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ודאיזוכריםהקוראיםותיקיחדש-ישן.מדורהקוראיגלההזהבגליון

צורותשינההואלתיאטרון.מדורלקייםשוניםבסירנותעשינושבעבר
מאמריםדרךבארץ'בתיאטראותהמתרחשעלמדיווחהחלותכנים,
ובתקופהובעולם,בארץהתיאטרוןבתחוםאקדמית,ברמהמחקריים
הירושלמי'ה"חאן"תיאטרוןעםאינטנסיבי"רומן"אףקיימנומסוימת
יזרעאלי.יוסישלבניהולו
מבקרתשלהצעתהאתברצוןקיבלנו .יותרצנועההיאהכוונההפעם

אוסקירהחודשמדילפרסםמירון'כרמיתוהמנוסה,הוותיקההתיאטרון
ובכךהישראליבתיאטרוןיותר'אומרכזיתאחתבכורהעלסקירות
בפניושפורשהפנורמהאתהמעשירנוסףאשנבהקוראבפניפתחנו

החדש-ישןהמדוראתלהבליטגםהחלטנובחודשו.חודשמדי ' 77'עתרן
 ,המערכתיהחומראתבדרך-כללהנועל , 41בעמי ,מיקומוידיעל-

משירתקטנהאנתולוגיהשירה:תרגומיהקוראימצאהגיליוןבמרכז
רגולנטשמואלרזניצקי.פרץמספרדיתותרגםשבחראלברטי,רפאל

המאהבןהמשוררשלשיריםמספרדית,הםגםתרגמונבגיוושמואל
שיריםמסרביתתרגמהבן-ציוןקטןדינהמבריקה.חורחההחמש-עשרה,

האלבניהמשוררשלשיריםמאנגליתתרגםאורוקובילאליץ'איוואןשל
בוציפאפא.הוקזאנל

זהכךכלהשוניםהללו'בתרגומיםענייןימצאשהקוראמשוכנעאני
שלשגבאיזהיוצריםלחוד'אחדכלכמוביחד'השיריםזאת,עםמזה.
אשראלברטי,רפאלאתבקוראימחדשתמידנרגשאישית,אנישיר.

בפליאותראינוושכמותיאניכאשרנעורי'מתקופתזכרונותבימעורר
לראיאלואר'פולחיכמת,בזיםברודה,לרוקה,-הללוהמשוררים

שנותשלהאינטלקטואלימהשמאלומשורריםסופריםועודאראגון'
החברתית,המוסרית,האינטלקטואלית,המהפכהשלנציגים-החמישים

'האכזבה,המהפךבאכך'אחרכך.ואחרעינינולנגדומתגשמתההולכת
ריגושהיוםגםמעורריםוהםנפלאים,היוהםעצמם,מהמשורריםלא
ביצירתםלהשתמשדרךמצאואשרמאלהבאההאכזבהדמעות,עד

הפוליטית-רודנית.המניפולציהלצורכיהנשגבת
בשירה,פרסומיםושנימקורשירתהקוראימצאהמתורגמתהשירהלצד
צעדיםאלהאםגםהבטוחיםצעדיהןאתכאןשעושותמשוררותשל

אלון'כאבזרותיקיםמשורריםולצידםנץ.וזיוהאלרואילוויראשונים:
גםשהואמדעאישאומדעאיששהואהמשורראיסר'ואריה 'ר~המף

ואחרים. .משורר

כברהמוכריםפוררוצביהאליצוראבשלוםשלסיפוריםובפרוזה:

לקוראינו.
בתרבותחביביאמילשלהתקבלותואתהחוקרתגנוסר'יאירהשלמאמרה

מלחמתבתקופתשאירעהמפרשיהנוסףמשהואוליחושףהישראלית,
הישראלית,בציבוריותסערהמעוררתהיאועדייןעוררהואשרהשחרור'
כ"ץ.תיאודורשלבמחלוקתהשנויההמחקרעבודתבעקבות
הדרום-הסופרהשנהזכהבוהאנגלי'הנףקרפרסעלכותבתאלוןקציעה

במחוזותינוגםכךכלהאקטואלי-ספרועלקוטזיג.מ.המחונןאפריקאי
במדורהקוראימצאהספרעלאלוןקציעהמאת(רשימה ;"חרפה"-

ספרים).ביקורת

עמוסשלהקבועים,והמדוריםוהרשימות,המאמריםכלאתאפרטלא

כאמור'החדש,מדורהוסומק,רוניאוריין'יהודיתגילן'מקסיםלויתן'
מעניין'חומריספקהזההגלידןהפעםשגםמקווהאנימירון.כרמיתשל

לעתים.מענגאףואולי

אנשיםשלוגםמהשורהאנשיםשלגםועקיפות,ישירותהערותשמעתי
-התוהיםתרבות,במוסדותהתמיכהאתהמתקצבתלמערכתהקשורים

הנוגדתפוליטית-חברתית-אידיאולוגית,עמדהלהביעוראוינאהזההאם

המתקצב?המוסדשלעמדתואת
המערכתאתוגםהפוליטיתהמערכתאתגםמעסיקהזונכבדהשאלה

ספורטחינוך'אמנות,בתרבות,שעוסקתהמדינה,מתקציבהמתוקצבת

וכיו"ב.

בתשובהבוחראניבצמצום.אובהרחבהשונות,ברמותלהשיבניתן
תנאי'ללאהחוק,מאפשרדמוקרטית,שבמדינהמאליומובןהמצומצמת:

לשוןגזענות,לרצח,הסתהבהאיןאםדעתואתלהביעאזרח,לכל
הממסדשלוחובתווכיו"ב;סמים,המין'בתחוםחולניותתופעותהרע,

כספית.תמיכהשלבדרךגםחוק,על-פיזאתלאפשר
קבללהעידלעצמיוארשההישראלי'מהשמאלחלקים :ייןעבשלגופוול
לבןבפתקלהצביעכוונתםעלהצהירוממנו'חלקשאניועדה,עם

קולם,אתלהשמיעלאכלומרהממשלה.לראשותהקרובותבבחירות
אתינהלמיהגורלית:בשאלהעמדהלנקוטלאדבר.לומרלאכלומר'
הערבי-מוסלמיהעולםעם<ולמעשההפלסטיניםעםהעתידיהמו"מ
ברקשמאל'איננוברקיודע,ואניברק.אהודאושרוןאריאלכולו),
בנקודהאבלכלשהי'סוציאליסטיתלתפיסהמאשרלימיןיותרקרוב

שאישלכתמרחיקמהלךביצעהואהיום,סדרעלשניצבתהספציפית
לאעדייןהואואםלפניו'עשולאאוסלויוזמיכוללישראל'ממנהיגי
אלאהשכנועבתחוםלאשהםכמעט,המטאפיזייםהקשיים,עלהתגבר
זאת,ובכלמנשוא.קשותנסיבותהןאלההריהפגאנית,האמונהבתחום

 .בבולהרמעברהגיעשכמעטהאישהוא

במשךשלווהפוליטיתהביצועיתהזהותתעודתאתהציגשרוןאריאל
שנים.עשרות

בשבועותבאינטנסיביותבכךעוסקיםמסוימיםעיתוניםלמעשה,
בקצרה,מספקים.שהםהפרטיםשפעעלכאןאחזורלאואניהאחרונים

ששתבמלחמתקדש,במלחמתשרוןשלבהתנהגותומדוברכיאזכיר
בנוגעמשפטלהוסיףבליאפשרואיהכיפורים.יוםבמלחמתוגםהימים
נשים,מאותשללטבחהפקודהאתנתןלאשרוןנכון'ושתילא:לסבוא
הנוצריותהפלנגותאבלבלבנון.הפליטיםמחנותבשניוזקניםילדים
אריאלעםכלומר'הביטחון'שראזשהיהמיעםמלאבתיאוםפעלו
טיעוןזהלעשות,מתעתדיםהםמהידעלאשהואולומרלהיתמםשרון.
כוזב.לומרשלאאמת,רפה

ראשושעלבתחבושתביחידותיו):שלחמומי(שמספריםקוריוזועוד'
נגמ"שבדלתלילהבאשרןכשנחבטאלאחו"ש,מכדורכתוצאהלאזכה

ביותרהמצולםלמצחשהפךהמצח,אתאפואחבשופתוחה.שהושארה
במדינה.

גם,שהואישראל'ממשלתראשלהיותייבחרכזהרקורדבעלשאדם
ביותר.גדולהסכנהזוהצבא,שלהעליוןמפקדולמעשה,
לאהיא ,לבןפתקלאאולבןפתקלהצביע,לאאולהצביעאםהשאלה

בשוםלעצמולהרשותיכולאיננו ,גווניוכלעל ,השמאלרלוונטית.
אמיץ.לאזה ,מוסרילאזהמעורבת.לאנייטרלית.עמדהלתפוסמקרה

 .אינטלקטואלייושרחוסרגםוזה ,חמקניזה
הגנרל"?חפץ"מהשואל: ,) 16<עמיהזה""הגנרלבשירואלברטירפאל

 •השיר.מילותאלמופנהזאת,בסוגיהאלהבימיםשתוההמי
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עצים",שלושהעם"נוףקנז:יהושע
 277 , 2001לעםספריהעוברעםהוצאת

עמ'

ארונות"שורפיםארוכות:נובלותשתי
בתלמשותףביתדייריעל-חשמל"
עםו"נוףהתשעיםשנותשלאביב

עלבשכונהילדותעל-עצים"שלושה
 .הבריטיהמנדטבימיהכרמל'

עםהוצאתמקלט","עירבן-נר:יצחק
עמ' 409 , 2001לעם,ספריהעובר
המערכה":כשדהאביב"תלרומן.

תל-אביביותדמויותשלמונולוגים
בןרחובציר"עלתל-אביב,(מרכז

הדמויותשלכלשונןהניתניםיהודה"),
בזה.זהומשתלבים

דהוסימון'ס'ארטררוסום:ואןוולטר
קראוס,מריםמגרמנית:כוכואר",

הוצאתזך,נתןבעריכת"זוגות"סררת

 , 2000הארציהקיבוץפועלים,ספרית
עמ' 125

שלהמפורסמתאהבתםהקרבה.אמנות
אינטלקטואלים.שני

הוצאתהקנאות",'זירוסנצר:אולק
עמ' 303 , 2001גוונים

המארגניםהבטיםאלמתייחסהמחבר
-הפוליטית-חברתיתהמציאותאת

-ונו'אנושיותחוסרגזענות,קנאות,
כללמחלהמדבקת,נפשיתהפרעהכאל

לרה-הומניזציההמובילהעולמית,
החברהלקתה-1967בולהתפרקות.

עלהמאייםהקנאותבווירוסהישראלית
דמוקרטית.כמדינהקיומהעצם

הרקיע",שכעור'הקמטשקר:מלכה
עגנון,ש"יכיצירתקשריםקשרי

האוניברסיטהמאגנס,י"להוצאת
עמ' 209 , 2000העברית

כתיבתואלעגנוןשליחסועל
היהודיתהזהותעל-האמנותית
כללאופרטייםמצביםעלהמודרנית,
גירתהסובאחתעוסקפרקכלאנושיים.

כוללתתפיסהלשיקוףהמתלכדות-
עגנון.של

"אלפאמנור:ודוריחרמןאכח
המאוחרהקיבוץהוצאתואומגה",

 56עמ' , 2000
מאתליתוגרפיותסדרתפיעלליברית
הראשוןהגברהואאלפאמונק.אדוארד

האשההיאואומגהאדמותעלי
עדןגןבודד'איעלחייםהםהראשונה.

קטנהעבהאי"האהבהלגיהנום.ההופך
כנפייםשפורשהבלהיא /איש,ידככף

כשאגתהבשראופקאתומרעיש;

צפעהואהאהבהסוףאך /.פנתר

בי'וצפוקומתכםאתזקפו /.מסתתר

ואניקרעהיאהאהבה /עוללי:
אחדואנישניים,היאהאהבההטלאי.;

נפחד."במבטביתסתכלולנצח-

אנגליה","אנגליהבאונס:ג'וליאן
זמורההוצאתעמית,תמרמאנגלית:

עמ' 280 , 2000ביתן

אתוייטבשםאיעלמקיםהוןאיל
תיירות.למטרותהמלאכותיתאנגליה

תיירותלפארקההופךוייט,האי
האנגלית,המורשתאתמרכזמצליח,

במנצ'סטרוכלההודברוביןהחל
עלגוברתהמשועתקתאנגליהיונייטד.

כישוכחיםהצוותואנשיהמקורית,

יתרברצינותולוקחיםבאשליהמדובר
תפקידיהם.את

הוצאתהבתולה",'דםמילק:לוון
עמ' 47 , 2000חלונות

בקבוקים;אוסף"הואראשון.ספר

עקרבים,נערה;שלבשמיםריחות
כקשתבשערה;צהובים;פרפרים

שותתכרימון;המוזהבבלבו;בדולח;
('ומדיום').שמה"ומדיום; /אדום.

 ,"לכובות"קליניקהחולנרר:מלגוז'טח
יריעותהוצאתבסד,יעקבמפולנית:
פרוזהסררתחמר,ספריאחרונות

עמ' 147 , 2000

ילדה-הגיבורהפסיכואנליטית"."אגדה
בהבקליניקההמאושפזתיהודיה,
לבםהחלפתעל-ידיאדםבבנימטפלים

חרסינה.שלבלב

 ,"תעניתימי"ארבעיםקרייס:ג'ים
כנרתהוצאתעבורן,ימימהמאנגלית:

עמ' 240 , 2000

בחברתםבמדברישושלהתעניתסיפור
דמותעםוהמפגשדרךאובדישל

לגאולה.בדרךשלו'האנטיתזה

טסיםהעכ"מים"למהשובל:שלמה
החייזריםומדועכשלשות,כללכדרך
כרמלהוצאתלהצטלם?"אוהביםלא

עמ' 120 , 2000

עלאורחאדם-חייזר,שלמונולוגמעין
מנקודתהכדורעלהמשקיףהארץ,כדור
עלבהומורנכתבהספרקוסמית.מבט

רציניים.נושאים

מאופראן","התינוקכנפו:אשר

עמ' 199 , 2000המזרחקשתהוצאת

היסטוריאירועעלהמבוססרומן
מרוקו;שבדרוםבאופראןשהתרחש

אתהפוקדיםטרגייםאירועיםשרשרת

דתיות.גזרותבעקבותשם,היהודים

כאקול",ולזרן'כ'וגרטחדנו:אוכרח
"זוגות"סררתריטרמן,גרשוןמגרמנית:

פועלים,ספריתהוצאתזך,נתןבעריכת
עמ' 128 , 2000הארציהקיבוץ

שנישלאהבתםהגנגסטר.ונערתנוגי
הכוכבים.

הולנךר:כה·:·גל::ו
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ראשונות","נגיעותכחן:אליעז
עמ' 64 , 2000מלואהוצאת

רואה;אני /נוברים.נוקדיםרק"לא
נהיהשהפהמקום;המיטשטש,בגבול
זיכמוההרודיון;נגלהפתאוםיבש;
 /היה.פטמתושנטולרקזקור;ענקי
יהודה;ארץבכלהצופה;אניכאן;
מדבר')('צפייתהאחרון."היםעד

כתרהוצאתשנע",'כ'תמאירסון:גיא

עמ' 328 , 2000

לתלשבעבארביןעירונימסע-רומן
עתיקות-חדשות:דמויותשלאביב

ואשתומנועראהובתוהנאמן'אוריה

האפל.הקסםרבודךדבת-שבע

מסרט"קטעיםלימסארס:חוליו
הוצאתסערי,רמימספרדית:אילם",
עמ' 212 , 2000ירושליםכרמל

ואלילדותומחוזותאלחוזרלימסארס
עולמו'השקפתאתשעיצבההתקופה

זהותוואתהאמנותיתתפיסתואת

הוסיףסערי,רמיהמתרגם,הבוגרת.

דבר.אחרית

עורכים:חתונה",סיפוריכלה,"בואי
כרמלהוצאתיגיל,ורןאביטובירון

עמ' 310 , 2001

בספרותושיריםסיפוריםשלאנתולוגיה
מתקופותבחתונותהעוסקיםהעברית,

שונים.בסגנונותנכתבוואשרשונות

העין",מןהמכוסה'עגנוןשטרן:רינה

 150 , 2000ירושליםמס,ראובןהוצאת
עמ'

הסיפורים:שלופיענוחמחודשעיון
ו"האדוניתהחול","גבעת"עגונות",
חדשות,תשתיותגילוי-והרוכל"

ואחרות.מדרשיותסאטיריות,

הקיבוץהוצאת"פשוט",בר-גיל:ערן
עמ' 78 , 2000המאוחר

דרשניתוקריאהשנישיריםספר

הילד"אתהתורה.חומשיבחמשת
ומנעהכותל;אלהראש;אתשהכניס
לאירושלים.//אתלהציףמהזוועה
ראשך;עלשחשתכךכיפה;חבשת

פיתון".כמומחליקהנורא;הרחשאת
('עקדה')
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גדרה.ותושבתביו-יורקילידתאלרואי,לווי
השרון.רבמתלאמנותובמדרשהבבצלאללמדה

ובמוסיקה.בציורעוסקת
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קורא?ה
אורייןיהודית

ו,סמימאחורי

פאריס
אק tכירהאונדרה

אינטליגנציה
מה-היא?

החושב,הגמדאייל:ניצח
עמ' 311ניר,אריחהוצאת

בשקיתלחבוטנהגתיילדה,כשהייתי
סורגיעלהמעוךהסנדוויץ'עםהאוכל
למה,קדםמהבשאלה:מוטרדת Iהגדר

אימיליםבלי ?המחשבותאוהמילים
כיצדמחשבותבלאאבללחשוב,אפשר
שלתושביהתכוונתיולאהמילים?יווצרו
היאשלהשהדנוטציהמילהאיןגובימדבר
תריסריששלאסקימואיםבעודשלג,

לחפציםשמותמתןשלגים.לציוןמילים
עצמהבפניגאונותהיאמוחשיים

הקופהגםאבל Iהראשוןלאדםשנתייחדה
זוגלפי-ידעהשיווההמפורסמת

למים,קבועסימןלתת-וגרינוהחוקרים
אצללמילההמקבילההואהסימןולגביה

בקרבאחרת:חיתהתמיהתיהמדבר.החי

המילהקיימתלאשבסודןהנורשבטי
עתידולאזמןהמושגלאגםולכן"זמן",

הגדולההשאלהוזאתהיסטוריה.ולא
הזה,המושגאתהאדםתפסאיךבאמת,

אוהמילה.לוחיתהבטרםהאידיאה,את

להיפך.
מצאתילאאייללניצההחושב"ב'הגמד
זו.טורדניתלשאלהתשובהזנבאפילו

בידי.תאוותיוחצייצאתי,לאלמעשה
אחרהעוקבתלקטנית,היאאייל

מתוכןפולהישנות,עםחדשותתיאוריות
אתתולשת Iרלוונטילהשנראהמה

ומוציאה Iהפילוסופימהקשרןהאמירות
מענייןרפרפני,קליל,ספרידיהמתחת

מריליןשלמוחהשנפחכגון:ושם,פה

ליאוןשלממוחוקילובחציכבדמוגרו
 •-19המהמאהמבריקפוליטיקאיגמבטה,

מספרבענייןחדשהתיאוריהכלכנגד
אתמלהעמידתימנעלאהיאהמוח,תאי

רקהנהוהספקנית.השוללתהתיאורית
הנשיםכלמשמיעותאלהבימים

למוצרטלפסנתרהסונטהאתהכרסתניות
אתלפתחכדי Iקבלברשימת 448מספר
התיאוריתלפי Iהעוברשלהמשכלמנת

אחרתרהבעודהאבלבאחרונה,הרווחת
שאיןהחדשים,המחקריםמוריםמוצרט,

מדעיים.סימוכיןכלהזהלשיגעון
זהכבשרגשית""אינטליגנציההמונח
כמאהמעידהוהצלחתוהעולם,אתכבר

עלדבריודעיםאיננובעצםכיעדים,

סוגאיזהעלהזה.המוחי-נפשיהתחום

קשורלאאוקשור Iמעידהואכשרים
לחושיה.לוגית,לחשיבהמשכל,לרמת
וההיפותזותהניתוחיםכלאחרי Iמזויתרה
מהי.אינטליגנציהופחותפחותיודעתאני
זיכרון,ולאאינטלקט,לאשזהשברורמה
אספנותולאמלומדות,ולאאיי.קיו.,ולא
לאאפילוואוליבוטניים,מימצאיםשל

כן?זהמהאזיצירתית.יכולת
מסוימיםלאנשיםמחמיאיםאנוזאתובכל
חשיםוכולנו Iאינטליגנטיבתוארדווקא

מצאתיטרםאבלכוונתנו.מהבמעומעם
תוארשיימצויכולותאותובנותשלרשת

אינטליגנטיהואבשחמטאלוףהאםזה.
בפרופסורנתקללאמאיתנוומיבמיוחד?

גמור.שוטהוהואבתחומו,מוניטיןרב

מהאז Iמוגדרולאספירולאמדידלאזה

זה?

i 
תעודות,עםמחונןשהואאומריםברקעל

שגמראחדנדירה,אנליטיתיכולתבעל
(בעודאחדביוםלג'ויס'י'וליסס"את

לאמצע,הגעתילאהיוםעדשאני
חסרמשהוהכוללדעתאבלובעברית>

במובןרגשית""אינטליגנציהזוהאםלו,
התלבטות,לזולת,קשב Iאמפטיכושרשל
שפתקריאתניבוי,יכולתורגישות,טקט
הוא"חוכמה"המושגגםהיריב.שלהגוף
חיים,ניסיוןלונוסיףאםאלאסתום
אורציונליתהכרעהלקחים,הפקת
אינטואיטיבית.הכרעה

המצוטטות,התיאוריותכלחרף

איךיודעתאינניוהחלוקות,המשלימות
עליהשלבדרךאםהחשיבה,מתרחשת
בקפיצותאומדרגותבגרםהיקשית

אובאמבטיהאםגדולות,אינטואיטיביות
בחורש.ערבייםבטיולאובמעבדה
כשםרעבהאיילשלמכרמהיצאתיאישית

שועליםמשלאותופיעל Iשנכנסתי
תשובותמבקששאינומיאבלמפורסם.
עשויעולם,הרותלשאלותמעמיקות
וללקטרבהבהנאהבספרלקרוא

צימוקים:

כללטלפןנאלץ Iלמשל Iשאיינשטיין
לבררכדיהאוניברסיטהלמזכירותפעם

 •שלו.הטלפוןמספראת

דין,פסולבלזאק:דחאונורח
טיר-אפלרויט,אוזחמצרפתית:
רוזן,אלישבעדבר:אחרית
 111 , 2000ירושליםכרמל,הוצאת

עמ'

הוצאותמעמידותרואהובאיןאחדאחד

 1מדפינועלוהאיכותיותהקטנותהספרים

מילולית,אשפהשלכרכיםהנעמסים
ודלותיחצ"נותנטולותנידחות,יצירות
שולחניעלנוחתותהןואיכשהופרסום.
עילאי.בעונגאותיומזכותנסבדרך

מ"תמונותאחתהיאדין""פסולהנובלה
"הקומדיהשלהפרטיים"החייםמן

האמת,עללהודותלבלזאק.האנושית"
המתנהליםהפריסאייםהשחיתותטרקליני

מאובקות Iגודקותמכשפותאותןידיעל
קסםעלימהלכיםמעולפות,וחצילובן

והתככנותהבוגדנותהמזימות,מסוים.

דק,תחכוםשללשיאיםבהםמגיעות
סטייל.עםרשעותומתוכנן.מניפולטיבי

המרקיזהשללטרקליןמוזמןהיותך
אובהווהלמעמדךמדדהואד'אספר
חינךסראותום,עדנסחטתאםבעתי.ד

עלרגלךכףתדרוךלאהרשות,בעיני
מודעתהיהעצמךשאתהלפניעודמפתנה.
זג.כמותושלךהנחות,החדשלמעמדך

מופיעגוריו"מ"אבאמיודענוראסטיניאק

השאפתנותכידועוהוא Iצדדיבתפקידכאן

הבחורשלהספרותיתדמותובהתגלמותה.

פאריסעלמלחמהשקראמהפרובינציה,
ללמדךהקורא,עלמתחבבתלכרכשה,
להיותוהשליליהרעעשוינעלהשבאמנות

לב.שובה
הרסטורציהימי 11828לילהאותו

וידידוראסטיניאקיוצאיםהצרפתית,

 1ד'אספרהמרקיזהשלמטרקלינההרופא

מהאשההתלהבותאחוזהמהודרכשבחורנו

ביןלהנאתההבוחשתהמופלאה
אהובתו Iנוסינגןרהמראםהסלבריטאים.

האחרונהבשורההתחילשאיחההרשמית,
1גוריו'א'באשל

בת Iזקןסוסעתההיא 11
אותה.מיצהכברוהואושש,שלושים
הצעירההמרקיזהאליוצאתנפשוזהבלילה

בתהיא(שברשומותושתייםהעשריםבת

האלילההיאעכשיוושלוש).שלושים
אופיהוגםנכסיהשגםהתורנית,

הרעיוןאתבמוחומציתיםהאמביציוזי

אתלשלםזוובדרךלאשה,לשאתה

ידידוהשררה.במעלותולהתקדםחובותיו
גםהגוףלכיסויימבעדהחודרהרופא,

הקורטיזנותאתהרואההנפש,למעמקי
מידעומדמחוכים,בליהדוחהבערטולן

שלההמדומההשבריריותעלטיבה,על
ועל Iהצונןמזגהעלפלדה,העשויה
חברתילטיפוסאותההמשמשתמיניותה
בלב.ד

פורשחצותשיחתשלזובהזדמנות

והסוציאליהרומנטיהמצעאתראסטיניאק

לאשה!מלאך"לשאתמבריק.בתרכיזשלו
באיזהבאושרךלהיקברהדברמשמעות

שתהיהרעיה,מעדיףהואנידח".כפר

ולקידות,למחמאותמנגנון Iשלטוןמכונת
 .שאפתנותולרשותשיעמודעזרכלי

היהלוםתהיההיאערמומית,שנונה,
באיןהזגוגיות,כלאתלנסריוכלשבעזרתו

ולבורגנות.לאצולההזהבמפתחאתלו
לתביעתנקלעהשהמרקיזהומאחר

מהםובניה,בעלהנכסיעלאפוטרופסות
אתראסטיניאקמשדל Iבנפרדחיההיא

כדיהחוק,שלקלבעיקוםלהלסייעידידו
במשפט.נצחונהאתלהבטיח
לקוראמסביר Iבהשכלתומשפטןבלזאק,

כאןלטעותאיןאךהחוק,נפתוליאת
המהפך Iהצדקשלתבוסתו .בעמדתו
אתלתארנועדוהנובלה,שבסוףהאירוני
אבל .הסופרשלהנורמותאתולאהמציאות
מתחכמספררקלאכאןמתגלהבלזאק

שלתפקידגםממלאהואמעולה,
אתבאגבמתארפוליטי-חברתי,היסטוריון
גנוטים,ההרכלפיהקתוליםשלהנבזויות

הרביעיהמעמדבנישלעונייםאתכואב

ברחובפאריס.שלכגיאוגרףגםומשמש

המרקיזה;משתכנתהמהודראונורהסנט

שניגםועימםוהנדכאים,החלכאים
ברובעגריםבסדום,היחידיםהצדיקים

מיאבלוהדחוק.המתפורר Iהעניהלטיני
יסודותיואתהרחוקבעברשהציב

איפשרליפול,המטהרובעשלהמפוארים

המאהלקראתלהשתקםהלטינילרובע
תיירותלפנינתשהפךעדהעשרים,
פאריסאית.

הצרפתיתשהשפה Iמטרופוליןאותהזכתה
להתקיםשתרבותהאנדרטאות,להתציב

האמנויות,ענקיאת-19ההמאהבשלהי
גולורהמחדש,אותהיבנהשהאוסמן

בתל-אביבהדורות.מזוהמתאותהיצחצח
כפי-פאריסאחריהשגיח-האהובהעירי

עליזהשבעריכת"עיר"בקובץשהונצחה
בתיהלתפארת.אנדרטאותאין Iציגלר

והמתקלפים,המתפורריםהזנוחים,

יכוליםשלה,האיקונותהןשהאנטנות

לכיעורשמכורמיעלרקקסםלהלך
 •שלה.הצעיר
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מראקש,קולותקנטי:אליאס
יעקבמגרמנית:מסע.רשימות

שלנו""היםסררתגוטשלק.
 2000ירושליםכרמל,הוצאת

הקולות, ."מראקש"קולותהואהספרשם

אלוהים",עלקוליות"ערבסקותביניהם
הדףמןכברזאת,עםומסעירים.מגוונים

רקלאמדוברכיהקוראמגלההראשון
מראותבמראות.גםאלאבקולות

מהירבקצבומשתניםהחולפיםססגוניים,

שקופיותשלהקצבילחילופןבדומה
שהואתוךמוכשראדםשצילםיפהפיות,

במיוחד,רגישיםבמסנניםשימושעושה

אתגםנכונותבעוצמותהקולטים
אלהאתוגםבעוצמתםהזועקיםהצבעים
חושפיםאלהמראותוהחמקמקים.הרכים

הלכיחיים,ושוקקיאקזוטייםמקומות
המתנהליםוכאלהומתפרציםגלוייםנפש

לאאךביופייןהמרתקותדמויותבהחבא,
ופיסותובמוזרותןבעליבותןגםפחות
שהמרכזיתוקהילתיות,אישיותחיים

 .ב"מלאח"החייםאתמתעדתביניהן
שבמראקש.היהודיהרובע

בראשמתמקדתקנטישללבותשומת
ביןזאת,עושההואבאנשים.ובראשונה

בעלישלתיאוריםבאמצעות Iהשאר
חלקשהםוחמורים,גמליםבמיוחדחיים,
במקום.היום-יוםחייממארגנפרדבלתי

לבעליהמתייחסשכזה,מפעיםמראה
הואאדם,לבניישירותמתחבראךחיים

עלעצמםש"הרביצוהגמליםשיירת
חומתליד"חברינו"?)לא(מדועברכיהם"

שעלהאדום"הבוהקערב.בשעתהעיר
זמןכלבחומהצפיתיודעך.הלךהחומה

צבעיהכיצדלראותונהניתישיכולתי
ראיתיבצלה,לפתע,בהדרגה.משתנים
חבושיאנשים ...גמליםשלגדולהשיירה

והיה ...בשלווהביניהםהתהלכוטורבנים

צבעדמדומים.ושלגערושלמחזהזה
[הגמלים] ...החומהבצבעהתמזגהגמלים
מסביב ...מעגלים-מעגליםכרעו

אתמתחוהם .מזוןשללערימות
נפש.בשלוותולעסו ...לפניםצוואריהם

פלא,זהוראה Iבעיוןבהםהתבוננואנחנו
 1למשנהוהאחדדמוהםפנים.להםהיו

הםמזה.זהשוניםכההיוזאתובכל
הלוגמותזקנות,אנגליותגבירותהזכירו
התהאתמשועממותוכמופניםבהדרת

מצליחותאינןאבלבחברותא,שלהן

הןשבההרשעותאתלגמרילהסתיר
זאת'הנהשסביבן.דברבכלמתבוננות

 1האנגליידידיאמרממש', Iשליהדודה

לבותשומתאתהערתירבבנימוסאשר
מצאנומהרהועד Iארצולבנילדמיון
מכרים".כמהעודביניהם

הסופרהתייר,שלהרגישותעיניו

מגווןאתקולטותקנטיוהאנתרופולוג
ביניהןהמרגב,לאזורהמיוחדותהתופעות

היושביםהכחולים"האנשיםשלקיומם

פניהםוגוןהאטלס"חבלשלבדרומו
לבושם"צבעגלימותיהן.כגוןכההכחול
גבריםכולם,נעשווכךהעוראלעובר

אנשיםהיחיד".הכחוללגזעכנשים,
באזורשמתענייןמילכלהמוכריםאלה,

נוודיםשבטיםהםהתוארג,כבניהמגרב

במתכונתחייהםאתהממשיכים

מתפרנסיםוהםאלהיבמיםגםהמסורתית
בהם.המסחרומןועזיםגמליםמגידול
נפרדבלתיחלקשהיאמסורתית,דמות

שבתהואשרהמגרבואנשיהתוארגמחיי

ה"מראבו",היאקנטישללבואתהיאאף
גםכמגרבשמתענייןלמיהמוכר

המקוםבניאמונתעל-פיכ"מראבוט".
ואףקדושהמסגולותהמראנונהנה

ואוליהנביאלמשפחתבמוצאומתייחס
המראנואתכיבכותבוקנטיהתכווןלכך

מרחב"הקיףשראהוהעיוורהישיש

מפליאלישנראהדבר Iלמדיגדולחופשי
שלהשוקשהוא ,הזה"ההומהבמקום
ברכת .העירשלהחייםדופק .מראקש
מפזיקרהחיתהלאנשיםהמראנו

וכלמתתלוהעניקוהםובתמורה
מרוצים.היוהצדדים

שישוהאנתרופולוג,המספר Iהתיירל~טי
מתייחסוהסוציולוג,הפסיכולוגמןגםבו
קדושיםלקברילרגלהעליהלתופעתגם
אתולשטוחה"קובא"עללהשתטחכדי

דמויותסיפורים,מספרימשאלותיהם.

התרבותבחייוססגוניותמרכזיות

גםלנוהמוכרותכמגרב,והמסורת
בן·טאהרהמרוקאיהסופרשלמספריו

גםנעדרלאבהבלטה.מתוארות Iג'לון
המסייעיםהכתבנים,שלמקומם

וכתובקרואיודעתשאינהלאוכלוסיה
סוחרישלמקומםלאוגםחייהאתלנהל

קנטיעלקסמיםשהילכוהשווקים,
ובפתיחותם.בניחוחותיהםבצבעוניותם,

למשפחהבןגריה,בוליליד Iקנטי
ולמדבאירופהשחייהודית-ספרדית,

דוקטוראטוקיבלובפרנקפורטבציריך
מןהפניםוינה,מאוניברסיטתבכימיה

נוסחהסולידיותואתהאיפוקאתהסתם

הפשטות,כיאפואתימהאיןאירופה.

האנושיתוהזרימההבלתי-אמצעיות

לבואתשבוהאנשים,ביןהחמה
והפשירוהו.

דמיונואתגירומראקשנשותגם

"מהלכותכותב,הואהנשים,והסעירוהו.
צורה;נטולישקיםכמובסימטאות

אתהמהרהעד Iדמותןאתמנחשאינך ...

אתלדמייןלנסותהמאמץמןנלאה
אינךאבלנשים.עלמוותראתהדמותן.
לפתעשמופיעהואחתברצון,מוותר

אתומטהאליךמדברתואפילובחלון
כזאתאשה •מסתלקתואינהקלותראשה
לייחסנוטהואתההתגלות,פלא,היא
הדבריםלכלמאשריותררבהחשיבותלה

קנטיהזאת."בעירלראותשישהאחרים

הזרות,הנשיםועלהזונותעלפוסחלא
ואםצרפתילאבבת Iמיניוןשמראם
מייצגת"שחרזאדה",הברובעלתסינית

אותן.

לבואתששבוהנשים Iמענייןבאופן
משפחתבנותהיהודיות,הנשיםהןיבופיין

ביתואתבפניופתחמבניהשאחדוהאן,

קרהכךהמורחבת.המשפחהאתלווהכיר

אז'ןהרומנטיקןהצרפתילציירגם
שבמרוקולטנג'ירשהזדמןולקרואה,

ולקרואה,לכן.קודםשניםממאהלמעלה
הנשיםציוריואתשמואתמזכירשקנטי

וגםלמרוקוהואאףהזדמן Iבספרושלו
שפתחהיהודית,משפחהלחיינחשףהוא,

נשבהולקרואהבנדיבות.ביתהאתלפניו

ציוריהשארביןומנהגיהם,פרנסתםדרך

הקירות,על Iכחולבצבעלרובהחמסות,
היההרע.עיןנגדכסגולההדלתות,ליד
 .מצייןהואהיהודים,לכלמשותףמהדבר
אדישים,קרים,עוינים,"מבטיםלהםהיו

לעולםאבלקץ.איןעדוחכמיםדוחים
מבטיםאלההיומטופשים.נראולאהם

עלעומדיםשלעולםבני-אדםשל
אתלעוררחפציםאינםאך Iהמשמר
מפתיע,באופןמצפים."הםשלההאיבה
שניםכחמשלהשמלאוישראלמדינת

אינהבמראקש,קנטישלביקורובעת
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 .אותןוציירהמשפחהנשותשלביופיין
אשההציירמתארשלוהאקוורליםבאחד
בדומהורכה,מפתהעיניים,שחורתיפה,

אתשהסעירה Iוהאןמשפחתבתלאותה
ביופייה.קנטי

קנטינשבהבמראקששהותובמהלך
רבתחוויהכךעקבוחווההיהודיתבזהותו

גריהבבולכאמורנולדהואעוצמה.
התרחקאךספרדיתיהודיתלמשפחה
הואאליה.חזרבמראקשודווקאמיהדותו

המלאהרובעבלב Iהעירבכיכרעמד
כאילו"הרגשתיזהותו.לשורשיוהתחבר

כאילו Iאחרבמקוםבאמתעכשיונמצאתי
ללכתעודרציתילאחפצי.למחוזהגעתי
אבלשנים,מאותלפניפההייתי Iמכאן

אלי."חזרווכעתממניכשתנחוהדברים
עורךבמלאההיהודיםעםמפגשיובמהלך
שורשיואלמסע Iשהתכווןמבלי Iקנטי

ובהשלמה.באהבהאליהםומתחבר
ערב-11953בבמראקשקנטישלביקורו
עםומפגשיו Iמרוקושלעצמאותההכרזת

בחיימיוחדתתקופהמתעדיםיהודיה,

מתעדים,גםהםהמרוקאית.החברה

הקהילהחייאת Iיותרהרבהחזקובדגש
גםהוא Iכןאם Iהספרבמקום.היהודית

הקהילהמוסדותשלחשובהיסטורימסמך
ביתשלהכנסת,ביתשלוסימטאותיה,

אלבז(ששלמההקברותביתושלהספר

במרוקוכישכתב,הדברבאחריתמבהיר

קנטיתיאוריהחיים'),'ביתנקראהוא

היהודים,חייאורחותאתגםמתעדים

יהודישעלייתלמרות Iבספרכללנזכרת
גלויסודחיתהכבראליהמרוקו

שלהמרוקאיתבספרותוהשתקפה
שוכרימחמדשלבספרו I(למשלהתקופה

לחם")."רק
פניעלנפרשבהיקפוהצנועהספר
אחריתעל(נוסףעמודיםוחמישהתשעים
שלמהשכתבוהמעניינתהקצרההדבר

גדל-ממדיםהואזהספרזאת,עםאלבז).

