מןבאישצופיםאנולחלוטין:דעתושפיות
תקלהעלהצלחהללאלהשתלטמנסההכוכב

הלכת.כוכבמתפוצץשלאחריה,במכשירים,
שבתוךהאשהאלחבריפונה ,מכןלאחר

היאהמעוות,פניהמראהשלמרות ,הרדיאטור
אותהבראחבריטהורה.פנימיתבשמחהמלאה
שחברילאחרקורה:וכך ,אותושתצילכדי

הרדיאטורבתוךהאשה ,דעתואתמאבד

השמחההפנימית,משמחתהלומעניקה
מושיעהזוובדרך ,ביותרוהחזקההאמיתית

אותו.

 •מוחו.באבקתנשטףקל,בחיוךחברי,

 :גרפיהכליובי
1 • Lynch on Lynch / edited by Chris Rod\e • 

 :תרגוםשוקן,<הוצאתקפקאפרנץ"המשפט", . 2

כרמל>.אברהם

ERASERHEAD - Direc ted by David 

1977> Lynch ( 

רזרבקה

העצמות?פורחותנחהארץאתחירעת

א.

באפריל?היהזה
את?)<גםבחצרששתל~העצמות
ניצה?מעלות.נובטות?כבר

השנה?עודהיפרחו

הביתשמאחוריהקטנהבגינה

מהבילהתחוחה,אדמהברגבי
שורה,אחרשורההעצמות,אתשתל~
שירה?פסוקיודקלמ~ .

.ד

בגינהשנובטותהעצמות

כדם,אדומותפרגיםכרבולותבאפרילמפריחות
הרוח?בהןנכנסהכמוכמטורפים,נעיםראשיהן

אילניה,בואךהראשיהכבישליד
בוערתגולשתשדהחלקת
בארגמןגועשתימהפרחי-פרג,באלפי
זעםבחמתאותםומנערתנוהמתוהרוח

כמסוממותמחוללותכרבולותיהםכיעד
ב.

קראנוישבנו'הירקוןשפתכשעלשש-עשרה,בנותהיינו ?זוכרת
קראנוכךאחר .ובהינותהינוהישימון","ארץאת

מצחוק.והתפוצצנומיחזקאלההואהפרקאת
הרעישהלרגלינו'המיםאתהסעירהבאה,גדולהרוח
ישבנו'שב~לםהענקייםהאקליפטוסיםאת

מפח.דנקשוועצמותינו

ג.

האדמה.אתושטףמבולהורידוהעננים.נקרעובינואר
נחשפואדמה.בשקעי~קוומחילות,חפרומיםזרמי

אותן?אספתואת,עצמות.

בשניםמאותזההןשייכות,הןלמיידעתואיך
 ?מעצמותבזונההזאתשהאדמה

שלו?העצמותהןהזאתהאדמהמדפיאתשממלאותהעצמותכל
זהב?ובשיבוליבשעורהבחיטה,מחזירהוהאדמה

חי?בלחםנגיסההיא-נגיסהכל

שזופות,וירכייםקצריםבמכנסייםואת,

אצילות,עליךמעתיריםכסוףשיערנחילי
 ?ללכתלךנגמרמזמןכברכיבשדותורצהרצהואת

הרוחאתלחבקלפנייךפרושותזרועותיך
ראשי-פרגים,חופנייםמלואקוטמתואת

הכרבולותאתומעיפהומשתוללתצוהלתוהרוח
שדבליהעלאותןנושאתוהרוחמדם,מתפוצצותוהן

הזההאדוםבאדוםבראשי-ארגמן'מתמלאוהאוויר
שבו'הדחוסבלהטאותךשיגעשתמיד

יופי!"איזה"אשה,קוראת,ואת

 ?וזועקתצוחקתוצועקת,צוחקת ?וצוחקת

"פייס"באוניבסיטתלספרותפרופי-רזרבקה
ה:יספריבןבארץ.יוצרתלכתיבהומנחהבניו-יורק

ספרה .ן"וראשכגוף'"אשהה"י'"הטרילוגההר""
 .מילים"עםלרוץ"האחרון:
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וידיאותערוכת

מכחולמשיכותשלרש
1 ~ ~ 

ו~-ייי==
 ARE YOU HAPPY ?-פלרמןיעל

 ) 7 .-4.2000 7.3.2000דוזנפלר(גלדיה

קולג'בורגת , 1970ילידתוידאו,אמניתהיאפלדמןיעל
גולדסמית.

פיפילוטי(אשרוידיאויוצרותשלהחדשהדורכבת
נרתעתאינהפלדמןיעלהמובהקות)מנציגותיוהיאריסט

המדברדוראשרובתכניםנשיתבתשוקהבעונג,מעיסוק

ה-בשנותרוסלרמרתה(כמופמיניסטיותאמניותשל
עבודותשלושהוצגובתערוכהבהם.מלעסוקנמנעו ) 70

הנשית,;בזהותבנשיותעוסקותשכולןפלדמןשלוידיאו
לראותםגםשניתןארכיטיפיים,שונים,מצביםבשלושה
קולנועיים/תרבותיים.דימוייםאחרכהתחקות

לא"רכה",(אירוניהחוקרת/אירוניתהיאההתבוננות
לוחמנית).אונושכנית
המוצגהנחקר'האובייקטגםהיאפלדמןהעבודותבשלוש

 .בוהמתבוננתגםוהמתועדאו

 JE REVIENS BIENTOT-הראשונהבעבורה

זבדםכאשרנשי'סבלשלהארכיטיפיהמצבנחקר
קדימהמתבוננתוהיאהפסקללאהגיבורהשלמאפה

מעט.פעם,מדיזזהשהיאעםהאור'אל
שלבמצבבו-זמניתולהתבונןלחוותניסיוןפהקיים
הזהותעםביותרהמזוהיםהמרכיביםאחדשהואסבל'

וכפיבקולנוע)(בספרות,בתרבותשעוצבהכפיהנשית
מספרעלמחקרים(ראובמציאות'אףלדאבוננושהיא,
גברים,לעומתמדיכאוןהסובלותנשיםשלבהרבהגדול

וכד').

היאואםזובעבודהמכוונתאירוניהמוצאתלאאני
ונובעתהדמותשללראשהמעברנעשיתהיאקיימת,

אתברצינותכהלוקחתשהשחקנית-האמניתמהעובדה
ממלאהסבלכאשרכאלה,ברגעיםכולנו'(כמוסבלה
אחר).למשהומקוםמותירואינועולמנואת

 BRIBEקלח;-חשביהחעבורח
מיןבידהומחזיקהכלהבגדיהלבושהבאשהצופיםאנו
דמותנחש.דמוי )?(האהובמשיערתלתלאוחוט

להתבונןמנסיםשאנובצעיפים),ממש(מוסתרתמצועפת
בזמןעליהעוברמהלנחשבה,הצפוןתוךאלולהעמיק
אמורהשהיאבשעההגבר'שללבואוכהמתנהשנראה
לקטגוריהבתולה)רווקה,(שלאחתמקטגוריהלעבור
המינית).בחוויההמתנסהאשהנשואה,<שלשניה

דווקא,המעברברגעבהמתנה,פלדמןשלההתמקדות
בחוכמהוהופכתהקול)פסבזכות(גםומרגשתמעניינת

החוט;אףכאשרוהמכריע,החשובלרגעהמעבררגעאת
להתרחש.העתידעלמרמזהנחשדמויהתלתל
גםעשוי BRIDE-BRIBEכלה-קלה/המיליםמשחק
אוכשקריתהקונבנציונליתההתייחסותאתלהציג

סתמיתכתיבשגיאתכביכולנפלה(ב"קלה"כמזויפת
מרמה),אוכזבעלמרמזת ,שוחד- BRIBEהמילהאך

 ARE YOU HAPPY ?-השלישיתחעבורח
לאמנות,הרצליהבמוזיאון '-97בהוצגהכברזועבודה

וחוותהפלריוסילוויריסטפיפילוטישלעבודותיהןעם
העבודהאתשהרכיבושאלותשלוששלמסדרהחלק
 . TIME QUESTION-פלדמןשל

אניהנוכחית,התערוכהנקראהשמהשעלזו'ביצירה

Je revוens bientot 

מגלמתפלדמןכאשרשלה,הכותרתגולתאתרואה
"גשרהסרטמתוךליויויאןשלדמותהאת(ומפרקת)
מחוץואילובמיטהשוכבתהיאשבהבסצנהווטרלו",
קלארקשלהאלמותיקולו-גברשלקולנשמעלפריים
חיצוניתתמידהיאהעבודותבשלושהגבר(נוכחותגייבל

(ארוכות)שאלותהשואל-בכלל)אםומרומזת,לפריים,
<קצרות).בתשובותהגיבורהעונהעליהן

e you happy ·וA 

בעל-הכוחזהותעלמעידהמבעיםבאורךהפער
בסיטואציה.

סטריאוטיפית,מאודהוליוודיתבראיה"המגן",הואהגבר

YOU "אומר:הואכאשר 'RE SAFE NOW, DON'T BE 

AFRAID, YOU NEED 'NT BE EVER AGAIN. 1 LOYE 

YOU ." 
עצמועלחוזרדקות) 1.45של(באורךהקצרצרהסרטון
לכודהנראה,כךשבו'"לופ"במיןפעמיםמספר

הגיבורה.

 ARE YOU HAPPY ?שואל:הגבר

 YESעונה:והיא

 COMPLETELY ?שואל:הוא

 • YESעונה:והיא

הדמותהואהגברשבההמוחלט""האושרשלהסיטואציה
הפאסיביתהדמותהיאהאשהואילוהמגנה/האקטיבית

מוחלטבאופןהממוקדתוההתעניינותמגוננים,שעליה
סיטואציההיאשניהם,את"להבטיח"האמורבאושרה,
כאשרארכיטיפית,גםאךסטריאוטיפית,הוליוודית

אירוני'מבטאליהמלכסנתהגיבורה,גםשהיאפלדמן'
מוכרזאתועםלמתבונןזרשהואלמשהואותהההופך

לו.
אהובתושלאושרהשאלתאתלחקורהגברשלנסיובו

בהשאיןכאשליהרקלהיתפסעשויולהבטיחו'תוםעד
כאשרבלבד,מסויםלרגעבכלל)(אםהתקפהמימוש,

כביכול'"סגורה"שהיאהמקוריתהסיטואציהבסוףאף
הספק:מתגנב

DARLING , IT 'S .. . IT 'S UNREAL, ISN 'T IT? SHALL " 
"? WE WAKE UPAND FIND IT UNTRUE 

שלושאתהמלווההמוצלחהקולפסגםלציוןראוי
לאווירה.ותורםהעבודות
גבולותאתהיטבלתחוםיודעתשהאמניתדומהלסיום,

אתהמחזיק"מועטשלתחושהיששלה,האמירה
בשלושפלדמןמצליחהסיני'אמןכאותוהמרובה".
לימודשלשניםלהןקדמוהסתם(שמןמכחולמשיכות
ומדויקתחזקהאישית,אמירהלומרמאומצים)ועבודה
 •מאוד.

כהנארונית

 2000אוגוסט-ספטמבר
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טוומןשלהמופע-והשקוהאמתמשחק
מונקיעל

D ,של"המופע ,,ידפיטרשלרט
ההצלחותכאחתייזכרטרומן",

 1998שנתשלהגדולותהקולנועיות

שלמנצחבהרכבמדוברמקרה.זהואין
לתקופה:רלוונטייםקולנועייםמרכיבים
ועינופרנואידיתתחושהטלוויזיה,ביקורת

המרכיביםשכלמובןהגדול.האחשלהפקוחה
אךשונותטרנספורמציותעובריםהאלה

לימיםהחזרהאחד:עיקרוןלהםמשותף
שנותהחמישים,בשנותאמריקהשלהאפלים
ההגמוניהמאמציכלבהןשניםהקרה,המלחמה
לתוךהקטןהאזרחאתלהכניסכדיהושקעו

מהמשחקיםלהרחיקובמטרהפנימה,ביתו
המלחמהלמשל'(כמוהעולםשלהמסוכנים

הקשריםעללהצביעמבקשזהמאמרהקרה).
לביןהשונות,משמעויותיועלמשחק,בין

האמת,אחרהחיפושדיוק,ליתראוהאמת,

האמתשלבאופיהשחללשינויהתייחסותתוך
היום.ועדהשביחהעולםממלחמת
טרומןשלסיפורוהואטרומן"של"המופע
לפיחייםמושלמים,חייםלושחיבורבאנק
קובעיעל-ידינכתבהיהרקאילוהספר,

נופלתאורהפנסאחד'בהירבוקרהמדיניות.
שלהמופתעותעיניולנגדהכחוליםמהשמים
חשדומעוררקאדי>ג'ים(השחקןטרומן

 .חייובמציאותכשורהאינושמשהופתאומי
העל-טבעיהאירועפשראתלהביןבניסיונותיו

 .זכרונותיובנבכילחטטמתחילהואהזה,
טראומות:שלסבירהכמותעולהמחקירותיו

שבורלבילד'כשהיהיםבלבאביומות
להינשאממנושמנעמסתוריאירועבעקבות
עלממומשתבלתיופנטזיהשאהב,לאשה
משהוהפנס,נפילתמרגעפיג'י.לאיינסיעה

אתלחיותממשיךהואלכאורה :ערערמתבו
הואשבתוכואלאלהפליא,הנורמלייםחייו

לפחותאוהמציאותפיענוחשלבתהליךמתחיל
השלו'גיבורנועבור .כהעדככזהשהצטיירמה

שלתחילתואוספקות,שלראשיתןהןאלה
כביטויה ,) ere du soupcon'l (החשד""עידן

סארוט.נטאלישל
הואחייו'גרתבשיכלשהושינוישיחולמבלי
-שיגרהאותהשללאסירהפךשהואמבין

לנסועתוכללא"הריאשתו:לושאומרתכפי
המשכנתאתשלומיאתלשלםנסייםבטרם

נרצהודאיטוב,כך'ואחרהבית,עלהרובצים
שלאמביןטרומןהחשד'עידןעםילד".עוד
שלגם(אבלשלושהחייםלעולם,לעזוביוכל
יהיהניתןשלאכךמאורגניםאחרים)רבים

הבנהעםהמעיקה.הדביקה,מהשיגרהלהיחלץ
אלהדרךמכאןלמודעות.טרומןמגיעזו'

מאחוריהםשעומדומיהמשחקחוקיחשיפת

קצרה.

שתמידטרומןמביןהמודעותהתעוררותעם

אתקיבלוהואממנונמנעזהאךלעזוברצה
שמעברהעולםאתלראותרוצההואעתה .הדין

הזורחתהשמשאלשלו'הציוריתלעיירה
בוקרמדיאותוהמברכיםהמנומסיםיםוהשכב

למצוארוצההואובעיקרדיאלוג.שורותבאותן
טרומןמתחילוכךבה.התאהבשפעםהאשהאת

המציאות.גבולותאלבמסעו

שללדרמהועדמסיטקום
הפוסטמודרניזם

טרומן:בעבורבבירורהוגדרוהמציאותגבולות
הדמותאתמהווההואידיעתוללא

כוכבביותר,הפופולריתהטלוויזיונית
עשריםהמשודרתאינסופיתסבוןבאופרת

מיליוניידיעלנצפההואביממה.שעותוארבע
הסבירמקיומוכולםהמוקסמיםאדםבני

לאירועהפכהשלוהשיגרהרצון.והמשביע
הגלובוספניעלצופיו'שלבחייהםמרכזי
גרהשיבאותהמפנהנקודתוכלכולו'

שהסידרההיותמתח.שללרגעאצלםמתורגמת
העולם,לאווירטרומןשלבואומרגעמשודרת
מזיכרונםחלקהפכווייסוריואהבותיו

הגיעועםעתה,צופים.מאותשלהקולקטיבי
כיכבבוהטלווזיוניהז'אנרהחשד",ל"עידן

מדוברלאמטאמורפוזה:עוברידיעתוללא
בדרמהאלאמצבים><קומדייתבסיטקוםעוד

שלוייסוריוכאביוואילך'מעתהאמיתית.
שלנפשםכמוומוזריםעוצמהרבייהיוטרומן
מהמדיוםמעברועםהמרוביםצופיו

מבחינת .הריאליסטילמדיוםהאסקפיסטי
ישבתבל'המצליחההסידרהמפיקכריסטוף,
הסיטקוםמדי.רביםסיכוניםזהבמהלך

הדרמהואילו(האולפן>הביתבמרחביהתחולל
כן,עללגבולותיו.מחוץאללגלושעלולה
למנועינסהכריסטוף,הרעיון'הרגההמפיק

הואאפשרית:דרךבכלהז'אנריתהתפניתאת
לנסותהסידרהשלהמשנהשחקניאתיגייס

מחוץלוהאורביםבסיכוניםטרומןאתולשכנע
מכשוליםיעריםואףהעיירה,גבולותל

אתלמנועכדיטבעאסונותבדמותמוחשיים
העולם.אליציאתו

קשראיןהאב,ה"בורא",כריסטוף,פיעל
העולםלעומתהאמיתיים:לחייםהטלוויזיהבין

היאומנחמת:טובההטלוויזיהבייסורים,הרווי
עולםסטריאוטיפים,עלהמושתתעולםמציגה

כברהאנושיהקיוםשלהמרכזיותהסוגיותבו
אתלחצותירצהלאלעולםהטוב .נפתרו

הסוףעדטוביוותרכןועלהגבולות
בדומההרע,ואילוהקוסמי?)(הטלוויזיוני?

