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מאדה.
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עמ'

שלהשפעתהעלמסערשימות
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חתןהיהודי'הסופרעל-רוחנייופי
נובל.פרס

וערגהאחכהצ'נררח:אםויקר

ברוך,ורינהגרעון.תרגום:בבזמביי

עמ' 220 , 2000כתרהוצאת

מעיןצ'נדרה.ויקראםשלהשניספרו
הגיבור'-מודרניולילהלילהאלף

מעשיותמספרסובראמניאם,
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מגשעלנשים 181טריבלסקי:יאיר
סררתאחרונות,יריעותהוצאתכסלון,
עמ' 269 , 2000פרוזה

מפרסם Iאותועוזבתשחברתולאחר
מודעהעזיבות)ושבעבודד(גברהגיבור

משיבותנשים 181הכרויות.במדור

מתעדהואעמןהפגישותאתלמודעה.
סולםעל-פיאותןומדרגפגישות,ביומן

 .מיקרחברושהגההבדידות
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 ,-13ההשעהבן-חיים:בסמןרבקה

ישראל-הוצאתשעה,ררייצנטעדי
עמ' 84 , 2000ברך

שלחדששירים",ספר-13ה"שהעה

ליריקההיידיש.בלשוןמשוררת
בעלהשציירבציוריםמלווהעדינה,
חיים.בןמולההמנוח

השכחה,שכפזלעצמון:אריאלה
 207 , 2000ירושליםכרמלהוצאת

עמ'

במדינתהחינוכי""המעשהבחינת

בידיאפשריככליישראל

הבחירהחופשאתכנוגדהפוליטיקה,
הפעראתמאתרתעצמוןהיחיד.של

בראשכעומדהחינוךעלהדיבורשבין
בערכושחללפיחותהעדיפויותסולם

למטרותימתוולדתבאקדמיה
ממסדיות.

ומדברים,שותיםהואכל:בוחומיל
בוכרי,רותמצ'כית:סיפורים,מבחר

עמ' 127 , 2000גווניםהוצאת

("הדברנים"קבציםשנימתוךמבחר

הסיפוריםבקרקעית").ו"פנינים

במזרחאשרכליכןלרובמתרחשים
הואכל.התגוררבוהרובעפראג, .

האופייניאנושי,סוריאליזם
בעיקרמוכרים,ומוטיבים Iלהראבל

בתי-הבירה.שלהפילוסופים-

בצפוןחדריםשניעבורן:ימימה

עמ' 191 , 2000ביתןזמורההישן,

"שנישלבמרכזהנובלות.שתי
קשרקושרתגולןחפציבה-חדרים"

לשעבר'אהובהשלאשתועם
בנובלהשקרים.במסכתומסתבכת

שירהמנסהמהחיים""חומריםהשביח

אחיה.שלמותועלפרטיםלברר

והדת,התרכזתפרויד:זיגמונר

עמ' 145 , 2000פועליםספרית
גייתנסוהעוסקותמסותשלוש
השקפתגיית"לסרודת.תרבות
רמות>:רות(תרגמה:העולם"
אברהם(תרגם:אשליה"של"עתידה
(תרגם:נחת"ללא"תרבותקנטור>:

גוטשלק>.יעקב

ספריהשחף,אוושתכץ:דבורה

עמ' 69 , 2000 77עתרן

אםיהודה/גםהאישהואאתה"לא
למרגלות /שכחתאלהשלושת
ורוחבאדמה;מכהגשםהמיטה;

אליהודה;יהודהיהודה /קוראת
לאאבד;מפתחיתקרב;אלהדלת
 /למשקוףמתחתאלי;ךעודאזחל

<עמ'אעבור"עודלא /הדלתבעינית
14 (. 

הוצאנפשי'שאהבהחראבן:גיל
 2000תכתר

חד-אםנועה,אהבה.שלאנטומיה
האדם,זכויותפעילתהורית,

מתחספריסדרתוכותבתפמיניסטית

אהבתהפרשתאתמגוללתמצליחה,
החללאלק,והממכרתהטוטאלית

אלה.לימיםועדהשבעיםמשנות

והמשתנים,המעוףמצבלוין:דור
עמ' 120 , 2000גולןירוןהוצאת

ערריםנטעות. / 1לזמןשייחסנו"הנדיבות
אדיב/בחצרהדשאלכת?הרחל~וחסרי;

בקריאהגםקשה,התפריט;לקראתנו.

 O"n. •ו?~ן tto \-!,?ן1נ 111ר

 ,;;-,ן~יי' 5'גו~ג '~

מאנגלית:אזימזת,ב"ק:צביהרחל
הוצאתגורביץ,זלישבתאי,אחרן

עמ' 80 , 2000המאוחרהקיבוץ

המשוררת,שלראשוןשיריםספר
לעברית.גםמתורה

הכותללעברמזרחה;"פנינו
 /השחורה.האבןלעבר /האחרון;

חזרנומעלות,// 32הסתובבנו /
מילים.שלזובארץ / /לשומקום

ורד /לך;לומרעליזאתובכל
חדש:;כיוון /ימציא;עודהמצפן;

 ,,לא.אותאמיןטמירה.//פריחה /
 .)] 5 [('אזימות'

אישיים,טקסיםרינשטיין:תלמה
סררתפועלים,ספרייתהוצאת
עמ' 62 , 2000מפתנים

טקסיםבינינושיששנים"כבר

ירוקות,ספריותספיעלאישיים;
מבליחע.ב~שים;כותרים,שביןעד;

כאןכעת, /;תשובתך,אורקל
'/מכהכנפיךלפתעחובטות Iבביתי

לדברשמבהירעדהישן'חשמלךבי
האלים).לדור(סבראו:ךר"

הקיבוץשחזר'שזיףצור:יגאל
סררתקריאה,סימןספריהמאוחר;

עמ' 187 , 2000השחורההכבשה

בישראל.האתיופיםחייעלרומן
אתהחושף-הצבאעםמפגש

במפגשההישראליתהפתולוגיה
עמהכביעםוההרסניהבעייתי

השחורים.

הוצאת ,אחדבגוףוולפסון:ערי
 , 2000מפתניםסררתפועלים,ספרית

עמ' 43

 ;ר~ך~רקנשארים;אנחנו"בסוף

נו' .?jבעור /מטפסתשלאיםגאות
 /ערב.לעת /שוככתעירוניתהמולה
ההרים;ביןהשביליםאלשביםאנחנו
רחובבקצההממתקיםחנותואל

('לבסוף'),מואב;"
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התבגרות

בשלהי
היקולוניאליזם

לחם,רקשוכרי:מוחמד
עת'אמנח,נוואףמערבית:

 2000אנדלוסהוצאת

 ...מאודעייףיחף.הייתילנמל.רדתיי ... "
שמשתחתהולךבקיבה,עצוםכאביחשת

קטןדגאספתי ...הרעבטירוףלוהטת.
שלוהריחאותו.הרחתישנרמס.יבש
אותולעסתיהדג.אתקילפתיל.ימבח

לועסאנימסריח.שלוהטעםבגועל.
אותו.ירקתי ...לבלועשאוכלמבליולועס
חללאתלועסאניבפי.נשארשלוהריח

הומים.שליהמעייםולועס.לועס .פי
נוזלהקאתי' .הסתחררתיוהומים.הומים
עלנוטפתהזיעה ...ומאפימפיפרץצהוב

 ...ונוטפתנוטפתפני'
נשעןהוא ...ממולאתפטירהאוכלדייג
ומסתכלמסתכלאני ...הסירהמעקהעל

מהליויהיהמשהויזרוקאולי Iעליו
את'זרוקבדמיוני:לואמרתי ...לולאכ

מתוךלוקראעמיתו ...שלך.'הלחם
המיםלתוךהפטירהאתהשליךהסירה.
מילאהמלחשלהמתוקטעמו .אליווהלך
מעליוחולצתימכנסיאתקרעתי ...פיאת

לחתיכתמתחתצללתי .למיםוקפצתי
ופוררתיהחתיכהאתתפסתי ...הלחם
מסביבי.צפיםצואהגושיידי.בכףאותה

לכיווןשחיתי ...הסירותשמןשלכתמים
יחדהתערבבווהצואההלחם ...האבןסולם

לפי.חדרוהמלוכלכיםהמיםבדמיוני.
 ...מדרגותשתיעליתי ...נעצרהנשימתי
החולצהואתהמכנסייםאתאספתי

הוא ...ליקראהדייגמשם.והסתלקתי

 .שאחזורבידולינפנף

לחם'עודלךהנהבוא.יל.ד'הי!
אמר:הסירהשעלהשניגיהדי

מסכן!'הילד''מסכן
 ...שובעליוהסתכלתילא

ריק,עצמיאתמרגישלחוף.פניתי

ולאליפולהולךשאניחושברפוי.
לקום".אוכל

שלבמעגןשראיתיהחתולאוליהלחם.
יכולהואממני.מאושריותרהדגיםמחסן

אנילהקיא.בלימסריחיםדגיםלאכול
הואידו'אתיושיטשבחורבושה ...אגנוב

 ." ...לגנוביכול
מרכזייםמוטיביםשניהםוהכבודהלחם

"הילד",שלבסיפורוהשניכחוטהעורבים

המנוול'שהעונישש-עשרה,בןנער
במשפחתוהמזוויעההאלימות

מסוממיםעבריינים,עםוההתרועעות

ילד .זמנוטרםלהתברגותו'הביאווזונות,
 .הוויתומרכזהיוהחייםששולי

ומגילוממשפחתומתרחקהילד-הנער
"חייתאביו'כיצדשראהלאחרהביולוגי
מהתקפיבאחדאחיואתהורגהפרא",

אתבכוחמסובב"הארור .שלוהאלימות

ניגרהדםמתפתל'אחיאחי'שלצווארו
אותוומשאירמהביתבורחאנימפיו.

ובבעיטות",באגרופיםאמיאתמשתיק

"אחיאחיו:לוויתאתמתעדהואלמחרת,
בבוראותומניחים , ...מחצלתבתכריכי

ונעלםהולךהוא ...ובוכהרועדאנירטוב.
קטנה."לתלוליתהפךלעפר.מתחת
בוכה.אינוהילד-הנערואילךמכאן

מקשיחיםהקיוםוחיוניותהחייםזוועות

ילדה"אמירגשותיו.אתומקהיםאותו
לתינוקתכמואלזהרה,להוקראובתעוד

ידהאתנשךעכברושלפניה.שמתהההיא
בלשוןמדווחהואמתה",היאוגםבלילה,
הוא .במשפחתוהמוותכרוניקתעליבשה
ליום.מיוםלעצמווחיבהישרדותעסוק
משייריםניזוןהקברות,בביתישןהוא

שונות,דברכיםלידיוהמתגלגלמכסףאו
שותהחשיש,עיסותולועס"כיף"מעשן

בבתיומבקרלמבריחיםחוברלשוכרה,
בושת.

המיןעולםאתמגלההואלבין'בין
הנמרץהעיסוקבאובססיביות.לוומתמכר

בתיאוריםהיטבמשתקףבמיןהנערשל
וישירותםהתיאוריםבוטותהוולגריים.

הערביבעולםחריפהביקורתעוררו
מו"ל.לספרולמצואהסופרעלוהקשו

בעולםאורראהלחם"ש'דקהסיבהזו
כתיבתומעתעשורשלבאיחורהערבי

במקורשנכתבלמרותוזאת-1972ב
שתורגםלאחררקהערבית.בשפה

פולהבריטיהסופרעל-ידילאנגלית
הסופרעל-ידיולצרפתיתבואלס

(שחמישהבן-ג'לוןטאהרהידועהמרוקאי
העברית),לשפהתורגמוכברמספריו ]![

ובמזרחבמרוקוגםהספרהתפרסם

התיכון.

על-לעבריתמערביתתורגםלחם"'דק
ונעימהקלההקריאהעת'מאנה.נוואףידי
המשפטים .הספרשלהקשהתוכנוחרף

ללא"נקיה",השפהופשוטים.קצרים
בשמותהשימושמייפייפים.עודףסרחי

חסרתהכתיבהבמשורה.נעשהתואר

השימושריבויפוזות.ונטולתמטאפורות

ומעניקלזכרונותקצביותמזריםבפעלים
ועלהמספרעלדיווחשלמימולהם

אתשמכירמייודעזה,דיווח .תקופתו

שנותבראשיתמרוקושלההיסטוריה
הקולוניאליזםמןהשחרורערבהחמישים,
מתבגרהילדאמין.דיווחהואהצרפתי,

מרוקוהתברגותעםבדבדבעצמאותואל
עצמאותה.אל
סופולקראתורקבמרומזמאירלחם""רק
החסותשלטוןלסיוםהמאבקניצניאת

מרוקו'עלהצרפתי(הפרוטקטוראט>
המכונהביום 1912במרץ-30בשהחל
שנהשלושיםבדיוקהמקולל","היום

המתבונןהנערמעידיותר'מאוחר

"אניארצו'שלההיסטוריהבהתהוות
 ...[בטנג'יר]הגדולהשוקאתרואה

המסחרובתיהקפהבתיהמסעדות,

כמהדלתותמעלנעולים.המרוקאיים
שחורים,"ודגליםמרוקודגליתלוייםמהם

מוזר,כמההנער,אךבעירכלליתשביתה
רקלאהקוראנחשףכךמדוע.יודעאינו

שהיובמרוקו'הלאומיהמאבקלניצני
הלאומיותמצמיחתנפרדבלתיחלק

אלאעת,באותההתיכוןבמזרחהערבית
אוכלוסייתביןהחריפיםלפעריםגם

שחיהמשכילה,והפחותהעניההברברים

ושעמהההררייםהפניםבאזוריברובה

הערביתהבורגנותלביןהנער'נמנה
שהתרכזהיותר'והמשכילההאמידה
והאוקיאנוסהתיכוןהיםחופישעלבערים

ושנחשפהמרוקואתהחובקיםהאטלנטי
אירופיות-זרותלהשפעותכךעקב

ההתעוררותבכללןומזרח-תיכוניות,

המאבקהמזרח-תיכוני.בעולםהלאומיות

בעיקרופוליטישהיהבמרוקו'הלאומי
וממושכתאכזריתאלימותללאוכמעט

התנהלהשכנה,באלג'יריהשארעכפי
זאת,עםהצרפתים.נגדובראשונהבראש

בספרבולטתהספרדיתהנוכחותגם
הספרדיםממשיכיםולמעשהבעוצמה
במרוקוחופיותמובלעותבכמהלשלוט

היום.עד

סיבבו,ריבםוכמונדנדי,הואהילד-הנער

במאמץארצובתוךלמקוםממקוםנדד
ללמודהזדמנותלקוראניתנתוכךלשרוד

החברהשלובעיותיהמאפייניהמגווןעל
העוסקג'לון,לבןבניגוד .המרוקאית

צרפת,אלממרוקוההגירהבבעייתרבות
ההגירהסוגייתאתבוחןשוכרימוחמד

לומדיםאנואגב,כדברךעצמה.במרוקו
היהודיםשלנוספת,הגירהתנועתעלגם

חשובספרהואלחם""רק"לפלסטין".
שהואאישי'סיפורהמתעדהיטב,וכתוב

בשלהיהנמצאתחברהשלסיפורהגם
 •שלה.הקולוניאליהעידן

רונןיהודית

11 
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בנושאיומרצהחוקרתהיארונןיהודיתד"ר

ותל-בר-אילןבאוניברסיטאותתיכוןמזרח
פוליטיקה,'המגרב:הספרים:מחברתאביב.
תל-אביב<אוניברסיטתוכלכלה",חברה
באחרונהאורשראההביכוריםורומן ) 1998

עודב).<עםחרובים"'של"ויסקי

שלבמוחושהתחוללבמאבק,ניצחמי
אוהכבודבמים,שניותבאותןהילד

אתדברשלבסופובלעהאםהרעב?
גברוהנפשושאטשהתיעובאוהלחם?

נותרהזושאלההבטן?מחוררהרעבעל
הילד-המספרטרחזאת,עםמענה.ללא

מלחמתוכיממש,שורותבאותןלהבהיר
העצמי'כבודולשמירתהעקרונית
מןצאתועםמידהחוףעלשהתנהלה

נכנעלאהואבנצחונו.הוכרעההמים,
שומרולנדבתו'הדייגשללרחמיו
כבודו'עלמשמע,תרתישיניים,בחירוק
"ארורעולמו.תפיסתעל-פילפחות

חצי~סומקרוני

 ~ 1-שילדלסקראלזה
עמיחייחורחמגרמנית:

עולםצער

הל;הטתהמדבררףח ,אני
:-• --• : T -:• :• 

גףף. 7ךס:יתי~~דז:יי

א;נ:וי.ס~ס 7~תף~ל ש~~ [iהי~ן
א;נ:וי~ר w ~~;ךק iJא;

 , ן~~~~ידקס 9 י~~ וי~~~~~יט
ךקיעים. ryל f~ל ת~~;ז

ry כיס~~דז:יי~i] ךi] ליט~. 

אלשיריהאתאסףהואלסקר-שילד.אלזהשלהלהטבכוחהאמיןעמיחייהודה
הגרמנית,לושהורישהחסדכמטבעותהיהותרגומוהעברית,שלהאיסוףתחנת
האחרים.ובימיםעכשיוועלינו.עליויגןהמשוררתשלשאושרהכדי
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חתוליםגור
למשאיתמתחת

העלמין,כביתמיןגנדרן:אסף
 184 , 2000ביתןזמורההוצאת

עמ'

המקורמספרותזמןפסקלקחתעמדתי
סיבבהסובבתהתמטיקהעםהשינקינאית,

שלה.הגימנזיסטיותוהאמיתותעצמה
יתאזרוקצת,עודשיחכו .מהםלינשבר

שתומסנכוןלהם.נחכהואנחנובסבלנות,
בןבהיותוהראשוןסיפורואתפרסםמאן

שלוהמופלאבודנברוק""ביתואת 19
אינםכאלהנסיםאבל , 25בןכתב

קרובות.לעתיםמתרחשים
קריאתעםהעייפותקועלצנחתי

כלילשלהשניהרומןזו","בטבעת
הסממניםכללכאורהבושהיוזיסאפל,
עושיםהיוםשלהצעיריםואיךהמרגים,

בשיאיםמפהקתונמצאתיזה,את

אשתעמםשאניהעכבות.וחסריהפרועים

בסיפורתקורהמשהואזסקס,בקטעי

לטובה.קורהולאהעברית,
הכריכהעלידיהחליקהאיךיודעתלא

בבית"מיןשלמושכתוהבלתיהכעורה
ב-סיפורים 14גדנרן.אסףשלהעלמין"

אתרגשלגנםמגידוליבטחעמודים, 200
ויואבכלסקיטרייאירכהן'אלדדקרת,
שלהם.הקצרותהנובלותבז'אנרכ"ץ'
קדומההטיהמתוךבומדפדפתאניעוד

אותילכבושמתחילכברוהואשלילית,
מבנהבעלשנראההראשון'בסיפורו

לאחתשמתמעטותבנות,שתירופף:
ושלושהאגביתדרכיםתאונתאחרי

לאמריקה,כולםכמושיורדיםצעירים,
והםשלהם,הגדולההמכהאתלעשות
שלושהלהיותשיכוליםכפיתמימים
בעלייזמיםפרובינציאלים,בחורים
והתוכניותהמסעותמכלפורחים.דמיונות

שלושהרקיוצא,לאדברשום
מוצא,ללאבחייהםשתקועיםשלומיאלים

בעצבונם.מגוחכיםמאודהכולובסך
נגרםלעצבוןכאןהמצטרףהגיחוך
עלהקוראשלמעליונותוכתוצאה
תודעהכלבהעדרלוקותהןהדמויות.
עצמןאתרואותואינןעצמית,

 .כפישלהן'הריאליותבפרופורציות
הקורא.אותןשרואה

חודי'ייאישיסגנוןלהלחיןמצליחגנדרן
קולטתשהעין/האוזןמקצביוצרוהוא
הואכעס."שושן .הראשוןבעמודכבר

אזהביןולאעיוורשהיה Iעצמועלכעס
עליה,כעסהואבמכתב,שכתובמהאת

בצורהלולהבהירהכנותבהחיתהשלא
כעסהוא .אותורוצהלאשהיאברורה

שזהאחריזמןהרבהכךשכלעצמועל
דמעותלומביאעדייןהזההמכתבקרה,

הואהלב.פעימותאתלוומסבךלעיניים
עדייןשהיאעלזונה,הבתעלעליה,כעס

עלכעסהואשמות.שלובלבמחוללת
דקהשלה,בתמונהשכשנתקל Iעצמו
התמלאהואבמכתב,שנתקללפני

"הואשלהמצטברתבחזרה ." ...געגועים
כלאתלדחוסהמחברחימצלכעס"

ואורנה,שושןשלרגשותיהםטלטולי
בעמודההווה.נקודתאלאותםשהביאו

ויעל'אורישלקורותיהםנחשפיםהבא
חייםסיפורמספרגנדרןהפעםוגם

כעס"ה"הואבאמצעותובעייתיממושך

ועלההוריםעלעליה,עליו' .שלו
עלהיחסיםמערכותכלהחברים.

עמודים.בשנימתכווצותדקויותיהן

ומלא.קומפקטי
המיוחדלריתמוסהקוראנחשףמהרהעד

קמצניתמאופקת,כתיבה 'כתיבתושל
משפטאין-יופיאיזהכיל.הלמרבהאבל

סיטואצייתחותכיםהסיפוריםכלמיותר.
קדימהמספריםודרכהמסוימת,הווה

 1היוושלאשהיואירועיםואחורה

ספוגיםהםיקרו.ושלאלקרותשעתידים

ונתאחרו'שהוחטאו'אהבותבגללעצבות
האהבות,והן'זמנן'טרםהופיעואו

נוגעות,כמעטבזו,זומתחככות

אותה.ומחמיצות

בחוץמתרחשיםמהסיפוריםנכדבחלק
אמריקההתיכונית,היאסלארץ.

להםשלוקחיםחבר'האותםעםהצפונית,
עצמם,אתלמצואכדיםימהחיהפוגה
עםולהזדמןאהבתם,מכשלדןלברוח
מזופחותלאחבוטהשהיאאחרתאהבה

ומלוטשיםקצריםאחדיםסיפוריםהישנה.
 ,) 19(עמ'והרגוע""האדישהלהפליא.

מתנהגיםשבהםעמודים,שלושה
הכלליםכללפיהנדלקיםהמתאהבים
שזההאדישה,האהוב.ללכידתהערמומיים

עםבמופגןמתעסקתבסיפור'כינויה

כינויושזההרגוע,שלבוטהכיהחבר
מהחבר Iממנונגעלתשהיאעם Iבסיפור

והרגועבסיפור.כינויוזהשאףטוב,הכי

כדישלוהאקסיתאתלין tמהנפ?מוציא
מרגיזיםכללבדרךהאדישה:אתלעורר

האדיש,הרגוע,האקסית, .הארבעהכל
ומפספסיםזה,אתזה-טובהכיוהחבר

שניםכעבורוגםפעמית.החדאהבתםאת

הםייפגשו'והרגועכשהאדישהאחדות,

שנית.אותהיפספסו

הוא ) 57(עמ'והלחוצה""הפסיביגם

עצמהאתשמייסרתאהבהעלקטנהפנינה
פחותאורכווכולושלה,לחפי-אבדעד

קשתלדחוסמצליחהואבו Iאחדמעמוד
 .מצויןהומורבחושרגשותשלמוכרת

להשתמשניתןאיךגנדרן,מדגיםכאן
מילכלהמוכריםבנליים,הכיבחומרים

ולעצבהתאהבות,שלבמצבפעםאישהיה
ומבריק.מקוריסיפורמהם

הוא .אחרמסוגהואמנוון""ננסהסיפור

שמאפיינתהקומפקטיותעלמשחקאינו
החדים,הקצרצריםבסיפוריםגנדרןאת

בזמןהרחוקיםאירועיםשניעלבנויהוא
יוצרביניהםשהעימותאירועיםובמקום,

-1917בראשיתואירונית.התפוצצות

מתל-הטורקיתבהגליהישראל,בארץ
מסתייםהואגדולהיסטוריודבילוגאביב,

נכדישלבמעשיהםלים,מעבר-1990ב

עתההמתפרנסיםחלוציים,עוליםאותם

מוגבלותהבלתיהאפשרויותבארץ
-הניר-יורקיבשםהנודעיםכסבלים,
הקורארקלאכינראה,והפעםשלעפרס.

מצחוק.מתפקעעולםבוראאלאמחייך
אךחסכנייםהםאףשלוהדיאלוגים
חיתוךלעתיםהמזכיריםגדושים,

(אתמיילבאיוצ'אטיםגברימצ'ואיסטי

כלל>.הבנתילאלמשל' Iהאחרוןהסיפור
ומקדמים,יעיליםרלוונטיים,התיאורים

"הואחריפות:הןהנדירותוהמטאפורות

שלההירכייםאתמרגיששהואחשב
שלכיווציםומשחררותמעליורוטטות
 .) 146(עמ'קטיפה"

 1ביותרהארוךהסיפורהעלמין",ביבתמין

רקכמדומהשמופיעבגימיק,משתמש

שלהשניבחלקלסרוונטס.קישוט"ב"דון
הספרותיותהדמויותקוראותקישוט"'דון

גנדרןאצלגם ."קישוט'דוןהספראת
בקריאהעסוקיםהסיפורבגוףאנשיםשני

ומההעלמין",בבית'מ'יןבשםבספר
שםאתמצדיקאכןבהמשךשמתרחש

ללוותהמחברמצליחרבבצמצוםהסיפור.
ולאישראליםנוודיםשלגורלותכמה

הקרתניםשני .ובהודובמנילהישראלים
מתפתיםזיון'מחפשיםהישראלים
תואר.ויפותלמראהתמימותליצאניות
רוךבאותובתולות,כאלאליהןמתייחסים

אובתנועהשלהםלחברותהתייחסושבו
אותןלשאתלרגעומתפתיםבגימנסיה,

סוףנתקלוכאילו Iומאושררחוקלעולם
שעהובאותההנחלמות.בנערותיהםסוף

הגדולההאמיתיתאהובתוטלי'עצמה,
עלמתבודדתמהם,אחדשלוהמבוזבזת

ובוכההודושלהמקודשיםמהריהאחד
אהבהמסתיימתכךבודהיסטית.בטקסיות

נידחיםמקומותבשניטרופהאביביתתל
סרטהמזכירמפתיעבסיוםבעולם,
יפני.יאקוזה

מוקדשיםגנדרןאסףשלהסיפורים 14
שנותבניהצעיריםהישראליםלגיבורים

כמסוממיםמתרוצצים ,דרךתועי ,-90ה

לאהבה.וצמאים
בעולמןואיןאינדווידואליסטיותהדמויות

 1פוליטי Iקולקטיבי Iחברתיאלמנטכל

 1פניועלהקודמים.העשוריםאתשאפיין

ובכלסנטימנטלי'ולארומנטילאמאוד
גברילאקשןמתחתהאהבהחבויהזאת

שקולוחתוליםגורכמוומייללת Iחברמני
מצליחהקובץלמשאית.מתחתנשמע

בקריאהרקשמורגשבאופןלמהול,
שאנשיםבאומללות,הומורמעמיקה,
בממדיםאומללותעצמם,עלמביאים
לגיבוריאותםהופכתשאינהזעירים,
טרגדיה.

הזמןפסקאתלשבורשווהליהיה
המקורית,מהסיפורתלקחתשהתכוונתי

ספרותיתהפתעהאכןהואגנדרןכי

 •השינקינאי.הדשןמתוךמלבבת

המוחאתלרפא

המוחקחאלסח:סינגוהאדמה
ועריכה:תרגוםוחשיבה,זיכרון

 , 2000כתר,פרנקל,משחר"ר
עמ' 253

אינםשבכולםהמדאיגיםהגילתסמיני
זר,לעיןוהנראיםהחיצונייםאלהדווקא
בלתיאותםאלאושיבה,קמטיםכמו

והאטתהזיכרוןהידרדרותכמונראים

שמותתאריכים,שוכחתאניהחשיבה.

אתקראתיבכללהאםושחקנים,במאים
הסרטמסתייםואיך ,"נורבגי"יער

היאהנשיהחרדתשבועיים.לפנישראיתי
היושבותהזקנהשלהגדולותהחרדותמן
הטבע.כדרךליומחכותמפתניעל

ופעילותימעולם,הייתילאספורטאית
בונהלאאניאזלשימצה,ידועההגופנית

הואהמוחי' Iבדליהצרהתחוםאבלזה.על
עינילנגדראיתיחייוכלהבלעדי'עיסוקי

זמןכלעמי-הארץכיחז"לנו'דבראת
עלבהם,מתווספתטיפשותשמזקינים

שריריאתלעמלמכוליותרטרחתיכן
ורקהגוף.איבריאתוהפקרתיהמוח

לעולםואבההשאשבהעתידיתהתמונה
אלףחיי.סיוטהיאמזוגגות,בעיניים

גם .אלצהיימרמחלתולאמיתות
 50 ,כללמעודדתאינההסטטיסטיקה

לוקיםומעלהשמוניםמבניאחוזים
לריפוי.ניתנתשאיננהזו,תמוההבמחלה
נעורים.ידידיכמהעודלצדיחייםלמזלי

השכחהחוריעלבפניהםכשהתלוננתי
ליהשיבוהםאצלי'וגדליםהמתרבים
הקליטה,שיאישלבימיםשגםבפשטות,
זכרוניהיהוהלוגיקה,ההבנההדמיון'
היההואהכשריםמכללמדי.בוגדני
לחשודבורה""שירתאת .הכושלהכושר

לדקלםכשנדרשתימאחורי'בכיתהלי

8 
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אתבית:כשיעוריעל-פהאותה
פתקיםעלרשמתיבכימיההנוסחאות
בבוקרהחצאיתלאימותבסיכותמהודקים
לאבעולםשיטהשוםהבחינה.שלפני
שאיןבודדות,תופעותלזכורבידיסייעה
קשראסוציאטיבי,אולוגיקשרביניהן
לכןשלם.רעיוןאוכלשהומובןשיוצר
פרטטלפון'מספרשוםזוכרתאינני
בני.שללאלה

שטרםהגיונית,תיאוריהליביססתי
אלאכלשהימדעיתתשתיתלהמצאתי
אתרקזוכרהזיכרוןבלדב:חייםבסיון
שומטוהואאותו'ומענייןלושחשובמה

מהכלהמיותרלפח-המידע-ומשליך

שאיננומהוכלטריוויאלי'לושנראה
וענייןעולם.תמונתלאיזואצלומצטרף

ענייןכמובןהואהטריוויאליות
אףזוכרתאינניזה.במקרהסובייקטיבי

אולימפיידתשיאנימשמותאחדשם

ומהענבים,שלק"געולהוכמהסידני'
אחדאףכיאלה.בימיםהדולרשלערכו

יותרשהרבהנכוןגבוה.השכליהתשלום
מאשרמיםלהפיקכדיברזלפתוחקל

אשהאותהאבלהבאר.ןאותםלשאוב
כפריתשלווהדברכהראתהלבארשהלכה
אלה.בשעותנחומוחהמרגיע,וטבע
ידיעלמופצץהמודרניהמערביהאדם
מןמרפהשאיננהאינפורמציה,מגא

רואהפרסומותכמההמוחית.הפעילות
סמליםכולליום,בכלהממוצעהאמריקאי
היאהתשובהותוויות?תגיםמסחריים,

לחדשות,בנוסףאלהכל , 16,000

אתמפעיליםונו'מודעותתעריפים,
ד"רהפוגה.ללאהקטלניההורמון
גםהסתםמןבהם-וממשיכיוקהאלסה
יישמו-פרנקלמשהד"רהספר,מתרגם

במיוחד'קשיםמקריםכמהעלהשיטהאת

פוליטיקאיםמנכ"לים,ששימשואנשים
חמישיםגיללאחרשחשובורסה,ואנשי
הצליחוהחשיבהשלוהכשלהבלבולאת

חמישהוהעבירוצאו .כלילאצלםלהירפא
ושימוהדוקטור'מציעיבער'בבקתהימים

במערכתשיתרחשוהאדיריםלשינוייםלב
(עמ'שלכםהחשיבה,ובתבניותהעצבים

25 (, 

אםעודב.לאמשהואצליהצער,למרבה
ספר,בליביער,שלווהלבקתהאותיתגלו
למשךמכוניותרעשובליטלוויזיהבלי

הנופשאתאסיים-ארוכיםימיםחמישה

לוקהכברשמוחיאפוא,ייתכןבאשפוז.
ואיןמעריב'גבוהמתחלאותובהתמכרות

 •תל~ה.לו

אורייןיהודית
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מאיזוחלקמהווהאינוהללומהפרטים
אניאבלאותי.שמעניינתתבוניתמערכת

טסה,לאואואריסטו'חימתיזוכרתכן
מכירהאניזאתלעומתהנביא.ישעיהואו

מספרי 500פהעלשיודעאחדגאון
התברואהמחלקתשלכוללטלפון'

יוצאמהאזאילת,עירייתוראשהעירונית

מזה?לו
שום(איןקהאלסהסינגוהאדמהד"ר

שהגהרופאהואשמו>אתשאזכורסיכוי

התפיסהאתהמשלבתמהפכנית,תיאוריה
עםהמערביתהמדעית-טכנולוגית

יוגה,הרחוק.המזרחשלהשיטותיתרונות
הסיקית,הדתבןהואנירוונה.מדיטציה,

לימודמוסדותבוגרטורכן'חובש
לריפויהחדשההשיטהואביאמריקאיים

מקפת,תורהמציעהוא .ושמירתוהזיכרון

 , 1עיקריים:תחומיםבארבעההוליסטית,

נכון,תפריטכוללתזונתיטיפול
מדיטציה . 2טבעיות:ותרופותויטמינים

פעילות . 3היומיומי:המתחוהפחתת
תרופות , 4יוגה:ותרגיליגופנית

טיפולהמרקחת.ביתשלכינזיקליות

עשויזמניתבוהאלההרכיביםבארבעת
 .האלצהיימראתולרפאהזיכרוןאתלשפר
מוחביןהמחברמבחיןעצמו'למוחאשר

הואהמוחביניהם.זהותשאיןלמחשבה,
הואהשתן'ושלפוחיתלבכמופיסיאיבר

הםוהזיכרוןהחשיבהואילוהחומרה,
טיפולהמוחטעוןכןעל .שלוחתוכנה

אתפיסיולוגי.גםאלאקוגניטיבירקלא
שכיניתימה-בזיכרון"הגילית"הפגיעה

שהולכיםשחוריםחוריםחוריםקודם
שליתרבהפרשתתולההוא-ומתרחבים

במוחהמופרשקורטיסול,הנקראההורמון
מזיקנעשהוהואמתח,עלבתגובה
ממתחכתוצאהעודףהואכאשרוחבלני'
הסיבותאחתהואהקורטיסולכרוני.

המוח.תאישללמותםלדעתו'העיקריות,
המתווכיםאתהורסגםהואמזו'יתרה

אלובמוח,הפועליםהכימיים
אתשמעביריםהנוירוטראנסמיטורים,

שני.מוחלתאאחדמוחמתאהמחשבות
אתמהמוחגוזלהזההארורההורמון
שלו.היחידהאנרגיהמקורשהואהגלוקוז,
שלהידרדרותוכילנו'נדמהלכאורה

לתיקון'אולבלימהניתנתאינההמוח
שלנו'פטליסטיתפסימיותאותהומכאן
אלאהענייןלטובתלעשותמהלנושאין
תגיע.שהזוועהלחכותלשבת
מתבררטובות.חדשותגםלוישאבל

לפנישסברוכמוסטאטי'אינושהמוח
פלסטי'אורגןהואאלאאחדות,שנים

בגופנו'ביותרהפלסטיהאורגןלמעשה
המוחשכןלשיקום.ניתןבהחלטוהוא
מאחסןאיננוהואמפליאה.בחוכמהנוהג
(תאבנוירוןאויחידבתאהזיכרוןאת

הטלפוןלרשתותבדומהנפרד.עצבי>
מרושתהזיכרוןגםתקשורת,ומרכזיות

וכאשרמקושרים,נוירוניםשלבמרכזיות
דרךהזיכרוןקשרעוברמת,מהםאחד

שלמותםחרףזה,ובאופןאחר'נוירון
קובעכן,עליתרנשמר.הזיכרוןהתאים,

מצמיחזיכרוןתאכלקהאלסה,ד"ר
אחריםזיכרוןלתאישנשלחים"ענפים",

וכאןנוספים.זיכרוןקשריליצורמנתעל
הפוךתהליךהקשישיםלנוקורה

שמתבגריםככלהצעירים>:(ושיקנאו
עשירהעלווהלכדיה"ענפים"מתרבים

השנים.רבותעםעולהומספרםיותר,
המערביתגישהלהמחברמתנגדככלל'

היאמחלה.וכלאיברכלהמבודדת
בהלראותבמקוםספציפיטיפולמעניקה
ועלומקיפה,שלמהמערכתשלתסמין

אינההמערביתשהרפואהמחלותישכן
אילשיטתובבידודן.אותןלרפאמסוגלת
על-האלצהיימרמחלתאתלרפאאפשר

באמצעותאלאאחד'מתחוםתרופהידי
תזונתית,רפואית,מקפתתוכניתאותה

ונפשית.רוחנית

לכןמתחים.מוכהדורהואשלנוהדור
מבתקופותיותרלאלצהיימרצפויהוא

קטלניקורטיסולשאותומאחרקודמות.
חיינולחץ,תחתעודפותבכמויותמופרש
אבלאבותינו'שלמאלהנוחיםאמנם

שלש;מרעמדעז.פיחייהףדהאתנכשהספידף
::••:• :• : T -• --ז•• :• 

זי fז 1ך~ס~:ת~ג~ל~ןה ?J ~ 7:ראש
ת JJ יr.~ןןה qסקי;ת w~ל:זrיד~ל~.ז-ו;ןךת
ירףשלים.שללעיניה

: •• :• T •: : T -• 

 ה~ז:;-48 ~ ;ל~ ה~;ר~:;ס~ת.ח~דז ן;ר~ז:;~ת;דן
f י~ד;,r.ךנז;ת~לןה ז~~~~::זךןיםן'~י • רן~~

ז JJן~ז:י~ז~ע vד~ריתה fחךק ryסזrיר~ה. ק~~
ס~גת י~~יכ;tרףזקים qסיףת rסך~ל
 •מרדכייד;ל;ת nמ
- :ז:- .