הרב·ואופיונושאיו Iהגותו Iתוכנומעצם

ובממדיוהחיצוניתבעטיפתו .תחומי

השואב Iאחרספרמזכירהואהצנועים

המציאותמןחיותואתהואגם

 ,החכם"מוחאהשוטה,"מוחאהמרוקאית:
 ,מראקש"ל"קולותבדומה Iאורשראה

כרמלהוצאתראויה .כרמלבהוצאת
הקוראאתלחשוףמאמציהעללברכות
אםבין"מרוקאית",לספרותהישראלי

בן·טאהרהמרוקאיהסופרשליצירתוזו
יהודיתיירשליצירתוזואםוביןג'לון
למראקששהזדמןוחכם,רגיש Iסקרן
וצילםאותהציירעליה,כתבאותה,ואהב

מקולותיההמוםכשהואאותה,

מצבעיהושיכורוממראותיה

 •ומניחוחותיה.

רונןיהודית

בנושאיומרצהחוקרת .רונןיהודיתד"ר

בר-אילןבאוניברסיטאותמזרח-תיכון
"המגרב:הספרמחברתותל-אביב.

'זיסקיהרומןוכלכלה";חברהפוליטיקה,
הזהבנוצתאשמן,בפרסזכהחרובים"של
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תוויםמחברת

כליפיו,שממנה
נפלאצלילאחד
משירתמבחר-הפראפעמון

העשרים,כמאההלטיניתאמריקה
מבואות:והוסיפהתרגמהבחדה,

הקיבוץהוצאתניצן-קרן,טל
מופתלתרגומיהמפעלהמאוח,ר

עמ' 176 , 2000

אתמתאר"גורו"בשירוגינזברגאלן
אלהשנעלם;הירח"זההבא:התיאור

זוהיאני;לאשמסתתריםהכוכביםהם
בנעלינשאר;אנישנמוגה,העיר

זוהיהלא-נראים;גרבי /השכוחות,

זך).נתן(תרגם:פעמון"שלקריאתו
גינזברגשלאמריקאיהכל-כךהפעמון
להשאירכדיועירכוכביםירח,מוחק
נעליופספורטאתהיחידשלבכיסו

צלצולנראים.הלאוגרביוהשכוחות

ובואחרלמקוםאוליאותויובילהפעמון
חתיכתאחד.צעדאפילוצעדשלאיגלה
עדשתכאשרהאלהבשורותמכווצתחיים

שאריותאתדקעדפורמתהמצלמה
הנעליים.סולייתאתושוחקתהגרביים

אוליאסוציאציה.הואהזההחזקהשיר
שיריםעלהערותלכמה ,משהורחוקה

ניצן-קרן.טלשתרגמהפחותלאחזקים
והווליוםפראפעמוןהואשלההפעמון

האוזןמןסמויקולעםגםמתכתבשלו
חותכיםשבםהמסורששיניקולותעםוגם
הפרא""פעמוןמיד:ויאמר .אוזןאותהאת

אמריקהלשירתראווהחלוןאינו
כמהשלצעדהמסלולאינוהואהלטינית,

הואהפרא""פעמוןעונתיות.יופימלכות
השיריהשרירשלהיופיהואעצמה,החנות

לשורה.משורההקוראלעיניהמתפרץ
המפניםמשורריםבשלושה-עשרמדובר

שירי.מוקשיםלשדההלבתשומתאת
הקוראורגלימוזהבבחולמכוסיםהשירים
מרהיבפיצוץזהוהפיצוץ.לטקסמוזמנות

מןסמויכהעדשהיהמגרשלסמןהבא
העין.

חירונדובאוליבריומתחילהמסע
מסתכלים,"הם .) 1967 • 1891(ארגנטינה

הם /נחשקים,הםמתכחשים,הם

מתפשטים;הםמתנשקים,הםמתלטפים,
 /בבשמים,הםנשכבים,הםמתנשמים,הם
 ,, ...מתחלפיםהםנמצצים,הםבחדרים,הם
פעמים 54עודהזהה"הם"יחזורוכך

הגברנעליאתיבעיר " 12מס'ו"שיר

הטנגושלהאשרצפתעלהאשהונעלי
השפה,אתמפרקחירונדוהזה.הנפלא

יקחוהואגניחותיהאתלשמוענהנההוא
"חוגגיםשבהלמסיבההאלההגניחותאת
הקדושה"היונהעםמדיהשלהניאוףאת

לכלבאפילואחרבשיר"ורונה".עלבשיר
היאסדוםזונה"."עינייהיוהשלומיאל
אותהמעתיקחירונדוואולירביומטאפורה

ארגנטינה.שללגיאוגרפיה

נגןהוא ) 1938 • 1892(פרווייחוססאר

 .הפעמוןשלהפראבתזמורתהסקסופון
 .עצמושלהרקוויאםאתמלחיןהוא

ולזמר'להקריאב'שירכותבהואאני", ... "
חמקההשמשאבל /היוםאתיודע ... "

המצמררותהשורותבשתידי " ...ממני

 ,יגוןמרשלבפואטיקהלאחוזכדיהאלה
שרוצהמישלהדמעהבשקיותלאחוז

קצף"."מגירפיואךלכתוב,
 • 1899(ארגנטינהכורחםלואיסחורחה

הביתחלול".ביבתעיוור"אדםהוא ) 1986
אלףבעלישמשורריםרבגעיםמרוהטהזה

השביליםמעולם.ראולאםיעיני
אתמזמןחצושיריובגןהמתפצלים

כאןמתרגמתניצן-קרןוטלהגןגבולות
תחום"אלאותנוהמקרביםשירים
אנוש".לזיכרוןשמעבר;החלום,
אתצובע ) 1998 • 1902(קובהגייןניקולס

והואהמהפכןהואשחור".ב"פחםהפעמון

-1963בכאשרמבפניםגםכלאשהכירזה

"חתרניים".טקסטיםפירסוםבעווןנאסר

המובסים.הבורגנים;עלרחמיםבי"אין
מהדק;אנילהתעורר,עומדיםוכשרחמי

 " ...עיניאתהיטבועוצםשיניאתהיטב
גייןניקולס'הבורגנים'.בשירוכותבהוא
ההתקפהעלהמופקדהשחקןהוא

הפעמוןשלהפראות ,,המתפרצת.

 .בשיריונוספותשעותעובדתהמטאפורי
כותב ) 1973 • 1904(צ'ילהברודהפגלו
אניבערבים"רכוןמשיריואחדבפתח

יםאל /העצובותושתותיאתמשליך
הזה?מהיופילדוגאפשרמה ." ...עיניך

אהבהשירי"עשריםמתוךשיריםשלושה

שברודההתחושהואתמיואש"אחדושיר

רשת.באותההחוריםשלהפילוסוףהוא
התחושהחוזרתהאחריםבשירים

עלדיגשיעורלנומציעהשהמתרגמת
אפילובולהפוךיודעשברודההיםשפת

זהב.לדגקרפיון
 ) 1976 • 1910(קובהלימהלסאמהחוסה

שלהעטיפהלציורביותרהמחוברהוא
סוריאליסטי.ברוטבנאיביותמידו.חואן

 ;הלילה"בחציאיךמתארכשהואבעיקר
המלון".במדרגותיורדתהנמלה

כותב ) 1998 • 1914<מקסיקופאסאוקטביו

נעצמות;"כשעיני"מבעד":משיריבאחד

יודעוהקוראעיניך".בתוךנפקחותהן

ל"נפקחות"ה"נעצמות"שביןשברווח
נקישותלכבודהמלכותיהשטיחנפרש
וקרבהההולכתגדולהשירהשלהעקב

עיניו.מולאל
בשירומבקש ) 1914(צ'ילהפארהניקנור
ברגליים"להרעיש ... "פסנתר''סולו

הצלופןנייראתלהסירבשיריוומצליח
חיים.המילהמעלהמרשרש

 ) 1999 • 1920(ארגנטינהאורוסקואולגה

מכחולמריחותעודמוסיפה
(קולומביהמוטיםאלוורוסוריאליסטיות.

אתמרהט'פגישה'הנפלאבשיר ) 1923
הזהבמקרה .מדירחוקשתמידהגשר

 .איסטנבולהואמדיהרחוק
מציע ) 1925(ניקרגואהקרדנלארנסטו

ו"עצתתהליםלמזמוריחדשנוסח
המפלגה".ל"עצתהופכתהרשעים"
משאבתהיאהאירוניהכןהאירוניה,

פחותשמשוררתחושההמנפחתתאויר

פלקטשלבעוביאותהמשאירהיהטוב
 .מחאה

 • 1936(ארגנטינהפיסרניקאלחנדרה

הנהקצרים.בשיריםמאודמדייקת ) 1972

 /אורה.אתהורגתנטושה"אשמהם:אחד
כל /שירה.אתמעלהמאוהבתציפור

והגשם ;בשתיקתיהלהוטיםהיצורים
אותי".המלווההזההקטן
באחדכותבת ) 1944(קובהמורחוןננסי

ציפור"כמומעצמהבאה"השירהמשיריה

פשושכנפילהנתפרותשפעםוהתחושה
הואהטבעמקרהבכלנשר.כנפיופעם

שלה.תייהבהמגרש
והגעתיגינזברגאלןשלבפעמוןהתחלתי
לגעתזוברשימהניסיתילאלקרנבל.

משורריםביןגומליןביחסיבהשפעות,
רציתימשפיעה.כךשכלבגיאוגרפיהאו
יפיקשממנההתוויםמחברתאתלסמןרק
מאותו ,שלוהנפלא,הצלילאתאחדכל

 •פרא.פעמון

להריחהתו,ווה
גשם

שלבוקרארוחתדאב:ריטה
משחמאנגלית:תרגםאלופים,

לשירהקשבהוצאתדור,

ריטהשלביותרהמרגשיםמשיריהאחד

אל'ףבכיתהשתהיה"לסופימוקדשדאב
אימהית,בנימההדוברת,אלפיים".בשנת

מעיניהתמימותקוריאתלנגבמנסה
העובדהנוכחאותהולהעמידהילדה
אשרהזההעולםהואזוהר;צעצועש"לא

להמתיןממנהמבקשתהיאלך".השארנו
מודדתהדוברתתרימיהו".ב"טרםרגע

למציאותהאשליהביןהמרחקאת

ההתנהגותכלליאתלשנןמסופיומבקשת
חשוד.חפץעם

המילה"לראי".המילהמאויתתואז
החלומותלמגרשהתחושהאתמגלגלת

עם"יזרחחשודחפץשאותוהאמונהושם

ימששוסופישלידיהכאשרהשמש"
השחורצבעים.משנההחרדהזיקית .אותו

והיקיצהזהירבוורודמתחלףשהוסווה
ירוק"מבטביןמערבבתויערהרמול
הלחי".ומשי

כדגללהתנופףזהשיריכולרבהבמידה
דאב.ריטהשלהשיריבמצעדהפואטיקה

השביחובעיןחד,קיומימבטאחתבעין

אושהרהמאמינהרכותרומנטית,רכות

הבלתיההרסמקלותחזקיםעדייןיער
ההכנותגםלכןהאדם.שבידנסבלת

הן ,סופישלהחניכהלטקסהמוקדמות
אלאהמבוגריםשלנפשחשבוןרקלא
נולדלאהבאשהדורתקווהירייתגם
במטרה.חוריםלנקבכדי

אוחיושבמדינתבאקרוןנולדהדאבריטה
לסלולניסתהלאמעולםהיא .-1952ב

האפור·השורשיםעוקף-ביורגפיה.כביש

כשהיאגםעמוקנטועיםאמריקאיים

לאכברדאבבלונדיניים.נופיםמתארת
שהיוהשחורותהבוקסלכפפותנזקקה

שלההדורג'ונס.לירויכמולמשוררים
ולכןהגדולותהצעקותשבצעקואחריבא

"ליל .יותררחבשלההמגנטיהשדה
בליל'שחורבשירהכותבתהיאשבת,
ככלשחורים . /בתוכו"ואנחנושבת',
לא /היכולת,כמיטבשחורים /,האפשר
חוקאםכילמאה;אחוזיםלאמושג/
יותרחזקשהטבעוהתחושההטבע".

האמירהמחט'תפרים'בשירמהחוק.

שבובמקוםנפתח;"כשעוריותר:דוקרת

במחשבתילאדברצלקת,להיותצריכה;
ואזמתחת!'/לבנהאניכן'אםזולת;
הבזק ." ...המרפקאלומטפטףהדם;גואה

הממשימהדםיותרחזקהלבנההמחשבה
שלהשחמטלוחעלהמרפק.אלהמטפטף
חיילמפיללבןחיילעדייןמחשבתה

המבחרהאהבה.טבעהואאחרטבע .שחור

ומתוכם ,ביותריפיםכאלה,בכמהמנוקד

בשינה".שמולמלו"שורותאתמצטטאני
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שחורות,חזה"שערותכותבת:היא

פניונרגפושדהאלרכה./שפעת-פתאום
ניחוחאורן,ניחוחוהנדהמים./החיוורים

אפשרקליפה."אלמוגים,ניחוחאגם,
השורותעםלארוטיקהבית-ספרלפתוח
ופנים,שדשערות,שלהמטונימיההאלה.
הריחני:הספדייעלהלחיצהכךואחר

בהרלחפור
הזיכרון

דאבריטהוקליפה.אלמוגיםאגם, Iאורן
שלההשיריתהפינצטהבקצהלוכדת
כנקודותמפוזרותהמיליםבודדות.מילים

מנקודהקוויםמחברוהקוראהדףעל
כולו.הציוראתללכודכדילנקודה

יצירתיתרגילאולימזכירההטכניקה
הדוברתמחזקתבכךאבלהילדים,גןמימי

גםללושאפשרששירהתחושהאת
השפה.שלמאודהבסיסיתמהפלסטלינה

('ומטראחרבשירתגידהיא"ללכת",
בהליכה"."לומדיםמקוננת')

אנגליתביןבמעברלכדדורמשה
הואדאב.ריטהשלהבלוזאתלעברית

קורדינטותאתהשיריםלרוחנתן

ברגעילדייקמאודמאודהצליחהנשיכה,
אתלרגעהשכיחובעיקרשלהההתפנקות

העבריתללחיהשירשפתישביןהעובדה
אתהפךוכךהשפה.מטפחתמסתתרת

לארוחה IIאלופיםשלבוקר"ארוחת
בשינייםגםעליהלהתענגשאפשרנהדרת

 •עבריות.
סומקרובי

11 
~ו

עליברךלאאביברזילי:יעקב
עמ' 63 , 2000עקדהוצאתהלחם,

ויושבשנותי;בערפילימכורבל;"עדיין

פותחכךמיטה".דמויעץ;דרגשעל
בלילות''מתעוררשירואתברזילייעקב
מתעורר"/עדיין;ובהמשך: ,) 14(בעמ'

מתוךואולם,מתעורר";אךבלילות;
יש;לעולם"לאמתעורר:הואסיוטים

אבלמתעוררים."כולם;ולאסיוטים;
אניכאן,אניאומר,הווהמתעורר.הוא

לאלהמוחצתתשובהחי.אנימתעורר,
עו.דיתעוררשלאשרצו
אסופההואהלחם"עליברךלא"אבי
שנותרקעעלהכתוביםשואה,שירישל

ברבדיההנוגעים Iהמשוררשלילדותו
האפלההתקופהשלהמרוביםוהבטיח
שלאמיתותמתוךגםומתואריםההיא,

מסוגלשילדכפימטלטלתבעוצמה Iילד
בנרגן-המסדריםבמגרש"עמדנולבטא.
עלהמתנדנדים/בנעריםוצפינוכלזן;
שנמצאתחשבהאחותיהתליה;עמודי

היאשגםלאמאורמזהבגן-שעשועים;
לקחתסרבהוכשאמא /להתנדנ.דרוצה
באוזן:;להלחשההיאלנדנדות;אותה
 /אותי",אוהבתלאשאתידעתיהריאני

במקוםזכההשיר ; 18עמ'רעה'('אמא

לשירהבינלאומיתבתחרותראשון
 ,) 1988בשנתבהונגריה,

התוכןלצד-מעוררתברזילישלשירתו
 1נסתרנוסף,משהו-הגלויהקומוניקטיבי

השירים,במילותאצורותתכונותכאשר

באלגוריה.בדימויים,

אמביוולנטייחסלרוביששואהלניצולי

עםשיג-ושיחלברזיליגםלאלוהים.
ישירות,טענותיולפעמיםכאשראלוהים,

"מחכה/השולחן:עלמונחותכמו
השירשל(סיומולדבר"יתחיל;שאלוהים

מיןשהןויש .) 41עמ'אייזנר','יעקב

"לשוואמתריס:כואב-זועקדיבור-ניגון
כי; Iנעולחסדיםשער;מוליעמוד
מלאךעודאיןהולל;מלאכיםבמניין
ילדנשמתעלקדיש/תפילתשישא/
('בלילותאדיש"אלוהיםגםיהודי;

 ,) 40עמ'נרגן-כלזן'

ניחניםברזילייעקבשלשיריו
כשכלרגשית-פיוטיתבאינטנסיביות

בחותמוחתוםקודם,מאירוענובעאירוע

המשורר.שלהמובהקהאישי

בןזיליעקבי

לאיברךאבי

הלחםעל

ד fע

יוסוףסעדי
חורייאירמערבית:

מצחיקמשחו

דה 1נראינני
ד ·: • ••• ·:

לכת;ביכ;לאניהזהשבלילהלהכריזכל 1שאכדי
 :• T •-: •:- ד:--•: •:-:- •: ••:

ספרוהואהלחם"עליברךלא'א'בי
ספרישנילוקדמוברזילי.שלהשישי
גדות'ש'תיו- 1987תם"לא'ש'ירישירה:
וסיפורתשירה II"סולמות ; 1989 11לאהבה

עםשנכתבהשירה , 1996'דו-עט" ; 1992

הרומן .פרידמןשולמיתד"רהמשוררת

 11997ב·יצאבוקר"שלראשוןנר"עד

 1פארגדעוןעל-ידילהונגריתתורגם

נמנהבאחרונהבהונגריה.גםאורוראה

התיכונייםבבתי-הספרהלימודספריעם

בהונגריה.

עלומבוצעיםהולחנוהשיריםמןרבים
בארץרצינייםמוסיקלייםהרכביםידי

לימובנתלאזאת,(עםובחוץ-לארץ.
חטיבותלשתיהספרשלהחלוקה

ליריתראשונה,חטיבה-"נבדלות"
המותאמיםשיריםהשגיחובחטיבה

קריאה.)ולערבילהלחנה
על-שבפתח-דברהדבריםזה,לעומת
 1מברגן-כלזןששרדוהדמויותארבע

הספרמאיירתזה:שיריםבספרונפגשו

יהודיתהעטיפהמעצבת Iעצמוןשרה

וברזילייעוז-קסטאיתמרהמשורר Iרונן
ממש.ומרגשיםמעניינים-עצמו

"בכלעולם':'אסירהשירמתוךולסיום,
חדש;עט-חפירהנוטלאניזיכרון;יום

בשנה;פעםבהר-הזיכרון./לחפורויוצא
מאותשלוששלתערוכה/מציגאני

מיחדשים./עטי-חפירהוחמישה;ששים

הף w:Zד~עט~שלמלכותועליו;שנמשחה
מאסר .דינו/בנפשו;לחפורקרדום;
ת o:פ wבליפרך~זכרונותעםעולם~

 • . .מהכאב,"~לישלו;

 •בי;תרבים 1העצהשיריםאת
:• -• • T :-• : •• 

למשל:
: T T 

ב;ןד י~~
אתכם>אכזבתילי 1<וא

: -. :-: . :• : :· 

ר f~ם
 :ר~;אלי 1א

~רךמל;ןה
ב) 1ש~נ;ו~םדז:וי t ~~ ה~~(

א;מר:לי 1אאז
T --

אתמ;לנסעהשאהבתיהנערה
- : • •: ד-:-- T T : T 0 

\ : 

שלישית>אכזבהכבר(זאת
: T T T: -: • • 

כ:ת?ל;~ין~ר,ים vtד~יל~וpנ;ר~רב ר~~ י~~~~~ךז:וימ~ם
לי?ש'יכתאיננהכברשארציאמרתיהאם

 . ·:·:- ד•:··-: . :-·: . :-ד ·-

 ?יי:zי~א 1הכ~~רמ~ךת~~ךז:וי: א~~א;
ט;ב

לי 1ע,ג 7ז:ו~ל
דה 1נרשאינניאמרתילאהאם

-• • :- T • •: •• ".." •: T 

לכת;ביכ;לאניהזהשבלילהלהכריזכל 1שאכדי
 :• T •-: •:- ד:--•: •:-:- •: ••:

 .ני;תרבים 1העצהשיריםאת
:• -• • T -: • : •·• 

שדברוםבצרהבעירנולדעיראקי.משורר • ) 1934(נולדיוסוףסעדי
ולפנישיריהקובצימספרפרסם • 1979משנתבירדןמתגוררעיראק,
המשורריםמחשויבאחדהואיוסוף •כתיבוכללאוריצאושניםמספר

בשאלותעוסקיםמשיריורביםכיום.היוצריםהמודרניסטיםהערבים
לקוראיו.המשוררביןולקשרלשירההקשורותשונות

באוניברסיטתמודרניתערביתלספרותדוקטורנטהואחורייאיר
תל-איבב.

כהןברוריה
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 ~, sי:ו(
~ 

מןהנפילה
החסד

מאנגלית:חרפה,קוטזי:ג.מ.
עוברעםהוצאתמילוא,סמדר
עמ' 266 , 2000לעםספריה

הראשונההפגישהאתעדייןזוכרתאני

הכריכהקוטזי.מ.שלג'.יצירתועםשלי
שמוכלל'מזמיןשאינוירוקבצבעחיתה
הכותרתוגםלי'מוכרהיהלאהסופרשל
שלומותו"חייומבטיחה:חיתהלא

במכירהשקלים 5עלההספר .ק"מיכאל
חוסראתקיללתיואנילחיילים,מיוחדת
שלהפיתויבפנילעמודשליהיכולת
אחראבלהכסף,מילאבזול"."ספרים

שקניתי!מהאתלקרואצריכהגםאניכך
הכריכהגביעלמשהוכתובהיהאולי
הסיבההיהשכנראה(מההבוקרפרסעל

אזמקרהבכלאבללקנייתו),הנסתרת
הפרסשלשמעואתשמעתילאעוד

הזה.החשוב

בכוחנשאבתיהראשוניםבעמודיםכבר

שהוקרנההכבירההרגשיתהעוצמהלתוך

הספרבאמצעוהמשפטים.המיליםמן
ובסופומופת,יצירתקוראתשאניחשתי

שלאזהאיךעצמי:עלשצעקתיכמעט
הואעודמההזה?הקוטזיעלשמעתי
עליו?מדבריםלאלמהכתב?

העצובההמשמעותמעינינסתרהעודאז

בשולייםתרבותית,בפריפריההחייםשל

הגדול"."הסיפורשל
הוא-1999בשוב.זאתעשהקוטזיוהנה,

ספרועל Iהבוקרבפרסשניתזכה
תחתלעבריתתורגםאשר'דיסגרייס",

"חרפה".הכותרת

הסדירותפגישותיובתיאורנפתחהספר

לספרותפרופסורלווי'וידדיישל
זונה"סוראיה",עם Iבקייפטאוןאנגלית

סיומואלמגיעהניצולאקט"אקזוטית".
סוראיהאתבמקרהרואהלוויכאשר

שלאמבטמחליפיםוהםילדיהשניעם
ברצונם.

שלם,כאדםלעיניונראתהבוהרגעמן
משלה,ורגשותרצונותמשפחה,בעלת
אתלהמשיךתוכללאהיאכייודעהוא

הרהוריכלאיןעצמולועו.דפגישותיהם
להפך.רגשיים.אומוסרייםחרטה,
"עבורהוא:הספרשלהראשוןהמשפט

שהואחשבהואגרוש, , 52 1בגילואדם

משביעבאופןהסקסבעייתאתפתר

רצון".

לאורךהסקס""בעייתתעבורהשניכחוט
בסקס,הנואשהגופניהצורךהספר.כל

ללאחשוףמין Iלמיןהגבריתהתאדה
לחפץ.האחראתהופךאשר Iרגשיעומק
"האקטשלטקסונומימיוןעורךקוטזי
-הספרלאורךהאהבה"נטולהמיני
המגעדרךהזונה,אצלמהביקורהחל

רצוןחוסרהפגנתלמרותהנעשההמיני

ממש.לאונסועדהשניהצדמןמובהק
הסוכנותאתסוראיהשלעזיבתהלאחר
השםאחידותאחרת.סוראיהלומוצעת

אוהאחר'שלהזהותבדןאואתמנביחה
ההתחלתיהתיאורזה.במקרההאחרת,

דיכוטומי:הואכאןנשיםגבריםיחסישל

כלגבר.מבוסס,לבן,הואלווי
בצדמצוייםכוחהמבטאיםהפרמטרים

אתקוטזייזיזבהמשךאולם .שלו
ויצורשונים,בכיווניםהללוהמרכיבים

מורכבות.יחסיםמערכות

עללענותמצליחהאינההשביחסוראיה
אימפולסיבירומןמנהלולווידרישותיו'

אייזקס,מלני Iמתלמידותיואחתעם
בשלושיםממנוהצעירהלבנהבחורה
ה"אקזוטיות",לנשיםבניגודשנה.

ביותר'הנמוךהחברתיבמעמדהנמצאות

לכליםיותרנגישותהלבנותהנשים
והפרשיהחברתית,עוצמההמשרתים

מגישהאייזקסכאשרקצה,אלבאה
בעידודםמינית,הטרדהעלתלונהכנגדו
וחברiד-לשעבר.הוריהשל

להידרדרהענייניםמתחיליםמכאן
גירסתואתלתתנקראלוויבמהירות:

באשמהמודההואחקירה.ועדתבפני

התנצלותמכתבעללחתוםמסרבאך
לבקרונוסעלהתפטרנאלץהואפומבי.

 .וסיל-האחתבתואת
לשלו:המקוטבחייםאורחמנהלתלוסי
בחוהומתפרנסתבגפה,חיההיא

להבשכנותמבודד.במקוםחקלאית,
לשתיהנשוישחורגברפטרוס,מתגורר
עבודותבכללהלסייעאמורוהואנשים,
התובעניות.ההרה

עלמתרגשתשלדיםימיםמספרלאחר
נופליםוהםאיומה,פורענותהשניים

גבריםשלושהשלאכזריתלהתקפהקרבן

לוסי'אתאונסיםהגבריםשחורים.
אתלהציתומנסיםהרכוש,אתשודדים

עללמשטרהלדווחמסרבתלוסילווי.
האונס.

נמצאאינובביתו'תדירהשוההפטרוס,

השנייםלהם.לעזורבכדיבמקוםהפעם
וב.כבילשלבעזרתםל~שתקםמנסים
בכ .לוסישלהמבוגריםחבריהזוגשאו,

העשיהאולםלחיות,מרפאהמנהלת
חסדהמתתהיאשםהמתרחשתהאמיתית

להעוזרעצמומוצאלוויהחיות.של
אתלסלקהואמתפקידיואחדבקביעות.

המשרפות.אלהמתיםהכלביםגויות
הכלביםגויותאתמלהשאירנמנעלווי

לאנשיהשחורותבשקיותהנתונות

העבודהאתלעשותאלאהמשרפה,
בעצמו.

מצליחיםבההנדירותהפעמיםבאחת
בפצעיםהנוגעתשיחהלנהלואביהלוסי

האלימההמתקפהשפערההרגישים
כךכלהיה"זהלוסי:אומרתבנפשם,

שכאחחרבהכךכלעםנעשהזהאישי.
מהכול.יותראותישהמםמהזהאישית.
שונאיםהםלמהאבלצפוי. ...היההשאר
אותם".ראיתילאמעולםכך?כלאותי

דרכם.דיברה"ההיסטוריהעונה:ולווי

זהעלתחשביאי-צדק.שלהיסטוריה
 1אישינראהאוליזה •עוזרזהאם Iכך

האבותמןישרמגיעזהלא.זהאבל
הקדומים".

קלזהאתעושהלא"זהממשיכה:לוסי
ההלםלהעלם.מסרבפשוטההלםיותר.

באקטמתכוונת.אנישנואה,להיותשל

עצמו".

ההגדרהמסתתרתהזהבדו-שיחכידומה

הוא.באשרהקולוניאליזם,שלהמבעיתה
הוא"האישישלהמחרידהההנכחההנה

אישי'באופןשנואלהיותהפוליטי".
יוכלאשראחדאין .קולקטיביחטאבעוון

לשלםההכרחמןלו'הצפוימןלהמלט
אתהאםגםההרה,אוהעבר'חטאיעל
למצב.ביותרהחריףהמתנגדהוא

אתהזוועהלמרבהלוסימגלהבהמשך,
בחגיגת Iצעירנערמתוקפיה,אחד

מבקשתלוסיפטרוס.שלהביתחנוכת
יכולאינולוויאולםבשקט,לעזוב

שנוצר,המביךובעימותלשתוק,

החגיגהאתלעזובובתוהאבנאלצים
מובסים.

ככלפטרוס,שלמשפחהקרוב Iהנער
 1בביתוקבעשללדיירהופךהנראה,

מחליטההיא .בהריוןהיאכימגלהסיולו
עסקהמציעפטרוסהפלה.לבצעלא
לוסיאתישאהואלה:לסרבאפשרשאי

אדמתהמלאה.להגנהבתמורהלאשה,
שללידיוכמובןיעברולוסישלוביתה

מולכוחכלאיןהלבנהלאשהפטרוס.
אינםשהםמשוםהשחורים,הגברים

פועלתשהיאהכלליםפיעלפועלים
לפיהם.

האירועים;ידיעלומוכרעכמעטלווי
במחשבותיו'מופיעה"גיהנום"המילה
בעבודתומהרהרעצמואתמוצאוהוא

אתעצמועללקח"מדועהנוכחית:
היהשאו?בבעללהקלבכדיהעבודה?
במזבלההשקיםאתלזרוקמספיק
מתים,הכלביםהכלבים?למעןולנסוע.

וחוסרכבודעליודעיםכלביםמהובכלל'
לשמור :בכד .כןאם Iעצמובשבילכבוד?

שבועולםהעולם.אתשלוהתפיסהעל
בכדיבאתיםמשתמשיםאינםאנשים

צורהלכדיהגופותעצמותאתלשבור
למשרפה".יותרנוחה
תפיסתעללשמורנואשותמנסהלווי

לתפקידמחויבותוידיעלשלו'העולם
הגיהנום?כןאםמהועצמו.עלשלקח

אתלהטילהיכולתארנוןהואהגיהנום
הפיכתהעולם.עלשלךהעולםתפיסת
מפניהאיוםוהחששצלמוותלגיאהעולם

עצמהאתתתאיםשהתודעההאפשרות

תכונותיהאתתאבדהצלמוות,לגיא
המקוריות.

הביטוישלהראשוניתמשמעותו
החסד",מן"הנפילההוא"דיסגרייס"

שהיההמלאךשללנפילתומתייחסוהוא

הגיהנום.אללרציפו' Iהאלעלחביב
שלהמכונניםמהסיפוריםהואזהסיפור

וברומן Iכולוהמערבשלולכןהנצרות
משמעות.רבעלילתירובדהואהזה
מוצאהוא .החסדמןנופללוויוידדיי

ונפשיתמקצועיתמבחינהמושפלעצמו
האוניברסיטה.מןגירושושלבאקט

מושפלהוא Iממנומתרחקיםחבריו
ההצתה,בעקבותגופניתמבחינה

כגברמושפלהוא Iפניואתהמעוותת
הואבתו.עללהגןמסוגלשאינווכאב
מוות,שלמלאךמעין Iשאובבבפוגש
עמה.שוכבואףשלההעוזרלהיותהופך

פוגשהואהחטאמןההתמרקותבתהליך
אייזקס,מלנישלאביה Iבכומרגם

שמותסליחה.ומבקשחטאועלמתוודה
הספרוכותרתאייזקס>(פטרוס,הגיבורים

לפרשנותמסגרתמעניקים(דיסגרייס>
הדתית.

אתמספרהסיפורהדתי,לרובדבנוסף
אפריקהדרוםשלהפוליטיסיפורה

הדילמהאתברורבאופןומציגהלבנה,
מערכותקיימותאחדמצדנתונה.היאבה

אקטכללמשל,בהןמתקדמות,חוקים
הואאםגםלתלמידה,מרצהביןמיני

יצולכבנתפסבהסכמה,עשהב
גדרמרולכןהמעמדגייתפריוויל
צורך-שניומצד ,"מיניתכ"הטרדה

כלליםפיעלהנוהגתחברהעםלהתמודד
הואשבהםהראשוןכאשרמשלה,
גזעית.נאמנות

תמונתאתמציגהספררביםבמובנים

כמולספריםהירח"שלהשני"הצד
מוריסון.טוני"של"חמדת

אלאותנולהוליךקוטזימצליחאמןביד
הדחויותהדמויותאחתשלנפשהמסתרי
גבריםספרותית:מבחינהכיוםביותר

כוח,מעמד,בעליהעמידה,בגיללבנים

אתהזההתיאורהולםרבהבמידהכסף.
לספרותפרופסור :עצמוקוטזי

בגיללבןגברקייפטאון'באוניברסיטת
 •וכסף.כוחמעמדבעלהעמידה,

אלוןקציעה
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-ר j .? 1הבפרס
התשובותכל

בפרסהשנהאטרודגרטמרשלזכייתהעם
 , The Blind Assassinספרהעל ,הבוקר

הפרס,קייםממתימחדש:השאלותעולות
הצליחואיך Iלקבלתוהקריטריוניםמהם
בחשיבותוהשניכפרסעצמואתלמצב

לנובל?
חברהביןהפעולהבשיתוףטמוןהמפתח

בשנתספרות.לאנשיגדולהמסחרית
לאחיםמצליחאנגלימו"לפנה 1968

לכןקודםשעוד Iמזוןחברתבעלי Iבוקר
עםגםיפהוהצליחובספרותהתעניינו
והציעשלהם,הספרותית""המחלקה

הבוקר.-חדשספרותיפרסלחנוךלהם
בוקרוהאחיםרבה,יוקרההפרסצברמאז

לענקוהפכונוספותחברותעםהתמזגו
בבריטניה.אישאלף 30המעסיקמסחרי
"תרומהעלהמוענק Iלנובלבניגוד
מוענקהבוקרהעולמית,לספרותכללית"
שישהנבחריםשנהבכלמסוימת.ליצירה
ביניהםהסופי,לשלבעוליםאשרספרים
לירותאלף 21סךעלבפרסהזוכהמוכרז

שקלים>.אלף 100 (שטרלינג
הפרסלקבלתוהראשוןהראשיהקריטריון

חייבתאשר Iהספרשלהמקורשפתהוא
ומקוםלאזרחותובאשראנגלית.להיות

הפחד

מאינטימיות

דבש,ירחג'נקינס:אמי

הוצאתשביט,נעהמאנגלית:
 , 2000אחרונותיריעותפרוזה/

עמ• 333

המציףהחדשהז'אנרדגםהואדבש""ירח

-תואם-מרקעסופרהמדפים:את
קולחים,דיאלוגיםרצוףלקורא,ידידותי
עלילהעלנתליםאלהשנונים.אףחלקם
בדרךוירטואליות.קצתודמויותרופפת

הקורותערךבמיעוטעסוקותהןכלל
כמהעללדיןחנוךזאתשמנסחכפי Iאותן

ג'נקינסשלהדמויותהנלעגים.מגיבוריו
שלהרטוביםהחלומותאתאולימייצגות

זוהרותהןלוין:שלוהפופצ'ותהיקישים
שבענייןאלא Iשיעורלאיןוסקסיות

להפליא:קרובותהןוהקורות,הערך
שלהמיידיברדיוסדיבליעדעסוקות

העני.האני

הטלוויזיהסדרתיוצרתהיאג'נקינס

קוטזיג.מ.

ויכוחניטשכךעל-הכותבשלמגוריו
השייכותהיההקריטריוןבעיתונות.לוהט
לא(ישראלהבריטית,לאיפריהבעבר

האחרונותבשניםוהזוכיםבה>כלולה
זכתהאשר Iוויאהרונדטיאנגלים.היולא

הדברים"אלוהיספרהעל-1997בבפרס

ילדותהמשחרבהודומתגוררתהקטנים"
מ.וג.בריטית,אזרחיתגםהיותהלמרות
ספרועלבפרס-1999בזכהאשרקוטזי

מרגרטאפריקאי.דרוםהוא"חרפה"

בהיותההזריםלרשימתמצטרפתאטרוד
קנדית.