יהווההחמישים,שנותבסרטיהחייזריםגלייצר
ילחםאשרהנאורהאדםשלהאמיתיהאתגראת
נוסחאותעםהמחודשת.להופעתועדבו

שלש"המופעהפלאמהכך'כלפשוטות
רביםצופיםשללבותיהםאתכובשטרומן"

פוסטודאותאיהמוכההעולםברחביכךכל
 ?מודרנית

 .טרומןשלהגבולותבפריצתהסכנהומכאן
מתדמיתוחלקאינההריהסקרנות

אותולהובילעלולההסקרנותהטלוויזיונית.
הרבהברור'פחותהרבהאופיבעלעולםאל

הגבולותפריצתמכך'חמור .מציאותייותר
תתקייםלאבולעולםלכאוס,להוביליכולה
טובביןהמסורתיתהבינאריתהחלוקהעוד
עולמותמספראלאאחדעולםזהאיןלרע.

ניתןלאבועולםזמנית,בוהמתקיימים
 .> Lyotard <הקומנסורביליהעולםלהכריע,
שלבסופולנותאפשרטרומןשלזובחירתו

החיפושעםמצוקתו'עםאיתר'להזדהותדבר'
שאיננה.האמתאחרשלוהנואש
השלושיםשנותשלהוליוודלגיבוריבניגוד

טובשאינובעולםבוחרטרומןוהארבעים,
(אבלאמיתילאגםואולירע>בהכרחלא(אבל

שלבסופובוחרטרומןאחת).אפשרותרקזו

הוודאותאיבתחומיפוסטמודרני'בקיוםדבר

ערכיםמערכתאחרמתמידבחיפושהמלווה
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משמעות.בעלעולםליצורשתוכלמכוננים

כמסמןטרומןהנשיא

בתוךכאילוופועלתמיםשלנוהגיבורבעוד
ומקריתמיםאינוששמוהריהמקריות,עולם
המיליםלמשחקנתפסהאמנםהביקורת .כלל

Trew Man הואטרומןאבלהאמת>,(איש
אתשמסירמידמיסטיפיקציה,שלאישבעצם

במחירגם ,והמחנךהמורהמהאב,המסכה

שלהמבטמנקודתהאחת.האמתארנון
עללבלעדיות(הטוענתהמערביתההיסטוריה

שלשמומתקשרהיסטורי),המכונההתהליך
הנשיא ,טרומןהאריעםהקולנועיטרומן

אתלידיו·שקיבל ,) 1972-1884 (האמריקאי
השביחהעולםמלחמתלאחרהמעצמההנהגת

טרומןהנשיא ,לגיבורנו,בניגוד 1952שנתועד
המונומנטליתהמשימהאתעצמועלקיבל

החברהשלהמוסריחוסנהאתלשקם
חשביה.העולםמלחמתבתוםהאמריקאית

הטלוויזיהרקלא ,כהונתובמהלך ,לפיכך
גםאלאהאמריקאיםשללבתיהםנכנסה

שהגבילה'ימקארתשלהשחורה""הרשימה
הקולנוע.שלתכניואתרבהבמידה

האמריקאיהעםהחשד.עידןהחלזובתקופה
צריךהיהטראומטיפוסטבמצבשרוישהיה

הכלל""טובתהמושגבהלם.טיפוללעבור
טובתאתבתוכולהכילכדיקלותעוות

פירושהטרומןבימיהשלטוןוטובת ,השלטון
הציבורי.לדיוןמחוץהאזרחיםאתלהשאירהיה
מ"אנילוסיובראשםהטלוויזיה,גיבורילכן

התוכניתגםבמקרה(שהיאלוסי"אתאוהב
אתתוחביםאינםהסרט),גיבורעלהאהובה

דאגותיהםעיקרמדיניים,בענייניםאפם

הטוב,במקרהאו ,הדומסטיבתחוםמתמקד

הקלעיםמאחורי ,במקביל .באישיהביבתחום
אמריקההצטיירההגדולים,האולפניםשל

האחרבהדרתשעסקהמאיימת,חדשה,

הזריםהקומוניסטים,(היהודים,שבקרבה

לא ,כמובןאלה,הקרה.ובמלחמהבכלל>
בימילוסי"אתאוהבב"אניביטויכלקיבלו
עלשהוטלההאטוםפצצתאפילו .טרומן

שנועדהדתיתלסוגיההפכהונגאסקיהירושימה
העםאתאוהב("אלוהיםהעםרוחאתלחזק

האדםבניהפצצה"),אתלונתןולכןהאמריקאי
שהותאםסינתטיבעולםלחיותלמדו

הקרה.המלחמהשלגיהלאידיאולו
העיקרילאויבהטלוויזיההפכה ,זובתקופה

מחוץהיגרומהםרביםהקולנוע.במאישל
לסגלנאלצושנשארואלהארה"ב.לגבולות
עללגבורמנתעלשונותטכנולוגיותלעצמם
בתוך ,פותחוכךהטלוויזיה.שלהזמינותפיתוי
המצאותשלוש ,מאודקצרזמןפרק

הטכניקולורהסינמסקופ,קולנועיות:
מעטאךנותר(מהןהתלת-ממדי,והקולנוע

שלהחדשלנשקנחשבוהןבזמנןכיאםכיום,
בתעשייתשולבוכןכמוהקולנוע>.תעשיית
לוןמרכמו ,ו"פראים"נאיםצעיריםהקולנוע

הכוכביםאתשהחליפו ,דיןוג'יימסנדנדו
הז'אנרלעיבויותרמוהזהבתורשלהאלמותיים
האסקפיזםהמלודרמה.-החדשהקולנועי
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שעתה,אלא ,חזרהוליוודשלהמיתולוגי
פניםנשאהואהמלודרמה,שלבדמותה
שנותבאמצערק .יותרריאליסטיותחדשות,

לז'אנרהפכההמלודרמהכאשרהחמישים,
 ,כולובעולםלחיקוימושא ,ביותרהפופולרי

שמאמציהםאמריקהשלהמדיניותקובעיידעו
המשחקאתלמדוהאמריקאיםלשווא.היולא
בדעתההפיכהאותהמחירשאלות.שאלוולא

בקולנוע ,יותרמאוחרכעשוררקנתגלההקהל
השישים.שנותאמצעשל

למהפכהבאחריותשנושאמי ,אירוניבאופן
לאומהסיפקאשרטרומןהנשיאדווקאהוא

חמישיםהעם","טובתלמעןשקריותאמיתות
לבחוןחוזרהקולנועי,טרומןיותרמאוחרשנים
שהואבשאלההנשיאטרומןשלעמדותיואת

טובתולשםהנאמרבשקראמתישהאםמציב:
אדם?של

בורבאנקטרומןהסרט,שלהסיוםבסצנת
שנועדהנוראהסערהלאחר-אוניהעלמפליג
אל-העולםלקצהומגיע ,מסעואתלשבש
למעשהוחלק;לבןקירידיעלהמסומןהאופק,

העצוםהסטודיושלגבולותיולקצההגיעהוא
הלבןבקירמביטהואומעולם.מאזחיבתוכו
נמנעהבלתיהסתוםהמבויזהוהאםותוהה
הואלפתע,האמת.אחרהחיפושמובילאליו

המוליכותהקירעללבנותבמדרגותמבחין
מטפסהואבהיסוסבו.החבויהלבנהדלתאל

אותומקרבצעדשכללעובדהמודעבמדרגות,
לומהמוכראותוהמרחיקהכלשהיאמתאל

מגלהטרומןאחרות,במיליםהמוחלט.כטוב

הפרטייםהאינטרסיםשלהעצוםהאוסףאת
במאיםשפוליטיקאים/מנהיגים,והציבוריים
להםזקוקיםשהוא,סוגמכלותסריטאים

(מישמועמטא-נרטיבשלמסגרתלבניית
המוכרהעולםהידרדרותאתשתמנעהמציאות>

והרעהטובבוהמקוםאותוהכאוס,אל
מתוךרקונקראיםבערבוביהמשמשים

מגלההואמהותם;אתהמגדירמסויםקונטקסט
דיאיןלעולםובמטא-נרטיבהיסודשבהנחות

איננהזולמעשההמוחלטת.האמתאתלהציל
לעולםהגיענאנקבורטרומן .עודקיימת

התוהולתוךצועדהואועתההפוסטמודרני
הפרה-הפנתיאון ,הקדמוןהעולםשלובוהו
ללאמרחב ,כאחדוהפוסט-הרואיהרואי

תשובות.

האבותאחריהחיפוש

הסטודיושללגבולותיומחוץאלצועדכשהוא
"מיושואל:הרקיעאלפונהטרומןהענק,
עמוקגבריבקולאליומגיעהוהתשובהאתה?"

המיתולוגיתהסיטואציה *.שלך"הבורא"אני
אלפונהאלוהיםבההסצנהאתמזכירההזו

יצחק.עקדתבסצנתהראשונה,בפעםאברהם

פארודיים-הדיםנושאתכאןשהחזרהאלא
אינושאלוהיםמסתברפוסטמודרניסטיים.

הכולבסךהואקרבן.בשבילושיקריבומבקש
שהעמידהיטבהבנויבעולמויגעושלאמבקש
מפחדשאלוהיםמסתברכיאדמות.עלי

הגבולותאםיקרהמהמדקונסטרוקציה.
הקירידיעלבסרט(המסומליםהמסורתיים
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יישארמהיתמוטטו?האולפן>קצהשלהלבן
שלבדנואוהרישהוא?אבמכלהגדול'מהאב

אדםהחיים.למשמועהדרךארנוןפירושואב
איבדאשרכשחקןכמוהואלוהיואתשאיבד

לאימפרוביזציהנתוןובעודושלו'הבמא'יאת
נודע.לאסיוםלקראתצועדהוא
טרומןשלאביוגםהגדול'האבעידןתוםעם

(כמוטועןהוא .אותולשכנעמצליחאינו
בכלאחריםופוליטיקאיםבזמנוטרומןהנשיא

טרומןשללטובתושעשהמהשעשההזמנים>
אבל .מאושרלהיותלוגרוםלרצהרקוכי

שלהפסיפסאתלהשליםמצליחאינוטרומן
חייו:

שואל.הואאני?מיאז-
 .שלוהמפיקלועונההכוכב.אתה-
אמיתי?היהלאדברשום-
כךכלטובהיהגםלכןאמיתי.הייתאתה-

דברשוםבחוץאיןטרומן'.תקשיב,בךלצפות
שלי,בעולם ...בשבילךשבראתילעולםמעבר

יותרטובאותךמכיראני ....לפחדממהאין
 ...לעזובתוכללאגםלכןמפחד,אתהמעצמך.

מבקשאניאלי'דבר ...ימיךכלבךהתבוננתי
העולםכלבשידור'אתהמשהו'תגיד .ממך

 ...מסתכל

הבלתיהעולםאלהחוצה,צועדטרומןאבל
המציאות,דיירמאיתנו'אחדוהופךמפוענח,

חדשות,משמעויותאחרמחיפושהעייף

כגיבורהעבר.שקריאתלחשוףרקהמסוגל
נבגדשהואטרומןמביןשכזה,פוסטמודרני

'האב.בחייוביותרהמשמעותיתהדמותידיעל

המשחקיםוחוגישחקניםעל
מהאבות,מדייותרלטרומןישהאמת,למען

אביויתום.דבר'שלבסופואותו'שמותיר
נשםבטרםאמואתעזבהביולוגי'הראשון'
אותוהפךובכךהעולם,אוויראתטרומן
מיועדיםשהיוהתינוקותמסוגרצוי'לבלתי
הואהחולים.בתישלהאשפהסלאלפעם
ליתראולו'מציעהאשרהטלוויזיהבזכותניצל
שהיאחייהעיסקתאתהביולוגית,לאמודיוק,

לכוכבהתינוקאתלהפוך-חייו""עיסקתגם
לטעוןניתןטרומן".של"המופע-סידרהשל

המוכרבסדרוכפירתונטישתובעצםשהאב,

אלבמודע,שלאבנו'אתהביאהשושלת,של
לקומדיאנטים,שבניגודאלאהמשחק.עולם

נעשהטרומןעברו'בימיםהנודדיםלשחקנים
הילדותזיכרונותאפילו .ידיעתוללאשחקן
(שחקן>לאבמקוםלהשאירכדימתוכנניםשלו

למסעותבנועםהיוצאסטריאוטיפי'נאמן'
הביולוגי'לאבבניגודהאב-השחקן'מחשלים.
ושובשובעצמומוצאולכןבתפקידומתאהב

משחק")("הכולהנוראהסודחשיפתסףעל
יהיהלאכברשהאבהריהסוד'יחשףאםאבל
השניהאבמורחקכןעליסתיים.והמשחקאב

שלהיטבמבוימתסצנהבאמצעותמהסידרה,
ים.בלבטביעה
בעצםעומדהשחקן,והאבהביולוגיהאבמעל
המשחק,הוגההואכריסטוף.הכול-יכול,האב
אביוידיעלשננטשהתינוקאתשקנהזההוא

שסיכןהאב-השחקןאתשהרחיק'הואהביולוגי
באהבהמודהדברשלשבסופוהואהמשחק,את

כדיבשקריםשנעזרהאהבהלבן'האינסופית
 •אתקידשההמטרהשבהאהבהלגונן,

חושףהסרט,אתהמסייםבדו-שיחהאמצעים.

ואבהי.רגישצדהציני'המפיקכריסטוף,

המראותמפניהבןעללגונןנועדהמשחק
והשקר.האמתשלוהרע,הטובשלהמרצדים

שהדרךכריסטוףידעהעשרים,המאהכיליד
ידיעלהיאהחולףהקיוםאתלשפרהיחידה
המופעאתהמציאהואמשחק.שלהמצאתו

כמיבעולם.המצליחהכיהמופעטרומן'של
הואבמונופול'תל-אביבהעיראתשרוכש
מסודרעולםשברא,העולםאתלבנוהעניק

שאינוטרומןכשגילהאךברורים.קוויםעם
לו'המוכרהמשחקעלויתרהואשחקן'אלא

המציאות.שלבהרבההמורכבהמשחקלטובת

ברטוןשללתגובתוהזוהתשובהאתלהשוותיש *
בנשף. ) 1991כהן,(האחיםפינק""ברטוןבסרטפינק

תגובהלמחייתי."בורא"אניצועק,הואבורא","אני
אתהרואההגיבורשלהמגלומניהשלתולדהחינהזו

בספר"ךהתגאתפותחכשהוא Iשלולתסריטהטקסט
הדמיוןבשלרקלאמתבקשתכאןההשוואהבראשית.