הפחשת,לכזףריערששירשרהףאאזנככר
 •: :- ••-: •:•: • T T:ז

ן~ך;קם t ג;~ף~rז \l ~עף p ד~~סן~הךס~חזת
 •ס~ז~י~י~ים qד~לףל;תזtזהז:ייר 9 יr.ב;

לrז,ז;מהמישהיא;א;תrזר;אהאניעכישו
-: T • -: •: T • • •: T T 

שפתיהפרףסתעלת nמ;ר ,ףפ; \lלידע;ברת
:•:• : ----: -: T •: T 

 .שיריורבתאת
:• • -• T 

9 
 2000אוקטובר



 C=')וי~
~ 

==== 
ן~
~ 

היהודי

האולטימטיווי

החייםהיינהלוסין:יגאל
 , 2000שוקןהוצאתהכפולים,

עמ' 502

האולטימטיווי:היהודיכנראההואהיינה
בגאוןיהדותואתנושאסתירות,מלא

ופעמיםככתרפעם-יחדגםובבוז

קיצוניודוחה,מקסיםכחטוטרת,

ומנתץכופרובשנאותיו'באהבותיו

גולה-לעולםגבולות,חוצהאיקונין,
להבהיל'חכם ,מרצוןאומכורחפנימי
רוחקצרכשוטה,לנהוגמהססשאינוהגם
עדראותומרחיקהבריותעםכותיויבהל

אותומתוךבסביבתומתבונןהואאימה.

יחד'גםהמקוםובןזרשלנוקבריחוק
קלקוליהאתמשקףבעתובההקולט

גםהואאולישלה.התורפהונקודות
מצוייםעקבותיוהאולטימטיווי:האירופי
באירופה,המהפכניותהתורותמןבכמה

כמותןהואוגםומרקם,ניטשהשליבניהן

המוקדמתהמהפכנית,מחשיבתושואב

אחר:'טורד-מנוחה'יהודישליותר'
היינהקראלאי-אמונה""אחישפינוזה.

לשפינוזה.
לוסיןיגאלשכתבהמרתקתהביוגרפיה
היינה.שלהיהודיתבשניותמתמקדת

הספרשלהכותרתתתאתמקבלתאינני
'חייםחילאהיינהכפולים"."חיים

אימננטית,שניותמתוךאלאכפולים',

הואמאוד:'יהודית'כשלעצמהשהיא
המועשראוהמכורסם ,גרמניתמיד

לשורשיועמוקהפנימיתבמודעות
היינהשלעדותועלינאמנההיהודיים.

כמעט " ...הרגמנים"אנחנוהמצהירעצמו'

המבריקות,ברשימותיופרקכלבראש
כיהיהדותאלחזרתי"לאמכריזהוא

מצליףבעתובהאותה"עזבתילאמעולם
ביהדותובגרמנים,ףבגרמניףתרחםללא

יחד.גםוביהודים

דת,שאיננההיהדות,היאהיהודיםמחלת

אתלעולםהנחילההיאגרס.אסון'אלא
כלאת-ולשמןהדתיתוהכפיההקנאות
האנושילמיןשעלוהקדושותהזוועות
ובדם.בסבל
לנכותבעיניומשולהשהיהדותואף

שמנסהלמיבזהואהרימרפא,חשוכת
העושיםלמשומדים,-ממנהלהיפטר

בוגדיםאלאהםואיןבנפשם,שקר
אותםעלקצפויצאמכליותרועריקים.
הפולניים,השופכיןמבייבשיצאו"יהודים
התקרבובברליןהמיסיוןחברתובסיוע
הטיפופיהםרקבובניבשמים,למלכות

 ".להחרידזהעםוהסריחולנצרות
 ,התנצרותועלוהצרלעצמוכשבזאך

לידידיםפרסייםבמכתביםרקזאתעשה
בהתבטאויותיויהודים.רובםקרובים,

"משוררלהיותתמידהקפידהפומביות

כמוהיינה,גםטעןניותרהקלישאית

להיותרוציםשהיהודיםו'ילפנוולטר
 .העולםאדוני

העולם,עבדיהםלזכומתם,הגרמנים,
סמכות,כלבפניומתבטליםמתרפסים

לעבדדומה"הגרמניאדון.כלבפני
שוט,בליכבלים,בליניוולאדהמציית

עינםלמבטואפילופיהם,למוצארק
בתוךבעצמו,בוהיאהעבדתבלבד.

לשחררצריךיםמגהגראת .נפשו
ברנהידידועלובספרומבפנים."

) BOERNE ( : מעטאךלהםיש"הגרמנים
זהוכנגדאזרחית,לחירותהכישרוןמן

להלכה ,השעבודעללהקנעללמדו
הורוהזההלימודיםמקצועואתולמעשה,
היוהגרמנים ...בביתםרקלאבהצלחה

העבדות,של LUDI MAGISTRIעתבכל
לגוףברצועהלשנןצורךהישהובמקום

שםהעיוורת,המשמעתאתלרוחאו

 " ...גרמנין;דוכןראשהופקד
בעיניוחיתההגרמניתהלאומנות

עללייבבשהרבהמצומצם"טבסומניזם
אלאחיתהלאאהבתואבל ,ואמונהאהבה
המצאהידעלאובבערותו ...זריםשנאת
העםאגדות ...ספריםמשויפתיפהיותר

וחושפותוערפלדםמורכבותהגרמניות
ואכזריאפרורינעווה,חוךיבגשןלנגדנו

כך."כל
לצנןבהןהיהלאההשתלחויותכלאך
חמוץלכרובהגרמנית,ושירהאהבתואת

ופעמיםמסריחהואשפעמים-גרמני

לצנןבהןהיהשלאכשםםיגעגועמעורר
לקינותהיהודי'למדרששרחשהכבודאת

הפולני:אפילוהיהודי'לאדםיהודיות,
מסריחואיןערבשאיןצ'ולנט,לניחוח
היחידמגיהגרהיהודיהואהיינה .ממנו

הואכיבכנותעצמועללומרהיהשיכול

עליושכתבהכפייהודי'וגםגרמניגם
יהודיה-גרמניה,בעצמהארנדט,חנה

ועםהיטלריבדיממנהנשללהשהרגמניות
להשלים.התקשתהיהדותה
במובאות,עשירלוסיןשלספרו

אתהיינה,שלגאונותואתהמאשרות
ואתאירופהתרבותעלהעצומההשפעתו

התחזיתרקלאהמאלפות.תחזיותיו
ספריםששורפים"במקוםהמפורסמת

כמהגםאלאאדם",בניישרפו
עלניטשהשלהמרכזייםמרעיונותיו

ריבודשלהאלוהים,מותשלהטרגדיה
-אחדצנועבמשפטמרקס.ושל Iוגנו

הרעבים :עמיםלשבימתחלקת"האנושות
היסודותאתהניח-והשבעים-מדי"

אתלקרואכולה.המרקסיסטיתלתורה
תולדותעלללמודפירושוועליוהיינה

אירופהאתשעיצבוהמרכזייםהרעיונות

דברךמצליחלוסין.יגאל-19ההמאהלמן
שלססגוניתתמונהלשרטטכלל

תוךלעתיםפעלו'שבווהרקעהמעצבים
חבלנושאים.אותםעלחזרותהרבה

היהלאכךכלופרטניתמקפתשבעבודה
למשל,לה,והציעלקוראתידידותייותר
 •הרבים.השמותשללועזיביתכת

הנקסםסוד

הצרפתי

שירים,מבחראפולינר:
שאול,בןמשחמצרפתית:

 2000לשירהקשבהוצאת

לגשרהלכתיבפאריסהראשוןבביקורי
רב-אבל Iחסיןבגשריהמפוארלא Iמידנו

 1אפולינרשלשירובזכותמוניטין

משה~שלהעבריבתרגומורקאזשהכרתי
השיראתלשמועלינזדמןשםשאול>.בן

שלמפיוהצרפתיבמקורבראשונה
קוללוהיהשיניים.חסרמרופט,קלושאר

דקלומו,אבלוטבק,אלכוהולספוגצרו,ד
המיליםרבב.ללאהיה Iחשתיכך

כמומוסיקליתבקצביותבפיוהתגלגלו
אףזר'נשמעלאשכללקדום,לחן

עדזרה.שפהעדייןליחיתהשהצרפתית
אתתוםעדלפענחמצליחהלאאניהיום
האינטימיותאת Iהשירשלקסמוסוד

גםהקוראאוהשומעעלמשרהשהוא
אתפגשתיכךאחראיתר.בתוליבמפגש
שלהברזלבמעקהחקוקבכתובים,השיר
ויפהצנועהבכרזהמודפסושוב,הגשר

השאטלה,ידעלאוטובוסתחנתעל
פאריסעירייתשלהנאותממחוותיה
תיירת,כלכמומשם, .העירלמשוררי
אתופגשתיפרהרהז'רמןלסךהמשכתי

בביתשלו'גדולדיוקןכלומרהמשורר'
ידעל'אפולינר',השםאתשנשאקפה

מצאתילאחוזריםבביקוריםהכנסיה.
איתינשאראפולינראבל Iעודאותו

בעברית,תרגוםנוסחיובכמהבצרפתית

וגם Iנושןגעגועאיזהמעוררתמיד

הקדוםהלחןאלבשיבהאותומגשים
מצטלצלתמידאךפעם,נשמעאםשספק
ותיק.כמכר

האהבות,שתיביןמתקיימתהדוקהזיקה

יש .נרלילאפווהאהבהלפאריסהאהבה
התאהבוודרכובאפולינרקודםשהתאהבו
ההפוך:במסלולזאתשעשווישבפאריס,

אתלהםשגילתהבעירהתאהבוהם
והמתרגםשהמשוררילנדמהאפולינר.

הלפותיםמבכיריהואשאולבןמשה
לתרגםההחלטה .הללוהאהבותבשתי
התלהבותפריחיתהמירכו''גשראת

תקליטיםלחנותשנקלעשעהספונטנית,
לפני-ושמעהשמאלית,בגדהקטנה
קוראריביז'אקהשחקןאת-שקרא

תרגומותקליטון.מעלאפולינרמשירי
מאז . 1962 •בהופיעלשירהראשון
לשירישלונוספיםתרגומיםפורסמו
שונים.עתובכתביםיבמוספאפולינר

מןמבחרשאולבןלנומגישעכשיו
'מאי',וביניהןאפולינר'שלהפנינים

הכנסת''בית'לורלי',כרכום','פרחי
 'חד-דבשת'גמל"אלכוהוליזם":מתוך

דואר''גלוית :"'הביברמתוך'הינשוף'
"קאליגרמים".מתוךו'קנוניה'
הואאפולינרפאריס,עםזיהויולמרות
לאמאוד:קוסמופוליטימשוררביסודו

כתיבתו'בנושאיגםאלאבחדשנותו'רק
ברומאנולדהוא .בשורשיוחייו'באורח

ולזימיואלברטוג'וליילמובשם-1880ב
בלתילאב Iקוסטרוביצקירהאלכסנדר

אחתפיעל Iאיטלקי(קציןידוע
אציליםשלבתםשחיתהולאםהגירסאות>

במונקועשהונעוריוילדותואתפולנים.

הקדישברגותומשנותניכרחלקובניצה.
וסקרןנלהבנוסעהיההואלמסעות.

גילההשאר'ביןלאנשים.לתרבויות,
ביצירותיו.גםשביטאביהדותרבעניין

בהשראתנכתבובקובץהשיריםמןכמה

הגירסהביניהםהריינוס,במחוזמסעותיו

'ביתהשירוכןלורליילאגדתשלו

הכנסת':

לורדיךואברהםשולםאוטומר
ירוקותמגבעותחבושיםבשבת,

הדייןשללאדנוהולכים,כנסתלבית
מסמיקותדברכםהגפניםוגבעות

נעזשלאדבריםצועקים,הם,מתפלמסים
תרגוםבלשוןלמסור
באביךאוחודשיבמחזורפילגשממזר'
יבואהשטן

אחרנוזלותפניוהקשישהריינוסאבל
עגוםבחיוךהואאותןמסב

 ...ריבואתשםרבאיש-ואברהםאוטומר

שלהבולטיםממנשריוהואאפולינר
והואבציור'בסיפורת,בשירה,האוונרגד

את'סוריאליזם.'המונחאתשטבעזה
אפשרלאמנויותשלוהאמיץהקשר
הלבשוביבמקצבים Iבשיריוהיטבלזהות

נשאראנחנוזהמול("זהובמוסיקליות
תחלוףזרועותינומתחתבעוד; /בידויד

כנצח-מבטיםשללאהאדווהתדע;ך
דימוייהם:שלהחושניתבפלסטיות ,)"דע
כמואומלל"לביאוכביציה"~טגן"ירח
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ומתיריםאותוממסמריםבערך:;ינשוף

ננעץ."מסמרושוב

למרותבמיוח.דפורהיוצרהיהאפולינר
 38בןבהיותומתהוא-הקצרותשנותיו

קבצישלבהיקפומרשיםיבולהותיר-
הדהןיצירותיוומסות.סיפורתשירה,

שלוהעמוקהלמעורבותהסוערים,לחייו
יוצריםעםלידידותוהאמנות,תחומיבכל
אנרי ,פיקאסו ,מודליאנייבניהםם,יאחר
אנודה ,דודוז'אן ,ברטוןאנודה ,דרסו

שחיכפישיריואתכתבהוא .ועודנילי
כמיבעוצמה,באינטנסיביות,חייו:את

שלבעיצומההריגושמןשמתנשף
אועליהוהכתיבההנחוויתההתנסות

הנשימה ,ניליאנודהלדבריבהשראתה.
שתיהןהשראה,גםאפולינראצלחיתה

"חפץשירי:חומרלוהיההכולאחת.היו
שנאמרמפתיעמשפטפגישה, ,כלשהו
לעצמוכבשאלהכלאלהקפה.בבית
אתשינה Iהאישילמקצבואותםוהמיר
יצר Iלעצמואימצם Iתנועתולגוןצבעם
משהשלדבראחרית(מתוךמחדש"אותם

 •שאול>.בן

פזמירי

אשתורת

-שורת jוהתו
אשתורת

והסיפורת

זמורהאשתורת,איני:לאח
עבריתלספרותעמודיםביתן,

עמ' 436 , 2000

-'א'שתורת"אינילאהשלהחדשהרומן
אלותשתישלשילובהואשהשםנראה
ועשתורת,הכנעניתאשרה,ן:פרי

תקשורתאישעלרומןהוא-הפיניקית
מןגו:ומלמלבר Iאותווהסובבישראלי

והזיכרונותביותרהאינטימיותהמחשבות

הפנטסיותדרך Iביותרוהעמוקיםהחוביים

בעיתונאישהרי-כותבאדםלושבורא

והאנשיםהמשפחהועד-ןעסקינעכשווי

נוגשוהואבונוגשים Iבדרכוהנקרים

הואאשתורתבועז .חייולאורךבהם,
דמותדהיינו:מלא,פרוטגוניסטאפוא
עינינולנגדעוברהרומןכלעגולה.סופר
מערבולתשלמסחררתקשורתיבקצב

התקשורתאתהמאפיינתדברנית

כךדיבורים"."הכולדרךעלהישראלית
לעולםלהפליאהשפהעצמהמתאימה

זהאיןאךליד:כסיהכמויוצרת,שהיא

כאןישבלדב.הלשוןגליעלהנישארומן
רציפה.ועלילהסופר-מקורירעיון

ואלמןבכירתקשורתאישהואאשתורת
שוםאיןכאןעדמאין-אונות.הסובל

מרגעעליוקורסעולמוומכאן:הפתעה,
אישסמל.עודלכאורהמתארכת.שלשונו
נענשמיניותעכבותבעללהגןתקשורת

האברזהכי Iהלשוןבהתארכותחטאיועל
 1ניזוןממנוהשנים,כלואימןשהשריר

אוהעברית,הספרותמתמר.דהאברוהנה

אוסימבולית,מעודפותסובלתשהיא
הונולולו:עדהסמלמןבורחתשהיא
אצלבמידה.באיםהדבריםאיןלרוב,
כלבסמלמנופפתלאהיאמידה.ישאיני

אותומעקרתלאוהיאמשפטים,שלושה
נטורליסטית.אסכולהאיזושהיבשם

פניעלאותוומגדילהמגדילההיאלהפך:
ממשאשתורתשלשהלשוןעדהרצף

את Iחייואת Iכולוהרומןאתעוטפת
אותוהסובבותהדמויותאת Iשנותיו

עניבתהיאהאנטגוניסטיתהלשוןבהווה.
תקיףהיאבה.טיפולשוםיעזורולאחנק,
-חייםאנושבוהקרתניהעולםאת

ישראל.
שלהזיכרונותהםלהללויפיםמקסימים
 1והריגולהרדיוחובב Iהילדאשתורת

לאהכיגליכרישלומרישוהמין.השירה
לחלוחית,בעלתרטובה,סופרתהיאאיני
אותייאשימושלא Iלומרממהראני

התיאוריכולתבאנטי-פמיניזם.חלילה
כלעלעולהוזיוניםמשכביםשלשלה
פשוטזהכה.עדבעבריתשקראתימספר

 "אינילאה
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עברית.בספרותשקראתיביותרהמינית

הילדשלפינטוזיוהםלקריאהנפלאים
אלההחמישים.משנותאשתורתבועז

מקורםכילעלילה,תדירפורצים
פועה,הגיבור.ששמערדיובתסכיתי

אביחיאוהדד,זקופתהציוניתהמרגלת
ושטוףהאמיץהמודיעיןקציןברקת,

אובכלא,הבריטיהסרג'נטהזימה,
אלהכל-בקיירוהמרגל-הקצרן

נוספותדמויותבעשרותמתערבבים

 ,בנואשתורת,שלהוריוכגוןחיות,
בארץובהווה,בעברבנושלהחברות
אשתורת,שלהאלמותיתאשתוובחו"ל,
הציונות .ועודהאוסטריתאהובתו

מתערבבתמיתוסיהעלוהאודבתהעודבת
ובקרתנות-חיי-היומיום,בזיעה, ,במין

בהלהיותבחרושאנשיםחמה,בארץ
מןדמויותרקולאוצבועים.נבזים

העברמןופנטסיותהמשפחתיתהסביבה

גם-הדחוסההעלילהאתמאכלסות
שלנו.ההווהמןהישרבורג,שלפנטסיות

גםניחנהאינילאהלעשות,אפשרמה
חברתיתסופרתהיותהשלבמעלה
מאפיינותדמויותשתיולעילא.לעילא

התשעים,בשנותשבישראלהזריםאת
 .חיינושלהאחוריתבדלתהמצוייםאלה

סטודנטשהוא ,הגאניהמנקההאחד:

ידיעלחיצוניתהמתואראינטלקטואל
מתייצבושתקןאפל"גנאיכך:איני
שלהתותחכדוריעללשבוע,אחתאצלו

הדמות " ...ומנקהנחיריו,וקניישבניו

שניאחד.שהםשנייםם:יישנהיאהשניה

בגבהלזהזההמחובריםתאילאנדים
שלוש .ליצ'י ...וטאיביחד:ונעים

הןהשמותשניביןהמחברותהנקודות

נעיםהםנפלא.בגבה.החיבורנקודת
חד ,שזזמהכלואוכליםהארץפניעל

יושיבה,אוכלתבארץלא,למהמשמעית.
להםנשארכברמהם,יחביבכעדבים
שהיאהואאיניאצלשיפהמהלעשות.
הסטריאוטיפיםעםללכתלעצמהמרשה

ומשתמשתאותםמגחיכההיאהסוף.עד

פחד,בלאקיצוניתבצורהבהם
שלהזיןהואכזהספרותית,במקוריות

הזללנים.ליצ'י ...וטאיהםוכאלההכושי,
היאפוליטיקלי-קורקט.שלמוראבהאין
קוראנון-טוןלשוםלהתחנףמנסהלא

-מכולבכולהכולמטיחההיאספרים.
לעשות.צריךשסופרכפיבכולם,
הנדירותמןהיאשלההאלתוריכולת

כותבתהיאהעברית.בספרותשראיתי

שתופסמחונןגיאןנגןוכמופיסקה

עודלה,נגמרלאזהמוצלח,אלתור
נדבךשלה,הנושאאתמפתחתהיאועוד
פרט,שוםשוכחתהיאואין Iנדבךעל
ביןאנלוגיותלקייםהקוראיכולכיעד

אשתורתשלוהאבאהאמאשלהמשגלים
שמקייםוהמשגליםהחמישים,בשנות

ונשיםבחורותעםאשתורתשלבנו
 1הנצחיהמציצןהואאשתורתמזדמנות.

שהציץכפידבר.עושהולאשמדברזה
במעשיוהיוםמציץהואכך Iלהוריו

אתמתארתאיניולאהבנו.שלהמיניים
תודעתיתבכתיבהרב.בהומורזה

לגלושמאודקלזו,מעיןמאולתרת
בלשוןרומניםמעטישמוחץ.לשעמום
העמוסהתודעהבזרםשנכתבוהעברית

ורובם,רב,כשרוןבעליסופריםעל-ידי
כקורא.שעמוםעלימהלכים Iלצערי
שכדיהבינההיאהמקרה.אינהאינילאה

ישוחזק,קריאתודעהזרםלכתוב
שיהאהכרחיתנאי .בהומורלהשתמש

אםדימזה.מעטלאשכזובכתיבהלך
ג'יימסאתלהשוות,מבליכמובן Iנזכיר
שלהפרוזהאבותאבישהואגירים

בהומורמשתמשתאיניהמעמקים.

כללאורךשלההלשוני-סיטואטיבי
שונות.וברמותהרומן

ממקוםלשונועםמתגלגלאשתורתבועז
מנסההואהמדבר.אלהעירמןלמקום
 1אישירופאעל-ידימחלתואתלרפא

הזמןוכל Iבדואיכדיםסוחר Iמקובלרב
והתנופהאינישלהעבריתאותומלווה
עצמומוצאהואלבסוףבכתיבה.שלה
ומכאןהמדבר.בלבכדבתוךלשונועם

אוסףמחדש.הכוללהתחילצריך
-סוריאליסטיותהריאליסטיותהדמויות

כאלהלהויש ,הרומןלאורךאינישל
 1ועשירמלאאינסופיקטלוג Iלמכביר

הספרותלפרנסינוספתבעיטהנותן
המתאימהבנישהאותהגםלקבעשניסו

תוויתלךמצמידמישהובספרותנולה.
אמורואתההראשונים,מעשיךלאחר
פעם,אחרפעםהציפיותעללענות
ולהלךהנישהמןלחרוגלךחלילה

כנראהציפואינימלאהבגדולות.
שלהאחוריתהחצרעללכתובשתמשיך
דברוםיוםקשישלדמויותעל Iישראל

דרכה:בתחילתשעשתהכפיתל-אביב,
אשתורתשלהלשוןכמודביוק Iזואך

בחךלשבתרוצהאינהשלה,הגיבור
סופרתהספרות,פרנסילהשקבעו
אתלמחזררוצהשלאכזאתחצופה
שעושיםכפיפעם,אחרפעםהפטנט

הספרותבתחוםאחריםשבעיםאמנים

היאאותה,ראוהפלסטית:האמנותאו
להמר,וליפול,לקוםליזום,לחדש,רוצה

עלרומןבעברלכתובהעזהחצופה!
אחר-כך ,"החול"גאותהשכול

ברומןמחצבתהצוראלחזרהכמתעתעת
ייחודית,נערהעלומעולהקצר

'מ'ישהי ,העירשלבפרנוביבליומאנית,
קובץעודאחר-כך ,"כאןלהיותצריכה

אותולנולמכורשניסוסיפורים,

אהבה,עלמורעליםסיפוריםבמעטפת
מזה,ועמוקיםמורכביםהםהסיפוריםאך

הנישהמןחרגהשובהסוררתועכשיו

רומן-והתקשורתהאליטותעלוכותבת
אתלעצורחייבמישהו ."'א'שתורתבשם
שלאפםתחתאחרתאיני.לאה

וקובעי-הטעםהאינטלקטוקרטים
לנותצמחהשונות,בהוצאותלמיניהם
 •מידותינו.עלגדולהסופרת

יגילרן

11 
~ו

עםדימאולץ.לאטבעי,באופןלהיוצא
סופרישלהמאולציםבתיאוריםניזכר
הנזכרלמיןבאשרהשישיםשנות

כשאנואותנוהאוחזבגועלאובספריהם,
הספרים,אתלאהכותרים,אתקוראים

לכלבהווההמושפרציםהכותרים,את
מגעיל,מיןכאחד.וכותביםכותבותעבר,

אךפרובוקטיבי,סתם,מגעיל,מתואר

העלילה,אתמשרתהואאינילאהאצל
הקורא Iאותילהדהיםכדיבאולא

הסופרתהיאכאמור,איניהבורגני.
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ארוןשלצלו
הזכרונות

בגדיםאהבתאלקלעי-גוט:קרן
אוריתמאנגלית:ועירום,

הקיבוץהוצאתקרוגלנסקי.
עמ' 36 • 1999המאוחר

פרי ,ועירום"בגדים'א'הבתהספרכריכת

ברצףמעוטרתאלקלעי-גוטקרןשלעטה
כשגבההמשוררתשלעירוםתמונות

הבגדים.לארוןופניהלמצלמה

הלבוש.אלפניהשלכאורההתערטלות
אגביבסגנוןקלילה,בידכתוביםהשירים

הדימוייומרה.נטולתולשוןכמעט

בהנאותהעוסקספרשלהואהמוקרן
והחיים.האהבה

"עשהמשקספיר:ציטטההספרבפתחאך

זו",עירומהלנפשכסותוהבאחסדנא

זהבספרוהכסותההתערטלותלאמור
שקספיראלהמחברת.בנפשעוסקות

בלייקגרים,האחיםונטה,מצטרפים

סימבוליתמסגרתליצור Iפראלןואוגר
ומשכן,טליתצציםוביניהםבשירים,

"עינויי 1ותפיליןהגנה,מרחביהמסמלים

כפיתוימופיעהזהבעגלואשמה",מסירות

עינויים.אותםנטול ,האחרלקיום

המשוררתמבטיחההפותחבשירכבר

 /בלבה,נוגס"כשהלהבהגזעאתלכרות
היערהפנימי".העץניחוח;אתמשחרר

"היערהוא •ונטהשליערו •בשיר

המשוררתפוצעתבולכאורה,המתוק"

הפניםלניחוחותלהגיעכדיעצים
אתכואיבם).כזכרונותבהמשך(שמתגלים

הנבניםובאומץבאיפוקמעלההיאאלה
בושהבצלהזהותשיקוםשלשניםבמשך

ואלימות.

עכשיומלך;הייתי"פעםאחריהן:הבאות

 ,שלהןבצלילדומותהןכיאף 1מלאך"
מושיבותהןוהזויות,כמעטבחוזות

מעניין,הגשמי.הכוחכסעלרוחניות

 ,ומלאךמלךדימויים,באותםשהשימוש
דמותלמלךמשווההקודם,שבעמודבשיר

מלאך"מעטו"עודכבודאומרת

העולם.מןועוברשבטלזההוא Iשלאחריו
מקובלוהלאהארוךהשםגםענייןמעורר

 1הספרעטיפתעלהמופיע ,הספרשל

אותיות,שלשונהבגודלצבעים,בשני
מנשהשלהרבגוניבציורומשתלבוהוא

והתמיםהלבןהכבשראשעם Iקדישמן

בא.מהיכןיודעיםשאין Iבמרכזו

הואספרואת .ביפונולדעבאדייוסי

באפלה;הפינה"אל .אליהבשיבהפותח

כעמדתשעמדהבטוןמטבחוןאל--

בריחהטבולהארמוןאל--מקלעים

שנתןאבו-סף",שלהפרדסאל-הלימון-

 .שמואתהראשוןלפרק
בשיר Iהולדתולעירהקשרעלועוד

סלעכמו ,עצמואל"כבולבשורה:הפותח

עםלמבוך··//מבואביןאנדרומדה./

ומסתיים ,, /עגואד;סקאנןרשלכרכרה

הר Iיפוהר ...מחמוריהבמסגדב"חולף

 .) 14(עמ'סביבך"פעמים 45בוסטרוס

בספרשיריםכמהועודהפותחהשיר

השיריםרובאבלארוכות,בשורותנכתבו

מילהבנותואפילוקצרותשורותיהם

להתייחד;באו;ומים;"אש/אחת:

קימעאקימעאנעשיתההיחשפות

מתואר'שכבות'בשירבבגדים.ותחילתה

מעלי;להשליךשאוליב"משהוצורך

במעיןשוטים"שלהחומדותלידיהם

סודיים'זכרונותיוסף.הנערעםהזדהות

שהיההבגדבטומאתעוסקבגדים'של
ב'מבנה' .רצוילאלמגעשותףאו Iעד

שלהעלילה"התפתחותתהליךמתואר

"אחדשמלהכפתוריכפרימתהמשוררת"

ללב,מהמוחמלמטה"אחדמלמעלה,

התעסקותשלזהשלבלערווה.מהרגליים

אמי'של'חברתהבשירנחתםבמלבושים
 1והאיפורבבגדיםהחיצוניתההתעסקותוב

מסתכמתבראשונה,כאןלדיוןהעולה
כללהחיתהלא /"כאדם :בקביעה

חשיבות".

מקודםואודם','פודרההבא,השיר

אםואודםבפודרהתועלת"איןבאמרה:
במיליםוחותםמשומשת"כברהגברת

עלהשיראחריוכמוה'.'אני;גם I"רבאי

אםשלדודתההמתאפרת,ריבצ'ה

מקשרתכךחיילים.שאירחההמשוררת,

לעץאי-המהוגנותאתאלקלעי·גוט
בעצמהמדביקההיאוכך ,שלההיוחסין

שהיונשיםהמאפיינתתחושהאשם,אבק

השירמקושרבהמשךלאלימות.קרבן

עץ"אם-הפנימיתכוונתועםהראשון

בגדיאתמשליכה/ואני ...ביערנופל;

 " ...הניצוץשאיני;לומר;יכולמי ...
שלעירוםאלהמשוררתממשיכהמשם

גוף"זולתדבר;שם"ואיןאחרתמשוררת

הידיעהבהאהיהודיהסמלהזהב,עגלואל

 ...העולה;האל[החטא]"והואלחטא
 ...התאווהחדוותאתמעניקמחלציך
שיאברגעי;הטמונהאנזת/כלהאומר

אחריתענוגישאכן, /' tהגוןתענוגות

התשוקהאתמגדירהחטאאבלהבושה,

הגישהמהנפש.נבדלוהואהתענוג,ואת

אפשרית.בלתיהיאזרךמתוךהעונגאל
 ,אותנושלוקחהשירשםהוא'הגוף'

שעםהאלימותבסולםצעדעודהקוראים,
 .. '.'בספר.המשוררתמתמודדתתוצאותיה

ראיתי ...שלמרות ...בהחלט;רגילגוף

האבנים,אבל ...נאספותבשר;פיסות

חשקשהאחרמישלהאבנים /האבנים,

בחומרשהתעטף;כךכדיעדבהן;

עםבאוטובוסלנסועהיה tויכוופלסטי;

 /,כשלימאיימת,לאשצורתןנשים;
גופן;אתופוצץחייך;ו ,בהןוהביט

לרסיסים'.'
המשוררת:מצהירהשאחריובשיר

ישסדר;שלבמראיתהצור;ך"למרות

ומגישההמוסתר"לזיהוםגובל;ישגבול;

הראשוןתחתונים.עלשנכתבושיריםשני

בילדותה,לבשהשלאתחתוניםעל

שלאהניאגרה,במפעליביקורבמהלך
אךעליהם,חושבתשאינהחודשעובר

הנועזבמעשההריגושאתמפרטתהיאאין

כתוצאהאשמהתחושתאוהילדה,של

לפקודהשבשלהםשילובאומהמעשה,

אולי Iתחילתוזהמעשההחיהזכורנה.את
המאבק;"למרות •האונסשלסיבתו

שעדותוהכאבים"ההתפתלות,המכות,

 ,לבדשבדקהבתחתוניםנותרההמדממת

הוריהשלמביןהלאגבםמאחורי

התמימים?

אתהמגדירהאירועלדעתישהואהאונס,

כלואתועירום",בגדים"אהבתהספר

המשוררתתפגושבהןהאלימותחוויות

ומאחוריולפניובמוות.עטוף ,לאחריו

חברים,מותעלפצצות,עלקוראיםאנו

שחוותהמהדניאל.שלמותועלובמיוחד

תחושתאתבהשהמיתהמשוררת,

עלצילוויטיליפרושוהתום,הריבונות

העברש"אהבותכשם .תמידחייה

התוםמותמקריןכךההווה"אתמקסימות

אתומזהההמשוררתשחווהארנוןכלעל

שבהבתחתונים,מהעיסוקעמהם.עצמו

גוזרתהיאבבגדים.לעסוקהמשוררת

החדשה,לזהותהאותםומתאימהותופרת

אלובחייחיי;את"כורכתשהיאעם

לארוןחוזרתהיאהאחרוןבשירשאהבתי".

זהויות,תחפושות,"אינספורהזכרונות:

לראשונהאליו;ונכנסתי ...מדים

בשירהיערהאפל".היער /בתחילת

אשלייתאתאיבדהספראתהחותם

הראשון.השיראתשפתחההמתיקות

עלויאפילישובהזכרונותשלהזההארון

והמרגשיםהאמיתייםבשיריםההווה

 •שלפנינו.

הלויחוהשולמית

חייםלתפוס
במנוסתם

כתםבהיותיעודעבארי:יוסי

ספריפרפרים,בינגעוברחם

עמ' 70 • 2000 77עתרן

"עודעבאדייוסישלהראשוןספרושם

פרפרים"בינגעוברחםכתםבהיותי

פרפרזהמעמיד ) 21שבעמ'שיר(כשם

(ירמיהוהקדשתיך"מרחם,תצאל"בטרם
הביטויכמשורר.ייעודואתהקובע ) 1,5

ריק"נותרוהמקוםעצמי;את"הוצאתי

שראיתיתמונהלימזכיר ) 15(עמ'

נראהבההקיבוצים,אחדשלבמזכירות

הכפופהידומרפקאתהמשקיעאדם,

"אםהכתובת:ובתחתיתהמיםמלאבכלי

 '.'!ללחיישארלאהמים,מןידךאתתוציא

גם Iחללמשאיראינועבאדישלשירו
קורהכךנכתב:עליוהדףאתמשהופכים

לאיבוד;והלכושיצאול"מיליםאפילו
והמילים ) 10(עמ'כך"סתםהסברללא

עבאדי "וסיי

בו; /שיש/על; /סלואו;בריקו;ן

איננוהכותב .) 68(עמ'שףקי"טמון;

שורההבונהיחידה,ומילהמנייריסט

בהתאם:שלמה,משמעותלהיששלמה,
להסתופףיכוליםאינםו"מים""אש"

רקנוספתמילה •להתייחדכדי ,יחדיו

 .פרטיכשירמופיעהשיראךמפריעה.
אינוטמון",ש"בו;זה"שוקי",אותו

הולךאינוהכותבלהתפענח.מתכוון
שירוכששורותגםהקורא,לקראת

מעומק"להתעוררכגוןשורותארוכות.

שצלף"בגשםולהיבטשלאשתי,/שדיה;
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פילוסופיתאמתמנסחים-ותיפול"תחזורחלףפניועל /בפניו;הבטתיטרםאותיקיפלאלוהים"פעםואףבשרים),אצללעוררמיועדותאינן ) 69(עמ'

יו
לאריסטובנוסףהשירים.מאחוריהעומדתמביטאניהנראה],ככל I[ריבנוטויבה/מעליו").שנותרהרזרביכמצנח /אליו;ענייןבהןישאבלדווקא,הזדהותהקורא

לכתיבהמניעאחריםפילוסופיםמספקים'מדועלשירבתשובהאופניו;/",בצלוהצניחהבמרומיםהריחוףחווייתטובהמשורר.אצלהתרחשותביטוישל

במוטו Iאפלטוןהאמנותית:ליצירהאובזארהסוריהמשוררשלכותב'אניזאת"שתהאנוספים:בשיריםמתוארתעצמהאתלבטאהמתכוונתשירהלקרוא

איןובזמן"בחלל : 28שבעמ'לשירבשובי /שירה,מביאות"קוררתיקבאבי:אחדבענןחיכוך---ובודדהרכהנפילהוהשתתפותהבנהמחפשתמשהיאיותר ~ 1

נצחיות",איןולזמןלחללמעברשלמות/בם Iהרגליעלכותבאנימחוזותי;אלחדמוותעלהרהור /---שניים;אואמי;אמרהספוג'/'"גופיוראיה.קשל

תומאסשלמדבריונרחבתמובאהאו .) 26(עמ'בקירוב"שנהחמישיםגמעתיהתוהואת--"שדחסאו: ) 69(עמ'פעמי" ,) 42(עמ'הזה'"האיןמןאותי;'נתק

על-פימתנהגיםבני-אדם"כאשרהובס:במדיוםהשתרגוהבוהוהרקיע/אלמוזריםשיריםגםישבאי-מובנותו.יפה

בחייהםשולטיםאזכיהטבעיים,החוקיםוהםעוריבם,נזכריםזהבספרפעמיים(עמ' "--למטה-מלמעלההזה;המופלאעל;אחד;"יושיבם;כמו: Iבעיני ,ממש

כילומרניתןותבונה".סדרהרמוניה,שלבזמנוכמוקרע-קרעקוראיםאינםשלתחושהמעביריםאלהשירים .) 55ולחשוב;רטויבם;קיפודיםכשניהשני;

שלבשירתוגםמשחקיםאלהטבעחוקיאילם;"האחדעבאדייוסיאצלשלונסקי.בהם.התנסהשלאלקוראגםמר;מים,אםגם · ) 19(עמ'ץ";כק;ו;כמותי;

המים:ובמעמקיבגבהיםעבאדי,יוסיהמסיימיםוהם ) 8(עמ'כנף"שמוט;השניכתיבההיאעבאדייוסישלכתיבתומומחשתהאחרונההאחרונההמילה

פניעלתלוישחף;ראיתי"בגבהים;וצילועורב"מרחףפעםהספר:אתולשיריםלמשורריםוגםלעצמההמודעתמחודד.קוץכאותורגאפית

(עמ'חיים"במנוסת;דג;זההיההמים;ובביתמעלי""חגהואפעםבגבי",(עמ'משיר Iלמשלשעולה,כפיאחרים,הקדושה.מןזהבספרלמצואציפיתילא

ומשחקהרמוניהיוצריםותבונהסדר ,) 13האגוזיםמתחתי".חגכש"עורבהשלישי:פלועודדשלשיריולספרהמתייחס ,) 59כמו:ביטוייםבומצאתי Iלהפתעתי

חותמים-ואגוזים""עורבים-ואורצליודעיםאםלפיצוח,ניתניםיבתשבכל(שם ,"אחוריתוחצרמרפסת'חלונות,חרטה",יבקשתיזך;עולםלי;"יבקשתי

 •לשמה.ראויהשירהשלספראגוזים:ב'לזרוקלשחקאוהיבםשעוריבםשלשולחנושעלספריםעודנזכריםפשע'.'עוון;/חטא/פעימות;"קצבאו
"מהותה-לספרבמוטושלאריסטודרביווספרבסר,ליעקב'א'גרופלנ"המשורר,"כמוהעפר",בארץלבשר;"תפילה
שתלשמואלהקרקע,מןמנתקשאתהאבן-אבןשלפגיס;פהערב"כאיילפוגל):דודשללאהבת(כביטויגדול"בשופר;תקעתי

אומובניםהחיים,

מבורריר•חייםהםלא,

ספריתערות,נדודימנור:רירי

עמ' 72 , 2000פועלים

שנכתבושיריםחובקמנוררירישלספרה

השיריםזאת,למרותשנה.עשריםבמשך

לשערים.חלוקהבליאחד,ברצףמוגשים
המסכםשלמים,חייםחובקספרמתקבל

ומתוךמפוקחתבראיהשהיה,מהאת

העתידכלפיגבוהה.עצמיתמודעות

אופטימיתבהכרחשאינהחזותמופגנת

תיאבוןבהשישכזואלאפסימית,או

החייםלמגעוצימאוןלהתנסויות

אחדקצרשיר Iזוברוחבהתממשותם.