הסופריםעםעושיםמההואהויכוח

והאחריםהסקוטיםהאירים,האנגלים,
בארצותשניםעשרותזהמתגורריםאשר

"סופריםנחשביםהםהאםהברית,

אמריקאים"?

שבהןהאלה','החייםהמצליחההבריטית
דמויותשלתלאותיהןאתלגוללהצליחה

זומעלההזדהות.מעוררותואףאמינות
צרותאותןבהעתקתלהעמדהלא

שבכתב.הקצףבועותאלהסבוןמאופרת
למועמדלהינשאהעומדתבצעירהמעשה

 1שקול Iאמין Iנחמדלחתונה:מתאיםהכי

תוכו Iחוזרתמידסולח,שתמידאחד
בהםאיןאלהשנכסיםאלא .כברוכמעט

המאהבשלהמתעתעיםקסמיולעומתדי
מלאאחדלילהבילתהשאיתרהמיתולוגי,

נשכחבלתיבלילהמימוש.וחסרהבטחה
אתואפילונשמתהאתלפניוחשפהאחד

שלכדרכםוהילדות.היתמותמצוקות
קלה.לשעהולאנעלם,הואמיתולוגים

נישואיהעלמאייםצלמטילזכרואך
בחובהצופנתהעלילההשגור.לחתן

אותןשוזרתהמספרתמפתיעות.תפניות

עלהמלמדתמתוחכמתגנטיותבאל
בסגנונותומיומנותעצמיתמודעות

אפילוחדשניים,ספרותיים
כמהאפילולהישפוסטמודרניסטיים.

פוסטמודרניזם,עלמשעשעותתובנות
אומרת Iבימינוורומנטיקה.אדריכלות

והפוליטיקההסוציולוגיה Iתמידכמו
פרותיים,_jזסבקריטריוניםמתערבות

זכתהאטרודשמרגרטאומרותוהשמועות

בפעםכרבמועמדתהיותהבגללגםבפרס
גםחיתהבההשנה-11989בהרביעית.

קאוזובפרסזכההסופית,ברשימההיא

היום","שאריתהספרעלאישיגורו,
מצליח.לסרטגםשעובד
כותבשאישיגורו(משוםמפתיע,באופן

המתחרההיההואהשנהגםמאוד>מעט

ספרועםשלה,העיקרי
האנגליהעיתון ."יתומים"כשהיינו
שלשספרורמז"הגארדיאן",הנחשב,

מכולם.הטובהיהאישיגורו

סוויפט,גרהםהבוקרבפרסזכה-1996ב

שהספרכךעלעביםרמזיםפוזרוכאןוגם
שלהולם""שידוךהואיותרהראוי

ב-מכן,לאחרשנהההודי.סתויקראם

 1כאמורמה,משוםבפרס,זכתה 11998

 ...וויאהרונדטיההודיתהסופרת
פעמייםבבוקרזכהאשרהיחידהסופר

ומותו"חייועל 1983 •ב .קוטזימ.ג.הוא
'חרפה",על-1999ובק"מיכאלשל

נובעותהפרסשלהרבהליוקרתוהסיבות
שלהעצומההכמותגורמים:ממספר

ולאבינלאומיהיותובשלהמתחרים,
בבריטניה",המתגורריםל"בריטיםמוגבל

השפהשלוגוברתההולכתהשפעתה
לאספרנטוכיוםלהיותהעדהאנגלית,
עדשנעשוהטובותוהבחירותהמודרנית,

ציניותללא"רומנטיקהשלה,הגיבורה
חלקזהבעינילחוק.בניגודכמעטהיא

בנייניםכמוהפוסט-מודרניסטי.מהקטע

ונקייםמרווחיםשהםפוסטמודרניסטיים,

המוכריםהבטיחותתקניבכלועומדים
בליהעבראתמצטטיםאבללאנושות,

רומנטיקהגםגש.הרכל
וגםונקיה,מרווחתהיאפוסטמודרניסטית

הרגש"כלבליהעבראתמצטטתהיא
הואג'נקינסאצלשנחמדמה .) 33(עמ'

מחבלתלאהספרותיתשהמודעות
למרבהמביסה,וזוהעצמית,באירוניה

חשש-היומרנות.אתהמזל,

(עורכות,בז'אנרהקולגותרובכמו
גיבורתנוגםקופירייטריות>עיתונאיות,

אףסקסי,מקצועבעלתמצליחניתהיא
עוזרתאועסקיםמנהלתמשהו:עמוםכי

אילשל-מוגדרממשלאזה-בכירה
רתיייצקולנועןהואהמיתולוגיעסקים.

פרסומת,סרטיעלבינתייםהמתפשר
הואהמרענןהחידושבהוליווד.אבל

גנן.המיועד:החתןשלהחביבבמקצועו
היטבנשמרתג'נקינסשלהגיבורה
תקלהאבלהציטוט-עם-רגש.ממארת

סלמןאתלמצואאפשרהזוכיםביןכה.
אייריס ;) 1981 (חצות"'י'לדיעלרושדי,
מייקל ;) 1978 ("הים"עלמרווק

 ;) 1992 (האנגלי"'הפצועעלאונדטייה

מעטהצערלמרבהוטובים.רביםועוד
לעברית.תורגםמדי

העודבההיאהבוקרלהצלחתנוספתסיבה
כותביםשאינםיוצריםמעדיףשהנובל
לויסלבהועדמחפוזמנגיבאנגלית,

תורםהואובכךואחרים,שימבורסקה,

 .כולובעולםלהכרתם
לחוותכדיבאנגליהלהיותכנראהצריך
עלמעורר.שהבוקרההתרגשותאת

מצוטטיםמוצלחיםמתחספרישלכריכות
לאפעםאףהוא"למההמבקרים:דברי

אחריםספריםועללבוקר?"מועמד
באותיותמצוינתלבוקרמועמדיםשכתבו
מועמדפעםהיהשהסופרהעובדהגדולות
לבוקר.
תלולהעליהמבטיחהבבוקרזניה

שלהזהבשנתזוחיתהוהשנהבמכירות,
אטרודמרגרטעם Iמסבריבלוהוצאת
פוטר"ו'הארי Iאחדמצדהבוקרופרס

 ...השנימהצד
יכולתםאתנוספתפעםהוכיחהבוקר

הםבובתחוםענייןלעוררפרסיםשל
תחרות,פרסום, Iציבוריחסימוענקים.

-הקדושההמטרהלמעןהכולכסף,
 •טובה!ספרותיקראואנשיםשיותר

~, t.;: --ו~

אלוןקציעה

מפתיע.בכיממנהמשחררתבמעצורים

רגשות?'לך"'ישבדאגהשואלהזוגבן
או 1הרפס?לך'יש 1כאילו Iאמרהוא

הקולאת'תנמיכי ...דומהלא-ראוימשהו
אפשראיפעם'אףלחש.הואשלך',
כאןלהםיש ...לשמועעלולמילדעת
'למי?'אמר.הואפינה,'בכלהאזנהציוד

רציני.במבטעליהסתכלהוא ...שאלתי
 .) 79(עמ'הרגשות"''משטרת

הפחד-מיתיפחדבאותומדוברלאהאם
בהרחבהנדוןשכבר-מאינטימיות

העמיתה Iנורליעיריתשלבטוריה
שזהלינדמהג'נקינס?שלהמקומית
וכלדבש""ירחשלהאמיתיהנושא
הרווחים.למילויקליפים-השאר
גחהסואתגללתרכדילקרואצריך

ואםממנה.נצרוךעודשבטחהחדשה

הנשים,עלאכזריתבמימרהתיזכרו
אין"נשים-סטאלרהמאדאםשלמפיה
בחןזאתעושותהןאךלאמדודברלהן
שאתםבגללאשמיםתרגישואל-רב"
לתקינותוחוטאיםפמיניסטיםלא

 •כאלה.נשיםישפשוטהפוליטית.

פזמירי
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יהודיעדן"גן

שחור"

הנודעקורצ'אקלוין:אלכסנדר
(פולנית)נודעוהכלתי

אועזבושכבראלהמכלנפרדים"אנו
 .לחזורלאמנתעל Iמועדבעודשיעזבו
ורחוק.ארוךמסעלקראתמכםנפרדים

חיים.-המסעושם

איזו Iלהיפרדכיצדרבות,פעמיםחשבנו
לתת.דרךברכת

וחלשות.דלותכההןהמילים Iלדאבוני
אתלכם.נותניםלאמאומה Iאנו

למצואישלכם.הענקנולאהאלוהים
אנובדידותכם.ביגיעתברוחכם,אותו

עליכםכימולדת,לכםנותניםלא
אנואיןובהגות.הלבביזעלגלותה
פירושהאהבהכיאהבה.לכםמעניקים
כלומאמץ.טרחהחינהוהסליחהלסלוח.

ורקאךלחשפה.חייבבגפוואחדאחד
כיסופיםלכם:מעניקיםאנואחדדבר

בנמצא,עודשאינם Iיותרטוביםלחיים

וצדק.אמתשלחיים Iיהיופעםאך
לאלוהות,אתכםתוליךהכמיההאולי

ואהבה.מולדת
תשכחו."אלשלום,היו

מחניכיקורצ'אקיאנוששלהפרידה(דרבי
 ) 1919היתומים,בית

פוליןתושב Iויןלאלכסנדרפרופסור
והבלתיהנודע"קורצ'אקהספרומחבר
היתומיםבביתהמחנכיםאחדהיה 1נודע"

וניהולומייסודו , 92קרוכמלנה Iהיהודי

קורצ'אק.יאנוששל
בנתוניםמסתפקאינובספרולוין

אתרוקםאלאופדגוגיים,ביוגרפיים
מאזהאיש,שלהטוטאליעולמוהוויית

רוצחיו.מידימותוועדנעוריוימי

שלחוקריומביןהראשוןאוליהואלוין
אגדתביןבבירורהמפרידקורצ'אק

רובהמציאות.לביןקורצ'אק
מיתוס,יצרו Iלדבריוה"קורצ'אקולוגים"

ההרואימותוסביבבעיקרמוצדק,אםגם

חניכיו.עםיחד

שלדרכוכלכי Iטועןזאת,לעומת Iלוין
 1ומתמידמאזהרואית,חיתהקורצ'אק

חברהנגד Iסיזיפימייגע,מאבקבתוך

של"קולו 1יצורבילדהרואהעוינת,
ושארהוריולחסדיהנתוןאדוניו",
אותו.הסובביםהמבורגים

הנדרסקרבנו Iגברואליםכלשבובעולם
חסרהיתום,רקולאהילד.הואוהמושפל

המוקףהשמנתילדגםאלאהרעב,הבית,
המלומדיםהוריושלעינםבבתטוב,בכל

פודללהיותאותוהמחנכיםוהאמידים,
מבוית.

הנודע"קורצ'אקבספרחשובפרק

לבדידותומתייחסנודע"והבלתי
גולדשמיד,הבריקהאיש,שלהתהומית

קורצ'אק.יאנושהשםאתלעצמושבחר

הילדקורצ'אק

 , 92קרוכמלנההיתומיםביתהיהביתו

בטרבלינקה.נספהתושביושעם
שביתוארשה,בגטויהודיילדכל

כבן.לוהיהלקלוט,יכוללאהיתומים
הדרךכאישעצמואתראהקורצ'אק

בטחנותלעיתים, Iלבדוהלוחםהבודדת,
מאנוכיותהסובל Iטראגי"אדםהרוח.
"ייתכןלוין.כותבהאנושית"החברה
התורשה,מפחדינבעהמיוסרשעולמו

חשוכתעצביםבמחלתאביולקהמאז
באיזהאפוףעולמוהיהימיומשחרמרפא.
ללא Iאי-רציונאלי Iאפוקליפטיחיזיון

כראוי".לתקנויכולת
 1הילדשלגורלוהטרידו Iימיובשחרוכבר

"כאבהתגלמותאתראהבילדמכל.יותר
הזועקחברתיצדקלאיביטויהעולם",

שמים.ללב
שלשחייורושם,נוצרהספרלמקרא

לאיזהכואבת,אטית,הליכההיוקורצ'אק
 .שבדרך"אומשלאגפלאץ"

ושובשובמתנגדשלויןתימה,איןכן,על
(שאמנםקורצ'אקחיישללהטמעה
שבה>ההרואיותעלאמיתית,היאביסודה

המוות.אלילדיועםבצעדהולצמצומם
הפכההזוהמוותבצעדתהמוסדדגלהנפת

רומנטי-סמללמיןהשניםבמרוצת
לאהשכיחאשר Iואמוציונליספרותי
מצוקותיו Iהיומיומיחייומפעלאתבמעט

במלחמתוקורצ'אקשלוייסוריו
כלשלועתידושלומולמעןהעיקשת,

הם.באשרהילדיםכלושלמילדיוילד
בזכרונותיורב,,ברגש-1946בנכתבכך

שהחזירהאישיושב"כאןלוין:של
לורוכבברכיועלילדותם.אתלילדים
הסמויהמרחקאלמביטהואהקטן.הביוש
ומרישה,הקטן.אתמנשקהואמהעין.

צחקוהילדיםשכל Iחיגרלמחצה,חירש
 .יומןבסתרבלילותעתהכותב Iבפניולו

וימכוראמואלישובשניםאחריובנייק,
לידיאותוימסרו Iאוליאוכעכים.איתה
חייו".חדוותאתוירצחומלאכהבעל

שלהאישיבסגנונונרשםכמו(הכתוב

קורצ'אק>.

מה-המחברתוהה Iבספרמסויםבמקום

שלוהמועדףהייחודימקצועובעצםהיה

 1מחנךהוגה,ילדים,רופאקורצ'אק.

התשובהסופר?אופסיכולוג,פדגוג,
ברם,אלה.כלהיההואכיפשוטה,אינה

וכל Iסופרהיההואובראשונהבראש
טנדרמקופלים Iלעילהנזכריםהמקצועות

פושטג'קהקטן,מתיאהמלךבספריו.
ומוישיקים,הקוסם,קאיטוש Iהרגל

עודבחזקתכולםסרולים,יוסיקים,
מקרנקו,שלזולצדפדגוגית,פואמה
הילדים.בספרותורעאחלהאיןשאולי

יהדותקורצ'אק:יאנוששליהדותוועל
כותבהואביומנואוהבת.כואבת,לוהטת,

כאשר Iבילדותולושאירעמעשהעל
להציב"ביקשתישלו:ה,~ריתציפורמתה

שזואמרה,המשרתתצלב.קברהעל
אבלאדם.מבןפחותהרבהבלבד.ציפור

 .יותרגרועדבראמרהביתשוערשלבנו
יהודיה!היאהציפור

הואקתולי.פולני.הואיהודי.אניגם
אךבגיהנום,אינניאמנםאני ...עדןבגן

חשוך.מקוםבאיזהאהיהמותילאחר
מוותחשוך.מחדרפחדתיתמידואני

שחור".יהודיעדןגןגיהנום.-יהודי

קורצ'אק.ליאנושלשובמאוחרלאעדיין
נדיב,מו"לנמצאשלא Iחבלמהאך

ספרואתעבריגרםבתרשיוציא

נוסףפןהחושף Iויןלשלהמונומנטלי
איששלתחומיתהרבוביצירתובחייו
במפעלנודעהבלתיואתהבודדתהדרך

 •חייו.

רפאליצבי

שלבמחיצתועבדלדיןאלכסנדרפרופסור
ועסקארוכה,תקופהבמשךקורצ'אקיאנוש

ובברה"מ.בפוליןבילדיםבטיפול

מורשתשלהחוקריםמגדוליהואלדין
זו'מורשתומקייםממשיךוהואקורצ'אק

קורצ'אקשלחניכיועםהדוקבקשרבעומרו
פולין.לגבולותמחוץ

וחציסומקרוני

 ~וד,רוחוקה
ניצן-קרןטלמספרדית:

• 
הז;כךת.היאהנ,ך
 ·:·:- •-ז

~ים, wצ;לזכתז:זיא
~ tp ~?ה~_;הל ת, 

.זכ~יד.ן;?ךת

נכ~~יע~דעו
וכשנכחים.נדחיםעל

-• • T T : •: • 

 ן;ר~·~כ:-ד~

.זכ~י.דא;סםפ;ןה

ry ים,זי;נ;תtר~ז

~ירים,ךע;ך:קךמף

סיף,~ירף ?7יא

 .םי~;: wם ij~דףע

ם, ijל;ם qר w ~~דףע
;רףף,~ע,גףעיםח~ר

א;סם:כפ;ןהיא ry:כ~ד

:כ~שףף.:כ~~רף~בכףך

ואולירמהידקמוצה,ידפתוחה,יד Iהגורליד Iהזיכרוןיד

(משוררירוחוסהשלבשירוהידייםקטלוגביד.ידאפילו
הקטלוגיד.קוצרשלמאמירהידואתמושך ) 1922ילידספרדי,

עלוגםחלום""בשרעלגםידואתשםהואידיים,רחבהוא
לגוף Iכולולגוףימיהמטובהיאהידונשכחים"."נידחים

בידועלהמקרה,בכלורגליו.ידיואתמוצאאינושלפעמים
לשירחזק,לשירהאלההידייםכלאתלכווץירוחוסרשל

וגידים",עורוקרמורפאים;"חזיונותכאשרגםידמריםשאינו
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קפהביתשלמשולחנו
 11גילןמקסים

וז::

קרקס

אתסובללאשאניסיבותמאותןקרקסיםמתעבאני
המוסוותזולותוסנטימנטליותאגוצנטריותהקטן:הנסיך

לזולתשוויון-נפשכביכול;וכתמימותכרחמי-עולם
 1בריגושי-עצמךמוחלטתטבוריתהתעסקות-ובמקומו

לגמריבמידה , COCOONINGבך;שנוגעבמהורקאך
לעולםמעליהירהוהתעלותשוקשלילדותיותמוגזמת;

כאילו-לקוסמוסמעלואפילוהדומםהצומח, Iהחי
מהכאילוכולה,הבריאהמןיותרשווההאדםדמיון

יחיד Iעדיןוסודגדולאוצרהואפנימהבנפשךשקורה
אינדווידואליזם-בקיצור .ממנונעלהשאיןסגולה,
אתליתנוהזהוהמרגיזהקודרהנסיךבמקוםבגרוש.
דוקטוראתהחוצה,קצתנסתכלאם Iאוהנפש":"ציפור
הטוב.דוליטל

ביחסשבעתייםנכון Iהקטןהנסיךלגבישנכוןמה
הילדותיתהאכזריותעקרונותאתהמרחיבלקרקס,

אתלמשל,קחו,תעשייתית.לרמההמעושהוהתמימות
לאלףניתןשלאחיותשלוהמכאיבהאכזריאילופן
בעזרתובאלה;וכיוצאאריותנמרים,-מטבעןאותן
ולסוראששלטבעתדרךלקפוץאותןמאלציםשוטשל

שולטים-האילוףולאחרמפלצת-האדם.שללרצונה
שוט,דקר,באמצעותקהה-חושיםקהלשללעינוגובהן

שמ~~השלבידיוהנתוניםברזל,ומוטותכימייםחומרים
 1המצוילמאצ'יסמומושלםסמלשפם,עםכוחני

 ...אלהנפלאיםביצוריםלרדותהמתיימר
מיניותסוס:גבעלוהרקדניותהלולייניותאתניקחאו

ומחול.אמנותשלבאיצטלאמוסתרתבלתימסחרית
אוהלולייניותשלהאקרובטימכוחןנהנההקהלהאם

הקצרצרה?שמלתןלשולימתחתמסתכל
בקרקס,אםהמוקיונים.הםבעיני,מכל,רגועיםאך
הוא , clownה-המוקיון,בפוליטיקה,ואםבקולנועאם

אומבוישיםבצחקוקיםהמתבטאתלאכזריותדגם-האב
שמחהעלמושתתהמוקיוניםהומורעממיות.בגערות
השעירשלמעינוייוהזולת,מצרותצוחקהקהללאיד:

כדיעדומאופרמגוחכתבצורההמחופשהזה,לעזאזל
היכולתעלמבוססבקרקסהנהוגההומורמפלצתיות.

 .ביותרהנמוכהההומוררמתזוהיהזולת.עללצחוק
הנהדר,ה"גלותי",היהודיההומורשלהגמורהיפוכו
אועצובוקצתחכםעצמיביטולעלהמבוססצחוק
צ'פלין,צירליסלחני.חיוךמאחורידמעותעםנואש,
מוקיון 1והרזה""השמןהםוהררילורל Iקיטוןבאסטר
הגדולים,המכנסייםהאדום,החוטםעםהקרקס

במצוקתם:זהים·כולם 86מספרוהנעלייםהשלייקעס
בעיטה,מקבליםאומועדיםכשהםעליהםלצחוקצריך
עליוניםשאנחנו(משוםשטויותעושיםכשהםלהםלבוז
זאת,עםעימם.להזדהותלאלעולםוחלילה,כך>כל

דמותונא.מקדמתהיסטוריתדמותהואהמוקיון

האדםהיההשליט>ליצן(אוהחצרליצןאוניברסלית.

האמתאתלכולםלהגידלושהורשהבחצרוהיחידהאחד
סיפורופורקן.דרךלבני-החצרסיפקכןועלבפרצוף,

"המלךהזועקהילדעלאנדרסןכריסטיאןהנסשל

אצלגםטיפוסית.-ליצניםחוכמתעלמבוססעירום"
עצמם:עללצחוקהמסוגליםמוקיוניםישליצני-החצר

הערשעלהערב,בארצותג'וחהנשוויץ,אולנשפיגלטיל
הערמומיהליצןומולםהאשכנזית.היהודיתבמסורת

ומספקהאביוניםעלשצוחקליצן-אחיתופלוהמרושע,
הרע.אתלעשותאמתלותלשליט

השנה,שלאלהבימיםכלל,בדרךבקרקס,נזכראני
ואתהמולדחגאתחוגגיםבההאירופיתעונת-החורף

עונההאזרחית,השנהקץהואהקדוש,סילבסטרערב
אירופהבמערבמקימיםבוהזמןגםזהועצמות.מקפיאת

סתםגםאךהיטב,ומוסקיםמקושטיםאוהלי-קרקס
בכיכרותארעיבאופןהשוכנותגלגליםעל"ב~דקות"
שבהןבודקותהעלובה,ובעיירההגדולהבעירובשדרות,

קרונות-לצדודוכני-יריהימורמכונותמיני-קרקסים,

השני(החלקחצי-מעורטלותחשפניותועליהבמהעם
בכפריםשנולדובנותסינתטית);פרווהאוצמרעטוי

האדירה,החשאית,הנשיתההגירהעםהגיעואומקומיים

אומארצות-הגוש-המזרחיאלהבימיםהמסתננת
סקסיותיותרהרבהאךלהפליאגסותנשיםמאפריקה.
במועדוני-הלילההמדדותהמפורכסותמאחיותיהן
ה"לידו".אוברז'ר"ה"פולימסוגהפריסאיים

שניהםולחשפנות:לקרקסמשותףמשהויש /ואכן
יצריםועל'נדמה-לי'עלאילוזיה,עלמושתתים
בהםה"גור",סרטיממשפחתמשהולהם.יפהשהשתיקה

הבסיסייםיצרינואתמשרתיםורועמפלצותכאסח,דם,
שלום.בימילפחותכלל.דברךהמוסתרים-

בעונתתיעובלחושנוספתטובהסיבהליישהשנה
לראשותהמוקדמותלבחירותכוונתיהקרקסים.
נתקיימושלא-לכנסתולכמעט-בחירותהממשלה,

יבוא).המשך<אךהמשחקשלזהבשלבלבסוף
מראשלמוקיוןאומפוליטיקאילליצןיותרדומהדרבאין

כוחכלחסרכשהואבתפקידשעודנומתפטרממשלה
בילטמורפוזה.,מעוברכזהממשלהראשחוקי.שליטה

האמריקאית;העגהכדברייושב"ל"ברווזהפךקלינטון
-היאורמןהרחקלאהשוכנתלארץבןברק,אהוד

לטרף.ואורבהנילוסגדותעלהיושבלתניןלקרוקודיל,
למלחמה.ומתכונןשוחר-שלוםפנימעמיד
מטבעחייב,חוקיתמבחינהאימפוטנטיממשלהראש

היותרלכלאובלתי-דמוקרטיתבצורהלפעולהמצב,
במקריםעשה,גםשכךחשובלאפסדבו-דמוקרטית.-

ימים Iבידיוהחוקיתהשררהחיתהבהםבימיםמסוימים,

כוחנייםמאנשי-צבאהמורכבקבינטלעצמוהקיםבהם
בחשכת-לילה.מתנגדיםובחיסולבפשיטותומיומנים

מח"כלאקרובטאוללהטוטןיותרדומהדברואין
למשלניקחשלו.הכיסאעללשמורמחיר,בכלהמנסה,

אתומכשילהמדינהעתידאתהמסכןשריד,יוסיאת
לשמשסיכוילמר"צלתתכדיפרס,שלמועמדותו

הסיכויאףעלבעתיד,אפשרילשלטון-ברקשותפה
אתתסלולפרסשמעוןבמועמדותשאי-תמיכתוהגובר
מגיבוריאחדהואשפרס(לאשרון.לאריאלדווקאהדרך
כמעטפרסמצטיירוברקשרון Iלביביבהשוואהאךחיי;
הדורות).צדיקכמו

כס·עלעצמואתלהחליףהמועמד /אמיתימוקיוןכמו
בכלהולךוהיפוכו,דברמצווההואראשות-הממשלה,

לושאיןעולםעלפיובהבלומפקדכאחדהכיוונים
במו"מהסותרותהצעותיועללדברשלאעליו.שליטה

היהלאפילשגםלג'ונגלהדומהמו"מערפאת,עם
דרכו.אתבומוצא

אריאלבזירת-הקרקס.מקרטעהמתחרההמועמדגם
קורבנותהמפזרמאל.ף,ויותרמוקיוןפחותהואשרון
לכולנועלהמהידועשהרי /כושלמאלף .ילךאשרבכל

מלבנון.חלקעלולהשתלטאש"ף"את"לחסלניסיונו
שלוהברדלסיםהאריותהנמרים,שםמסתובביםכיום

מפריע.באיןהחיזבאללהושלפורשי·אש"ף
הרבשלבניצוחוש"ס,שלהתזמורתאתנשכחובל

אשפי-איפורמקוסמים,המורכבתתזמורתזוהיעודביה.

יהודיםבבגדיגאיםמזדהיםהרף:ללאפניםהמחליפים
ופעם"חברתיים"פעם-118ההמאהמןאשכנזים

ופעםשלוםבעדפעםסוציאליים,חוקיםנגדמצביעים
הכולהליכוד.עםופעםהעבודהעםפעםמלחמה,בעד
פצ'י·מציי.קצתעודלצבורהסיכוילפי
להשתייכותםומעברמעלמשותף,אחדדבראלהלכל

שלהםהקטןהקרקסכאילומתנהגיםהםהמפלגתית.
החוקייםבעליועלופוקדיםהגדול,האמיתי,העולםהוא
-הבןבושג'ורג'ועלקלינטוןבילעל-העסקשל

·ליצנים.למרותנתוניםהםכאילו
בסיכוםכל-כך,חשובאינואךומרגיזמבחילהדבר

והתפקידים,הסגנונותבעירובנעוצההסכנהאחרון.

גםלהיותמנסהכשהמוקיוןז'נרים:שלבתערובת
ואינךבטרפזומתנדנדסולםעלעולההואהנהאקרובט.

למלחמהאומדומהשלוםהסכםלכיווןפניואםיודע
מתכונןוהואלהדהדמתחיליםוכשהתופיםגלויה.

·ביטחוןרשתבלימורטלה"ל"סאלטוהמוות,לקפיצת
 1ענקיאדוםתותבחוטםלושישפתאוםנזכראתהאז-

האזרחישהכובעסביבו,לבניםששקרי-איפורופה

צבא.קציןשלכובע-מצחיהמסתירשלוהפנטזיונרי
עצמך:אתשואלאתהההצגה,מןזאתבכלמוקסםאז,

ייפול?לאייפול?
הליצנים;אקרובטים,ביןאחדגורליהבדלקיים

לביןהקרקס,בזירתהסאלטו-מורטאלהאתהמבצעים
בזירהממשתרגיללאותוהמתכונןממשלהראש

ינשלאם /שלומפרקתואתישבורהמוקיוןהפוליטית:
להסכםאותנושיובילהמדינאילטרפז.מטרפזבקפיצה

לאדבוןעמווייקחאמיתית,למלחמהייגרוםצודקבלתי
בחיים,יישארהואכזה,במקרהואזרחים.לוחמיםאלפי
 •לא.מאיתנורבים
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 5וי:ו(
1 ~ ~ 

אלזןאבזז

• 
f רד~ים~r ע.דינףת~גדהדד;ר.ג~ע,גף~יס ע~~דים~

םד;ך;ן ,;ס~םן;רים;ס;ךםנו;ןען~י~ים~רףי rii~רג;

םד;ן;ןד~י א;~~םן;ןמרר .Y~רעי~ים;רי~תי .Y ;ר~;רע~ג
שףר;ת~ין~ראש;סש~ןש;נ;נ;קף ./oלזpל~ל~ף~קלטע.דדךןם~רג;ענ;נכר

o/ םשךשסדשםמ;~יזקיםנ:וידיםo/o/. לn ~~ o/ רם~קטח~רקo/ ל.ו~ o/. ל;~~יןםw ם
ד~ר"ה ryt ~ז~רדר.~ 7םזףג;ת~ר;ע;תזחיב,ןםש;קןים ם:~ /oלים :fם~ י.ח~~~על

~רנה ן:.ע~ים 7ל~דע;~ינ;ת~~דך~יםים 7qז;~ןה, 9םי gנכ~~יעל~ךים Qם~ם~סףקים
ם~ד~~ים~:ריס~רעד~;ןה ת~~ג~~ה /o י~~~ ת,? ./oףפ;ר~י;ןה /o~~רי ש~~ת j2~מף~~בף~ה ה~י~~~

• 
 n ~~~זקים /oגף~יםד~ע.~ןש w ~~ט /oה ./o ~ח~ר

o/ נ:וי~הW דרירית~~ o/ ן~להw נףר~o/ עק~תןש;~םה~pםז
םזp~ן~ים~~לף~י~ה 9 ~ןה /oםם~~;כנ;ת ה~~~לאם~פףאםנ;ף
הכףהג;איםוהגלים;גים nהמשאגףשכ;רהשנעהמשלהבתשעה

סר;ע,,;תסר~ש;ל.י.ר;ת·ל~~ר ·i ~ w- ~~ירים,~הם·ק;ר~י ./o ה~~~ 6קת ry ;·~·ה /o~בף
ךת ./oק;ןגה wל~ל;תת ./oרליר /oדם~~לילה~~ילףאףלים~~יבם~יעל םי~~~~~ם

~ל~י~ים /o ~~ש;ך 7~,ךי;ןלזקים /o ~;ר~ים nגרים /o~י /o ~קשףךיםנף /o :ת .Y~י
1Jw ה~~ר o/. ע;קףIJ7 ל~םry ל;~ןיםל;לדיםם~ ry לםq ןלףקיםלקףםלאל;ם

ר /o/. ~~ oם ryל~~~רים ר~~~~חףשש o/Qת;ת o/7ם~קט~שקת~ח~ךלשףט
לי;ת /o ~ן w .ע~ ·ר~ w ~~כףר~קריןן~תףקדח¾.rין~~אףן םי~י~~~

tזo/ ה~~ i2 ~?,מףל תo/. ~~.~ם ~ o/j2 ;7 ; ת;;;ב~~לדיתת ~ r1 ץ~
צלמעלבמסלףלהאשלי;תנמלאללהפליג

 ..-·· :--ז:ז--: ... ·:-:

• 
רש;ת ryם~ nל w~ח o/ ~ n ;,כע ./i2o/oקףש /oםק~ת

לים :fם~ק w ~~שףבר;ת /oםק;ר;ת /oר Wם~~קשףק
עדיז;תםז;רע;ת ר~ד.~ס,זרף~יר~ר tהףא
~ w ,;ד~פףריםד~ר;ש~גס;ת ת;,;ם ת/J ריס~י;ת~ר
~;רכ;ת;ב nד;ת q ~~ם~רסב~יב;ת qח.ןת 1J~ד 1Jם~י 7

כשא;כליםאבלהלביתפ;ררלבלת;פר;תעלהאלעלה
'." T '." '.' T : - : : • •• •• -T - : : :• : • 

ת 1Jפ;נכרךסrז ה~~~םןת;ןןםנ;סר;ת;ת n ד~~ת [l ~ל o/. ri :ר~~
~ר .Y ~ם~רי;הךא;ך~ת~רנה~~יבףד~דrזןה j2ע.~~יהת [lנכללףן ת~~;ל

• 
 ,;ס~~לםזp~ס~נ;ת Qך~י~ים Q ~ם 9~ק

~ר 9םר Q ~~~ ס~~ ryןםבזpם ;פי~~~ללנףסך~גףף
Q 9םדry ם~הד~~יםךע;,דo/. וא;¾Q ןהףת;~~יום.~ o/ חיt ח.ץה
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 IJאיסראריה
~ו

לכלוחטיוטא
הידרוגיאולוג>שלהמסעות(מפנקס

;~נכהלה~ד~ידהח~ג~ןל;~ר;ס p / ה~~ iJ;ןן;ךג ry~על~י 1י~ל ש~~~י;ם
קידה~לים 7י 7 ~ ן;~ 1ט /o ~ /ל~יןה~ךךרדיו~ל~בקר

ן /o :~ר;ס pעל~~~~ע;וכיופ;ךט Iן 9 ;ר~ pל;ב w :ה tלז:וךת i JJ:נ~
t ם:~:נ~סע.ידיו~ךב;ת 1סיריק;ת / ם:~~לב;ה;ת~דיוכר.עק,ז 

 ן~;ק;;לה~ך;ס p~יד~ה 1~ן 9 ~ן 9 ;ר~ pז:ו~ר;ט~יד~ה
רר ry~ייד;ג~ןמ;חיל.בעךב;ת~יןת /~ר t ; י~;ר~ p:ה 91ר ת;ך~~~~יבעל
~י t ~ב twימ;חיל.ב~עךב;תלא Iעדרן 9 ;ר~ pחדף:ה 91~רלאחן
 חג~.:~יךף~אן~ד~ידה iJז:וד~ה~אן /:~גחף 9 ;ר~ p~;אךן-ךיך~~;ךגפה

~~ג;ךר~ן 9 ~חי~ןי;ךע~םי;ךע /רר ry~יידהיקב י~~;מ~ק;ם י~~י;ךע

קדרן~ק;ם:ה 91ר~עךב;תסךח.ק /~ידז ם:~:נ~סע.יגי יד;~~ר~יוכ~ר
ק;ה 9מ; 7סןךרד~י ה~~~~ ל~~ /;ע,ן;הע.ץת i JJ:נ ם:~:נ~סם /oחןדח;ת
~ר /oקים tק;ר 1~דר;א;נכיtיי /oם /o 1ר wסע;ל~ים /oסדד:~רעל~קןב

דפ;ל.יא;ן JJחדtקי ר~~~םך ,;ב~ / ן;א;~ךסךז:ויל~ים 1סאח.ילעם
ס~ג;~ן~,ךי;ןלמזהס:ה~ר / ן~;ך~~פ;ע.ם~ל.ב 1:~אנלקןב

ק tק;~לי 1~יע.יגיtיי /oם /o~ר /o /ס;ןק~יה fךחך~י J/ל~ז:וי /oדק~ר
י;ת qןס;כי 1ג~ת~ץ p ~ט;ת 1~ר / ט;ך~~~ר;ס pךעלסנז;ם י~~ע.כר
ישירה:פליעינישםך;א;תאשראת /תעירהמיתריםאתבערבהח 1הרעת

•• T T -:-ד T •: • T •• -• T •: •: -: T - •• ' : -T • 

מ;הילבבחבלהדנייפרגך;תעל /המלבלבהלבנההצפצפ;תנצתאת
 ... •:·:: ·:·:::- :- ··:-:- •::·- ד:---· ...