תסריטאיהוא("אלוהיםהדו-משמעייםהטקסטיםשניבין
אתמבקריםהסרטיםששנימשוםגםאלאבהוליווד")

הקולנוע/הטלוויזיהתעשייתשלנוכחות-העל
האמריקאים.שלבחייהםהאסקפיסטית

וכרחבותחולשה
מרכותב Iזרטלעדיתשלכתיבתהעלבמאמרו

כך:לויתןעמוס
אינוואישמגבלות,יששלכוחיודעיםכולנו
נשכחתכךבתוךאבל Iלשמובכוחלשימושמטיף
מגבלות"ישלחולשהשגםאחת,בסיסיתאמת

 .) 244גל' , 77<עתרן

יודעים"."כולנואומרוהוא Iשלודעתורקזוהי
כוחנית.במדיניותדוגלבישראלהעםרובהרי

מצביעעםחציכוחנית.כמהעדרקהיאהשאלה
מאוד.הכוחנילימין
לוגי""כשלבשםשמדבר Iלויתןמרשוכחכןכמו
האנושות,שלהגדולחלקהאת Iזרטלעדיתשל

להגישעליהםציווהשנביאם Iאויבינוביניהם
אויבם.אתולאהובהשביחהלחיאת

ועלהעשריםבמאההכוחמגבלותעלכשמדברים
להזכירראויורצונות","אינטרסיםשלשליטתם

חלקמאמציםהמוסלמים,גםשהערבים,
חוסרמשוםפהוישהנוצרית,מהתרבות

עקרוניתכוחנותבשםדווקאלדברפרופורציה
הרעיונותכאשרזאתמכוונת-רעיון.או

ישישו.שלגםהםהאויביםאצלהמתרוצצים
בלוגיקהכשמדוברבהםולהתחשבאותםלדעת
חולשה.מולכוחנותשל
העולמיתבתרבותאבליהודים,שכולנומביןאני
לפעמיםאנשיםלוגיקה,עלוכשמדוברימנושל

חולשה.מעדיפים
להיותצריכיםשאנוכךעלדיברובציונותאפילו

ברירה"."איןעלדיברוושניםצודקים,
אצלהכוחנותלצדמסוימתנסיגהשישלינראה
לויתן.מר
מינימוםלכלולצריךלוגישדיוןבעיהפהיש

(סוגסטיה>הצעהרקהואאחרת Iתיאורטירקע

הדעת.עלמתקבלתשלא

• 
גוטמןחיים

חיפה

8 ~ 
נוספתלמחשכהמקרם

מרשללמאמרובקשרמיליםכמהלומרברצוני
-שולץברונו-מאוחרת"צפיהרפאליצבי

 .) 2000יולי , 245(גליוןהעלמות"ושתיהחסיד

שאין Iהתרשמתישולץבכרונושקראתימהמעט
כלולאמיותרתמילהכותב Iשולץברונוהוא,
שכךלהניחלעצמימרשהאנישלם.משפטשכן
בציוריו.גם

כילי"נדמהמצטט:ואניכותב,רפאליצבימר
או'מתנגד'ולא'חסיד'דווקא(למההחסיד

 )?(המחניקמעולמםלפתעהגיחכמו'פרוש'?)
 " ...העיירהבתישל

הסביבתייםהמרכיביםאחד Iדעתילעניות
בחוברתפעמיםג'מופיעה(שאגב,זושבתמונה

שלמיקומוהואהכותב,התעלםושממנוזו>
מצבות!בין-היהודיהבחור

הנשיםלביןמתגלח>טרםעוד(שכנראההנערבין
 1כפרהעיירה,אלהיורדות<בעיני),היפות

חוצצתפרוור>מעדיף-אישית(אניפרוור,

שבגבו!מצבהעלנשעןהואהימניתבידומצבה.
מולנפחדקידתלא Iלימזכירהעמידתו(אגב,
המעריצים/שלעמידתםאלא Iפריץאיזה

אלאהכנסיות,בציורימדיה-ישומולהמאמינים
שמאלו-וכאןימיןידהיאהלבשעלהידששם
פרשנותכלאבלנוספת.למחשבהמקום .לבועל

לגיטימית).היאלנראה
חושבאניהאלה?האלמנטיםאומריםלדעתימה
כלאותם;הצגתיצורתמעצםברורדישזה
ניתןהאםאבל .כרצונולפרשםיכולאחד

 •מהם?להתעלם

ישראליעודד
רחובות
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 5ןו=יי
f=:==:I 
f=:==: 

זהמצד

לזיתןעמוס

אירועיםספרים,מוספים,

זמננולשירתהתחיהשירתשלהמסרישראלכנסתשלפרצופה

חקיקתלאחרלפגרה,הכנסתיציאתלאחר
לאחרראשונה),(בקריאהלהתפזרותההחוק

פרישתלאחרמהממשלה,החוץשרהתפטרות
כשלרןלאחרבעליה,וישראלש"ס ,המפד"ל
הזקנההמנטרהשלכלבפישובהלאחרהפסגה,
תשכחירושליםתחולקאם-ירושליםבעניין
זהבשביל(רק ...לחכילשוניתדבקימיני,
קצבבחירתלאחר-אותה>לחלקשווהכבר

טענה>ליאיןדווקאזה(עלהמדינהלנשיא
עובדיהלרבניםוהריצההשופרותתקיעתעם

העבודהאישהכנסת,יו"רגםכאשר ,וכדורי

יכולומליצה,קודשפסוקיכמיםשופךבורג,
שלפרצופהזהלומר:מבחוץמתבונןכל

קנאית,דתית,לאומנית,-עתהישראלכנסת

שלום!סרבנית

(קרי:הקואליציהשלכ"שובהזאתמגדיריםיש
פסוק.סוףזהואיןביבי",שלגועליציה>
הגאולה"בלוקעלמכברלאקראתיב'הארץ'

ביןליברמןאביגדורשמתכנןהחברתית"
עודמכלשהגרועכךלמרוקאים,הרוסים
לפנינו.
בחיוךזאתבכלאוליטמונהפורתאנחמה

ביכולתועדייןהמאמיןברק,שלהאופטימי
הכולהונחהפעםבפסגה .שליחותואתלהגשים

קוויהשיבה,מים,ירושלים,-השולחןעל
מהכל-הסכסוךקץפלסטינית,מדינה , 67

באמתאוליאז .ומתןהמשאלהמשךשדרוש
החודשים,שלושתשלבארכה ,בידויעלה

חרף ,יאשרושהעםשלום,הסכםלהביא
הח"כים.התנגדות

הושבבנימיןפרופ'שלהממדיםכבירמפעלו
אנתולוגיה-העבריתהתחיה"שירת

(מוסדכרכיםבשניביקורתית"היסטורית

המונים ) 2000הפתוחה,והאוניברסיטהביאליק

שנה,כארבעיםעמלעליועמודים,-1500כ

והפליאהפליאה.שבלבומונומנטלימפעלהוא
באנתולוגיההנאמריםהדבריםמיעוטעלהיא

הרעיונות,התכנים,עלשלהובמבואזוענקית
תשומתלעומתהתחיה,שירתשלוהאידיאות

לפרוזודיהבהשניתנתוהפרטניתהמרביתהלב
לריתמים,למבטאים,למשקלים,כלומרשלה,

מהלכל ,ובקיצור ,וללשונותיוהשירלצורות
נתבונןהשירה.של"השיריות"מכנהבשהרש
מנסהשהושבנדמהכישלה,הזהבצדבעיקר
מעבר ,הזמןבןלקוראמסרכאןלהעביר
עצמה.התחיהשירתשלהנכבדלעניין

היא-עצמההתחיהשירתעלדבריואת
 1882-השניםשביןבתקופהשהתרחשההשירה

וכלהוטשרניחובסקיבביאליקהחל 1918
במבואהושבפוטר-ושטיינברגכשמעוני

התחיהשירתלמדי.שגרתיותפיסקאותבכמה
משמעידוביטויהיא-אומרהוא-העברית

גםוהעבריתהתחיהשירתגםזוהיבמכוון:

זואחרות,במיליםהעברית.השירהשלתחיה
הרחיבה,גילמה,שבישרה,שירהאחדמצד

הלאומיתהתחיהאתוהביעההתעמתה
המאהבשלהישהתפרצההעברית,והתרבותית

שלתנופהרבתתחיהגםזושניומצד ;-19ה
פניהאתששינתהתחיהעצמה,העבריתהשירה

והעמידההשניםאלפיבתהעבריתהשירהשל

מעמדהיקפה,במלואאירופיתכשירהאותה
לתכניהאשרהיום.עדאותההמאפיין

הושבכאןגםשירה,אותהשלהספציפיים
שניכיאומרהואכאשרהרבהמחדשאינו

"השירהוהטבע.היחידהיוהגדוליםגילוייה
ויחידותו ,השירשליחידותועלעמדההזאת
היחידחיישלהאינדיבידואליות .האנישל

אין .השיריהמבעבמרכזעומדיםיווחוויות

החברהמןהינתקותהדברפירוש

 ,הפיסיהעולםהשתקפותאלאוהאידיאולוגיה,
בלשונו ,היחידבתודעת ,וההיסטוריהחברתי
ראותו".ומנקודת

כמובן,הן,מסוגן,נוספותוכןהללוהאבחנות
בהןשלאברוראולםומאלפות,מדויקות
איןהמחקרי.מרצועיקראתהושבמשקיע

גדולהמהפכההתחיהבשירתרואהשהואספק

אתאףואוליהתרבותכלאתששינתה
העשרים.במאההיהודיהעםשלההיסטוריה

גורמיאתרואההואלשיטתונאמןאבל
אחדכליבתכנים.מאשרבכליםיותרהתמורה

"בשירתהמודרנית:העבריתהלשוןהיאכזה
החדשה,העבריתהתרבותנולדההתחיה

אוסףאלאאינהישראלמדינתשבלעדיה
התחיהבשירתלשונות.בלילעםמהגרים
זולאהמודרנית,העבריתהלשוןנולדה

נושאיהכלעםהמתמודדתזואלאהמדוברת,
המודרניתההוויהושלאירופהתרבותשל

בשירתלצרכיה.אותםומבייתתבכללה
העבריתהספדיהשלהפסיביתהלשוןהתחיה,
 ,הלכתיולשימושללימודשיועדההדתית,
והפכההתמטיים,גבולותיהאתפתעפרצה
התייחסותלהתייחסבבואוהיוצרבידכחומר

32 
 247-246גלידן



בצורהלעולםואישיתחופשיתעכשווית,
 ,)'ט(יצירתית"

העבריתשהלשוןיותר'עודחשובאחר'כלי
היאשלו'תוצאהרבהבמידההיאהמודרנית

לענייננוהמכרעתהשאלהלכןהשירית.הצורה

התחיהשירתאתב,הרשבעינימדביל'מההיא,
אותה,הפךמהלה?שקדמהההשכלהמשירת

בהתפתחותמכרעתלכל-כךבעיניו,
במאההיהודיהעםשלוהלאומיתהתרבותית
העשרים?

מאותהחלקהיאזושאלהעלהתשובה
לפניאולםדברי.בראשיתרמזתילה"פליאה"
מקדיםהואעצמההתשובהללבמגיעשהושב

העברית"השירהתקופות"עלקצרההקדמהלה
ספק,איןבמבוא).הפרקיםאחדשל(שמו

בתקופתעבריתשירהשחיתהאומר'הוא

העבריתהשירהלכלבסיסשימשהוהיאהמקרא
מדגיש,'הואאבלהאחרונות.השניםבאלפיים
שירהשלתקופהשוםחיתהלאהצורותבתחום
המקראיהריתמוסאתלהשאימצהעברית
התקופותברובהוא,נהפוךוהחופשי.הגמיש

חוקיםהעבריתהשירהעצמהעלקיבלה
משקליםבנההקדוםהפיוטחמורים:פורמליים

ימישירתבשורה:מיליםשלקבועמספרעל
שלמדויקותס~מותעלבנתהבספרדהביניים
הערבית:השירהכדרךוארוכות,קצרותהברות

ההברותמספראתספרהההשכלהשירת
רואההללוהפרוזודיותהצורותבכלבשורה.
מוסיקליות,ובלתיאטומותצורותהושב
ובמזרחה,אירופהבמרכזלפחות-שמנעו

שירהיצירת-העםשלמניינורובישבשם
ההשכלהשירתשאפילוצורותערבית;חילונית
מהן'השתחררהלאהשמונה-עשרהבמאה
התחיה:שירתשלהופעתהעםרקקרהוהדבר
השירמןביאליק.ביצעהרדיקליתהשבירה"את

השירהמשקליאתבלקיהואהראשון

בהנחו-סילאבית>ית(הטובית-הברתהמוטעמת
השירהכלאתהזניקבכךשיריו.במרבית
ובפרטאירופה,שירתשלעולמהאלהעברית

בעקבותשבאוהמשורריםוהרגמנית.הרוסיתזו

מאליה.כמובנתזוריתמיתלשוןקיבלוביאליק
העבריתהשירהשכרתההריתמיתהברית

האירופיותהספרויותעםהתחיהבתקופת

האירופיתהשירהמןזורםלשפעצינורפתחה
צורות,ז'אנרים,נושאים,אליהעברובו

התייחסויותבנוף,הסתכלותשלאופנים
המעודנת,היחידותודעתהתרבותלתולדות
שירתהחדשה.העבריתהשירהאתשפירנסו

שלםהיסטוריחתךפניעלדילגההתחיה
המשךאלאלקודמותיה,המשךלאוהיוותה

השירהשלולפואטיקהלקונצפציהישיר
דילוגאגב, .)זט(הרומנטית"בעיקרהרוסית,

מלחמתלאחרהושבלדבריהתרחשכזה,נוסף
העבריםהמשורריםכאשרהראשונה,העולם

לאשלהםהשירהלשוןאתשאבוהמודרניים
מןאלאבסקי'יחובמטשראוביאליקמ

הרוסי.והפוטוריזםהגרמניהאקספרסיוניזם

העולםמלחמתלאחרנעשהשלישידילוג
המודרניזםהיוההשפעהמקורותכאשרהשביח,

 .האנגלו-סקסי
רואה,התחיהשירתשלהמהפךעיקראת

העבריתהשירהבהתחברותהושבאפוא,

העולםלשירתובעצםהאירופית,לשירה
עלהתאפשרעצמוהזההמהלךכאשרבכלל'

האירופיים,השירהלמשקליהמעברידי
האנתולוגיההטוניים-סילאביים.המשקלים

שמייחסהעצומההחשיבותאתמדגימהעצמה

מקדיששהואהדבריםמלבדזה.לענייןהושב
עשרהבןמיוחדפרקמוסיףהואבמבוא,לכך

השירהמשקליאתלקרוא"כיצדעמודים,
מעשימדריךשהוא(לז-נו>זה,לענייןהעברית"
משקל"'"מהובומסבירבהרשהנושא.ללימוד
(אנאפסט,הראשיים""המשקליםאתמנתח

עומדטרוכאי>יאמב,דאקטיל'אמפיבראך'
בעיותעלללשון"'משקלבין"היחסיםעל

במעברהמוסיקליות(הפסדהאשכנזי""המבטא
הישראלית>הספרדית"ל"הברהזושירה

בנוסףהשיר.שלחותמי""העיצובעלומרחיב
סעיףמוקדשמשוררלכלהקצרהבהקדמהלכך

שירוכלשירתושלל"ריתמוס"מיוחד
הכוללשלם,מדעילאפרטזוכהבאנתולוגיה

'מתילשירבהערהצורני-משקלי.ניתוחגם
אשכנזי.המבטא:למשל:נאמר,מדבר'
חריזה.ללאדאקטילים. 6הקסמאטר :המשקל

זו'אנתולוגיהעללומררביםדבריםעודיש
בהשתתפותלצאתהמיוחדבערבנאמרווחלקם

בוהרשפרי'הירשפלד'מירון'הפרופסורים
להדומהאנתולוגיהחיתהטרםשכן .עצמו

מניחאניהמגוונים.ובייצוגיהברוחבהבאורכה,

אתויעירודברםאתיאמרוהמומחיםשגם

ביאליק,שמשירילמשל(מתמיההערותיהם
הציפור''אלנעדריםעמודים, 70מוקדשיםלו

כאמור'הוא,ענייננו'אבלו'הכניסיני'),

לדעתי''שמבקש,ובמסרהפרוזודיהבפליאת
שלוהקוראיםהמשורריםלדורלהעבירהושב,
ארנוןעלמדברהואשבובמקוםהיום.

המעברעםהתחיהשירתשלהמוסיקליות
להברהנכתבה,בההאשכנזית,מההברה

במקבילשחלהישראלית,הספרדית-
המערבבספרויותבכללהמשקליםלהתרופפות

'הואהמודרניהחופשי""מקצבשלעלייתועם
המקצבהיוצריםטובישלבעטם ... "כותב:

וגמיש,רגישריתמוסאלאפרוזהאיננוהחופשי
זך>.אואליוט'(ראהלשורהמשורההמשתנה

ללאשיריםאצלנונכתביםרביםבמקריםאבל
ובשורות-בדימוייםוידוייםריתמי:ממד

כסוגכבד'כטקסטמופיעההשירהקצוצות.