כדיהכוללי"יששלם:סיכוםמביא
חירבתי /למות.כדיהכוללייש /לחיות.

שלוקוריקולום /חייעלאבלמודעת

 .) 66(עמ'מותי"

אתמאודהולםהתבוננות""שיריהכינוי
אםביןמנור.שלהקובץשירימכלול

אוהמציאותבתופעותבהתבוננותהאמור

המתחקייםתמידפנימית,בהתבוננות

מראהשללאינפורמציהההזדקקותבין
המתבונןעינישאיןהידיעהלביןהעיניים

שאינןישואפילוהכוללראותיכולות
אפילוהדבריםפניאלונכוחה.רואות

כמומפוקחבמתבונןהמדוברכאשר

לגעתהתשוקהבעצמה.השיריםמחרבת
שלמפוקחתנימהמתוךהדבריםבמהות

מבעעלהאפילהלאעצמית,אירוניה
כוחוהמתבוננת-הכותבת.שלרגשותיה

הואבעיניהשיריםקובץשלוייחודו

"מפוכחותשלבהשתקפותה

עליםו oת•ספר

אישיותהרוחאתהמבטאתסנטימנטלית",

פשוטהבלשוןהמחברת.שלואנושיותה
 1מנורמצליחהבכוונתהבהירהאך

בעברית"וישית"נוכולעצמההקוראת

מהאלהלבתשומתמוקדאתלהעיבר

שבקנקן.

שלמשמעותיתלתפיסהצמאונהאת

למיצוימכךיותראףואוליהעולם

הזה,בעולםחייהפיסתשלמשמעותי

הפתיחהבשירכברלבטאמנורמטיבה

 /ערות"נדודיבבית:המסתייםלקובץ
אורבחיק /מוסתרים /כוכבים /בין

כוכביעללדברנוהגהאדם .) 5(עמ'יום"
אותםקושרתשראייתומפניהלילה,

בהנמצאים Iהריהכוכבים,אבלללילה.

האמורהואאותם.רואהכשאינוגםבמידה

שבהםהאדם,שלהערותבמצביבמערבים

שלהראותבנקודתתלוילראות,אפשר

כנדודיםהערותזמניאתדווקא Iהמתובנן

בהכרח(ולאאי-ערותשלהוויהשלמרצף

אשליההזיה,חלימה,שינה:שלבמצב

לכבושהאנישלהשאיפהוכד'),עצמית

ריריאצלמתבטאתעולם,תפיסתלעצמו

 1במיוחדחריפהבדו-קוטביותמנור

ערךבמיטבםלשיריהשמעניקמה Iלדעתי
להיותיכולהכזוהתבוננותמוסף.פיוטי

שלבאזמלנעשתהכאילו Iכתערחדה
שלהתבוננות .לייזרקרןאומנתחים

אבלמנתח:אומאבחןרופאשל Iמדען

נפשמתוךבאהזושהתבוננותמכיוון

לאואפיון:בציון(והאמורונשיתאנושית

מרגישויותחפההיאאיןחולשה),דווקא

סימני"אתאוהב.שלמרגשנותאוילדשל

מבעד /החוצהשהפרחתי /השאלה

וגם: ;) 5(עמ'סבון"כבועות /לחלון

הפנים /-פניםמעמידאינו"הגוף

המבטאבשיר • ) 33(עמ'מעמידים"

את .לבינובינהשלביחסיםהתבוננות

עליהםהמדעית,להתבוננותהכלים

ובעיסוקהבמקצועה(שהיאהכותבת

ונוירו-אופתלמולוגית,עינייםרופאת
איננהראיה)הפרעותמאבחנתכלומר

גםמפנההיאמוגבלותם,על-אףמוותרת

 1לדעתישלה.העצמיהגוףחומריכלפי

כליםאותםכלפיהתרסהמשוםישבכך
לאאבל Iאימצנואשרטהורה,תבונהשל

במידהחודרת,ראיהשלמענהלנונתנו

"מתחתלה:משתוקקיםשהיינו

 /ובכבודי./בעצמי/אנילמיקרוסקופ
 /הזכוכיתעלמתפשטתרקמהדגימת /

 /מעדבהבצבעי /אלכסוניים,בחתכים
מיועדצבעכל /שחורים, /סגולים,

 / 1 ... 1שונים:חלקיםבילהבליט

החתכים /המיקרוסקופ,האם /אלוהים!

עלהתפשטותי /ההגדלה, / 1באלכסון
(עמ'הבנה?"יתר/ייבאוהזכוכיתשטח

בשיריהםשגורה Iכזודורבעמדת .) 26,27

ו/אוברפואההעוסקיםמשורריםשל

 1מנורשלבשיריההעניין .מדעיבמחקר

כשהיאבמיוחדהוא Iטעמילעניות

"מפוכחותאותהמתוךמתבטאת

באמת"האםהאמורה.סנטימנטלית"

מהשברתי?את /הראיברסיסי /חתכתי

(עמ'שלמים?"נשארו /ורידיורק /

באותןספקהטלתתוךשואלתהיא ,) 63

המתיישבים"."דבריםשלתובנות

מנוראתמיבאהואינהכמעטזוספקנות

והיאבציניותלהתבטאאומרירותלחוש

היגדיםשלבשורהפורקןאצלהמוצאת

דימויעלמתרפקתשהיאישרגשיים.
פופולרישהיה(משירהסדוקהארגטל

פרוורם):סוליהצרפתיהמשוררשל

יבלו /המשורראמר /הסדוק"בארגטל

בתוךהם /עיןלמראיתרקכי /הפרחים

לפחות /האלההפרחיםאך // ..מים
כאשר Iכלומר .) 31(עמ' ,, ...חיו /בערבם

למי;מהביחסאו(עצמיתתודעהיש

אחריגםפריחה,שללי)שממחוצה

הפריחה,אתהמשמרהגוףשייסדק

נוחייבול.שלאערךיהיההזולתודעה
התובנותמןמעטלאאללהתחברונעים

ה"מפוכחותשהרישבשירים,

מאפשרתבעיקרה,הסנטימנטלית"
אופטימית-נוגה,לראיהלהתמסרלקורא

עצימתאותמימותמפנילחשושמבלי

 •העיניים.

נסיםקובי
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 :םtי:ג

~ 
געשהר

באמהרסט
ניצבוחייריקינסון:אמילי
מאנגלית:טעון,רובה

הוצאתג-זקוב,אליעזרה-אי
עמ' 112 , 2000לשירה"קשב"

ומרתקתמקוריתשמשוררתפלאאין
זהרבענייןמעוררתדיקינסוןכאמילי
היום,ועדשנהועשריםממאהלמעלה

במספר'תשעהמשיריה,מעטיםרקכיאף

ישבעילום-שם.זהוגםבימיה,אורראו
ספר-התרגומיםאתבברכהלקדםאפוא

לציין'ראויאליעזרה-איג-זקוב.של
ספרי-תרגוםכמהנתפרסמולכןשקודם
חיתההנוכחיתהמתרגמתואףזה,בתחום

ב" Jy"אושרבספרהלכךשותפה
בתרגומהלעולם"איגרתי'זווכן )"דקע"(

דו-במהדורהפועה-שלו-תורן'של
תרגומיהוכן ) 1995("יבנה"לשונית

ביומן'הדסה-שפיראשלהנאמנים
שירי-הגות, 57שלדו-לשוניתבמהדורה

מכןולאחר ,-1981בלראשונהאורשראו
"דביר"),(הוצאת-1992ב

שירים-150כמכילשלפנינוהקובץ
שרובםשירים, 1775מתוךמתורגמים,

אמילישלכמגדתהגנוזיםנמצאו

באוספיםשנתגלושיריםלרבותדיקינסון'
לוויניה,לאחותההודותורקפרטיים,

בעריכתו(במיוחדבעולםשיריהנודעו

ה'תומסהנודעחוקר-הספרותשל
שירי-טבע,כולליםשיריהג'ונסון).

גותייםשיריםשירי-הגות,שירי-אהבה,

לעינינומגלהבשיריםמעמיקעיוןועוד.
גדולה,משוררתשלועשירמופלאעולם

איתנההמיוחדים,בשביליההדורכת

בני-שלהמקובלותהדעותחרףדבעותיה,
שיריהאתהמשוררתגנזהכידוע,דורה.

ידידהשלאטימותועקבלפרסמםונמנעה
השכילשלאהיגינסון'תומסהעורך
הגדול.כשרונהועלייחודהעללעמוד

ואףמדינסעריםשיריההיולתפיסתו
למרבהדיים.ברוריםולאמעורפלים,
היטיבווקרוביהידידיהדווקאהאירוניה,

הסופרתידידתהובייחודלהעריכה,
נובלהכתבהשאףהאנט,הלןוהמשוררת

שאי-פרסוםסבורהוחיתהחייהעלדבויה
בבחינתהואדיקינסוןאמילישלשיריה
שב-לצייןמענייןדורה.לבנימשוועעוול
עיירתבאמהרסט,סימפוזיוןנערך 1980

מאהלמלאתהמשוררת,שלהולדתה

 300השתתפוובולהולדתה,שנהוחמישים

ארה"בוממשלת Iרחיב-תבלמכלחוקרים
אפואישלזכרה.מיוחדבולטבעהאף

הקובץהופעתעלכאמור'לברך'
 .אפשראיכלוםבלאפטוראךשלפנינו'
מבואלהקדיםהיהההכרחמןראשית,

שבלעדימכלול-השירים,אלויסודימקיף
בשיריםדרךלפלסלקוראיקשהכן

ואףוהמופלאים.התמציתייםהמורכבים,

ךיקיגסרןאמילי

טעוןרובהנצברחיי

iזיג-זוקכוtילtעהדגנלתי: Kזנ

תווצרn~:"'יי

אמילישלהכלליתשהשכלתהפיעל
היאמצומצמת,לכאורה,חיתה,דיקינסון
עולםחובקתלמרומים,בשירתהממריאה
עליההאהוביםהסופריםמביומלואו.

ג'ורג'דיקנם,צ'רלסאתלהזכירראוי
אתוכןבראונינגורובוטאליזבטאליוט,
משיריהבאחדואמנם .שקספירויליאם
 ,השניבביתמרמזתהיא ) 549מס'(שיר

כלום.ולאשקספיראחרלכתובשלמותר
המענייניםמכתביהגםמעידיםכךעל

מסייעתחיתהלמדוריםחלוקהלידידיה.
המקוריים,בסבך-שיריהלהתמצאלקורא
לזה.זההמדוריםמשיקיםשלעתיםהגם
מכך.נשכרהיההקוראמקום,מכל
ניצבו"חייהספרבראשהמופיעבשיר

לבטאדיקינסוןאמיליטיבהיהטעון"רובה
דרכהבעיצובוחיבוטיהלבטיהאת

האוצרלהר-געש,משולההיאואישיותה.
בקרבההמפעפעתרותחתלבהבתוכו

גודל-מצוקתהעלחייה:אתומקעקעת
שאינו ) 609 (אחרבשירלעמודניתן

אתשובמעלההיאבוזה,בקובץמופיע
כמיבאירוניה,הר-געש,שלהדימוי
עלשלמיםכפריםלבלועלעתיםשעלול

לכאורהואכן ...לארוחת-הבוקריושביהם
למשפחהכבתשהרי .בסתריתרתי

לחמהמעול-הפרנסה,משוחררתאמידה,
שתלין?להמה-נאמניםומימיהניתן
נאבקהשהיאלמדיםאנומשיריהאך

באמהרסטייחודהועלדעותיהעלקשות
איש)מאלפייםיותרלאאז(שמנתה

קלוויניסטיםנוצריםויהשפרנסיה
ובטקסיםבכנסיהמלבקרנמנעהאדוקים,

לאומעולםהציבור'מןפרשהשונים,
עוררההמיוחדתהתנהגותהנישאה.

בהראוהםבני-המקום.בקרבמורת-רוח

מאידך'ומתנשאת.יהירהתמהונית,נערה

ידידיםעםקשריםיקינסוןאמיליקיימה
בכשדונההכירוורביםלאמהרסט,מחוץ

שאבהומהםאותה,עודדוואףהגדול'
לטענתהבאשרולכתוב.להוסיףעידוד
שאיןאיג-זקוב,אליעזרההמתרגמת,של

שלמפורשאיזכורדיקינסוןשלבשירתה
מדויקת.שאינהנראהמלחמת-האזרחים,

ב-במהלך-המלחמהנכתב 444מס'השיר

מכתיבם(לרבותבעלילמוכיחוהוא , 1862
ובחרדהרבבענייןעקבהכילידידיה),

הצפוןביןמדםהעקובההמלחמהאחר
יסודי-לביטויבאוזהבשירוהדרום.
החייליםלעומתהישרדותהעלמצפונה
לבעייתבאשרהדיןוהואבקרב.שנפלו

שהוא- 941בשיר ,למשלעיוןהעבדות.
בקובץמצויואינולכאורה,טבע,שיר
אתמאכילה"הגברתבמילים:והפותחזה,

מוסריתתודעהמגלה-הקטנה"הציפור
ודיכויו.מהשפלת-האדםוסלידהעמוקה

בקובץשתורגמושירי-האהבהועוד.זאת

במספר.כשלושהלהתמיה,מעטיםהםזה
 ,ב.ל"במילים:הפותח ) 47 (לשירכוונתי
הפותח ) 249 (השירוכןאותו!"נש~ח

וכןלילות-פרא!""לילות-פרא!במילים:
לי"הותר,סבמילים:הפותח ) 644 (השיר
חיתהשכאןסבוראניירושות".שתיאדון

פרקי-אהבהרקכידוע,גדולה.החמצה
אךבחייה,המשוררתחוותהלמדיקצרים
שיריוחמישיםכמאההניבהזאתלעומת
למושאהמופניםחלקםמקוריים,אהבה
מןוהגות.בשירי-טבעמשולביםוחלקם
שליותררבמספרלתרגםהיהההכרח
כעשרים-לפחותאלה,מיוחדיםשירים

הםשהריחשיבותם,בגללמהם,שלושים
שנכתבווהמקורייםמהיפיםכיוםנחשיבם

העולם.בספרות
צ'רלסידידההיההגדולהמושא-אהבתה
-17בממנהוקשישנשויוואדסוורת',

בכנסייתעדהומנהיגכומרשנה,

המשוררתמכנהבמקרה(לא"גולגולתא"
גולתא").גול"קיסריתעצמהאת

שירי-האהבהשרובהאישהואוואדסוורת'

בעיני-רוחהואשראליו'מתייחסים
באיםשבשירי-האהבהספקאיןלו.נישאה
אצילותה,ויפי-נפשה:סגולותיהלביטוי

והטבע,אהבת-האדםישורתה,נאורותה,

לחוויותיהונאמנותהאומץ-לבה
שיריהשלנאותמקבץהעדרהעמוקות.

דמותהאתרבהבמידהמקפחזהבתחום

מהקוראעומוגוהייחודיתהמרתקת

מורשתהשלהאסתטיהמרקםמןליהנות
במלואה.הפיוטית

משירי-שורותכמהואצטטאצביעלהלן
אחד .שלפנינובקובץשאינםאהבה,
הפותח ) 480 (השירהואהמיוחדיםהשירים

אדוני?"אותךאוהבתאני"מדועבמילים:
"אניבמילים:הפותח ) 498 (השירוכן

 " ...ובמשתאותיפליגבהםבימיםמקנאה
"לעדבמילים:הפותח ) 549 (בשיראו

הפותח ) 549 (בשיראו " ...להלךלצידו

מאושר!"מכתבאליו'"הולךבמילים:
מןלהתעלםאפשרואיךראשון).(נוסח
במילים:הפותח ) 663 (הנפלאהשיר
לפגישההמתייחסליד-הדלת"קולו"ושוב

צ'רלסעםהראשונההדרמטית
בהיותה ,-1854בבפילדלפיהוואדסוורת'

במסעואביהאלכשנתלוותה , 24בת
אנולבחיר-לבה,ובאשרלשם.הראשון
האחרוןבמכתבהאףמאלףפרטמוצאים
ובו ,-14.5.1886במותהלפנייוםשנכתב

הפגישהאתבהמיית-לבמזכירההיא
חשוביםפחותולאאהובה.עםהגורלית

 ) 247 (השירכגוןאחרים,שיריםהם

נותנתהייתילא"מהבמילים:הפותח
הארוטיהשיראופניו?",אתלראות

גולרבגלאההמשוררתשגם ,) 162 (והעדין
"נחליבמילים:פותחוהואאותו,תרגמה

אליף".זורם
השופטלידידההמאוחרתאהבתהגם

לתשומת-לב.ראויהלורדפ'אוטיס
שנכתבוהאהבהשירילשלושתכוונתי

געגועיםשלביטויוהם-בערוב-ימיה
השירלידיד-נפש.רחומהושוועהעזים

 ,אליו"הולךבמילים:הפותח ) 1637 (
ואיךראשון).(נוסחמאושר!"מכתב

 ) 366 (הנפלאהשירמןלהתעלםאפשר

לגעתאיחרתיכה"האםבמילים:הפותח
הפותח ) 1643 (השירוכןמחמלי?"בך

וגםאוכל".לאאותף"לש~חבמילים
לאותומתייחס ) 1449 (המענייןהשיר

פותחוהואונסער,ימיםקצרפרק-אהבה

לאלעולםשהרכבת"חשבתיבמילים:

חי~ב;ניוכשבאתמתעתע,אהובתבוא,

 " ...הופר
עקבימים,להאריךזכתהלאזואהבהאך

מצויהרביםשיריהביןהאהוב.שלמותו
המוקדשומעודןקטןארוטישירגם

"ישבמילים:פותחוהואאוסטין'לאחיה
ומסיים " ...ויפיםצחיםאחרים;שמים

בואהמחמלי;"אנא,רוטטות:במילים
הראשון,שירהלמעשהזהו ,, ...גניאל

 • 21בתבהיותהשנכתב

אחדים:לשיריםהערותבכמהואסיים
במילים:הפותחהיפה ) 128 (הטבעבשיר

נראהבגביע"השקיעהאתלי"הבא
האחרונה,בשורהטעתהשהמתרגמת

השיר.שלהפואנטהלמעשהשהיא,
ביוםלהמריאמשאלהמביעההמשוררת

המשעבדיםלחושיםמעבראלחגשלאחד
"אלנכתבהאנגליובמקורהאדם,את

לדעתשהיא,לגבהות-הלב",מעבר
בחייםהאדםשלהמכשלההמשוררת,
נכתב:העבריבתרגוםואילוובאמנות:

כלום."שלפארמעברינהג/אותי"לעוף
הפותח ) 165 (בשירועוד:טעות.זוהי

קפוץ",מגביהשנפצע"צביבמילים:
"אקסטזת-המיליםנזכרותהשירבמרוצת
במילההשימושמןמסתייגאנימוות".

ל~םבמיליםהשימושאתומציעאקסטזה
 1893בשנתבשעתןשנתחדשולחמה,או

התבססהואיהודה:בןאליעזר ~,~-על
פעמייםהמצוי"מתלהמים"הפועלעל

רווחוכןכ"ו) ,ח"י(משליבספרבמקרא,

הערבית.בשפהגם .ם.ה.~השורש
התרגומיםספרדבר:שלכללוזאת,עם
אליעזרה-איג-הוותיקההמתרגמתשל

תרומהמהווהוהואלשבח,ראויזקוב
שלהמופלאיםשיריהלהכרתנכבדה

עלתבואכןוייחודית.גדולהמשוררת
הקשובהלשירה,"קשב"ההוצאההברכה
 •כוחכם!יישרטובה.לשירהכל-כך

רגולבטשמואל
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קפהביתשלמשולחנו
 Hגילןמקסים

~ 

ווו
הקתדרלותבוני
מגיעהבמיטבההישראליתהמשכלרמת-פאריס
השלישיהעולםארצותעםלהשוותםשאיןלשיאים
מלחמתבעידןאירופה,ממרכזהיהודיתההגירההאחרות.

וההגירהונו')הונגריהמרגמניה,<בעיקרחשביההעולם
הדוברתהצפוניתומאפריקהמצרפתהחמישיםשנותשל

שלמשמעותיתתשתיתיצרווספרדית,צרפתית
וידעאירופיתתרבותבעליישראליםאינטלקטואלים

רב.תרבותי

ההשכלהמוקדההםבימיםשהיהמהאתיצרהזושכבה
בירושלים,העבריתבאוניברסיטההישראליתההוהגב

רגמניתתרבותבעלירוחאנשישלידיהםמעשהברובה
הצטרפואליהםואחרים.ברגמןהוגר Iברברמרטיןכמו
דבפרופ'כמומעלה,רמירופיםיאמזרחמשכיליםעוד
שמרוק.ופרופ'סדן

רגילהתיכוניתמזרחלמדינהישראלשלהפיכתהעם
גברה-טכנולוגיתמבחינהיותרשמפותחתהגם-

הטורקיתהערבית,המקומיות:התרבויותשלהשפעתן
המהרגיםובייחודהמזרח,יהדותבכלל.והאיסלאמית

הארץאדמתעלהשרישוומעיראק,אפריקהמצפון
מןשבאוומדעיםתחושותספרות, Iסגנוןמוסיקה,

נוסף.מבורךמרכיבלתרוםכדיהמזרח,
האיכותיהאינטלקטואליהאנושיהמארגאזלבינתיים

המועצות,ברית-הרביתבנותנצחוןאירופה.מערבשל
לצורךקץשם-גרמניהעלהבריתוארצותבריטניה

נפתחועתאותההעתיקה.היבשתמןמחירבכלמלטילה
שלאיהודיםואקדמיהרוחאנשיבפנילופייםיחעדיםי

אםאוסטרליה:קנדה,אמריקה,באירופה:להישאררצו
בהרפתקהחלקוליטוללהישארהעדיפויותררביםכי

אירופה,בתחייתהכרוכהוהיצירתיתהאינטלקטואלית
הנאציזם.מעולשחרורהלאחר
לעצמולמצואנאלץהחדשהישראליהמשכיליםדור

גל-קריהאמריקניזציה,התגברותאחרים.דרךמורי
העולםאתששטףוהכלכליהתרבותימפריאליזםיהא

אתמצאההואהדור .ישראלמדינתעלפסחלא Iכולו
תאריםעםארצהחזרורביםבאמריקה.התרבותיונחזו

הסחר,שלמידותיהםעל-ידיהגזוריםאמריקה,צרתומת
שהובילו Iמחירבכלוהיעילותהכלכליתהכדאיות
באמריקההגבוהההשכררמתהחשיבה.להשטחת

אךלעומקאמנםהמוגבלות-המחקרואפשרויות
חלקןאתתרמו-והפרסומיהכלכלילרוחבהנרחבות
הישראלית.האינטליגנציהלשקיעת

ובעיקרהתקשורת,השפעתאתלכךנוסיףאם
קצרהקולעת,אמירהשללכיווןהדוחפתהטלוויזיה,
הכתובההמילהלרשותהעומדהעומקלעומתושטחית,

שקעהמדועלהביןנתחיל-הפלסטיתהיצירהאו
אצלנו.מדאיגה,כהבמידההישראליתהתרבות
לעברמאשימהאצבעלהפנותהיאאופנה

מזרחייםגורמיםחדירת Iכלומרה"לוונטיניזציה",
האינטלקטואליםדווקאהאמת,למעןאךלתרבותנו.

בקבלם Iהמהלךאתשהובילוהם Iהמערביהרקעבעלי

אמריקאייםהשכלהודפוסילימודדפוסיעצמםעל
נאבקתכשלעצמהשהיא-באירופההבגידה .שטחיים

הקדמוןהחטאהיא-להונכנעתהאמריקאיתבשטחיות
במרכייבםהתרבותהעשרתולאהישראלית,ההשכלהשל

מזרחיים.

המשכילהישראלישלהתרבותיתשרמתואומרתזאתאין
גבועלהנושאמבוית,חמוראותוכמו .להיפרנמוכה.

האליטותאישספרים,שלענקיתערימההמטופח
דברים.מאודהרבהעלהכולכמעטיודעהרוחניות
הןהדבראתלהבליטטורחהואהאגרסיביתבתקיפותו

הקולגותיבעינוהןבעיניוהנמוכות""השכבותבפני
לים.שמעבר

היא,אףמוסיפה,הישראלי-היהודישלהדתיתהסתרגותו
ומשמעותתוכןלגבימשכילינושללבםלאטימות
ביחסנלמדלנצרותשנוגעמהכלאחרות.בתרבויות
משתמשיםדומיםבדפוסיםבלב.דליהדותובהשוואה

-"החופשי"והשיווקהכלכליתהגלובליזציהחסידי
החלשיםאתהובלעיםוהחזקיםהגדוליםבעובררקחופשי

פרנסואהקלודל,פולשליצירותיהםיותר.והקטנים
הןמיראנדולה,להרהפיקדמאקוינס,תומסמוריאק,

הרחבהישראליהקהלבעיניחתומיםספריםפחותלא
"משלנו"),היותואף<עלחומסקינועםקיינס,ג'וןמאשר
קראומתיאנגלס.פרידריךואפילו Iגראמשי Iאדורנו

אתהאחרונהבפעםהמצויהישראליהסוציולוג;הכלכלן
היצירותאחתשהיא-מרקסלקארל"הקאפיטל"

העשרים?במאהשנכתבוהגדולותהנאורות
השקפהמכליותרשהשפיעהמרקסיזם-לניניזם,את

כתביםבאמצעות"לומדים"העשרים,המאהעלאחרת
פשעיאתוייחדלכרוךהמנסים Iהימיןמןתועמלניםשל

ההומניסטיתהמרקסיסטית,התיאוריהעםניזםיהסטאל
מבליאגב,במיוחד);המנוצל(האדםהאדםואוהבת
האדםאתשתשרתחלופיתכלכליתתיאוריהלהציע

ההמון.ואת

עידןמתחילתהמופלאה,המערביתהתרבותאתואילו
למורדי Iהשארביןשאפשרה, Iנוימיועדהנצרות

חדש,לעידןמדעיתתשתיתלהניחהגדוליםהנצרות
כרוכיםם,יופורגומאינקוויזיציהשלרבוטבכאןמגישים

אדריכלותפיסול,ציור,איורים,תיאולוגיה,עםיחדיו
הנוצרים,םיהקיצונזוועותשבצדמכךמתעלמיםונו:

שהועלה Iברונוג'ורדנוכמואנשיםהנצרותהצמיחה
הכנסיה;אתאוהבכשהואמתאךכנסייתימוקדעל

קונטאוגוסטאתוגם Iגלילאיגליליאוכמו Iשלותרבות
במיוחד.תובולטדוגמאותשלושלצייןאם-הצרפתי
מירה,להנקראישראלית,תיירתפעםהכרתיבפאריס,
מהמכללותבאחתגותיתואדריכלותאמנותהמלמדת

המוכראחראדםמכליותרידעההיאבארץ.היוקרתיות
גותיות,כנסיותיבןההדבליםעלגותיים,סגנונותעללי

הקתדרלותשלההיסטוריהועלוצרפתיותגרמניות
הכנסיהעלמיוחדדגש<עםהמערביתאירופהברחבי

פאריס).רהדםהנוטרבעיני,בעולם,ביותרהמרשימה

סיוריהעלדביווחאותיהוגיעהתיירות,יוםכלבסוף
אנטילופהאומרצדת,איילהאפילולעייףהיושמסוגלים

האוקפי.מזן

אבלאמיתית.בידעניתכאןשמדוברספקליאין
עצמם,הקתדרלותבוניעללדעתהאותהמששאלתי
שאינםלקוראיםהבנה.וחסרתוההבמבטנתקלתי
הקתדרלותנבנוהביניים,בימיהעוקץ:אתמבינים

אמניםגםשהיווסתתיםבנאיםידיעלביותרהמפוארות
רקניצבובהירארכיהמעליהםמהמם.כשרוןבעלי
זמנו:שלאדריכלמעיןהבנאים,שלה"מייסטר" Iהקבלן
ראשאוהמקוםעלשחלשהאבירההגמון:אוהכומר
המלך.כולם:ומעלהעיר:

מומחיםבעולםיש .האישיחותמםאתהשאירוהבנאים
בגושטיפלובנאיםשלצוותיםאילולזהותהיכולים
קשורהאינהזוהכרותאותו.סיתתואומסויםאבנים

בגושישמותיהםאתחרטולאוהסתתיםהבנאיםבשם.
הרושמיםהתיירים,בתסמונתאחוזיםהיוולאהאבן

אומזרקהאנדרטה,כלעלשמםאתכפייתיבאורח
חומה.

שלדורותשלושהזה,אחרבזה Iבנוראםנוטראת
היובנאיםשהרי Iובנואבסב,-כללדברךבנאים.
וקנאיתגררתמרמקצועית,כתגילדה,לשייכים

"זר"למתלמדבקלותהניחהשלאולסודותיה,לזכויותיה
 1כמובן Iהיואלהאמנים/אומניםהמקצוע.לרזילחדור

גגמעיןהוותההנצרותשהריאדוקים,נוצריםמאמינים

בימיוהכלכלייםהאמנותייםהמקצועיים,החייםלכל
בשדים,שמתבונןמיכלאבל,המוקדמים.הביניים
דמיונייםיצוריםאותם-ובגרגוילותהגוניתבמסכות

בהומורחשפאריס,רהראםהנוטרמגדליאתהמעטרים
מידותיהםפיעלעמוקה.אנושבאהבתהכרוך Iהסרקסטי

הבינייםימיאתחייםאנו(כיהמוקדמיםהיבנייםימישל
אנדרטהפאריסרהדםנוטרכנסייתמהווההמאוחרים),

קדמון.הומניזםהמדגימהמשמעות,רבת

נוצריםאמניםגםהיוהללושהבנאיםתפסהלאמירה
שכלומעמדית.אנושיתסולידריותבעליהומניסטיםוגם

בלתי-נראית,תשתיתעלמונחהזההנפלאהגותיהיופי
דבתהכרוכהההיא,המקומיתהתרבותמןהמורכבת

באורחיחדיוכרוךוהכול-אנושיותובתחושותנתונה
לדתבניגודוזאת,-הקתוליתהנצרותכייצירתי.
 .בתוכןרקולאבצורהגםעוסקת-היהודית

ידעהלאכירואה,היאמההבינהלאשמירהוכפי
הישראליהרוחאישכךומסביבה,לאחוריהלהסתכל

ואתהאנגלו-סאכסיתהתרבותאתמביןאינוהמצוי
הגרמנית-התרבותאוהגאלית-צרפתית,התרבות
עללדברשלאגרמנו-סקנדינבית),(אוטבטונית

היווניתהקלאסיות,התרבויות-שלהןהשורשים
במקצת,מגונהלמשהוכאןנחשבתיווןוהלטינית.

 1ליצלןרחמנאהמציירים,והאמניםהאפיקורסיםמולדת

היא,הלטיניתואילוחשופים,מיןאבריעםאדםגוף

אנטישמיות","כנסיותשפתרקלאפה,רביםבעיני
הרשע.טיטוסשפתגםאלא Iשמןיימח

קתדרלותבוניורקאמתמשכיליופחותפחותישאצלנו
שלקתדרלותאצלנושאיןמשום-כלקודםספורים.

מהעולםהניתוקמחירזהורוח.שלקתדרלותולאחומר
היהודיתהאידיאולוגיתהתרבותשלמחירהזהוהחיצון.
נוסחהטכנולוגיתבתרבותדבקותנושלמחירהזהשלנו.

הצפונית.אמריקה

בו Iרבגוניתרבותיעירוישלליוםאפוא,נייחלהבה
תיאוריהאונוצריתגותיקהלהעריךחטאיהיהלא

מבורותמשחררמעשהתהווהקריאהבומארקסיסטית,

ולהסתרגותעצמילהפנוטדרךולא Iמוחיןומצרות
 •תפלות.ובאמונותבלאומנות
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Jן
אווירנמוחזקה 1~

וצבישלום

עמיחישלהשיריתנוכחותועל

הספדבגדרשלהלןהדבריםין ~
שאיןוחומרקלעמיחי'ליהודה

ניסיוןאוביקורתרשימתהם

זהמצומצםהיבטאפילואומכלול'להעריך
שלהלןהדבריםשלעניינםשירתו.שלאחראו

משמעותאתלעצמילהסבירניסיוןהוא

העבריתבשירהעמיחישלהתמידיתנוכחותו

נקודתמתוךהאחרונים,העשוריםבארבעת

זוכראיניהכול,ככלותביותר.אישיתראות

להתייחסבלאשירהעלאי-פעםשחשבתי

טבעי •עמיחישללשירתובעקיפיןאובמישרין

אומשאנתח,יותרזאתמעיןשברשימהלכן'
לדברלשירתואתןעמיחישירתאתאעריך
עצמה.בעד

דוחקצורךחשתימותו'דברעלליכשנודע
ספק,ללא .בשביליעמיחיהואמהלבדוק
 •השיריבעולמיקבועהנוכחותחיתהשירתו
עליה,הדעתאתנותניםתמידשלאנוכחות

 ,אווירכמוחזקהנוכחותם. wשהיאבידיעהדי
אף-שעמיחילי'היהבריטבע.יסודכמו

עלהרהרתיאוכתבתי'דיברתי'לאשמעולם
השירה .משוררמעודיותרבשביליהיה-כך

מהשירהאחרתלהיותחייבתלאחריושנכתבה

מבחינתוהןהתוכןמבחינתהןלפניו'שנכתבה
 .אלופניםשתיביןלהפרידניתןאםהצורה,
השיריתהסביבהחיתהספק,ללאשיריו'לולא
שונההשבעיםשנותבמחציתנקלעתיאליה
שללאלי'ברורכן'עליתר •שהכרתימזו

אני'שכתבתיהשיריםעמיחי'שלשירתו
עלשנכתבווהשיריםגיליבנישכתבוהשירים

זאת,שונים.היוממניצעיריםמשורריםידי

אבלדווקא.עמיחישלחסידשהייתימשוםלא
להסבירצורךאין(והרימשיריורביםאהבתי

בעולם;אלוהים"ידכמושיריםאהבתימדוע

בערב /השחוט,התרנגולבמעיאמיכיד

בעתלחלון;מעבראלוהיםרואה/מהשבת.
"שיריםאמי",רואהבעולם?/מהנתונותידיו

והחזקהפשוטהשיראו : 65עמי " 1962-1948

רעיפניעלרעי:;פניעליורד"גשםכך:כל
-/בשמיכהראשיהםמכסיםאשר;החיים,

עוד"מכסיםאינםאשרהמתים,רעיפניועל

'האלגיהתהילתך','והיאוגם . 21עמישם,

לגבותהזמן'הגיעאמי','אצלשאבד',לילד

כלאתלאנכון'אחרים).ורביםעדויות'
אחראוזהשיררבותפעמיםאהבתי.השירים

זהלאהצועק,לאהפעור'"לאלמשל'(כמו'
אשר /והנורא,המסוגרהפהאלא /בשיר/

עכשיונשמע'אותוהעירהריסותמתחתמצאנו

בלי-המציאותמגילתאת /יקרא;והוא

כמושיראו , " 1962-1948"שירים-תווים"

רוצהאניממני?רוצה;אתהמהמר'"לימון
פהעמיותמראותיותזלולאותי;שתמצוץ
"עכשיו- ,, /רוצה;אניאדוםפה /מתוק,

אותי.קוממו- )" 1968-1963שיריםברעש

חיתהששירתוליברורעכשיו'כמואזאבל'
מבוטלתלאובמידהמהשברתיברקענוכחת

לשירה.חושבשאנימהאתועיצבהקבעההיא

לבררחובהחשתיכאמור'מותו'עםלפיכך'
שהדבריםמניח,ואניבשבילי'עמיחימהו

אמוריםכשהםגםאחרתזובמידהנכונים

אחרים.שירהואוהביקוראיבכותבי'

אווירמהולעצמךלהסבירמתפנהשאתהברגע

לאסופותמשפניתימידמזה:קלאיןבשבילך'
 111948"שירים-עמיחייהודהשלשיריו

,התחוור " 1968-1963שיריםברעש,ר'עכשיו

זושירההשירית.נוכחותובשבילי'מהי'לי
(ירושליםשהכרתיעולםמתוךיצאה

לוח ,' 73 ,' 67מלחמתאכזיב,ורחובותיה,

היהועניינהועוד>תקופותיועלהעבריהשנה
אוהשתעשע,לאעמיחישהכרתי.כפיהאדם

שלאידיאהאועולם,שלאידיאהלעצבניסה

ובאדם.בעולםהתבונןמצעהועלשממנהאדם,

בסיסעללמרדקראלאשהואכשםזאת

שהואולאאחרת.אוזומוכנהאידיאולוגיה

שבהשירהמכיראיני .להיפררלטוויסט.היה
ערךכמעטשלמעמדלמשל,האהבה,קיבלה
 .להזכירודי .בשירתושקיבלהכפימוחלט
אוהבמ'אני"כךכמו:שורותלכךבהקשר

אניאבליחדיו./חיינוכלאתעשינואותך'/

מתוך-אז"שהייתכפיאותך/שכחתילא
"אולי'או:ותשובות"שאלותגדולה:"שלווה

ויצל;ויחוסרחמיםיתןהאוהבים-באמת/על
 /הציבורית.שבשדרהבספסל;הישןעלכאילן
החסדמטבעותאתנוציא;אנחנוגםלהםאולי

שאושרםכדי /אמא.לנושהורישה /האחרונות

מתוךהאחרים":ובימיםעכשיועלינו/יגן
המקום"מןאו: :> 14"<עמי 1962 • 1948"שירים

פרחיםלעולםיצמחולא /צודקים,אנושבו
רמוסהואצודקים;אנושבוהמקוםבאביב.//

ואהבותספקותאבלחצר.//כמווקשה;

חפרפרת,כמולתחוח;העולםאתעושים;

היהשבובמקום/תשמעולחישה /חריש.כמו
 .) 183עמי<שם,נחרב":/אשרהבית

'כשםציניקןלארלטוויסט,היהלאעמיחילא.
גייסאוכלשהו'למרדקראלאשמעולם

שבשלומשהוישאםכלשהי.לאידיאולוגיה
שלשירתואתלאהובשלאהיהאי-אפשר

הערכה,עלולאאהבהעלמדבר<ואניעמיחי
החמההאנושיותשזוהריוכדומה>משמעות

אנושיותשיריו'שלושורהשורהשבכל
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שהיהכפירושה,ישפ

אמונהומתמיד'זמא

ברעות.באהבה,

שורותלמשל'ראה,
 /אותם."מנהכמו:
למנותיכולאתה

אינםהם/אותם,

שפתעלאשרכחול'
אינםהם;הים.