 . י~י~~~~ךב:ה 91רעךב;ת~על /~י 1~ןמא~קעלזp~~ךכ;ת [iס~קיע;ת~ת

~ד~ידהל; ב~:ב;ךדב 1~ב /ס~יןה ן~~~ס;ןן;ךג~י 1י~י;ם
ף wדב; 1 ב~~ן w~ן;ן 1~ב 1ב w :~ד~דיםא Q ~~ד~ל:םע 1קט
ס~ןלל qנ:~ע,ט;ף ב;~~:פה /;ן 1ס~ב~נכה ב~:~~יד~ה

ע;לה~י 1 ב~~:ה 91רעךב;ת~יןתסע,ן;ה; 1J1רלהז:ו~ג~ן~י 1 ב~~
~ג~ן~יךף;ה 7סו;~ך;תעללא /~ן 9 ~;ן 1~בחדף:ה 91~רלא
 .ם;רז,:~~אר iJד~~ה ק~.ע~ם /o /~ק;ם iJ.ןהא 1הייןן;ךג [i ~~יןה [i~ןחן

ן~לי 1~ר /o ~:ה 91ר~עךב;ת~ו /ע.יגיך;א;ת~~אר iJ~תרר ry~ייד:או;ל
תעלההנחלערבתומהשמאלית /הלבנהשדשיושלחבימנית

 •:-:-----:- 'ד:-••: •::•- TTTד- •ז:-

 ע~~ד~ליtיי /o~ת~דקיי ?t~ד ז;~ /ק;ה 9מ;על~ז:יי J/לס~אנ;ערים~ח.יל
למ;לךתישבתיגלגלים:פסאעל /לארציחזרתיב 1עלנכה

'." T T -ד: • : -: ' -' •• -: -' -: ' : -: 
0 

ליבבמאליובי 1אבמתחיל /ילבלבהלבנהעתהערבהתפרחעתמאז
'' T •• - : ' T :-ד T •• '." : • -•• : - : ' : --' T •• •• : -•• 

גלגלים.בכסאחנזיםג;רלעל /עציםלשרשי 1שהפכרגליםעל
 ·-:- ···: ·--- ... ··ד:: :·ד: ·-:--

ת;ד;ה /oח לי~~~רינאדדיל r~ד~ידה 1ס~ירה ז~~ י~~; o~י 1י~י;ם
יחדיו 1נגנוגיטרבגיטרה /תרזהבצלספסלעלונערנערה

 T '' : T : ' ' : T T ' : T : ' T : T :---- : ד-:-

 1 ר~~~~ךםעם~י~ןקיםא (lד Q;א g / 1מ 7ך~ 1ח~כ םי~~:ם /o 1~דר

 ף~~ל~ג~~ים~ןחךס;~~ינ; /~ף~ל~ף 1א q ~;~די~ימ;קע
~ל /o ~לא~ה 1~אל~ד~ידה~ק~יב /ל Q ~ 9על י~~~םס~ש;קטב~~י

לצפצפהלאגם 1ישירללבנהלא /המנגינהתזר;םלדנייפרשלאידעתי
ה. i~קךעל~ל;ם•על , T~~יבי;ם•על /-ך~ע,ךהגער~לן:ה i~יר-ה1כם• 9ן-ק:

לאריזונהנסעתי 1988ביובי

הנסיעהבעת Iמדעילכנסבארה"ב
הגרמניםפלישתעלספרקראתי
השביח.העולםמלחמתבעתלרוסיה

"מבצעהיההפלישהשלהצופןשם
בחניהבחזרה,בדרךברברוסה".

לספריםבחנותקניתיבניו-יורק
רה-הרוזןשליומנואתמשומשים

על Iנפוליאוןשלשלישו Iסגור
הזההספראתלמוסקבה.המסע
מקוםלאירופה,הטיסהבעתקראתי

היתרביןימים.לכמההתעכבתישם
עםלסכםבהיידלברג,ביקרתי
דברעל Iשפרינגרהספריםהוצאת
השפעתעלספרישללאורההוצאה
שלההיסטוריהעלהאקליםשינויי
ישיבתלאחרהתיכון.המזרח
בגןלביקורזמןלינותרעבודה,
הפילוסופיםבשבילעליתיהטירה,
רגליושתיקיטעפגשתיובדרך
באבוב.מנגןגלגליםבכיסאיושב
ונחמדצעירזוגישבהטירהבגן

משלמשהוובגיטרה,בחלילוניגנו
הספסלעלבצדישבתיויואלדי.
נרשמוכאילוהבלדהומילות
מאליהן.
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 :נt)י:ו(
-== ==== 

1 ~ ~ 

אלברטירפאל
רזניצקיפרץמספרדית:ותרגםבחר

הזחהגנרל

ry ס~~ןלהףא~אן~ה. 
ס~~ןל?ס~ץ~ה
הגנרל.ר;צהאחתחרב-
-~ i י-ןר~q ןב. i ת,-ii .ןל
ס~~ןל?ס~ץ~ה
 .הגנרלר;צהאחדסףס-
-:p ל;;רic ~~-~לן~~ף~זים,"סם. 
ס~~ןל?ס~ץ~ה
ס~~ןל.ר;;הף 9נ;קןב-
-:p לן~~קןב;ת~ין;ר. 
ס~~ןל?ס~ץ~ה
 .הגנרלר;צהמאהבת-
 .~~ןלב;ת, q ~~'?ג:מ;ת.לא ו;~-
ס~~ןל?ס~ץ~ה
ס~~ןל.ר;;ה ן::~ל~ד;ךהס~ית-
-:p ןל , ן::לאך~ףס~~ז;ת~ין;ר~~. 
ס~~ןל?ס~ץ~ה
ס~~ןל.ר;;ה ר~~~לגףן ry~נכח-
-:p ןל , ר~~?נםלא;ר~~. 
ס~~ןל?ס~ץ~ה
 .ס~~ןלר;;ה~ךק.ל'ל~כ-
-:p ין;ר~Y. ~ןל ,ב~~. 
ס~~ןל?ס~ץ~ה
הגנרל.ר;צהמיםשלאחתלגימה-
ז•, .. ,- ·:ל.·ך~~ :ם: i~ין~~רז-

ס;~ןל?ס~ץ~ה
 .ס;~ןלר;;ה ה~~עלליש;ן-
-:p לאך~ף ה~~~ין;רw ~לן~; ,ה. 
ס;~ןל?ס~ץ~ה
הגנרל.ר;צההאדמהפניעללאבףדללכת-  ז·:·:- ·:זרל.:-ז iס~ :ה~ן~·~ין ר~~-

ס;~ןל?ס~ץ~ה
הגנרל.ר;צהככלבלמףת-
 .לן~; ;ם·~~ל~ .. םי~ג?·:~ל ר;~-

הספרדיתהשירהשלהצייר
 1אלרבטירפאלשללמותושנהמלאהעתהזה

אלברטיהמודרנית.הספרדיתהשירהשלהצייר

הזרםאתבשיריוהמבטאהרחוב""משוררהוא

לשיטהעצמולכבולבלים,יהחישלפוסקהבלתי

שמת Iאלברטימסוימות.לאסכולותאו
מריח,סנטהרהבפוארטונולד 11999באוקטובר

שבספרד.באנדלוסיהקאדיז,במפרץנמלעיר

היםבשירתו:מרכזימקורהןהילדותחוויות

געגועיואנדלוסיה.ונופיהמלחים Iוטעמיו

ילווילדותושלהאבודהעדןגןאלוכיסופיו

היה Iבראשיתו .האחרוןיומועדיצירתואת

אתפיתחהמכחולובאמצעותצייראלברטי

 .שירתואתהמאפייניםהאסתטייםהערכים
שללמותושנה 300ספרדחגגה 1927בשנת

 ,) 1627 • 1561 (דה-גונגורהלואיסהגדולהמשורר

והתעוררותהתחדשותשלימיםאלההיו

חבריועםיחדאלברטיבספרד.אינטלקטואלית
ויאגדודגודוברודהפבלולרוקה,רגסיהפדריקו

הזהבתורשיהיה ,"-27ה"דוראתמייסדים

אתמייצגאלברטיהספרדית.השירהשלהחדש

שלוהפואטיותהספרותיותהמגמותרוב

חברתייםלמאבקיםגםהמגויסתהקבוצה,

הרודניהמשטרשלהזמניםהםאלהופוליטיים.

נלחםואלברטירה-דיוורהפרימושלבספרד

לנטושבליאךהמגויסתשירתובאמצעותבו

לנוףהגעגועיםרוויותהמלנכוליותנטיותיואת

ספרדאתאלברטיעוזב-1940בילדותו.

המשורראתתופסאלברטיובאיטליה.בארגנטינהשנה-40כשללגלותויוצאפונקועל-ידיהנשלטת

חדבעולםנאחזלאאלברטיובזיכרון.באמנותבטבע,מרגועלאותללאהמחפש Iבמהותורעיוניכגולה
דאדאיסט,פוסקים:בלתימעבריםכדיתוךעצמוהמגשיםמשוררתמידית;במוטציהחיאלאמשמעי

והחברתייםהפוליטייםמאבקיושלהאקזיסטנציאליותהחוויותועו.דועוד,נטורליסטרומנטיקן,אלטרואיסט,

נאור.ואדםמחונןאסתטיקןשלגדולהשירההגוונים.ורבתהעשירהשירתואתעיצבוהממושכת,וגלותו

• 
מגלויקטור

שליאיילה

הט;ב,ידידיהלבנה,א~זלתי
- . ·:-:זז ·-זז

סן;~ה.~~לנרי

ס;~ןל?ס~ץ~ה
ס;~ןל?ס~ץ~ה

הגנרל.שנאלםנדמה
 .~רל i6 ''_?גם ~:~לן~ה ~

 ,הגנרלנפש;שנפחנדמה
ס;~ןל;~ת"•ר;~ ,בל~~ז iל ף·~~

הגנרל,בליכברהחרב,שהע;לם
ה:.מן;~ךל iל~ 7 ·~סןזJ~ םף~,·:

הזאביםהרגףה
 • •• :- T-ז:

 .ם:~ס ת~~על

הט;ב,ידידיהזאבים,
-: ... : . . -

ל. oס~~מ;ןדטף 7 ~~~

הרגףההזאבים
 T-ד: • •• :-

 .ם:~ס~ת;ך
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11 
וז::

היבשהעלמלח

 .ם: [i .ם:

 !ם: [iדק .ם:

העיראלא;תימדףע ,אבי
• T --• •: T • 

ry ?אס~

הבלתי-מי,שבהגוף

<קטע>

1 

ry גף~יא;סי~ל~ז:יי~, 
'בגחלת-אש. ,אני

:-. : -:· :· .. 

:ם [i~ןא;נ:וי~דף~

 ?ך3כ pע,

ש;ל nהנל;ם, nב -:---: 

ב. nוס;בלבינאחז

סת. pל~ה iרתר'~

ן~אןא;נ:וי~דף~ , י~~
ry ?אס~

לי·ל~י-

w .סר
;ב;ת nהרבפנתהא;רמת

•• T - • : T : 

ףד~ז:יים.

והנשיםהגברים
 ·ד~יף.לא .כבר

: T T 

לי·ל~י-

סונטה

 ,גףפינ;תךחלףל
סל;ן. י~~~ל;ך nw~ק

לרוקה,גרסיהלפרדריקו
גרברהמשורר

<סתיו>

iJ ל;להY. ן;י~~ת ry ץ~~~רףס 
 , f:iPiJל /o~גף~ת;

הצ;ענ!זםתויהםבחדריעלף
 • • T-ל;ם.• iס~ •ף;~~~ל

הנחליםחרב;ת . nפ;רגיא
.הפרחים.~ל-טה;ךבדםצ:בףע;ןן

: : T: - •: T T • 

הדשא.כריסכ;ת,הרדףפים,
-: • ,•• T "' -:• :• 

הש;דדים+ארבעיםהרכסים,על
: T • T •ד:- --: 

0 

ry ל~~~ע;ןךנכ; o/ לY. כזנ:ת,ץ
השירים.שלפרח-האגבהליד

: -:• -T :ז-T :• -• ' 

 ••• r1~בף:ס;סה ,ב~ךיר ה~ן~~ ף~~;

;~~ w ת;י·יה~~~~ r!Q , 
ry קךי~הi] זפףt הo/ ס~ם,~יריל

ן~~יף.ת /oד R ~~ל~ית

סן~ה.

הלכה.מתפצליםבךח;ב;ת
 :~;~~לא- ,ל.ר ry ~ iJגף~י

 1929המלאכים",'עלמתוך

אחנהשיר

ללכת,ליהניחיאהבה,
אהבה..למףת,ל;הניחי

-• • • T T - : -

ry ך~i] םן:ם~i] .ח;ף
אהבה.

-:-T 

ח!זים,ליהתיריאהבה,
אהבה.למףןן,'ליתניחי' Tאל

--• • • T T - : -

ry א;ךי~ך~Qry בףי. 
אהבה.

 .לי~יחי iJ ,~ל:ר~יט iJן ,ה~~~
 .ה~ם~ ,י;:ר .Y~קחי

 .י;י .Y~צ;ת ciא;סךדסדעיר
אהבה.

-:-T 

~ q ~א;סךל~ה'ב ,ה, iJ לי~יחי. 
אהבה.הזפעינ;ת,פתחי
 ד-:- ז:-- ·:·

~~נכי.~צ;ת qא;סרל~מא
~ q ~ה. 

~ q ~ה, iJ ךב.ל;לה~
אהבה,נמים,הפרחים

 .רס~כ:-זפףד iע;להף~ך
~ q ~ה. 

 1980הצלוף"'האורמתוך

נוקטורנו

p תףז:יפסח~~~ .r:i א~;ךס, . . . 
ךח;ב,ישבך;מאכי

• : T •• : 

בית,ישב;ףבךח;ב
T : :• : -• 

 1925היבשה",על"מלחמתוך

 ,ךר ry ש.: ת:~~
מזפה,ישנהבחדר

-."' ."' ."' : T T • 

 ,תך~~ף~ץp~ה

מאהבת,גברת

ס, t1 ~~ 6סת p ;ל·~
מהזפזפה,ש!ז;ךדת

:• :• :• •• -• T 

 ,החדראתשנ;טשת
:· :· ... :· -:• :· 

 ,ת:~ iJ~תת wנ;קר~ף
הךח;ב,אלש!ז;צאת

ךב, ry 'זiנכה~סת·;ל~
o/ ת;ך;iJ ן~הל;לה

ה;ךגת,ארחוע;ברי

שבה,;בrז nר"~אל
זרת, iחבית~זז;אל
.לה, iעחדרrזזז;אל

נכנסת,מטתrזל·,א
: ."' ' T T ' :."' ."' 

הזפפתח,אתומצפינה
-··:-- ·: ד·:-

מחביאה,החרבואת
: :• -:•:• -:-• T 

נ;תךתוך;מא

ארח, ·~;ב;עלל~
לילה,בל~מות~-בלי
~~ךת~לא-ף i:ךס r:i. ~~~לי

 1968אורח"לעוכריסכנה"רומא,מתוך
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 sןן:ג
1 ~ ~ 

'?~ריקהחורח'ה . . . . 
בנג'ושמואלרגולנט,שמואלמספרדית:

חמישיתקופלהשלישיתקופלהראשונהקופלה

הרדףמההנשמהעףרי
• -: T T :דT 

והתע;ךךי'הבינההתפכחי

ry ~יד~:;בi ו~T מס~ים.ים:~•~;ח

מ;~יע~יו

נת wס
חרש-חרש.

:•:· :·:· 

סנכע,נףגח;ל.ףר ry ~~ה
ל;ף q ~~ב p:סה 7ע;~יו

סנןנף~ים.

לכף~ך~ה~יו
סט;בהףא~סלףסן~ן-~י

 .םי~~ז:~

שכיחקופלה

לנהר;תמשףליםחבוינף
-•• : • • : T 

-והףאלבוםהז;רמים
 :-ד . :-

ס~ןת.

אנשי-המעלהנ;הריםאליו
•• T •-: •• : -T - : - -

להת:פל;תהישר -: .. : . : -
ףלהעלם.

: •• T •• 

הנהר;תן;ךמיםאליו
•• T • : T : -

וגםהנחלים
-: T • : -

הפלגים.
-: T • 

שרים,ל"ה:פ-לבוםבהגיעם
גםו:פפ~הםמעמלהחבו~םאלה

··:· --· ··:---·· :· :-

הנתיבהףאהזההע;לם
T T -:• ז-' 

 ן~~~~הףאס~א,לע;ןם
ללא·:סףךים

לחזהומףטבאבל
~לאן;~~דת-ךךולע,ב;ךל i~נף~די

משגים.

סבו~ילי!זt~רף
שלהמלבבתוה.רעננףת

 ... ·: ...- :--ד:-ד :

ס~~ים

~חבןרנףלןךרי;~זtים~נף
~ינף. J! ·ו~~ף~ןי

~סד~ים

בעת-המיתה.ףמגיעים
-• • : •• -• T 

אכףמ;תנףשעם
:• • •• T 

נחים.
T • 

רביעיתקופלה

רו .Yרי· 91Jה w ~ר~ה
אחריהםשאכףהדבריםהם

•• -: • T T •: -:-•• :• 

רצים.
T • 

זהגרביב;בע;לם:פי
• : T T : ' :• 

א;תםאכףנמףתבטרם ,;ע
: ."'."' T T T 

~ tt .דים~

ry ן~ם: o/ סן~ן'חית
ry ל.ינף~ס;נ;ת-ן~ם~~

~סנרים.

-סדס::ם'ך~ימףת ttןסע;ך ·ל~ן
:p ~~~ד~ה-סדק;ה ה~יry ם

 ?םי~~;ה

-~~ישףתלילףת, pס
ןא;ן-סגףף

ס~עףךים

ף~~דףתדר~י;ןה;~~ים
באיםכשאכף

: ."' T T • 

 .םי~~~

 • 1440 (ספרדדיליקה,ימברהודחה

עםהנמניתאצולה,למשפחתבן ,) 1479
שובכיבנהרג .קסטיליאניתשושלת
קובץמתוךמבחרלהלןספרדית.מצודה
 .לאביוהוקדשואשרשירים, 40המונה
ה 7 ~;קכלמק;~ל;ת;םיבנויםיהשיר
 ·יממזמורשהדיםדומהם.יבת 4בת

בשירים.מהדהדיםוקוהלתאיובם,יתהל

~~ילףנ:ים lב;ןם p:זtף
יאריכףלאבני-המעלהשל

 ·-:--ד:-- ··: ...

העשירים.
T :-• • 

 .:~ים
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לאליץ'איוואן
בן-ציוןקטןרינהמסרבית:

 ~,- .... :aן:ג
א'המתיםקולות

ש;~ע~י~נ:וים.~י~םס~נ:ויםק;ל;ת
ע.רי w~ח~תעלם ,/oס;ס~נ:וים?ק;ל;ת~ת

ס~צףךים~.ז~יריםס~רא~ןדע,~נףת .מבקר
סשףר;ת,~יןסריק.ססלל.ס:ינ:ויורדים.~קףךי

ע;ת, /oך:~יםר ,/o ~~~בףדס¾סר';ף nעלס:ינ:וי
םךה,לן~ן~חףץ ,~;עהףא ryס,ז~ן~~ילא
האב;ת.דםנהררחב-ירים.והנהר
 TT--: •-ז-::-זז

.. ry י~ר~~ ry יםךךם? ה.ל,ע~~ה~ry כ~~~ל~יע;? 

 ,ג;~די ת:~~;אנ:וי.;ף nסעל ת:~~נ:וים, ';ה
ז o/iל ,/oךקל iש~םה. t ~ס~~טףש
~~ t ף~נ:וע~ה.ה;ל.ך~פ;ר ל~ך~~ר . . . . 

ג'המתיםקולות

סחךף.ל ryryך~ז .;מףרלא ת:~
/J יו:נ~~~חעיר~י~ךה 9 ת~·ב~ל;ן. 

א;סם?ש;~ע~י~נ:וים.~י~םסק;ל;תס~נ:וים.ק;ל;ת

ב'המתיםקולות

ת, J/ ~ךע;,~דףןה,~;סת~~רסקים,~ל~לה,
הלילה.שפתעלתים nנ;האשפרפרי
ל;הבת,א~רצףעת.ףכבר;לישית~מדו~רה

: T • : • T : : -•• :• :• 

יעבר.לאאישל;ם. nהשנתסביבכטבעתנכרכת
·::·:· :---:· :--:-. -:-

~דים~זקיךיםסוכדסלה~גךלס~:ת~~נכחסעךמ;ןע,~י
מחנהזהףמליסה, .סתיוא;מרים:ואנשים

 .ת;ק; n _ך_ ת;ע•~~•על ה~; n T ,ל;ד;ס•ס~נ:וים •אז~~
ע,צףןה. ה~י~~~ ,ךרףך~שףב,צ;~ןן qל י~~ ,ד~רי

ש;~ע י~~ת wס~חז:ירףעת ם;ק~~ י~-ף~
כב;ת.האשףמךףר;תנטףש;ם,ביער;ז,ראש;ניםשלגים

: • T • • • -: : • : •• T T 

ק~טךת /o ~~זpס~ן~ה p: ת;ט?;מ~~~ריםם /o ·י~
 .ת;ב~~י~ןס~דףר;ת~ר .ה~ך~ ח~~על

צ;~רז? qסק;ל~ת~יזpהף~ע wqל;ם. qס ת~~~יב 9 ת~-ר~~~~עת
ז,_עה.ךסך~~הסך~~ה,רי q ~~צ;~ךן qס

םדה,~ע wלזtל~ים:בנ:ורףס~נ:ויםק;ל;ת
ק nס.זה~סק, 7Pס~ז Pח.לה, 9~דיר"זהף,

~ o/, ל~~סל , י~י.:~נ;;קר~ry י~, 
~ ry ךט~ Q ך~ה~יז~~ w ר 9 ~~סער~

o/. ~~tלמ;דירהףא~י ,נכ~ידב;~עףץ יק~
האחרי.

T -:-•• 

?ר ./oסךב;ךים~~~זףם~י~םס~נ:ויםק;ל;ת
זהבנטפיכמ;הריחניתהעלותאלהמתפ;גג

-' : '' ."' T : - T •• T ' T : •• : • T T 

o/.:P ~~עק~י י~ry ;ןry 7ס~ר~רףשלאםP ~:י o/. ל
ס~שףוכע,~י

מדממ;ת.גבע;תירכיעלש~מחף

 tלי , ,/i ~ oלזi~חףץ T '.ק ry ~:~ל~חףץ~ם

 ,לע,ברר /o ~~ה. 9~די , ר~;~לד.רר ש:.
 .ה~~ז,~די ,~ין Q~די~ר .די~ין /o ה~~סמףש
לעזרי.לבאיףכללאמת,א;וכיזtיש,ךשףם

 .רי i ~ i·~נכ.~ר~לי~~סקל. ,/oסנ;ןא ;י~: ,ה;

משפטן,השכלתופיעלהיה ) 1996-1931 (לאליץ'איוואן
ביקורתמאמריככותבכמשורר'שםלעצמורכשאך

מהםששנייםשירה,קבצי 11פרסםהואוכמתרגם.

המשורריםבפסטיבלהשתתף-1995בלאנגלית.תורגמו
 ," 77ב"עתוןבעברפורסמושיריותרגומיבירושלים.

"שבו",שלחוברותובשתי ' 95המשורריםפסטיבלבספר
החשוביםמהמשורריםאחרהואפרפה,ואסקרלצר

העולםמלחמתלאחרביוגוסלביהשכתבווהמקוריים
השנייה.
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 == ==- ~~ו
~ן
~ 

בוצ'פאפא~ל ..ה~ק.זא
אורקובימאנגלית:

עיניים

1 • 

 ,לסן /oםח~ךל~מףך;תע.~ר /o,?7א;ך ry~ת~ש;ת JJ ~ע.יגי
 ק~~~~יר /oא;ך

ועתידה;והעברמכאבי
• : •• •• T T •: T : • 

:p עך~ב.א;נכם ה~~~~ךיס;ת~ל;ת 7רי;
ry יסתןק;ת 9 ~ ,~אןןt,על~דקדחo/ נכן~, 

 .ןא~~:סףך~לא~חךף ,ם~~~םנו~ךיםן ryע,ל.יעלח;~ב;ת

2 • 

ב;ש;ת tryי~סםע;ש;תן ryכ;~~יםב;ת 7ח;ע.יגי
o/ ע;~פ;ת:p א;ךך1י;תo/ י;ם.לry ה~~ ת;ך~;,ן t ,ךה

ן. ry ;נ;~נןיםלאכ;~~ים;ליליםנ;יךךים,נןצףךיםןלא
ם~יךיםךע;מ;ת ,ףד~~א;ך ry י~;ל~ןה:.כל ת~~~ד~י