ארנוןגםמכאןוחידתית.איטיתהגותשל
שלערכםהערכתוארנוןהקוראשלהתחושה
השיריהטקסטהקוראים.בקהלהשירהמשקלי
סיבתגםזולדעתיממדי.חדמסרלהיותהופך

כיום,בשירהבהתעניינותהחדההנפילה
בתקשורתהמושרתהשירהעלחלהשאיננה

 .)חנ(במופעים"או

הזה,בענייןקצתנסחףכיחששהושבייתכן

הבנה:איתהיה"שלאלהוסיף:ממהרוהוא
בעיצובוהשירשלערכושכלחושבאינני

לערכולאאחראיהריתמיהעיצוב ...הריתמי
של ).ל.ע-במקור(ההדגשהלשיריותואלא

כיסבור'אניזו'הסתייגותחרף .)םש(השיר"

המסרוגםהחוקרהושבשלהמרכזיהענייןזהו
 :זמננולשירתהתחיהמשירתמעבירשהוא
השירה.שלהשיריותעלשמרואנא,

11 
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ספרותיתחבורהיש

באחדבאחרונהאמרמגדאחרוןהוותיקהסופר

החדשספרובצאתהעיתונאייםהראיונות

סופריםהמוןהיוםישכי ,"זוכרת"פרספונה

ספרותיותחבורותואיןספרות,חייאיןאבל

החמישיםבשנות'משא'בימיבזמנו'שהיוכפי

דורשתכיאםבכללה,נכונההערהוהשבעים.
חדשהספרתיתחבורהכמדומניישתיקון:

לשירה'קשב'הוצאתסביבוצומחתשהולכת
לשירההוצאהחדשה,תופעההיא(שגם

דור'משהמשוררים:ארבעהבידיהמנוהלת
לשם).גיוראהר'ישראלוייכרט,רפי
צאתלכבודשנערךבערבהתרשמתילפחותכך

מעורכיוייכרט,רפישלבהולים""חייםהספר
אפסעדמלאהיה 2בצוותאהאולםההוצאה.

באמתחיתהוגבינות,ייןעלוהאווירה,מקום

וקראועלווידידיםמשורריםחברים.ביןכמו
חלפי'רחלבסר'יעקב-החדשמהספרשירים

רוניפלד'עודדברנשטיין'אורישמיר'זיוה
דייך''אשרגלדמן'מרדכיקרןניצןטלסומק,

כברחלקם-אישהחסרתילאאםקינר'גד
עומדיםחלקםב'קשב',ספריםהוציאו
שמצאושירהאוהביפשוטוחלקםלהוציא,

מלאכההעושהאיכותיתהוצאהב'קשב'

33 
 2000אוגוסט-ספטמבר



 5וו=יי
1 ~ ~ 

להוסיף>.צריךנוחים,(ובמחיריםמצוינת

אתשהנחהמהעורכים,הואגםלשם,גיורא

ערביםפותחהואכללבדרךכיאמרהערב,
הרהפעםואילונכבד""קהלבמיליםכאלה

השמאלנבוכימורה

חדששיריםספרוייכרט:רפי

וייכרט,רפייקרים"."חבריםלהוסיףיכול
עלדיברלמברכים,הערבבתוםשהשיב
חבריה,ביןבהוצאהשנוצרואנושיים""עוגנים

הואמשוררים.ביןשגרתייםדבריםלאבהחלט
 .הספרעלמשותפתעבודהמעיןעלסיפרגם

קרוישמועלבהולים''ימיםהשירים,אחד

שלושיםאמר'כךבתחילתו'מנההספר'
והערותקריאהבעקבותבסופו'ואילושורות,

בלב.דשורותתשענותרוידידים,של
מרענןמשהוהיאכזאתתומכתחבורהספק,אין

יוצרכלבושלנו'הספרותיבנוףנפשומשובב
הוציאה'קשב'מאוד.בודדאישהואכללבדרך
ספריעשריםקיומה,שנותבשלושהיום,עד

נוסףספרוכלותרגום,מקורמסה,שירה,

לקולה.המקשיביםחבריהמעגלאתמרחיב
הצרבמובןרעיוניתחבורהזואםיודעאיני

ראויהתופעהזומקרה,בכלאבלהמילה,של
הריוחברים,מחבריםלב,לשיםכדאילציון.

 .עברישורשמאותוהם
השיריםמחזורהואבספרמרכזימקוםאגב,

חמלהשכולוגבעתיים'משעןאבות'בית
מתוכו:הנה,אנושית.

 7מספרשיד

"מישהושמחה.כשבאתי'

אותי!"אותי.זוכריםאותי.זוכר

אחד:במשפטכולההעובדה
פעמים,שלוש
 ) 46<עמ'התודה.אסירותבכל

היוםעדהכרתיקלדרוןנסיםשלכתיבתואת
"מקרוב"מכתב-העת'קצתבלבדחלקיבאופן
וקצתטאוב),גדי<עםמעורכיואחדשהוא

שללספרותבמוסףהביקורתיתמכתיבתו
תמידוחשתישקראתימהאתאהבתי'מעריב',

המבטולנקודתלעמדותרוחניתקרבהאיזו
החדשבספרוהקריאהלאחררקאולםשהציג.

ריבויעל-כורחםבעל"פלורליסטים
(הוצאתהישראלים"שלהתרבויות

עמ') 239 ,חיפה/זמורה-ביתןאוניברסיטת

של("הפוליטיקההעיוניהשניחלקוובעיקר
הדעותגחכהוקלדרוןלינתגלההריבוי"),

השמאלמחנהשלאולי'ביותר'בהחשו
אצלנוחסריםלאכמובן'כיום.בישראל
הרואיםבאקדמיה,בעיקררדיקליים,מבקרים
<עםמובהקיםשמאלאנשיהסתם,מןעצמם,
זה>,בספרנוקבויכוחקלדרוןמנהלחלקם
המנהיגיםבין(גםהיחידהואקלדרוןאבל

הפורשביילין>יוסיאולי'להוציא,הפוליטיים,
עלהניצבתסדורה,פוליטית-חברתיתמשנה

מעשיתלפעילותהאקדמיהשביןהתפרקו
בשטח.

מקיים.נאהגםאלאדורש,נאהרקלאקלדרון
מוכןהואאיןאחרים,אקדמיהמאנשיבנבדל

אקדמילדיוןבפוליטיקההעיסוקאתלהשאיר
האמריקאיהמודלבעיקרזה,נושאגםגרידא.

חברה"),ללא"שמאלבפיושקרוי(מהשלו

אחריותחשקלדרון .בספרנכבדמקוםתופס
במהלהסתפקמוכןואינוהמציאות,כלפי
אינטלקטואלי",היטהרות"טקסמכנהשהוא
הנושאהואזהענייןכפיו.בניקיוןלרחוץכדי

המועלההספרשלהשניבחלקהראשון
אופיר",לעדי"מכתבששמהברשימה

העתכתבעורךלאחרונהעדהיהאופירעדי
עםיחדופעילביקורת'ו'תיאוריההאקדמי
שנאבק "-21ה"השנההפוליטיבארגוןקלדרון
ביניהםהבעיהבשטחים.הישראליבכיבוש

הפעילותכאשררבין'רצחלאחרהתעוררה
שהםהרגשהלהםוחיתהנעצרה,גוןארבאותו
זוחיתהלמשוכנעים.רקופוניםמיםטוחנים
עדיבחרשבהומייאשת,משתקתתקופה

הזה"במצבלהתרחק:קלדרון'לדבריאופיר'
מתנהלההתרחקותועללהתרחקבחרתאתה

הראשונהשהבעיהכתבבנימיןולטרהוויכוח.
שלהמיקוםהמרחק.בעייתהיאהביקורתשל

חשבממנו'רחוקאולאובייקטקרובהעין
המבט.אופיאתשקובעתההחלטההיאבנימין'
אניהישראלים,עלמרחוקמבטמציעאתה
"מקרוב", ,) 119(עמ'מקרוב"מבטמציע

קלדרון'שעורךכתב-העתשםגםהואכזכור'
משמעותאתגםיותרטובמביניםאנוומכאן

שמו.

שקלדרוןבכךאפוא,הוא,השנייםביןההבדל
ולבעיותיהםלישראליםמקורבנשאר

עליהםמשקיףאופירשעדיבעודהקיומיות,

ביחסגםמתבטאזההבדלהאקדמיה.ממרומי
הפלורליותשאלתעלהוויכוחהספר'לנושא

שקלדרוןבעודהישראלים.שלהתרבותית
כלומרמודרניסט,שלבעינייםאותהרואה

כורחם",בעל"פלורליסטיםהםהישראלים
שהיהכור-ההיתוך'מכישלוןכתוצאהבעיקר

שהפלורליותאלארע,ענייןבעיניוגם
שנים,רבתהתעלמותלאחרעתה,המתפרצת

רואההלאומי'לקיוםהרסניתלהיותעלולה
כמיכלומרכפוסטמודרניסט,אופירעדיאותה

הפיצולתהליכיעלמעיקרושמברך
המיותרהקולקטיביהגוףשלוההתפוררות

קלדרוןלומעירכךעלמלכתחילה.בעיניו
שלילתאליצאתאתהמכאן ... "במכתבו:

שלילתואלהישראלים,שלהלאומיות

גונהדינהתצלוםקלדרוןנסים

משמעותוהזההמהלךלדעתיהציונות.
במקוםביחד'הישראליםמכללהתרחק
 .)םש(מזה"זההשוניםהישראליםאללהתקרב
הציונות,הלאומיות,עללכאורההואהוויכוח

למעשה,אבלנוספים,ונושאיםהפוסט-ציונות

שבההשפההשמאל-החברתי'לשפתבתרגום
לעדכן'מעונייןהואושאותהמדברקלדרון

ועלבכללהחברתיתהסולידריותעלויכוחזהו
מצטט-הלאומיותבפרט.הישראליתזו

כלקודםהיא-ברליןישעיהואתקלדרון
לחברה.הנגרמתטראומאטיתפגיעהעלתגובה

הלאומיותהמודרניזציה.עםשבאההפגיעהזו
למיהשתייכותשלתחושההעניקה

בעיראותובודדהאותו'רמסהשהמודרניזציה

הדת.אתאוהמסורתאתממנוונטלההגדולה,
חייםהישראלים,אנחנו'כימוסיף,קלדרון
קורבנותאחריהשהשאירהמודרניזציהבתוך

והגירהעקירהתהליכיבעקבותבמיוחדרבים
בשואה.הטראומטיהניסיוןבעקבותוכןקשים,

כל"בשבילךלאופיר'בפניהאומרהואאולם,
'תודעהאךהיאהלאומיותבשבילךקיים,לאזה

 11 ... 'מדומיינת'קהיליהאוכוזבת'

ניסיונותמעטלאנעשואומר'הואזאת,במאה
האירופי'השמאלהלאומיות.עללהתגבר
לפעולשניםניסווהפלסטיניהישראליהרוסי'

כוזבת','תודעהאךחיתהכאילוהלאומיותמול
שהיאאלאשתחלוף,רעדמיוןשלקלהעננה
איןמאשים,הואאלה,בתנאיםחלפה.לא
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מציעאתהומה ... "להציע:מהלאופירבעצם
אתמציעאתה ?הלאומיותבמקוםלישראלים
מציעאתהאמריקה.שלהתנאיםבליאמריקה

שלשהטראומותלמימדינת-כל-אזרחיה

אתהבגבם.מהאיסלאםביתוקושלאירופה
שזקוקיםלמיפרוצדורליתאזרחותמציע

אתההאמת,למעןלנשימה.אווירכמולשייכות
 .) 122-120<עמ'כלום"מציעלא

מבואמעיןאךהואאופיר"לעדיה"מכתב
הריבוי"מןבספר:והמרכזיתהגדולהלמסה

העיקרשהיא ) 216 • 111<עמ'הסולידריות"אל
כללאוגםקלהמסהזואיןשלו.הפרוגרמטי

עםבהמתמודדשקלדרוןמכיווןבהירה,כך
ופוסט-מודרניזם ,כמו-מאודרביםנושאים

שמאלופוסט-ציונות,ציונותמודרניזם,

ביאר-ליברליזם ,אמריקאיושמאלאירופי

ופלורליזםרב-תרבותיותוסוציאל-דמוקרטיה,
המוחלטהצדקבכולםשלארבים,ענייניםועוד
היאאולם-בלבדאחדבצדתמידנמצא

מיפויעורכתשהיאמאחרחשובה,מסהבהחלט
האידיאולוגייםהוויכוחיםכלשלמסוגוראשון
לאישנבוכיםמורהמעיןומשמשת ,הללו

דרכו.אתבהלמצוא(הציוני>השמאל
לכןכולה,עליהלעמודזהבמדוראוכללא

יסודמושגיכמהרקמתוכהלדלותאנסה
שלהחברתית-פוליטיתלמשנההשייכים
בשיחבלבולשוררבהםהנושאיםאחדקלדרון.
ל"רב-"פלורליזם"שביןזההואהציבורי

כשםביניהם,מחליפיםרביםתרבותיות",
שלמושגי-העללשנילזיקתםמודעיםשאינם

נגזרים.הםמהםוהפוסט-מודרניזםהמודרניזם

 ,הבדלשל"פוליטיקההקרויהמסהשל 2בפרק
מעטקלדרוןעושהתרבות"שלפוליטיקהלא
בדברים:סדר

הןהנשיםהאם"תרבות"?הםהמזדהיםהאם

היאהעבודהתנועתמסורתהאם"תרבות"?

קשה ,לדבריושם.שואלהוא"תרבות"?
במושגנכללשאינומשהוהיוםלמצוא

הבחירותלאחר ,כזכורתרבות.שלהפופולרי
שלמהופרופ'רבים,קבעו ,אצלנוהאחרונות

פיעלהוכרעוהבחירותכיבראשם,בן-עמי

כאשראולםהמצביעים.שלהתרבותיהשסע
<בעקבותקלדרוןמעדיף ,הכולהיאתרבות
ומייקלטיילורצ'רלסהאמריקאייםההוגים
כולה>זומסהלאורךניכרת,שהשפעתםוולצר
אלאתרבות"של"פוליטיקהעללאלדבר
הבדל'.'של"פוליטיקהעל

אותו ,ולצרוכתב-הבדלשל"פוליטיקה
קבוצהכאשרמופיעה-קלדרוןמצטט

הכרה,תובעתקודם,בההבחנושלאחברתית
אחרות",קבוצותלביןבינהגבולומסמנת
כאשר ,קלדרוןמסביר ,עצמואתמבהירההדבל

לבטל ,למשלספציפית:כתביעהמופיעהוא
כדיאותולשמראו ,לשוויוןלהגיעכדיאותו

כאשרמקרה,בכלעצמית.בהגדרהלזכות
ביןלהפרידאפשר"הבדל"עלמדברים

אותםלביןהתרבות,שלהכוללתהעמימות
 .הפוליטיהיוםסדרעלהמוצביםאלמנטים

מןואילופוליטיקה.עושיםההבדלמן .. '.'
 ,לכןהכול.שלפוליטיזציהעושיםהתרבות

היאדמוקרטיבמשטרהתרבותשלהפוליטיקה
ואילו ,הפוליטיההבדלשלמיסטיפיקציה

אלהתייחסותהיאההבדלשלהפוליטיקה
קונקרטית;"קבוצהשמעלהספציפיתתביעה
כותב.הוא ) 143<עמ'

החברההנרמס:"בעקבותהנקרא 9בפרק

 ,גרמנידעותהוגההנרמס,(יורגןכשלמות"

בעל-כורחםפלורליסטים
הישראליםשלהחרבויוחריבויעל

ומהאידיאולוגיםפרנקפורטאסכולתמממשיכי
האירופיתהסוציאל-דמוקרטיהשלהחשובים
ממשיךמעמדותיו>רבותמאמץשקלדרון
כאשרהשני.הפרקשלהמחשבהקואתקלדרון
סכנהיש ,אומרהואתרבויות,בריבויעוסקים

כלהטתרבויותריבויהשלם.אתשנשכח
אלאלשונה,כבודרקלאהולידאידיאולוגי

צרהראיהשלפרגמנטציה,שלפולחןגם
החרדיתאו(המזרחית,המצוקהשלונבדלת
תיאורטיתמגמהעלתהבפוסטמודרניזםבלדב).
שלנראטיבביןעביריםבלתיגבולותלהציב
כאשראחרת,קבוצהשללנראטיבאחתקבוצה
כמעשהנתפסתגבולותחציית"כל

שאיקלדרוןסבורלכךבניגודקולוניאליסטי'.'
בישראלהחברתיבקרעלראותשלאאפשר

בהכרההשונותהקבוצותשלהעצוםהצורךאת
 7(פרקבחברהצורךלמעשהשהואהדדית,

לענייןמוקדשההכרה"של"הפוליטיקההקרוי
לכךעדותהואבהכרההבוער"הצורךזה>:

לאמופליתקבוצהשלתרבותיתשצעקה
בגזרהעצמהלהציברוצה,לאגםולרוביכולה,

צעקההחברה,אלהמופניתצעקהזאתנבדלת.
בטורילמעט .) 167<עמילחברה"הזקוקה
רוסים,-האחריםהישראליםכלקרתא,
-קיבוציםחבריאתיופים,ופורמים,חרדים,
מקום,להםשיפנורוציםבהם,שיכירורוצים

"ישאותם.ושיתקצבובייצוגאיתםשיתחלקו
אומרלהינתק"דרישהואין ,להתקבלדרישה
הפלסטיניםשבעייתאמנם, ,המציין ,קלדרון
עצמיתבהגדרהרוציםשהםכיווןשונה,

נבדלת.בחברהו
היא,הנרמס,שלהפוליטית-חברתיתעמדתו
הסוציאל-דמוקרטיתהעמדה ,כאמור

הסוציאל-דמוקרטים .לזמננוהמעודכנת
שניתןחשבולאהנרמס,אומרהאירופים,

המדינה.שלסוציאליזםבאמצעותשוויוןליצור
הכלכליות,העוצמותכלמריכוזנרתעוהם

ידעוהםלכןבידיה.והמשפטיותהפוליטיות
והסתירותסתירות,בתוךלחיותבוחריםשהם

מאמץאלגם,אבלאי-שוויוןאלגםמובילות
מנגנוןאתלבטלשלאבחרוהםאותו.לתקן

מדינתבאמצעותאותולאזןאלאהשוק,
 ,הפרטיהקנייןאתלבטללאבחרוהםהרווחה.