הםלרוב,ככוכבים

בודדים.כאנשים

וברחוב":בפינה

היפהמהשיר

כך:כלוהכואב

חומרת'בכל

("שירים"'הרחמים',

"גורלאו: ;) 219עמ'

עכשיוהואהים;ואל

עציםכגורל;
שמשואבנים,

שהפסיקו /וירח,

בהם/להאמין
להאמיןכשהחלו

הואאבל //.בו

~ו- 1

גונהדינהצילום:תל-אביב,מרסנוקפה , 1998אוגוסט

לפחותכעציםלפחותעמנו:/להישארמוכרח
וככוכבים".וכירחוכשמשכאבנים;

העולםהיהלפניוראהשעמיחיהעולםברם,

האדםהיהלפניושעמדוהאדםשהוא,כמות

ואדםעולםראההוא .נכותוכלעל

מחצלותשלוסרקכחלללאקונקרטיים,
איתרבאשהאדםמהכללפיכךגירת.אידיאולו

אףאואמוציונליגופני'-קונקרטיבמגע
 .לשירנושאלהיותראויבלבד'אינטלקטואלי

לאעמיחישלששירתונושאאיןכמעטואכן

להירמז'ביתןזהקרטיקובאופיעל .בונגעה
לעיל'הבאתישממנוהשירבשורותלמשל'
אמירותהזהבשיראיןהקרב'.בשדה'גשם

אלהרעות,שלערכהאללהפנותשמטרתן

לתמונתפרטדברבהןאיןהכאב.שלגודלו

בשמיכהראשיהםאתהמכסיםהחייםהרעים

אינםאשר;"המתים,-הרעיםפניותמונת

בסרליעקב(ותודהלפניךהנהעוד".מכסים

ההבדלבאבחנתו>לביתשומתאתשהסב

המת.לביןהחיביןהמהותי'ההבדלהפשוט,
אתהעושההיאהראשואי-כיסויכיסויתנועת

עלמדברעמיחיאיןלהבדיל'כך' •ההבדלכל
עלאויופיהעלהאהובה,שלחיוניותה

מתארפשוטהואבו.מעוררתשהיאהריגושים

זאתועםמשועשעת,אנלוגיהבאמצעותאותה
לצוריכולאהבההיאמהשידעמישרקחכמה,

ללא-בפשטותעמיחייכתובוכךשכמותה.

צחוקיםהרבהענבים:;צחוקלך"היה :ץק

שכולן /לטאות,מלאגופךועגולים.//ירוקים
עלובשדה,פרחיםעלושמש.//אוהבות

אםספקאפשרי".היה';הכולבלחייעשבים

ופשוטממצהכהביטוילתתהעשוישיריש

אפשרי".היה"הכוללאהבה:

וישירה,נוקבתהתבוננותשלזהבסיסעל
בעולםוכדומה,דעותאמונות,שלמסכיםללא

אנושיותובסיסועלמכאן'שהם,כמותובאדם

האדם,שבמרכזהשירהעמיחייוצרשלו'

נושאשכתב,שירבכל .גווניוכלעלהיחיד'

עלבאנושיותו'בחירהומתוךכוחוכפיהאדם

שלמותולמרותקרי:הכול.ולמרותאף
למרותהמלחמות,למרותהאלוהים,

עליו.הכפויהוהלאומיתהאישיתההיסטוריה

 1948-"שירים,באסופהגםלדוגמה, ,כך
מצוייםברעש""עכשיובאסופהוגם 111962

אלאאינוהכול,ככלותשעניינם,רביםשירים

המאהשלבמציאותהאלוהים,האמונה,

ילדיעלמרחם'אלוהיםלמשל'(ראה,העשרים
'אלגיהמתוךרבותושורותאבי','מותהגן',
אחרים),ורביםתורה''מתןנטוש',לכפר

היעדרובדברספקמותיריםאינםאלושירים

שלחווייתומבחינתלפחותהאלוהים,של

עלהעשרים.המאהשלהשביחבמחציתהיחיד

אבלנוסטלגיה,בלילאעמיחייציירזה,רקע

שבינווהניגודהעימותאתובפיוס,בהשלמה

מרידהלאאבלכן'וניגודעימות .אביולבין
כמו:משורותללמודשניתןכפיהתרסה,או

אבי'משלאתלך;המשלתיהאחרון"בערב
בהקפדה/לחפשחותךהיהפסח;בערבאשר

החלוןאדןעלאותןושם/מדויקותלקוביות
הכבדות/בעיניואותןלמצואשיוכל/כדי

תהיהולא /מצווה.ריקודיהרוקדהנרלאור

לחיות:כך /לבטלה.שלו;חמץביעורברכת

באמונהרמאים;במאים,עצמנו'/שלבמאים
('אבילבטלה"נהיה;/ולאכמעט,של.מה,

 ,) 46-45עמ' ,ברעש""עכשיופסח',בערב

עלשהעידכפיולתקופתו'לזמנובןעמיחי'
יכוללאהשירית,דרכובראשיתכברעצמו

יכתובוכךכפשוטה.הדתיתהאמונהאתלקבל

חיי;תנועתחיתה 51"ובשנתוסרק:כחלללא

ופני /הספינה,משיטיםעבדיםהרבהכתנועת

ואמי /המתרחקת,הרכבתבקצהכפנסאבי

 /החום,בארונההרביםהענניםכלאתסרגה
היאהעשריםכשהמאהרחובי'/במעלהועליתי
בהרבהלצאתשרצהדםבעורקי'/הדם

דופקהוא/לכןרבים,פתחיםודרך /מלחמות

הלב"אלבגליםומגיעמבפנים/ראשיעל

עמ'"שירים", ,' 1952בשנת('אוטוביוגרפיה

מתרחקת,ברכבתכפנסהאבפניודוק: ,) 15

ועשרים.המאהשהואה'אני'שלדמולעומת

שהואכפיאלוהים,חסרבעולםהאדםזאת,עם

במהותושונהאינועמיחי'בשירתמצטייר

השונישכןאלוהים,היהשבובעולםמהאדם

העולםבעולם.מצויהשוניבאדם,מצויאינו
משנהזהואיןהמודרנית,במציאותההיררכי

ניתןואילךמכאןהתפרק.עליה,דעתנומה

וחייביכולהואהאדם.שלהיוצרלדמיוןדרור

עצמואתוליצורלחפשעצמיותו'אתלהציב
המבנההתפרקותרקעעלאולי .אותנטיכיצור

המוטיבציהאתלחפשישהעולם,שלההיררכי

עמיחישבאמצעותההלשוניתלווירטואוזיות
ביותר'המפתיעותהמטאפורותאתמרכיב

 2000אוקטובר
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שוניםעולםרכיבישלהפיכתםואתמכאן'

מרשיםלשוניהרכבהבמשחקפלאלאבני

לתארעשויהואלדוגמה,כך' .מכאןביותר'
אתקטעו('הםרפואיכניתוחאוהביםפרידת

הנדסימבנהשלכפירוקאוממתני')ירכיך

מהתפרקותכתוצאההכול'ככלותהלאה.וכן
מסדררכיביוכלמשתחרריםמערכיו'העולם
היאהאנישלחובתואףואוליוניתן'מחייב

שכך'כיוון .רוחועלהעולהככללצרפם-

ושלהקדוששלערבובםמפנילהירתעאין

ההרואישלהחול'
גיהטושלוהקומי'

שאיןכשםוהגרוטסקי'

פניעלאחתדתלהעדיף
אוהאחרת,הדת

אחתלאומיתהיסטוריה
ראה,אחרת.היסטוריהעל

'מחשבותלמשל'
"עכשיו ''לאומיות

'שיראו : 38עמ' ,ברעש''

בשורותהמסתייםערש'

חפשיישן'/ילדי'"ישן'
במסגדבגדיך;מכל

בבית /נעליים,חולצים

 /כובע,חובשיםהכנסת
אתה /מורידים,בכנסיה

תישן' ;אלה,כלבלי
עמ'שם,תישן",ילדי,

עמיחייכול ,כך ,) 49

ידיאתידבהינףלכרוך

במעיהעוסקותאמו

עמ'("שירים"'התרנגולת
בכוחושישכשם ,) 65

"שוכבהאלוהיםאתלתאר

לתבל;מתחתגבועל

בזמנו?להילחםיכולאדםוכי .בדמוהזורמת

כמובשורותעמיחינתןלתחושהממצה(ביטוי

כעלארצות-הברית;נשיאעלמכריז"אני
כעל /המועצותבריתממשלתראשועלאבי
משפחתיכעלהבריטי/הקבינטועלנכסיכונס
כולם /סבתא,כעלטונגטסהמאוועל

מכריזאנימתפטר,/אנילי!/לעזורמוכרחים

כולםבישיעשו /אלוהים,כעלהשמיםעל

'שירישיעשו'האמנתישלאמהאתיחדיו;
עולםאם ,) 60עמ' ,ברעש""עכשיו ',התפטרות

המאהשלהשביחבמחציתאקזיסטנציאליסטים

שלכמושאםבמרכז'עמיחייציבהעשרים,
עלהאדםקרי:שהוא,כמותהאדםאתשיריו'

חירותועלבחירתו'עלאחריותו'עלאהבתו'
כךכלוהעצובהיפההשירזהבהקשר(ראה

ברעש"'"עכשיואלמוניים,'חייליםלנו'אין
יונתןעלהואבשירהדגש ,) 27-26<עמ'

הכיתהביומןשמך"אשרכולו:בכלהקונקרטי

/בעלשהיית,תלמידהמתים.ברשימתכשמך

אותו;"אהבואו'שמך",בעל /שהיית,שם

גונהדינהצילום:תל-אביב,מרסנוקפה , 1998אוגוסט

 ,) 71עמ'("שירים",בתיקון"עסוקתמיד

מוטיבהמשמשתירושלים,בשירילזהבדומה

לאעמיחי'שלהראשוניםבשיריוכברמרכזי
 .העירשלאיחודהעלמנצחיםחדוותנמצא
וההיסטוריות,הפוליטיותלנסיבותערהוא

בהןשבויוכיהודי'כאדםהוא,וגםהעירשגם

שלמשמיניתביותריכתובהואלמשל'<כך'
עםנפגשים;העברשדי"וכברהעתיד:ראיית

נושאים /,מעליעליודניםהעתידשדי

בקימורים /נותנים,ולאנושאיםלאונותנים,

,//אדםראשימעלפגזיםבמסלוליגבוהים

שובשכאבושהמקומות/חשלירושליםששב

 /,בכלנשארתקלהאזהרה/אבלכואבים.אינם
 ', 196 7'ירושליםאזהרה',' :קלצעיףכמו

בשירגםראה ;) 10<עמ' ,ברעש""עכשיו

עומדשבולבשתי'תשכ"חבשנתכיפור'ביום

שלוחנותואביושלחנותוגורלעלעמיחי
פתוח'קודש'ארוןבזכרונוהמעלותהערבי
 ,) 12-11עמ'(שם,

העשריםחמאהעםאפואנאבקאינועמיחי

הריניכור'שלעולםהואנקלעשאליוזה
שללבובלבשבוהאדםעלישמורשהוא

הראשוניםבשיריואםכך'משום .הניכור

למצואניסיוןאומאבקשלנימהעדייןניכרת

שהנחילההדתיתהאמונהבשייריכלשחינחמה
עלמרחם'אלוהיםבשירכמוהאב,אמונת

ובימים'עכשיובשירישכברהריהגן,'ילדי

 .אלומעיןניסיונותעלעמיחייוותראחרים'
שלמותואוהעדרובשלכאבאולחטבמקום

הדבריםיצוינוברעש""עכשיובשיריאלוהים,

אלשהפניהאועובדה,קביעתשלבדרך
אמונתי.אמצעישלדרךעלתחיההאלוהים

ובאגביות:בפשטותעמיחייספרלמשל'כך'
לדברהרבינובניו-יורק;הראשונים"בימים

רקאלאדיברנו;לאאלוהים,שלמותו;על

מהאתעכשיוגילושאחרים;התפלאנו

הר-אחריהגדולבמדבראנחנושגילינו;

"עכשיובניו-יורק,'הראשונים('בימיםמצווח"

 ,) 144-143עמ' ,ברעש"

גיםוהרסופריםשלשכדרכםכן'אםייפלאלא

צורתו;-שצורתוריקמקום /,חללעכשיו

איןשבובעולםהכול'ככלותשמו"),-ושמו
מרגעוקיים,שחימה"כל-היררכיהאיןרצף,
בחלוםחייםאנונצח.הוא /והלאה,מותנו

נצחם"אנולפנינו'שחיואחרים;שלבנצחם
 ,) 168עמ' ,ברעש""עכשיוממושך,'('טיול

אףואוליבתוכונושאכיחידהואמזח,ויותר

העץ"מעקהאותוכדוגמתשאינולכךאחראי
הספר;לביתאותיכשגררובו;שנאחזתי

('אמינשארו"האוחזותידיאך /מזמן.נשרף

 ,) 71עמ'ברעש""עכשיופעם'ליאמרח

נוכחותהמשמעותאתמוצאאניזוובנקודה

לאחרבלב.דבשביליולועמיחי'שירתשל
כלעלהיחידשבמרכזהשירחהעמידשעמיחי

בעת,בהאךוהלאומית,האישיתמורכבותו

דרךהעוברתשלו'האותנטיותעלששומריחיד
כוחווהשואבהבחירה,החירות,הניכור'

המאפיינותוהסופיותהחד-פעמיותמעוצמת

אינםהשירהקוראיוגםהשירהכותביגםאותו'

 • •ממנולחמוקיכולים
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ארוכיםלמרחקיםהמחפשיםשלבדידותם
 IJסומקרוני

J::I 

עמיחייהודהשלשירועלמיליםכמה
ציון'בהרגדימחפשערבי'רועה

ציוןבחרגרימחפשערבירועה

 'ן;י~~מר~די~ס~שע,ר~יר;~ה
 .ן~~מ י~~~ת~ש [I ~ י~~~מףלף~סר
יהףדיואבערביר;עה

 • : T : • ז-: •:

 .הזמניבכשל;נם
: • : T -: -• 

 ל~~ םי~;~~~ינף ?Vק;ל;ת

 .ע;~~~ ק~.ע~ד~ז /oמ~ר~ת 7
יכנסףשלאר;ציםשניגף

:•• • :• • T : 

tי~ליהןת;הךמ~דימ~ן
גדיא.חדשלהנ;ראההמכ;נה

-: T -TT :• --:ד 

~ l] ·רf מ~יחים,~יןא;נכם~;אנףה

 .םי~~~קף qך;ף~כף~ל.ינףס,זרףךק;ל;~ינף

~ןר [l ~א;~דיר [l ~מחפף~ים

ס~ידסיף

האלה.בהריםחדשהדתהתחלת
 •:••דד••::-דד Tד-:-

גונהדינהצילום:תל-אביב,מרסנוקפה , 1998אוגוסטותשובות")שאלותגדולה:"שלווה(מתוך:

Ei] בוערת.מאדמהממריאשיר
בןאיבדהאב ,גדיאיבדהרועה

שתיבעשן.אפופיםושניהם

-א'הסיטואציה.אתמחשמלותעובדות
הגדי-ב' .יהודיהאב ,ערביהואהרועה

כךממול.בהרוהבןציוןבהרלאיבודהלך
פוליטיות.אסוציאציותלחיפושנרתמות
ואבערבי"רועהמאחדת:הגורלאחדות
נרדמוהםהזמני".בכשלונםיהודי/
להחזירמנסהבדרכואחדוכלבשמירה

השני.עםאחדמדבריםלאהםהאבדה.את
ול;ן.לגדיבשפתו,אחדכלקוראים,הם

"מעלבעמק,באמצע.נפגשיםהקולות
יותרמאו.דטעוןהמקוםהשרלטן".לברכת

מדייותרהאדמה,עלנחההיסטוריהמדי
הבןיכנסו/שלארוצים"שנינוולכןדם

שלהנוראההמכונהתהליך;לתוךוהגדי
שבורגענורא,רגעזהוגדיא".חד

בתסריטימושחרתהמחפשיםשלבדידותם

תהוםלפיאותנומקרבהדובראימה.
פסחשלמההגדהשהשירלנוומזכיר
תמימותדם.למכונתוהופךבגדימתחיל

בהריםאחדאףאבלללב,נוגעתאוליהגדי
סופה.אתלדמייןרוצהלא

יותר.אופטימיבהרים,הסוף,המזללמרבה
להתבלבלחזרובחיפוששנאלמוהקולות

תיאורעלמוותרהדובר .בכיוביןצחוקבין
החרדהבמפלסהעומסירידתשלמפורט
ההיסטוריה.לשמיהסיטואציהאתומחזיר

"החיפושיםהאלהבהריםכילנומזכירהוא
התחלתתמיד/היובן/אחראוגדיאחר
חדשה".דת

הזה.בערבובהואהשירשלהגדולכוחו
הגפרוריםשבקופסתיודעעמיחי

ציון''הר'ערבי',כמומיליםהקולקטיבית,
אתהופךוהואאשמדליקותגדיא'ו'חד

לאיבוד.הלךהבןלמטאפורה.הזאתהאש
מאו.דפרטיהחיפוש ,אותולמצואצריך

 .מאודלאומיהחיפוש
הגןהגן",ילדיעל"מרחםכזכוראלוהים,

עדאבלהגנים,ברשימתכלולההיסטורי
גםהוכחה.טעוןהכולהבןלמציאת
הרחמים.

המפגש,תיאורהיכן ,לשאולאפשרלרגע,
החיבוקהיכן ,"?היית"איפההשאלההיכן

עמיחיהא~דה.אתשהסתירוהשיחיםליד

הסרט .החסראתלמלאיכולשהקוראיודע

לא .אחרבקולנועמוקרןהדמעותסוחט
חותרהואהלאה.חותךהואולכן .בשירו

התחושהאל ,הסמליאלמרגשתבדייקנות
כדיהיסטוריהספרלפתוחצריךשלא

בהריםללכתדיהצלקות.סיפוראתללמוד
שםימצאשהואהדת .בןאוגדיולחפש

 •המפגש.שמחתאתתקדש
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פתקיםשנינין

גנוסריאירח

 1985ירושלים

; r ז;וקףעותשות; q רי~יi] כ,}לiJ ~י~;:ן,ע , 
ף~ן~קים. םי~~ק?? ר:~~נ;וקי

 ה~~:;ך_ןל~דלתסקףע קי.r.~ל~~.זכם
 . .~ין: 9 ~' 6 י~~ ה;,ס~~~ךת 9ק

לבוא,ז:יי 7 ":כ,;לא
 ,"ןי~;:כנ~ןה ?j27 י~~

תשוב")אדםואלאתה"מאדםעמיחי:(יהודה

בכותלמאמיניםבקשות , 1985ירושלים
ישנה,ברזלבדלתפתקולעומתם ,המערבי
קצרצר.בשירזוטאעימותאוהבים.בענייני

שלהםשהטוןבמשפטים,מובלעיםהאימאז'ים
אתרואותשעיניוהאדם,ופרוזאי.ענייני

כנעלם.חבוימזה,זההרחוקיםהפתקים
חבוי ,עמיחישללכתב-ידוהאופייניה"כמו",
קלה.חריזהרשתבשירפרףשהכנעלם.
בתמונותוהזמןהמקום , 1985ירושלים
סימטריים.ולאבתים,בשניקוטביות

עררים.ובזיקנהמעמת ' 1985'ירושליםהשיר
אדםואלאתה("מאדםבספרשיריםהרבה

זיקנהביןמפתיעותהשוואותעורכיםתשוב")

ציירו;שבהםהזמניםמן("וז,tמיונעורים.

בכך"),והסתפקוכסףבקערותנפלאיםפירות
תנועתאלהמתבונן ,שקולמבטלדובר

שלהישןבסגנוןויורדיםהעוליםהמאזניים
ונעורים:זיקנהמחברה"כמו"המשקל.מאזני

מצדיע;כמואניאמי;קברלידעומד"כשאני
 /יריותמטחכמוהןהקשותהקדישומילות
 11 ...הקיץשמילתוך

השונים,האישייםהיחסיםהתקופות,ביןהשוני

העומדשלהחולףגילועםשהשתנההעולם
מוצגאינוהשונימכלולקבורה,טקסיליד

חקת wמעמיחישלהכתיבהכי"לעומת",
 ,הזמןכלוצופהכמו-לעומת,האלה,בשניים

הבינייםעמדתביניים.במצבי ,הזמןמרביתאו

לביןצופהביןהאופייניתבסיטואציהאףמצויה
מעורב.

וניסוחםביניים""מצבישלהפואטיקהאת
בתמונהעמיחיכותבהיפוכים,שלמזווית

האכילהבמסעדה.ישיבהשלפרוזאית,עממית,
החוצה:ההסתכלותבפנים,

חףט:~לזpלטנכלףיךלת iJ~ל
 " 1J1 ת~"
רקרו~ה םי~~~ב wזpיו י~~
גףר". 9 "ס~ח.ר:~ר [i~ת

ביתמולבית
 ,בלבדהפתקיםצורתאתמתארראשוןבית
 ,מחבר"אני"בליבפתק.הכתובאתשניבית
גריםמנועולמות ,פרוזאיבטוןסימטריה,בלי

צליליםרקמאליו","מובןבאיזהמוצגים
וסוגרתפותחתשורהסוףמחבריםמובלעים

"שתבין"),("המערבי"·הקצרבשיר

ראשון:בית

כל"עםהמגיעיםלאלהנשגביםומקוםרגע
בקשהפתקיהזה.ולמעמדהזהלמקוםהלב"

אנשיםשלידכתביהמערבי.בכותלמוטמנים
תיאוראתלהעבירתצליחהמטונומיהשונים.

לאכותביהם.לתיאורהמקומטיםהפתקים
מקומטים.זקניםאלהגילם.מה ,לכןחשוב,
בעליכשלמיוגעותומקומטות,חיוורותפנים

עתיקה.להיסטוריהדבוקיםכבדים.חלומות
בכותל.פתקיםלתקועאותםמנחהחלומם
("חריציקמטיםחרוץיבש, ,ישןהכותל

לסיטואציהמעברנמסרהכולהכותל"),

קבוע.מראהזהוחד-פעמית.אינדווידואלית,

שני:בית

 •מוכרלא ,פרטימגוריםסףהמשמשתחצר
פנטסטית,גמישותבמין ,חבראלפונהחברה
המתועדצעירים,שניביןביחסיםאישיגע

הדלתלידהריחניהשיחרעננותמקרי.בפתק
המינימליזםהאינטימית.המשאלההישנה.
אנחנוחציצה",בליה"עובר ,האמין~רגשי
בפתק.מציצים

ערים.שתיביןחלוקהכמעטכמעט,כמעט,
מטה",שלו"ירושליםמעלה",של"ירושלים

כתליםשני
בכותרתרקלאעכשיו.קימיםהשנייםאבל
בפתקיםדומההרבהיש ,' 1985'ירושליםהשיר

ב"אין ,בדיעבד ,יםעבבהסוגיםשביים.השוב

המערביבכותלהתקועותהבקשותתשובה."
שהשאירההפתקגםתגובה.לפתקזוכותאינן

שלאפגישה,לאיזו"לא"משיבל~לםהעלמה
משאלהעלכפולסיפורזהוהאם'תתקיים.

יודעים,איננופעמייםלה?תגובה"ו"אין
יבואהאםהנכזבים.יגיבוכיצדכקוראים,

"תקועים"שניהםושם,פהלפתק?המשך
"אמצעביןנקלענוושםפהביניים.מצבבאותו

הלשוןבכוחהאםמעשה","סוףלביןהסיפור"
האבנים"?ועלהעצים"עלהפתגםכאןרמוז
והעציםהמערביהכותלבביתהאבניםכאשר
האומרלביטוייחדיומתחבריםהיסמיןבבית
איןכלומר,האבנים",ואלהעציםאל"דבר
לדבר?מיעם
<בעליברמזי-הלשוןהפתגםנוצראם

הלשונית),המסורתמכוחהעצמאית,הדינמיקה
המרכזיתהנימהכיברקע. ,בכדילא ,הריהו
הכותלקשיחות.בהאיןרכה.הבתיםבשני

 .האבןקשיחותאתכאןמעביראינוהמערבי
אנושיים.קמטיםחרוץכפני-אדםמתוארהוא

להזקנתמקבילהשניהביתבדלתה"ברזל"
כאבן.דוחההברזלישנה")ברזל("דלתהכותל

ויכולל"מלחמה",קרובעמיחיאצל("ברזל"
באשלא ,צעירחיילשלתמונהלשרטט
הדלתתקוע,שנותר ,עלמתופתקאתלהוציא

יכולתי"לאהכותבת:העלמהנפתחה).לא
שה"לא"מבקשת,שתבין",מקווהאנילבוא,
בכותלהמבקשיםגםלניתוק.יהפךלאשלה

הכולינתקם.לאתגובה"ש"העדריודעים
רכותישפסוק","סוףזהיהיהשלאמבקשים

הזה.ייםהביבבמצב

המצלמהתנועת
 , 1985בירושליםכתליםשנישלמים.בתיםלא

בהם.תקועיםוסליחה-אוהבתבקשהופתקי
אחד.כמיבנהנוצריםהכתליםשניביןהיחסים

סמוכיםשכניםכתליםשכנים.המחברתבזולת
כתלים,שניסמוכים.סיפוריהםכילזה,זה

זנוחיםחדשים,לאברייתם,מטבעגדולים
מכוח ,שולימעמדבשירמקבליםלמחצה,
השירית.התמונהמרכזאתהתופסיםהפתקים

מהכתלים.יותרגדוליםהפתקיםהזהבשיר

20 
 248גליון



 11כנושהתמיוהשירה
~ו

שרידיוסי

ישראלשלהמשורריםגדול-עמיחייהודה

לעולמו.הלך

השחרורמלחמתרמטכ"להיהעמיחייהודה
המליצהשלההשחרור-העבריתהשפהשל

העברית,השירהאתשחררגםהואומהגנדור.

הממושךהגיוסמןכולה,העבריתהספרותאת
אלהמגויסתהספרותמןאותהוהוציאשלה,

לאמקום,בשוםמעולם,האזרחיים.ייםחה
פרטיוכל-כךאישיכל-כךמשוררהפך

 .לאומילמשורר
מןהואעמיחייהודהבתוכנו'כאןרקלא

יש .ימינושלבעולםהגדוליםהמשוררים

ומירושליםירושלים,ועירובעירו'משורר
רבה.תבלאלשירתויוצאת
התחלתיאחרים,רביםילדיםכמושבע,בגיל
להיותאומרגמרתי 14ובגילשירים.כותב

ולכן'ערטילאיזהמשוררלהיות .משורר
אהבתשהואעמיחי'יהודהלהיותאומרגמרתי
מהןשנפרדיםנעוריםאהבותישאבלנעורי.
יותרישבאהבת-נעוריםכאילוהשנים,במהלך

מאהבתילהתפכח.צריךשממנהתמימותמדי
עומדתוהיאנפרדתי'לאמעולםעמיחיליהודה
אתהיוםמלווהוהיאשלשום,כתמולבעינה
עמיחיליהודהאהבתנוהאחרונה.דברכועמיחי
שיריםהרבה .ארונואחריעכשיוהולכת

-היולאבספר'נדפסוולימיםשכתבתי'
פלגיאטאלאהיולא-לגלותמותרעכשיו
ההשראה,אתלישנתןהואעמיחי.שללשירים
אניהשראה?לאדםנותניםאנשיםוכמה

עמיחי'יהודהשלבחייושעודבלבבימתברך
כנפימשקעללולהודותההזדמנותליניתנה

גונהדינה :צילוםתל-אביב,מרסנוקפה , 1998אוגוסט

שומע.שאניהשירה

עללולהודותההזדמנותבחייועודלישחיתה
חיזרתי'כאשראשתיבאזנישהשמעתיהשירים

שניםלפנילבהאתקניתיושבזכותםאחריה,
תודה,אחריה.מחזראניהיוםועדרבות,

בנפשנפששקשרוהנאהביםכלבשםיהודה,
בזכותך.

לשירהדרורשקראהאישהואעמיחייהודה
המשקלמחרצובותאותהוהתירהעברית
המאולצת.והחריזההמכניהמקצבהמוכתב,

ולמיליםלפוזהלפתוס,כריתותגטנתןהוא
מרשותהשירהאתהוציאהואהגבוהות,

אותהוהכניסומהעצרות,מהטקסיםהרבים,

עצמועםמשיחאדםשבההיחיד'לרשות
התקווהמהלי'חסרמהלי'כואבמהבפשטות:

 .חלומיומהושלי
ובליזיקוקיםבליהיאעמיחישלהיצירה

בלימנגןהואשלוהמנגינהאתצלצולים.
שלמנגינהזאתטרומבונים,ובליחצוצרות

למעןגם .הצ'לושלבעיקרואוליהמיתר'כלי
תוקעלאבחצוצרה,תוקעלאהואהשלום
השירה .ברבותנוולדילחירותנוגדולבשופר

כובשת.היאכבושהשהיאומשוםכבושה,תמיד

הופכתהיאשירת-היחידשהיאמשוםדווקא

 •שירת-הרבים.להיות

לפרטיהם.המצטייריםהםה"קלוז-אפ",הם
פתקיםידיעלמתרענניםהישניםהכתלים

המחברתהתנועה,נענית.שאיננהאהבה,של
מהרבההזמן:כל'מגדילהאחדכרצףהשיראת

פרטיואלסולו'אחד'לפתקביחד'פתקים
קרוב.אלמרחוקמצלמהכתנועתבו.הכתוב

תפילההד
('ידיעותבראיון .דתימביתבאעמיחייהודה

לאיילומספרחוזרהוא ) 8 • 11 • 85אחרונות'

וכשכתבתידתי'מאודמביתבא"אנימגד:

שרציתיבגללהיהלאזהלמשל'תפילות,על
חיתהשזאתמפניאלאשורשים,למצוא
העלמהמבקשתמה ,, .שליהטבעיתהילדות

מקווה"אנימבקשת:היא"סליחה"הריבחן?
שתבין".

הפיוטים"בקשות",הםהריבכותלוהפתקים

איןו"הסליחה".ה"בקשה"ביןקושריםהדתיים

 .פרוזאיעולםזהוקיים.ד; ijדתי'פיוטכאן
האדם.בניאלהדתיתהפניהאתמעבירהשיר

שוניםאדםבניהיסמין'לידגםבכותל'גם
עשויהשירבסיכום,אדם.בניבירושלים.

שלאנלוגיהלבית,מקבילביתכפולה:תנועה

לאורך'מתפתחתדינמיתותנועהרוחב.קווי
קטן'ידכתבקריאתכדיעדמתקרבתמצלמה
 •בפתק.אותיות

 ) 73 • 72גליון ,' 77ב'עתוןלראשונה(נדפס
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אחריוקוראים

עצמוןצבי

ריף. Q ~~~ק;ך~יםהףאף~ןת
ריף a ~ךק;ך~ים

מסת;בבלא'שףב;אתה
 .. : . .~ילךא;ת,

"שעתמתוך ,'יל~דהףת 1כז;ועףןת~ת יו:ון~~'(

החסד")

ם 7 ;ע~סלקלי"~יןשהצהירחי ~
jJ ~לדייקצריךעמיחישעלנדמה :"א

ללכתרגילים-מ-עולמוהלךולומר
אשתואלרשמיים,והלאהרשמייםקרוביואל

מןוהאישנהגו ,שכניו ,אהובותיו ,וילדיו

איךביומיום,היהאיךאצלםולבחוןהמכולת,
פנים,במאורטובבוקרבירךהאםכאדם.היה

מתוכיצד ,בשנתונחרהאם ,בזמןשילםהאם

רחוקדימויאלא ,כמובןזה,אין •מיטתועל
 ,שלוב"כמו"תמידהפתיעכההריועמיחי-

דימויאותובמסגרת ,מקוםמכל .בדימוייו

לשוןמטבעותאי-אלולפעולהנכנסות
כשכמותןלהפיחהיטיבכהשעמיחישחוקות,

חייכניים:רבותפעמיםרעננים,חדשים,חיים

אואלילים","ניפוץאובעירו",נביא"אין
אזיוצאתשדמותוישקדושים",מות"אחרי

 .גדולתוואופיוקווישמתגבהיםוישחבולה
פילוסוףאו ,למשל ,גדולבמדינאימשדוברכ
כיצדהקשההשאלהעולהתמיד ,צייראו

לגדולתוביחסעומדותשבוהאנושחולשות
ועומדתהציבורית-היסטורית,ה"חיצונית",

חשובמה~דמות,לתפוסיותרנכוןמההשאלה
זהכלשאיןמזכירואבי .ולהביןלזכוריותר
נכוןמהלשאול:כדידימויבסך-הכולאלא
כיצד-והמשוררהנביא,עללשאוליותר
אובעולם?אובעירו?ואוליבביתו?נתפס

גםאבלתשובה,כמובןליאיןבהיסטוריה?
אלאהשכנים,אתלאאך-לדובבאנסהאני
עמיחי.המת,שלהשירילעולםהקרוביםאת

מותעלשורותחמשגבישי:גשם
אחרונות'ב'ידיעותמותלאחרהתבטאהכך

רביםשתרגמהאלקלעי-גוט,קרןהמשוררת
יודעת"אניאישית:אותווהכירהעמיחימשירי

ישראלים,משורריםשהם ,שליחבריםשהרבה
אניפה.לשירהדברתרםלאשהואטוענים
הרבהעמיחישלההשפעהאתרואהאישית
-[כוונתהאנשיםבארץ.מאשרבחו"ליותר

ורוציםממנומושפעיםמאודבחו"ל]אנשים
אתמעריכהמאודאני ] ... [כמוהולכתוב

למרותשבה.הפשטותאת .שלוהשירה
הפשטותעלאומריםאנשיםרבותשפעמים

כלעם ,עמיחי ,לאמורבנאלית",שהיאהזו
כלכמעטשלמשוררהיותוהעצום,פרסומו
ארץשועיועדהמוסכניק-נאלחיםמןאדם,

 ,כלבפיכמעט(ומזומר>המצוטטומנהיגיה,
לאעדייןוהאותות,הפרסיםבכלכמעטעטור
ראויהלהההכרהמידתבכלבמקומותינוזכה

 .בארצונביאאיןבבחינת ,שירתוחיתה
רוניהמשוררגםהתבטאאחרונות'ב'ידיעות

לנפש,ידידעוזר ,עמיחישלחניךשהיהסומק
הוא .השיריבעולמואליווקרובולשיחות,

נןזיםכרגלי ,ש~ט;כמיעמיחיאתמתאר
 ,האישיאלעפר"דרךשביל:;:~תווהוחמורים,

שיראתמשווההואסומק.כדבריהפרטי",אל

חייםהירושלמיהפלמ"חניקשלהגדולהקינה
גופותינו"מוטלות"הנה ) 1923(ילידגורי

הפלמ"חניקשלהמרטיטהקינהלשיר
בשדה'גשם ) 1924(ילידעמיחיהירושלמי

קרב':

קרבבשוחגשם

זיקילזכר

~ w ר~י: י~~~לי;ך,ם
 ר~~סס~ים,ר~י י~~~ל

-בשמיכהראשיהםמכשים
 ר~~ ;םי~~ ci ·ר~י ~~~ ל~::

ע;.ד םי~~~~י~ם

האחרים")ובימים"עכשיומתוך(

המוקדשתהשורות,חמשבתהגבישית,הקינה

העבריתהשירהמיסודותאחדהיא ,לריקי

בתחילתשנים.עשרותזההישראליתוהתודעה
נערךהמוזרה,המלחמהלילותבעצם , 1991
גשםטפטףנהרג.טנקנהגטנקים.אימון

 ,עצמוהטנקיםבשדהיום,באותועוד .במדבר
שורותשלושבתשכותרתושירכתבתי
וריאציה(מ~ין /מחוקה /מצבה ,שיר"שמיכת

 ,לדומינסקיוההקדשהעמיחי-לזכר-ריקי)"על
עלהשלישיהשיר-ב'חוליקתהטנק.נהג

פתוחהידפעםהיההאגרוף"גם(מתוךריקי'