 .ה~~;~ךה 9י g~ית;ך fלס~ה~יא;ת ry ~ם~בףנןים
ך;ת: p;~ fזםים p 7ז~ ן~;ב~~ י~~

~~~tםיק o/ ל;םt ינף.ת;ך 7ם~~ל~יםןםב~

3 • 

השנה,מראימלףחיםחל;מ;תש;ת;תעיני
•• -:-: • • : • -•• T 

בגבעה,ע;להא;תיך;א;ת ,מנעףלמח;ךמציצ;ת
: • • -: • :• -• : T 

 .א;תיויםמלשמיםשלכחל;תועיניםכששחפים
~ o/ ה~ i ע~·יסה. i סליל ן~ג~-~~חילהך;ע,ןי.ם,• ..~ים~. 

המנסיםהשחפים,אתמפחיד;תב;עך;ת,שפתיה
: '." T T - : ' : -•: T : -• -: -' 

 .ם~חלא;ך ry ם.ל~.:~ךם fג;ךלי~תדע~ב
 י~~נןםנ;tירגף~י~ר ,ה~~סע.י~י f~מקע.יגי

 .ה~ JJ ~~~יע;tיי /7o~נ;ףם~ק~tקים,ס~~ת

UKZENEL BLJ<;PAPA 

SY 

EYES 

LTKZENEL BU<;:PAPA 

AD.ER 
2000 

4 • 

םס~יד~א;ך .רך;ע~~ י~~ /oעד ן~;ע~ע,סףק;תע.יגי

o/ ד~סןד;ךש י~~םל;ןהלw ם~ךזקי ן~~~ע,בףרל.ם
 ן;ך~~~א;~ך;ת ,ת;ל~ג~~הן . י~;ך~~ל /oסע,~ק1י;ת~~וים
 .ש~~;סם~ין /o .םי~~ rלאך~נ:ויד ר~~~ ,,ז~ן~ג~ס
הףאא;ך ry ,םל~~לא ,ש~~~~לאהףא .;נ~~-םה;.רהדק

שממציאזההףאוא.חה ,יתרבמהיר;תנעהףא .ודמ;נשך;
 •:-•: •: ז-: •:•: •:• T:זז:

םה;ןה.נןםדח~מ;ןד:כ;ל~י~ף /o~שףם ,ידך~נ:ו ר~~
ry א;~ר;תןo/ ה~~ r קךהף~הךה:~ry י ~~סםpזו;ךי 9םז.

 .ף~~~ךה 9לם~ק;ך ,ף? /oם~ך~ב
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:)1 
 ,~--ינ:

5 • 

 ת;מ~~~חןל~~~יםא;ר. ryא~ר~ת~~יר;תע.יגי
:p ל~ ר~.ע~לךא;תריQ ךry ~~ך רry 'מק~נ:ייד~

 ת;ל~~ ,ת;פ~ p:;ת n ~~~חן .ק!לף~ן~~סףךדת;ך 7~מק
מ!ל;ם, ת~~ ry ~ע;~זצ;ת qר;;בףל.ןלאה;נה

~ o ;,;ת ~ w רpת;ריז 9מז. 
וההפתעההאתגרוגףפ;'שרש;הע;לם,נשמתהףאהה;וה

-."' •:-T T :ד: T: '.'T :--:זז 

 קי~~~לא~ןע;ןםסלל v~תן;כים, 7P ~ 1Jממז;ר;ת~תמ~~ינזים
ש;ב qל~ל.ינף .ם:~הףאט;ת 7ק;~סע.יג:ם~הנ"ללדש;ם.

 .ר~;י;נזיריםגע,~יםלא~ם .סיר~~~~לא~נףז~ן.,מעל .ם:~על

6 . 

מבפנים.;ת nפ;רעיני .. -: . . : . 
ן: ry ~~א;ר ry י~~~א;נ:,י ר~;ש~כל

געל-טפשףת,עצלףתפחד'עצב;נ;ת,זעם,מלחמ;ת,שנה,חשכה,
-א;ת;'~ס;כיץריר- i-י~~ .ה~ד: iס י~~-ת~ב; Tץ iלךח T~ריר T י•~~
ז~ן.,מרי 91Jע;ןם ry ת;,~ י~~על

לרסיסיםנשברהלילהאלי'ח;ןר;תכשעיני
 ··:· ז:· ד:---·· :-···::

 .ל~;נע;ןם ry ת~ג;:~ת;ך~ל 'ר~~~~ף~ה

ו.

האדמהפניעלה;לכ;תעיני
•• -: -: '' T :ד-T 

הנצחי.הא;רבערב;תר;ע;ת
: -: T -• : • 

מ~ק;ם;;כי~תיב ry ז,~ 'ץ~;ג~ך ry~ךחל fמסע.~ב
נ;ן.דךד~י;ן~~~עדחים ת;,;ס ,ר;ן frח;ל.ףב;

~~רינף,;ןרים nת;~ן 7מצףר;ת~תר;~ה י~~
ע,!ל;תינף:עבףרשנבחרהזפמזיםעתיד'עבר'

 " •••"~סע..דךה i~ק ה~•ן~ת ,ה~,~ף T~א;ןן

8 . 

ליש;ן.כ;ת 7ה;ע.יגימ!ל;ם ר~~~
 .ה~pז q ~ ע~~ ryןמ~כףן~ת;ת nל;קחןר~ה.~~ה /o~ףןלא

ף;כ~א;ם,ף~ס,רירים.ה;ן~יםל;מ;נכי q .ל~~~ תך~~~~~נרי
;רי. nמאהשנהמתע;ררים.הא;רפני

: '' T : ' ' : T •• -•• :--

 .ר;ח~~ א~~~~ס~ידןא;ר~~גע~מל;ןה~~ין י~~
אליוב;ר nליכ;ליםאיננףכנף.מתעתעהא;ראבל

:-T T T - •• : - : '." •• : • -: -T • • 

:p ן~~ע,סףקים~~נף ry ,ן~ב.~~ריס,מ;ת
בף, f ~ ת;ש~~~ק;ם~כל :ק~~ל.י p:~ל.~ים~ךנףמ,ז~ןי g~י

~תהף.ש;קנןים~נףירףת, ry ~~ ,תףל!~;א~כ;ג;:ף

9 • 

 .ז~ז, f ~א;ר .ה~pז~מףןת~ק~ןז:יי:;גןנףת Q ת;,~~~ע.יגי
~ק~הל;~י o~תר;א;תחז~בףךיםי;נ;ת rלח.;ת n~;כז:י~יז

 · .ה~ wמ ת·~ל~~~ ל~ך~~~ י~~ילר iב.אז f ~ ·סנזבר;ן.
~ד~ר;תחים, f ~~ממ~~~יםןךךך~ןה 9 ~ ת;ס~~~ע.יגי
י gל~קס;~דיםע.ד:ז w דחי~;,~ל w~ע;;כפ;ת~דים~ל

~ע.ז י~~ד:ר..~~~~~יר ryף 9 ·~·ךקת, 9 ד~~ ר~~ ryזכף~ית,מל;לה.
ת 1J ~ןכ"לה /o~ילי:ש ..מה;נהל~~י~ר;ב~ר;בלדש;ם

ר;~ה י~~ה. ryלךן~תףח;תחן .ן~~מ~כןת;ת
מכ;~~ים.ךע.י t~תז;ךע;תא;ר ry~למ~קט;תזר;ע;ת,מ~ת
 .ש~~ל~ים /o ;~:דיו ת;פ~~ים 7 ~;נחם~יר

כראשכפרופסור,משמשהואבאלבניה.-1958בנולדבוצ'פאפאהוקזאנל
ספריו:ביןומתרגם.משוררטיובה.באוניברסיטתתיאנגללספרותגהחו

ותרגומיושיריומהבנק".מקומט"טופסצחוקים",ו","בכיותמדברתי"בת

 ."האמריקאיתהשירהשלהשנהס'פר'ב ,השארבין ,נדפסו
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וכותלהרקנדים,אבנים,
לוזצבי

קד~שהשלמקומה
ייחודהאתבמושגילהשיגאנישחותרככל
שהואשבה,הנשגבהצדזה-יהדותנושל

לעינימתבלטת-נכונהלהשגההראוי
 ,בלבדכרוחביתבשורתהשלהבלעדיות

מופשטת,בשורת-עלשלהעקרוניתודחייתה
בחוויות,אובהשראותאךמושגתמטאפיזית,

איןכי ,בלבדחייםבני-אדםבקרבהאפשריות
השורהזואלארוחניותשוםהאדמהפניעל

נפשיות,הגות,אנשים.שלבפנימיותם
אלאקיימותאינןוחזיונית,אמנותיתיצירתיות
כיבנמצאהנשגבאיןולכןקיימים,באנשים

במישוריהםורקבחיים, .כאןהחייםביןאם

ובהבעותובחוויותברעיונות-המנטליים
אפשרבהםורקקדושה,קיימת-נכונות

להחמיצה. ...גםוגהלחשי
שהישגתים,כפיהיהדותמושגימיטב,לפילכן

שלהשגבתםאתאופןבשוםלקבלאין
קבריםאבנים,<מקומות,כפשוטם"שטחים"

לאככאלהבלב.דגשמייםהםכיחרבות),או
שום-בהםלתפוסיכולהולא-בהםתופסת
בניסוחהיוםלומרישהנכון.במובנהקדושה
להיותיכוליםולא ,איןוחד-משמעי:נחרץ

הביתהרלרבותכשלעצמם,קדושיםאתרים
בני-אדםהחיים,רקהםקדושיםכיוהכותל,

סמליהםרקוטמיריםהשראותיהם,במיטב
להביןאסורוכידוע,והאמנותיים.הרוחניים

מהמישורלהתעלותמטיבוכי ,כפשוטוסמל
המופשטאוהרב-משמעיאלולשאוףהעובדתי

באתרים).הכרוכיםסמלים(ואף

מדוברהיסטוריים,אתריםבקדושתכשמדובר

שלנאצליםיחסי-נפששלבמטעניםלמעשה
עלדורותכלפיהםשהתכוונואנשים,מיליוני
היאהאתריםשלממשותםלא ,לאמודורות.

 ,בטוןאועפראואבניםרקהםכיהקדושה,
רביםאנשיםשליחסיהםהצטברותאלא

שנתגלוותקוותתפילותגעגועים,כמערכי
לאהקדושים,הםוהתפילותהגעגועיםבהם.
כפשוטם.וכתליםהרים

כמשלצדיקיםקברי
 ,) 19ג(בראשיתב"תשרעפרואלאתה"עפר

ולא-בהאיןכברלעפרחגוריהשבהוכאשר
בבחינתוהיאקדושה,שום-בהלהיותיכולה
בחייםלנשאריםחשובהקבר .בלבדעפר

בעודוהנפטרעםליחסיהםערכיתכמזכרת
שלהם.חייהםלהמשךלזכרוערךובגלל ,חי
הז,ולולאחשוביםוהערכיםהיחסיםרק

בעולםנותרלאמ;ת""אחריכי ,כשלעצמו
אבן.ומצבתעפראלאהזה

צדיקים,קבריעלהמשתטחיםהמוניםאותם
עםיחסבשוםקודםזכושלאאלהובמיוחד
גריםסרשם),הקבורהואבכלל(אםשםהקבור
לאמונותיהםלמעשה, ,או ,ואבןלעפר

אין<מאוד!)רביםשבמקריםגםמההתפלות.
ואפילוהצדיק,היהמיכלליודעיםהמשתטחים

 ...זאתובכל ,גדולתואוזכותוחיתהמהלא
 ,בשורתועםלהתחברביקשואילומשתטחים.

 ...הםאבל ,במעשיואובדבריומעייניםהיו
כוחאיזההקרהבאבןגלוםכאילומשתטחים,

לעשותשנדרשומבליעליהם,הנאצלטמיר
פשטניותכךכדיעדלקבר.לעלותמלדבכלום

 ...הנ:ופלותותקיפההציפיות
כתנועהובארצנובימינושהתחדשזה,מנהג

התרוקנותעלחוצותבראשמעידעממית,
חזרהעלהמקורית,היהדותמושגישלגמורה
-זרהעבודהתעתועיאלרשמיתואףגלויה
עיקרגסה.גשמיותלנתונהבהיותהזרה

מדעת><לעתיםכהתכחשותמתגלההתורפה
שבמקום ,תרבותנושלהנאצליםליסודותיה

:כשטחה.במעשימתממשתלהשראה,ייחולים
הקמעותלאופנתהקבריםהערצתדומהבזה

קבלהשלהפסוליםגינוניהושארוהלחשים,
בהבליםטמירים"כוחות"התוליםמעשית,
לחפשהתמימיםאתומדיחיםונלעגים,תפלים

ה"ציפיותהנמכתזוהיישועתם. ...אתשם

המשמעות.עצםלהנמכתשמביאהלמשמעות",
האווירהמפרטיאמנעאיסטניסותמטעמי

המולתאותה-הצדיקיםקבריאתהמקיפה

הפוגמתזולהכחגיגהיריד,ודוכניקרנבל
הטוב.בטעםאלאקדושהברגשירקלאקשות

עינינולנגדכיחרדה,ברובלומרישזאתעם
מהנשגבמתפשטת ,יהדותנומסתאבת

שבטשלצביוןולובשתשבהומהנאצל
כשפים.לוהמחפשפרימיטיבי

וכותלהר
הר"נאמניתנועתובראשםוטוביםרבים

התורה),(כלשון"המקום"אתמקדשיםהבית",
ואףוכסלע.כעפר ,כפשוטוהגשמיהאתראת

-כפשוטםמקומותמהשגבתשהסתייגות
-סמליותםלשימורהמכוונתהסתייגות

יכולאינייהודים,שלברגשותיהםפוגעת
היהדותערכימיטבלעשות,מהממנה.להימנע
קנאיםשלממושגיהםיותרבעיניחשובים

שנשמעתעודמההיומרניים.ומנימוקיהם

אלאנרמזתרקלא-מכוונתכוונהמפיהם
שלישיביתלבנות-ברמהושםפהנישאת
שםלהקריבואףהפולחןאתבוולחדש

המזבחעלבהמותלשרוףכלומרקורבנות,
 ,ביעקרוקושיטמוןזובכוונה ...בימינובמהרה

המעשימפירושושמזדקרמתודי""קושימעין

משמעויות.וטעוןעילאיסמלשלוהמג~ד
בימיוהכרוךהלאומי-מופתיהסמלהפיכת
בתפילותשנהאלפייםשנתגדלסמל-משיח

הצפוינתוןלאתרל"מקום",-ובחלומות
 ,כפשוטופרימיטיביפולחןבשגרתלנהוג
הנאצלצביונםסמליות,.את<בעיני)מבטלת

שהפכווהייחולים,הגעגועיםמטענישל
ככברת-הרמתפרשרב-עוצמה,למיתוס

אבניםככותלאופשטניתל"עבודה"שתשמש
היאמסמליותוחשובסמלהפקעתכבדות.
לאהרילהלן>.<שתידוןקשהרוחניתבעיה

המקדשבנייןאתהמסורתדחתהלחינם
ויהיו-משיחלימיהפולחןשלוחידושו
נקיטתםמעצם ,יהיואשרההלכתייםנימוקיה

אמנםאםחלום.מהתגשמותהחששברור

כמציאותשלמה""אמונהאי-פעםתתממש
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 1884לורטהפ. ,המערביהכותל

ויצירתיתרוחניתמרוממת,זותהיהחיים,

וכייחולימסוימיםמקורותכדעתבד'בל
כדעתופולחנית-גשמיתמדיניתולאהפרטי'
משכן"הבית"יהיהאזאואחרים.מקורות

ממנהונכונהמפ~ימהלעבודהמיועד"לשמו",
ומאליפהרוחנייםמופתהישגימטפחתובה,
קורבנות. ...ללאובוודאישוחריה,את
"סימנים"משוםדווקאי"אבל"וזה-אבל

לש~רכדי-וגאולה""אתחלתאאלכביכול
נחרצותלדחותישהרוחניהמקדשחזוןאת
ובמיוחד"המקום",שלהפשטניקידושואת

פולחןבולחדשאנכרוניתיומרהכללדחות
בנות.כקוראסתטיולאמג~דגםמהמעשי'

הביקורתטעמי

קידושכלפיביקורתיטעמיאתלחדדעלי
למעניכלוקודם-וכותלהרושטחים,אבנים
בבירורמדוברדעתי".על"לעמודכדרךעצמי

וריח".טעםעל"להתווכחכדיולאמושכל'
פשוטיםטעמים,שנימתבלטיםחוזרתבדביקה

למחשבהגדוליםכענייניםם,,,ךפשטנילאאך
עקרוני.וטעםמעשיטעםביקורתית:

הנדושיםמדיניותבשיקוליאמורהמעשי

 .בולהאריךואיןבעתונות,
לשטחיםהיסטוריתשייכותנגדכללמדוברלא

המפורשיםהאמונהמעיקריאכןשהיאוהר'

אתריםשלקידושםנגדלאואףוהיקרים,
פעולותנגדרק"לשמם",נפש,לצורכי
אתלסכןהעלולותבימינו'לניכוסםמדיניות

בינלאומיכסמלהביתהרהציונות.הישגיעצם
האיסלאם,עולםכלעםלמלחמת-נצחיגורנו
בסימןולהעמידוניכוסואתלדחותישולכן

תשביתיבותבראשיהמקוריכפירושו"תיקו",

לונצפהרקאזועד-ובעיותקושיותיתרץ
בהלטתאמורהעקרוניהטעםכשיתמהמה.גם

שלגלויהסכנהכנגדההיסטורי'ייחודנו
-התפלותהאמונותוניצחוןמושגיםהשטחת

מעודה,המקוריתתרבותנולחמהשכנגדןאלו

היאשרקמקוריות,אותהעלמלחמהזוועדיין
הריהמונותיאיזם.כשורשלשמההראויה
אבניםלרמתהרוחנייםהמושגיםמיטבהורדת

המכוניםהממדיםכהנמכתמשתמעתושטחים,

לאכיהפיזי.השטחפנילגובהמטאפיזיים
אלאהקונקרטישלב:כסמלותוכאןמדובר

הסמלהתהליכיהסמל.שלבקונקרטיזציה
אך '"משמעויותלהגביהאו"להעמיקנועדו

עפרבהערצתבעיקראלאכאןמדוברבזהלא
בסמליםלאחוזאפשרהריכפשוטם.ואבן

הטמירה,סמליותםאתולרומםנצחיים

אוכשטחיםלפרשםמבליגם '"ה"מעודנת
בימינוהופנםכזהפירושמסולעות.כגבעות
ואףרבים,לדעתאשרפוליטיים,לגורמים
יהדותנומושגימיטבאת~שטיחיםלדעתי'
שהשגנומאזלשמה.ראויובלתינמוךלגובה

דחינומופשט,כ"אחד"המטאפיזיהעיקרוןאת

נלחמנוכךועלכפשוטו'הקונקרטיהשגבתאת
שבוהנההרוחניות;מלחמותינומיטבאת

רחבהכתנועהמתוכנווביצבץ"כפשוטו"

יה jJהנוהיחידה.האחתהדרך"ב"צדקתהדוגלת
הגואהלאופנהעקרוניתדומהאתריםלקידוש

בשתיהן .מעשיתקבלהלהבליהתמכרותשל
אמונותהגשמי:קידוששללה wהמכמתבטאת
וב"תיקונים"בבקבוקיםבמיםבקברים,תפלות

כאותהממשיים,בדבריםנאחזותלמיניהם
ביןההבדללמרותממשיים.בשטחיםהיאחזות

מכאן'בעייתית,אךאידיאליסטיתפוליטיזציה
ציניתבמסחריותהמלףוהופרימיטיביות

אותםעלפורטותהןמכאן'מעשית,שבקבלה
במסורתנוהמכונהבפיחףתאמורהכולנימים.

העיניים,לגובהמושגיםבהשטחת-"הגשמה"
עדוממשיים,למבטגלויים"ערכים"הרואות

שוחרישלכעםיוקרתנושלמדעתאיבודכדי
ארצהחזרנוהאם .) 12נא',(תהליםנכון""רוח

לאבדכדיאופרימיטיבי'שבטליהפךכדי
 •כעם?מיטבנואתכאן

 11טי pקחיים
~1 

השמששלכבבטנה

;לפים nהימיפעימתהשמששלכבבטנה
 ·:-ז-- ·: ·:·:- ...ז:·::

והכליההבערהשלהנגףדיםבאחדףת
 TT :- :ז•• :- "". ' •- :- :

ולמףתולבע;רלחולדע;ברעבר

~שף~ה ci:ע.ךת ·i ~~ fס :ל~ .. ך;~ףג~~
ל;ת. f~י

מעליךכסותךהסירי

 ר:ל~~סףנ::ןך fס~ירי
~ w רי::נ:~ס~ק?;ע ת;ר;,~ז~~יעףתא , 

~םףרא wןנ;ס;סה~י~יףנ::יר
בנחשנוים,

~נ::יר q ~ל;ת- iק
r ה~י~~לדיז 9~יז~ןעף, 

~ית ry ~י;ת ry~לןה 9 ~~~שף~נ::יר
אסףרה,וע;ך;ך

: T -: T 

~ ry ~ב;tר:י Q דעף~
 ,ת;עד~~ךע;ןן

~~נ::ןנף f~ל:ר~~יםליסיףך;ר;ת
ךלחףץ'מ~:ת~ןר;ת ry ~ף~~ים
רב PIJ.,f~דה r;צףע.רךצף~ת

 ';ל~~~יעףת~ת 9 ~ 'יל-~ך~ך Q ~ת JJנכ
ליל f~ק ryסךמדנףר
הסואה.ףמל;תחלףפ~ז;תמליםעמףס

:-• • :-• ' -: T T 

הנפש

ף~נ;ו~~ה~נ:י~לה
;~קת nךע;להנכ~ךת 9ף~פ;ך;ת

זגוה ה~~ f ·ה; Q ~קית 9רי

- ,;ע~ז,ע.ה~~~קיס fדתףדה
;א~ק~ןסה ,;ע ט~~ך~ר
לבטיהמעצ;ריהעלג;ברתצחנהחמה
 ה~~ Tf •.ל T;i,fT ~ •ת~~~~יךה iמ••סא~קו p~ל

שירה
• T 

פרטיות""מסותהמחזורמתוך
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כונואהבתאום:סלע, ,עץ ~ 1~

פלגרווית

ב"צוותא"ערבבמסגרתשנתנההרצאה

אמריקאיתסופרתמק'קאלרס,קארסון ~
שלמותולפנישניםכשלוששנולדה

 Aבשםסיפוריש ,ברברחייםיוסף

Tree, a Rock, a Cloud : בסיפור .ענןסלע, ,עץ
הלילה,כלהפתוחבבית-קפההמתרחשהזה,

לאפגישה;-דופןיוצאתפגישהמתוארת

אצלהאנושייםהמפגשיםככלפגישה,
נוודלביןעתוניםמחלקילדבין-מק'קאלרס

לשניעווללעשותבכוונתיועתהקשיש.
בכךמק'קאלרס,לקארסוןמצוינים:סופרים
מסיפורה:ומקוטעקצרקטעכאןשאקריא

המועטמהזמןשאגזולבכך ,ברברוליוסף-חיים
סיפורבהקראת ,עליולדברלישישבלאו-הכי

מועטיהיההזהשהזמןאמנםמקווהאנילא-לו.
מרשהאניבעיקראבלהמרובה:אתהמכיל

בסיפורמוצאהיהשברברדומניכילעצמיזאת

הקשיםהמאבקיםבאחדנוגעהואעניין:הזה

 .חייושלביותרוהמיוסרים

הזקןהנווד[אומרלב,"בתשומת"תקשיב
וירדתיהאהבה,עלעמוק"חשבתילנער].
אנשיםאצלנו.לקוימההבנתיהדבר.לחקר

הםובמההראשונה.בפעםמתאהבים

מתאהבים?"

לאוהואלמחצהפתוחהיההילדשלהרךפיו

ענה.

שוםללאמדע,"ללאהזקן.אמר"באשה,"
הניסיוןאתעצמםעללוקחיםהםהנחיות,
הםאדמות.עליביותרוהמקודשהמסוכן

בן?" ,נכוןבאשה.מתאהבים

 .בקושיערחבאמר ","כן
האהבה.שלהלא-נכוןבקצהמתחילים"הם
שהיאלהתפלאהישבשיא.מתחיליםהם

אומללה?"
בצווארוןהנעראתותפשקדימהרכןהזקן

ועיניוקצתאותוטילטלהואשלו.העורמעיל
ולא-ממצמצות.רציניותמטההביטוהירוקות

באהבה?"לפתוחצריךאיךיודעאתה ,"בן

הניעהואומקשיב.ודומםקטןישבהנער

ולחש:יותרקרוברכןהזקןלשלילה.בראשו
ענן."סלע."עץ.

 ,אפורדק,גשםגשם:ירדעדייןברחוב
המשמרתאותאתשרקהמטוויהצופראינסופי.

שש.השעהשל
האיש,"אמרנדבפורטלכזההיההאוויר"מזג
שלי.המדעאתלפתחשהתחלתי"בזמן ,הזקן

בזהירות.מאודוהתחלתיהרבהבדברהרהרתי
איתיאותוולוקחמהרחובמשהומריםהייתי

הזהבבדגוהתרכזתיזהבדגקניתיהביתה.

לשני.אחדמדבר~דרגהעליתיאותו.ואהבתי
 "-לסאן-דייגונדמפורטלבדרך

פתאום.ליאוצרחכבר!"תשתוק"אאה,
תשתוק!""תשתוק!

הנער:שלמעילובצווארוןהחזיקעדייןהזקן
ופראיות.ומאירותרציניותהיוופניו ,רעדהוא

המדעאתובניתילבדהסתובבתישנים"שש
לאהוביכולאני,בן.רב-אמןאניועכשיושלי.
אפילו.זהעללחשובצריךלאאנידבר.כל
מפציענהדרואורבאנשיםמלארחוברואהאני
פוגששאניאובשמים.בציפורמתבונןאניבי.

זריםכולםאח.דוכל .בן ,הכול .בדרךנוסע
לחולליכולמהתופשאתהאהובים!וכולם
שלי?"כמוכזהמדע

סביבמכורבלותידיובנוקשות,ישבהנער
מצאתאי-פעם"האםשאל:לבסוףהדלפק.

הזאת?"הגברתאתשוב

בן?"שוב,תגיד"מה?

"האםבביישנות,הילדשאל ",מתכוון"אני

באשה?"שובהתאהבת

הנער.בצווארוןאחיזתואתהרפההזקןהאיש

מיקודעיניואיבדוולראשונהממנונפנההוא
ושתהמהדלפקהספלאתהריםהוא .ונתפזרו

 ,מביןאתהבן."לא,ענה:לבסוףהבירה.את
מתקדםאנישלי.במסעהאחרוןהשלבזהו

מוכן,"לגמרילאעודואניבזהירות.
נו.""נו,ליאו.אמר "!ונ"

 .אמר ","תזכורהדלת.בפתחעמדהזקןהאיש
הבוקרשלהלחהאפורבאורשםממוסגר
 .ושבירוממורטטמכווץנראההואהמוקדם

אוהבשאבי"תזכור .זוהרהיהחיוכואבל
נסגרהוהדלת .אחרוןיד-ראשכבאמר ",אותך

אחריו.

לאהוב.הנוראהקושילאהוב.היכולת
אלבצאתו ,הצעירליוסף-חייםלוהיוהאם

כלשהי"הדרכה" ,כלשהן"הנחיות"החיים,
 ,מאודשמעטדומהלאהוב?כיצדב"מדע",

אתנקבלאםידע,לאאבאהבתבכלל.אם
 ,אותואהבהאמו"בחורף".בסיפורהתיאור
שלומתפרצתרגשניתאהבהזוחיתהואולם
לההיהשבנהמאושרת,ולאאהובהלאאשה

נערה?אשה,לאהבתבנוגעומהאהבת-פיצוי.

הסגור ,הקטןבעולםהיוהזדמנויותאילו-
איתן?טבעילשיג-ושיחהיהודיתהעיירהשל

"האשה ,פאיירמן\אומרבכדילאשלא.כמעט
 ,לומציקחסרונהחיי,"בספראיננהלגמרי

 ,אמורפיהואהצורך .לונהירשאינובאורחאך
 ...לאיבהלבוזגאווהביןמיטלטל ,מסוכסך
עינוי.בקצרה,

השמש,לזיוהאהבה-אהבת-העולםעםומה
הסלע, ,העץעםמהביאליק?שלהיער"ל"גאון
הדרךאתמציעמק'קאלרסשלהנוודהענן?
למלאכתניגשאחדכלאבלהאהבה.אלהזאת

בוניטעשלהשהגלעין ,אהבתושלהבנייה
עולמו .שלומהקצה ,דרכולפי ,ילדותובשחר

ב"בחורף",פייארמן,מהחדר.התחילברברשל
האומהבדמותבלבינתוןהיה"העולםאומר:

נערכלום."היהלאלהמחוצההישראלית.
מצאשלאלהוריםבןהעיירה,שלהעילויזה,
בעולםאלאמפלטלוהיהלא ,לנפשוהדבהם
אםפלא,לאהיהודית.העיירהשהציעההרוח

"ברינהבדמותבלבונתוןהיהלאשהעולם ,כן
אביופניבדמותלאואפילובשמש,ה" ?7~רן
העבריתהאומהבדמותאלא ,אמועיניאו
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בן-דביעקבצילום:ברוידא,חיהואשתוברבר

שלההמרתקיםהמקראסיפוריעלכולה:
שהתקיימהכפי-ומדרשיהופלפוליה
דלותהעל-ובמציאותשלה;בטקסטים

בשבילוברור:ןנ;ךאותה.וt;כבלהוקטנוניותה

במקוםעומדיםאינםענן'סלע,עץ'ברבר'
ערבי.פועלעובד.אואשה.ילד.שעומדים
במקוםעומדיםאינםואבניםשעציםובוודאי

תמידהאנושיהישראלית".ה"אומהשעומדת
 .שלוהאופקאתממלא
לענן'לסלע,לעץ'שההתחברותלזכורצריך
העכור'ב'עמקאפשרית,בכללאםקשה,חיתה
ואכןבמידעה.-הרוסיתהיהודיתהעיירהשל

בהגזמה,אףדומניברבר'עלהרבהנאמר
היקום,"שלמיופיוהרגשהשוםלוש"אין

לקוחשממנופרידמן'דבוכותבוממשיך
עשבים,לומהיהודי!סופרזהו"אכןהציטוט:

נותניםשאינםהם,האדםבנישמים?לומה
הכולכולו'ביקוםהמתרחשכל ...מנוחהלו

 ,, .העבריהאיששלעינוייוועלצערועלמכריז
האחרונים-הימיםשעדברבראוברבר'לא.
אתגאולתו'אתימצאלאחייו'שלממש

גםנאמר'שכברכפיאךהיקום.ביפיאהבתו'

היוחתחתיםדרכילאהבההאחרותהדרכים
עבורו.

המחוללהזה,הרגשאתידעתילא"מעודי
"כשלהבתפאיירמן'ירמיהמתייסרתבל!"
פרידמןדב ,, ...'להתאהב'החפץבלביבוער

"אדםפאיירמן:שלזהחפצואלבטענותבא
הדבר'אותו ...להתאהב!ץפיחהלויש

וכללכללאצלםאינו'אהבה',בלשונםהנקרא

צפוי'לאהאדםאלהבאהיחידי'הרגשאותו
יכולכיצדואולם ,, ...אלוהיםכקללתאוכברכת

כהוא-ולומכירהואאיןלהתאהב?פאיירמן
אתלכווןרוצההואשכלפיהמיאתזה

מתרחשתהזאתהרגשיתהמהומהכלרגשותיו.
אניכמהעדמגוחך?אניהאםלבינו:בינורק

עם"להתהלךיודעיםםהמדועמכוער?
רחוקמדייותרפאיירמןלא?ואניהעלמות",

שעבורנומהבערךהןשעבורו"העלמות",מן
בעצמו'עסוקמדייותרהואחייזרים,-

מכדישלו'הפצועההעצמיתבגאווהבפחדיו'
בליולאהובבאמת.אותןתוארלשיוכל
זאתכלל'הנאהבהדבראתלדעתבלילראות,
עיניו-הוא:אתשיאנךזכךידיעלרקאפשר

איןולכךאהבה.שלאשליה-עצמיתידיעל
מסוגל.הוא

כךכללאפרידמן'דובשיגידמהיגידלא,
כאןהמדברזההואשפרידמןדומהלאהוב.קל
לאמצה,יכולאינושברברהקונוונציה,מפי

פיכמן'עליושכותבכפימסוגל'שאינומשום
פיכמן'האחרים".אתאועצמואת"להשלות

בהקשרהאשליה-העצמיתלענייןמתייחסאגב,
כוזבת,משיחיותשלתקופות"אותן

הכשלוןתקופותתמידבאושבעקבותיהן
שנזכורמאודשכדאי-בתולדותינו"הגדולות

כיירא,הכליוןאת"לאעכשיו:דווקאאותן
על ...הלבתרמיתאתהשווא,נביאיאתאם

עין:עצומתרומנטיקהכלעםתמידנלחםכן
רק ...לראותכלקודםתמידחפץכןעל

ברבר.האמיןכך-נירפא"הכול,בדעתנו
המתכוןתמידאינוהכול",לראות"לדעת,אבל
אחראדםעםאחתבכפיפהלחייםביותרהטוב

הגלויהבעיןתמידשרואהמיחבר.אשה,-

האחריםחולשותואתשלוחולשותיואתביותר
אדםעםהקרוביםהחייםלויהיוקליםלא-

זרים"כולם .איתרהחייםיהיוקליםולאאחר'
מק'קאלרס.שלהנוודאומראהובים!"וכולם

מסוים'בןבמואך .פלאימשהובכךישאכן'
זרים-למחצה.אוזרים,לאהובמסובךפחות
והםבליקוייהם,הזמןכללהתחכךצריךאינך
דבר-שלךאלואתהזמןכלרואיםאינם
רגישהלנפשבלתי-נסבלמיוחדבאופןשהוא

 ...שלההפרטלתחוםלחדירהעינויכדיעד
שלכהפשטהלאהובמסויםבמובןאפשרזרים

אדםנזקק,אדםהאלמנה.הפועל.עצמם:
"עלאהבלאברברלטעות:אין •מתייסר
עצמו'אתשהציעאדםכברברהיהלאהנייר".

מהכלוזמן'כוחותנפש,גוף,-כולוכלאת
אלמנהלהם.שנזקקמיכללעזרת-לושהיה

מפוניארצה;בדרכהבאוניהבילדיםמטופלת
שאיןעוליםבוניה:פועלתהעולם;מלחמת

העבודהשולחןאתנתןברבר-חדרלהם
מדוברולאכזה.לעולהמיטתוואתשלוהיחיד
כאןמדוברבנדיבות-של-רגע.רקכאן

שלמים.חייםשלוברחמיםובאהבהבנדיבות
להשתייךיכולהואאיךלכולם,ששייךמיאבל

מהותומעצםציבורשליחשהואמיאחד?לאדם
עצומיםומהמדובר'תקופהבאיזולזכורויש-

איש-של-בית-אחד,יהיהאיך-צרכיההיו

כמהלביתו?יעשהאיךאחת,אשהשלאיש
יהיה?זה"עצמו"מיןואיזהלתת,יוכלמעצמו

ו
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אפשרהאנשים,בלבבותבבערולאהוב,החפץ
שחיתהכמואחד'באדםמיצויואתשימצא

בתחילתמק'קאלרסשלהזקןלנוודהאשה
לאהובשהחפץאנשים,ישנםאבלהסיפור.
מקיףשהואכךכלומורכבעזהואבהםשבוער
כזהכולה.האנושותאת-לעתיםשלם,כלל
-אחתאשהאחד'סלעאחד'עץ .ברברהיה
עוליםהדעתועל .ברברשלטבעוהיהזהלא

כאילו"ברברביילין:אשרחברו'שלדבריו
גםלא-כלוםאוהכול'בשבילהכולהתעקש:
כןברבר,עליותרשקראתיוככלבשבילו."

אופיובפרטהאיש,היהרביםשבמובניםהבנתי

יהיהשאפשרבלילתקופתושייךאהבתו'
בנישכללומרכוונתיאיןביניהם.להפריד

חיתהשהתקופהאלאכברבר'היוהתקופה
העםאצלובפרטהפרק,שעלהשאלותאחרת.
בערהוהמהפכההסוציאליזםאש .בערוהיהודי'
תבערותכולה.באירופהמעטולאברוסיה,

קובעראירופה.מזרחאתהציתוהפוגרומים

ההשכלהולהטהישנההיהדותשביןהחיכוך
אךמנג.דלעמודהיהוקשההחדש.האירופי

הרבההתרגשלמשל'עגנון'אפשרי:בלתילא
היהשקועהתקופה.מעניינימברברפחות

העולםשלהפנימיתוההמשכיותבאמנותו'
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הקונפליקטיםלרובמחוץאותוהותירההדתי
אישיותושלהצירוףאבלבהם.נקרעשברבר

אצלוהיו"לאילדותושמשחרמי-ברברשל
דבריםהכולנשמות,היוהכוליבשים;מנהגים

הזדההשלעולםמיעולם",שלברומוהעומדים

לחם-חסד'האוכלהמושפל'י'העבערחבעם
אישיותושלהצירוף-החיים""נדכאיכלעם
נפץ.חומרהולידהתקופהעםברברשל
האיששלומצבואופיולנוכחמקרה,זהואין
מצאשהואהתקופה,אופיולנוכחבעולםהזה
בושכססהלאהבהביותרהטובהביטויאת

החיבוטיםכלמתוךלעצמושצרףבאמונה
האהבהאתגםבתוכהושכללההללו'הצורבים
ברברואכן'כשונא;גםידועברברהחסרה.

כאיזה-שידעמשוםשונא,הואמהדביוקידע

מה-כמשאת-נפשהדרך'בסוףהמאירדבר

שנאהבהאךותמלאהוב.יכולהיה
מתוךהיהודית,העיירהשלעולמהאתברבר
בשוםלסבוליכלהולאלשאתיכלהשלאאהבה
העולםכמוכאלהדבריםויהיויקומוכיאופן'

בפרטעמוובני-אדםבניכיגדל,שבתוכו
יצטרכואדםבניכיאותם,לשאתיצטרכו-

וזועמת,מרירהשנעשתהאהבה ...כאלהלהיות
תומכתהיהשאמולסבוליכלהשלאמשום

תומכיהיהשאביוונרמסת,נמקההיא,ש

הסובבכלשהכול,פנכה,מלחךא,והש
שתבעהאהבהא;והשתומכיהיהאותו

וקודםשהוא,ממהאחרתיהיההכולשהכול'
עדמברברלדעתהיטיבלאאישהאנשים.כל

מפניהחיים,מרמפנינדחקתהאהבהכמה

ברברמשרה.שהנוולותהשנאהחתימה,היאוש,
נפשאת Tומעוותמסלף fשמשפילמהכלשנא

שנאלאהואסתם;שנאלאהואאבלהאדם.
הכירששנאמהכלואתקנאה,אופחדמתוך

לאהובהעצומההכמיההמתוךשנאהואמקרוב.
לאהוב:שרצהמיאתלאהוביהיהכשאפשר-

לאהבה.ראויזהכשיהיההיהודי'העם

לאכאילומטעה,רושםכאןלתתרוצהאינני
שלאואחד'אדםשללאהבהגלמסוברברהיה
הואההיפךאשה.אוחברזהיהיקרוב,אדם

אנשים,מיניבכלעזהאהבהעוררברבר .הנכון
בהםלעוררקלהיהלאשכללאנשיםחלקם
הרוסי'מהצבאשחטפו"אורלאי"כאותואהבה,
אבלהרבה,מגוניםמעשיםזמןלאחר"שעשה

לבואהיהומוכןעזה,אהבהאהבברבראת

 .עגנוןלהבדיל'וכמו' 2 'ובמים"באשבעדו
פנימיתלהבהבליכזהרגשלעורריתכןולא

כיאנשיםאותםשיחושוובליבמינה,מיוחדת
-אהבהאליהםרוחשתהיאאףהזאתהלהבה

הצרוףהגלעיןשהואשלהםגלעיןלאותואו
חיתההאהבהואכןשבהם.יותרהנעלהיותר'

וככלגדולה,הקרבהשחיתהככלאבלהדדית.
הלכוכןמתמשכת,סמיכותגםאליהשנצטרפה
נכנסתמידילדים,עםלמעטונסתבכו.הדברים

נכוןהדברברבר.שלבלשונו'קלקול',איזה
ברבר'שלהראשונההגדולהאהבתוגביל

הדברגבסיך;ניסןאורילחברו-מנועראהבתו

נכוןוהואוולפסון;חווההשביח,לאהבתונכון
וידא.ברחיהאשתו'עםחייוגביל

בהבדליםנראה,כךמדובר'היהגבסיךעם
שהתחדדוובתפישת-עולםבאופיעמוקים
בסמיכותשנוצרובחיכוךהשנים;עםוהעמיקו

כבר-ללונדוןגבסיךכשבא-מדיגדולה
לשניבו'לעמודשאיןמענהפצענעשו

באותהברברנקרעוולפסון'חווהעםהצדדים.
הוא'לרבד':עםפאיירמןבהשנקרעדילמה
שהיאמפניאותהלאהובצריךשהואמרגיש
ולנכון.לטובושואפתאידיאליסטית,טובה,

והלבניםהכחושים"פניה-תיאורהומאידך'
כללבהם[ש]אין ...מקולפיםאדמהכתפוחי

- 3טיפוסיות"נשיםשבפניוהזוךהרוךאותו

זאתשניסחכפיכאן'שישמעידאכןתיאורה

עצמושרואההעליון'ה'אניביןמאבקבקרן'
שנמשךהתחתון',ה'אניוביןלאהבה,צריך

לאחרת.
מזויותראףקשהכןאםהיאברברשלדרכו
ונראהמק'קאלרס,שלבסיפורהזקןהנוודשל
אתעצמועללקחתמסרבהיהשבעיקרוןלי

סתםלאהובאסורזה:שלב'מדע'ההתמחות
שצריךומהלאהוב,שצריךמהישדבר:כלכך'

לוקחהיהאילוגםשכך'מאחרלא-לאהוב.
היהשלאחוששתניהלימוד'אתעצמועל

בו.מצליח

הגדולותהמכשלותלאחתמגיעיםאנווכאן