שלאוניברסליזציהידיעלאותולאזןאלא
האופציהזוהיהקומוניזםנפילתאחריזכויות.

 .השמאלשלהיחידההריאלית
קלדרון.שלעמדתוגםהיאבתמצית, ,זועמדה
הכוללתהחברהמןכחלקנתפסהתרבויותריבוי

הפרויקטזהומאבק.שלדינמיקהובתוך
הפרויקטעלהושלם.שלאהסוציאל-דמוקרטי
אתקלדרוןאומרהזההסוציאל-דמוקרטי

הבאים:החשוביםהדברים

הואהסוציאל-דמוקרטילפרויקט"תנאי
חברה,שתתקייםלכךותנאיחברה.שתתקיים

ותהיהלתרבות,מתרבותמעברשיתקייםהוא
בישראל ...תרבותאלתרבותשלהצטרפות

ההפרטהמןנבנההימיןכיצדרואיםאנחנו

 ...נבדליםלסקטוריםהחברהשל
החברהאתהמחלקהפוסטמודרניזם

בכך ...לימיןמסייענבדליםלנראטיבים
הסיכויאתמחסליםהתרבויותביןשמפרידים

לכוחותאלטרנטיבהשתציבלסולידריות
שלההסקטוריםכאשרנעלמתהחברה ...השוק

תחזורהחברה ...מזהזהלחלוטיןנפרדים
המוכרמןבתנועהיימצאואנשיםאםותופיע

עליונות,מראשלהניחבליהמוכר-פחות,אל
בפניהתבטלותמראשלהניחבליגםאבל

 .) 172 • 170<עמ'האחר"

רב-תרבותיות ,כןפלורליזםאחרות:במילים
מאפשרהפלורליזםלא.מתפשרתבלתי

הרב-בעודמשותף,ומאבקחברתיתסולידריות

ופיצולים.שסעיםמעודדתתרבותיות
לסולידריות,מסייעת ,זומבחינההלאומיות,

מתקשרלכאןבה.פוגםהנראטיביםריבויואילו
הפוסט-ציונותעםקלדרוןשלהוויכוחגם

 ,לדבריוהפוסטמודרניזם.שלכנגזרת
ביותרהחריףהביטויהיא"הפוסט-ציונות

 ,בריותתרנוידישלגיהלאידיאולובישראל
ומפריעהפוליטייוםסדראלמובילהלאאשר
 ,) 181<עמ'הפוליטי-הישראלי"בפצעלטפל

כבעלתגםמתגלההפוסט-ציונות ,כןעליתר
מציעשהפוסט-ציוני"בשעהכפולמוסר

מכירהוא ,שלוהלאומיותעללוותרלישראלי
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ובשעההפלסטיני'שלהמוקצנתבלאומיות
הישראלי'השבותחוקעללוותרמציעשהוא

בי"הפלסטיהשבותבחוקמכירהואלמשל'
 .) 182(עמ'

מרובותוהשלכותיהםרביםהנושאיםכאמור'
הםהזכרנושלאמרתקיםפרקיםיותר.עוד

השמאל"מולחברה",בלי"פוליטיקה
לפוליטיקה",כתחליף"תרבותהאמריקני",

נוכלשלאונוספים,פוליטי"הוא"האישי
התפרשכיחש,עצמוקלדרוןבהם.לעסוק

עיקריאתתימצתולכןמדירביםנושאיםעל
(עמ'הוויכוח""להבהרתהסיוםבפרקהמסה

מעיקריכמההנהגרפית.טלבצורה ) 206
לפוסט-הסוציאל-דמוקרטיםשביןהמחלוקת
בסיכום:מביאשהואמודרכים

הסולידריותאתמטפחיםסוציאל-דמוקרטים
הפירוק.אתמטפחיםפוסט-מודרניםבחברה,

פוסט-פלורליזם,מציעיםסוציאל-דמוקרטים
סקטוריאלית.רב-תרבותיותמציעיםמודרכים

ובראשונהבראשעוסקיםסוציאל-דמוקרטים
עוסקיםפוסט-מודרניםבחברה,באי-השוויון

בתרבות.

רווחהלמדינתחותריםסוציאל-דמוקרטים
בזיםפוסט-מודרניםהשוויון'להגברתככלי
לה.

באופןלפעוללרובחותריםסוציאל-דמוקרטים
רובשכלסבוריםהפוסט-מודרניםפוליטי'
מדכא.

הפוליטיתבזירהפעיליםסוציאל-דמוקרטים
כתליביןמסתגריםפוסט-מודרניםמפלגתית,
האקדמיה.

לוהטהואקלדרוןשלספרובנושאהוויכוח
יונה,יוסינסתיים.לאואופןפניםובשום

הגוף '"הדמוקרטיתהמזרחית"הקשתמראשי

הביקורתאתרבהבאדיקותהמיישםהפוליטי
הספרעלבביקורתוכתבהפוסט-מודרנית,

קלדרוןשמציע"בפרוגרמה :) 7,07,00('הארץ'

זהותשללגיבושכורחם'בעלב'פלורליסטים
שלהיסודהנחותאתממחזרהואישראלית,

הישנה,הישראליתהסוציאל-דמוקרטיה
הנאורות".בשםהעדתיתהאפליהאתשהנציחה

הדיאגנוזההםהללומהוויכוחיםחלק
התפתחויותשרקהמצב,שלגנוזהוהפרו

צדק.מייפסקושבמציאות

זאבבעורגור-זאב

הגותייםאבסורדיםלאיזהלעתיםמתמיה

ביקורתית,הקרויההחשיבהלהגיעעשויה
מסתברהפוסטמודרנית.באיצטלתההפעם

ברערקלאנלחמיםמסוימיםרדיקליםשהוגים
מתמיהוהדברשבו'בטובגםאלאשבעולם,

חינוךאישידיעלנעשההואכאשרכמהפי
מרצהגור-זאב,אילןד"רדוגמתדווקא,
ששמובמאמרחיפה.באוניברסיטתלחינוך

המשנהושכותרתפתרון"איןמוצא:"נקודת

כוזברעיוןהואלשלום"החינוךהיאשלו
לחינוךהמרצהכותב ) 4.7,00('הארץ'ומסוכן"

פשוטההבחנהשקיימתהמניחהתפיסהכי

"מלחמה"לביןמפויסקיוםאו"שלום",בין
מעיקרה.שגויהתפיסההיאאלים,דו-קיוםאו

אלאאי-אלימות,שלמצבאינו"השלוםשכן
יכולתכדיעדשצלחהאלימות-שוואשלביטוי

שלה".נראותהאיאתלהבטיח
המאמרכותרתבעקבותלי'היהנדמהלרגע
זאב,בעורבכבשמדוברכיהמחשבה,ושגרת

לאשפשוטמעיקרו'שלוםברודףכלומר
ישראלביןשלוםשללאפשרותמאמין

שליותרמעמיקהבקריאהאבללפלסטינים.
מאוניברסיטתהחינוךאישכיליהתבררדבריו'
ממדים.גדלזאבבעורגור-זאבהואחיפה

בכלמעיקרו'בשלוםמאמיןאינוהואכלומר'
לאלפלסטינים,ישראלביןלאשהוא,שלום

שכןבכלל,בשלוםולאלגרמניה,צרפתבין
אךלדבריו'הוא,כשלום,לנושנראהמהכל

עצמה.אתלהסתירשהצליחהאלימות
חשיבתותשתיתהיאהמחשבה,לכלהתשתית
פורשהואאותההפוסטמודרנית,החינוכית

תנאיהואשהחינוךההנחה ... "מאמרו:בהמשך

שגויהאלים,בלתילדו-קיוםהדרךאףואולי
אינובמיטבושהחינוךמניחההיאכיהיא,גם

הואהמנרמלהחינוךבמיטבוברםאלים.
המייצרהתודעה,שלאליםעיצובמכשיר
אלאאינושהאניכךהסוביקטייביותאתמבחוץ
מחופש".לא-אני

שלהקלישאותארסנלכללפנינוהנה
המפתחמילתכאשרהביקורתית,התיאוריה

המנרמל""החינוךמהו"מנרמל".היאכאן
כילנומסבירזאבגורהזה?והאיוםהנורא

הכינוןאפשרויותאתלדכאהוא"תפקידו
"רה-הואהזההחינוךכי :י"האבשלהעצמי

המגויסתהאדם,שלוסמויהשיטתיתהומניזציה
השוררמאליוהמובןההגמוניהסדרלשעתוק

בקישאינולמיהלאה.וכןקולקטיב",בכל
המנרמל""החינוךכינאמרהביקורתי'בז'רגון

אםאוחינוך'פשוטנקראשבלשוננומההוא
החינוךכלומר '"המתרבת"החינוךתרצו

קבוצתההופךהחינוךנורמליים,לחייםהחינוך
אולםולאומה.'לחברהלציבורמקריתאנשים

הביקורתיתשהמחשבההתהליךבדיוקזהו
התהליכיםכלכיבטענהתוקףבכלנגדויוצאת
מסלפיםמדכאים,כוחניים,תהליכיםהםהללו

גור-זאב,שלבלשונוהמייצרים,ומעוותים,

לא-הואשהאניבאופןמבחוץהסובייקטאת
האנושיתהתרבותזותפיסהלפימחופש.אני

רה-אלאאינהימינו'ועדמראשיתהכולה,
שמשתמשאחרמושגמתמשכת,הומניזציה

גור-זאב.בו

השקפהלפייכול'אינולשלוםהמנרמלהחינוך
"אלו :לפתרוןלהביאטבעו'מעצםזו'

כדילשלום''החינוךאבירימציעיםפתרונות
כגוןבביטוייםהטבועההאלימותעללהתגבר

אפילואוהנכבה','יוםאוהעצמאות','יום
איזה'אל-קורס'?או'ירושלים'בשםבשימוש
שבההשפהלשאלתהמנרמללחינוךישפתרון
גור-זאב.מקשההאחר",עםהדיאלוגיתנהל
למהלבשםהסבירהקוראאםבטוחאיני

מיוחדפיתולבאמתיכולפנשכןכאן'שנאמר
גםכיהוא,אומרשגור-זאבמההמחשבה.של

הנכבה','יוםאוהעצמאות''יוםכמוביטויים

הם'אל-קורס',או'ירושלים'כמושמותאו
מההיסטוריהחלקשהםכיווןאלימיםסמלים

שלהשפהאפילומנורמלים.קולקטיביםשל
באיזהשואל'הואולכן'כזאתהיאמהםאחדכל

שהריביניהם?הזההדיאלוגיתנהלבכללשפה
(מלבדכיוםלנוהמוכרותהשפותמןשפהכל

ומכאןלאומית,שפההיאאולי>אספרנטו'
 .האחרכלפידיכוישלפוטנציאלבעלת

במאמרוסטליןאפילוכינצייןמוסגר(במאמר
מאופיההשפהאתפטרהלשון'עלהמפורסם
גור-זאב).כןלאהמדכא,כלומרהמעמדי'

שהואזה,עגוםלמצבהתשובהאפואמהי

כותרתושלפיהיבראו'מאזהעולםמצבבעצם
תשובהישלגור-זאבפתרון"?לו"איןהמאמר
"החינוךמולמילים:בצמדמקופלתהיאשגם

שכנגד","החינוךאתמציבהואהמנרמל"
חייבשכנגד"החינוךהבעיות.כלאתשיפתור
החינוךונגדבכלל'המנרמלהחינוךנגדלצאת

חייבשכנגדחינוךבפרט.לשלוםהמנרמל
הזהויות,שלהייצוראופניאתלאתגר

חינוך ...והאינטרסיםהתשוקות,הזיכרונות,

המנרמלהחינוךנגדלעמידהביטויהואשכנגד
ואת'האחר'אתהקולקטיבאתהמייצר
שלשיאכביטויהנורמליותאו'השלום'
שהצליחה",אלימות
שלוהחזוןבשלום,איננוגור-זאבשלהעניין
בריאהעלמדברהוא-יותרהרבהגדול

מהאולםחדש.אדםחדשה,אנושיותחדשה,

כלוםאלה,ביטוייםמאחורימסתתרבאמת

יותר'הרבהמסוכנתחדשה,עריצותאיזולא
כאלה?!מרוממותהכרזותתמידשליוותה
אתמקבלאינוגור-זאבשראינו'כפיובאמת,

הגדרתםלפי"הנורמליות"או"השלום"
דחפיםביןאיזוןשלכמצבכלומרהמקובלת,

ושליטה.בקרהתחתהנמצאיםשונים,

אלימותשלביטוייםהםאלהלדבריו'
לפיהנורמלית,האישיותאםלפיכךשהצליחה.
ביצריוששולטמיהואהמנרמלת,ההשקפה
זהאיןגור-זאבאתביניהם,ומאזןובדחפיו

בכלל'ודחפיםיצריםלאדםישעודכלמספק.
מוסוויתאוגלויהלאלימותמקורבעיניוהם

בעצם,וזוהיולסרס.לעקורצריךואותם

כלנגדהיוצאשכנגד"'"החינוךשלמטרתו
-האנושיוהקולקטיבהאדםאתשעושהמה
התשוקות,הזיכרונות,הזהויות,נגד

למחוקמבקשהואאלהכלאתוהאינטרסים.
('טבולהחלקלוחהנפשאתולהותירולנגב,
נוסחאותאתמחיפההמרצהיכתובעליורזה'),
 •החדש:'האדם
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ה
בפרופיל.עצמהאתובודקתהראימולעומדתילדה
הבטןאתמכווצתחושבת,היאשונהיהיההבאהקיץ

שלי",נשמה"בואי'החזה.אתלהבליטומנסה
לי"תעזריהמחשבה,אתקוטעמאחוריההכבדהקול
תחתוניםלובשתברכהסבתאאיךרואההיאזה",עם

למקוםנמשכותהילדהשלהעינייםההזיה.עםונאבקתלבניםגדולים
היאטחון.בשרכמוכתף,בליאיננו'והשניכבדאחדשדהריק.

ולחזקבמקוםבדיוקהספוגריפודאתלשיםיודעתכברמסתובבת,
חומים.כתמיםהזרועהגבעלהקרסיםאת
ואתבעצמה,הידאתסבתאמכניסההחולצהשלהשמאליהשרוולאל
עוטפתהילדה,מרימההגוף,לצדשמנהשמוטההניתוחשמאזימיןיד

בבד.אותה

זוגומוציאהרכבתתהיהשלאכדיהציפורניים,אתבודקתסבתא

הרגלכףאצבעותאתמסתירהדקהניילוןמהמגירה.גרביונים
במעלהומתרחבבזהירותנמתחהקרסול'מעלנמשךעקמו'שחת

והיאשלה,הרגלייםעלהשתגעוהבחוריםשכלאומרתהיאהירכיים.
אתלהועשובמכנסיים,הלכואחרותכשנשיםאפילוגרביוניםגרבה

המוות.