בדןולאוההואלקרבעמיחיחוזר )"ואצבעות
בשירישהפעםאךמרפא,לושאיןההוא

גדולשהיה /ריקינפל"כאןשונותכהשורות
צרהבעת /כאבליוהיהשניםבארבעממני

בארבעים /ממנוגדולאניעכשיוומצוקה.
שמאתחושהאיזווישאותו",זוכרואנישנה

הגבישיותעלהקפידפחות'חוליקת'מחבר
המשקלשיוויסוד"על'גשם.'ממחברהשירית

לבין ,לשירמחוץ,שהתקייםהפרטיהאירועבין
בזהירותלשמור,ישבשירתרגומוכפיהאירוע

ביןהמתמידהמאבק ] ... [קנאיתובקפדנות

באמתשקרהמהביןהמתרחש,לביןהמנוסח
שלקסמהסודהוא-שבשירחליפולבין

ברנשטייןא;ריכותבכךהמודרנית"השירה

בספרוהמשוררים'קללתהוא'היומניבפרק
 ,,השירהעלפרקים-חבריםבין"עיסוק
 ,) 1998 ,המאוחד<הקיבוץ

עמיחיקשת

במוסףוגם ,דבריובהמשךמציגסומקרוני

השיראתאחרונות','ידיעותשלהשנהראש

שלהפואטיקהתמציתאתבעיניוככולל'מי'
תיירותספר/לפיבמדברשמטייל"מיעמיחי

 /~שהעםשוכבכמו /היסטוריהספראו
בשדה'גשםזאת,אלאתנוחות",ספרלפי

קשתשלקצוותשניבעי~ימציגיםו'מי'קרב'
לכנותמסתכןשהייתיעדרחבה,כהפואטית
כמעטנפרדים,שידייםעולמותשניאותם
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ה"כמו"מופיעבימי'זה.אתזהמוציאים

הבולטיםה;:ךכרמסימניאחדשהואהעכזיחאי'
מןשהואקרב',בשדהשב'גשםבעודשלו'

מ~סה,לדימוירמזדלףאיןהמוקדמים,השירים

ומתים.עירומיםעצמם,העצמיםורקאךישנם

קרב'בשדה'גשםאתשהלחינוחושבאינני
בידי),טעותאםבורותיעלמתנצל(ואני

 ,'ימ'שלהלחנהעללחשובקלזאתולעומת
מייצגמשהואלא-פחותאפוריזםשמייצג

'גשם'אםיודעאינני .יותראףואולישירה,
הואאבלכן>,אכןאםהתנצלתי'(וכברהולחן
רצינית.מוסיקליתליצירהזועק,ממשקורא,

ראויהאלאמזדמרת,אינההמילוליתפשטותו
מקיף,סומקכמותו.וגבישית,נקיהלמוסיקה

הקשתכלאתהשיריתבאהבתוכן'אם
קצתהללוהקצוותשליבראיההעמיחאית:

קצה.אלמקצהלהקיפםשאוכלמכדירחוקים

'ידיעותבמוסףכותבשקדגרשוןפרופי

שבקולומשורר"היהעמיחיכיאחרונות'
והואבי"החבוייםמהקולותמשהושמעתי
ובכללםעמיחי'עלבעברשכתבדבריםמצטט

התברר'השירה"לקוראיעמיחיבעקבותכי
ביותרהרגישיםהדבריםאתלומרשאפשר
לאוצרנזקקהלאשירתולשוןאדם.בניבלשון
שדותביןמפתיעיםלצירופיםאלאגבוהמילים

לומר:אפשרבהם ] ... [סמנטיים

[ - - - ] 

ירףשליםאתשאוהבמיאבל
~~לה· ;ר~~ 'א; ·רףת.:נכ: ;ר~·~י~~
אשהאוהבכמוהףא

 ב~~pז~ Tת i~נ•ףח~ר 9ין~

>' Q15 :;רף ת;w החסד">"שעתמתוך ,·ם:ל

וששקדדבר-מה,כמובןשמזכירותאלו'שורות
פעמיים,אותןמצטטשהואעדמהשיבןכה

ל'גשםהנגדיבקוטבאלושורותנמצאותבעי~י
העמיחאית.הקשתשלהשניבקצהקרב',בשדה

המהדורהמןעותקלהחזיקזכותלידינתגלגלה
<הוצאתהאחרים"ובימים'עכשיושלהמקורית

מהוססתהקדשהבוו ,) 1955 ,"לקראת"

לאלעתיםאולילך?.ראהאםאף /חל'"לרו
בוישזאתשבכלדומני /עדיןבלתיאו~ירי
מיהימושגליאין ,"]- [ /שלך / ...משהו

ההקדשהכותבתומיהיל'רוחהנמענת
שאתופיסוק>ניקודכוללכמדיוק,(שצוטטה

המובעשהחששרושםליוישהשמטתי'שמה
אומשורותלהיפגעעלולההמקבלתשמא

בדיעבד-מעידאכןבספרמסוימיםשירים

בשירהעמיחישעשההעצומההמהפכהעל-
אםגםאבלובגבולותיה.בתפיסתההעברית,
לחלוטיןשוניםכיוםשליההיסוסמקורות

מלפניההקדשהמחברתשלההיסוסממקורות

ישירושלים'שב'אהבתכשברורוגםשנה, 45
"צירופיםבמפורשאלא"משהו"'סתםלא

עמיחאיודימויסמנטיים"שדותביןמפתיעים

קמעהמגושםמשהוגםכאןישזאתבכלחריף,
גס.קצתשיריתפרבניסוח,

אחרשמעולםאור
מקבלוהדבר-במיוחדומסקרנתרלוונטית

התבטאותוהיא-סומקשלמדבריויתרחדות
מגדולי"אחדעמיחימותעלגוריחייםשל

ולישראלהעבריתלשירהשקמוהמשוררים
'בידיעותגורימתארוכךהאחרונים",בדורות

נוכחבושאחזההרעדתחושתאתאחרונות'

שורותזוכר"אניעמיחי:שירתעםה;:ךכרות

פותחתאותךרואה'אניהדרך:בראשיתשלו'
שמעולםבאורמתוכומוארת /המקרראת

החלה-לעצמיואמרתירעדחשתיאחר'
שליהפגישה]החלה ... [בשירהחדשהתקופה

במקצביה,בשפתה,אחרתשחיתהשירתועם

שומעיםממששלו",המפתיעהבמטפוריקה
להוסיף,משפטחצילפחותעודיששלגורי

אחרימצוותרקולאאותו'אומרהואאיןאבל
שותפותשלעמוקהתחושהבגללאלאמות,

בדפידווקאלאושיעור'להםשאיןבדברים
שניהם-יבל"אוגוריז"לעמיחיהשירה.

-וחנ"םחולותשללוחמים-של-ממש,
והפאתוסהאגוהיצרים,רווייהשירהבקרבות

אינניואגב,חלק,מליטולנמנעוכאןשנערכו
ביניהםהשוני-דווקאהסיבותשמאותןחושב

'הנהשביןמההבדלקטןאינוהדרךאורךלכל
קרב',בשדה'גשםלביןגופותינו'מוטלות

ערפלי'בעזפרופיהתבטאגםלכךבהקשר
ב'ידיעותעמיחי'שירתשלמובהקחוקר

עשההואשקט.מהפכןהוא"עמיחיאחרונות':

מהפכההישראליתובמנטליותהעבריתבשירה
שלונסקיכמואותהעשהלאהואאבלגדולה.
גדוליםבקולותבן-דורוזךאובשעתו

אתחלחלהוא ] ... [אלאמפורשות.ובהכרזות
אכן'גשם",שלטיפותבטיפות,הזוהמהפכה

אלאקרב,שדהשלגשםלאזהאבלגשם,

גדולה"."שלווהשמבקשאחר'גשם

כברושלא

~~דוש,לא
כלי'לאאחת,בבתלא

ת,וךק_; •ת iזחיר,~יאות•; '•,י~ן~~ , T~ן~א~לא:

[ - - - ] 

~קומות ה~ך~~ ם~;~~לא
ישתףלהיותלהתחלחל'רבים,מעננים

 : : .ם·ף~~ 'ת,~ ryל ,ם;~ד~~רת

] ---[ 

 )"תקוותשתי"במרחק<מתוך

חבריםביןהספר

שכותרתוב'הארץ'בהספדברונובסקייורם

עמיחיאתמשווההשירה",שלוהלחם"המים
יצירתם"חשיבותששניהםזהבמובןלביאליק

גחמנותועלהספרות,לעולםמעברחורגת
משוררהואשעמיחישלמרותכךוקטנוניותו",

משורררביםבמובניםהוא"גםמובהקאינטימי

גםידועיםהיוועמיחיביאליקאכן'לאומי",
כךושניהם,העברית,הספרותלעולםמחוץ
נדמהואולםנובל.לפרסמועמדיםהיונאמר'

תוקפנית,אשהרבהאליומשךביאליקכי
-עמיחיולעומתוקונטרסים-קונטרסים,
לצבאהתנדבשלושבביוגרפיית-המציאות

-ולפלמ"חהשביחהעולםבמלחמתהבריטי
ובהקשרספרות,שלממלחמותבעקביותחמק

למותרוצה"אנימשאלתונתקיימהאכןזה
 ,)"תקוותשתי"במרחקהקובץ<מןמיטתי"על

מתמיד'שיחהיא"שירתובסקיברונוומוסיף

מכאן ] ... [עצמוועםהזולתעםקאמרי'בקול
זייפולאשיריושלה.המוחלטתהאמינות
מעולם",

11 
~ו

בוחרהיהכךברנשטייןאוריאםבטוחאינני

כבר'שהוזכרבספר .עמיחישירתאתלסכם
 ' 11השירהעלפרקים-חבריםבין"עיסוק

בשירועיסוקאגבעמיחי'עלברנשטייןכותב
שתי"במרחק(מתוךשבא"מלכת"ביקור
~שנהלוקונההסמנטי"האפקט :ךכ,)"תקוות

אללרובהקורא,אלמדברהמשוררחשיבות.
ניתן ] ... [עצמואלרחוקותולעתיםהקורא,
ובהמשך'מעט",תפלהשהתוצאהלהודות

הפורהדמיונואתמזיןהמראות"שללבהרחבה:
]שיריו ... [עברלכלנפרץ]השיר ... [עמיחישל

מענייןניסיוןהםעמיחישלהמוקדמים
אבלשיריות"אמירותשלמקבילהבהעמדה

אלמנטעלעמיחיאצלהמראותפירוק"בנוי
החידושפעמית,החדההברקהההפתעה.

אלהכל-השתאותקריאותהמעורר
שלטענותיוהופכותבהמשךמהר",מתיישנים
ניתן"תמידיותראףחריפותברנשטיין

לאאבלעמיחי'שלדמיונוכוחעללהשתאות
אין' ,"חשיבותבעלהואאצלוהמדומהתמיד

צייקניבשיפוטתועלתואיןענייןאיןבפירוש
אוראויהלאאחתשורהעל-פימשוררשל
שעםלינדמהאבלוגובש.סונןשלאבודדשיר
מהפכנותה,מרכזיותה,חידושיה,חשיבותה,כל

שירתשלרביםבמקריםהרבהועוצמתהייחודה
בלתיבעינייםזהשירהרצףשקוראמיעמיחי'

עלול-אפשריממששהדברלא-משוחדות
ראי' "אי-ניקיון:שלתחושהלעתיםלחוש
יחדיועומדים /~רים, 9 ~שנייםאנחנו

סוף-סוףכי~נ:וחסרים,או / /ומתחברים

קשההיה / / .לזמןמזמןמשתנה /הסימן
ידענווגםיחדיו'/לעמודשהגענועדכל-כך

כאשר /שברים,גםאושר'שלנפלים / /
העולם fתחתנו T ,'עתהגם / /~~ספרים.:קךה:
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 i i~~בראיךהביטי ,תיראיאל i-בר wקו

המשותף"המ~~ה /עכשיולנו~רההקולאותו
אם ,או ,)"האחריםובימים"עכשיו(מתוך-

 ,גורישציטטהנפלאותהשורותלשתינחזור
(מתוךתהיל~ך''והיאשלהאחרוןהביתמן

שתיאתונקראונקדים ,)"תקוותשתי"במרחק

 ,דעתך"תנוחזהביתשלהראשונותהשורות
היאועכשיו / ,הדרךבכלעמירצהדעתך
אותךרואהאני / ,ערךעודבהואיןעייפה

מוצאשהואפגימותאותןעלשמחה-לאיד
(והיאקיימתחיתהשלושמחה-לאיד ,בעמיחי
תיאורואתלהדגיםחיתהיכולהאכןאיננה!)

גחמנותועלהספרות,"עולםברונובסקישל
ברנשטייןשלבספרוכימודהאניוקטנוניותו",

לעמיחי>בהקשרדווקא(לאוטענותמופיעות
שבמפורשוניסוחים ,להןלהסכיםיכולשאינני

בסקיברונושלהאיפיוןאבל .לינראיםאינם
אפשרמעולם"זייפולא"שיריולעמיחיבהספד

-ולכבדו-לקבלו
נוכחהספדכדברי

לקבלושה.קהמת,
עםנוקבכחשבון

החיה.עמיחישירת

גונהדינהצילום:תל-אביב,מרסנוקפה , 1998אוגוסט

באורמתוכומוארת / ,המקררמןדברמוציאה

שורותבארבע ,כאןאפילואחר."שמעולם
נפרשתומצוטט,ומדוברידועכהשירמתוך

יצירתי,כאןהכולמדי.רחבהקשתלדעתי
חידושהברקה,ברנשטיין:(וכדברימקורי

שתיבעודאבלפורה>,דמיוןהשתאות,מעורר
שיריתהתרגשותמעוררותהאחרונותהשורות

פנימה,עמוקבעוצמהחודרותאמיתית,

הראשונותהשורותשתישמעוררותההשתאות

נחמדהיותר.ולאנחמדההנפש,סףעלנעצרת
שלהראשונההשורהגםהיאמאודומקורית

 ,"תקוותשתי"במרחקבקובץלוהקודםהשיר
תאנתותחת"האיש :הימים'אחרית'מ~יןהשיר

רעננותהכלעםאבלגפנו",תחתלאיש~לפן
למצואאפשרכזאתששורהלינדמההרבה

בשירה.רקלאבמפורשבשירה,רקלא
 1ברנשטייןשלדבריואתבעיוןשיקראמי

שבשוםנדמהאבל Iגישתואתיקבלשלאייתכן
שלדקיקחוטולובהםלמצואיוכללאאופן

לזכורימנתעל
חומרתככל

הרחמים

עללהצביעטעםמה
פה-ושם,פגמים

אחרת,אוזוחולשה

שלוחייבשירת
שהלךמשורר

מעולמו-עולמנו?
לאשמעשהודאי
ופחותהוא,אהוד

שהמתככלאהוד
ועמיחי .יותראהוד

בואחואהודכה

-זאתאלא .עוץוב
בפירושכאןיש

שירתשלאינטרס
המת:המשורר

אל-נאבבקשה,
שלמהדורהתערכו
יהודהשירי"כל

בררואלאעמיחי",
מזוקקמבחרוהוציאו

ממניוטוביםשרביםבטוחאנישירתו.של

וקוצרכחוצפהזאתליויחשבואחרת,חושבים
לעמיחיאמתשלחסדיהיהזהבעי~יאךהבנה,
הנאזריםלשיאיהיגביהמזוקקמבחרהמת;
בשיאיםיפגעשירי""כל ,עמיחישירתשל

היאשירי""כלמהדורתכייודעאביאלה.
אבלמביקורת.נקיהואףמכובדתחגיגית,
הוציאו-עמיחישלשמולמעןהשם,למען

1 

מבחר.

מדי>רחב-(במובןהרחבה~נעדשעלנדמה
ניתןעמיחישלהשיריתאיכותואתהמאפיין
ישלעמיחיהשירים.מכותרותאפילוללמוד
השירית.באיכותןמדהימותשיריםכותרות

ערימתאיוב,'דירו·הורי'וזכרסתיומעט'עוד

דוגמאותשתיהןחיי'ושאריתאבטיחים

לעתיםבוחרעמיחיאלובצדאבלמופלאות.
'הפגישה ,'תג-לת'(סתמיותדיבכותרות
ולעתים'ילדי')'חדרה','דגניה',האחרונה',

ושמחה',('עצבותמכךבפחותאףבוחלאינו

עני'),נביא'אניוהחוף','הים

לעולםעצום:יתרוןיששיריכלבאסופת Iאכן
שבשירים,והחשוביםהמעוליםממנוישמטולא

השירים"אחד .מסוכןעסקהואשמבחרבעוד

בגללנפלא Iביותרוהפשוטיםהנפלאים
עלהשיר"הוא 1שקדפרופ'כותבפשטותו"

הערביהרועהועלבנואתהמחפשהיהודיהאב
שלו":הגדיאתהמחפש

ציוןכהרגרימחפשערכירועה

~ה;ן;סר~די~ש IJ ~ע.רביך;~ה

 .ן~~ס י~;~ת~ש IJ ~ י~~7=נמולו~סי
יהודיואבערביר;עה
 .הזמני.'~ל~-נזםי·נכ

 ל~~~~~זקים-,ני~iזל';ת iק
 .ע~~~~ ק~ן:~ס~ך~ןל~ר~ת
יכנסושלאך;ציםשנינו
ל;ר 6נכך iלתךס~ד~ ן~~

 .א:ן~ד [l~לסנוך~ה;:ך~כו;ה

~ l] ה~יחים,;יןא;סם~~אנור·~ך
 .םי~~~קו qך~ו~כו~ל.יבוסןרוךק;ל;נרינו

;ןי J/ ~א;~דיר [l ~סחפו~ים

נ:י7=נידסיד

ס~ץה.;סריםן~ה qךתסנ:יסלת

ותשובות")שאלותגדולה:'ש'לווה<מתוך

עמיחי?שלבמבחרשייכללראויזהשירהאם
 1השיר(שלהטוברצונוכלעםהאמת:עלאודה

רצוניכלועםטוב>ברצוןגדושודאיוהוא
מייצגזהששירחושבאינניבכנות,הטוב,

אין .עמיחישלוהגבישיתהחזקהשירתואת
(פשוטים,חיתוכיםלעריכתטובשירזהספק:
;:ךקשרים,למציאתבפשטות),מצטייןהואאכן

בואיןטעמילעניותאבלולחינוך.להוראה
גבישיתחד-פעמיותאותה Iשירירטטאותו

במיטבה.עמיחישירתשלנשכחתובלתיחדה
שלושבןהאחרוןהבית ,האחרוןוהבית

מכלטועהשאני(וייתכןלינדמההשורות,
מתכווןעמיחיבשירתאלהלאזוריםכיוכל>

שמסקרן"מהבספרוכותבכשהואברנשטיין

שלנלאיתהבלתיההרפתקהאינועמיחיאת
הואשתמידהביאוראחרהביקושאלא Iהשיר
מדגימיםהמאוחרים"שיריוובהמשךלו"זוכה

תמאטית",פשטנות ] ... [

שלההעתידיםולקוראיםהעברית,לשירה
כאלה>בכללשיהיוהבלתי-בדוקה(בהנחה
 1עמיחישירתשלמנופה,מבחרלדעתידרוש,

חומרתו"בכלכראוי~ערךשאםמבחר
אחדיהווה Iמאודוחשובחזקיהיההרםמים"

ישראל:שלהמרכזייםהתרבותייםמנכסיה
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הרחמיםחומדתבכל

א;סם, ה~~
הםא;תם.למנ;תיכ;לאתה

הםס:ם. ת~~ Tל fא~ר ;;ל T ~ n;ם T~י
ב;ןןים. םי~;~ fהם . i:ןר םי~~;פ:~~י;ם

[ - - - ] 

הםכי , nנ;כהיהא;תם.מנה

 /ר 9סבע,ד:זסךם ••ל~~ף••rכ~ש T ~~ ר~~
 ף:.~הוא:פ~~סי ,ז f ~~ [/ות~~:קמ;
ריזו~הרזז;ני~י .ה~~ך~ה fוק

ל;ןה iJמו~ז~~לאלא·~
הרחמים.חמרתובכל

 ·-:-ז-:• ..ז:

"שיריםמתוךהרחמים',חומרת'בכלהמחזור<מן

1948 -1962 ( 

~~דיןהע,צו~ים:י [1

נ;ןןים.~ל

 ,ת;נ~ן~הזי ,r.ז:וקו;
i] לא~כו:ים:~ /J ע;ןם. 7ז;ונו

~ q ת;ז;נים~דיןבוש;תב;,חינו;
;ת;ז;נים~~ית

 ?מ~~ש;ת;בלא ר:: IJל~נ;תשןהו~ה
i] רוז;תע,ד:זהז~ם~~ q וi;ת;פ:~יל, 

א;תיהפכתהאםלח~י?נ;ספוהאם

 ץ;ב~~ק~ם iiס~ןכ;~לר:~ה ry ~ q ק~;
] ---[ 11 

~ו

"במרחקמתוךלאשה','שיריםבמחזורג'שיר<מתוך

תקוות")שתי

יתומיםבביתיתומיםמדילבושותאהבותינו
אךכקורא,בי'פגםזהאולייודע,אינני-

כעס.בימעוררבזולתעמיחישלהזההשימוש
לכךהודותבמידת-מהמצטמקהכעסאמנם,
ילד"כמושלמאפייניםבעמיחימוצאשאני
-מנכסתראיהעללסלוחנוטיםולילד ,קטן"

העולם.שלכזואוטיסטית
ורביםיחיד

לקראתלהעירמבקשאנידבריםשניעודעל
היחיד""שירתה~פיוןעלראשית,סיום.
הואזהאפיון .עמיחישירתאתבויםבשמציי

עמיחיאתכשקוראיםומהפכנימרכזיחשוב,

 1כמשוררנפתחבההתקופהשירתרקעעל

בקריאהאבללקוראה.ישהסתםמןוכך
נדמהאלה,ימינושלקריאהאנכרוניסטית,

אואזרחית""שירההאפיוןיותרשבולטלי
שלבשירתוישהריהפרטי".האזרח"שירת

ויותרוקבוצות.ברבים,אנשיםלשוןגםעמיחי
כזוג,מדברעמיחי-שנינולשוןבהישמזה
ולכךמזוג,כחלקאךנפרדים,אואוהבים,כזוג
פרטית,שירתואזרחית.בשירהמתכווןאני

שירתלאהיחיד'שירתלארבותפעמיםאך
רביםשבשיריםאףהמנודה. Iשייךהלא Iהבודד
בצדכקצתומקומועצמואתתופשעמיחי

כל-והחזקהנודעשירוזאתבכלונביא,וחריג
מייצגאיננובחדר"ארבעהאו"משלושהכך
שירתו:כללאת

בחדדארבעהאומשלושה

בחדרארבעהא;משלשה
 .ל;ן o.oד~י T ,~=;-ע~סי Tיי~~

ק;~ים~יז~בל v~תלךא;ת~~ןח
 .ה~~~~~ךפ;ת [iך~ת

[ - - - ] 

תקוות"שתי"כמרחקמתוך

עמיחישירתשלהחבטיםאחד :ושבית
לעתים-אכחדולארוח,מורתביהמעוררים
אתכישייתכןחוץ-שירי,חבטמרובה,

הוא Iחוץ-שיריבהיותומעסיק.לאברנשטיין
הזולת,שלאוטיסטיניכוסמיןאוטיזם,שלמין

והתעלמות:

יחסוזהבהקשראותיומכעיסמתמיהבמיוחד

בהקשרכךעלועמדתילשואה,עמיחישל
בשירהביותרהידועיםאחד-הידועלשירו

הגן"ילדיעלמרחם"אלוהים-העברית
ובהקשרמתים'),הגןוילדי'עמיחי(ברשימתי

פתוחהידפעםהיההאגרוף"גםלספר
אףבעולם'),עמיחי'יד(במאמריואצבעות"

שלהדכל Iלצעריעוררו'לאשהדברים
אעירורק Iכאןעליהםאחזורלאהתייחסות,

הגן",ילדיעלמרחם"אלוהיםהשורהכי
היהודיםשואתלאחרמעטותשניםשנכתבה
לאוטיזם,כאותבעיגינתפסתהילדים,ושואת
בכלהטעוןהרקעאתלהביןמנסהשאניככל
בעתכאןששררווכאבוחששאימההרבהכך

הלוהט,בחוללבדםנשארוהגדוליםשהנערים
ואתהפצועיםאתגבםעלונושאיםדםשותתי
אוסיףולכך , 49-47בשניםההיסטוריה,משא
 :הקטנה''רותהשירמןשורותמספרעוד

הקטנהדרת

 ,ה;~ק iJרותא;סךז;~ר י~~ל~~ז;נים
נ;ת. q ~~א;סך~~ךפו ,ה~; nך~~ןדות~דןנו 4 ~

וחמש,ששיםבתאשההיית Iעכשיוחייתאלו
~ w הi לQ ע~רי~ת .ה;~ 7 ~-ףT ד~~ם~~,• : T " 

סק;ךים ר:: IJ ~לרשןה~הי;ן~י 4ךז:זי~
דרגהסימניאילוהגעת,למהנפרדנו.מאז

 T-ל f ;•~ךוול:ר•~ל ~ ך~~ח.~ :ל~לוס~~קו:

~~ריקיםכ;~~יםז:זילו ,ה;יpז~ ryר wג~

[ - - - ] 

עמיחי'כותבבמחנות-במחנותאותךששרפו

אלאספציפי'אחדאדםחיתהלאכאילו
עלמפעילעמיחילכך:ומ~בררבים.במחנות

העמיחאיםוהכישוריםהקישוריםכלאתזה
רב:כעסבימעורריםשכאןהנודעים,

מ~ברדוגמה,"זוהיכתבתי,כך"בעיגי",

בבגדחייואתלעצמוהמרפדלעמיחילמוגזמת,
ואףלהישרט"שלאל;:זיפצע,שלאעבה,מגן

ובזעם,בכאבזאת,וכתבתישיר.מזהלהפיק
אתהמסיימותהבאות,השורותכיביודעי

המדויקובגובהונכונותאנושיותכההןהשיר'

 :והמיליםהתחושותשל

נעלמתושוב;זרת nשאחתמזורהויש
 ,~~ר;קן 6- 'אוןם i ,ט. iד ט~ד-,-תרן~; nד~וב·
ע;ברת,היאושובושוב

 1י ~~ל f~ק~ה·הךמו,חךךת iע;~ך

lf ~~א;סךז;~ר י, f ד

w נז;נל~ת.~ע,מדךט 9ס---[ 

שביןלערבובבעיגידוגמהלפיכךהואזהשיר
השורות-עמיחישלהנפלאהשיריהמעשה

בלתיעדהמרגיזלבין-השיראתהמסיימות
ולודעתי'עללאלפחותהדעת,עלמתקבל
 .ואמצעוהשירתחילת-יחידכדעת

גשםכמולשובהגשם,אלושוב
בתקווהטוהרה,שלגשםלגשם,שובלסיום

עודראוי.ולאשכתבתימההניירמןשישטוף
האחרים:ובימיםעכשיושלטהורגשם

הגשם-אלחכלואחד

הגשם.-אלהכלואחר

~הות J;~ר 9 ~ ..לקר~נו·~·ד: ר~ק:~~
הפרידה,ובספר

~לן;ת nרו ry~תע,ר;,חינו w~:~ירו- ר~·~· iכ
 ,ת;~~~ QiJ~תוק;ת, [iו~ע;,חינו

סביב-סביבמאלפ;תרצ;ת
T T '•• ; ' T T ' 

 .ז~ן, [i~~יןת

הגשם.-אלהכלאחר
 •: •:- [l~•לו•ף;ל T ,; ם-:

 ם~~~~ז:זל.ינו,;א
 .ת;ך~~ו~תוק;ת~זקפ;ת

 .ם~~ס-ז:זלהל fר oך~
מ;הו, fנו, ry ~~~ם 1ך~י

יחדובמטרים

רת,.~;זךז:זי;הסנ; iא-ת,ל~-~~ל
 .תי~י~~ ryל~ן~ה

• 
נוספת:לקריאה

 , 77עתרןבעולם",עמיחי"ידעצמון:צבי
 , 23 • 20עמ' , 1990 ,-121 120גל'

 , 77עתרןמתים",הגןוילדי-"עמיחי :-

 • 9עמ' , 1995 , 190גל'
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Jן
אלוהיםשלהצינוריתנגינה ~ 1'°

וייכרטרפי

והמאוחריםהמוקדמיםעמיחייהודהבשיריקריאה

מובןבמלואאלאדין;ומהרןמי"כיא.
הרחמים"חומרתובכלחלילה;

 • 1948"שיריםהספרמתוךהרחמים',חומרת('בכל

1964 "( 

הארבעיםבשנותדרכה,ראשיתמאז

ניהלההחמישים,שנותובתחילתהמאוחרות
עםמתמידדיאלוגעמיחייהודהשלשירתו

מדובבת Iעליומספרת Iאליומדברתהאלוהים:
נושא •כלפיוזועמת Iאחריומחפשת Iאותו

ונרחבת,נוקבתבצורהבשירתועולההאלוהות
קודמיורקעעלוהןדורובנירקעעלהן

בשירה.

לדו-שיחשכןבמקומה,אינה'דיאלוג'ה~לה
הזועקוהמקשיב,המתפללשניים.צריך

האלוהיםואילווהמרחם.המשוועוהנענה,
שותק,ל ttדברשלבעיקרוהואעמיחיאצל

אחריוהמחפשלאדם,עונהלאפנים,מסתיר

מצוקתברגעיהמלחמות,יגוןממעמקי Iביאושו
ובפרוזדורים Iוהפרטיהלאומי Iהשכול

היומיום.חיישלהאפרוריים
בנוכחותספקעמיחימטילמשיריוברבים

עודלאדיוקנה.תוויאתומנמיךהאלוהית
שלום"עושהבתפילותהמסורתכלשון

דווקאאלאעלינו"שלוםיעשההואבמרומיו
עלינובמרומיו;שלוםעושההסילון"מטוס

עולההבנזין('ריחבסתיו"האוהביםכלועל
לנונגליםששלוחיואלוהים,עודלאבאפי').
"ליד 1פרוזאי Iיומיומיתחליףאלא Iלנחמנו
אחרים."מלאכים,/איןעתרןכנפימשקמיטתי
לתמר').שירים('שישה

שבה ,עמיחישירימגיביםשעליהבמציאות

פעםשאף"מלחמה,שבהלאכזריות,קץאין
('שיראחר"במקוםעכשיוהיא /לה,דילא
ה"קידוש"מןהמשוררמשמיטשבת'),ליל
מקפים:בשניאותהומחליףשמ:םהמלהאת

צבאם."וכל/הארץ--ויכולו :התפלל"אבי
רחמי-עלעודלסמוךשאיןמאותתהואבכך

בריאתוהגחמנית.נדיבותםעלאושמים
רקמעתהנתוניםמתוקןעולםשלושימורו
במצוותזהאלזההחובריםהאוהבים, ,בידינו

ההרסהמלחמה,מולבחזיתועומדיםורבופרו

שמ:םבה"המצווההשיר:כדברי ,והכליון
לגמור."צריכיםהשנייםהתחילו/שוב

עמיחימצביעשבשיריוהנודעיםמןבשניים

אלוהים,האלוהיים.הרחמיםשלצייקנותםעל
ומותיר ,מרחמיוחדל ,הגןילדיעלהמרחם

"ועלבגפם:למוותם .7Pלדהמלחמותנעריאת
 /לבדם,ישאירם /,עודירחםלאהגדולים
ארבע/בחולעללזחוליצטרכוולפעמים
~והםהאיסוףלתחנתלהגיע/כדיהלוהט,
הגן').ילדיעלמרחם('אלוהיםדם."שותתי
בן-המשורראתבשעתוקוממואלהשורות

ארצהשהגיע ,-הצל""ילדימחבר ,תומרציון
שלשירוכלפיוטעןהשואה,מןכילד-פליט

שאלוהיםלכתובולא-מוסרישלא-צודקעמיחי
בשואה?הילדיםעלומה-הגןילדיעלמרחם
שלהאחרוןבספרוזומסקנהשלגילומה(ראה
עלרשימתישלהשלישיבחלקלהלן ,עמיחי
 .)פתוח"סגור"פתוחהספר
מחליףבמרומיםהשוכןרחמיםהמלאהאלאת

שבהםהקרבותמןהחוזרכואבכע.ד-עמיחי

-ובזרועותיוגבועלחבריוגוויותאתנשא
ואינולעצמורחמיואתהשומרבאלוהים,

 /רחמים,מלא"אלהאדם:עלמהםמשפיע
בעולםהרחמיםרחמים/היומלאהאלאלמלא

רחמים').מלא('אלבו"רקולא
נגליתהשירים,אתהמאכלסים ,ולמתברגלילד

שהואסברנו"ואנוהאלוהים:שלאכזריותו
ים('הענבהפרועות."יושערות,/בגללאכזר
להשיבהמסרבל ttהראשונים'),המתיםהם

שיצא ,אבינואת"אךהמת:אביואתליתום

('מות ".אצלול~דהאלוהים,/יחזיקלהובילו
ההוויה:בטןאלהממיתהזרועואתושולחאבי')
התרנגולבמעיאמיכידבעולם;אלוהים"יד

בעולם').אלוהים('ידשבת."בערבהשחוט;
מןבכמהמומחשהאלוהותשלהפניםהסתר

'והיאהנהדרבשירעמיחישמציירהתמונות

לימיםפיוטעל ,השארביןהמתבסס,תהילתך',
אחרהמחפשרבאשית,מס~ראלוהיםהנוראים.

 ,בגן-העדןפניםבבושתהמסתתרהחוטאהאדם
ואדםמתחבא"אלוהיםהחיפוש:למושאהופך

לתבלמתחתהשוכבאלוהים ".ה~~ 15צועק
לא-מיומןכמוסכניקבראשאותההפגומה,

והמעוות:המקולקלאתלתקןלשוואהמנסה
אתרקרואה;אניאך ,כולולראותו"רציתי
מציירזההתמונהבוכה."ואנינעליוסוליות
הם'הענניםבשיראביומותבעקבותעמיחי

אותוונטלו /מת"כשאביהראשונים':המתים
באמצעבורכמוריק;מקומוונשארממקומו

לבושואלוהיםמורם.הרבזל;ה gכשמכהכביש,
 ".לתקןלשםירדכחול/עבודהסרבל
"שבחיו"אתמונהעמיחיתהילתך''והיאבשיר
מצוישאינואלהממית, ,המסתתרזה,ל ttשל

רקבחסדונגלהולפעמיםהקדושותבערים
להחליפומוטלהאדםבנישעלהיומיום,ברגעי

מהביצירתהבריאה,בפעולתפעםאחרפעם
הנחמהולעולםלהםימצאושםכישביניהם,
והגאולה.
פחות,מוכריםבשיריםגםמופיעאלוהים
 ,עמיחישלהמובהקהקאנוןמןשאינםשירים

שנדפסישרה','בזוויתהמרובעיםבמחזורכגון

 .) 1958 (תקוות"שתי"במרחקהשביספרובסוף

האלדרכיאחרלהתחקותהנואשהניסיון
ראההתפילה"בחולותהקודם:בדורמתחיל

שגילההאב,לעומת .]א[מלאכים"עקבותאבי
אתראהלאאךהמלאכיםעקבותאתכגשש

חד-תשובההתבגרועםמקבלהבןדמותם,
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ידעתי"פעםהעולם:שלמהותועלמשמעית
שקטה.הרוח /שב! ,ליאמראלוהיםאךלענות.
זולא .]ב[ונושב"מוכרחאנישקט.העולם
קשוחכמורהכאןמשורטטשאלוהיםבלבד

יםהמתהםים'הענבבשיר(ראהגשונו

משגיחשלבדמותוהאלתיאורהראשונים'
אלאציור)בספרהצובעיםכילדיםאנושלפניו
ולתמותה:לסבלהבלעדיהאחראיגםשהוא
רקליוהשאירהתנועותאתנטלהיםו"אל

ממהרים"חיילכןעצובים.חיילכןעיצורים;
ובמנהגים,במסורתשדבקלאב,בניגוד .]ה[
כדי ,משלואוטופייםמחוזותלומקיםהבן

 ,בתפילין"אביהעולם:שלמצרותיולהימלט
אתמחליףהוא .]ז[רתום"בחלומותיואני

שבהםחילונייםבחייםהדתייםהקודים
אתמחליףוהגורלהאמונהתחתבאהההחלטה
 י~tזכ;:גורלישרל.ינושק"אניהאלוהי:הפשר
אליטבטרם ,בועטףאתבטרם /הטליתאת

הקודשכתבידומה,ברוח .]ט[ואחליט"
האנושי,הגוףמפנינדחיםוסיפוריהם

ליתפרו"הוריעליונה:קדושהשלתולדותיו
וזרועי ,/גדלתימידות,לפיפסיםגורל

עמי.גדללאגורלי /תבלוט.מתוכוהחשופה
עדבראשית,ספרכמו /תולדותמלאגופי

הקודש,כתביעםבבדבד .]בכ[הגדות"

נהדפיםהאדם,קורותמפניהמוסגים

מולאלדוםונאלמיםהגדוליםפרשניהם
וברגש:במקום ,בזמןהקרוביםמחליפיהם
;גן~"יאותימבארתאהבתי"עכשיו

לכלהעולםאתמתרגם/האביבותוספות.
מלותינוכל .בשולחןמתנבאלח~נו /השפות.

נוספות"שעותבתוכנועובדהגורלאך 1יפות.
 .]דכ[

אדם--המשולשקדקודיביןשהיחסיםיש
 ,יותראכזרייםפניםלובשים-טבע-אלוהים

עלמגןכשהאדםמלחמה,אומאבקשלפנים
האביב"בקצההמשותף:בוראםמפניהעולם
ונוראה.עשנהכתעשיהמתחיל;אלוהיםהירוק
אשיםלכןכברזל.אותנולהפוךבשביל;אולי
אוליהעולם:וביןבינושליהפרופיל;את

 .]ונ[מבדיל"ודאי ,מחבר

העולםתמונתאתעמיחיממשיך[לא]במרובע
שלוהמוצאנקודתנוספת,פעםהמקולקל.