אדםיכולכיצדכאוהב.ברברשלבדרכוביותר

אדםיסוריםוללאסייגללאלאהובברבר'זה,
-כךכותבהואעצמועלכאשראחר'מסוים
"האדםגבסיך:אורי-ניסןלחברונעוריםבאגרת
לוישאםרקהוא'אדם'שםיאתהלואשר

 ...והמועילהיקראלאהבהתקוות,אידיאלים,
נוכללאהזאתהגדולההאהבהכלעםאולם
 ...עצמואתאוהבהאדםדברכלקודםכילכחד'
היאהאדםעםשנולדת-עצמואהבתכך'אמנם
איןהאם ...ה~ך;זקיהנועםהנועם','אהבת

ויש!יש ... ? ...האלה[המזיקות]לתשוקותת,~ה
לבלותתן ...הטבעאתתטהרהיא ...הספרות

 11 ...המועילאתבלאחואחר'

מיעצמו'אתלאהובלעצמומרשהשאינומי
קשהכמהלו'הואלחטאגשי"המרשה"נועם

קרובאדםסייגוללאבפשטותלאהובלויהיה
הסתםמןרבותהאנושיותשחולשותיואחר'
שברברנוקבנפשחשבוןאותושכןיותר!עוד

שבחןחשבון-נפשלעצמו'לעשותחדללא
וחיפשונצנוץ-רגש,בדל-מחשבהכלוניתח
אתהשלילה,צדאתבהםמצאתמידוכמעט
לעשותהיהכפוי-עשהחשבון-נפשאותו

על-שהפךבאמת,אליושהתקרבמילכל-
היא,אוהוא,גםהועמדאזיממנו.לחלקכן

דברששוםאכזריבית-דיןאותושללמשפטו
ידועלמועצםליקויוכלממנונסתראינו
הצליףשבוהלא-מרפההשוטמונים;אלפי
לאאיש .בוגםמעתההצליףבעצמו'ברבר

הבוחנתהעיןשלבמבטההרףללאלעמודיכול

להניחהיהיכולהיהודיהעםכללאבלהזאת.
שמנוחהבעודהצידה,ברברשלקונטרסיואת

לאשתו.ניתנהלאזו
 .ברברשלבמחיצתולחיותקשההיהבכלל
עצוםמנועכמושהיהשלו'הפנימיהדחף

הסוף,עדלגעתלגעת,הזמן:כלשפועל
שלקוראיו,שלברגש,בהבנה,חד,באיזמל

מותיר-האשה'שלהחברשלאו-שיחובני
אינוואזסחוט.מרוקן'מותש,לבסוףאותו
בו.שיגעויכולואינואחדבאףלגעתיכול
האינטנסיביותאתהןולקבללספוגקשה

צורבכשהואישנו'כשהואהמגעשלהעצומה
הרגעיםבאותםהעורףהפנייתאתוגםוחותך,

שהואמפניאםאיש,לראותסובלאינושהוא
העיד(שאז'הכתיבהשלהעליוןבמתחשקוע
ואםמזוין"),כ"ליסטיםנראהעגנון'עליו

אחר'עםהמגעשבהםהללוהאיומיםברגעים
לעמודיכולשאינוסבלבשבילוהואאחר'כל
"תהומותלאותםצוללהיהשבהםהרגעיםבו:

 ' 4 _רצונו"למרות"גםולפעמים,-אפלים"

לפניעודשבקרבתו.מיאתאליהםמושך
"אותםברוידא:לחיהברברכותבנישואיהם

לוכהשלך'הידועיםהנוראיםהרגעים
את.גםשפירושו-הכול ,, ...עלילמשא

הנדיבותלתיקון'וההשתוקקותהרוחלהט
לעולם,לעתיםלהיעלםהצורךוגםהעצומה

שאמרמהברברעלשיאמרוגרמואלהכל
היה",קדמוניםמימיםנזיר"איש-בייליןאשר

היוהעירום,חדרותיאוריברבר'שלסגפנותו
עליצאשלאהמעטכספו'רובאתלאגדה.
אחרים.עלתמידהוציאהעברית,הספרות

שלתיאורוכדיעדגדולה,חיתההקיצוניות
אתסידרהשאשתובשעה"אפילוקושניר:

בתל-אביב,היפיםהבתיםבאחדמעונוחדרי
 ,,חיה.למאורתפינתואתלהפוךהתחכם
היה"צערוכך:עלואומרלכתמרחיקקושניר

חושבתאיניאנישבשלווה."השממוןמןלויקר
ככלאךהמשפחה.חייאתברברתפששכך

ללבויקרהיהצערושאכןדומהאותם,שהוקיר

 .בנולושנולדעדלפחות-יותר
מרכזיכךכלענייןהוא-הסבל-הצערעניין
יכולהאינהשלואהבהששוםברבר'אצל

שבאגרותיהדומה, .ממנונקיהלהיות
אחריברוידא,חיהשליותרהמאוחרות

רוחקוצראיזהעולהקלקלו'בתכברשהיחסים
סובלת.אניגםחולה,אני"גםשמשמעותו'

גםבעולם.והגדול Tהיחידיהסובלאינךאתה
כזהרוחוקוצר ,,מקום.מגיעשלילסבל

הגווע,גבסיךאורי-ניסןאצלגםהתעורר

ברבר'שלהחיים""יסודימוללעמודשנאלץ
לוש"נוחפעםבושהטיחבייליןאשרואצל

קשההסתםמןהדברזוג,בחייהצער",במיטת

מראשוידאברחיהידעהכאןאבל .במיוחד
-הסבלהיהמסויםבמובןנכנסת.היאלמה
שלהבנייןמאבניאחד-המשותףהסבל

-+ i2 'בעמהמשך-+
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 ~ ~ 1- ...,וב:וי:ך(
נ"ץתיאוווו·מווים,כני ,חניכיאמיל- 1948
גנוסריאירח

עבר,שזמנוונקבר,מתאשרכל ~
אמריקאיבסלנגכ"היסטוריה"מוגדר

וישראלי.
רבה,בתבונההמקומית,ההיסטוריהאך

היאעדיין 1948שנתלעולמה.ללכתמסרבת
מזיזההיאראיונותבתוכניתמסעיר.נושא

הלוהט.בדיוןפעילהכמשתתפתויושבוכיסא
מתנצחתהחדשות.בשידורימוזכרתהיא

תחקירלכתבותנושאהיא .חיבשידור
עלחיבשידורוחוזרתהכתובה,בעיתונות
 ,נכון ,אכןוהתקשורת.העיתונותאמינות
עדייןמ"עובדה",יותרהםהזההמקוםתולדות

הסופרחביביאמילחי",בשידור"החייםהם
ההיסטוריהחוקרמוריםבני ,הציבורואיש

חדשהמזוויתוהישראליתהארצישראלית
הכפרכיבושפרשתאתשהעלהכ"ץותיאודור
האקטואליהאתהמחבריםעםנמניםטנטורה,

תרומהלתרוםמסייעיםההיסטוריה,עם
הקולקטיבי",ל"זיכרון

מןהיוםאיתנולוקחיםאנחנומה-היום
רקהיאהנזכרת(שהשנההקולקטיביהזיכרון
-היהודיתההיסטוריהמהייו)?בתולדותתחנה
בזיכרוןהקולקטיבית,באסוציאציהערבית

פשרה?ניסיונותאודמיםמרחץהמשותף,

הצעירחביביאמיל , 1948שנתאלחוזרהכול

המלחמהבשיאשנים),ושבעעשריםבן(אז

מוביל , 1948באוקטוברלערבים,יהודיםבין
במפלגהוערביםיהודיםאיחודעמיתיועם

הזובארץעמיםשניבקיוםמכירהה.r.יזהאחת.

שלבדרךהלאומיהסכסוךבפתרוןותומכת
ארץחלוקתעלהאו"םהחלטתקבלתפשרה:

זוהמכירותמדינותלשתיישראל-פלסטינה

בזו.

להכירגורףערביסירובכללוהעתנסיבות
ערבצבאותפלישת"להיוולד",ישראלבזכות

לערביםיהודיםביןדמיםקרבותומלחמתם,
אלפימאותבעייתשלולידתה-מכאן

הפשרהעמדתמכאן.הפלסטיניםהפליטים
קומוניסטיםביןהפעולהושיתוףהלאומית

הדדיתלהכרהההם,בימיםוערביםיהודים

כעמדתלימיםהתקבלהה"אחר",בלאומיות
חדשים,היסטוריוניםכמהמובילה.פשרה
מסמכיםובדקוחדשותתצפיתנקודותשהעלו

הערביתמהאינטליגנציהורביםחדשים,
האחרונותהשניםבעשוריהפלסטיניתוההנהגה

האסטרטגיתההחלטהבערךלהמעיטנוטים
שנישלבקיומםשהכירה ,הזוהפוליטית

שההיסטוריהבעימות,בפשרהובצורךלאומים
אובייקטיבי.לאומיעימותהואכיהוכיחה

כעמיתההן ,ערךהמעטתישנהכיקובעתאני

המאזינהחביבה,בגבעתהשלום"לחקרב"מכון
הואילוהןשוטפים,מחקריםוקוראתלדברים

האירועעללרובפוסחים"החדשים"והמחקרים
להגמדתו.טענותטועניםאוהזה

בצדליהודיםמדינהבהקמתהתומכתהחלטה
בריתשלבהשראתהחיתהפלסטיניתמדינה

זוחיתהממילאכיהטענהנטענתהמועצות.
חולפתחוץמדיניותפרישרירותית,החלטה

משתניםשצרכיםאינטרסנטית,מעצמהשל
שכוונוהםדיקטטורית-סובייטיתהנהגהשל
במקוםהעמיםצרכיולאהחלטותיה,את

טוענים,המועצות,בריתהחלטתהולידוה.

עולםשגרםהעוולותלשרשרתמצטרפת
קומוניסטיםהפלסטיני.לעםומלואו

זרה,לגחמהבכפפווערבים,יהודיםישראלים,
הדדייםואינטרסיםמהלכיםרקעלההיושלא

המקומית.במציאותצודקים

מעמידיםהאקטואליה, ,הזיכרוןההיסטוריה,
שולייםהערתהיאזופשרהעמדתהאםשאלה:

ארוכתבמגמהמשתלבתשהיאאובהיסטוריה
הדו-לאומית?בהיסטוריהנוכחותובעלתטווח

מצריםללאשלטהה"אחר"ראייתאיהאמנם
הפוכה,מגמהגםשחיתהאוהמתמשךבסכסוך

רעיוןכימסתברעקרונית.התקרבותמגמת

חוגיםבתובנתקייםהיהאךניצחלאהפשרה
מרחביהערביתהזוויתמןובפעלם.שונים
הטוןנותנישונות.פניםבעליהםהנושא
באורחעויניםהיומבוטלהלאבחלקםהערבים
מדינתשלקיומהזכותרעיוןאתמוחלט

עלנשאלכאן.ידונולאאלהפניםישראל.
קבלתלהתקרבות,החתירהההפוכה.המגמה
האינטרסיםראייתלפשרה,הנכונותהחדש,

תעלהבנושאהמוכרסקירתהמשותפים.
הזוויתמן .זוהפוכהמגמהשלארוכהנוכחות

עםהקומוניסטיתההחלטהמשתלבתהמקומית
מןלצאת ,וערבייהודי ,פוסקהבלתיהניסיון
הגדרותבעליציב,קיוםדוולקייםהסכסוך

העיקרוןאתמקיימותאךמשתנות,פוליטיות,

דואלאמלחמהלאפשרה,הדדית,הכרהשל
משותף.קיום

מגמתחיתההקומוניסטיםשלהפשרהעמדת
הקהיליהבתחומיביותרהעקביתהפשרה
פינתה"לעתיםיחידה.חיתהלאאךהערבית,
לשיתוףאפילוקיום.לדומקומהאתהמתיחות
עשרההתשעהמאהסוףעלנכתבפעולה"

כידוע,זאת,עם ) 19<עמ'ב"פלסטינים"
יישובנקודתביןסכסוךכישנראה"ברגע

קודםעיבדואשרערביםאריסיםוביןיהודית

בעליאוהיהודים,שרכשוהאדמותאתלכן
היה ,לפתרונוהגיעבסביבה,קטניםקרקעות

 .) 30עמ'("פלסטינים",אחר"סכסוךפורץ

ההתקרבותבהעלאתקושיישנוכיברור

שעל ,בכךיסודוהאובייקטיביהקושיוהפשרה.
נוגעהואלאומית,דונוכחותניסיוןאף

סיפוריםסותרים,נרטיביםשלבקיומם
הסתירות,אףעלאולםמנוגדים.וסיפורי-על

עלשונהסיפרהמספריםהנרטיביםאףעל
המפלגההקמתהרי ,היסטוריאירועכל

הולדתהיא-היאהמשותפתהקומוניסטית
לנרטיבניסיוןיותרנכוןמשותף,נרטיב

משותף.

הנרטיביםשנישלמקבילההיסטוריתכתיבה
ארוכתמגמהעלכאןנצביעאךהחלה,טרם

שללפתרוןלהגיעהלאומים,בשניטווח,
הקונפליקט,בלבהדדית.לאומיתוהכרהפשרה
עםהדמים,ושפיכותהמצורהקרבות,בלב

-ומאידךהעיר",אלבדרךואדאל"באב
המקומותמןהגירושוהלםהבריחהבשעות

28 
 251גליון



נוצר-אזשאירעוהטבחמקריואףשנכבשו

נרטיבבמודעהמבקשהיסטורירגע-1948ב

כפוישקרי'אזוטרי'אירועהואהאםמשותף.

בהוויהשורשיםלושישאוזרה,מעצמהידיעל
 ?הדו-לאומית

בנושא,מרכזיתדמותחביבי'ואמילהואיל
המהלךממוביליהיוטובי'תופיקעמיתועם
פעולהבושיתפוישראלי'הפלסטיניהצדמן
החתוםהיהודיהקומוניסטוילבו'מאירעם
לתפיסתםנאמניםוהיוהעצמאות,מגילתעל

עמדות,שלזיגזגים<עםחייהםכלבמהלך
שלאנסיבות,פריפוליטיות,ותהיותויכוחים
התמיכההריהיסוד),עמדותאתביטלו

פשרהשלבפתרוןהערביתהקומוניסטית
לעניינינו.רלוונטיתלאומית

עלהמחקריםיוזכרוהערביתבקהיליה
המוכרתהיהודית,בקהיליההקומוניסטים.

האקדמיהחוגייוזכרו"מבפנים",לקורא
שונים,פוליטייםחוגיםהאמנים,חוגיבזמנם,

ופשרהגישורוניסיונותקיוםדושלומצבים
מעורבות.אושכנותבקהילות

בקרבהקומוניסטיתהמפלגהעלראוייםספרים
עםהפעולהשיתוףוניסיונותהערבים,
נזכירחוקרים.כמהידיעלנכתבוהיהודים,
בספרודרתןשמואלהבולטים:מןשלושה

בארץהקומוניסטיתהמפלגה-"אדומים
-1919מהנושאאתחוקר ,) 1991 (ישראל"

'המיעוטבספרורכסאלי . 1948שנתעד
ללאומיותקומוניזםביןבישראלהערבי

המנדטימותבסקירתפותח ,) 1993 (ערבית"

החוקריםהתשעים.שנותראשיתעדבנושאודן

בספרםמגדלשמואלויואלקימרלינגברוך
 ,"בהיווצרותועם-"פלסטינים , 1999משנת

נוכחותאתנרחבתסקירהסוקרים

שהחליפובמסגרותהערביםהקומוניסטים
"המפלגההדרך:לאורךקיימותהיואךשמות

השלטוןתקופתבראשיתשכברהיחידה
פוליטיארגוןחיתההבריטיהקולוניאלי

ויהודיםערביםזהלצדזהפעלושבהאקטיבי
הפלסטינאית'הקומוניסטית'המפלגהחיתה

ב- ...-1923ברשמיתשנוסדה ,).פ.ק.פה(

בגלוישקיבלהיחידהפוליטיהגוףחיתה 194 7
גרםזהצעדהחלוקה.תוכניתאתובברכה
חביבי'אמילעמדושבראשההסיעה .•.לפילוג
שלהקואתקיבלהנאסרופוארטוביתופיק
שם,('פ'לסטינים"בחלוקה".שתמךוה,מרסקו

 .) 156עמ'

הקומוניסטיםמעמדכימאשריםאלהמחקרים
האינטליגנציהשולי.היהלאבקהילתםהערבים
פרו-חיתהימיםבאותםהטוןנותנת

עללחילופיך>.פרו-נאצית,(אוקומוניסטית
המחנהמדיניותשלוהמורדותהמעלותאף

לשיתוףהבטיחכאמור'בלטה,הקומוניסטי'
(והתלבטה>התקיימהזוגטיהדו-לאומי.פעולה

יחביבאמיל

"פועליהגדולההאידיאולוגיתהכותרתתחת
כיהגורסתתפיסההתאחדו".הארצותכל

יוצריםוצודקיםמשותפיםמעמדייםאינטרסים

התפיסהלאום.סכסוכיביטולשלאפשרויות
לעודדהצליחהאךכמנצחת,הוכחהלא

לשתףהניסיונותדו-לאומי.לשיתוףניסיונות
מרתק.היסטוריפרקהםפעולה

בחלוקה"שתמךמוסקווה,של"הקוקבלת
שרירותיתכגחמהנתפסהלא ,-1948 194 7ב-

הראשונותבשניםהתרבותיאוהפוליטיבעולם
האקטואליהמחקרחשביה.העולםמלחמתאחר
בריתמ"התקבלות"עלםלחתיכוללא

הפוליטיתהמשמעותמןאז'שלהמועצות
ההיסטורי.בזמנהזוהתקבלותשלהעמוקה

נתפסהאז'של"מוסקווה"המועצות,ברית
כמדינהלוומעברהמודרניהעולםברחבי
שהקריבהבנאציזם,בגבורהשלחמההגדולה

עוצמתקורבנות.מיליוניזובמלחמה
ולדאבוןבפעולה,ההיסטוריההאידיאולוגיה,

מוסריתסמכותלההקנוהקורבנות,אףהלב,

אתלשאתהחלחביבי(אמילהומניסטית.
עלמין'אלבתקופתהקהללבמושכינאומיו

המועצותבבריתלתמוךלערביםבקריאה
בנאציזם).הלוחמת

והתפתחבהשליטשהיההדיקטטוריהקור
לאעוד'להסתתרלואפשרושלאלמידות

המערב.עולםברחבילאינטליגנציהאזנודע
אדירפוליטיככוחאזוהוערכההצטיירההיא

המשתלבדעתשיקולהואשהומניזם
בהחלטותיו.

חיתהיהודיםשהצלתבמעצמה,שדוברמפני
טבעיהשביח,העולםבמלחמתממהלכיהחלק
נאוםעליגיבאלתרמןכנתןשמשוררהיה

כשםתודה,בשירהמאוחדותבאומותגרומיקו

בטורוויתקוףיחזורמשוררשאותוהיהשטבעי

הומניתהאנטיהציניותאתהפופולריהשירי

החלטתבריטניה"."ממלכתשבהחלטות
אףעל ,-1948בלערביםיהודיםביןהאיחוד

נתפסהסובייטי'לקוהמוחלטתנאמנותה
קיום,בדובשלום,התומכתכהחלטהבישראל
המחקרמוסרית.עוצמהבעלתמכובדתבפשרה

לאמתחוטאיימצאהחדשההיסטורי

היוםשלהגילוייםאתיכילאםההיסטורית
שתפקדהכפיההם,הימיםשלהמצבלתפיסת
תהיהזואז.שלוהפוליטיהמדיניבעולם
א-גישההמוקדם.אלהמאוחרמןהשלכה

שעיצבוהנרטיביםמןהמתעלמתהיסטורית
וערביםיהודים,ורעיונות.אישיםוהפעילו
בארצם.להישארשבחרו

לאומיתפשרהאופעולהשיתוףאחרחיפושים
נמחיש .ישראליהיהודיבנרטיבממשיחלקהיו
בזיכרוןהחיותבולטות"ציון"נקודותכמהרק

 •והישראליהארצישראליהקולקטיבי
בהכרחהואקולקטיבי""זיכרוןכלאמנם,
מגמהעלהצבעהרקזוכאןמכליל.דיווח
ולאהעכשוויהתרבותובשיחבמחקרחסרה
שיפענחומחקריםזאת,עםהזה.הזיכרוןמיצוי

קיוםעלהקולקטיביהזיכרוןאירועיאת
עצמם,משלתנופהליצוריכוליםמשותף
אתלעוררשעשויהתהודהתיבתלהיות
זו.קיימתלמגמההלבתשומת
והארבעיםהשלושיםבשנותהאקדמיהבתחומי
מייסדיהשעםבריתשלום","בריתאתנזכיר
פרופ'העברית,האוניברסיטהנשיאנמנה

שתמכוהעבריביישובמהבולטיםמגבס,
ערבית.יהודיתובפשרהדו-לאומיתבמדינה
והרבההספרותהפלסטית,האמנותבתחומי
כמגמהישירות,בהםהמתענייניםלחוגימעבר

ישומשפיעה,נרחבתנוכחותבעלתתרבותית
שראתההכנענית","התנועהאתלהזכיר
יותרהחשובהשותף,העםאתהמקוםבתושבי

פיתוחהאףעלבגולה.המוצאלארצותמזיקות
זכווטוש,יונתןהמשוררבראשותה"ימני",

צעירים,אמניםשלחוגיםלתמיכת"הכנענים"
השמאל.ומןהימיןמןנוספים,רביםחוגיםושל

ו"שבזיה","נמרוד"ופסליוונציוגיצחקהצייר
תרבותאלהפונהכמגמהנתפסומשל'דרך

קינן'עמוסתמוז'בנימיןהסופריםהמזרח.

מחובריםהיוועודשפרהש.אמיר'אחרון

התרבותייםשורשיהאתהמבקשתזולתפיסה
הרגשיהפיתוחהזה.המקוםבניעםהמשותפים

יהודיםשלאמפטיקשרכלל"הכנענים"של
ותרבותה.המקומיתהערביתהאוכלוסיהכלפי
ערבים.וישנםיהודיםישכאןהמולדת,כאן
רחוק"כנעני",עברישנויחד.לחיותצריךכאן
רלוונטי.אך

הפוליטיתבתודעהולאמנות,לאקדמיהמעבר
בתוךחוגיםהיוישראלבארץהיהודיםשל

"השומרובמסגרותואחרים,ציון""פועלי
במפ"ם.כחוגיםלימיםשהוסבוהצעיר",
קיוםבדודגלההעקרוניתהפוליטיתעמדתם

אף-1948-1947ובערבים,לביןיהודיםבין

מפ"ם,מאישיכמהלאומית.דובמדינהדגלו
נאיועתוקיבוץחברמשל'דרךושיץ'כיוסף
שעםבשניםהרפולאהמשמר",ב"עלבכיר
השלטוןבגנותעקביתמכתיבההמדינההקמת

שלשורשיהבערבים.שפגעהישראלי'

11 
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בתפיסההאישיתהאמונהמתוךצמחוהביקורת

דולהשיגיכולתוישנהצורךשישהפוליטית,
ערביםלביןיהודיםביןמלאושריוןקיום

 .הזובטריטוריה
למק"ישהצטרפהסנה""חבורתשלהמהלךגם

מגמותעל ,היתרבין ,מעיד 1953בשנת

ערבי'יהודיבשיתוףשדגלויהודיםבחוגים
מערכתובכלעמיםלשנימדינותבשתי

והכרהלאומיתפשרהשיעדםהמושגים
בנישלבזולתו'עםשלהדדית,מכובדת,
לצמצםלאכדיונו:אליו'והמהגריםהמקום

אלהבכלשדגלווהתפיסותהאישיםהיקףאת

ויצירותגורני'כיוסףחוקריםנזכיר'רקנזכיר'

א.ב.יזהר'ס.שלומשפיעותחשובותספרות
אורישלועשיהכתיבהעוז'ועמוסיהושע
 .ועודאבנרי'

ההיסטוריוניםשלהחדשיםהמחקריםבין
חוקריםאלאלוחמתיחידהשאינםהחדשים,
בני"שלטעות'חיקוןבולטשונים,ומחקרים

זהו ) 2000אופקים,ספרית ,עובד<עםוריסמ

בארץוערבים"יהודיםעלמחקריםקובץ
למחקרהמשך " 1956-1936בשניםישראל
הפליטיםבעייתשל"לידתהבהחשו

 ,כוללהחדשהספר ."-1949 1947הפלסטינים
נחמני'יוסףשלהמרתקיומנותיאורהיתר'בין

הציונותבתולדותהשביח""השורהאיש
הניגודיםאתובמעשיו ,,בעמדותי"שגילם

הציונותלבאתשחצווהכאוביםהעמוקים
עצמו"הציוניהמפעלואתהסוציאליסטית

 .) 103-58<עמ'

ולדולשוויוןמאבקותנודות,זגזגיםבמהלך
בטרנספרלתמוךנטיח-ומולםיציבקיום

נסיבותעםהמתואמותתנודותכפתרון'

מדגישאובייקטיבי'לאומיעימותשלמשתנות
בתפיסותהניידותכימורים,בנישלמחקרו

ביןלאפנימיקרעעלמעידותנחמנייוסף
באישיותתפיסותהתרוצצותאלאמפלגות

אידיאיותעמדותובעלביצועיסטאדם,אותו
להערכההעתכלאותוהמקרבותומעשיות,
השכנים.הערביםעםשלוםשלקשרולחיפוש
מורים,בניבמחקרהנחשףהפנימי'במאבק

קיוםודופשרהקואותועבורי'וחדשבולט,
קק"ל'ומראשי"ההגנה"'"השומר"'שאיש
דוגמה.כמקרהאותומאפיין

חברהיהנחמנייוסף 1950-1927בשנים

עדמעורבתעירשחיתהטבריה,העירמועצת

אתלהשאירהכושליסיוןחבסיפור . 1948

הערביםלתושביהלרגוםמעורבת,כעירטבריה
לסייעלאבישראל'להישארלהתפנות,לא

שלבסילוקםהמדינהממשלתלמדיניות
אחרלפצותםהכושלוהניסיוןטבריה,תושבי
מרתק.היסטוריסיפורהואטבריה,כיבוש

קושהיההעובדהאתמבטלאינוהכישלון
אז.בותמכווטוביםרביםעמוק.פשרה

נחמני'שליומניואתובודקשבמוריםבני

נדגיםמצונזרים.כשהםלראשונהשפורסמו

החושףטבריההמעורבתהעירמסיפורקטע

שגירושהיודע"מלמעלה",הקוביןניגוד
(מזכירחדשיםליהודיםמקוםיפנהערבים

משהלביןהמספרביןחיזעה"ב"חירבתויכוח
למהגוברתהתנגדותמפתחהראשוןהמ"כ.

משהמכפרם.הערביםגירושעיניו'שרואות

הערביםגירושאחרכי[מצדיק]מסבירהמ"כ

וטובהזה,במקוםויתיישבויהודיםיבואו

סיפוריםכמהכמוטבריה,סיפורשכך>.

המנהיגותשלמכאיבניסיוןחושףנוספים,
חייםולשמרלשמורוערבים,יהודיםהמקומית,
לשםאלאשמים,לשםלאיציבים.משותפים

האחר.הצדמניצחוןחוששצדכלקיום.דו
"האחר"צבאשלהסמויכוחומהיודעהואאין

מכירלאומיצדכלזאת,עםלהגיח.העשוי
ארוכיםחיים .האחרבצדיועמיתאתומוקיר

שלחנויותבהןשכונותמעורבת,מציאותשל
מגוריםשכונותערבים,שלחנויותבצדיהודים

גלוייםמתחיםלזו'זושכנותאךנבדלות
עתיקהעירומשותף,יציבקיוםאךוסמויים

על .היואלהכלהמעורב,מןהרבהבהשיש
פגישותמתקיימותובראשיתההמלחמהסף

המודעיםהמקוםותיקיביןהדדיתהידברות

שמתרחשמהקיום.בדוולרצונםלסכנות
"מלמעלה".ציוויהיהבפועל

הסמויותוהמשאלותוהצוויםההוראות
השונותהלאומיותההנהגותשלוהגלויות
כעירטבריהשלהשארתהסיכויאתמחסלים
בעייתהולדתעלהמסמכיםבצדמעורבת.
המחקריםמןמסתברהפלסטיניםהפליטים
אחרת.מגמהגםחיתה-1948בכיהנוספים

אובייקטיבילאומי,אנטגוניזםרקלא
ביןמגעשלהארוכותהשניםוסובייקטיבי.

קשריםשיצרווהתנהגויותתיאוריותלאומים,
כדיעדיחסים,שלרקמהגםפיתחושונים,

רצויה.נוספת.אופציהגםשחיתהכך

במרס-28בהתקיימההאחרוןהקרב"לפני
הצדדיםמשנינכבדיםשלאחרונהישיבה

("תיקוןבעיר"נשקשביתתלבססלנסות
באפריל-17-16הבליל .) 72עמ' ,טעות"

הערביתטבריהאתלבודדהצליחה"ההגנה"
מחטיבתמבחוץ'יהודיות"יחידותעזרה.מכל

נכנסוהפלמ"חשלהשלישיומהגדודלביגו
והכריעומהצד'מביטיםהבריטיםבעודלעיר
 .) 75עמ'(שם,שעות" 24בתוךהקרבאת

נחמנייוסףמשתדלבאפריל-18בלמחרתכבר
ביומנו:כותבהואוהפיוס.שיחהדואתלחדש

אנשיעללהשפיעהצלחהבלי"השתדלתי
הערביםלבקשתלבלשיםשישהביטחון

להביאשעלינולהםהסברתיאיתם.להיפגש
לעבודשנצטרךבזמןהעתי.דאתבחשבון
הגשרים.אתלשרוףואיןהערביםעםבמשותף

כלומחוסריהבנהכללהםאיןלצעריאבל
עלינומשניאיםאנו ....האלהבענייניםהשקפה

עמ'(שם,והצדקה"סיבהכלבליהערביםאת

תיבתהםטעות"ב"תיקוןהמחקרים .) 77

ועשירה.קשהלמנגינהתהודה

סנטורה

פתחנוובספרות.במחקרמופיעטנטורהכיבוש

אתשנזכיראחרי .הפוליטיחביביבאמיל
נסייםכ"ץ' )"ירת"(תיאודורשלהמ.א.עבודת
 .חביביהסופרשלטנטורהבסיפור
בהצטיינותשהתקבלכ"ץתיאודורשלהמחקר

חדשים.גילוייםחושףחיפה,באוניברסיטת

הדרומי'הכרמללמרגלות'ששכןשהכפרברור
שונותגירסאותישאךגורשו'ותושביונכבש

מראייןהחוקרשם.שקרהמהאתהמרחיבות

לשכניהםלסייעשניסויעקבזכרוןמבניכמה
טנטורהמבניוכמההכיבוש,ואחרבתוך

שם.שהתרחשהשבוייםרציחתעלהמספרים
עדעליהןנודעולאעליהןסופרשלארציחות
שאינןפתוחות,שאלותכמההמותירזה,מחקר

מראייןשהואמובןהנושא.כובדאתמעמעמות

בכיבוש.שהשתתפולוחמיםאף
כנסותא""צובמועדוןהתקיים .-26.11.2000ב

באופןלסכם,ניתןכי"דומההמחקר.בעקבות
בעל-העדויותכיעליו'לערעריהיהשקשה

ושונהחדשאורשופכותאלה,בפרשיותפה

בתולדותביותרהקשיםהמקריםאחדעל
גששהובתקצירנכתב " 1948מלחמת

ב"צוותא".הערבלמשתתפי

כינודעקק"ל'אישויץ'יוסףשליומנומתוך
קודםתמימיםימיםחמישה ,במאי-18"ב

הקצאתעלבדיוןטנטורה,הכפרשנכבש
עללעליההמועמדותלקבוצות,שטחים
הופיעהטנטורהאותהכיהסתברהקרקע,

שייךהכפרשטחהיהכאילוהקק"ל'וכביתבת
אחרבמקום ,, ...ומעולםמאזהלאוםלאדמות
יפלא"לאכיההערכהנכתבתזהבתקציר
פרשנותגםשכאלה,בנתוניםאםהדבר

נסיגה',דרכי'ניתוקכפרים',כ'ביעורמושגים

התרחבהוכהנה,כהנהועוד'השמדה'

שלהמטהמשולחןבדרכהביותרוהסתעפה
המטהחבריושארידיךיגאלברשות'ההגנה'
עצמם".הלוחמיםאללשטח,הגיעהעדהכללי'

בטנטורה",לוחמתהבלתיהאוכלוסיה"כל
-1600כוטף,זקנים"נשים ,המחקרבעלכותב

 ,,לפרדים.פונואיש
אבלנכתבה,טרםבנושאהתחתונההשורה

חוזרת"ההיסטוריה"רבותיהשורהכיברור

כאיום.גםהיוםמהדהדת

בספרוטנטורהעלכתבחביביאמיל
לאגילויזהגםכי(נראה ,,פסימיסט"האו

מביןהישראלית.לאינטליגנציהשגרתי

הזכיר'לאאישהמחקר'עלוהכותביםהדוברים
ב'האופסימיסט"זה).רלוונטינתוןברמז'ולו

שלהנתוןנרחב.מקוםלטנטורהמוקדש
אךהמפורשבשמומופיעוהגירושהכיבוש
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מרמלההבריחה :כרמיריסבו

הקיומיותהתוצאותאתמעצבהספרותיהנושא

הסילוקאחרכאןשנותרמישלגשיותו
מקרהמהווהסנטורהעלהפרק .שלומכפרו
המאפייניםהכתיבהולדרכילנושאיםדוגמה

הספרותליכולתדוגמההזה.הקנוניהסופראת
רקלאנשכח,בלתילגובהפרטיםלהעביר
בזכותאלאהכתוב,שלהפיוטיאופיומחמת

גובהו.במלואהנושאאתלהעמידהיכולת
ורגישיםמשובחיםקטעיםכיואומראקדים

לשונית.לטרנספורמציהניתניםאינםביותר
יובאוכאןהמקור.אתלקראאפשרכךלשם

דרכיעלואמירהומהלכם,האירועיםמסגרת
הסופר.שלהכתיבה

הואהלאהאופסימיסט,שלאשתו"באקייה",
האנטיסנטורה.בתהיאנאחס,אלאבוסעיד
בטנטוראית.פגשתי"באביבמספר:הזהגיבור

השוכןמכורתה,כפרשםאםכישמה,זהואין

העולםאויראלנפלהבומקוםהים,לחוף
המקום.לנפילתקודםשנהעשרהשלוש

אצלבביקורכששהתההפתיעתהההגירה
זרקא,אלג'סרהנקראבכפראמה,אחידודיה,
באקייה ,) 111<עמ'הים"לחוףהואאףהשוכן

מספרתממקומה>תמוששלא(הנשארת,

לשוב'ברצוניסודה.מהוהכלולותבליללחתנה
הרוגע,ימהלחוףסנטורה,כפרילחורבות
תיבתישנה ,לפניומתחתסלעבתוךבמערה

ואחיותיואמיסבתיתכשיטי-זהבמלאהברזל

החתןהלאה.מתגלגלהסיפורשלי'",ותכשיטי
התיבהאתולהצילהסודעללשמורמתחייב

אתלממשנאותההכלהכךרקהשמורה.
נשארתלאהמטאפוריתהפרשנותהנישואין.

אלאבואומר-מכם"אחד"לכלעלומה.
בומקום ,שלובסנטורהברזל"תיבת-נאחס
 ,) 124<עמ'שלו"הזהבאוצראתאביוהסתיר

חורבותאלהיחידבנםמגיעשנהעשריםכעבור
ישראלחיילינשק.נושאהואשלו.סנטורה

ופונהלמקוםבאהאמו .מצורעליומטילים
מור.דלהיותמבקשהבן .להצילובנה,אל

ואינולהם,אומרהואבכניעותכם""מאסתי
ביניהםהשיחהבה.פוגעכמעטהואמקבלה.

נעלמים.שניהםבסיוםהפרק.שלשיאוהיא
הערביםפוגעים.אינםאויוריםלאהחיילים

הטנטוראיתהאםפוגעים.ואינםיוריםאינם

ונטווהשהלךחלום"במיןבים.נעלמיםובנה
הירח,פניוהתכרכםהכוכביםהעלםעם

הם"והנהנאחס,אלאבומספר " ...ראיתי
"האםכילונודעיותרמאוחרלים".מזנקים
עדבהתומךוהואסביבוכרוכההיאובנה,

להישארחייבזה"סיפורבים".נעלמואשר
הבוס,לואומרהמדינה"מסודותכמוססוד

 .) 155<עמ'הישראליהביטחוןשירותיאיש

דגיםולדוגבסנטורהלבקרהחוזרהאבסיפור
המתיישביהודיילדעםבשיחהנמשךימהבחוף
מביניםהדגים"האם"דוד",לווקוראלידו
המדברהמבוגראתהילדשואלערבית?"רק
שהיואלההזקנים,הגדולים,"הדגיםהדגים.עם
המבוגר.אומרערבים"כאןהיוכאשרכאן

עודשואל "?עבריתמביניםהקטנים"והדגים
השפות.וכלוערבית"עבריתהדודועונה ,הילד

ביניהםאיןבזה.זהוקשוריםרחביםהימים

<עמ' ...הדגים"לכלמקוםבהםוישגבולות
156 (, 

החייליםהתנהגותאתבודקכ"ץתיאודור
אתבודקחביבי .הכפרכיבושאחר"שלו"

ספרותלאהנשארים.נפשסיפורי"שלו",
מרחקיחדיוהמציבהספרותאלאמגויסת,

 .הזיכרוןומשאלותדמויותואי-שכחה.

אףעלוהמצבים,הטיפוסיםשונותאףעל
קצריםמסיפוריםהנעיםהז'אנרים,גיווני

ולנובלותלסאטירהאקספרימנטלית,ליצירה
נפשחיי .ביצירתוכובדמרכזישולמחזה,

"האסון",עלמגיביםשוניםאנשיםהנשארים.

עלהמקום,אבדןעל ,המשפחתיהפיצולעל
שאינהחדשה,בעתלחייםכניסיוןההסתגלות

 •העבראתשוכחת
שילוביםשילובים.מעצבזהסופרשלידוכתב

אירוניהוליריקה,סאטירההיצירהטוןמתוחים.
יסודביןשילובישנואחת.בכפיפהוליריקה
מראיהיסטוריה:פרטיולעומתובולטאגדתי

בשמוואדםוכינוייםושמותומקומותזמן

שלמוקפדשילובבכתיבתוישנוהמפורש.
העדפהוגבריה:האשהשהןמרכזיות,דמויות

גברשלביוגרפיהומנגדהאשהלדמותמתקנת
הגברליצירהמיצירהלמעלתה.מגיעשאינו

ומול ,ויותריותראוטוביוגרפיתדמותהוא
מעמדןבולטמרכזיות,כדמויותוגבריהאשה

שלמפורטשפעהשוליים,דמויותשלהמרכזי
דמות(כאןנוכחותבעלותשולייםדמויות
,שישהמבוגרהדייגהיאאוטוביוגרפיתשוליים

מובלע>.מחברשלאמירהלו

 ,-1948במלחמהלעתהאיחודמאזחלפושנים

- 1972בשנים ,"פסימיסט'האוכתיבתבעת

ישראליפלסטיניציבוראישהואחביבי , 1974
ביןהמתחקנוני.כסופרפתעהמרקיענודע,

כמעט ,סמויאךקייםהיהלסופרהציבוראיש

הואציבורכאיש •ליוצראזמודעהיהלא
מאמיןאינוהואכסופרקולותבגיוסגלדו

כדימהכנסתמתפטרהואמגויסת.בלשון
שאףודומההזה,לנימוקמאמיניםואיןלכתוב

הפוליטיבתחוםשלו.לנימוקומאמיןאינוהוא
נסיבותמכוחעמדותזיגזגנוצרציבורי

מעמדותנסוגאינוהואאךולחצים,משתנות
לאומיתהכרהעמים,לשנימדינות,שתיהיסוד

 •הדדית.

11 
וז::

מקורות

ספרות:

 1אמיל Iחביבי

מחקר:

 1שמואל Iדרתן

 1תיאודור Iכ"ץ

 1בנימוריס,

ברוךקימרלינג,
 1מגדלשמואל Iויואל

אלי,רכס,

אנטוןמערבית: 1"האופסימיסט"

 1984"מפרש",שמאס,

הקומוניסטיתהמפלגה"אדומים
הסופר,שבנאישראל",בארז
1991 

מכפרים.הערבים"יציאת

ב-הדרומיהכרמללמרגלות
אוניברסיטתמ.א.עבודת " 1948

(תקציר) 2000חיפה,