איפהפנסיםעםגרב,עםליידי'כמואלגנט,לבשתיתמיד"אני
מהבפלשתינהראהסוףסוףבי,התאהבשלךסבאזהבגללשצריך.
אמיתית,"פראואמרשהוא

ונכנסתהטואלטשולחןעלנשענתמהרצפה,אחתרגלמנתקתהיא
בדיוקנמצאשהרוכסןעדהמותן'עלאותהמסובבתהאפורה.לחצאית
ולמתוח.להדקמתחילההילדה •מאחור
בקולשובמספרתהנשימה.אתעוצרתהסבתא,אומרתקצת","עוד
ואיךהיו'הםיפהזוגואיזהגייבל'וקלארקאוהדהסקארלטעלחנוק
היהסבאהסרטואחרייהיה,מהשידעהאפילופעםכלבכתהסבתא

התחת.אתמנענעיםשסתםהיום,שלריקודיםולאלרקוד,אותהלוקח
מעיפהצבע.מכתמיכהותששיניוהלבן'במסרקהשיעראתמסרקת

קצתמורחתלמהר.וצריךיגיעמעטעודמנפרדסבאבשעון.מבט
חום,בעיפרוןהגבותאתמציירתלפנים,אורשייתןהלחיים,עלרוז'
להתאפרלהתלבש,לדעתצריכהשאשהואומרת,אדוםליפסטיקשמה

הולכתרקהיאאםאפילומלכה,כמומהביתלצאתתמידותמיד
 •תפגשימיאתיודעתלאאתפעםשאףבגללוזהלמכולת,
הפתעה,לךעושהשלךהחתן"שאוליאומרת,היאממני","תשמעי

דולה",כמותרדיושלוםחסואת
סבתאמהבשבילמבינהלאהילדה,עונהמתחתנת",לאעוד"אני
ההכנות.כלאתעושה

אתתוציאילחלום,בליהיירה,נו'אותך.לראותאזכהשאני"בוניה
כפותאתדוחפתהכיסא,עלידמניחהסבתאהאפור",הקוסטיום
מתיישבתלה,לוחצותקצתשעכשיוהאפורותלנעלייםהרגליים
קופסתאתלהומביאההחלוקאתמקפלתהילדהבקול.ונושפת

\ 
\ 
\ 

מתאים.משהולבחורהתכשיטים,
מאחוריתמידהאחרוניםבחודשיםנכנס.מנפרדשסבאשומעותהן

צעיףאושוקולדיםקופסתלפירות,קערהחדשה,שרשרתפרחים,
משקפיאתומורידהחומההשידהעלהמפתחותאתמניח .לאשתושקנה

השמש.

אתבמטבח,הקערהאתושםאומרהואאותו",לקנותביקשממש"זה
כךאחרהטואלט.שולחןעלהמתנהואתהשחורה,בוואזההפרחים

לה.שהביאהספראתלקרואסיימהאםמבררלילדה,קוראהוא
מזכירהואהביתה.ללכתכבראפשראםושואלתעונה,היא"קראתי",

מנסהכשהיאקראה.מהלושתספרומבקששלהם,ההסכםאתלה
הואלילית,לרחצהכולםעםללכתשתספיקכדילמחר'אותולדחות
חוץ .כךאחריקרהמהיודעומילהקשיבזמןלויששעכשיואומר'

לומררוצההיאלסבתא.קצתלעזורלהישארממנהמבקשהואמזה
הואאבלההזיה,אתולסדרהשרווליםאתלהלהריםרקשצריךלו'

תה,וכוסריבהעםלחמניהאוטוסטלאכול'קטןמשהולעצמומכין
אפילוכילקרוא,יספיקשלאהעלילה,אתלושתספרומבקשחוזר
טובהכיאצלויושבתלאהעבריתבארץ'שנהארבעיםכברשהוא
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האותיות.כיווןאחרילעקובמתקשהוהוא

לך",משלםאניזה"בעד

מזיקלאיפה.ספרותלקרואלקיץ'שלההעבודהשזאתאומר'הוא
אבלמקום.באיזשהולזריםאוכללתתבמקוםלטור'קוקצתלקבל
אפילוסבתא,עםלהיותכדיכסףלהנותןמנפרדשסבאיודעת,היא
בבית.שהואבזמן

אפשרהחמאה,אתמורחכשהוא

בצתחמשוהאבןאיךלראות
אצבעועלעונדשהואבטבעת
הקירותעלנקודותמטילה
דבריםאוהבמנפרדים.הלבב
פסעםמכנסייםלובשהואיפים.

שלו'החולצותמז'מש.וחגורה
תמידכותנות,להןקוראשהוא

נציםמשויםבחפתומגוהצות

אםשואלהואמוזהבים.כפתורים
ועודבחילות,היוםלסבתאהיו

לענותמספיקהשהילדהלפני
רקהיושבחילותלו'ולהזכיר

נכנסתסבתאהטיפולים,בזמן
בפתח,עומדתהיאלמטבח.
ארנקבידההאפור'בז'קטלבושה
כחול.
מנפרד.לטייל,קצתנלך"בוא
היאאוויר",לנשוםצריכהאני

אליו.מתקרבת
לךשיהיהרוצהאתהזה?"בקור

אתלעצמומוזגהוא"סיבוך?"
מהסרוויסלספלבזהירותהמים

שניםהרבהלפני'שהביארוזנטל
מגרמניה.

לצאת,יכולהאניקיץ."עכשיו
 ,, .בסדרשליהבדיקות
אתאת,בדם.רקלאזה"הבעיה
היאבה.נוזףסבא ',,חלשה!
עלידמניחהמאחוריו'עומדת
אתלפתוחויוצאקםהוא .כתפו

הרדיו.

המשקוףעלנשענתברכהסבתא
נשב"בואלמטבח,הסלוןבין

היאובשבילך",תה,כוסלשתותרקאתאמץ,לאאניקפה,בבית

הרדיו'מכפתוריהאבקאתמוחהסבא ,, .כאןקומיט"קאפהמחייכת,

חשביה.בתחנהמחפש

הוא ,,כרת.ברחובכלהסתרולאלנוח,צריכהשאתאמרגנברגרי"דר'

עלהכריותאתומסדרקטןלריבועאותומקפלהעיתון'אתפותח
חשביה.לידאחתהספה
ככה,"חייםלאזהמנפרד,אנשים,קצתלראותרוצה"אני

לה.אומרהואקראה"'מהלילספרהתחילהבדיוקהילדה .אפשר"אי
ישלקיץ.עבודהלעצמהלמצואאוליללכת,יכולהסמדר"הילדה?

מהמספיקהיום,כלספריםלקרואצריכהלאהיאמשלה,חייםלה
 ,, .ספרבביתלומדתשהיא
המוכרת,בתנועהידוכףאתמטלטלסבאבשניהם.מתבוננתסמדר
אחריקרהמהבשקט,אותושואלתסבתאמשהו.ממנומעיףכאילו

מנפרדסבאועכשיואמא,שלשהיההחדרהשני'לחדרויוצאתכך'
נזלתבאיזהאותהידביקלאשהואכדישלה,הדבריםאתלשםהעביר

המחלה.בגללרגישהמאודשהיאאומרהואגריפה.או

אתוחולצתהמיטהעלמתיישבתלה,קוראתסבתאשלי",יפה"בואי
מתרוממת,היאכךאחררגליה.כפותעלאדומיםפסיםשחרצוהנעליים

אתממנהמושכתהרוכסן'אתשפותחתלסמדר'בגבהמסתובבת
אתמגלגלתהיאלאטלאטבארון.ותולההז'קטאתמורידההחצאית,

בזהירותמסירהחומים,צמידיםלשניהרגלייםבמורדהגרביונים
טבועהעודהרגלשלשהצורהארוכותרצועותלשתיאותםומותחת

סבתא .הסבוןריחאתולהרגישהלחיעלאותןלהחליקואפשרבהן'
הימניאתהחולצה.שלהשמאליהשרוולאתלמשוךלסמדרמניחה

l, 
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לפתוחממנהמבקשתהכיסא,עלהחולצהאתמניחהלבד.מורידההיא
פותחתסבתאכךאחראחד.מצדשנשמטתההזיה,שלהקרסיםאת
להשחיללהעוזרתמאחוריה,לעמודשנשארתוסמדר'החלוק,את
הידיים.את

עלומעבירהבמיםגפןצמרטובלתהיאהמראהמולהאמבטיהבחדר
הסנטר'הצוואר'עלמורחתהעגולה,מהקופסהקרםלוקחתהפנים.
בסטירותפניהעלוטופחתקטנות,סיבוביותבתנועותהמצח,הלחיים,
בקמטים.נלחמתקטנות,
אבלסבא,שלבשמווקוראתלסלוןבכניסהנעמדתהיאחזרהבדרך
בכתפונוגעתנכנסת,היאהאוזניות.בגלללשמועיכוללאמנפרד

מסתובב.והוא

מסירבשקט,אומרהואלהתחזק",צריכהאתלישון,לכיברכה,"לכי
וקם.האוזניות,את

לפנימים.כוסלהונותנתאותהמכסהסמדרלמיטה,נכנסתסבתא
עלמורחתהיאליטרטור'לדברשלה,סבאעםלשבתיוצאתשהיא

הראי.•דרךבהשמתבוננתלסבתא,ומחייכתורודליפסטיקשפתיה

האוניברסיטהשלעבריתבספרותשניתוארבוגרתבנצר-סידני.מתגוררתהיימןרחל
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בסקירוזומירי

ב
 ,יוחבקנסאייאיפההוא,השירברדיוהיהבדיוק

להקפהעשתה,כשאילנהביינינה-נה-נה-נה-נה-נה
העיניים,אתעצמההיאהחדשה.המזכירהולרוית,
 ,ופושרמתוקשהיההנסשלמהטעםונהנתהאילנה,

איךהרגישההיארויתלידלשבתחזרהכשהיאאבל
לימזכירהואלרוית,אמרההיאהזה,השירזההלב.עללהכבדמשהו
כלאתאהבהמה-זההיא ,לפנייךכאןשחיתההזאתהחמודההילדהאת

 ,הזאתיילדה?איזהאומרתזאתמהבאנגלית.האלההעצוביםהשירים
אילנהלא?זה,עלשמעת .לנושהיההמשונהמהסיפוריודעת,את

כברלרווחה.ונשמה ,משהושמעתישמילמלה,ברויתעינייםנעצה
אילנהאתהטרידאבל ,יופיעובדתדווקא ,כאןעובדתזאתישברעים
לאשהיאאו ,סיפורכזהעלשואלתשלאמיכלום.שאלהלאשהיא
לאשהיאמחשבותמדייותרלהשישאושלה,מהחייםכלוםיודעת

היא ,תתכבדיאילנה,חשבהטוב,לאוזהטובלאזההחוצה.מוציאה
איןרוית,שלהמסרבותלידייםאותןודחפהמהתיקעוגיותהוציאה

היחידה.השמנהארגישלאשאניחייבת,אתלא,כזהדבר
קלוריותכמהלחשבמנסהבקפה,אותהוטבלהגיההעראתלקחהרוית

עלחשבההיאהיום.במשךלוותרתצטרךהיאפת-אורזכמהועלזה
שהיאואיךהקודמת,המזכירהאתהציגהשהיאאיךאמרה,שאילנהמה

עליה,הסתכלההיאואיך ,מיוחדדברשוםכאןקרהלאכאילונשמעה
שבאיםכמו ,להגידמהידעהלאורויתהעיניים,אתלשניהלהורידבלי

אתמוצאיםלאאבל ,הידאתלוולוחצים"שבעה"שיושבלמישהו
המילים.

כילבואלרויתאמרההיאהתקשרה.מהסוכנותהבחורהשבועייםלפני
היאיום,כלנופלתשלאהזדמנותזאתמדהימה.עבודהבשבילהלהיש

חייכההיא ,בשבילךשמחהאניכמהיודעתלאאת ,ליתאמיניאמרה.
מהעיתונים,ההואהפסיכימהסיפורמשרדאותושזהרמזהולארויתאל
נכנסה,שהיאאיךמקרה,ובכללה,סיפרואבלקוראת,שרויתלא

החמודההזאת,הקטנה ,זאתיעלהליחשושיםהכיווניםמכלהתחילו
שקרה-עדלפניה,כאןשחיתההזאת,האינטיליגנטיתהמסכנההזאת,

בעיניהחןמצאלאמשהואבלמה,בדיוקידעהלאהיאמה-שקרה.
אניגם ,אותיתראילה,ואמרהחזרהשאילנהאפילוהזה,במקום
הראשיתהמזכירהאניוהיוםלטלפוניםשעונהזאתיבתורפעםהתחלתי

האלה.בענייניםמבינהקצתאתאםלשכה,מנהלתכמושזה
נפתחה.המעליתשלהדלתבדיוקכיהדואראתלחלקוקמהשתקהרוית
אילנהאילנה.היוםיפהאתאיךאילנה,שלומךמהאילנה,טובבוקר

כלום,כאילורויתלידעברוהםחיתה,לאכשאילנהאבלואילנה.
בניירוגםבשלטהראשוןשהיהקרתארנוןבמיוחדאויר.היאכאילו

מהשורהמבריק,דיןעורךשהואעליואמרהואילנההמכתבים,
 ,שלוהידייםבשתיהזההמשרדכלאתשהקיםזהוהואהראשונה,

שכלכמולא ,שצריךכמושלוהשםאתלהגידרויתאתולימדה
עלהלב,כלעםחזק,דגשעםאלא ,בטלפוןאותומבקשיםהמלוקקים

אמרהאילנה ,מטרשניאוליקרת,ארנון ,גדולאישהיההואהא-ר.
לאוניברסיטההלךשהואלפני ,מצטייןכדורסלשחקןהיההואשפעם
כמוכזהגדולמיןאלאגבוהרקלאאותושעושההזאתהכרסאתוגידל
והואבשוק,שלהלילדיםקנתהרויתשלשאחותמהקלטתוגנוהענק

דיברלאהואכללבדרךוגנו.מהענקההואכמוכזה,זעפניהיהגם
דופקלאהואכי ,שלוההצלחהסודשזהאמרהואילנהצעק,יותראלא

בכסף.ומפוצציםחשוביםהכיללקוחותלאגם ,אחדלאףחשבון
אילנה,חיתהשקטבקולאליהדיברקרתשארנוןבמשרדהיחידה

נכנסתשחיתההיחידהחיתהוהיאכזה,רךקוללוהיהתמידשבשבילה
נועםשאפילומהעסוק,הואאםלבררובלילדפוקבלילחדראליו
שאילנהכמוה"פירמה",המכתבים,בנייראחריושהיוויום-טובנירן

שלבהתחלהדי ,אחדיוםואיזהעושים,היולא ,להגידאותהלימדה
רקכאילושהיאאפילושם,חשובהבאמתשאילנההבינההיארוית,

שלחשמישהוענקימזראחדפרחלקחשארנוןאחריהיהוזהמזכירה,
אילנה, ,אוי ,אמרגםוהוא ,הלחיעלנשיקהעםיחדלאילנהונתןלו

לא ?האמתאמרה,ואילנה ,תגידי ,בלעדייךמסתדרהייתיאיךאילנה,
לאכולשגמרודובואבאדובהאמא,כמוהתחבקוהםואז ,מסתדרהיית
הדייסה.את

 ,מישהישםישמזועזעת.חיתההיאלעבודבאהשרויתהראשוןביום
הזמן.עלשחבלדוחה,כךכלטעםעםבערב,לאחותהסיפרההיא

מתעקשותמבוגרותנשיםלמההבינהלאפעםאףשהיאאמרהאחותה
הקארהאמרה,ורויתקטנות,ילדותכמו ,נדנבלוצבועקארהעםללכת

והגרביוניםואתלבטןשנדבקהמיניאתשתראיחכיכלום,עודזה
אחראבלשמתרחב.איפהברגליים,להמתפוצציםשכמעטהשחורים

חשבהוהיאאחרת,אילנהאתרואהשהיאלהשמההיאפתאום ,כך
 ,השיעראתומאריכהקצתמרזהחיתהרקהיאאםיפה,דיאפילושהיא
נוראשאילנהבגללאוהתרגלה,שהיאבגללזהאםידעהלאוהיא

לאכוליצאווארנוןכשאילנהואתמולהאחרונים,בימיםאליהנחמדה
שמיאפילולבוא,רוצההיאאםרויתאתהזמינהאילנהצהריים,ביחד
היאשתודה,אמרהרויתאבללטלפונים,לענותבמשרדנשארהיה

חמש.השעהעדאשכוליותרקאוכלתהיאוהיוםבדיאטה
הקולאתפתאוםשמעהרויתדיאטה?צריכהשאתלךישמהדיאטה?
היאאני?אליה.מדברשהואוהבינההעיתוןמאחוריארנוןשלהמפחיד

לאכברשלוהקולשאת,כמומצויןנראיתאת ,להגידמהידעהלא
אחרהכירה.לאשרויתבאורנצצואילנהשלוהעינייםמפחיד,היה
ממנהמבסוטממששארנוןבשקטלהאמרהאילנה ,חזרוכשהם ,כך

המשרדשמעה,בטחשהיאמהשלמרותלה,ושתדעככה,ושתמשיך
להשתלב.מצליחוגםבושעובדלמימשפחהוכמוביתכמוהואהזה

וחלילהחסלעצמה,וחשבהבעינייםלאילנההסתכלהרויתמשפחה?
משפחתולכללימהבריאים,שיהיו ,שליהמשפחהאתליישאניוחס.