 ,פשרחסרתתבלאלשנזרקהאדם,רקכיהיא
להחליט,יוכלדרכיה,אתשילמדלאחר

והיפה:הטובאתלברואולבסוף ,לתקןלקבוע,
/השאירובשבילי.רעומהטובמהיודע"אינני

מדויקותבלי/הוראותחדשהכמכונהחייאתלי
טובשיהיההרעאתלתקןכלי;ובאיזהוכיצד

 .בשבילי."
מושגיםשלשלמהקבוצהפיהעלהופךעמיחי

רחמים,היענות,נצחיות,באלוהות:הקשורים
"האבקכמובמשפטיםעוצמה.נסים,חמלה,

מהדהדהוא[מא]בתבל"האלוהיםעייפותהוא
ביאליק:ה.ב.שלמשיריוהאלוהיםדמותאת
מאמיניונטישתאתהמבכה'לדבי',השירמןזה

אלוהיםהחדשה,השירהואלהאוראלשנסחפו

על-השבורהימינהש"כנףבודדהציפורשהוא
נמענובפניהמצהירזההרעידה",ראשי

בקלוני"כי-מצאתניההוגה':'בעירבפואמה
הטבחלקורבנותופונהאידי"ביוםותדאבי

תקוף-אשם:כשהואהפוגרוםבצוליואל
עניאלוהיכםעולם,עלובילי,"סלחו

וקל-וחומרבחייכםהואעני /כמותכם,
על-שכרכםמחרתבואוכי /במותכם/
בואולכם,אפתחה /-על-ולנכיודפקתם

('על ,,לנצח.לנצח,ימה/ולא-כותנתךעל

'בעירבפואמהביאליקאצלאםהשחיטה'),

והשוחטפרחההזקטהזרחה,"השמשההוגה'

אתנוקבהקורבנותדםהשחיטה'וביעלשחט"
הארץ"כל-מוסדותאתלפוררומגיעהתהום

מצייץהמתהגוףעמיחישאצלהריהנמקים",
מביןאינונקם,שואףאינוהדםואילוופורח
דיוק:וליתרתומו.לפיומשיחלושנעשהאת

זה,אותיותשיכולעלחשבשעמיחימובטחני

11 
~ו

ואצלביאליקאצלמנכסי!"ירדתיותראו:
גרוםנפומפשעהחפיםשלמותםעמיחי

האוניםלחוסרמרשיעהעדותמהווהובמלחמה
 .האלשלידוורפיון
 ,האמורבמחזורהאחרוניםהמרובעיםבאחד
העולהנוראה,כפירהלאמירתעמיחימגיע
עושההואכאןבמלחמה.המוותיגוןמתוך

המצווה:שמותספרבלשוןמצמררשימוש
אלוהיךה'ביתתביאאדמתךביכורי"ראשית

להטיחכדייט).(כג,אמו"בחלבגדילא-תבשל

האשמהמכל,החמורההאשמהאתהאלבפני
המשוררבקרב,צעיריםאנשיםשלבמותם

עלאלאהאדמהביכוריעלעודמדבראינו
שלבתמונההמרובעאתומסייםהאדםביכורי
 /,משמומנותקבאביבשוכבצעיר"חיילחטא:
ולא-מביןקטןדמו/מתוכוופורח.מצייץגופו
הגדיאתמבשלאלוהים /.תומולפימשיח
בספרותהשיריםמעטים .]המ[אמו"בכאב

אתובוטהישירכהבאופןשזורקיםהעברית

האלוהות.בפניהקלון
שבראבמימטילשביאליקבכתםנזכריםאנו

שלהתלייןזה ,מאמיניונרצחיםשבועולם
מותר"דמיבפועל:המרצחיםשמאחוריתבל

ו;יביונקדם /רצח,דםויזנק ,קרקרהך-

 .מותולפני

מיואשתשירחמבית-כנסת;"שמעתיב.

כקרם"'ימינו'חרש

החסד")"שעתהספרמתוךנוער,י('אכסניית

גםעמיחישלמשיריוברביםנזכראלוהים
שראוהספריםמןאחדבכלהתיכונה,בחטיבה

ללאוהשמונים,השבעיםהשישים,בשנותאור

 .הכללמןיוצא
ברעש""עכשיוספרומתוךהשיריםבאחד

בביתשהתנהלויכוחעלמספרהוא ) 1969 (
למרותמת.אוחיאלוהיםהאםבשאלהפנימה

עדייןמצליחהמשוררוההתפכחות,ההתבגרות

ילדותי"לאלוהיחסדנוטה"אנילהודות:

הפרקבכותרתזהמשפטשלהיפוכו(וראה
לומרמתקשההואזאתעםברשימתי),הבא
 :עצמול~להקושיאתמייחסאך ,תהילתואת

מדי:כבדהלשוןלהיות/הפכתיחיי"בעייפות
('האני-לא-בי"עולמואתלשבחלו/קשה

על-פיהאלאתלעבודתחתשלי'),מאמין

"אתלפזרהמשוררמתעקש ,ומצוותיוחוקיו
שירי('שניהשנה"פני/כלעליום-הכיפור
מגעשלתוצאההואהאלוהיהטוביום-כיפור'),

 2000אוקטובר
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זאתשמבטאכפיקרובים,אנשיםביןגופני

לי;התגלההאלוהים"היוםהקצרצר:השיר
בכפותעיני;אתעצםמאחורימישהוכך:;

('התגלות').זה?"מינחש,ידיו:;

גדול"אושרמסתתרזהכל"מאחוריבספר
בבתי-כנסת:לעסוקמרבהעמיחי ) 1973 (

באדמה;יחדיוהתחפרוכנסתבתי"ארבעה

ציוןארץ('שירי ,,האלוהים. ת;צ;~ iJנגד

בית-הכנסתאתמתארהואלא>:ירושלים',
הממהרים,תייריוואתבאמסטרדםהפורטוגזי

ממסלולכחלקלרגעלבקרשבאיםישראלים
בית-הכנסתאתומסעדות:רכבותגשרים,של

לשיעוריומשמשבאביבהעומדבפירנצה,
בית-הכנסתואתהשואה:לזכרוכמצבהקודש,
והואבאהבהבגעגועים,המלאונציה,בגטו

מתוכושקמואלהשלריק;ו"קברבית-נכות
 ,,חדש.למוותאולתחיה;

אלוהים'דרכי'שיר-הספרמשיריבאחדרק
הרחקובו'בכותרתאלוהיםה~להמופיעה

דוברומגלההצפויים,הקדושהממקומות
אתעמיחישלהפנתיאיסטי>(אוהחילוני
הישןבפרדסאלוהים"דרכיהאמיתי:ה~קדש
של"אדםעצמואתהמכנההדובר,בשרון."

גן-העדן'שלוותאתזהבפרדסמוצאמטה",
"מותרואתהצהרייםשעותשלהזוהראת

הנצח".מןהעכשיו

על-עמיחימעדיףשאותוהגוף,בתחוםכמו
שלום''הייהמוקדםבשירכמאמרוהרוחפני

גםכך-יזכו"לאגוף,שלהיהשלא"ומה-
 'ברגעיהחייםטעםאתמוצאהואהזמןכמימו
בראיוןבאינסוף.ולאבהווהבחולף,בארעי'

תמידהואהנצח-ב~ליםזאתניסחרדיופוני
העיניים.בגובה

החייםאתהמאפשרלאל'והשבחהתודה
אתמוצאיםהישן'בפרדסהטיולאתובתוכם
'הזמן"בספרהודיהתפילתבמעיןהמשכם

עללבוראועמיחימודהה-דדבפרק .) 1977 (
"עשן;עלדימוייובלשוןכלומר'הנשמה,
אליבאאהבה."זכרונותשלתמיד~~ר;נת
מכאןאהבה.שלמסלולהםהחייםועמיחי'
ליוםעדלשרוף"מתחיליםומידנולדיםש"אנו
 •חיינועםיחדהשריפהעשןיכלהשבוהמוות

אתמוחיםאינםוהחסדההודיהרגעיזאת,עם

ועתיק.צורבחשבוןשלהכלליתהנימה
משמיעהדתועלהאלעלקיצוניביקורתיחיווי

לא"דתות :) 1982החסד"("שעתבספרועמיחי

ריק,זמן /מזכירותרקהןחסד'עושות

ובשופרבצופרמואזין'/בקריאתבפעמון'

האלוהיםאתסליחות:בימי /בדלתובנקישות
('אלוחסדו"אתולאלהזכיריכולותאינן;

החסד').ימיהיו

השניים,עלשבת'לילב'שירכמוכאן,גם
המצווהאתלגמורמוטלהאשה,ועלהגברעל

אהבהשל'טכניקהבשירהשמ:ם.החלושבה
באמצעותהבריאהשלביאתעמיחימפרט ' 11-

"ויהי-הזוג:בנילפרידתועדמפגישההאהבה,

יחדיו'ימים/היינוזקשהרקויהי-בוקר:ערב

'/התחלנוהפוךבסדרהעולם/אבלבריאתכימי
חיותדרךכך;אחרמאושר'אדםביצירת

וגמרנוהאור;עדלמינהוועץועשבו~פורים
 ,,תהום.על-פניוחושךובוהובתוהו
 ) 1985 (תשוב"אדםואלאתה"מאדםבספר

החביבהמחאהבאמצעיכדרכועמיחימשתמש

שלושתילתםתפילהפסוקישלהיפוכםעליו:
אתבספקהמעמידיםבהקשריםהתנ"ךפסוקי

אתההוויהבמרכזומציביםהאלשלקיומו
שםאתקדש'וכךאתגדל'כךבשירהאדם.
דןשופט,"אניהאל:במקוםהמשוררעצמו
נאשם/ואיןמאשיםואין /כס,עליושביחיד
ממשפטים ,,עדויות.עדויות,עדים,עדים,רק

פרנץשיצרהעולםמןלקוחיםשכמואלה,
מזוויתהקדושהאתלהאירעמיחימגיעקפקא,
גוףיתפעל'בבנייןהפעליםרצףאתשונה.

יתקדש,יתגדל'-לאלהמיוחסיםשלישי'
עמיחימחליף-ונו'יתהלליתרומם,
האדם:עלהמדבריםראשון'בגוףבפעלים

להיותיכוליםעצים;שגםלמדתי"בבגרותי
להביןאחיהעודאני /בדומיה.ולסבולחולים
היקוםכך /בצרה.צורסובל';סלעחולה,אבן

זהיזום.והחימדברדףמםך;מם/בי.יתעגל

אתקדש."וכךאתגדלוכךמקומי;
שפתעלהתוהההמשורר'ממקםדומהבאופן
תהיליםמספרהשוועהאתבעולם,האל

-מידותביתליד"עברתי :יומיומיתבסיטואציה
יהוקראתי,לשפות''בית-ספרעליו;שכתוב

בני-אדם;כייה.קראתיממעמקים /יה,

לאלוהיםרק;קוראואלוהיםלאלוהיםקוראים
לשפות').('בית-ספראחרים"

דווקארואההואהימיםאחריתשלהאוראת
המלאיםבאולמותהגדול',הספורט'במרכז

העוסקותואלוהיותצעירותבמתעמלות
אלוהי:תפקידוממלאותאלוהיתבהתעמלות
גוףוכאבי /גוףלכאבינפשכאבי"הופכות
נצח."לתשוקת
פעםהיההאגרוף"גםאחרון'הלפניבספרו

אתעמיחימדמה ) 1989 (ואצבעות"פתוחהיד

העולם.יפיאתרואיםשדרכולחלון'אלוהים
עצמו'לעולםאלאלאלמיועדיםאינםהשבחים

"בקולוהמדאיבים:'המשמחיםגילוייושללעל
אתמשבחאני /נדבותמבקששלתחנון

ב~לותבהיזכרושלישית').('תחיההעולם"
ילדותושלהכנסתביבתהרבשהשמיעהתפילה

ישועת"ותןהפסוקיםפשרמההמשוררתוהה

קיץ('מנוחתעולמם"אלנצח/להולכים
המשפטיםאתלפרקמתעקשעמיחיו~לים').

רקישועה"האםולהקשות:לגורמיםהללו
ומהעולמנועםומה /עולמם?אללהולכים

ישואוליישועההיאמנוחההאם /עולמי?עם
ניסיוןלישועה?"נצחהוסיףמהולשם /?אחרת

מסקנהלכללאותומביאהאינטרפרטציה
כמוחייואתהמלוותב~לים,רקשמדובר
הרגעיםהקטנים,הדבריםשבחימנגינה.

במרכזעומדיםהמוכרות,המחוותהשבריריים,

"במקוםונהירים:קרוביםהםשכןהשירים,

 ,,פתוח.מחלוןמתנוססוילוןהללויהשירת
עולמוכילמודעותעמיחימגיעאלהברגעים
"אניהאלוהית:הנוכחותבליגםיפהמתנהל
בני /הצהריים.אחרבשעותקפהבביתיושב

נטולאניאחר;במקוםרוקדתבתיגדולים,

אלוהים"נטולעתרן'נטולילדים,עגלת
שבכיפור''יוםבשירבנגב').('כאפיקים

הוריו.מותעםלהתמודדהמבוגרהמשורר
סדריאתפורעהואזועםיתוםשלבפראות

אמי;ובליאביבליכיפור"יוםשכןהמועד'
אוכל"אנימורד:הואולכןכיפור"יוםלאהוא
אתלשכוח".לאכדיושותהלזכור;כדי

אבי''מותמחברמחליףהכיפוריםיוםתפילות
הספרשבפתחהאםמותעלהמרגשיםוהשירים
שלבהתרסהשדב,,'תאדםואלאתה'מ'אדם

 :האלידיעלההוריםגזלתאתשוכחשאינומי
'פתחצעקנוובערב /לנו','סלחצעקנו"ביום
הנחאותנו'שכחלנו'שכחאומרואנילנו'/
היום."פנהכישערנעילתלעתלנו/
הבטחות',של'חייםבשירנחתםהספר

(והלאהמבטיחיםעםנמנהכשאלוהים
והשמ:םשמ:םמבטיחה"והארץמקיימים>:

הארץ;אתמבטיחואלוהיםאלוהיםמבטיחים;

שלעירהיאוזו /הבטחותשלארץזוהיכי
וקברקברו;איננובהורידוקברהבטחות;

נדריםלאוהנדריםקברה/איננורחל
והכולמסכות/והכולשבועותלאוהשבועות

 ,, •אחרבדברמכוסה

והואטעות,הוא/גםילדותי"ואלוהי .ג
אלוהים"עדייןנקרא

כךהאחרים,ובימיםעכשיוכתבתי'('פעם

הספרמתוךהת~לים'עובריםכךהת~להעוברת
פתוח")סגור"פתוח

ספרו ,) 1998 (פתוח"סגור"פתוחבספר

נזכרתהאלדמותעמיחי'יהודהשלהאחרון
בטרםעודחש,המשוררכידומהבמודגש.

חייונעילתבפניניצבשהואהמחלה,גילוי
אתלסכםעליומוטלוכיהספרותיומפעלו

יותרבמשךניהלשאותםהאלוהות,עםיחסיו
שנים.מיובל

ועליהאבןשלתצלוםנבחרהספרלעטיפת
שלמקורותיהעל ."ן~~"ויחידהאחת~לה
הפותח,השיריםבמחזורהמשוררמספרהאבן

התפילותמתחלפים,'האליםשכותרתו

מעמדעלעדיםכאלףמעידהלעד'נשארות
כסוגרכותב,הואוכךבעולמו;האלוהות
עליהשכתובאבןמונחתשולחני"עלוכפותח:

קברותמביתשאריתמצבה,שבר /'אמן',

שבהבעירשנים,כאלףלפנישנחרביהודי;

"~לההכתוב:אתמפרשהואועודנולדתי."
וסופיקשהאמןבאבן;עמוקחרותה'אמן'אחת

כמוומזמררךאמן /ישוב,ולאשהיהכלעל
 11 •רצוןיהיוכןואמן'אמן /~תפילה,
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אתמפרקעמיחיהמחזורשלהשניבחלקו
'תיאר'-מרכיביםלשלושה'תיאולוגיה'ה~לה

הימצאותעלומצביע-'יה'-ו-'לדג'-
נשאלתהיוונית.ה~להשלבסיומתהאל

מפוזרתהתשובה-זה?הואאלאיזההשאלה
הלא-נראה,האלהמחזור:חלקיפניעל

 .הנצחיהחמקמק,
אונפתחחלוןכמויהיהשהאלרוצההמשורר

אפשרשדרכםהחוצה",רקשנפתחתדלת"כמו
דלתכמוהוא"האלאולםהתבל'אתלראות

עלוהחוצה,פנימהצירה;עלמסתובבת

אחרית."בליראשיתבליתיסוב/סביבותיה
שלדמיונופריהואעמיחי'אומראלוהים,
אומר"אניהאינסופי:המשחקומכאןהאדם

 /לאלוהים.קדמושהתפילותשלמה;באמונה
יצרהאלוהים /האלוהים,אתיצרוהתפילות

שיוצרות /תפילותיוצרוהאדםהאדם;את
האמונהואילוהאדם."אתשיוצרהאלוהיםאת
שחלףהאלוהים,אלהמובילותהמדרגותהיא

שלאלמקוםשעולות/"מדרגותשוב:לבלי
 •.שוב"קיים
ביקורתי:באורעמיחימעמידהתפילותאתגם

שאלוהיםלאחרהיהודיםצעקותהןהתפילות
"ומאזתורתו:אתלהםוהשאירהארץאתעזב
שכחתאחריו'וצועקיםאותו/מחפשיםהם

אחריםאדםובניגדול;בקולשכחת,משהו'
ואםהיהודים."שלתפילתםשזוהיחושבים

בלתיעמולבניהאלביןשהפערהבנולאעוד
טורחיםהם"ומאזעמיחי:'מנמקלגישורניתן

 · ...הימצאו/מקוםעלבתנ"ך/רמזיםלמצוא
רחוק."הואאבל

העומדהעםמתוארהמחזורשל 11ה-בפרק
לתחינתמגיבשאיננו~למולבתפילה

קולותיהם.בגבורגםהנואשים,המתפללים
ובטרםאדישות.מגלההואתחנוניהםמול

שנאמרכפילכלות,עמותםכברויזכויתעורר
שמשהו"ונדמההמתריס:השורותבצמד

כברהיהודיהעםאבל / 'י~ tואוליבועוררמת
נגמר."

אלוהיואתלדובבהיהודיהעםכשלרןמול
בפרקיוהמרגשהיפההבא,בחלקמתוארת

שהתמידהמשורר'אבישלהצלחתוהמחזור'
שירמשזהיותרלו.נענהשהאלעדבתפילה
לתפילת"גםלאב:הערצהשירזהובאלאמונה
שמתנועע/אחדתמידשניים:;צריכיםיחיד

כשאביאבל /האלוהים.הואנעשלאוהשני
נועובליזקוףבמקומו/עמדהואהתפלל
ולהתפללסףףכמולנוע/האלוהיםאתוהכריח

אבי."אל
והסגירה,הפתיחהחשבוןאתעושהכשהמשורר

לסלוחמסוגלאיננוהואוהנעילה,החיים
"קולשהואהאהבהלקולבניגודלאלוהים.

מגירה"קולהואהאלוהיםקולנפתחת"מגירה
עשרותעמיחיהשתמשזההבדימוינסגרת".

הספרמתוךמוכן''אינניבשירקודםשנים

בשורות:הפותחשירתקוות"'שתי"במרחק

אלוהים /בית.אלףלפיבמ~בההמתים"שמות

חוזרעכשיו'ועד."לעולםהמ~רותאתסגר
זולתאמונהשםמוצאולאילדותואלהמשורר
הכנסתבביתבילדותיאהבה"למדתיהאהבה:

הנשיםבעזרתהנשיםבעזרתילדותי/של
אנשים,שלאהבהזוהיאךהמחיצה".שמאחורי

שירלאלכלה.חתןאהבתלאשה,גבראהבת
אהבה.שיראלאהחזןאוהמתפללבפיאמונה
וספרינפרדיםשלאהאוהביםעלנאמרהקדיש
אנוש:ובליטופיבמלבושיזוכיםהתורה

תורהספרימלבישיםמשי"ובתחתוניות
רקומה;קטיפהשמלותועליהןמגולגלים/

בעוברםולנשק /דקות.בכתפיותמוחזקות
בעוברםוללטףהבמה/אלקודשמארון

נגישים,בהיותםרק ".בעוברנובעוברם,

לעוררהקודשכלייכוליםודמויי-אדםמובנים
אותהוי.דפהשלמחוותערגה,אמפתיה,
'אניהמחזורשלהשמיניבפרקעולהתפיסה
החלטהמתוקףסגידהלאשהיה'.מהשלנביא

החיים:מעצםטבעיתאמונהאלאלהאמין
אנישנפל;דברלהריםשמתכופף"ובגופי

דתי."זואמונתי'זולאלוהים.משתחווה
נוקטשאינואמירתי'בפרקנחתםהמחזור

אתוממקםרמיזה,בלשוןאועקיפיןבדרכי
העשריםהמאהשלהגדולהאמונהמשבר
איןאושויץ"אחריויחיד:אחדבמקום

עשןעולההוותיקןמארובות 1תיאולוגיה:
 /אפיפיור.להםבחרושהקרדינלים'/סימןלבן

סימןשחור/עשןעולהאושויץממשרפות
העם /בחירתעלהחליטוטרםשהאלוהים
הנבחר."

דןשלשירואתעמיחימהדהדאלהבשורות
יהודישלמפיומצמררמונולוגשכתבפגיס,
מהביהשאירלא[הבורא]"והואשרוף:
כחול;קליל'עליתיאליו'וברחתי /שימות.
עשןאלעשןמתנצל:;אומר:הייתימפויס,

אצל .)'תודע'(ודמות"גוףלושאיןיכול;כל
"היהודיםכמעט:זההניסוחמופיעעמיחי

לאלוהיהם/דומיםעכשיונעשובשואה/שמתו
להםאין /גוף.לוואיןהגוףדמותלושאין
המשוררים,שניגוף."להםואיןהגוףדמות

מחדשלבדוקמחויביםהשואה,אחריהכותבים
גוף,צלם,בריאה,אלוהים,המושגים:את

הגן.ילדיעלרחמיםסגולה,עםישועה,
'פצצתבשירנחתםפתוח"סגור''פתוחהספר

האבןאלעמיחישבזהבשירהיהודית'.הזמן
ההסתייגויות,כלאףעל"אמן".המלהועליה

"השינויכי:האמירהלמרותוהטענות,הספקות
המשוררמוצאנביאו",המוותהאלוהים,הוא

האבןשעלה~להאתלהגותהכוחאתבעצמו
מיואש-אשרורכעיןמחודשת.אמונהשלבסוג

כלזוב~להשמצאוהטעםמןהנובעמשלים,
ושונהחוזרתפילתו'בנוסח •העברדורות
עבורהמקרא,מימיהמסורתעלעמיחי

בנוסחקדמונים,תפילהבסידוריבתלמוד'
שולחניעלהזאת"האבןלזמננו:ועדהמקובל
להיהיושלאאמתאבןהיאשלווה/לינותנת

אבןחכמים,אבןמכלחכמהאבןהופכין'/

 /שלמףת.מכלשלמהוהיאשבורה;ממצבה
ועלמעולם/שהיוהדבריםכלעלעדותאבן
 /ואהבה.אמןאבןלעולם,שיהיוהדבריםכל

 ".רצוןיהיוכןאמןאמן'

נעילהאחרי .,
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הובא ) 24.9.2000 (תש"סאלולכ"ד ,'אביום
המשפחה,בניעולמים.למנוחתעמיחייהודה

ואוהביחבריםאמנים,סופרים,משוררים,

אותוליווינווחדשים,ותיקיםמוקיריםשירתו'
לאומיבטקסספראבכיכרהאחרונה.בדרכו

פוליטיקאים,בנאומילעייפהוגדושרב-רושם
כלאתשהשמיעוומרבי-רטוריקה,עקרי-רגש
המשוררנלחםשבהןהשגורות,הלשוןמטבעות
ובצניעותםבכאבם'שבחרוילדיורקבשירתו.

והזמרתשיר'לקרואאוקצרמשפטלומר
הרטיטומשיריו'לשירשהפליאהרביץ'יהודית

הלבבות.את
העלמיןבביתהקבורהבטקסיותר'מאוחר

הממהרבערבהמצלמות,מעיןרחוקסנהדריה,
למראההתרגשתיירושלים,שמיאתלהחשיך
מהןכמהברעננה.תיכוןמבית-ספרנערות

הטרי'הקברעלפרחיםזרזקכבתןבשםהניחו

המשוררשלפטירתווהתייפחו.הצדמןעמדו
מחוותבעיניזוחיתהבהן.נגעהבאמתהיקר

האישי'למשוררביותרהכנהההוקרה
יודהליוקוראיםיהודה"ש~ישכתבהאינטימי'
באהבה".

חיתההמכוניתלשפלה.חזרנוהלילהרדתעם

משירתובשורותמחייו'בזכרונותמלאה
 •לה.יכולאינוהגוףשמותובאהבה

תשס"ארה"שערבתל-אביב,
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לויתןעמוס

אירועיםספרים,מוספים,

המילניוםועידתעלהרהור

באו"ם,שהתכנסה , 2000המילניוםועידת
מנהיגיכלשלמרוממתבהכרזהנסתיימה
הכבודלשמירתבאחריותםהמכיריםהעולם,
לחלץוהקוראיםאדם,בניביןוהשוויוןהאנושי
 • 2015שנתעדבעולםאדםבנימיליונימעוני

זוהישבפועלברורהמשותפת,הקריאהאףעל
המדינותראשיהמנהיגים,רובשלקריאה
מיעוטאלהמופניתהשלישי'בעולםהעניות

בעולםהעשירותהמדינותראשיהמנהיגים,
אתלהגשיםמסוגליםהםרקשכןהמערבי'
בה.האמור

למונחיפוליטייםממונחיםאותהלתרגםאם
ניתןהאחרונים,בעשוריםהאידיאולוגיהוויכוח
שלגלהרפשיטתאתחושפתהיאכילומר

הרלוונטיותאתומבליטההפוסטמודרניזם,
הפוסטמודרניזם,המודרניזם.שלהמחודשת

הנראטיביםלשוויוןלגיטימציהיקשהעב
פעריםהנציחרקבפועלהשונים,התרבותיים

נראטיבים,ביןשוויוןשאיןברור .גורופי

רקוכיהחברתי-כלכלי'בתחוםלאלפחות
המודרניהתרבותי-מערביהנראטיבאימוץ

אתלחלץיוכלמכך>המשתמעכל<על
קדימה.ולהצעידןממצבןהנחשלותהמדינות
המרכזילנושאישירקשרגםישהללו(לדברים

להלן>. .המדורשל

נגועהיהמרקםגםאוריינטליזם:

1 • 

שלהניאו-מרקסיסטית,הביקורתית,גישתו

בראשמבקשתשאיננהמעיד'וארדאד

לשפוטאלאהעולם,אתלהביןובראשונה
להרשיעו'אלאאותו'להסבירלאאותו'

מרקםעםדווקאלמדימוזרבאופןמתנגשת
 .ספרובשערמופיעמשלושמוטואףעצמו'
עובד'(עם"אוריינטליזם"המונומנטליספרו

מאנגלית:הרצוג,חייםומכוןאופקיםספריית
ספרלהיותובנוסףעמ') 354 ,זילברעתליה
מתעתעספרגםהואונפתל,מורכבחשוב,

בפערבמיוחדנחשפתשלוזותכונהמרגיז.ואף
לביןעצמו'והספרלספרה"מבוא"שבין

נאלץהואשם ,"-1995מ"אחרית-דבר
שלהשגויות""הקריאותריבויעםלהתמודד

מ"הרשעותיו"אחדותעללהתנצל'ואףהספר
אלה,עניינים(בשניכהלכההובנושלא

הפעם>.אעסוקבעיקר'

לסבורשאפשרלמהבניגודאוריינטליזם,
אםכי(מזרח),באוריינטעוסקאינומשמו'

שבובאופןכלומר<מערב),באוקסידנטדווקא
שאישבאופן(אוהמזרח.אתהמערברואה

המזרח).אתרואהשהמערבסבורמעיד'המזרח,

שופטתר~יהכן'גםזומעיד'שללשיטתו
עלרבבתמצותמוגדרתשהיאכפיומרשיעה,

 :).ל.ע-שלי(ההדגשותהעטיפהגב
חתרנותומבקרהפילוסוףשלהגותו"בדוח
הידעגוףכילהוכיחסעירמבקשפרקומישל

ונצברשנוצרוהאמנותיהספרותיהאקדמי,

המזרחועלהמזרח,עלהמערביתבתרבות
חיהזהתמים.ירעחיהלאבפרט,המוסלמי

חשכיחצראתהאחד,אתשהגדידירע

נאסףלאהואהמערבית.החוויהשלחרמוני
וחחוכמחהמרעאתלהעשירכרידק

שלאחרתלמטרהבעיקראלאהאנושית,
המבטנקודתזוהיוהכנעה".שליטהכיבוש,

מבטנקודתשאיננה-המחברשלהעקרונית

ששם-מלכתחילהמעורבתאלאנייטרלית,
התודעהמעלהמסווהאתלהסירלמטרהלו

למזרח.ביחסהכוזבתהמערבית
האנושות,שלכימיההםהאוריינטליזםימי

אוריפידסאצלכברהתחלותיואתרואהומעיד
עלמשקיףשהואובאופן'הפרסים'במחזהו
מדברתשאסיההואכאןשחשוב("מההמזרח

 ,, ...כמנצחהשמצוירהאירופי'הדמיוןבזכות
ב'קומדיהונטהאצלבהמשךוכן ;) 56עמ'

-מטו("מאולאיסלאםביחסוהאלוהית'
שלחטאיםשלנוקשהלמדרגשייך-מוחמד

 " ...וריבמינותזורעיונטהבפישמכונהמה
מערביים,יוצריםשלארוכהושורה ) 67עמ'

שתיבתוךארוגהכברהמזרחיעלשדעתם
קדומות.דעותשלוערב
כמובן'מוקדש,הספרשלעיקרוזאת,עם

תקופתהמודרנית,התקופהשללאוריינטליזם
והגלובליזם,הקולוניאליזםהאימפריאליזם,

ממששלולהשתלטותלכיבושגםהקשורה
רןיכ(במזרח-חתמהאוריינטחלקיםעל

ואנגליה).צרפתעל-ידיבעיקרובמזרח-הרחוק
בעייתו'עיקרגםלדעתי'נחשפת,כאןאולם
דןאינומעידהנאות.ההסברחסרוןכלומר

כלומרהיסטוריות,כבתקופותהללובתקופות
שישהקפיטליזםבהתפתחותהכרחייםכשלבים

דיאלקטית,תופעהכלכלשונים,צדדיםלהם
וזאת,ומרשיע,שופטבעיקרכאמור'אלא,
גרידא.רגשייםממניעיםהמקרים,ברוב

המחלוקתזו'מבחינהכאמור'מאלפת,
אירוניאולימרקם.קולעםלושישהסוערת

להסביררקלאלפילוסופיםשקראשמיהדבר
לאאחראיולכןלשנותו'גםאלאהעולםאת

הניאו-מרקסיסטית,השיפוטיתלגישהמעט
בעצמוכנגועמעידבעיניאשםנמצא
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מערביתכוזבתבתודעהכלומרבאוריינטליזם,
למזרח.ביחסתיגזענ

נסובה ,סעידאצלמובאתשהיאכפיהמחלוקת,
ניתחשבו-1853במרקםשכתבמאמרעל
 ,לשיטתו ,וטען ,בהודובריטניהשלטוןאת

מאפשרתהקולוניאליבשלטונהשבריטניה
כבדבמחיראםגםאמיתית,חברתיתמהפכה

סעיד:שםמעירכךעללתושבים.
הקושיעםאותנומעמתמרקסשל"סגנונו
בנוהמתעוררתהטבעיתהסלידהאתליישב
אחינושלסבלםלמראהארםכבני

משתכחשחברתםבזמןחאוריינטלים
שבתמורותההיסטוריהכורחעםבאלימות,

ביקורתיעיקרוזוובאמת, ,) 138<עמ'אלח"
ב'א'וריינטליזם"לנוניתניםלא ,הספרעל

ההיסטורי"הכורחבדברהסבריםשוםכמעט

האובייקטיבי,הכורחכלומרשבתמורות",
מןמאודהרבהבומובעתזאתולעומת
אחינושלסבלםלמראההטבעית"הסלידה

הסובייקטיבית.הסלידההאודיינטלים",
אתבעקיפיןסעידמאשר(ב"אחרית-דבר"

היה"אוריינטליזםספרו:שלהזוהחולשה
קפדנימזןאקדמאיםעל-ידילהתקפהמטרה

אי- ,שלוהשיוריההומניזםבגיןונוקשה,
הסנטימנטליוטיפולוהתיאורטית,עקיבותו
הואאוריינטליזםהוא!שכךשמחאניבנושא.

עמ'תיאורטית"מכונהלאעמדה.הנוקטספר
295 (. 

מאמרמאותובהרחבהדיומצטטממשיךסעיד

יהיואשר"יהיובהמשך:האומרמרקם,של
היאמדעתשלא(בהודו>,אנגליהשלפשעיה
המהפכהאתלחוללההיסטוריהבידיכליחיתה
לרגשותינושיהיהככלמרכןועלהזאת.

זכאיםעתיק,עולםשלקריסתומראההאישיים
גתה:עםלהכריזההיסטוריהמבחינתאנו

נפיקכיוסיגופיםמכאובותעלנתייסר'כלום
משתמשסעיד ,) 139<עמ'למכביר?'"עונגמהם

המערבי-מ'הדיוואןמרקסשלהזהבציטוט

תפיסתואתלהדגיםכדיגתהשלמזרחי'
כילומרוכדימרקם,שלהאוריינטליסטית

הםהאוריינטבענייןתפיסותיומקורות

פחות"חאוריינטמשיחיים:ואפילורומנטיים
מאשראנושיחומרבתור(למרקס)חשוב
ניתוחיורומנטי.גאולהבפרויקטיסורבתור

כלילאפוא,חולמים,מרקסשלהכלכליים
 .)םש(סטנדרטית"אוריינטליסטיתמשימה
אוריינטליסטאפוא,הוא, ,סעידבעינימרקם,

צריכה"אנגליהכיודבריומהשורה,עיןצר
הרסנית,האחת-בהודוכפולהמשימהלמלא

האסיאתיתהחברהחיסול-מחדשתהאחרת
הםבאסיה"מערביתלחברהיסודותוהנחת
אחרת,זאתלפרששאפשראף ,סעידעבור

לכך.חד-משמעיתהוכחה
בהבאתכאןלעסוקאוכלולאהיא,דעתי

פרשנותוכי ,הספרעיקרשהןהוכחותאינספור

"העובדות"להיותשאמורותלמהסעידשל
אףלעתיםמגמתית,פרשנותכללבדרךהיא

הואכיצדלמשל(ראה,קנטרניתסנטימנטלית
היחידההאורנקודתסואץ.תעלתבנושאדן

היאדה-לספס,שלהזההכבירבמפעל
נאצר).בימיעליהלטותהחשת
דווקאהבולטת ,גישתובהדגמתרקאסתפק
ונותןהיסטורית,בזוטותמטפלשהואשעה
בריטניהממשלתשלהתקנהעללעטו.דרור

מוקדמתלפנסיהבמושבותפקידיהאתלהוציא
כותב:הוא

הפקידיםאתלהוציאהנוהג"כשהשתרש
לגימלאותמקומותובעורבמושבותהבריטים
עידוןעורהושגשנים, 55לחםכשמלאו

חורשהלאאוריינטלישום-באוריינטליזם
אישושוםומתנוון,מזרקןמערביאישלראות
עצמואתלראותהוצרךלאמערבי

אלאהנתין,העםבניבעיניבהשתקפותו
(עמ'תמיר"וערנירציונלינמרץצעיר,נדאג'

מהימנה?היסטוריתפרשנותזוהאם .) 44

הפוכה?גזענותשמאאו ?ארסיתסאטירה

אקטואליים,פוליטייםיעדיםבהחלטישלספר
 ,כללבדרךהחדשיםלהיסטוריוניםשישכפי

אומרהמבואבסיוםהמדעיים.ליעדיםמעבר
לקוראיםבמיוחדנוער"הספרכי ,סעיד

כוחוחננתלקראתכצערהשלישיבעולם
להדגיםכריהמערבי,חתרנותיהשיחשל
תרבותיתשליטהשלהכבירהמבנהאתלחם

לשלטוןנתוניםשחיולעמיםולהציג
שבהחלתוהפיתוייםחסכנותאתקולוניאלי,

 .) 29(עמ'אחרים"ועלעצמםעלחזההמבנה

אפילומעורבת,אישיתבנימהכתובגםהוא
הכתיבהמסממניהיאשגםצורב,עלבוןמתוך

כימצייןסעידהסובייקטיבית.הפוסטמודרנית

היותולעובדתחבהואמחקירתוהרבה
מושבותבשתישגדלילד ,בעצמו"אוריינטלי"

כלכיאםובמצרים,בפלסטינהבריטיות,
בעידןדווקא ,לדבריו .מערביהיהחינוכו

התחזקו ,והטלוויזיוניהאלקטרוני
להשפעתבנוסףהאוריינטעלהסטריאוטיפים

ואנטי-האנטי-ערביתהקדומההדעה

והשפעותיוערביהיהודיהסכסוךאיסלאמית:
עמדהכלשלמוחלטכמעטוהעדרבאמריקה:

האיסלאם.אוהערביםעםהמזדההתרבותית
החלוקהעםהיוםמזוהההתיכון"המזרח

ושוחרתהדמוקרטיתישראלביןהפשטנית
הטוטליטאריםהרעים,הערביםלביןהחירות

הגזענות,"רשתכימוסיףוהואוהטרוריסטים".