הפליטיםבעייתשל"לידתה
עם " 1948-1947הפלסטינים

 1991אופקים,עובד,

וערביםיהודיםטעות"'חיקון

 1956-1936בשניםישראלבארץ

 2000אופקים, Iעובדעם

 ,,בהיווצרותועם"פלסטינים
 1999כתר,

ביןבישראלהערבי"המיעוט
 ,"ערביתללאומיותקומוניזם
 1993 1המאוחדהקיבוץ
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ןז
1 ~ ~ 

זהמצד
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----.. ~ 

לזיתןעמום

אירועיםספרים,מוספים,

הר-הביתשיגעון

לקבורומאייםמעלינוהביתהרהתנשאלפתע
היהדותנזקקהלאשנהאלפייםתחתיו.אותנו
הפיסי'העפרלתלעצמו'הגשמילהר

אתלקייםכדישמתחתיוולאבניםלשרידים
 •בלעדיוחייםלהאיןולפתעשלה,הרוחחי

העםעלמשתלטשובהחורבןשלהשיגעון
"נאמניהקרוייםשקחגוריניםתמהו •היהודי

לצאתומאיימיםלרגליומתגודדיםהבית"הר
אידראבישיבתמתכנסיםרבניםמדעתם.

אתאולמרטגםהעתיק<אליהההראלהצופה
מלמד'זלמןהרבבוערות.ועיניהםלשכתו>
לעשות"ישמכריז:ישערבניועדראש
מהיודעאיניאיננו'הביתהראם ...מעשה

אתשברההממשלה ...בארץלהישארטעם
צריך ...נפשבמסירותלהילחםוצריךהכללים
תבערשהארץפעולותבשרשרתלהתחיל
ולקריאה " ...לגבעהמגבעהתעבורושהאש
אנשיפרופסורים,סופרים,גםמצטרפיםהזאת

<ראהואחריםמשפטניםרופאים,צבא,

'הארץ'-ירושלים'אשכחך'אםהמודעה
ראשאתמכנהוייסהללפרופ' .) 29.12.00
קוראירושליםהעירראש"דגנרט".הממשלה

"משוגע".אותומכתירגנריח"כ"נקלה".לו
בקיצור'שפורסמו).הדבריםמקצתרק<וזה

כללשרוףומאיימתמתפשטתהטירוףאש
שפויה.חלקה
לאוציונייהודידברששוםבמרומים,שהדי

פוסט>(אואנטיולאדתי,אנטיאיננילי.זר

נשגבהביתהרענייןאבללהכעיס,ציוני
מרחקממנונתרחקהכברהיהדותהן •מבינתי

החליףהבית,חרבמאזכידוע,שנים.אלפי
אתוהתפילהבית-המקדש,אתבית-הכנסת

לונזקקהלאהציונותגםהקורבנות.עבודת
קיומנוושורשיסודהואכיהדברשקרמעולם.

אבלאמיתי'מכשולהיאהשיבה(זכות .כאן
בפועל>.שלטנולאגםמעולםשבוההר'לא

נודעלאמכווןבכוונתרבנומשהשלקברו
כן~יעלואףפולחן'לאתריהפוךשלאכדי
להחזיקמאמיניםשלמדורותמנעלאזה

הדתי-לאומניהפונדמנטליזםאולםבתורתו.
שנים,אלפיאחורלהשיבנועתהמבקש

ודם.אדמהאלילים,לעבודת
בנושאנחרצתדעהליחיתהלאכהעדאם

הנפשיתבריאותנושלמעןעתהליברורההר'
עליוהריבונותאתבהקדםלמסורעלינוחובה
מוכןשיהיהמילכלאוהפלסטיניםלידי

פןבידינו'עודתהיהשלאובלבדלקבלה,
נוראאסוןעמנומבנימשוגעיםעלינוימיטו
עלינוהמיטבתולדותנופעמייםשכברנוסף,
 .חורבננומקוםהזה,ההר

ל'צדקני''קיצוני'שמאלבין

יורםהסופרשפרסםלי"קרה"מההכתבה
כלקודם("אנימעריבשלבסופשבועקניוק
ימינה"פנהכילטועניםקניוקמשיב-יהודי

ואינטלקטואליאישימסמךהיא ) 8 • 12.00
נקראלבוואומץיושרושבזכותמעניין'
עצורה.בנשימה

לכנותםשאפשרשמאל,שלסוגיםשניעם
הוויכוח.אתקניוקמנהלו"צדקני","קיצוני"
כאיששלוהאישיהרקורדאתמציגהואתחילה
 .דעתועלשעמדמיוםלמעשה,הלכהשמאל'

בקצרה:אותואזכירלוויכוח,שייךשזהכיוון
ועברממחנות-העוליםפרשבנעוריוכבר

שלהרעיוןמןשהוקסםבגלללשומר-הצעיר
זו;תנועהאזבושדגלהדו-לאומיתמדינה

אשהלהציללשוואשניסהלאחרבפלמ"ח;
הכינויאתלוהודבקחבר'בידימרצחערביה
ומסכן"צולעזקן"ערבישלשמועלג'מיל
אמונם;אתשקנהלאחרהיהודיםבחבריושבגד

ואוריקינןעמוסאבנרי'לאוריהצטרףלימים
ונגדבגלילהצבאיהממשלנגדבמאבקםזוהר

חביביאמילהסופרעםיחדהאדמות;הפקעת
היוצריםועדאתהקיםנוספים,וסופרים

לפניהראשון'שהיההישראלי-פלסטיני'
שניסח(השני>,קמפ-דייווידולפניאוסלו
לפלסטין;ישראלביןשלוםלהסכםטיוטה
ממייסדיהיהאלונישולמיתשלביתהבחצר
ומאוחרל-רצכןאחרישהיהבאייר"ה'"חוג

לבנוןמלחמתפרצהכאשרל-מרצ:יותר
תנועותשאירגנוהראשונהבהפגנההשתתף

זרותשהיואףלכיבוש"'ו"דיגבול""יש
החלהעכשיו"ש"שלוםלפניעודלרוחו'

דאז'מעריב'עורךכימספרהואבהפגנות.

העמידלדעתו'שהתנגדשניצר'שמואל
אתשיסבירכדיבעיתוןשלםעמודלרשותו
נגדהפגנתי"איךקראשכתבלמאמרעמדתו.

לדבריו'מכיוון'עצמונגדעצמי",ונגדשרון
תמידמלוותהיוהשמאללמעןפעולותיוכל

היכולהלב,ביןעזהפנימיתבהתלבטות
שאיןהערביתלעוינותביחסוימנילהיחשב
שמאלי'לכנותושניתןהמוח,לביןלשנותה,

כאילולפעולצריךפתרון'איןאםשגםהמבין
האישימהרקעמקצתכאןעדקיים.הוא

שמאל.כאיששלוהמרשים
הניצבותהמהותיותבבעיותלדוןבעוברו
היחסיםמערכתכיאומרהואכיום,לפנינו

נותקהופלסטיניםעבריםסופריםשלהעשירה
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 .אוסלוהסכםמתגבשהחלכאשרבדיוק
והןבישראלהןהפלסטינים,האינטלקטואלים

לימיןדומיםנעשוערב,ובארצותבשטחים
"הכולדורשיםהחלוכאשרהישראליהקיצוני

 ,מבחינתוהתרחשזהדרביםמצבכלום".לאאו
שנכתב"נבלות"ספרולכתיבתבמקביל
דורובבניהעוסקהספרעת.באותה

עלמחדשלחשובאותוהביאהפלמ"חניקים,
אותםעלהכתיבהבמהלךכברהנושא.כל

לכתובחשבשבתחילהזקנים,פלמ"חניקים
בלעדיכילוהתבררמהתלת,בדרךעליהם
מדינהלהקיםהיהאפשראיכאלהאנשים
המאבקתולדותאתמחדש"למדתיעוין.באזור
לקום,חייבתחיתהישראלומדוע ,הציוני
אלאסיסמהרקלאחיתהואש''בדםומדוע
כותב.הואכורח",

הרעיונותכלאתלעומקםשובמשבחןזאת,עם
הרעיוןכילמסקנההגיע ,לפתרוןהאפשריים

הפתרוןהואדו-לאומית,מדינהשלנושןהישן
ההולךעקבישמאלאיששיכולהיחידההגיוני

הכיהרעיוןלכאורהזהו •אליולהגיעהסוףעד
הפתרוןומוסרית,אוניברסליתמבחינהצודק

כלעלאזרחיה"כל"מדינתכיוםהמכונה
היהודיאופייהביטולכלומר ,מכךהמשתמע
השבות,חוקכוללהמדינה,שלוהציוני
הפלסטינים,שלהשיבהבזכותהכרהובמקביל

וכדומה.להםעשהשבבעוול
יפהכךהכול"הרעיוןקניוק,מוסיףאולם,
תפיסתיאתנוגדאזרחיהכלמדינתשל

והיחידההאחתהיהודיםמדינתלגביהבסיסית
בשנותקיימתחיתההמדינהאילובעולם.

הוא ,כלומרלהינצל.יכלומיליוניםהארבעים,
ואולי ,'הפרימיטיביתהתחושהאתגדנו

יהודית-וזהותשייכותשלהמגוחכת
ישראלית".

שמאללאישכי ,אחדמצדאפוא, ,מכירקניוק
מצדדשאינו"מיאחרת:ברירהאיןרדיקלי
לקנטוןישראלוהפיכתאזרחיהכלבמדינת

באמתאיננו ,מוסלמיערבייםבתוךזעיר
היהודיםכמדינתישראלשלקיומהשמאל".

 ,הקיצוניהשמאללאישחשובשאינורקלא
מצדאבל .מוסריפגםאפילובכךישאלא
להתאבדרוצהאינוהואלעשות,מה ,שני

טמון-אומרהוזt- '"באדםלאומית.מבחינה
להתקיים,הצורךגםאךצודק,להיותהצורך
זהים".תמידלאאלהושניים
השמאלאנשיאתמגנהלאקניוקאולם

רינהרט,טניה ,לאוריצחק-הללוהקיצוני
נהפוךואחרים.בילצקיענת ,צוקרמןמשה
אינהדרכםאבלאותם,ומוקירמכבדהואהוא,

עדהשמאליההיגיוןעםהולכים"הםדרכו:
פתרוןאיןדידםלגביבצדק.ומבחינתםהסוף,
לאומית".התאבדותזודידילגביאחר.

לוישהזההאמיתיהשמאלעםלא ,לפיכך
שינויעלעתהתוההזהשמאללאויכוח.

רקלאהרדיקליהשמאלבעיניעמדותיו.
השמאלוכלאלוני ,שרידגםאלאקניוק,

קניוקיורם

זהשמאלעם .יאמיתשמאלאיננו ,הציוני
 ,שלוהוויכוח .אפשריבלתיכמעטהוויכוח
דברינובפתחשכינינומיעםהואאפוא,

למדאניקניוקשלמדבריוהצדקני"."השמאל
מצדברקאהודאתשמבקרמילכלכוונתוכי

היהמהיודעים ,שלדבריו ,מיכל ,שמאל
שרביןטוענים"הםהיום:עושהרביןיצחק

דרךלהקוראיםשהםבדרךממשיךהיה
הםהמלחמה.דרךהואברקכאילוהשלום,

שברקלהביןרוציםאינםואולימביניםאינם
ושרבין ,הלךרחוקוהכי ,רביןבעקבותהלךכן

יותר".רחוקהולךהיהלאלעולם
הסתם,מן ,אניכי ,אומרביניים(בהערת

אחשבזה,במדורברקעלשפרסמתיבדברים
איניצדקני"."שמאלמאותוחלקכןגםבעיניו
באמתסבוראניצדקנות.שזועמומסכים

ברורלאשעודנוספים,ויתוריםשללאובתמים
כברמהםחלקבינתיים-להםמוכןברקאם

אניכןפיעלואףלשלום.נגיעלא-נעשו
דעתו).אתמכבד

קניוקשלהעיקריתהפילוסופיתטענתו
ששניהיא ,נכוןהבינותיאם ,זובנקודה

שלום,שלבמצבעדייןמצוייםלאהצדדים
"ביןלהפך:ולאשלום,הסכםמולידהואשרק
לאגםשלום.חוזהנחתםלאלגרמניהצרפת

בזו.זושניםמאותשלחמולדנמרקשוודיהבין
נסתיים.לאואנגליהאירלנדשלהמאבקגם
אךשלום,להסכםהמביאשלוםשלמצביש
לכן ..•שלוםשללמצבהמביאשלוםהסכםאין

שנים, 53אחריאליושהגענוצרהכיהפער
שלוהמינימוםהמקסימוםזהויצטמצם.לא
עצמםבמחיקתחפציםאינםאםהעמים,שני

לדעת".
קץאתליהודיםלהעניקיכולאינוערפאת
כפרים 400זכרבתודעתוכאשרהסכסוך

וברקפליטים,הפכוותושביהם '-48בשנכבשו
<שלאאזרחיהכללמדינתלהסכיםיכוללא

קיומהעלשתאייםהשיבה>,זכותעללדבר
מי ,לדבריו •היהודיהעםכמדינתישראלשל

אינוגםאךאזרחיה,כלבמדינתרוצהשאינו
ובסתימתוהשפלתם,הערביםבגירושרוצה
רבותבהתנחלויותעתידילפתרוןהדרך

את"הלוחםבברקלתמוךחייבנוספות,
אצלמכבדשהשמאלהיהודית,המלחמה
היהודים".אצללאאבלהערבים,

הצליחהלאאומהאףכיבהמשךאומרירקקב
ומבליעווללגרוםמבליחייהעללהילחם
אצלנונחשפיםשהםוטובזוועה,מעשילעשות
להיותשנעים"נכוןמוסיף:הואזאתעםעתה.
במדינתחפץאניאםאך ,רציתיותמידצודק

לתמוךצריךאניאזשבות,חוקלהשישיהודים
מלבדלהגיעשניתןלמהלהגיעכדיבברק
יפונושבוהסדריהיהזהאזרחיה.כלמדינת

ירצהערפאתואםנסיגות,יהיוהתנחלויות,
זהיהיה.לאזהשלוםאבלשקט,גםישרור
שהיהכמולחיות.מהלזמןשיאפשרהסדריהיה
תמיד".פה

"אידיאליסטהואכיעצמועלמעידירקקב
מורכבותמולמבוכהונקוףחצויריאליסטי"
לכבדישבמבוכה,להודותמותרהמציאות.

לעולם .שבתוכךהאויבאתולכבדהאויבאת
צודק.אנישרקולחשובצדקנילהיותאסור
קשההפוליטית.במציאותשרתמלאכיאין

זאתולעשותשנהאלפייםאחרימדינהלהקים
עצמיתהלקאהתוךשנה,חמישיםבתוך

מכאןהציונות.שלהמוסריהבסיסושמיטת
מסכםהואאותה ,משהוהמפתיעה ,מסקנתו

הבאה:בפיסקה

שלהעוליםמחנותלתנועתחזרתי"לכן
דרךאוהמלךדרךכינהשברקמהילדותי.
הראשוןיקהמפא"יננהייתי 6 7בגיל .מפא"י

אףבתבונה,לפעולשישהבנתיבמשפחתי.
טובורצוןחוכמהשכןבכוח,משולבבצדקכי

אחת".בכפיפהדריםבהכרחאינם

הגישוריוזמתלפניעודנכתבוהללוהדברים
השיבוטרםעליה ,נטרןקלישלהאחרונה

השיבהישראלואילובחיוב,הפלסטינים
הצדקני"(ב"שמאלכולנועקרונית.בהסכמה
 .הסכסוךולקץשלוםלהסכםמייחליםלפחות>

ואיזה ,דברייפולכיצדברורלאעדייןאבל
ימישלקניוקהאםבסוף,יצדקקניוקיורם

יהיההעמידה?גילשלקניוקאובחרותו
בעלתשהיאהתשובהאחרלעקובמעניין

 .עצמולאישמעברמשמעות

11 
~ו

נועםבלאחומסקי

לאדונים"'א'וטופיהחומסקינועםשלספרו
דפנהמאנגלית:לאור,הוצאה(פרדס

הכלאההואהכהן>רןמדעית:עריכהרוזנבליט,
המוקדשהראשוןחלקוביןקצתמשונה

האחרלחלקוהמדעית-לשונית,למשנתו
מתקפה<בעיקרהפוליטיתלמשנתוהמוקדש
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הואהמאוחר'האמריקאיהקפיטליזםעל
מדינייםולהסדריםלאדונים",ה"אוטופיה
בעודבמזרח-טימור).ורןיכבמזרח-חת

בדברהידועהטענתועלמבוססתשהראשונה
ועלהאדםשלהמולדיםהלשונייםהכישורים
הריביולוגי",כאובייקטהאנושית"השפה
החברתיים-מעשיוכלאתרואההשביח

שאינםלחלוטין'כרצונייםהאדםשלכלכליים
אפשרמולדת.אוטבעיתחוקיותלשוםכפופים

מתלמידיואוכחומסקי'מהוגהלצפותהיה
זהמעיןשבכינוסלדפוס,זהספרשהביאו
שתיביןלגשרניסיוןאיזהלפחות,ייעשה,

ישאםההדדית,זיקתןאתלבחוןאוהמשנות,
כזו?בכלל

שלממשיכההואחומסקיהלשוניתבמשנתו
"הדקדוקמושגיאתהקרטזיאנית.המסורת

העקרונותבחקרהעוסקהאוניברסלי",
לצייתחייבתאנושיתשפהשכלהבסיסיים

המאהמןרויאלפורטלאסכולתחבהואלהם,
מסורתשלאחרחשובממשיךהשבע-עשרה.

אוטוהדניהבלשןהואהעשרים,במאהזו
השפה,שלהמבנה""מושגאתשחקריספרסן

מבעיםאינסוףולהביןלייצרלההמאפשר
לתודעתדרכואתהמוצאמבנהחופשיים,

כיאומרחומסקיהנחיה.כלללאהדובר
שהתרחשהחשביה"הקוגניטיבית"המהפכה

ושהואהעשריםהמאהשלהחמישיםבשנות
במאההתרחשה(הראשונהמחולליהעםנמנה

גלילאו")"מהפכתגםוכונתההשבע-עשרה
הגישהמןהמבטנקודתבהסטתכרוכהחיתה

חקרשלוהסטרוקטורליסטיתהביהביוריסטית
תכונותחקראלותוצריה,האנושיתההתנהגות

חשיבהבתהליכיחלקהלוקחיםומצביה,הנפש
ופעולה.
מתעניין'חומסקיאיןהלשוניתמשנתובתחום
בקונסטרוקטיםאוהאנושיתבהתנהגותאפוא,

אפילוניתניםאינםשלדעתושלה,אחרים
טהורהמדעיתמבחינהקוהרנטי.לניסוח

כשלעצמםמענייניםאינםוטקסטים"התנהגות
החשמליתהפעילותעלתצפיתמאשריותר

חומסקישלגישתו .) 22<עמיכדבריובמוח"

של"קיומוהמוח:לחקרדומההשפה,לחקר
לשפה,המוקצההאנושיבמוחמיוחדרכיב
מבוססהיוםנראההשפה','כושרלונקרא
השפהשלזו-מערכתלתת .) 24<עמ'למדי"
שנקבעהתחלתימצב"ישמסביר'הואבמוח,
הגוף:חלקישארלכלכמוגנטי'באופן

המצבחקרהלאה.וכןהדםמחזורהכליות,
לדקדוקזמננובתגיוסההואההתחלתי

המטעןשלזההבט .המסורתיהאוניברסלי
האנושי"המיןבקרבכמעטאחידהואהביולוגי

מדועברורולפרט,להמשיךמבלי .)םש(
ומדועאוניברסליהואהאוניברסלי""הדקדוק

מבניתתשתיתהשפותלכלחומסקילדעת
מתפתח.אונרכשולאמולד'גנטיואופידומה
עוסקתבההחברתית-כלכלית,להוויהגישתו
ההתנהגותהפוכה.היאהפוליטית,משנתו

כולהכלהיאהלשונית,לזובניגודהחברתית,

במובנהשרירותיתכללובדרךרצונית
למשטרנוגעשהדברככלהשלילי,

מקורבעיניושהואהאמריקאי'הקפיטליסטי
רחם.ללאתוקףהואושאותובעולםהרעכל
עמומהתחושהאיזומתוךכנראהזאת,עם

האמורלמדעןיאהשאינהפנימית,סתירהשל
שלתחוםבכלהמדעיתהחוקיותאתלחשוף
שנדרשמבליגםלהכריזמזדרזהואעיסוקו'

הכוחמבניאתלראותנוטים"אנולכך:
חלקהיוכאילולשינוי'ניתניםכבלתישנוצרו
 .) 90<עמינברא"ולאהיהלאהטבע.מעולם

אוחברתייםשלמבניםשנחשובושלוםחס
מעמדטבע.תופעתשלמעמדישכלכליים

ואםלשוניים.למבניםרקכאמור'יש,כזה
וגםמדע,היאהכלכלהשגםנחשובזאתבכל
חומסקייטעןזהכנגדהנהמשלה,חוקיםלה

והבלתיההרסנייםהשוק"כוחותבהתרסה:
והכלכלניםריקודוידיעלקיבלואנושיים

היוכאילוקדושהשלתוקףהקלאסיים
 .) 107(עמ'הגרוויטציה"עקרונות

מסוימתלסתירהזאתבכלכאןנקלעחומסקי
לביןהמקצועי'בתחומוהמדעיתגישתובין

שהואהפתרוןחברתי.כמבקרהמוסריתגישתו

אינטלקטואליתללוליינותאופיינימוצא

חומסקינועם

אוטופיה
לאדונים

n האדםטבעעלחשבדת
החברת•והסדר

כלכלייםחוקיםישבה.משופעזהשספר
בפיסיקה,ניוטוןלחוקיזאתבכלהמקבילים

אנטי-קפיטליסטייםהםפלאזהראהאך
פיהםעלנוהגהקפיטליזםהיהואםבמהותם

הםאלהחוקיםמתמוטט.היהמזמןכברבלבד
שניסחכפיבטהרתם,החופשיתהתחרותחוקי

הנעלמה""הידתורת<בעלסמיתאדם
אותומאמץקטנהלאבהתחסדותשחומסקי

מבליחברתישוויוןשלנביאהיהכאילולעצמו
ביותר),הידועהתורתואתלהזכיר

מזמן'זנחהיוםשלטהורהבלתיושהקפיטליזם
שלפרוטקציוניסטיסיועעלנשעןשהואתוך

זאתמנסחהואכיצדהנהלעשירים.המדינה

מלפגיהיסטוריתדוגמהעלבהסתמכובספרו'
כילעובדהלבלשים"יששנה:כמאתיים
כלכליים,חוקיםאותםהאמיתיבעולם

כבריושמובפיסיקה,ניוטוןלחוקיהמקבילים
היסטוריוניםשערכומחקריםהיום.כמואז

מןמחציתכימעריכיםבנושאהכלכלהשל
נסגרהיהניו-אינגלנדשלהתעשייתיהסקטור

שעריהאתפותחתהבריתארצותחיתהלו
הבריטית.התעשיהשלבהרבההזוליםלמוצרים

למישיתגלהכפיהיוםגםנכוןמזהגדולחלק
הליברליזםשלהרטוריקהערפלאתשיפזר

למשלוראה .)םש(במציאות"ויתבונןהכלכלי

בואינגבענייןקלינטוןעלהתקפותיואת
לבכן,אםזהו, .) 125<עמיבימינוואקסון

שלהקפיטליזם :בספרוחומסקישלהטיעון
נסתייעלולאמעמדמחזיקהיהלאהיום

שהואהמדינה,שלהפרוטקציוניסטיתבתמיכה
 .לטובתוומנצלהאותה,עושק
במקוםפליאה.מעוררטיעוןשזהולומרצריך

שלהקפיטליזםמחדליאוהישגיעםלהתמודד
איזהחומסקילומציבלמעשה,שהואכפיהיום
ללאחופשיתויוזמה(תחרותשלוטהורמודל

אינוהקפיטליזםכימראההמדינה),התערבות
זכותלוואיןקיוםבראינוולכןלו'נאמן
הגון"וכ"אדםמוסרי"כ"סוכןלחומסקיקיום.

קשהעצמו>,אתבהםמכנהשהוא(תארים

צריכההמציאותמורכבים.מצביםלקבלכנראה
אולבנה,אושחורהחד-ממדית,להיות

 .בטהרתוסוציאליזםאובטהרתוקפיטליזם
מבניםאיןשבפועליודעיםכבראנואבל

גנטיים?).לשונייםממבנים(חוץכאלהטהורים
סתירהבתוכומכילהסוציאל-דמוקרטיהמשטר
הברמאס,יורגןכברכךעלשהצביעכפיכזאת,

לביןהטהורהבצורתוהסוציאליזםבין
אלאשוק.כלכלתבעלתהמערביתהדמוקרטיה
שישסתירהשזוהיאהברמאסשלשמסקנתו

זהלחומסקיאחרת.דרךאיןכיעמה,לחיות
לכנותואפשרהענייןשלצורךהמשטר'קשה.

תרתיהואאמריקה>,(נוסחקפיטל-דמוקרטי
לכךבהתאםלקבלו.יכולואינובעיניווסתרי

 .משחורשחורהמציאותתמונתמציירגםהוא
מימיגחנסישלמסלולמתווהחומסקי

הטרום-התקופהשלהקלאסי""הליברליזם
ידיעלכאמור'המאופיינת,קפיטליסטית

עלהואאצלו"שהדגשסמית,אדםשלהגותו
בסיסיתוזכותושוויוןחופשסולידריות,
ימינו'שלהניאו-ליברליזםועדלעבודה",
בירקנןכג'יימסכלכלןשלבהגותוהמאופיינת

שליטלהיותחותראדם"כלשבהכתקופה
 .) 95<עמ'עבדים"שלבעולם

נתונים.באינספורעדותואתתומךחומסקי

לוליינותאותהבעזרתמראההואלמשלכך
אמיתיתהיסטוריתהשוואהכישהזכרנו'

שלאתוכיח ) ...אחורהשניםמאותחמש(שתלך
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שלהקומוניסטית><קרי:המתוכננתהכלכלה
פשטהאירופהמזרחומדינותהמועצותברית

 .) 102<עמ'המערביתזודווקא,אלאהרגלאת

מזהירמהםבאחדבשפע.לוישציטוטיםגם
להתרחש.העתידמפניג'פרסוןתומסהנשיא

החושדיםאריסטוקרטיםביןהבחנהערךהוא

הסמכויותכלאתלרכזורוציםאדםבבני
אדםבניעםהמזדהיםדמוקרטיםלביןבידיהם,

 ,ימיושלהאריסטוקרטים .אמוןבהםיםונותב
המדינהסנגוריהם ,חומסקילנומפרש

ממנההסתייגשג'פרסוןהעולה,הקפיטליסטית
ביןברורהסתירהשקיימתשהבחיןכיוון

 ,בקיצור .) 108(עמ'קפיטליזםלביןדמוקרטיה
ואליו ,בעברהיההזהבתורחומסקיבעיני
להתקדם.ברצוננואםלשוב,כנראהעלינו

הטענותכלעםלהתמודדטעםשאיןסבוראני
לשאולזהבמקוםועדיףמעלהשחומסקי
החזוןמהמציע?שהואהחלופהמהבפשטות:

שואף?הואאליההמטרהומה
שלחזונוגם ,אולימפתיע,לאבאופןובכן

העבר.מןלקוחהעתידיתהחברהעלחומסקי
הרבהלאחר ,שמווחזון""מטרה ,רביעיבפרק

 ,בכללחזונותשלודאותםאידבברהסתייגויות
אנרכיסטייםחזונותהם"חזונותיאומר:הוא

בתנועתשמקורותיהם ,למדימסורתיים
שמונה-(מאההקלאסיהליברליזםשלההשכלה
הקפיטליזםסלעיאלהתנפצהבטרםעשרה)

הקפיטליזםעל .) 88<עמ'העולה"התעשייתי
מוסדותהשתלטוהמודרניהעידןשלהמאוחר
טוטליטרית.מוחלטתעריצותשלענקיים
המחוקקת-זרועותיהכלעלהמדינה

ואףמהם,אחדהיא-והמבצעתהשיפוטית

"עללפיכךקפיטליזם.אותושלמשרתתהיא
היררכיהשלצורהכלעל ,האנרכיסטיהחזוןפי

הןעצמה,אתלהצדיקהחובהמוטלתוסמכות
גדולחברתיבסדרוהןאישייםיחסיםשלברמה
ההוכחהבנטללעמודמסוגלתאינהאםיותר.

 .) 90<עמ'לפרקה"וישלגיטימיתאינההיא-

 ,זונוסחהשלהמעשיהפירושמהלדעתקשה
כפיכמדינה,שהמדינהמאליוברוראולם

אולםלפרקה.וישכזאתהיאלמעלה,שתוארה
,נתקלעצמוהחזוןהגשמתלפני,עודכאןכבר

"החזוןכהודאתו:פשוטיםלאבקשייםחומסקי
יותרציפהשלוגיוסהבכלכמעטהאנרכיסטי

אישיתאניהמדינה.שלהכוחלפירוקמכל
לחלוטיןגדמנוהואכיאףזה,לחזוןשותף

מטרדתישהזכרתי.המתחמקורזהלמטווחי.

אלמנטיםאותםעללהגןהןקצרלטווח
 ,לגמרילגיטימייםשאינםאףהמדינה,בסמכות
אדם"וזכויותהדמוקרטיהבהרחבתהקשורים

מהטחתאפוא,מסובכת,חזוןהגשמת .) 91<עמ'

 ,ל"מטרה""חזון"ביןמתחשישרקלאביקורת.
מורכבהואלפירוקהמיועדהאובייקטגםאלא
לפרקהאנרכיזםשואףלהלכה,שחשב.מכפי
מתבררלמעשהאולםהדכאנית,המדינהאת
המסגרותבשימורתפקידהזהבזמןלהישכי

וכך •הגדולההוןכנגדדווקאהדמוקרטיות

יחומסקנועם

חזונוביןנוספתלסתירהחומסקינקלע
אלה.לימינולמטרתוהימיםלאחרית

כיצדעדייןיודעיםאיננוהללוהדבריםמכל
שהואמהכלחומסקי.שלהעתידחברתתיראה
לתפיסהקרובהשתפיסתוזהלומריכול

 ,ויראיוג'וןראסלברטרנדשלההומניסטית
זההמתקשריםחופשייםאדםבניעלהמדברת

נבוניםאזרחיםעל ,שוויוניבסיסעלזהעם
עלגרידא,ייצורכלישאינםחופשיתבקהילה
<בעיקרלגיטימייםלאכפיהמבניפירוק
בתעשיה,בקרקע,בבנקים,פרטיתשליטה

ופדרליתחופשיתהתאגדותועלבעיתונות>,
 .) 93<עמ'הגילדותשלהסוציאליזםבנוסח

מהמציאותמכיריםשאנומה ,בקיצור

זהשחזוןחוששני"קיבוץ".בשםהישראלית
(ואנילהמוניםאטרקטיבישיהיהמכדידל

הקיבוץהיהלאבשיאואפילומבשרי).מנירו
לכללאוגםמעט,למתיאלאאטרקטיבי
רביםשלכמו ,מסקיחדשלכוחו .השמאל

ביקורת,אבלבעיקרביקורתיהואבאקדמיה,
שוםבצדהאיןכאשרמשמעותחסרתזו

אמיתיתחלופהשתהווהממשיתאלטרנטיבה

 ,מסתברלאדונים","אוטופיההקיים.לסדר
"הגילדותמאשריותרלהמוניםעדייןקוסמת

השמונה-עשרה.המאהבנוסחהסוציאליסטית"
לבעליהואהתיכון"במזרח"הסדרעלהפרק
להתאונןהמרבה ,חומסקיבלב.דחזקיםעצבים

הממסדיתוהעיתונותהרשמיתההיסטוריהעל
כללמצייןאינוומידע,עובדותהמעלימים

למצריםישראלביןשלוםהסכםחתימתאת
 ,מבחינתו •סיבימכלהישראליתגחנסיהואת

עדיין 1967לגבולותלסגתישראלשלסירובה
לנולספרמרבההוא .) 173<עמ'הסכםמונע
רוג'רסגולדה, ,קיסינג'רשלהאינטריגותעל

מהווטולולייניתקפיצהומבצעואחרים
עלבדיון-1976בבמועצת-הביטחוןהאמריקאי

פלסטיניתמדינהלהקמתשקראה 242החלטה
מעמדהאתהבריתארצות"ביססהשבו(וטו

חזיתשלייםהקיצובהשולייםגתכמנחי
עוברהואמשם :> 175בעמ'כדבריוהסירוב",

בעלבאו"םחוזרלדיון 1980לשנתהיישר
בההשנהעלמדהיםדילוגתוךדומה,תוצאה

במפתחבגין-סאדאת.השלוםהסכםנחתם
אתתמצאובו ,למשלב'באותהשמות

(כתבאלוףבן ,מירוןכבכבישתישלשמותיהם
לאאחרים,וישראליםאירגוןבצלם'הארץ')
 ,אכןמנחם.בגיןשלשמואתכללתמצאו
מוסרי"סוכןשללמופת,אינטלקטואלייושר
הגון".ואיש

ו~--פ: ~ 1

והלאה?ממדונה

למדונה"'מ'קוביזםרינהרטטניהשלספרהאת
רשםקריאה:סימןהמאוח;ךספרי<הקיבוץ

שלספרוכעורךגםהמופיע ,הכהןרןוערך
 ,לתחילתומסופודווקאלקרואכדאיחומסקי>
ובעצםלקוביזם,ממדונהכלומר

בסופורקשכןלמודרניזם.מפוסטמודרניזם
נושאעלשלהדעתהאתהמחברתלנומגלה

עלוחזיתיתקצרהבהתקפהחיבורה.
"קשהאומרת:היאהמאוחרהפוסטמודרניזם

הפוסטמודרנישהרלטיביזםמהעובדהלהתעלם
חופפיםוהמסמניםהדימוייםשלוהפטישיזציה
מחובתהמתנערתהשוקשללאידיאולוגיה

מושגאתמבטליםאםלאזרחיה.המדינה
אינםורגשות,צרכיםרצונות,ואםהסובייקט,

בסיסאיןאזינרכשים,דימוייםשלאוסףאלא
זכויותהאדם,שלהיסודזכויותאתממנוגזורל

ואםבהן.להתחשבחייבחברתיהסדרשכל
להכריעממששלבסיסאיןאמת,שלמושגאין
לדעתאפילואושונותמציאותתפיסותבין
עמדהלנקוטיהיהשניתןכדיקורה,בדיוקמה

ולהתגונן".
האחרוןבעמודזומפתיעהשהתקפהלומרצריך
הספרשללמהלכואופייניתאיננה ) 153<עמ'
הולכתבהרטשרינדמהמקוםלאותועד .כולו

הזרמיםחילופיעם ,אורכולכלדווקא,
אותםומתארתמזהזההמשתלשליםבאמנות,

נימהמאותהמאודרחוקה ,ומביןאוהדבאורח

האמת .בסופולפתע,נוקטת,שהיאביקורתית,
בציטוטגםשם(הנתמכתזושביקורתהיא

המסביר"השיח-ובסייחז'קפרופ'מדברי

רקהיטבלתפקדיכולהשדמוקרטיהלנו
הזיהויהוא , ..סובייקטמכלמרוקנתכשהיא

מתוך-קפיטליזם"עםדמוקרטיהשלהמוחלט
בקסל,שנערכההעשיריתהדוקומנטהספר

נגדרקלאמופנית )-1997בגרמניה,
שקדםהמודרניזםנגדגםאלאהפוסטמודרניזם

אחתחיתהמיצירתוהסובייקטשסילוק ,לו
שאתנדמה, ,לפיכךהמוצהרות.ממטרותיו

-שלהבמילותיההנאמרממש,הסיוםמשפט
שהאמנותהדוקומנטהמסמנתהמאה"בסיום

האדם"ואלהחברהאלהצלליםמעולםחוזרת
ששניכךעלכהכרזהגםלקרואאפשר-
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דרכםבסוףתעוהמאהשלהמרכזייםהזרמים
הצללים"."עולםשלהסתוםבמבוי

נקודתהריהספר'שלהסיוםנקודתזואם
שלההתפתחויותאתמציגהשלוהמוצא
"במסגרתהעשריםבמאההשוניםהזרמים

עצמהעלשנטלהעצמית"בדיקהשלתהליך
במרכזהעמדועיקריותבעיותשתיהאמנות.

הייצוג.ובעייתהסובייקטבעייתזו:בדיקהשל
המודרניזםאתהובילהעצמיתהבדיקהתהליך

אתואילוב"קונצפטואליזם",הלוגילסופועד
היוצר""למותעדהובילהואהפוסטמודרניזם

 .למוצרהאמןשלוהפיכתו
דגשיםבעלאחדרציףתהליךזהולמעשה
הקוביזםכמולזרמיו'במודרניזםאםשונים:

אתלנקותביקשובספר'הנידוניםוהדאדאיזם
שלההסובייקטיבייםהמרכיביםמןהיצירה

האמן>,שלוהאסוציאציההבחירה,<הקליטה,

הפלוקסוסכמולזרמיו'בפוסטמודרניזםהרי
להניחבכללנכוןאםשאלווהפופ-ארס,

העולםקליטתשבובמצבסובייקטשלקיומו
והתניותדימוייםרצףידיעלנקבעת

עדייןרווחהבמודרניזםאםוכןתרבותיות.

שראתההיוצרלאמןביחסהרומנטיתהגישה

בפוסטמודרניזםהריוכדומה,גאון'מורד'בו

העושהמצליחן'סלבריטאי'בעיקרבוראוכבר
 .מאומנותוכסף
האמנותחומריאםהייצוג:בשאלתהדיןהוא
האמנותחומריעדייןהםהמודרניזםשל

טבעהמיוצג,האובייקט(כלומר'הקלאסית
הריוכדומה>,הרעיונותעולםאדם,בנידומם,
מוצריהםהפוסטמודרניזםשלהאמנותחומרי

סדרותהקומיקס,(כמוהעכשוויתהתרבות

עליתרוכדומה).תרבות,גיבוריטלוויזיה,
שביןכיחסנתפסתאמנותבמודרניזםאםכן:

שלייצוגכאמור'שהיא,ליצירתו'האמן
זאתמרחיבהפוסטמודרניזםהריאובייקטים,

עםהקהל'עםהאמןשליחסיולמכלולגם
זהענייןועו.דהתקשורתהתרבות,מוסדות

גישותלמצוא"ניתןכך:רינהרטמסכמת

ומהמודרניזםייחשבמהשונות

כמפנהשמסתמןמהלדעתיאךפוסטמודרניזם,
חברהלבעיותייצוגמבעיותהמעברהואמהותי

 ,) 8<עמ'ותרבות"

אלאההתפתחות,כיווניכללייםבקוויםאלה,

עומקאתמסביריםלאהמכליליםשהניסוחים
הזרמים.שנינקלעואליוהסתוםוהמבויהבעיה

האמנותכאילורושםיוצריםהםאדרבא,
ויותרנרחבת,יותרמעורבת,יותרנעשתה

לפחות,לדעתישלמעשה,בשעהחברתית,

ונצטמצמה.הלכהמהספר'בדיעבדשעולהכפי
אבלפרטיםבפרטיכךעללהתעכבאוכללא

פרקים:בראשיזאתאדגים

שלהעצמית""הבדיקהבמרכזכאמור'
הייצוגמרכיביפירוקעמדהמודרניזם

שלחדשגלסרלהגיעכדיוהסובייקט
הזרםרינהרט.שמסבירהכפיאובייקטיביזם,

המאהראשיתשלהקוביזםבציור'האמנותי

זאתעשהואחרים),נואק,פיקסו'(סזאן'

הצגתכלומרהצורה,עיוותיבאמצעות
שהקנהמהשונות,תצפיתמנקודותהאובייקט

באמצעותקוביות;שלגיאומטריותצורותלו
ידיעלהצייר'שלהבחירהמרכיביביטול

מוכניםעצמיםושיבוץקולאז'ים,הדבקות,

ready made בית-אסלת<למשל,ביצירה

באמצעותדושאן>:שלהידועההשימוש
זומגמהלשיאההמביאיםוהמופשט,ההפשטה

תכונותולאהאובייקטמהותאתלתפוס
בחושים.הנקלטותשלו'חולפות
זהזרםהמדגימהקוביסטית,לכתיבהדוגמה

שטיין'גרטרודשלכתיבתההיאבספרות,
נפריס.שחיתההזמןבתהאמריקאיתהסופרת

בספרותזהזרםשלמאפייניורינהרטלדברי

מיעוטגבל'מרמילים(אוצרדלהלשון :הם
אין(לדמויותשטיחותפשוט>:תחבירפעלים,
פסיכולוגי>:עומקאופנימי'עולםאיןשמות,