שישיביוםיושבשהואאיךשלה,אבאעלחשבההיאהזאת.המלוקקים
ומתפקעיםעליומטפסיםהנכדיםוכלהאדומההקטיפהעםבכיסא
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עםבזהירותאליוניגשותשלהואמאשלהוהאחיותהיאואיךמצחוק,
כךאחרלילדים.שמותרכמוככה,צוחקותלאפעםאףגח,והערהתה
ואיך ,שלווהנוצצותהאפורותהחליפותעםקרתארנוןעלחשבההיא

נוראלההציקבבטןומשהובעדינות,אילנהשלבכתףנגעשהוא
אילנהמלמטה?משהולךבאלאילנה,אמרההיאגוועת,אניפתאום.
רעבהרויתשגםשמחהושהיאגבולות,ישלהשאפילוואמרהצחקה

ממשלהיותיכולותלא ,לאכולאוהבותשלאבחורותכילפעמים,
החדש. ,הנוצץהחיוךאתפעםעודלרויתוחייכהשלה,חברות
מה ,אחדמצדלהחליט.הצליחהולאשעהעמדהרויתבקיוסק,למטה,
עוד ,שנימצדאבליפס,וצ,חומוסעםפיתהזהלההתחשקשהכי

ככהאםלשמלהתיכנסלאהיאובחייםאחותה,שלהחתונהחודשיים
נשימהנשמהובסוףמסביב,הסתכלהרויתהזמן.כללעצמהתוותר
למעלית,פעםעודנכנסההיאומסטיק.קולהויאטולקחהעמוקה

אותהומביאיםקופציםשהםאיךהמהבהבים,המספריםעלוהסתכלה
בלינכנסההיאמהמעלית,יצאהוכשהיאשלה,למקוםבחזרהלמעלה,
ישבהלאאילנהאבל ,מחו"להביתהשחזרמישהוכמו ,למשרדנשימה
 ,דיןהעורכת ,רותיעםלחששתמתאותהשמעהורויתשלה,במקום
שהחברהיומולדתהמסיבתעלמדברותשהםשמעההיאקפה.בפינת

התקרבוהןכךאחרלקנות.כדאימתנהואיזה ,לועושהארנוןשל
והחברותרויתשלהקטנההאחותכמומצחקקותרוית,שללמקום
רותיל'ה,אמרה,ואילנה ,מהפוסטרההואהזמרעלמדברותכשהןשלה

שםעמדהרותיבשבילך.שמחהשאניכמהיודעתלאאתרותיל'ה,
 ,שזאתימשונהשזהחשבהורויתעצמהשלהנעלייםעלמסתכלתרגע,
 ,שניומצדמעולהמה-זהריביתעורכתשהיאאומריםכולםאחדמצד
ומפגרת.קטנהילדהכמומתנהגתהיאאותה?רואהשרויתאיך
לחדרהלכהשרותיאחרילרוית,לחשה,אילנהחברלהיש ,חברלהיש

שישי!ביוםארנוןשללמסיבהאותותבואוהיאחדשחברלהיששלה,
 ?נעלבתמה?אמרה,ואילנהלהזיה,מתחתקטנהצביטההרגישהרוית
שיזמינו ?חשבתמהנוזף.בקולאמרההיאככה,להגיבצריכהלאאת

קרתארנוןאםקורההיהמהפה.אתשבועותשלושהבקושיאותך?
בשנהיומיים?פהשנמצאתפקידהכלהביתהאליומזמיןהיההגדול
בסדר? ,אותךשיזמינואדאגכבראניפה,ותישאריתתמידיאםהבאה,

שביוםמבטיחהאנימזה,וחוץרוית,שלהכתפייםאתבחוםחיבקההיא
חלושחיוךחייכהרויתלדאוג.מהלךאין ,הכוללךאדווחאביראשון

למהבה,בסדרלאומהלהיות,יכולזהאיךעצמהאתושאלהלאילנה,
איתרלצאתמישהולפחותאו ,חברלפחותאוחתןכברמוצאתלאהיא
שישי.ביום

רויתשלה,הזההלחשניבשטףלדברהתחילהכשאילנהראשוןביום
לאילנהשישמהאותה,מענייןממשזההראשונהבפעםאיךהרגישה
האוכלעלסיפרההיאכךאחר ,בטןהרקדניתעלסיפרהאילנהלהגי.ד
היאכךאחרהמקום,עלוטיגנושם,שעמדוההודיםשלושתועלההודי
געלדחיכתהרויתיפה.שהיאוכמה ,ארנוןשלהחברהעלסיפרה
 ,אבל ,מהרשאלההיאואזלנשום,רגעעצרהכשאילנהבדיוק ,הנכון
אותהרואיםלאפעםאףולמהביחדהםזמןכמה ,שלוהזאתהחברה

חכם,נוראתלמידשלשאלהששומעתמורהכמוחייכהאילנהפה.
אתשנו,לפניבדיוקחודשים,כמהכבר ,ביחדשהםלרויתוהסבירה
שתקההיאאז ,אבלשהיה.מהוכלההיאהמזכירהעםהסיפוריודעת,
אםחושבתאבלדבריםעודלהגידרוצהשהיאשהרגישהורויתרגע,
לאמימה,אלא ,איתרלהתחתןרוצההיאאמרה,היאובסוף ,כדאי
היאזהבגלל ,בענייןלאממשהואאבלכזה,אחדעםלהתחתןתרצה
מהלאזה ,ארנוןאבלהו·סא,כולהכזאת,היאהמסיבה,אתלועשתה

יודעת.אתהאמיתית,האהבהאתמחפשהואבחיים.אותושמרשים

ועלארנוןעלהכוליודעתשאילנהזהאיךעצמהאתשאלהרוית
 ,לשאולחוצפהלהנראההיהזהאבלחושבים,שהםמהועלשלוהחברה

הישיבתשלהפרוטוקולאתלכתובישיבותלחדרנכנסהוכשאילנה
 ,הזאתישלהתמונהאתוחיפשההעובדיםשללתיקיםהלכההיאהנהלה
חיוורתבחורהראתההיאבתמונהמהסיפור.ההיאלפניה,כאןשחיתה

 ?הזאתהעכברה ?זאתבשוק.וחיתהלעיניים,שנופלושיערקוקועם
הודיםשלולמסיבתמביאהוהיאדוגמניתשלושהחברהולארנוןלהמה

שיבשלו.בשבילרקוהכול,תרבושעםמהודו

אמרה,ואילנהבעדינות,ככה ,לשאולהחליטההיאימיםכמהאחרי
לה,אמרההיא ,התחילהכולזהצודקת.שאתכמהיודעתלאאת

לרויתנתקעהכמעטה~תיתרותי?גםנגמר.וארנוןרותישלכשהרומן
בליבשקטלנשוםהשתדלההיא ,בסדרזהלא,מים?רוצהאת ,בגרון

הרבה.להוהיהלהגיד.לאילנהשהיהממהמילהכלולשמועלהשתעל,
אוהבהואלעשות,אפשרמה ,ארנוןכזה,שהואלרויתהסבירההיא

היא .בסדרשזהככה ,אותואוהבותהןגםווצעירות,יפותבחורות

לאכשהואקורהכללבדרךוזה ,מסתבךהואשלפעמיםלהאמרה
שהיארותיעםיסתבךשלאלואמרהמההתחלהוהיאלה,מקשיב
שלה,האישייםבחייםמתוסבכתמה-זהאבלמעולהדיןעורכתאמנם
עוזבתשהיאהודיעהשרותיההואהיוםעללהסיפרההיאנדע.שלא
אתמלקקיםשכולםלמרותפה,שנעיםעכשיוכמולאזההמשרד.את

פה.שהלךדיכאוןאיזהמאמינהלאאתתקופה,חיתהזאתהפצעים.
לההודיעגםהוא ,רותיאתזרקשהוארקלא ,כשארנוןהתחילהכול
עדינהבחורהככה,אותהתראיאל ,וזאתיהעלאה,מקבלתלאשהיא

אותה.יעצורלאבולדוזרגם ,משהועללהילחםרוצהכשהיאושקטה,
שלה,הראשוןביוםהיהזה ,לכאןנכנסהבדיוקהקודמת,זאתליזה,

מתפורר.שהקירבטוחהשהייתיארנוןשלהדלתאתככהטרקהרותיואז
 ,צריךהיהשהואמהבדיוקזהאותה,להרגיעוניסהאחריהיצאארנון
המשר.דכלמולסצנותלותעשהשהיא

כזאתרזהשם,עמדהליזהאיךלשכוחיכולהלאאילנההיוםעד
עלוראיתהגיעהכשהיאממשהיהזהעצמה.אתמוצאתולאוחיוורת,
בעצמה,אילנהגםכזה.משוגעיםלביתרגילהלאשהיאשלההפנים
שלההעינייםאתתקעההזה,במקוםהכולראתהכברשהיאשחשבה
ושמהליד,פהעברהרותיואזתיגמר.הסצנהשכלוחיכתהברצפה
ורותי ?ללכתככה ,רותיחבללאאמרה,ואילנההכתף,עלידלאילנה
דמעותלהוהיוהמילה,בדיוקזאתשחבלהאמת ,מאודחבלאמרה,

בעיניים.

כיבחזה, ,כאן ,ליכואבממשזה,עללךמספרתשאניליכואבזה
אחריקשהנוראהענייןכלאתלקחהנשמהבאמתשחיתהליזה,

עצובהיהשזהכמהאמרההיאהזמןכלהרקע.אתככה,לה,שסיפרתי
בטחשאניאחדשירלהמזכירושזהבעינייםדמעותלרותישהיו

העינייםשלפיכמומשהואומרשלושהפזמוןידוע,ממשהואכימכירה,
בכלמשנה,לאלא?מכירה?לנצח?לבכותהולכתשאתרואיםשלך

שיריםעלחולההיאילדהשהיאשמאזליהסבירההיאאזמקרה,
חזקאותםלשמועבלילהירדםיכולהלאהיאושבלילהכאלהעצובים

ועכשיומזהמשתגעתחיתהשלהאמאקודםכיבעיה,דיושזהחזק
מתעצבן.כברלדירהשלההשותף
שמןנוראאחדאישעםמהחדריצאארנוןכיפתאוםהשתתקהאילנה
 ,שלנוהחדשההמזכירהרויתזאת ,תכירבטלוויזיה.פעםראתהשרוית
עםלהדפיסהמשיכההיאאזטוב,שומעתלאשהיאבטוחהחיתהרוית

ריקשלהוהראשלשרוףמתחילותשלההאוזנייםבמחשב,הפרצוף
פהארנוןרוית,בעדינות,בכתףלהנגעהשאילנהעדממחשבות,

קרה,ידוהושיטההראשאתהרימהרוית ,שלוחברלךלהכיררוצה
אתלהלקחהשמןהאיש ,מניקורלהעשתהגיסתהשאתמולמזלאיזה
ארנוןשללידייםישרתכשיט,שמעביריםכמואותה,והעבירהיד

מחזיקהשלווהחזקההחמההיד ,משהועלאילנהעםודיברשםשעמד
אחר •משהואותברחשהיאמפחדשהואכאילורוית,שלהידאתבנח
שאתשמחיםנוראאנחנו ,ואמרחזקחזקעליההסתכלהואכך

נמסות,שלההאצבעותאתמרגישהשם,ישבהרקרויתבכוחותינו.
אתחיוך?שליופילךשישיודעתאתהעיניים,אתהורידלאוארנון
שאתהרואהלאאתההילדה,אתתעזובאמרה,ואילנהזה?אתיודעת
אותה.מביך

הוציאההיא •הזמןבדיוקזהשעכשיוגישההראילנה ,הלכושהםאחרי
רעננות,שלהרגשהוגםבפהמצויןטעםשעושהמנטהסוכרייתמהתיק
מישהועלכשמדבריםללבוששצריךעצובכזהמבטהעינייםעללבשה

כשמדבריםלשיםשצריךכזה,חריףתבליןשלהבקולושמה ,שאיננו
אחרים.שלהחייםעל
היאלהגי.דמהיודעתלאאניבאמתנאנחה,היא ,לךאגידאנימה

בההיה ,אבל ,מאמיחיתהשהיאבחייהזאת,הילדהחמודהחיתה
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אחדוכלפלסטלינהשהיאכאילורך'מידייותרלהגיד'איךמשהו'
אתכן'גםוארנוןרוצה.שהואצורהאיזהאיתהולעשותלבואיכול

שהואלואמרתימההתחלהאניאבלאותו'אוהבתשאניכמהיודעת
כלוםבחורה,עםלסיפורנכנסכשהואלשמוע.רצהלאוהואמסתבך

מבינה?אתאותו'לעצוריכוללא
ליזהכךואחרסוד'היהזהשבהתחלהאיךהכול:לרויתסיפרהאילנה
איךתספרשלאשבועותואחתבמיליוןאותהוהשביעהלה,סיפרה
עםשםאותהפינקשהואואיךבאילתלסופשבועאותהלקחשהוא

המצחיקהציחקקה,אילנהמבינה?אתבמתנה.ועגיליםיםומסג,מסעדות
שאניקלטהלאהיאהכול.יודעתכברשאניקלטהלאאפילוהזאת
לימתאיםדווקאהאקסטרות.כלאתוגםהמלוןאתשהזמנתיזאת
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ואילנהנאנחה,רויתאותי'שיפנקאלףבןעםבאילתוויקאנדאיזה
כאלהוויקאנדיםהרבהלךיהיועודבחום,פתאוםעליההסתכלה
ישמהכמוך'יפהכזאתבחורהלך'אומרתשאנימהתשמעיבחיים,
לדבר.
הכוללאזהיופיוחוצמיזה,הוסיפה,ואזרגעשתקהאילנהכךאחר

ואפילו'צמרת,דוגמניתהיאשלושהחברהארנוןאתתראיבחיים.
אחד'כזהמיןהואארנוןמבינה,אתכי .הסיפוראתגמורלהולךהוא
 .לושווהלאזהאחרתבחורה,עםהאחוזיםבמאתלהיותחייבהוא

באמת,שהיא,בגללהקודמת.הזאתי'עםהסתבךככההואזהבגלל
וזהמצויןידעההיאאחדדבראבלעליה,להגידאפשרדבריםהרבה

ומהוהנשמההלבכלעםטוטאליתלאהובלאהוב,סתםולאלאהוב,
אומר.שזה

מתגעגעתנוראשאילנההרגשהלהחיתהפתאוםפרצוף.עשתהרוית
התקומם,בהומשהוהזאת,לאהובהיודעתהזאת,החמודההזאת,לקטנה
במישתבינימשהו'לךאספראניבואיקדימה.דהרהכבראילנהאבל

שהיאאפילוהחדשה,העבודהלכבודתיקלהקנתהשלהאמאמדובר.
פרופסוריםשנישלבתשלה,לבתישמההבינהלאממש

מקרה,בכלאזמזכירה.בתורעבודהלחפשדווקאמהאוניברסיטה,
פתאוםבבוקר'ראשוןשביוםלימספרתליזהואזתיקלהקנתההיא
היאמהאזמארנק.חוץלתיקלהכניסמהלהשאיןלבשמההיא

אותו'לימראהוהיאבחדר'להשהיהגדולהכיהספראתשמהעשתה?
שההוריםאינטיליגנטיתבחורהשלספר ?חושבתאתזהספרואיזה