האימפריאליזםהתרבותיים,חסטריאוטיפים
הרח-הומניתגיחוחאיריאולוהפוליטי
היאהמוסלמי"אוהערבינחשלכורים

 .) 31<עמ'הזההספראתלכתובלושגרמה

עיקרימרוכזיםבוהמבוא,שבסיוםפלאלא
אתמשווההואהשיפוטית,ביקורתו

הואגםהיהכאילולאנטישמיות,האוריינטליזם
התרבותלקתהשבונגעאוחוליאיזה

בספרו:המוזכריםמיוצריהורביםהמערבית

שלתולדותיואתכותבעצמיאת"מצאתי
המערבית.לאנטישמיותוסודימוזרשותף

בענףוהאוריינטליזם,שהאנטישמיותהעובדה
אמתהיא ,מאודדומים ,שלוהאיסלאמי
רוצההייתיופוליטית.תרבותיתהיסטורית,

שליטהפועלתכיצדלהבנהכאןלתרום
האוריינטאתשתבטלהבנהתרבותית,

 ,) 32<עמ'וכל"מכלוהאוקיסדנט
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דבריםבערבוביהמשמשיםבוזה,שספרכנראה

וכלה ,אישיעלבוןברגשיהחל ,מאודרבים
הואחשובות,תרבותיותהיסטוריותבתובנות

וסתירות,פרדוקסיםרצוףמתעתע,ספרבאמת

בנוסףשגויות","קריאותהרבהשהוליד
ב-לראשונהאורראהמאזהרבהלהשפעתו

התעלםלאכיייאמרסעידשללזכותו , 1978
ב"אחרית-דברבהםדןוהואאלהמכל

להלן,אציין, .) 306-287<עמ' " 1995למהדורת
בלב.דמהןקטןחלק
 ,הספרשלבהתקבלותוהקשור ,הראשוןהדבר
"האנטי-הוא ,מכליותרסעידמצטערשעליו

לדבריו ,זוהיהספר".שלכביכול,מערביות,
שגויהקריאהזדונית.לאאםשגויה,קריאה

תומך"בעצםשהספרלחשובהיאפחותלא
מוסלמי".בפונדמנטליזםאובאיסלאמיות

אלהכי ,הספראתשקראכמי ,לומריש
סעי.דשלמתעתעות,ודימפתיעותדיאמירות

 ,למשלהמבוא,מןלמעלהשהבאנוהדבריםהן
בעולםקוראים"לקהלמיועדהספרכי

לכתיבהשדחפוהומהסיבותחלקוכיהשלישי",
הכלליתגישתווהןהערבי",של"הסטיגמותהן

 ,בכללהאוריינטעלביקורתמילתאףבהשאין
"שגויה"לקריאהעילהלשמשבהחלטיכולים
אפילומאשראחרית-דבראותהבהמשךכזאת.
אכן"הספרכימתחסדתבגאווהעצמוהוא

שלהמתמדתאיבתושלאמיתיתתחושהנתן
הגיבגםוהואהערבים,שחשוכפיהמערב

גישרהררביםמשכיליםשערביםתגובה
 .) 292<עמ'חולמת"שהיא

עלסעידשלהפליאההיא ,יותרשמתמיהמה
קראוהערבי"בעולםהבאה:השגויההקריאה

כהגנהעליווכתבו'אוריינטליזם'את
פיעלאףוהערבים,האיסלאםעלשיטתית
כללאעניין,כללישאיןבמפורששאמרתי

האוריינטמחםלהראותיכולתשכן
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אפשרהאםהייתכן?חאמיתיים".וחאיסלאם
הקרויספרשלעמודיםמאותאחרי

"מהםידיעהכללושאיןלומר"אוריינטליזם"
אמנםואםהאמיתיים"?והאיסלאםהאוריינט

שיחסולמשל'לו'ייןמבכזאת,ידיעהכללואין
ריבשזורע"חוטאכאללמוחמדונטהשל

עשרותוכןמסולף,אושגויהואומינות"
רשימתלמשל'מביא,שהואדומותקביעות
קרומואצלהערביםשלהשליליותהתכונות

 ,) 41(עמ'

טועןדלעיל'הידיעהאיטענתאתלבססכדי
כלומראנטי-מהותנית,היאשהשקפתוסעיד
וכדומה,אמיתיאוריינטמהויודעאינוהוא

עשיםבהםקבועה.מהותאיןשלדבריםמשום
<עמ'הזמןכלמשתניםולכןאדםבניבידי
אותומסבכתזומילוטטענתאולם ,) 288

היסודמתכונותאחתראשית,אחרות.בסתירות

המחותנותהיאלדבריו'האוריינטליזם,של
נובעתאוריינטליזםשקראתילמה"התנגדותי

אלניגשהואמחשבהשיטתשבתורמכך
מנקורתמורכבתדינמיתהטרוגניתמציאות

מעשיהואגםוהלא ) 290(עמ'מחותנית",מבט
אמנם?מערבייםאדם,בניידי

הגישהשלהשליליותהתוצאותאחתשנית,
ספרוכללאורךלהמתנגדשסעיוהמהותנית,

שציטטנוכפילביטולה,להביארוצהוהיה
(המהותנית)החלוקההיאלמעלה,המבואמסוף

המערבשיצרחלוקהולאוקסידנט,לאוריינט
"האחר"אתולתארעצמואתלהגדירכדי

מסבירכשהואוהנהדמוני.כמשהוהמזרחי

שבניהעובדהואתמהותנית,האנטיגישתואת

לפתע,ידיהם,במוזהויותיהםאתבוניםאדם
דווקא:חיוביתחשיבותזולחלוקהיש

אתדורשתתרבותכלשלוקיום"התפתחות
בנייתומתחרה.שונהאגואלטדשלקיומו

חאוקסירנט,שלאוחאודיינטשלהזחות,
תקופחכלו'אחדים'.ניגודיםביצירתכרוכה

שלחן"'האחדים'אתמחרשיוצרותחברהאו
כאןמוסברהדמוני""האחראפילו ,) 289(עמ'
אוהד.באור

מצביעשהואנוספתשגויהקריאהגםמעניינת

אתכךכלנאורבאורמאירהושלאעליה,
חסידיהפונדמנטליסטים,"בעינישלו:ספרו

נחשביםהמוקרם,חאיסלאםתחיית
מסוכנים,דושריסלמןכמוחאודיינטליסטים

מטיליםהזאת,בגיוסהמתערביםחםכי
אלוהית.ולאמזויפתשהיאמראיםספק,בה

חיהספדישליתרונואפוא,בעיניהם,
שלהזדוניותחסכנותעלשהצביע

אתאיכשהווחילץחאודיינטליסטים,
 ,) 290(עמ'מציפורניהם"חאיסלאם

שעשהמהלעשותהאומץהיהלאלסעיד
עלביקורתלמתוחהאוריינטליסט,רושדי'

זולאאםואפילו .הפונדמנטליסטיהאיסלאם
שדווקאהעובדההריסעיד'שלכוונתוחיתה

ומחסה,הגנהבספרומצאוהפונדמנטליסטים
משמעות.חסרתאינה

ופרדוקסיםסתירותעודעללהצביעהיהאפשר
הוא"אוריינטליזם" .בכךנסתפקאבלרבים,
הבחינהמןרקלאאבלטורד'ספרבהחלט

עליה.חשבשסעיו

הרעותהבשורותאוריינט:

לייצאסעידשלל"אוריינטליזם"במקביל
"ארמוןעג'מיפוארשלספרואתלקרוא

עםבהוצאתהוא(גםהערבים"שלהחלומות
זילבר'עתליהבתרגוםאופקים,ספרייתעובד
קבוצותשלבסיפורןהעוסק ,)'מע 315

וגדושחדשחזוןלעצבשביקשואינטלקטואלים
הערביתוללאומיותלתרבותומרץנעורים
המודרני.בעולם
המיותם","השלוםהספר'אתהחותםהפרק
למצריםישראלביןהשלוםבהסכמיהעוסק
הסכמימאזלפלסטיניםישראלביןוכןולירדן'
מסךכיסבוראבי .למדימדכאהואאוסלו'

בעולםהמתרחשאתמרובנומסתירחולשל
שלאפשוטמעדיפיםאנוואוליסביבנו'הערבי
מספרו'להסיקשאפשרכפיהמחבר'לדעת.

התמונהאולםהשלום,מחסידידווקאהוא
הערבים"שלהחלומות"ארמוןעלמציירשהוא

לדבריו' •מבחינתנולמדיפסימיתהיא
היחידההיאוהצבאיתהפוליטיתהמנהיגות

שהחברהבעודלשלום,כיום,המחויבת,כמעט
האינטלקטואליםובעיקרהערבית,האזרחית
השלום,החריפים.ממתנגדיוהםשבקרבה,

שכבהידיעלנתמךעג'מי'שלמתיאוריונדאה
ציבוריתתמיכהעלנשעןואינובלבד'דקה

רחבה:

משטריםבידימלמעלה,עשהשב"השלום
מתנגדיואתמצאובגנבה,אוטוקדטיים,

האזרחית:החברהבכיסיביותרהנחושים

הרופאים,המהנדסים,המקצועיים,האיגודים

דווקאהספרותיות.והגילדותהעיתונאים
ביותר'והעצמאייםהחופשייםהמעמדות

המגזריםבקרבדווקאהישנה.באיבהתומכים

ההתנגדותלהתבטא,והמיטיביםהנאורים
ביותר'העקשניתהיאישראלעםלנורמליזציה

להימחקעשויהסכסוךשמאהבגידה,ותחושת
(עמ'ביותר"החזקההיאהשליטים,בפקודת
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שלהקיצונייםממתנגדיוהאינטלקטואלים,בין
עג'מישלבספרופוגשיםאנואוסלו'הסכם

שהוא,ככלסעי.דאדוארדמיודענואתגם
אידיאולוגית,מבחינהאנטי-מחותניכזכור'
קבועהלאומיתישותלכלמתנגדכלומר

מתגלההוא )"ב"אוריינטליזם(כנאמר
העיקריוכיריבולמדיקשוחלאומיכפלסטיני

אומרעג'מיאוסלו.הסכםלאחרערפאתשל
נטשוהפלסטיניםהאינטלקטואליםמןרביםכי
אדוארד .לבדוכמעטשנותרערפאתאת

לשעברהפלסטיניתהמועצהחברסעיד'
במעלה,הראשוןהפלסטיניוהאינטלקטואל

אוסלוהסכםכיטועןסעידמהם.אחדהוא
משליטערפאתוכיאמריקאי'שלוםהסכםהוא

הפלסטינים:עלישראלשלטוןאתבאמצעותו
הביתשלהדרומיתהמדשאהעלהגדול"היום
יאסרביןהנודעתהידלחיצתחיתהשבוהלבן'

לכלאבליוםשיהיהראוירבין'ויצחקערפאת
קםפלסטיני-קוויזלינגימשטר ...הפלסטינים

 ,) 248-247(עמ'סעידכתבבעזה"

נתביהןשלנצחונואתבברכהקידםגםסעיד
 .רביןרצחלאחרפרסשלהפסדוואתבבחירות

פנים"מעמידמפרסוברוטליגסנתניהו"טוב
כימצייןעג'מי ,) 258(עמ'סעידכתב

יותרחששובכללהערביםהאינטלקטואלים
מאשרפרס,שלהחדשהתיכוןהמזרחמחזון

נתביהן'שלנצחונו •נתביהןשלהישנהמהאיבה
העולםאלחזרההיה'מי'עגאומר

אותווהביןבובטחהערבישהאינטלקטואל
 .)םש(

בדברימתובליםלכאורהכיאםדומים,דברים
לאריבראיוןגםסעידאדוארדאומרנועם,
הארץ'ב'מוסףשלי"השיבה"זכותשביט

אבןליידותכברשהספיקסעיד ,) 18,08.00 (
להתנצלוגםפאטמה,בשערישראללעבר
אתקצתהמזכירמעשהו'עלמוזרבאופן

ל'א'וריינטליזם"דבר'ב'אחריתהתנצלויותיו
אבןיזרוקמיבחוריםכמהעםהתחרה("בני

אוכלאםאותישאלהובתייותר'גדוללמרחק
יצראתאצליעוררזהודיע?כמואבןלזרוק

 )" ...וזרקתיאבןהרמתיהאדיפלי'התחרות
הסכסוך:לסיוםתנאיואתמסביר
איןהסכסוך'קץעללחתוםיכולערפאת"לא
בתנאיםלאובוודאיזאת,לעשותזכותלו

עלתקבללאשישראלעדקלינטון.שהציג
שעשתהמהעלהמוסריתהאחריותאתעצמה

ישראלעליסתיים.לאהסכסוךלפלסטינים,
על ,-1948בהנישולעלבאחריותהלהכיר

והקיפוחהסבל ,בןהחורועל , 196 7ב-בושהכי
ושתייםחמישיםבמשךלפלסטיניםשגרמה
ההתחלה",זושנה.
(השואה>היהודיתגריהנטרמכירסעיד

"סכסוךזהובעיניוולפיכך(הנכבה),והערבית
ביןבסימטריהמכידהואאיןאולםעלה"'ב
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וצדהאשם,שהואאחדצדכאן"ישהצדדים.

הקורבן".הםהפלסטיניםהקורבן.שהואאחד
כיווןפתיר'הזההסכסוךבאםמפקפקגםהוא

שלהמשיחיהדחףאתליישבדרךשאין
שלהדחףעםבשואה,שמקורוהציונים,

אחדשהואאףלאדמה.להיצמדהפלסטינים
עלשכתבלדבריו'המעטים,הפלסטינים

הואובדכאו'בבוכנוואלדביקרוגםהשואה
אירופהיהודיאתלקלוטהיהשאפשרסבור

אחרות.בארצות

כלפיישראלשלהמתמשך"העוול
זה,לעוולאחריתהוהכחשתהפלסטינים,

מההפלסטינים."אצלעצוםכעסהולידו
שלכךסבור(ואנילדבריוכךכלשמדהים

האטימותזולב>לשיםצריךבמיוחדצריך
לסבלרגישותהוחוסרזהעוולכלפיהישראלית

רגשותעללדרבמסרבסעידוהשפלתו.הזולת
"כלאומר:זאתבכלהואאבלנקם,אושנאה

כבר'ייגמרשהכולרצוןרקלאאצלימולידזה
אחדשיוםמשלי'הזדמנותרוצהשאניאלא
 " ...תחטפואתם
כאמור'היסוד'בעתיד'שלוםלפתרוןבאשר
חושב"אניבאחריותה.ישראלשלהכרההוא

חייבתישראליכלשלובמצפונושבתודעתו
מחתהשלושהמדינההידיעהחקוקהלהיות

 ." 1948לפניכאןשהיוהערבייםהחייםאת

שיושביםשהישראליםלומרמתכווןאינוסעיד
זו'מהכרהכתוצאהלעזוביצטרכוהיוםכאן
בקרבמוסריבניצחוןמחירבכלרוצההואאבל
והצדק.הקורבןתחושתעל

מדינההיאלוהנראההפתרוןמעשיתמבחינה
לערבים,והןליהודים'הןשתשמרדו-לאומית,

זהותםאתלקייםלהםשיאפשרמבנה
המצבשבשלסבורהואמקרה,בכלהלאומית.

לאחלוקהשלפתרוןגרפי'ווהגיאגרפיחרמו
כיהמראיין'שמביעלחששאשר .יעבוד
משיבלמיעוט,כזובמדינהיהפכויםדהיהו
בכלמיעוטיהיוהםהרחוקבטווחכיסעיד
מקום"בכלוממילאהפתרונות,משניאחד
להיותיכוליםוהםבאמריקה,גםמיעוט,הם

בישראל",התיכון'במזרחגםמיעוט
סוףלקראתהמראיין'אותושואלכךעל

שלהואשלךהחזוןדברשל"בסופוהראיון:
ערבי?"מרחבבתוךבשלוםהחייהודימיעוט
מיעוטאפשרי'שזהמאמין"אנימשיב:וסעיד

שרדואחריםשמיעוטיםכפילשרודיוכליהודי
בתקופתרעלאעבדהענייןהערבי.בעולם

נראהאזשהיהמההעותומאנית.האימפריה

כעת",לנושישממהאנושייותרהרבהלי
אחרבמקוםאומרשהואכפיסעיד'גםכמובן'

בהכרחשזהלנולהבטיחיכולאינובראיון'
המדינימכוחהישראלושהתפרקותיעבוד

השמדהאונישול,לגירוש,תרגוםלאוהצבאי
זהאותי,מדאיגבהחלט("זההיהודי.העםשל

גורליהיהמההשאלהמאוד'אותימעסיק
מטרידוזהיודעלאאנילי'קשההיהודים

שמוכןמישגםכךסעיד).אומר- " ...אותי

מיעוט"שלהזההפתרוןאתעקרוניתלקבל
מבטשכלסבורואניערבי",במרחביהודי

יכוללאבאזורמקומנועלאובייקטיבי

ייקלעהערבית,מהדומיננטיותלהתעלם
אםמביטים,שלאלהיכןלכן'קשה.לדילמה
עמים,לשנימדינותשתישלהפתרוןלעבר
דו-לאומית,מדינהשלהפתרוןלעברואם

יבואושלא(ורקייאוש.כלאחרנראההמצב
"קירתיאורייתעםז'בוטינסקיחסידיעתה

לכם!),אמרנוויאמרו:הברזל"
מוסריענייןנותרהמעשית,לשאלהומעבר
מלכתחילההםשהיהודיםמכיווןאחד:מציק
להםשאיןנראהבעולם,מקוםבכלמיעוט
מקום.בשוםלריבונותזכות

אתאפילוהרגיזסעידעםהזההראיוןב.ב.
השלוםבפתרונותהידועבנבנישתי'מירון

אחתשדחהירושלים,לענייןשלוהמתונים
("בינומאמרובסיוםוכתבטענותיואתלאחת
"האם :) 25,08,00'הארץ'טלביה",,לביןלביני
ויונחסעידשלהקסםשיפוגהזמןהגיעלא
שבההשוקכיכרשלהעילגיםבשפתלדברלנו

קלדרוןנסיםגםהאמיתי?"הדיאלוגמתנהל
האבן"למשליךגלוי"מכתבבמאמרעליוהגיב
 .) 1-8,9.00 ('מעריב'בספרותהמשכיםבשני

'תמר'בקולנועהמר''האורז

המשורריםאחדספקבליהואפנקסישראל
זאתעםאישית.גםעליוהאהובשלנוהטובים
בשבחיםקצתמגזימיםאחדשמצדדומני

 •בהערכתוטועיםשביומצדעליו'יריםשמעת
ספרים'ב'הארץעליוהכותבגלוזמן'מיכאל

שלנו"העתיק"ביםהופעתעם ) 16.8,00 (
 384 , 1999חושןאבןהוצאת ,שיריוכל(כינוס

השירהמספרי"אחדזהספרמגדיר ,)'מע

החשובלאאםהשנהשהופיעוהחשובים
נותרהמדועזאתבכלתוההאולםשבהם",
זך'רביקוביץ'שלדורם<בןפנקסשלשירתו
"דורמקבוצתואחריםברנשטייןעמיחי'

ומוכרהתרבותיתהתודעהבשוליהמדינה")
מנסח,שהואהתשובותאחתבלב.דלמעטים
לפנקס,ביחסמוסכמהלמעיןכברושהפכה

ומנוכרזרנותרהואוכמשוררשכאדםהיא

הישראלית.להוויה
המוקדמותהחמישיםשנותשל"בתל-אביב

מקטרת.ועישןבחליפהלבושהלךהוא
מאודהקפיד'הוארביקוביץ:דליהשלבניסוחה

השיריתהקריירהכללאורךצבר',להיותלא
אקטואליתשירהמלכתובבעקביותנמנעשלו

רביםהמקום.עלאוהמצב,עלפוליטית
מאוד'אירופיתבמציאותמתרחשיםמשיריו

מחלקהאחרוניםבעשוריםמאוד.ספרותית
ניתןלתל-אביב.פאריסביןזמנואתפנקס
חלקיבאופןותו'שוליאתלהסביראולי

הכאןאלשלוהעורףבהפנייתלפחות,
 •וזמןגלכותבועכשיו"'
ועכשיו?הכאןאלעורףהפנייתהאמנם?
פנקסשעשהכפולמהלךמתארגלוזמן
שלוולשיטתוזאת,עם(לדעתי' .בשירתו
ספרולפחות>:משולשמהלךלפנינודווקא,
שירים""ארבעה-עשרפנקסשלהראשון

הפואטיקהפיעל ,לדבריונכתב, ) 1959 • 1556 (
בבחינתשחיתההמדינה","דורשלהרזה

ובמיוחדהקודםהדורלשירתתגובת-נגד
בביקורתושנתפסהכפיאלתרמן'שללשירתו
וזווזמן'גלאומראולם, •זךנתןשלהידועה
מידחשפנקסומעניינת,מקוריתאבחנה

הרזה","השירהשללפתחההרובצתבסכנה
אליוטאחריושהותירהחרוכה""האדמהסכנת

בכלוניסהזך'אחריולהותירהיהושעלול
בפרארה"ערב'א'רוחתהשביבספרוכוחו

זאת.שיתקןהפוךמהלךלבצע ,) 1965-1960 (
'שיראתזהמספרכדוגמהמביאוזמןגל

~

ו t.;: --::וז

חתונה':

הידידים.כלעםלשולחןאשב"כשאתחתן
ואלזס;בורגונדיייןעשרת/ימים.נאכלנשתה

פרובאנסרהשרקאןובריסקא,דאנז'ורוז'ה

שאטוקרט,להרהלבןמיסטראל;ולאסור'
ייןורישבור'שאמברטן;אשאזו'בריון'או

ישן",פלרמו
הבשרים:מצעדנמשךהיינותלאחר

עגליםומריאים,כבשים;זהאחרבזה"ויבואו
ושפנים,אבוסיםאווזיםוטלאים,וגדיים
(מתוך " ...דגיםוכהנהתאווהבשריונים;

בפרארה"ערב'א'רוחתפנקסשלהשניספרו
1960 1965-(, 

שאישוהבשרים,היינותקטלוגכיאומרגלוזמן
חשובלאההן'בשניםבארץכמותםהכירלא

החדשהענייןעל"מעידהואאלאכשלעצמו'
המקושר ,).ל.ע-(השיריבשפעפנקסשל
ידיעלמטונימיתהמיוצגתלאירופהפה

כאןישכימוסיף,אףהואובשריה".יינותיה

ולשמחהלחושניותמחודשתלגיטימציהמעין
האלתרמנית.

שידיים:מהלכיםשנילפנינואפוא,לכאורה,
הראשון:הספרשלרזהשירה-ישראלימהלך
פרטים,מרובתעשירה,שירה-אירופיומהלך

השני.הספרשל
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הןהעניין.מסתייםלאלדעתי,בכך,אולם
האחרוןהגדולספרואתמצייןעצמוגלוזמן

 ,) 1989-1979 (הזמן"על'הרצאהפנקסשל

 ) 1967 (המשווה"קו"אללאחרשהופיע

המענייןכ"ספרו ,) 1975 (הבית"ו"בתוך

 ,ישנהדווקא,זהבספרוהנהפנקס.שלביותר"
האירופי""הנושאמןמובהקתחזרה ,לדעתי

שלבדרךאמנםזאתהישראלי","הנושאאל
ספרשלרוחואתהתואמיםוהיזכרות,זיכרון

 .רחוקזיכרוןכמיןהחייםאתהתופס ,בכללזה
פנקסשלביותרהיפיםמשיריוכמה ,לטעמי
אופיוכיצדתמהואניזה,בספרמצויים

גלוזמן.שלמעיניונעלםהמובהק,הישראלי
ןעדיי ,ומשפחתואמועלשיריםמלבד

שיריםכאןישרבה,במידה"אירופיים"

במחזורבמיוחדהישראליהזמןעלאופייניים
שירלמשל .'-50השנות ,-40ה'שנותהקרוי
אזאהבתיבמאי;היה("זה'המדינה'הנקרא

משוםאותהזוכר/אני/ואלי.היה;שמהילדה.
צמהלהחיתהכיבכיתה,//לפנישישבה
היו /ומחברותיה;ובגדיההרבהצחקהוהיא/

טיילנואחת/שבתונקיים.תמידמסודרים
 ,קרמיץהכינה/היאטחנות. /לשבע/עד

 /ועוגיות/פרגמנטבניירעטופיםסנדוויצ'ים
 //.ילוהיא/סטרהלנשקהניסיתירפידות.
עלנודעזהאחריחודשיםכמה
אחרילזה//מחוץ ...החלוקה.//תוכנית

 ;>".ילהיהלא successהרבה 1המדינה,קום
יצחק,נפילתעלמסופרועמליה''יצחקבשיר
בן ... "(במלחמה ,המשוררשלהבכוראחיו

//שמונמצאה.לאגופתותשע-עשרה/
בכפרהצבאיתבחלקהאחים;מצבתעלחרות

צהריים','מנוחת ,אחרבשיר :>" ...בורגרד

אשר ,נץהייגוטהיינרחיקה,השכןעלמסופר
לאבפלסטינה;כאןאיךאבינה/לא"הבן
שיריםוכדומה, " ...דיסציפלינהיש

כמעט,הווישיריכרקטריסטיים,הומוריסטיים,

השפה,מבחינתגםוצלולים.מזוקקיםאבל
ולאישראלירזוןאיזהשובבהםיש ,דומני
חזראליהםאירופית,(גסטרונומית)דשנות
 .האחרוןבספרודווקא
והמרגשהיפההשיראתעודלצטטרוצההייתי

רה-ויטוריושלהנודעסרטושםהמר','האורז
סילבנההיפהכוכבתובמותהעוסקסיקה,
ראהאותואהבוה>,ההואהדורבני(כלמנגנו
אורכומפאת"תמר".בקולנועכנערבחשאי
אותוהחותמותהשורותחמשאתרקאביא

כאבו:אתומתמצתות

אינניאניוגםמאזחלפודורמשנות"יותר

עוד

נער.

אחדיםהוא,נהפוךלישראל.עורףהפניית
 .שקראתיביותרהישראלייםמןהם ,משיריו

קורכןאומלך

ידיעות(הוצאתגזיתגבימאת"באדולינה"
העושהמידותקטןספרהואעמ') 155אחרונות,

רבי-המכר.טבלתבמעלהדרכואתלאחרונה
(אניצעיריםעלכנראה,אהוב,ספרזהו

 ,מסגולותיובכמההמזכירמבתי>אותיקיבלתי
 11הקטן"הנסיךאתוהחיצוניותהפנימיות

המלוויםזוודאיילתמאתהאיורים, ,(למשל
מודפס).הואעליוהקלףונייר ,אותו

עםבאירופה,זעירהממלכההיא"באדולינה
שעבר>שישיליום(נכוןתושבים 16,204

בליפוליטיקה,בליחוקים,בליהמתנהלת
בבאדולינהתושבכלמלחמות.ובלינישואים

עלמתחנכיםוכולםהבא,המלךלהיותיכול
לחיותדרכיםשתירקשישהאמונהברכי

דבריםקורכן".בתוראומלךבתורבעולם:
מעטללאלקסוםיכוליםספק,בליאלה,

לאלהבדומהישראלים-צעירים-חילונים,
-החדשה""ישראלאתלהקיםהמבקשים

מש"סמשוחררתלים,מעברישראליתמושבה
בעיתונות.שפורסםכפי ,היתרוכל

ומלכתמלךשלביקורםאתמתארהספר
משמשהמחברכאשר ,בישראלבאדולינה
פרט ,הביקוראתהמסקרהעיתונאיבתפקיד

,שהיהעצמוניצןגבישלהביוגרפיהמןהלקוח
בעתרןראשית','כותרתבשבועוןכתבבשעתו

העיתונות.מןשפרשעדוב'העיר''חדשות"

ולאזהמסוגלספרכנראהמבוגראישיתאני
 ,שלוהיסודיהמסראבלממש,אליוהתחברתי

יותרהרבהבהיותולהבלטהלדעתיראוי
המתיפייףבניסוחנשמעשהואמכפי"חתרני"

עלששולטמילא ,כאמורהואמלך .שלו
(באדולינהאחריםאדםבניעלאוממלכה

להיותלאשהחליטמיאלאבלבד),משלהיא
יכולאחד"כל .בידיוגורלואתולקחת ,קורכן
 ,קורכןלהיותיכולאחדכל ,מלךלהיות

מלךמסבירקורכן"להיותהיאהקלההבחירה
אותו.המלווהלעיתונאיאמונתואתבאדולינה
משמעותיש ,לפיכך ,בישראללביקורו
מיוחדת:

ודלילהבקורבנות,מלאהשישראללינדמה ... "
להזכירבאיםואנימלכתיבמלכים.מאוד

מלכים"כמולחיותוהחובההזכותאתלאנשים
 .) 25<עמ'

בעתלישראלמזהחשובמסרלהיותיכולהאם
(ראהבמיוחדהפוסטמודרניתהגישההזאת?

העלתהלמעלה> ,האוריינטליזם""חטאיגם
"הקורבן",מעמדאתמוסרייםלמרומים
"קורכן"מיהוהם ,כךעקבכיום,והמאבקים

בשניםרוויהשלנוהחברהיותר.גדול
שוניםמסוגיםקורבנותשלבטענותהאחרונות
עלהקובליםמגדריים),לאומיים,<עדתיים,
תביעותומעליםוכדומה, ,דיכויקיפוח,הפליה,
לי"."מגיעבנוסחשונותפיצוי
באדולינהמלךשלמעיניונעלםלאזהכל

ארץהיא"ישראלפגמינו:אתלאבחןהמיטיב
מהצדתעודות:עםקורבנותכולםזוחלים.של

פוגרומים,קורבנותשואה,קורבנותהיהודי

הפלסטינימהצדאנטישמיות.קורבנות
 ,שנידורגזענות.רדיפה, ,דיכוישלבנותקור
כולםאשמים,רשימתישלכולם ...שלישידור

תירוציםשפעישלכולם ,פיצוימחפשים
צידוקיםמאדומעטולכעס,לאומללות

 .) 2 7(עמ'לאושר"

החוכמהתורותבהשפעתבאדולינה,מלך
בנישלהתודעהאתלשנותמנסההמזרחיות,

כלזהכקורבנות,ולאכמלכיםלחשובהאדם.
המצבלשינויבאמתשיביאמההריההבדל.

ניצןגבי

~-

באדולינה
. +TZרt iג

-"~, · r 

-w,e ,,.ג
זוררא•ילת

בעיתון.במקרהקראתיהפתאומימותהעל

בספרות."בבחינהנכשלתיחושבאניבגללה

פנקסשלששירתושונותלכךסיבותודאייש
הישראלית",התרבותיתבתודעה"שוליתהיא
 ,בכללכזאתתודעהישואם ,כךזהאמנםאם
הסיבה,היאשלההאירופיותאםבטוחאיניאבל
כאןאיןמקרה,בכל .וזמןגלשסבורכפי

 ,כללדברךהחומרי"הפיצוי",לאהואהחברתי
איןכידועלזהשכן"הקורבנות",שיקבלו

לחשובשיחדלו ,תודעתישינויאלא ,גבול
השינויכמלכים.לפעולויתחילוכקורבנות,

שינוילאהואבאדולינה,מלךסבורהזה,
הוא .אישישינויכלקודםהוא ,גיאידיאולו

נלחמיםעליהולירושלים,לישראלנוסע
קורבנות",של"חבורהובציפורנייםבשיניים

האלמנטריתשחובתםלהם"להזכירכדי
לאומית,אואידיאולוגיתלאהיאהזהבעולם
אתשמעכבמישמחים".להיותאישית:אלא

והפוליטיקה,האידיאולוגיההןהשינוי
שלהן.לצרכיהןהקורבןתחושתאתהמשמרות

 .נאיביספרהואש"באדולינה"לחשובאפשר
הוא ,שלוהאגדהצורתחרף •בכךבטוחאיני
שעידןכךעלדבריו .הזמןלרוחמאדקשוב

כלכמעטגרומרכי ,ונגמרהולךהמלחמות
הארוךהלילהכיבעולם,הדיקטטורות

ניתנתלבתשומתויותריותרכי ,מאחורינו
עכשיושגדלהדורוכיהסביבה,לאיכות
 ,) 137<עמ'אחרכברהואבומבייעדמלונדון

 ,מאודמציאותיתעולםתמונתבעינימציירים
 ,ולכןבמקומותינו.מספיקמורגשתלאגםאם
 • .אצלנולבקרבאדולינהמלךבחרהרי
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 11(תסאניח)תשבחות
~ו

דרוישאניסח
בנאיפרץ-דרורמערבית:

 •ןסובביםוהימים

חומקהזיכרוןממחסנימסתנןהעברזהאוהפרידה,אוהמפגשחזהו

הניתכתהנצחי","השרבתוארבעלתתרכובתאותההמחק.שלמחיסולו
גגותתחתעוברתגיל-המעבר'בבדידותלהתחפרומתאווהעריצה

והנפש?הגוףאתהמפלחתהחשיפהשלתמהרנה
המוכרמכללהיוצאותאקסטזהלכריעותכמכוונתהעברבפנירוכנת

את ה~~ piJ? ,םא~~ועודניהייתישבהבתפילההמקובלהאפשרי'
שמים-לבלארדומים,היינוכאשרשנשנתההורגת-הזמןהחריצות

העבראתלייחדהתחלנושכהובערב,בבוקרהתרנגוללקריאת
שפתיבקולי'הנעדראתמכפילהלבדיבעודניוקראתבהכנעה,
תהילהשלבכינוישזכהאמאםשלשיחההתחושה,אתמכרסמות

מנוסשאיןאתמפייטהמחשבה,את םי~~~מצפים,לומשיחכאותו
 •להצדיקואלא
אובקרבה,כשאנומסתלקתהעתיד-לבוא,אתהנושאתהספינהיהזוה

חולותבגאותצפיםחלקנומתפוררים,אותנושאראהעדמשוטחבטת

קורע?שפלכו~הכובדהאשרהקדושה

 • 6סובביםוהימים

ובמאמציהחיים,שלבמובנםגלויבאופןהתגריתיבמבחן'נכשלתי
המחשב,בחידושיועיינתיבמראתי'אותםושיקפתיהמדעים,חוקרי

חבליעלהמחולבקירקסוסיירתיוג'ולייט,ל~להקורותאתבדקתי
התחושהבדירוגהנהוגהכלל'מןהיוצאכמצבליהדרושיםרוהחיז

אתסופרתהגנטיקה,מדעשלהרגילותהתקופותלמעברוההכרה

רעיוניתבמחיצהעצמיאתוסגרתיבשביל-החלב.הריחוףהוכחות

בלחץדם-האמתאתומקרישההמשוואה,זיעתאתהמגירהמדויקת,

אתלסלקכדיהקרוםדיואתצבעתיהתוצאות.שלהשגויהחישוב
והדלקתיהדתות,בכלהתפללתיהאחד.אחרשבחיפושהאגומןהדאגה

הצבתיהסוףפעמוןשצלצלולפנילהתחנן'נחפזתההתמסרותנרות
סף.לעצמי

 • 7סובביםוהימים

מציץשבכברוהואלערובשמשוהספיקהרקאשר;ר iל.חוזרת
הסדורותהמעברתנועותאינסוףעדהמשתרעכאוברעיוןממחיצת

אתשומעתאחורנית.אי-ההסתכלות;ק nלהכבולבמהלכןבאי-סדר
מחוץאלההתפרצותועדהנוזלמןמעבר'כלשלבמפעלוהשאון
ונחפזתבמקום,רסנהאתהשוכחתהפזיזהשבתנועההתצורהלשערי

מבטימעקבי'אתאש.rכקבעצמה.שת~לעלפנילהשקדםאתלבלוע
אתהמכילותומחברותוילדהילדשאהבתיאתרואהואנימתחדד

שפתיהםבחיכוךואבחיןדחוק,לדברהדמעותאתהופכיםהשנים,

בקשבאשרלשאוןואשובלמעקבי'העבראתהמעירותהנמהרות,
לנחותהסובלים,בצעדיהמקובעיםהנידחיםבמשכןמתגשמתשלי'
שמציץמהאל~רףף, [iעםביחדאותהנוטשותשהרוחותהרעמיםבארץ

דואב.רעיוןבמחיצת

 • 8סובביםוהימים

הייתישלאדברבלדב.כאשהאותיהרואהבחינהכלביפוגעתמאוד

בקיום,ההכרחיתבהשתתפותילזכותכדיטוענתאנישכךאומעולם
המסתייםסרטשתהיהאולפרקיהגבולשאיןסדרהותהיהשיתכן
אשרלבואבעתידותתעהתואר,תשאשלאממנו.מנוסשאיןבאסון

במידהלחדורהמסוגלהמרוכזבאורנעזרתקודר.שחורעטויהוא

מעברואתלהבטיחמנתעלההכרחייםהכיביםלתוךבדן'אושלצפויה
נצחית.בשתיקההתנועהלאחרית

בתסריטזאתליצורמנסהאניבמקור'רומניםמחברתישאיננמאחר

דומיםיהיווהתנועהשהשיחהכדיהזיכרוןארנוןמתערבבואשר

קדרות.נעדרתבתעיהונכונים

הזה,הסעיףלאי-ביטולכנאלצתברומןהנשיותלרעיוןסירבתילא
במשקפתלראותםשהכרחיסודייםפרטיםבגילויאותהשעטיתימשום

היסודאלנחזורשלאכדימאוזנת,ותנועתהמקובעותשעדשותיה

ובתעיה.בסדרהבסרט,התנועהותשלילשברומן

רעועהבפינהמשקפתואתלקבועהמתעקשהנוסף,תפקידימגיעכאן
המקוריתמהשקפתוהנובעבאופןרואהשהואאתלראותכדיומעורפלת

החדש.התסריטלתוצאתהקשורבכל

הנוסחיםעלשומרתשאניתוךוהרעועהקבועביןלחברניסיתימאוד
ביןהמתנודדתבנשיותחזקנאחזתיהמודרניות,ברקועלהמקוריים

הכפויהשותףשלהחופפיםהאחריםהיסודותלשימורתוהזכקווישני

התנועהבמרכיביהרעיוןאיחודתהיהשהתוצאהכדי ,הראשוןבנוסח

אתעצמיעללעטותהאחרבכשלדןנכשלתימזלילרועאךבסדרה,
 .הזיכרוןבדןאו

 • 9סובביםוהימים

השמירהאופןלכפייתמכווןובריכוזבפשטותהמשיכומחשבותי

הראשוניותמפאתבה,זכיתיהזמןבחוזהלישנקבעהזכותעלההדוקה

 2000אוקטובר
37 



 ~ J~1ן

פורשתהזמנית,ההתמשכותפניעלהצפהבאמתהחקוקיםמסתוריןשל

ובכלוהכלליתהאישיתהתבונהבתהוםהכלואותתשוקותיזרועותאת

הכימיהומצאיהרגשית,העמידהחוקתותוכןומפריד'וחוסםשניצתמה

אדםבמחזהשנכתבתילפניעמוהתייחדתישלאואהובהמדו;~ת,
בלווייניםכוכבי-הלכתוהתנגשותשמש,וליקויירחליקויוחוה,

התחשבנות.בטרםהדיןויוםוהפוליטיקה,הטכנולוגיים,

בפרסזכואשרהקצריםהסיפוריםסדרתנעדר?ואתהנכחתזהוכיצד

שיבולישבמסתורין.העונותחילופיפילוסופייתשלאי-התבונה

שהות,מחזורשיהיואותןאקצוראיךהריקנות,שבבארהתעתועים

אתששרפהמציאותבישימוןפוריותןמארנוןהתנועהבןתחולשלא

עתידהלוויהמרכבתעלאמתשלאפרמצניחותוהןחלומותיה,ענני

הציפיה?בדרכישתעתה

ך
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יריעתןקוצרשבגללדקותשלושיםהןאלה

תא-הבקרהאתזכוראוהימים.אותןדחקו

חתמתיתנאי'שהיהבינינו'אשרההוא

בנבלינוצחקנודין.פסקללאובוצעעליו

מתוךהזמןעלמערימיםשאנוסבורים

בידלנוסטרוהואילדותית,השתעשעות

שלההתייחדותבתאכלואיםשנינבונה,

המיליםאתשהפכוהרציניות,המריבות

קיים,לאהזמןכילשכחה,מדרסוהאותיות

בנשקהמתרחשאתלשנותיכולתוחסר

קרה.שלאלמהמודעבהיותוההתגרות
נחנקחוה,אותוילדהשלאגברכזהאתה

בעיןגםלזולתלזיקתךמתכחשבאגואיזם,

סערה.