עלחוזריםמשפטוחלקי(משפטיםחזרות
ואתהקליטהרצףאתלשבורבמגמהעצמם,

הלינאריות).

"הבדיקהבמסגרתיותר'מהפכנינוסף,צעד

הזרםאמניידיעלנעשההעצמית",
ארפ,ז'אןצארא,(טריסטאןהדאדאיסטי

הישראלי'ינקו'ומרסלהילזנבקריכארד
הראשונה.העולםמלחמתלאחרלימים>
המלחמה,לזוועותבתגובהמורדת,כתנועה
בלוגיקה,-בכלמרדהדאדאיזםמכריז

כהמשךובאמנות.במדעהחברתיות,בנורמות

מןרקלאלהיפטרהדאדאיזםמבקשלקוביזם
להיפטראלאביצירה,הסובייקטיביהמרכיב
השירההפונטית,השירההאובייקט.מןלגמרי

המילהאינוהשירהשל<החומרהלטריסטית
הייצוגרעיוןעללגמרימוותרותהאות),אלא

בלבד'הסימןברמתומסתפקותוהמשמעות
להגיעאחרת"דרךבעיניהםשהיא

 ,) 55<עמ'לאובייקטיביות"

שם,זאתאומרתלאשרינהרטאףלדעתי'
עדהאמנותמביאהזאתבנקודהכברהרי

הפונטיתהשירהשלה.הנחותיהאתאבסורד

היולאהקלאסיתוהשירה(גיתהוהלטריסטית
בצלילים,עוסקותעבורן>מספיקאוניברסליות

אופטיתבשירהמשמעות,חסרותבהברות

בשירהואףהאותיות>של(הגרפיקה
חסריבמספריםהנכתביםשיריםנומרולוגית,

המוחלטלאובייקטיביזם"השאיפהפשר.
כלילשמבטלתלכתיבהבשירה,אפוא,הוליכה

 .) 64<עמ'המשמעות"אתולכןהייצוגיחסאת

המילה<מןפלוקסוסהקרויזרםהואהבאהשלב
בעיקרשהתפתחזרימה>שטף, fluxהאנגלית
קייג'ג'וןכמואמניםידי<עלהבריתבארצות

והמייסדאונויוקרבריס,ג'וזףהמוסיקאי'

רינהרטהשישים.בשנותמקיונס)ג'ורג'

יותרנעוצהזהזרםשלחשיבותוכיאומרת
 .אחריושהותירביצירותמאשרברעיונותיו
"אמנותתפיסתאתלראשונהניסחהפלוקסוס
אצלכךאחרשפותחההמושג",

האמנותכתפיסתגםהקונצפטואליסטים
מפגשנקודתהואהפלוקסוסוכמיצג.כפעולה

האמנותתפיסתביןלאלהרעיונותבין
להתפתחשהחלהבכלל'התרבותכביקורת

אמנות-הפופהופעתעםהחמישיםשנותבסוף

לפוסטמודרניזם).כבר(השייכת

שלהעצמיתהבדיקהאתממשיךהפלוקסוס
שאינואלאהקוביזם,בהשהחלהמודרניזם,

כלבודקאלאהייצוג,בבדיקתעודמסתפק
שביןהקנייןיחסכמוסד:באמנותשקשורמה

הגלריותלביןשבינוהיחסליצירתו'האמן
הוא .קהלולביןשבינוהיחסוכןוהמוזיאונים

יצירתועלהאמןשלהקנייןיחסאתלפרקניסה
יוזםאלאהיצירה,בעליהיהלאהאמןכיוטען

הןבפלוקסוסרבותיצירותהיצירה.תהליך

גםהםהקהל.בשיתוףבלבדלביצועהנחיות
גלריותהחרימוהאמנות,למסחורהתנגדו

קטנותעבודותבייצורוהתמחוומוזיאונים

בדואר.והפצתן

אמנותובראשונהבראשהיאהמושג"אמנות

פלינט.חבריזאתהגדירמושגים",הםשחומריה

צורךאיןהרימושגים,לייצרהיאהמטרהואם

אומרת-הפלוקסוסהפיסי.באובייקט
לקצהעדהייצוגפירוקאתהביא-ריינהרט

כלאיןמשהו'לתאררוצההאמןאם .הלוגי
הפיסי.האובייקטאתכךלשםשיציגצורך

בהצגהאותיאטרון'במוזיאון'צורךגםאין

ובהנחיותברעיוןכאמור'די'אלאממש,
מאנשיפיליו'שכתבהמחזותאחדלביצוע.

<זהו No Playנקראהצרפתים,הפלוקסוס
הנקראהיפניהתיאטרוןעלמיליםמשחקגם

אישאשר"מחזההמחזאילדברישהוא )'ונ'
בדומה .) 89<עמ'ולראות"לבואצריךאינו
שבוקונצרטקייג'ג'וןהמוסיקאיערךלכך

-+ 42בעמ'המשך-+

36 
 251גליון



מצווהנו
אליצוראבשלום

[iאבלהילד'שלסבוהואגרהמכרכיהיהנראהתחילה נ
נותרובאוטובוסלבנו.אבכשלנראהיבניהםהרבהדמיון

ישיבתםמקוםאללהתקדםעליוהיהעמידהמקומותרק
פנימה.נדחקיםהעוליםהנוסעיםשהיוככלהשנייםשל
היל.דשלהקלילדיבורומילאביניהםהשיחהמרביתאת

וגשראופנתיתבתספורתעשויהחלקשערואחת-עשרה,כבןהיההוא
עלהשיערמעטניכרים:עקבותהזמןהשאירהאבבמראהשיניו.על

ונרתיק-עטפיו.מצדיעברועמוקיםקמטיםוזוגדהויאפורהיהראשו

מעטרוככהמהחלוןלרגעכשנפנהחולצתו.בכיסהיומשקפיים
כבדותשגבותמעטשקועותעינייםזוגידיעלהנוקשההצדודית
שאלתו'אתהביןשלאמשוםרקהילדאלנפנההוא .עליהןמצלות
החוצה.להביטחזרשאחריהקצרהבתשובהלוענהושאלהבןומששב

וידיאו,בית-הספר,הילד:דיבורינסובומהעללשמועיכולתיבהתקרבי
אביושתשומת-לבמהעובדהמוטרדנראהלאהואוכדומה.ספורט

היהכאילוודיברשבחוץ'הנוףלביןבינושווהבלתיבצורההתחלקה
תוויםלעצמופיזםשתיקה,רגעיבהשתררושם,פהעצמו.עםמפטפט
הכסאבגברופףבוומשחקשהיהאוידועהממנגינת-פופאחדים

חדש.בנושאפותחהיהכךואחרממולו'
בנו'אלעיניולכסןהואהאב.שלהעמוםמבטולחייםהתעוררוהנה
שנתווסףהחדשהמבעהיהמה .ממנווהתיקןושבבדבר'הבחיןשלא

הטעתהלאאותיאךוהלאה,הילדמןפניונפנוכךאחרלהבעתו?
בנקודהדומםעתהשננעץמקודם,המשוטטהמבטזו.מעושהסתמיות

מרוכזתחיתההאישתשומת-לבכיבעלילהסגירשמעליו'בחלל
 .לצדוהמפטפטבילד
בזהירותהצידה.לפרקיםמציצותשהעינייםדומהדבר?בעודושמא
שהיהבמשהולפרקיםמציץהיההואמבטן.כיווןעללעמודניסיתי

איש-שיבה,הדבר.מהלראותכדיעמידתיאתשיניתילאטמאחורי.
תוךאללאטוהתקדםהכמושים,פניואתמעטראפורזקן-סנטר
בנו.אלמבטואתהאבלכסןשובהנוסעים.שארעםיחדהאוטובוס

ומוט-עםטיסןלבר-מצווהקנולאילןטיסנים.עלעתהדיברהילד
הכדורסללמגרשפעםהלכנויקר.נוראאמריקאימשהוקונטרול.

התקלקלו.הבטריותאבלאותולנסות
לידם.עתהעמדהזקן
לזקן.והציעוהחלוןשלידממקומוקםוהאבהמדברבילדהצצהעוד

להתיישבהילדפניעלהסבעברוכמוהובנו'פניעלחלףבקומו
בתקרההקבועההידיתעלבידיוונשעןהאבכשעמדהאב.במקום
התלםאתוהעמיקומעטהתרוממוגבותיומקרוב.בולהביטיכולתי
ביתר-שאתהסגירבמכווןאטוםעתהשהפךמבטומצחו.אתהחוצה

עתהבצבץנוסףמשהואולםרגעים.באותםבנעשהשקועהואכי
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'שהפריזלשאולשהקשהמישלכישלונועםהשלמהמעין :פניובהבעת
בציפיותיו.

מולו.שנעשההחילוףלנוכחדיבורונקטעעתבסומקהוצפוהילדפני
אצבעותיוהזר.מפניעצמומצמצםישיבתו,תנוחתאתשינההוא

המנגינהתוויאתולפזםלשובניסהכךואחרשמולו'בוובמבוכהשיחקו
להיכנס.עתהבידחקושעלונוסעיםכמה .מידחדלאךמקודםשזמזם
עתה .האבעשהכמוניפני.עללעבורלהםלאפשרכדיגופיהסטתי
אביו'אלבגבינהנפנההמוטרדמבטוהיהושםפהלגמרי.הילדדמם
צדאתנושךהצעירשתקו'הם .ממולובחלוןעיקשמבטעוץלבשחזר
הבעה.נטולתארשתעוטהוהמבוגרשפתו

אבלהמילים,אתשמעתילא •מקומואתלאביווהציעהילדקםאז
מתלקחתפניועלהרווחההבעתאתראיתיאביו.פניאתראיתיהיטב

גבירשללעונגבושהללאמתמכרשזכה,קלפןכפנילצהלת-שיכרון
משותפתלהסמיקהבטיחכיהתגלהעתהוראיו.בפניהמתהדרעשיר

בביישנותפיוזוויותמשתפלותהאבשלחיוכובעתוכילשניהם
אלידוהואמושיטוהנה .לומאשרלבנויותרמתאימהשחיתהנערית
בדרכןאךהזעיר'באףמקניטהלצביטהנשלחותואגודלאצבעהבן'
אלהמצחמעלוהחליקהעלתהכולהוהידכוונתןאתהאצבעותשינו

שניהםהמצטלבים.חיוכיהםמעלפיזזהשםשמעליו'השיערשפעת
לעמוד.נשארו
נתוןעתהשהיההאיש,שללמבטושירדתי.לפנישניתבהםהצצתי
המתוודעשלהבוחנתהסקרנותעתהנוספהאליו'המדברלבןכולו
 •חדש.חבראל
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זיכרוןאבני

העצמאותרחובועליפורחובעלענקצלהפילרגוןית ~
הזההמקוםשלהגדרלידלךוממתינהעומדתועלי'
זיכרון"."אבנירומנטיהכמעטהשםעם

וסתתשיששלולוחותמהגלילאבניםישלגדרמעבר
החצרבקצה .כליואתעורךראיתי'לאשעודצעיר

ישבתיכברעליוהעץ,וכיסאתמידפתוחהשלוההזזהשדלתהמבנה
אליהמתכופףגבוהגבראחרת.אשהידיעלתפוסמספר'פעמים
לשולחן.מעברלהםמעבירהמצבותשעושהבתמונותמרוכזיםושניהם
שכחתי"אח,אמרת:רקהתווכחתלאאבלקפהבביתשניפגשרצית
התכווץ.שליוהלבמצבות",חובבתשאת
אמרתי.הרכבת",לתחנתקרובזה"אבל
אניחמישייוםבכלהזו.הפגישהאתמתכננתשאנישנתייםכמעט

שלךלאמאלטלפןשנהגהאמאשלהמסורתאתממשיכהמתקשרת,
מצחיקכךכללאכברמייעץ'לי'מקשיבאתההבישולים.אחריבתשע
החיים.עולהתיישבכתפיךעלגםכאילואותי'

שאלות.ליוישסדוקותמצבותשורתלייש .לימספיקותאינןהשיחות
השחורה"האבןומתווכחים:אלימתקרביםוהםלחצריצאווהאשההגבר

 .אומרהואיותר"עמידה
לבנות".היושלההשמלות"כלאומרת,היאלבן"אהבה"אמא
 .אומרהואשמלה"לאזו"מצבה
אומרת.היאהאחרונה"השמלהזו"מצבה
לאבלים.מיליםמצאתמידחושבת,אניביניהם,מפשרהיהכבראבא
וכשהואהדלילזקנואתומלטףלידםעומדרקהמצבותעושהאבל

לאאניבגללםלעשות"מהבידיו'ומסמןבראשומנידהואבימבחין
אלייך".לגשתיכול
זמן.לישישנורא,שלאידיים,בסימנילועונהאניגם
ובציפוריםכנפייםהפורשותביוניםמביטההגדר'לאורךהולכתאני

רגון.ביתלמרגלותהחיטהגרגריאתאחריהןללקטשבאותהקטנות
והבנייןהתבואהאתמאחסניםאיךלראותפעם,אותנולקחאבא
איתןלהיעלםאותיפיתיתואתהקסומה,ענקיתטירהכמולנונראה

הגיעשאבאעדשבויה,נסיכהואנימלךהייתואתההפרוזדוריםבין
ודואג.מבוהל
מעויןהגבוהים,הקירותאתהמעטריםכמעויניםמביטהאניעכשיו

מעויניםשלשורההגגעלולמעלהקטןמעויןבתוכוכולאגדול
בתוכם.ותתמסגרשתבואשמיםלפיסתשמחכיםריקים

רגון'ביתעודבנולחיפהשבכניסהשראיתאמרתבטלפוןכשדיברנו
מהמשנה,לאאמרת,ואתהדירות,מלוןשזהוואמרתיצחקתיואני

עלשסוגריםמכועריםבבנייניםהעיראתלכםשממלאיםהואשבטוח
תל-שלהכיףבלירקבתל-אביבשקרהמהלכםיקרהובסוףהים

מדוכאים.בחיפההאנשיםכיכיף,יהיהלאפעםאףבחיפהכיאביב,
שעובדיםחרוציםאנשיםפשוטהםנכון'לאואמרתי'מחיתיואני
בגללועייפיםמדוכאיםהםאמרת,ואתהלשטויות.זמןלהםואין

והירידות.העליות
דיצברתיסוףשסוףלינדמהשתבוא.רקרציתיויכוחים.רציתילא

גםועליהן'לענותיכולאתהשרקהשאלותכלאתלשאולאומץ
לה.תסרבלאכימקווהשאניהזוההצעהאתלךלהציע
העגול.השעוןואתהישנההרכבתלתחנתהכניסהאתרואיםכברמכאן
בסרטים.כמופגישהתהיההרציף.עללךואחכהאותךאפתיעאולי
קצתיהיהואחר-כךבידילךאנפנףהמאט,בחלוןפניךאתאראה
בתוךאעלםואניפעםכמולקראתיתרוץואזתרד?דלתמאיזומתח,

 .זרועותיך
וגבוהירוקחיילסגולה.בשמלהנערהעומדתהתחנהמדרגותעל

בכתףכומתתושלהסגולמתמזגאליונצמדתוכשהיאלקראתהממהר
שמלתה.
גדולהסגולה,תחרהבשמלתילדהשלזיכרוןבימעליםהצבעים

בשמלה,מושךאחריה,רודףירוק,משובץבז'קטרזהונערממידותיה
הנפרמים.התפריםקולאתשומעתעדייןואבי
וכשלבשתינפריעלאשרקישנים,בגדיםמלאהמזוודהלנונתנהאמא
ואחזתאנגליג'נטלמןכמוידךאתליהושטתהתחרהשמלתאת

איתיתטיילי"האםגברת,שאוחזיםכמוובעדינות,בתקיפותבזרועי
שהערצת.האחרוןהשחקןשלקולובחיקוישאלתלנהר"?עד

ונזפהלחצריצאהפולהשסבתאעדזרועושלוביזקופיםהלכנווככה
ואניאסור!"זה , LA BRAZETככההולכיםךךךיםבנישני ,,"פריבנו

 .ידיאתשמטתי
רקדודים,בניממשלאבכללאנחנוכישטויותשזהאמרתאתהאבל

 .להתחתןאפילונוכלפעםנרצהואםדודותבנותשלנוהאמהות
ומכאיבהקשהשלךהאחיזהחיתהוהפעםזרועיאתולקחתוחזרת

פורח,גדולענףוקטפתהאזדרכתעץעלוטיפסתהרפיתופתאום
והתיישבתוהתפזרו'הקטניםהפרחיםממנוניתקושירדתעדאבל

משעריושלפתשלךהירךעלראשיאתשאניחליוסימנתלעץמתחת
כךכלהתחזקשלהםוהריחהאצבעותביןלךשהתפרקוהפרחיםאת

הראש.אתליוסחרר
אתוהרגשתיקרוביםקרוביםפניךאתראיתיעיניאתכשפקחתי

נמלטכךואחרמהרדפקשליהלבוגםומהירהחמהשלךהנשימה
לאט.לאטהולךאותךוראיתיעצרתילביתבכניסהמבוהל.כארנב

ורציתיעצובזקןכמונראיתהשמוטות,וכתפיוהגדולהז'קטעם
זרהסתםשאניכאילולידיעברתאתהאבלקודם,כמוושיהיהלחזור
 .מכירלאשאתה
לינתתהשבועוכלבשומדבראיתילשחקרציתלאכברכךאחר

לצאתליקראתולאשלהםהסיפוריםאתשומעתבחול'איתםלשבת
ונועץעוברהייתרקלעשות.יודעשאתהכמולהםהפרעתולאאליך

המעקהעלשגלשהלבקישורקאותךושמעתידוקרות,עינייםבי
יודעכברשאתהבסודליגילתההיאשנסעתאחרילרגליך.ונחתה
 •השינה.בחדרעושיםואמאאבאמהבדיוק
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EiJ סלימרתשלהלוחעלועובדבחצרעכשיויושבסתת
אתהמציינותבמיליםלאטלאטמתקדםלוביש.

אהובה.וסבתאדרךוישרתצנועהמעלותיה:
ההולךהזיעהבפסלהביטשעות,כאןלעמודיכולהאני

עדהמוכריםובאיזמלבפטיש ,חולצתובגבומתרחב
הנכנעת.ובאבןכאב

חושבהואואולימתעניינתכךכלהזוהאשהלמהמביןלאבטחוהוא,
רוצהרקאניאיכפת,לאליאבלמצער.השתגעהשקצתאשהשזו

השיש.פתיתידבקובהםגםהאםולראותבפניולהציץ
הפיסותאתומלקטתברכיועלמטפסתאנישלג!"עליךירדשוב"אבא

ואניהלח,בעורדבקוולפעמים ,עיניוגבותומביןמשערוהלבנות
בציפורניים.משםאותןלגרדמתעקשת

כמעטגופיאתחובקותהגדולותידיוכפות ,וסבלנישקטיושבאבא
הואמהן.ניטל ,לרצונואבניםשהכניע ,כוחןכלכאילולגעתמבלי

חושששערותי,אתפני,אתמריחגדול,חתולכמוסביבימהמהם
קטןאגרוףבפניופותחתואניהמצבות.אבקביידבקשלאלנשק

שליקטתי.הלבנותהפיסותאתבקולוסופרת
יושביםהםועכשיולבחוראבןבאיזוסוףסוףהחליטווהאשההאיש
שמכל ,לומרנהגאבא .המחירעלומתמקחיםהמצבות,עושהמול

 .ביותרלוהקשההחלקזההעבודה
אותילקחמנסיעותיה,לאחתיצאהכשאמא ,'אכיתהשלפניבקיץ
הרכבתכדיתוךשמסביב,בשקטשםהעלמין.לביתלראשונהאבא

עלגםליהסבירהזמןעםבית.האלףאותיותאתאותילימדהלוח,
ואחרותדודבמגןהמעוטרותמצבותישולמהושישאבניםסוגי

במנורות.

רציתיואני ,שנינואתלשםלקחהואהגעת,כשאתה ,הקיץבאמצע
ביןשממריאלמטוסהפכתאתהאבל ,שידעתימהכלאותךללמד

נזהרת ,אחריךרצתיואניהלוחות,עלחירוםנחיתתונוחתהקברים
השקט.אתהממלאיםשלךבקולותשמחההמצבות,עללדרוךשלא
מפוחדותוברגלייםידלינתתהתעייף,שלךכשהמטוס ,כךאחר

פעםמדיראשימסובבתהנוצרים,שלהקברותלביתאחריךנגררתי
האבן.מעלכרעהאפורהובגופייתוחולצתואתשהסיראבאאל

רציתשם,ודווקא ,בראשןבאגרופיםוהיכרצווחוהשחורותהנשים

לעומתימגוירתאצבעמניפהוסבתאונעלםליבורחבמחבואים,שנשחק
עומדהדמעותביןאותךרואהופתאוםבצלב,אגעלאוחלילהשחס

הצלוב.בתנועתפרושותוידיךצמודותרגליךענק,צלבמאחורי
וורודיחייכניםמתים,שלתמונותנוספואםיחדבדקנוכךאחר

המצבהאתמעטרהואאםלראותלאבאלחזוררציתיכברואנילחיים,
התלוננתאתהאבלכהן.שלפרושותידייםבכפותאוזיתבענפי
עומדתשהיאכאילושלךהבטןאתוהחזקתנורא,ורעבצמאשאתה
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הביתה.אותנויקחכברשאבאורציתליפול
בפלאפלמנהחצילנויקנהואבאהנביאיםברחובנעצורשבדרךידענו
הלבניםהתלתליםעםוהאשה ,בעירטעיםהכיעדייןשהוא ,ארמון
רחובובפינת ,לךשגםיגידואבאאדוםמיץכוסליותיתןאליתחייך
בגליםמושלמתמהמכונהשיוצאתאמריקאיתגלידהגםתדרושהחלוץ
העגלגלהמוכראיךנתפלאושנינוושוקולד.ונילשלוחומיםלבנים
הגל.אתלעצורמתיבדיוקיודע
לוחותואתהתמעטוהעלמיןלביתנסיעותיוהזדקן.ואבאגדלתיאני
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מטפסיםהשתרגובההצפוניתהמרפסתבבית.עליהםלעבודהביאהשיש

אתכשבדקלידולשבתאהבתי .שלולממלכהחיתההחלונותעל
 ,מדילחלאוגםמדייבשאינואםוהדביק,הכתוםהנוזל ,המיקסטיון

שמסתתריםהרוטטיםהזהבדפיאתאליולהצמידבדיוקמתאיםאלא
כמשי.דקיםשדפיהםקטניםפנקסיםבתוך

ולדאגה.לגאווהמקורלאבאהיהקרט,שמונה-עשרשלזהבהזה,הזהב
מספרפעמיםוקשרבמפתחשנעלשטוחהעץבקופסתאותוטמןהוא

בחבל.
ואחרלכתומותההופכותהאפורותהאותיותלפלאמרותקתהייתיאני
ולטאטאהשמןבמכחוללאחוזליהרשההזמןעםבזהב.מתמלאותכך
ישלך ,ליאומרכשהואקטנהפלסטיקקופסתאלהזהבשאריותאת

רגלהשקצהאלףמצאתיאםגאהכךכלוהייתיצעירות,עיניים
השלמתיהמכחולובעזרתריקה,למדשלצוואראוכתומה,נשארה
לבןבבדעטופותעגולות,שישפיסותנטלנוכךאחרבפרודים.אותה

מןאורשיצאעדהלוחאתהברקנומעגליותובתנועותבבנזיןשנספג
האותיות.

עושההצ'קים.פנקסאתשלףוהגברהמחירעלהסכימוהםסוףסוף
כיבחיוךאותימקבלתמידהוא ,אליומתפנהבהקלהנאנחהמצבות

לפעמיםשנתיים,שנהכלטובה,קליינטיתוגםאבאשלהבתאני
משלמתאנימצבה.אצלומזמינהאנישנים,חמשעדגדלהמרחק
ואינוליקוראהוא"מומחית" ,ייןעבמבינהלהתמקח,בלי ,ומידהכול

לאבכלל-אומרהוא-שליהבנות .שלימהידעלהתפעלמפסיק
אניבמהאותןכששואליםמתביישות,רקמתעניינותלא ,להןאכפת
באמתועליוחדששלטלימביאוהואקבלן.שאבאאומרותהןעובד
השםעםהישןשהשלטלולומרמעזהואינימצבות""קבלןכתוב
יותר.הרבהבעינייפהזיכרון""אבני

 ,משרדלוהמשמשהקטןהלבניםלמבנהלהיכנסאותימזמיןהוא
ידיאתוישבחאבאעלקצתידבראוליכימסכימהאניתה.כוסומציע
הביאלאשאבאהיחידהלוחאתיזכירלאכימקווהואני ,שלוהזהב
לשלושים.בזמן
זקוקהעמליהשדודהאמרהאמאלשבועיים.אלינוהגעתקיץבכלכמו
שלה.השפיותעללשמורכדיבלעדיךהזהלזמן

שםלאובכללחדשות,בדיחותמספר ,במיוחדשמחקמתבוקרבאותו
אתלסייםשמיהרולאבאהמחבת,מעלאמאשלהמוטרדיםלפניםלב

אביבנואמרה,ואמאצלצלהטלפוןכךאחרלסידוריו.ויצאשלוהקפה
עלינוהמטירהובינתייםשמלהלהחליףורצההכולאתועזבהבאה

ואיסורים.אזהרות

שאמנםנהדרת,תוכניתלךשישאמרתמאחוריהנסגרהשהדלתוברגע
 .מעכשיוכבראותהלהתחילרצויאבלהצהרייםאחררקמתחילה

ביןנכללשלבטחמשהושזההרגשתיכיהתוכנית,מהשאלתילא
הנהבחדרוהתהלכתאלילבשמתלאבכללאתהאבלהאיסורים.

אוהליואתופרשלחיפהשהגיעקרקסעלודיברתבידייםונופפתוהנה
וכדאיכרטיסיםהשיגהזיקוקבבתישעובדבקישלואבאפריםבכיכר
כלוביאלולהציץהאוהליםביןולהסתובבלשםללכתעכשיוכבר

עליה,לךסיפרהשבקיהזוהלולייניתאתגםנראהואוליהחיות,
אותםומשליכהבגדיהאתפושטתבזמןובודקחבלעלהולכתשהיא
לקהל.

לוחהיוםלסייםשעליוידעתי ,יחזורשאבאעדלחכותרציתיאני
לו.לעזורצריכהאניוכשיחזורחשוב

ואמרתבחוזקהידיבכףואחזתמוליועמדתלהתרוצץהפסקתפתאום
וכשהואהלוחאתנסייםאנחנו ,שלךלאבאהפתעהלונעשה"אנחנו

 ,כרגילאתה,לכרטיסים",כסףלנושיתךישמחכךכלהואיגיע
בתל-אביב.המרכזיתבתחנהעודשלךהכסףכלאתבזבזת
לאכאילואתהאבל ,אמרתי ,בלעדיובזהבלגעתמרשהלאאבא

ליוהבטתחזקויותריותרהאצבעותאתלילחצתורקאותישמעת
אותוהסטתלאאבלהמצח,עללךנפלשלךוהשיערהעינייםלתוך

הרי"אתואמרת,בסרטגיבורכמולפניוכרעתכשהתכופפתגם

לבד",הכולעושהכברשאתליסיפרת
שליהאצבעותעלהסתכלתיואנישליהידייםאתשמטתאחתובבת

ואתבקיעםלקרקסאלךאני ,צריך"לאוכואבות.מעוכותשנשארו
שלכם",המתיםכלועםשלכםהשישועםשלךאבאעםכאןתישארי
בקרקס.הנמרכמובחדרלהתהלךהתחלתושובאמרת

השמלהעםתופיעהיאמעטשעודוידעתיבקיעםשתלךרציתילא
אהיהשובואנידוגמניתשלבתסרוקתהשיערועםלהשישצרההכי
חשובה.ולאקטנהדודהבתרק

ליותבטיחעדינהעבודהשזותזכור"אבל ,אמרתימסכימה","אני
הידייםאיךהרגשתינאויר.אותיוהעפתצעקתיש!זהיר",להיות
ולא ,מהרדפקשליוהלבשליהמותנייםעלוחזקותשריריותשלך

שלי.הפחדבגללאובגללךזהאםידעתי
אגרטלומתוךהעץתיבתאתמשםוהוצאתיאבאשללארוןניגשתי

אתההפעםכיוגדולהחשובההרגשתיהדק.המפתחאתשלפתיזעיר
התיבהאתוכשפתחתי ,שעשיתיתנועהכלאחריועקבתאחריהלכת
שלבתנופהוהסרתלמרפסת,רצתואתההפנקסיםלעינינונתגלו
ממחציתשיותרהשיש,לוחאתשכיסתההאפורההשמיכהאתקוסם

בו.מושלמותכברהיוהאותיות
אותיות ,ורדרדאיטלקישיש ,הכיןשאבאביותרהיפיםמהלוחותהיהזה

הישרהאיש"לזכראות.כלעוטףדקשחורוצלזוהרות,גדולותהזהב
ועשיתחזןשלובניגוןבקוללקרואהתחלת " ....הציבורלמעןשתרם

רציתיכברואניואחורה,קדימהוהתנועעתמצחיקותהעוויותמן

בואיואמרת,מידיאותהחטפתאתהאבללמקומה,התיבהאתלהחזיר

כפורמןביונכנסלהתחילממהידעתילאפתאוםבעבודה!נתחיל
שעומדשיודעיםרעמשהולפניכמווברגלייםבידייםשזוחלשכזה

מתחילים"?ממה,אז"נוואמרתמרץמלאהייתדווקאואתהלהתרחש.
הבקבוקלךנפלופתאום ,המיקסטיוןבקבוקאתפתחתעניתיוכשלא

ומכסהעבהבשלוליתזורם ,שדכמוממנופרץהכתוםוהנוזלהלוחעל
דקבזרםיורדומשםהריקותבאותיותונספגהמושלמותהמיליםאת
הרצפה.אלבטפטוףוממשיךהשולחןאל

נדבקרקהנוזלאבלסמרטוט,להביאורצתראשוןהתאוששתאתה
הסגורה.במרפסתהתפשטהחריףוריחוהאותיותלתוךונספגאליו

ואחרהריקותהאותיותעלהזהבאתשנדביקואמרתהחלוןאתפתחת
ואילורגלייםלהיותהפסיקושליהרגלייםאבלהשאר.אתנתקןכך

פראינהייתואתהדמעותלהזילוהתחילוטובתפקדודווקאהעיניים
ואמרתלשישמעלבוונופפתהקופסאמתוךאחדפנקסוהוצאתיותר

שמאשימיםשמעהכאילווהרוחהבקבוק.אתהפילהשהרוחלאבאשנגיד
להתעופףהחלוהזהבודפירגזניתונחיתהעשתה,שלאבדבראותה

שנחתועדדקיקיםשמשכפרפריהגינהאליצאוכךואחרבמרפסת
שמונה-עשרשלבזהבהשיחנצץולרגעלחלוןשמתחתהשיחעל

קרט.

נגעורקכשאצבעותיאבלהזהבפיסותאתלתפוסמנסהלגינהרצתי
לכלום.והפכוהתפרקוהן ,בהן

להכניסליועזרתריקהנעלייםקופסתעםויצאתנרגעתפתאום
כללאסוףוהמשכתיואדמהבעליםהמעורבהזהבשאריותאתלתוכה
לכלום.עודיצלחלאהזהשהזהבשידעתיפיעלאףפירור

כמוהאפירופניורק ,דיברולאצעקלאהלוחאתוראהחזרכשאבא
אתושיקחעלישיצעקרציתידווקאואניהלוחאתשכיסתההשמיכה
ועליךכבויותבעינייםביהביטרקהואאבל ,אותיויכההגדולהסרגל
ליקראלאפעםאףומאזבמרפסתהסתגראחר-כךהסתכל.לאבכלל
 •השתנה.והכול ,לולעזור

בכתובים>נובלהמתוךפרקיםשניהםברוח"זהבו"עליזיכרון"("אבני

וייעוץ-ישראלעםשלהיסטוריהעברית,ספרותלמדהבחיפה,מתגוררתפוררצביה

שונים.בכתבי-עתנתפרסמושלהוסיפוריםשיריםחיפה.באוניברסיטתחינוכי

 ."עקר'בהוצאתאורראהדקים""ימיםשיריהספר
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העברמןרוחות

בשביס-יצחקמאת:הקאמרי,התיאטרוןוהרוחות":השדים"לכל
משולח,רבקהעברי:נוסחאלפרדס,מייקלובימוי:עיבודזינגר,

דררותותלבושות:תפאורה

ניסיוןמהוויםולעתיםמורשה,קבלה,מסורת,ביסודםהםעםסיפורי
בפנימגןלמצואאוהבריאהשללמיסתוריןתשובהלתתהאדםשל

משתתפיםרביםהעממי'העלילהסיפורמובנים.הבלתיהטבעפגעי
מערכתלגלותבניסיוןהכלל,אתהרבים,אתמשמשגםוהואבעיצובו
צפויות.בלתיפורענויותבפניהעםעלתגןאשרהגיוניתחוקים

מוצאואנו'בימינוסופריםבעטונרשםנתגלהאפילוהעממי'הסיפור
האנושות,ימימראשית

מיןשלערריםהנימי
במידהאולםהאדם.

"התבגרה"שהאנושות

ל"מבוגרים"להםנותר
'הבלתיוהחיהחםהיחס

עללסיפוריםאמצעי'
לחברו'אדםביןיחסים

ביןלמקום,אדםבין
אדםביןלאשתו'אדם

האגדההאופל.לכוחות
הילדותבימישנולדה

פונה,האדם,מיןשל
לעולםפונהותהיה

שבנו'הילדאלועד'
הנצחיהילדאל

שבאדם.

לספרותנובלפרסחתן
יצחק , 1978לשנת

 • 1991 (בשביס-זינגר

בלבושמר ,) 1908
עלכתיבתוובדרך
שלנשמתהטוהר
עלהעממית,האגדה
חוכמתה,יופיה,

התפלות,אמונותיה
הטומאהורוחותשדיה

לקבלתיידישבשפתהכותבהסופראתהציעאשרהשופטים,חברשבה.
אלה:בדבריםהחלטתואתהיתרביןנימקהיוקרתי'הפרס
שלתרבותיתבמסורתשורשיהאשרנפלאהסיפוריתאמנות"זוהי
האדם.שלחייותנאיבתיאורבינלאומיתלרמהושהתעלתהפוליןיהודי
ונכחדת",ההולכתשפהשלמשורראבוד'עולםשלמשוררהואזינגר
ומרטטאקטואלילהוריהפךאגדה,שלבצעיףשמכוסההרחוק,העבר

המירקםאלפרדס.מייקלידיעלובוימהשעובדההאקלקטיתבמקלעת
לומרמוטבאוליתפלות,ובאמונותבשדיםרקעוסקאינוהסיפורי

לאהבה,והערגההכיסופיםלחשיפתמזדמנתסיבהרקמהוויםשהם
כחמשבארץששההלונדון'ילידהאנגלי'הבמאיולידידות.בהלקיר
סיפוריוידיעלהוקסםהירושלמי'החאןתיאטרוןמקימיביןוהיהשנים
לשפהשתורגמוסיפורים-200כלהנאתווקראבשביס-זינגרשל

מבחינתמענייניםלושנראו-40כבחרהואהזההאוסףמתוךהאנגלית.

התיאטרון.

המהוויםסיפורים 11לבסוףנותרובאנגליה,שלוהקבוצהעםבעבודתו
צעיריםשחקניםשמונההקאמרי.בתיאטרוןההצגהשלהשלדאתגם

ודרמטייםקומייםבסיפוריםהמשתרגותדמויות,-60כמגלמים
מעיןלמעשההואוהדמויותהסיפוריםביןהמקשרהשלד .לחילופיך

בפוליןנידחתבעיירהמילדותוהחלעצמו'בשביסשלאוטוביוגרפיה
מפורסם.כסופרבניו-יורקחייוועד

הדמויותמתחלפותשבוסיפור""תיאטרוןלמעשהיצראלפרדסמייקל
שלהקוהרנטיותבעוכרישהואדברמדי'רבהבמהירותהמספרות
והרוחות.השדיםהגיבורים,בזיהוימסויםקושילקהלוגורםהעלילה
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קבוצה,עםלעבודביכולתוהמצטייןכבמאיהידועאלפרדס,זאת,עם
יכולתבעלתופונקציונלית,ממושמעתלהקהליצורהפעםגםהשכיל
וייחודית.מרשימהתנועה

מסךרקעעלאחדיםלכיסאותפרטאבזריםכלהבמהעלשאיןמאחר
הצעיריםהשחקניםכתפיעלמוטלתהעבודהכלומאיים,שחור

בלב.דכשרונםבכוחותואנשיםשדיםשלעולםליצורהנדרשים
הדרמטיהאלמנטבהםחסרולעתיםאחידה,אינההסיפוריםשלרמתם
תיאטרלי.עלילתילפתרוןהנחוץ

דשאשיריליטולדו'יוסישפריו'ארזבקר'משהבמשחק:הצטיינו
 .גולןושירי

והרוחות"השדיםב"לכללצפותכדאיסיפור'תיאטרון"רק"זהאםגם
אבודלעולםהעמידשהואהאנדרטהבשלרקולובשביס-זינגר'של

 •ונעלם.
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חוטאהואסובלת,היא ,סובלהוא :אהבתם
לבסוף,אךיסוריםלהגורםשהואבכךלה

היא-שםרקלאואולי-בדמיונהלפחות
אותוומכסהזרועותיהביןראשואתלוקחת
אניונכונהיסודיהיורבים ,"כן •.•נשיקות

שאתההתקווהתכבהלאובלבי ,עודלסבול
משיםובלי ,הכוללפדותאחדברגעתוכל

ועונשו',מ'חטאתמונהלפנימתייצבת
 5 ,,סוביה.לפניברכיועלכורעכשרסקולניקוב

הידועזה,לאדםאםהתהיהשעולהכךכדיעד
אהבהוהנדכאים,הסובליםלכלהעזהבאהבתו
הקרבהשלתשוערשלאבמידהביטאשאותה
עולה-עליהנפשומסירתכדיעדעצמית,
 .לאהבתויאבתהסבלהיהלאאםהת::זיה

שהרבהדומהפחות:קשה ,אחרבניסוחאו

היא.חמלה ,ברברשלמאהבתו
יי~דףדברשלשבסופוהיאהציפיהזאת,ועם
שקיימת,מפניקייםהסבלבאהבה.חיסוריםכל

הסבליותר.לטובהשאיפהומכרסמת,ובוערת,
לתיקון.להגיעיהיהשאפשרמנתעל-

שלהמלךדרך ,דברשלבסופו ,כןאם ,מהי
ליסורים?מעבר-לאהבה?ברבר
המתעתדתברוידא,חיהלאהובתוברברכותב
ביחד,אכילהתהיה:לא"ריקנותלבקרו:לבוא
לכרםטיול ,בשופמןקריאה ,תנ"ךלימוד
תהיה."לאריקניות .•.אמנורחלולקבראברהם

הקשר:שלוהארוטיהרגשיהצדבאכךאחררק
לנשקהאלה,בימיםכמוהכוח,בייהיה"אם
-לביעלכחותםולשימךחפצתיכאשרלך

האפס."גבולעדתתמעטשהריקנותהואודאי
שיתוףמתוךרק ,אפשריהואנתפש,הקשר

הכותב.שלקיומוביסודהעומדיםבדבריםמלא
יכולבהםשקועשהיהבעתשרקמשוםוזאת
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 ...שוקט"כולו .פיכמןאומרככה,"ריהב

הנקנה ,היקרהאנושיהרכושאותומלאאך
מתחיליםעתהשרקהיהנדמה ••.רבבצעררק

מהשכל-הביכוריםימיהחדשים,החיים
ההכנה ,הפרוזדוראלאהיהלאעתהעדשהיה
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מהשכלתמונההציגווטיהבןהצייר .) 90

נכתבהומתחתיהמסגרתחיתהבהשצויר

מושגיםלייצרשהדרך<מאחר artהמילה
לייצראפשרותנוצרהמילים,באמצעותהיא

"אמנות").המילה:באמצעותמושגיתאמנות
עשהבשיטתמחולפסטיבלאירגנהאונויוקר
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הסובייקטיביים,מהמרכיביםהאמנותאתלנתק
המושג'.'באמנותפלוקסוסשסימןהדרךהיא
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 ,היוצרמותעםדרכולסוףהואגםהמגיע
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