 ?קולטתאתההפתעות.בארץעליזהילדים,ספרפרופסורים?שלה
נוראאני ?מתפלאתאתלמהלי'אומרתעודוהיאעשרים,בתבחורה
כשהשתחררתי.מזמן'לאאותוליקנוודווקאהזההספראתאוהבת
כיכתבושהםמהליומראהפותחתהיאואזלי'קנוב~פקדההבנות

בימיםגםשלההתיקבתוךהספרעםלבואהמשיכההזאתהמצחיקה
כך.שאחר

אומרתשאנימהמבינהאתחדש,להטבמיןדיברהאילנהמבינה,את
לא,אומבינההיאאםלהחליטידעהלאהיאכישתקהרויתלא?אולך

יותרלחשובובלילה,מציקהזמןהרבהשכברבשאלהנזכרההיאאבל
הנשימה,אתעצרההיאמהפה.השאלהלההתחלקהלהתחרט,ובלימדי'
שמשהופעםבכללהשהיההלימוניהפרצוףאתלבשהלאאילנהאבל

הקבועההנזיפהבתנועתהשפתייםאתכיווצהלאאפילוהיאלה.הפריע
לאמה,שמח.כךכלושמח.ומאירגדולחיוךחייכהרקהיאשלה,

אומרת,זאתמהבהלם.אני ?לרויתאמרההיאפעם?אףלךסיפרתי
אניבעולם.טוביםהכיהחבריםאנחנוארנון?עלהכוליודעתאניאיך

בלייוםעוברלאמהעבודה,חופשלוקחיםאנחנונגידאםוהוא-
איךהכול'לרויתסיפרההיאכךאחרלשני.אחדמצלצליםשאנחנו

עלאותהמרכיבהיההואואיךצעיר',רסטזהיהכשהואנפגשוהם
להןיוצאותהיוההואבמשרדהעורכדיניותכלואיךשלו'האופנוע
והואכאן'שעדלואמרההיאואזליםנסעוהםאחדיוםואיךהעיניים,

המוםכךכלהיהכאן'עדלויגידושבחורותרגילהיהלאאזשכבר
נוראחבריםפשוטחברים,הםמאזואיךמהפה,המיליםלויצאושלא

עללהמספרוהואלה,כשיששלה,הדייטיםעללומספרתהיאטובים.
 .לוחסרותלאפעםשאףהבחורותכל

חייכה.אילנהזה.מאיפהושאלהאילנהשלהמיניעלהסתכלהרוית
שזהאמרהרויתבגדים,קונהאניאצלהשרקאחתמעצבתאיזהיש

מחרבעינייך?חןמוצאאמרה,ואילנההחצאית,שלהבדמהמם,
לשם.אותךלוקחתאניצהרייםבהפסקת
לאבכללשהיאמספרעםצ,יקרושמתעצמהאתמצאהרויתלמחרת
שהיאבטוחהלאבכללשהיאבגדיםבשבילצ'קים,עלשקייםחשבה
כשהןלשולחןמעבראליהחייכהאילנהמעולה,קניהעשיתתלבש.
גםהזמינהאילנהלא?כזאת,קניהאחרילנומגיעמשהו'לשתותישבו
הזההבורדולי'תאמיניהשפתיים,אתוליקקהחמהשוקולדעוגת
יתעלפו.במשרדשכולםתראילעיניים,לךמשגע

עכשיורוית.לעברורכנהסוכרזיתשלוששמהאילנההגיע,כשהקפה
רויתלחשה.היאיודע,לאאחדאףשבאמתמהאתלךאספראני

הרגלייםלידלהשעמדוהמרשרשותבשקיותנגעההיאאחתיבדנדרכה.
להתחמם.בשבילהכוס,אתהחזיקההיאהשביחוביד
אילנהגל'להתגההואייןהעבשכלמאיךהרוסהואכמהמאמינהלאאת

אומרתאניהרוס,הואוקצפת.וגלידהשוקולדשלהרלפההכניסה
איךלהסיפרהאילנהאזהיבחנה.רויתבאמת.בינינו'זהאבללך'

ליזהעלהגדולהסודאתידעהמשרדכלכברשבהםחודשיםכמהאחרי
איחרה.ליזהאחד'בוקראיזהואזוארנון

בעדינות,ככה,לה,אמרתיבאה,וכשהיאלה,התאיםלאממשזה
מבינה?אתבמשרד.כאןלהיששכברהטובהשםעללשמורלהשכדאי

לימספרתהיארועד,כזהקולעםואז,גובה,תתפוסשהיארציתילא
עליום-טובעםעובדהואכיייפגשולאשהםלהאמרהואשאתמול

רצתהלאלמה,בדיוקזוכרתלאאנישהיא,אבלמסובך'משפטאיזה
ושבסוףהדלת,לידלוחיכתהושהיאשלהההוריםשללביתללכת
בקומהגרהואכיהמטבח,שלהחלוןדרךהשתחלההיאבאלאכשהוא
אתוארנון'וחיכתה,חיכתהוהיארזרבת.כזאתחיתההריוהיאראשונה

מתחילכשהואאבלמאמי'מה-זההוארוצהכשהואהוא:איךיודעת
עציץאיזהכמושםישבההיאאזאותך'שישמוראלוהיםלהתעייף,

שיריםהיוחיכתהשהיאובזמןאותו'השקהלאאחדאףזמןמדישיותר
שלהזההשיראתוהיהאהבה,שהיאכמוכאלהברדיו'יפיםנורא

איזההיהאופןבכלחשוב,לאלה?קוראיםאיךנו'ההיא,הקירחת
וכשארנוןווליוםבפולאותושמהוהיאהעצובים,מהאלה,אחדשיר
אזעכשיולאשאםהביןוהואבאוזניים,חושךלוהיההדלתאתפתח
 .שזהולהאמרוהואמתי'
היאהיא,אבלהופתע.לאאחדאףיודעת.אתהופתעתי'לאאניטוב,
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לפעמיםשם,אתולפעמיםפהאתלפעמיםבחיים,זהשככההבינהלא
-לבכותהתחילה-ילדהכמוזאתי-בחוץ,אתולפעמיםבפניםאת
ילדותעםלעשותיודעהואמהוהוא,מסכןלו'יללההיאהלילהכל

לבכותמתחילההיאהבוקרעלשבבוקר'אלאזה,מספיקולאשבוכות.
רקחסרחושבתאניובלבתירגעי'די'די'לה,אומרתואניפה,לי

מספרתוהיאילדים.בגןכמוככהאותנוויראהעכשיוייכנסשמישהו
בסלון'הספהעלאבלהלילה,רקלישוןתישארשהיאהסכיםשהואלי

הקשרכלעלבשקטולחשובלבדלהיותקצתרוצהשהואלהואמר
ולאאעשה,אנימהאעשה,אנימהאותי'שאלההיאהזמןוכלהזה,
 ?צרותליחסרתעשה,היאמהלדעתלימאיפהלה,להגידמהליהיה

תמידאנילמהחיה.היאאיפההבינהלאפשוטהזאתהבחורהתגידי?
הא?כולם?שלהטיפשותאתשליהגבעללשיםצריכה
אתהדפההיאמזמינה,אניהאצבע,עםסימןלמלצריתעשתהאילנה

הקצרצרההשמלהאתמשכהורויתהחוצהיצאוהןרוית,שלהיד
לאאתבסיפוק,עליההסתכלהואילנהפתאום,ערומהמרגישהלמטה,
לאטללכתהתחילההיאכךאחרמדהים.נראיתשאתכמהיודעת
תספיקשהיאבשבילהזמן'אתבכוונהמושכתהמישור'שלבכיוון
השםברוךשזהו'חשבוכולםהגיעה,לאכשליזהאחד'יוםאיךלספר

אחריאבלפה,אותהרוציםלאשפשוטהבינהשהיאוכנראהושפטרנו
התבררואזמודאגתחיתההיאצלצלה.שלהאמאפתאוםימיםכמה

ארנון'נעים.לאוהיהלתמונהנכנסההמשטרהנעלמה.פשוטשהילדה
היההואישן'לאהואשלמיםלילותכזה.קשוחככה,אותותראיאל

ניחמהשלוהחדשההחברהבגללו?לאיבודתלךילדהשככההרוס.
אחדלאהואנרגע.לאהואאבלבגללו'לאוזהפתאוםשמהאותו

מהכלאתהכול'עשהשהואלי'ותאמינייודעת.אתבקלות,שנרגע
באמתהםובסוףהגיע,הואהמשטרהשרעדעשה.הואיכולשהוא

עדאיזהמצאווהםהביטוי'עלליתסלחיהתחת,אתלהזיזהתחילו
שקופהונהייתפרישמןברחובהולכתבלילהבשלושאותה'שראהאחד
אילנה,אמרהמשונה,לךנשמעבטחזהנעלמה.שהיאעדויותריותר
שישליואמרומאז,בנושאהתעניינתידיאנישלא.לךתדעיאבל

ממהקומקום?שלאדיםכמוכזהשמתאדים,אנשיםשלכזאתתופעה
אתאםנחיתות,רגשיכמומשהושזהנמוך'עצמידימוי-שנקרא

יודעת.לאבמקרה
חמיםהצהרייםאחרלוהתלטףובחוץוחצי'ששכברחיתההשעה

רואהאנילהיום?מספיקכברפיטפטנולאנאנחה,'אילנהזהוומפתה.
שלו'למכתביםיחכהשארנוןכדאילאיאללה,אזעבודה,לךשיש
כברבהקלה.חייכהרוית .עכשיועדטובממשרושםעליועשיתחבל'
היאאבלהאלה,המכתביםבגללנמליםעליושבתשהיאארוכותדקות
לפגוערצתהלאגםוהיאאילנה,אתמפסיקיםאיךידעהכךכללא
כדיתוךבטינה,חשבההזאת,הלידהשלהסיפורבאמתמהמענייןבה.

ידעהלאוהיאהזהבסיפוראותהעצבןמשהוומדויקת.מהירההדפסה
להאמיןרוציםהםבכלל'ליאכפתמהחשבה,היאשני'מצדמה.בדיוק

זהמהפטל'למיץהפכהשהיאשיאמינומצידילאדיר'הפכהשהבחורה
עניני.

שביוםלינראהלרוית,לחשהאילנההיום,מוקדםשנסגורחושבתאני
אתוסגרהארנוןשללחדרנכנסההיאהביתה.לברוחרוציםכולםכזה

כתמיםשניהלחייםעללההבריקומצחקקת,יצאה,וכשהיאהדלת,
רקביי.זזה,אנילרוית,ולחשהשלההתיקאתלקחההיאאדמדמים.

מתחתלהקורצתשהיאנדמההיהלרויתאיתר.תישאריאזפה,ארנון
הזהובה.המסגרתעםהשמשלמישקפי

עלמסביב,הסתכלהרויתבמשר.דשקטהיההלכהשאילנהאחרי
החדשההשמלהשלהצבעכמובדיוקהיהשלושהצבעהבורדוהשטיח
ידעהולאלעצמהחייכההיאוהולכים.שבאיםמסךהשומריועלשלה

שלמהדלתאומראותושמעה'היאשלךהחיוךעלמתאנילמה,בדיוק
כלתשובהלהיצאהמאיפההבינהלאהיארע,לאשלך'גםשלוהחדר

עלשלווהחמההחזקההידאתוהניחאליהניגשארנוןמחוכמת.כך
רויתמשהו?לשתותללכתלךבאנגמרה.שהשמלהאיפההכתף,
מענייןלא.למהבטח.כן' ?לשתותככה,צחקקהכשהיאבאילנהנזכרה

כברשהיאבזמןחשבההיאהזאת,הליזהשלהסיפורהיהבאמתמה
חמותנשימותעליהנושםפתוח,מעליההחלוןשלו'באוטוישבה

היאלרוחמעבראליהצועקאותושמעההיאמשהו?אמרתומדגדגות,
לא.ממשוענתה,

גםוהיאהזאת,הליזהשלהסיפורהיהבאמתמהלדעתיכלהלאהיא
יכלהלאהריהיא .אופןבכלערבבאותולאיותר'זהעלחשבהלא

אחרון'ערבבאותוארנוןשלהדלתעלדפקההזאתליזהאיךלדעת
רצהלאאפילוובהתחלהפתחהואואיךהיד'ששורטותחזקותדפיקות

-היהלהבין?לאפהישמהלה,אמרהואנגמר'זהלהיכנס,להלתת
זה?אתלךאסבירשאנירוצהאתשפהבאיזהפיניטו,סה-טו,ונגמר.

חייבאניבדלת,אותיתפסתעסוק,ממשאניאמר'הואתשמעי'
רוצהאניונכנסה.אותודחפההיאהקשיבה,לאליזהאבללצאת,
עשיתימהלמה,להביןרוצהרקאנידמעות,מרובנחנקההיאלהבין'
הואנאנח,ארנוןלהיות.יכולזהאיךאומרתזאתאתה,פתאוםשככה
הואפיספס.כברשלוהיציאהאתשהואידעהוליזההשעוןעלהסתכל

אתהניחהואלשתות,גמרהשהיא'אחריכךואחרקפהלהלהכיןהלך
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ולכולנולעצמךתעשיליזה,שלהתיקעלוכועסת,קרהשחיתהשלוהיד
ואלמאוחר'כךכלכברהשעה,מהתראיהביתה.ותלכיאמר'טובה,
אתלקחהליזהשצריך.מיעםשםאדברכבר'אנימחרלעבודהתבואי
התישבההיאפעמיים.וננעלתמאחוריהנטרקתהדלתאתושמעההתיק
שמעההיאתשאלי'אלבאלחוטי.מחייגהואאיךושמעההמדרגותעל

חשבתי .עכשיובדלתפהליהופיעהמייודעתלאאתאומר'אותו
המטונפתהרצפהעלהסתכלהליזהממנה.אפטרשאנילפניאמותשאני
ידעהלאאבלללכתהתחילההיאלקום.והחליטההמדרגות,חדרשל
שמחרלדעתבלילישוןללכתיכולההיאאיךהבינהלאהיא .לאן

מהלהחליטהצליחהלאהיאאותו.ותראהלשםותלךתקוםהיאבבוקר
בראש.להשהשתוללהמסוראתלהרגיעאיךידעהלאוהיאלעשות,

המכוניותשלהזכוכיותעלמשתלטהטלאתראתהלרחוב,יצאההיא
היאלאטלאטשלה.הנשימהעםמתערבביםהענניםאיךוהרגישה
הלכה,סתםאולילים,ללכתחשבהאוליהריק,הרחובבמעלהעלתה

 •קרוב.מאודומאודואטוםאפורכךכלהיהוהערפלמאדקרהיה

והעומדיפהלספרותירושליםבפרסשזכה-העלים"את"להכמישהקובץמתוך
לעם.הספדיהעם-עובד,בספריתאורלראות
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דיםקונטבנקשליחודייםהשקעותמוקדי 12

ההוןבשוקשלךהלבעדיהיתרון
 ,שקליםאלפימאותשלהשקעותתיקעם ,ום"הי

המקצועי ,מהטובפחותעללהתפשרמוכןלאאני

 .דיסקונטשלההשקעותמוקדי-ביותרוהמדויק

אותיומערביםיוזמים ,מעדכניםההשקעותמוקדי

בארץשליההשקעותסללגבימעשיותבהחלטות

לשעותבהתאםרצוףשירותליומעניקיםל"ובחו

ידי-עלהמתבקשתפיננסיתפעולהכל .בבורסההמסחר

CALLאופציותאומניותחיסכון,תוככיתזהאםבין / PUT -

תוךדעתי,ושיקוללהנחיותייבהתאם ON LINEמועברות

 "חמה"הייטקחברת .ונגישזמיןוביצועהכוונה ,ייעוץמתן

ידאגודיסקונטשלההשקעותמוקדיבהנפקה?יצאה

ההשקעותימוקד .כךעללשמועהראשוניםביןשאהיה

 ,משקיעיםשלומצומצםאקסקלוסיבימועדוןמעיןמהווים

הסמכהשערבו ,ביותרוהמכוסיםהמקצועייםהיועציםעם

יי.עיילכיהרשותשל

 www.discountbank.netנוספים:פרטיםלקבלת

עכשיו:התקשרו ,מגוריכםלמקוםהקרובבמוקדפגישהותאוםנוספיםלפרטים

60-30-40 · 800 · 1 
500שלהשקעותתיקלבעליניתןהשירות* , הבנקלתנאיבכפוף *ומעלהש"ח 000
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