כמובהמכיריםשאיןמולדתשאנייודעת

מוכיםזרדיההעונה.בסוףם~ןחת w~ק
תעטהבטרםהמקוטעתהבדידותבנשימות

אותךבידרתיזהולמרותהקרה,אותה

חירשהיותךוחרףמרחוק.בשריקות

 •אותך.מכירהשאניהעמדתי-פנים

כדיהכתיבהבפנימהשברתיאתונעלתיהעורותשלרגעגנבתי
 .עצמןעלשתחזורנה

 • 14סובביםוהימים

במהעמוסיםבדפיםהזכרונותאתופיזרתיאחריך'הזמןאתנעלתי
הגעת?ולאבאתמאיפהבכללם.הדבריםמחוגימעצירתהתרחששלא

נולדהפלסטינית,משוררת-ררוישאניסה

דיןלעורךבתשבירושלים:במלחה-1940ב

מןבדוי-חג'אזישמוצאהענפה,ממשפחה

דרוישאניסהבני-חסן.שבטשלהשייחים

לשלושה.ואםנשואהברמאללה,מתגוררת

לכנויובהקבלההגבר","משוררתהואכינויה

ספרההאשה"."משוררקבאבי:בזארשל

"סטירות-ל" Jקו· Jעאת p"ק-הראשון

אורראוומאז 1991ב·לאוריצאונשיקות"

שלה.ספרים 12

הערבית,הנשיםבשירתמהמקובלבשונה

אהבהשירתהיאדרויששלשירתהמרבית

ויכוחהתרסה,נזיפה,תוכחה,הכוללתגלויה,

עמדתהבכלל.והחברההגברעםומחלוקות

וכפיותיה,הדתבמאחזיומתגרהפמיניסטית

ספריההנשים.אתבמיוחדודיכויה,שליטתה

בקרבעצומהלתפוצהוזוכיםהסנסציוניים

הפלסטיניתהרשותבשטחיישראל'ערביי

בכלל.הערביובעולם

לקוחיםוהםכתביה,במכלולביותרחריגיםנחשביםכאןהמובאיםהטקסטים

עמומים,טקסטיםאלו ,)"רסאיליהמלףו"מן II('חסאביח-ספריהמשני

ומתגרה:מאתגרתכתיבהשלנוסףפןהמשקפיםלהבנה,וקשיםמורכבים

התת-מודע:שלממבוכיוהיישרהנובעתומהירהמכניתיצירהשלסוג

מרדשלנוסףגילויהמציינתומתריסה,ברורהמתוחכמת,מרובדת,כתיבה

המיןעל-ידיהנשלטתהערביתהתרבותיתהמציאותבפני ,וחדשניתוכני

הגברי.

המתרגם
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"למה"?כלי
ו~- .... ~ .ן: 1

אמיןאהמרחרסיך
שגיבדודמערבית:

להתגלחיכולתילאבביתי,המיםזרםהפסקתגללEנ
להיפרדכדיאלג'ירשלהתעופהלנמלנסיעתילפני

קודםועברתילצאתהקדמתילכןקטר.שלמהאמיר
הספר.דרך

שלזומוקדמתבשעהמלקוחותריקהחיתההחנות
כשבידוהחנותדלתלידעמדוהרזההקומהגבההחנותבעל .הבוקר
ה"בוקרלברכתענהלאהואתה.ספלהשביחובידומחרוזת,האחת
כדילהיכנסכשביקשתילעגנית.נהמהרקיצאהמאפו ,שליטוב"

זועפות.בפניםענההואלהתגלח,
אתידעתיאלמלא"בבקשה".האלג'יריבלהגהדברופירוש-"לך"
שלאומשוםפניוזעףבשלחושב,הייתיבאלג'ירית,הדברפירוש
 .להטרידוולהפסיקלהסתלקעלימצווהשהוא ,לברכתיהשיב

הלבןהסינראתלקשורהחלהאישהמראה.לפנימקומיאתתפסתי
 ,פרופילהיוכאילונראובשלמותןשפניורזהכההיההוא .מאחורי

אתיעשהשהואלינדמהמזג.חדרגזןשהואתחושתיאתשהגבירדבר

כשהוא ,בילהביטמבליבאומרוהפתיענישהואאלאבשקט,מלאכתו
הגילוח:כליאתמביא

"מצרי"?

 ,"ןכ"

אלוהים .איסלאמיטרוםביטויהואידידיטובבוקרהביטוי ..."הממ
והוא: ,עליושמעתאולי ,ממנוטובבביטויבאיסלאםאותנובירך
עליו?"שמעת ...אלוהיםוברכתעליכםשלום

לגילגולכולוכלהתמסרהואלתשובה.ציפהלאהואאףעניתי.לא
 :שאלכךאחר .הסבוןבטסהמברשת

אל-והאב?"עבדשלבעניינוהסוףהיה"מה
עניין?"איזהמי?אל-והאב"עבד
בלעג:אמר

עבדמוחמדהזמרנגדהמצריהמשפטלביתשהוגשההתביעה"עניין
למה',"'בלישלוהשירבגללאל-והאב
 ,,מפשע.חףשהואפסקהמשפטביתכי"סבורני
ראשי:עלידוכףאתהניחפניאתלסבןכשהחל

 ,,כמדינתכם.חילוניתממדינהשונהלדברציפינו"לא
 ,,שיורשע?מעדיף"היית
השיר:מילותאתלדקלםהחלואחרשתיים,אודקהשתקהוא

מהולאהולכים,אנולאןיודעיםאנואיןלמה,יודעיםאנואין ,"באנו
 ,,רוצים.אנו

אל-עבדהאםמוסלם?ידיעלהנשאלותשאלותאלה"האםוהוסיף:
הבריותאתברא ,שמויתברךשאללההקדושבקוראןקראלאוהאב

רקהזההעולםלחייבאנואנחנווכיאותו?שיעבדוכדיהשדיםואת

ברצונולגיהנום'הולכים'ודומיואל-והאבעבדאדוןוכיכך?לשם
הברורותהתשובותמכלמתעלםמעלתושהודאלאויחיד?אחדשל

מחכמיאחדהסבאילוולשאול.להמשיךמתעקשוהואוהמפורשות,
-דומהשירכששרהארבעיםבשנותלבותשומתאתאצלכםהדת

 ,הולךהואולאןבאמאיןיודעלאשהואאומרהואשבויודע','אינני
חוזרהיהלאהשאלות,כלעלשלםמענההנותניםהקוראןפסוקיאל

 ,,שאלות.אותןושואלשנהארבעיםאחרי
אל-ואהבלעבדמתכוון:אתהלמיאבלהשאלה,עללי"סלחאמרתי:

אוהשירים,שנימחברי ,מאד'יאבולאיליאאועזיזג'מיללמדרסיאו
אותם?"ששידרהלתחנה
שותהאתאדרשאלוהיםאמרלאהנביאהאם ...כולם ,חבר"כולם,

 ,,חבר.כולם,לשתיה?מוסרוואת ,מעבידואת ,היין
ולהתעלםמסוימיםמשורריםעלאיכשהולדלגניתןלא"האם

אלה?"כגוןבסוגיותשלהםמההתבטאויות
הכפירהמשוררים.שאינםמיעםולאמשורריםעםלאאדוני."לא,
בעניינםההלכהפסיקתמשורר.מפיבאהכשהיאאפילוכפירה,היא

מדועברורה.-והמדיחיםהמפתיםמביןבדרכםשהולךמיובעניין
האנשיםאתבראשאלוהיםבמשמעותמשהואל-ואהבעבדמרשרלא
הא?"אותו?לעבודכדיהשדיםואת
שבקעוהאנחותלב.בשיברוןמלהיאנחשיחתוכלבמשךהפסיקלאהוא
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פניאתשכיסההסבון .בפועלשהופיעולפניאפילולעיןנראומחזהו
זעם.שלקצףהיהכאילובעינינראה

 ,, ...היאגםכולת'וםבאום"והסתכל
בריאה?"שתהיההיא,גםכולת'ום,לאוםיש"מה

מחר'?"אותו'אפגושהשיראתששרההיאלא"האם
עבדשללכפירתודומהכפירהמחר'אותו'אפגושבשיריש"האם

אל-ואהב?"
השם'ירצה'אםוסיפה iדלאשהיאלבשמתלאלב?שמתלא"בהחלט.

בספרויתעלהאלוהיםאמרלאהאםמחר'?אותו'אפגוששאמרהאחרי
אלוהים'?שירצהעדמחרזאתאעשהכילדברתאמר'ולאהקדוש
השם'?"ירצה'אםהוסיפהלא ,כןאםמדוע,

 ,, .יופרהשירביתשל"המשקל
 ,, .אותושוברהשם'ירצה'אםשהביטוישירמביתטובהתצמח"לא

הוסיף:הואגוברת,חימהמתמלאכשהוא
אםמחראותו'אפגוששתאמרשבמקוםהואיותרהגדול"והאסון

 ...מחראותו'אפגוש :החוצפהבמלואאומרתעודהיאהשם',ירצה
מעםומחילהסליחההמרומם,אלוהיםמעםומחילהסליחהומחרתיים'!

נכוןיותראו ,אותךשואלשאניליסלח ,ועודהמרומם!אלוהים
אותו?"תפגושמהבשבילאותה:שואל

חריפותאתלשכךומנסהצוחקכשאניואמרתי ,סבוניחיוךחייכתי
השיחה:

למה!""בלי
אותו?לפגושרוצההיאלמהמתלוצץ.לא ,רציניאני ,אדוני"לא,
הואהשירממילותשברורמהקדוש?אדםבנוכחותאותותפגושהאם
מדברינתעלםאםזאתקדוש,אדםנוכחותבליאותותפגוששהיא
ביניהם."יהיהשהשטןמבליביחידותאשהעםנפגשאיששאיןהנביא
נוספת:פעםניסיתי

באלוהים?"להגותהיאביניהםהמפגששמטרתייתכןלא"האם
תהומית:ברצינותאמר

זה ...בשבילםצידוקלבקשאו ,אותילרמותתנסהאל ,מכובדי"לא,
מלהגותרחוק ,אחרדברהיאהמפגששמטרתהשירממילותכשמשברור

 ,,אלוהים.בשבחי
אפי:מולהתעראתמציבכשהואהוסיף,כךאחר
אח.ד"פתרוןמלבדהאלההתעלוליםלכלפתרוןאיןמכובדי,"לא,

בקולאמרתיכךאחרחרדה.ונתקפתיהרועדתשבידובתערהתבוננתי

רוטט:

כדקה.משךניעללאועמדשתקענה.לאהואהאיסלאמי?""הפתרון
עלושובהלוךאותוהופךכשהואהתעראתלהשחיזהמשיךכךאחר

אמר:כךאחרלמראה.סמוךהתלויההעבההעוררצועת
אלוהים:ברכתעליהתבואשלאשלה,השניהשיראת"ושמע

לאוהבניתנתאם'נשיקה,

הלחייםורודאחרהמחזר
רבבותאחתבמקוםיקבלנה

הבריותלדברילבישיםולא
הבריות'לדברילבישיםולא
לדברילבישיםולא'והיהירות, ?הפריצותהגיעהלאןרואהאתה

ויתעלה?"יתגדלאלוהיםעםמהאבלמסכימים.בסדר.הבריות',
אשרועמקו.הלכואנחותיורותח.דודכמובקצףמתנשםהיההפעם

 ,לגרונימעלזקניאתמגלחבתערכשחשתיחרדתיגברההרי ,לי
שיניו:מביןוסינןמכוערתנחשלנשיפת,שדמהקולוכשהדהדבמיוחד

לרחמימתחת ,במקומךכעתלפגיאל-והאבעבדהיהאילו ..."ארה
 " .••הייתיאזאושבידי,הזההתער
יתארפתאוםשמאאימהנתקפתירעדתי.ולכןרועדתשידוחשתי
אתלגלחלפניוהיושבהואאל-ואהבשעבד ,כלשהימסיבה ,לעצמו

 :רוחוסערתאתלשכךאנושותהתאמצתי •זקנו
כלמהשפעתיותרחזקוהואאיתןהאיסלאםחבר.תתייאש,"אל

האלה,"החילונייםתעלוליומכלהאלההשטויות

הצלבנים,"האירופיםסוכניגםאלאבלבד,חילונייםאינם"אלה
גרוני:לידמרעהבשדההמשוטטבתערלהתבונןמנסה,כשאניאמרתי

 ,,בהחלט. ,כן"צלבנים.
"וסוכנים."

 ,,בספק.מוטלשאינוייןעב"זה
בליעל.""ובני
 ,,עוררים.עליושאיןדבר"זה

רבבות!"אחתבמקום"יקבלה
 ,,סלידה.מעורר ,מגעיל"דבר

"ומחרתיים?"

בחילה!"מעורר"דבר
הבריות?"לדברילבישים"ולא

 ,, ...אבל ...דוגמתהשאין"חוצפה
 "?ןכ"

חשובה,"פגישהליישלמהר?ברשותך,יכול,אתה"אבל
אל-והאבעבדשכחתי.ארה,בו?דניםשאנחנוממהיותר"חשובה

-ממני'שכחליואמראותיששכחלזמן'אוישלו:שירבאותואומר
מסורתיתעלה.אלוהיםפירושןנצח, ,זמןכגוןשמיליםיודעאתה

אומר ,כןאם ,הוא .הזמןאתלקללבמפורשעלינואוסרתהנביא
גםהוא .ברואיואתשוכחאינואלוהיםבעודאותושכחשאלוהים

מבקששאלוהיםבזמןבו ,אותולשכוחמאדםביקששאלוהיםטוען
זוהאיןוערב.בוקראותולהזכירבקוראןהמופתבפסוקימברואיו
כפירה?"

"בהחלט."
מזו?"גדולהכפירה"היש

"ספק."

ברואיו?"אתשוכחאלוהים"האם

הדעת."עלמתקבל"בלתי
אותו?"לשכוחברואיועלשיצווהאו

ליצלן!""רחמנא
אתוהסירהמדףעלהתעראתשהניחברגעמלאכתו.אתסייםהאיש
חדשים.חייםלושניתנוכמיעמדתימהכיסא.קפצתי ,חזימעלהסינר
בואי:מאזהראשונהבפעםמחייךכשהוא ,אמר

 ,,קרוב.ובזמןכולםאתנחסלאנחנו"אבל
בידו:שכרואתתוקעכשאני ,לועניתי
איפהזה?מההשם!'ירצה'אםאמוראדם,בןהשם',ירצה'אם"אמור

השם."ירחםשיח',ממך,השםירחםחבר?שלך,האיסלאם
 •פעור.בפהביומביטתימהוןמוכהעומדכשהואאותועזבתי

המחבר:עלדברים
בשנתבקהירנולדמפורסם,אינטלקטואלשלבנו ,אמיןאהמרחרסיךד"ר

אנגליתבספרותדוקטורתוארוקיבל ,קהירבאוניברסיטתלמד , 1932
 ,בארצואמיתיתדמוקרטיהלמעןולוחםאמיץאינטלקטואלהואאמיןבלונדון.

ספריםכתבהואוהאיסלאמי.הערביובעולםבמצריםהדתיתהקיצוניותונגד
'ס'ביב ,) 1983 ( "ב>,!;ד [iלמוק;,םדרך'מ'ורהוביניהם:אלה,בנושאיםרבים

וההבנההדתית;הסובלנות ,) 1984 ( 11האיסלאמיתההלכהליישוםההטפה
 ,) 1987 (הערבי"בעולםהצמיחהשל'הטכנולוגיה ,) 1986 (האמונות"בין

רביםומאמריםספריםועוד ,) 1989 ( 11הערביתבמולדתהאדםזכויות'מ'שבר
לאחדנחשבאמיןאהמרחרסיךוהסובלנות.הדמוקרטיההחופש,בזכות

בארצו.המוביליםהליברליםהאינטלקטואלים

 ;"קטנותוסאטירותלמיםמתחת'א'יגרתאמין:אהמרחרסיךשלספרומתוך
העשירנסיובומתוךושאוביםאמיתייםוחלקםדמיונייםשחלקםסיפורים

ובעולםבמצריםהביורוקרטיהועלהמשטרעלביקורתרצוףהספרהסופר.של
ובחברההמצריתבחברהשוניםפגמיםהחושפותסאטירותמכילוהוא ,הערבי

אל-סועאד"וארבהוצאתלאוריצאלמים"מתחת'א'יגרתבכלל.הערבית
 • 1992נכווית,צבאה",

ד.ש.
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נפטליןכרווי
ממרוחעאליה
רגולנטושמואלבנג'ועפרהמערבית:

11 
~ו

ראשוןפרק

באביךתביטירק .לךיןממתתמידוהמבחןלראשך'מעליםהענב
לעצמהנוטלתמאחור'יושבתואמךכבדה,משאיתשנוהגכמיהנראה
בתוךמשחקיםהיוושאר-הצאןולמחילה;לשתיקהבלעדיותזכויות

משתתקים.אחרמעט,ממלמליםהמכלאה,

ודומההמשימות.מרובובהתנערותבפרישותמיומנתחיתהסבתך

עלינולהרעיףמיכולתהשבעת-רצוןלעבודת-הבורא,רקחדהישנתי
 .השטןיצודנושמאארוחה,כלאחריהתפילותאת
לפני-לקרואונהגה ,ואותךפרידהדודתךאתדות, wהאתהכירההיא
דודתך'שלהגיהנוםאתלהרגיעכדי("הפרה")"הכיסא"מפרשתכן

הדודה:אתלברךנהגההיאאחוות-הרשע.אתתעזבישאתוכדי
עוז-האמונה.אתאתנסכהו~ךאליך"מרבידאתויקרביגחך"אללה

אותההדודה,שלבאמת-ידהאצבעותיותוקעהיהמרבידכשהאדון
בלאלהופיענהגהואסטירת-לחי.מעיןימים,נמחתהלא"תקיעה"

כיידענואזמשתתק;היהנטילת-רשות,בלאלצאתמועדי-קבע,

קטן-קומה,לא-מובנות,מיליםממלמלובאה;ממשמשתסכנהאיזו

וגםבורקותנעליוחדשה,עניבהעונבחליפה,תמידלבוששמנמן'
קרחתו.

מקפצץבשדות,כארבהמנתרבעיניו'קורץמצטחק,מלגלג,לועג,

יצבוטשחקן-קולנוע;כשלוהליכותיובביבי-השופכין'התיקניםכמו
בבדלי-הצלחותאתיפטםבצאתו'בישבנייחבוטבהכנסו'בלחיי

למכביר.ותהמיםישתהסיגריות,
לא-למראה-פניוובאשרמבתי-העלמין.שעלתהרוחאיזוהיההוא

שיעולומשתעלהרצפהעלרוקקהיהמתבדח,אורציניהואאםידעז:ו
פחדעאדלאחיך.עללשאולהרבהמפניו,נחבאתחיתהאמךחריף.
 ...דברכלבוחנתחיתהסבתיואילותמיד,אותוהרגזתיאני ...ממנו
שאמרהשעהבקירוב,גילומהידעתי .••מסוכןכביר'יצורבוראינו
מבוגרמדייותרהואמותק,"לאלסבתך:אחות-אמך,נג'יה,דודתך

לברגותהגיעה~דידה,היא,אבל ...ארבעיםבןכברהואאולי .•.בשבילה
 " ...שניםכמהלפנירק

אותהשלקולהמעשנים.היוושניהםסירגיותשתילהציתנהגהסבתך
שלה,הארבעיםבשנותמעוגלה,לנשיות,זכרותביןנענג'יהדודה

צהובות,שיניהזהב.שלבמסגרתהנתונותמשקפי-הראיהאתחובשת

דקות,שחורות,צמותבשתיקלועשערהלפנים,ובולטותגדולות

לבנות.קווצות-שיערבצבצוובהן
החדשההמשייתהפרחונית,הארוכה,גלימת-הנשיםאתתמידלובשת

שגונהזקמלניתלמותניהמהודקתחיתהלגלימהמתחתוחשופת-החזה.
ובחוטי-בבד-תחרהמשובצתשחזיתההתפוז,אוהכמוןאוהוורד,כעין

למןנוצצת.שחורה,מטפחתכרכההרחבגבהי-מצחהאלזהב.אוכסף
ו~~תח-חזrושלוחת-רסן,ניחוח-אשה-ניחוחהנפוץהראשוןהרגע
שחצתהובפסוקתבהמביטיםהיינולעינינו.נחשףוהמנומשהרחב

מראמהחיתהכמוכלפי-מעלהשהזקירתםמרהיביםשדייםלשניחזהאת
תמשוך~פתח-החזהאלמבטבהעיפנוכבודה.בית-בושת>(מנהלת

הגדולהטורקיזזהצבעוניות,אבני-גבישובהגדולהסיכהעינינואת

בפרוזדור'אותהוהניחההרעלהאתשהסירהלאחר ..•עינינואתשסנוור
רקומיםשקצותיהרך'אריגעשויהבממחטהזיעתהאתממחיטהחיתה

ותירקארוכותתשתעלבחזייתה,אותהתטמוןאחר ..•נוצציםבגוונים
הגלימהאתממנהנוטלתחיתהפרידהוהדודה .••המעובהליחתהאת

מותניה.עדמראשההגולשיםחוטי-הזהבבעלתהמשיית,

גביעלנתגבבוהפירחוניותהכריותשטופה.רחבת-החצרחיתהבקיץ
והקומקוםהתיוןומגחיל.הולךהפחםבוהק,ה"מנגל"המחצלות,

וכפיות-הכסףוהצלוחיותבעיטורי-זהבשבתנאוכוסות-התהחדשים,

רחבת-הנושנה.מתיבת-העץשהוצאהעגולהמגשעלסדורותהיו

בברזלומוקפיםגדולים~לוחותיהרחבה,בזכוכיתמקורהחיתההחצר
וברדת-הגשמיםובסחי-הציפורים.בלשלשתמנומרשהיהואפור,שחור

ובהאירבראשך'מתרוצציםשהיוהשדים,אתמזכירותהטיפותהיו

נעכר.מצב-רוחנוהיהלאהשמש

וחדרי-בקצה-הפרוזדור'חדר-ההורים .ברחבי-החצרפזוריםהחדרים

עאדלשלכםחדרכםגםזהוהראשון.הכניסהבמעברוהסבתאהדודה
ואת.

סותמיםהיינובחורףפני-האורחים.אתמקביליםהייתםברחבת-החצר

אתפורשיםהיינובנפט.טבולותבמטליותשבפינותהחוריםאת

הגדולותהכריותאתומניחיםהבלוייםהמרבדיםואתהישניםהשטיחים
עמודי-חתמך.ארבעתעלבלהפשתןהעשויות

אותםנוטלתהחלודים.האפוריםהתנוריםהיובעבודהאמישלחלקה
הפתילותאתמחליפה ...ובניקויבמירוקמתחילהחיתהושםהמטבח,אל

והברק;הניקיוןאתלכלומחזירההקשיחותהידיותאתמרחבתהעשנות,

אתצולההגדול'ה"מנגל"עלתהחולטת ..•חדרלכלתנורמחלקת
החורףובלילותאתמול'מיוםשנשתמרהלחםאתמחממתהבצל'
נהגההיאנחרכות.כשהןקליפות-התפוזיםאתמריחיםהיינוהקרים

הרעיל.ריח-הנפטאתלהדיחכדיהפחמיםעלאותןלפזר
לחלומותולרגיעה,לישיבהההולםהמושבהקרקעחיתהעתבכל

ולמשחקים.
שבוהעליון,הגגאלאותנוהמוביליםחווקי-הסולםניצביםלפנינו
ניצבוובוונטוש,גדולהראשוןהחדרמוזנחים.חדריםשנימצויים

המוקשיםאלהוספרים:עתוניםנערמוהקטןובחדרישנים,רהיטים
שלכם!
כיאל-נכון'יודעיםאנובמרכז-החצר'משוטטתנגייהשהדודהשעה

מתנודדת,החצרכלצוחקת,שהיאשעהלפנינו;נפתחשער-הסודות
זהלנקותעיני'יאהמגש,אתנקי"הףןה,קוראת:היאכאשרוכן

טוב!"
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עתוניםמפזראחיך ...בפינותבשיכול-רגלייםיושביםואמךאתעאדל,

סבלן.כאיש,מעשהועפיפוני-ב.ידלהתקיןחוטי-גליליםמושך ...ישנים
 .מבינינווהעדיןהשמןהיפה, ,הקטןהואמשתעמם.אינוצועק,אינו
הדאגה, ,הסדראתמגלםהוא ...ובינובינךהעולםאתלחלקנהגת

מחרידיםצעדיךוהאלימות.החוצפההאנרכיה,-אתואילוהיחידנות,

והואתשעבתאתברחובות.סכנהמעירהוהליכתך ,אנשי-החצראת

להוטהאתומכאוב.סבללשאתרבכוחבתוכואוצרהואשמונה.בן
עיניו ,איתןראשווביניהם.האנשיםעםואהבהשנאה ,צערלחלוק

משתקפיםבלילהגוונים.שלרבערבניבטובהןלרווחה,פקוחות

הוא ...הדובשנייםבגליהןהאורמתנפץוביוםועדנהרוךבגון-עיניו
עליומשפיעה ,בומכייסהואתלעומתךניצבכשהואמרשיםיפה,

היהיופיוכייודעתואת ,עוברליוםויום •בולהתקלסמרבהתארים,
,צללי-שלו,עמוד-השידרה,שתיקתו,שפתיו,אפותווי-פניו ...משושך

מניעיםאלהכל-אליךהופנהשלאהמאבקאותועומקי ,ערגתו
עללהעלותניתןלאשביחסי-האחיםהמתחאתנגדו.להתייצבאותך

אתמציתהאתבצע.ד"צעדמתקדמיםהם ...ברביםלגלותוולאהכתב

הוא ...איתןהואלא, ..•איתר~ז;ו ...לבדויעבורשלאהלפידים,כל
עלנוטלתאשר~ז;ו ...אותן·יאהבאשרהוא ,אותואוהביםהכולאשר
הרתומותגלי-העגלות tלגומתחתאלאותולדחוףהאחריות ,עצמך

חלחלה,עליךתמיטהסוסיםשלהזחילהאשר~ז;ו ...התשושיםלסוסים

אלאותולוקחתצורחת,"ילדת-הרחוב",ואת ...שותקהואואילו

בגדי-אתאותומוזבישה ...אותולזעזעכדיבתי-הקברותמאחורי

פראיים,בחלומותאותומלכידה ...לכבודומצדיעה ,אביךשלהשרד

נכונווכברהמלכותיים.הפניםאותםמלבדדברבשוםבטוחהואינך

לקחתנהגתזמן.נטרםהשמיםאלישובשאוליכמיעאדלשלפניו
לא ...מטהוהודפתובפתח-המדרגותאותומניחההיית ...הגגאלאותו

הרבהטרחתהסו.דאתגילהולא ...לחשולאבכיולא ,קולהשמיע
ממנולגנובנהגת ...בהסתרתו ...במאסרולעשותהיטבת ...לולהצר

יבש,משמשא-דין","קמרהממתקים,האב,לושנתןמטבעות-כסף,

התנגדותגילהלאבלב.דלוהסבתאשהחביאהיבשים,תאניםואשכולות
שעה ...האנשיםשלג,כםמאחרי ...כללעינילךלתתנהגהוא ,לכך

 ...-הזקוניםאחותהייתכאילואותךאהב ...באואו ,יצאואו ,שישנו
חיותלךמתקין ,בשבילךמגדרולצאתמוכן ,לעומתךברךכורעהיה

מסתבךולאידידותיים,ומשחקיםמבעיתיםטנקיםמכונפות,

כדור-לספוגמוכןוחזהוניצבהיהשלולעצמךתיארת ...בדיבורים

אךלפעום,חדלהיהלבודמעות,מזיל ,עיניואתעוצםהיהעופרת,

כדימעלהמורמותהיולאוהרעננותהבשרניותהעוגבניות,זרועותיו
לא,"לומר:

לעמודנהגהוא ...פרוזדור-הגי·הנוםאללבדךצונחתהייתשאתושעה

בוכהוהנעליים,השוטוהידיים,הרגלייםאתמעליךהודף ,בשער

שעלצתאתעליך",מוטחותהיווקללותמתעצם,היהוכעסך ...במקומך
עליו",אותןלהטילמישהומצאתותמיד ,עליהן

פכסמיםמניחהתה,מכ:ינה ...גבוההרעלמטפסתכאילונעהחיתהאמך
אישמקניטהחיתהןילא ,לכלמניפותמגישהורקוע,גדולמגשעל

פרידההדודהשהטילהההתרגשותועלהצריחותעלמגיבהבקולה,
הודהואתעאדלאתם iלדנתנההיאוהלוא ...בראשהקצרותבנידות

בהירה,תמיהה,כדיעדרזהחיתההיאעוד?ממנהיבקשואפואומה

גדולות,דובשניותעיניהשהעניש.אילסרכגוןהיהגון-שערהגבוהה,

מעוקמות,ושיניהחיוורותלחייהיבש,וגווהכחושות,פניהכבויות.אך

היוופתע ,הארורהשטןמפניחוששתחיתהמידצוחקת,שחיתהושעה

 ...איסורבבחינתהצחוקכינזכרתוחיתהקופאיםשרירי-פניה
מתיישבתחיתהלמסרבים,אותומגישההתה,אתיוצקתשחיתהלאחר

וסוגרת,שוטפתפותחת ...שומר-מובסחיתהכמונמוך,שרפרף-עץעל

הוויכוחים ,האוכל :בניחו·תאדברכלומסיימתובאההולכתוממרקת,
 .אליוהטרופהואהבתההאבעם

אתשומעתאתוהזגוגיות.קירות-הביתיזדעזעוהרביםשיעוליהלקול

מקללתכשהיאפרידהדודתךואתלשלומהמתפללתשהיאשעהסבתך
היוואז ,עאדלועלעליךעליכם,סוגריםהאלההשיעוליםאותה.

הספק.אוהזהירות,מחמתלשלומכםמחששחדריהןאלאתכםמעבירות

 ...שנדעירצוולא ...להביןנרצהלא ...נביןלא ...נדעלא ...נתפוסלא
 ,אותנושילדהולאחר ,פחדאובעתות-חירום,אלאאמאלהקראנולא

תעלומה.שלעצובמסךהצריםחלציהעלהורידה

מתהלכתוחיתהלסרב,העזהולא ,אביךשללמש~עתוסרהאמך
החולםבעלת-המצחנותרהשהיאאלאמסתורין.לקראתהחולניבחזה

אוהבתסבתךמיושנות:שלהוהירכייםהלחייםוכי ,משמני-הארץעל

מאיש.סולדתאינהוהיאאותה,

לחזר ...איתהלהתלוצץ ,לסבתךמסביבלכרכרהתחילהנג'יההדודה
הפלתהלאדודהאותהתארי-כבו.ד"בהמוןאיתהלהתבדח ...אחריה

וכשבאהלעצמה.אותהלייחדרוצההיא ,סבתךכשמופיעההנשים.בין
ומשמיעהמיוחדיםמצביםבפניאותהמעמידההיאפרידההדודה

עמדהוכאשרלכן.קודםאותןביטאהשלאחדשותמיליםבאוזניה
זוכרתואינהישותה,בכלאליהנפניתחיתהאחרת,תשוקהאיזובחלל

מצאהעתה .הראשוןהגמגוםהחרדות, ,העברעליה:עבראשראת

מציתה •.•לרשותהשתעמודמשתוקקתהיאוכברבעיניה,חןסבתך
עליהועוגבתשבנפשההקרעיםמרובאותהומשחררתהלהבהאתבה

 ..•ולהתחכךלשרוטעזבחשקנגועהחיתהשהדודהודומהגופה,במלוא
אתמזיחהחיתההולם-דמיה.אתשומעתוהייתינעלם,היהקולה

כרגלי-והדקותהארוכותושוקיההמתוחותירכיהמעלהארוכהגלימתה
אתמקפלת ...הרחקאותןומשליכהנעלי-הביתאתחולצת ...כבשה

ריח-עולההיהמשםבית-שחייה,עדמעלהמעלהשרוולי-גלימתה

המשורבביםקפלי-מרפקיההפתוחות.והנקבוביותהעראקהקטורת,
והיא ...ושחורארוךהיהלפרק-היד-השחיביתביןושערה ,נתפשטו
חיתהפרידהוהדודההרחק,שהוצנחההסיכהאתמתירה-שיכורה

מאללה:מחילהמבקשתחיתהוסבתךבפישוק-שוקיים,נכחהמתיישבת

ביטוייםנשתלחוכךאחרהאדיר".באללהאלאכוחואיןףיל)"אין
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בפיך".יפיםדדרי-אללה"אפילומפיהן:
אותך."ישמורשאללהנג'יה"תשמעי

בפיך".יפהשמיאפילו"אוי

 11האלה.התנועותאתאוהבתלאשאבייודעתאת"תשמעי'

תעבור?"ח'אןבהיג'ה-אומרתאתמהעצבנית.תהייאלטוב."טוב,

רחב-ידייםעמק-רפאיםאותואלצונחראשךוגברו.הלכוקולותיהן

מלא-הגוףהנעלמים.החופיםביןהראשון'מגעואתמחפששהואעם
ואנהעלו'כיצדיודעתאינךאת .מתוכךעלומוזרותירותנהרזים.

 .יפגעוובמיפנו'
לצייתאוהבתאת ...בחייםהאלההנשיםאתלעולםתראילאשוב
זורחתהשמשחיתהלהפקתם,נוסעתהייתאילומכרות-זהב.הן .•.להן

מצאצאיםהאדמהתי;קעבבטן-האדמהאותםתניחיואםדרב.שלבסופו

אודותן?עלששמעתהמושחתותהנשיםהןאלההאםשונים.
לוהטת,לתשוקהנתפסיםכשהםוגופיםאפופות-אש,נשמות ...נשים

והפחד ...לתחיהבעורותהןמלח-הים,אליהןובהגיע •..מזוהריםהריהם
אין-קץ.עדעליהןמשתלט

-רחבתבאותהשבהואת .אליךמבטיהןמפנותין'בפנצורחותהן
והמשפחה ...סף-נשמתךעלמצטהליםשרפדיםקולותשומעתהחצר,

אותךגוררותהן ...נסוגהאינךואתסוערת,חיתהשרויההייתשבה

בושתה ..•הרחוקלמטבחנכנסתאמך ...בךחובלות .••בנועםתחילה
הזוהרות.הנשמותאותןבקרבבכנותהיוצאת-דופןחיתה

שלאכךכדיונתחדדהלךקולה •.•לצריחותיהחזרהנג'יההדודה
ח'אן."בהיג'האתרוצה"אניבחייך:כמותושמעת

חייהןאשרהמכובדות,לנשיםח'אןהתואראתלייחסנהגוהבריות

אוהסב,אווהאבהעות'מאנית,לעתהבגדאדיתהתקופהביןחלפו

התואראתעמןנטלווהללווהחרפה,הדבידותאלאותןהפקירוהאח

יחד.גםתחושת-הנטישהואת

וגםכמוה,מתוקה ...חשביההאםמןהקטנהסבתךאחותחיתהבהיג'ה

 • ,;rאהבאותה
רובלשלושים.קרובהמתנשאת,גאה,רחבה,גבוהה,רעננה,יפה,

במלכודתהניצודהאמנםואםמזימות.עליהחורשותהיושהכרתיהנשים

אלנפניתהיאואםלה.דומהשהיאמשוםזההרינג'יההדודהשל

טבעה.שזהומשוםזההריזולתה,

בנוכחותךשהתרחשן~רוכל .••האלההדבריםאתלהביןיכולז;ולא

הזרועותשלהמסכתאותהוכל .יובילואנהתדעישלאהדברזהויירשם.

חסרות-שחר.ובבריתותכתובותשאינןבהבטחותתיתקלוהירכיים

מנמהשאיןעזהאהבהמעיןהיהלרעותההאחתמןעוברשהיהומה
בצל-כנפיה.לחיותאלאמנוס

ברקכמושתעופירוצה"אנינשמע:פרידההדודהשלהחדקולה

 • 11 •מהרשתבוא'הגבהילדודתיותגידי-סבך'ביתל

גודאלמרים

אונירבסיטתבורגתבבגדאד,-1944בנולדהממרוחעאליההעיראקיתהסופרת

ר fו"אל-פי"אל-ואצר"כתבי-העתאתערכה-70הבשנותאלמוסתנ~ךיה.
המתורגםהקטעאחד.ומחזהקובצי-סיפוריםשניפירסמהאל-מועאצר'.'

שהואנפתלין"),אל(הבאתנפטלין""כדוריהנובלהמןלקוחשלפנינו

בעיראק.-60-50השנותשלהקשוחהגבריהעולםנגדפמיניסטיספר-התרסה

בפאריס.כיוםחיהממרוחעאליה

ררוישלמתמררתשובח

ב'מעריב',שנדפסמזוודה",היא"מולדתידרוישמחמודשלשירובעקבות
ע'נאיםהמזהומחמדהורביץדנישלחופשיבתרגום

המערכתהערת

שלבערביתמהטקסטביתנשמטטכנית,תקלהעקב , 245בגליון
'שיריהמחזורכילהעירהמקוםכאןדרויש.מחמודשלאסיר''שירי
ב'עתוןונדפסבנאידרורפרץעל-ידיבמלואולראשונהתורגםאסיר'

 • 229מס' 99מרץבגליון ,' 77

והמתרגםהמשוררשלהמשמעותיתתרומתואתלצייןהמקוםגםוכאן
העברית.השירהקוראאלהערביתהשירהבקירובבנאיפרץ-דרור
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