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המתנמנם;בעורנחרתההאיילותוריצת

 .) 13עמ'(נעליים,רגליה"שבכפות

נכוןהעור 1צילום.היאהנפש 1 •ר owמ
סביבךתשגה~ 1יחידות 11ר. oל~

לה."ורעע,רל.ה;צדקת /-כקתדרלה

רעתהוצאת"חטיפה",קאלו:שלמה
עמ' 126 , 2000

במקומותהמתרחשיםסיפוריםשמונה

"שגרהלקעקעושואפיםבעולםשונים
אמיתותולחשוףונוסחאתיתמרדימה"

כואבות.

חייופרשתהאריות,"בגובטק:נחמה

עמיתרגום:רופאייזן",אוסוולדשל
עמ' 276 , 2000ושםידהוצאתשמיר,

יהודיצעירשלהנפתליםחייופרשת

העולםמלחמתבעתשהתחזה ,ציוני

יהודיםוהציל ,ולנאצילפולניהשביח

כאחנפשמנוחתמצארופאייזןרבים;

לבג"ץועתרקתולי,וכומרנזירדניאל,

 .כיהודיבולהכיר

 ,"כעסהוא"היופיבז'רנו:מאיה
עמ' 79 , 2001המאוחרהקיבוץהוצאת

הרחקנו /תמונה,אינוהעולם"אבל;

ואםתאונה;ואיזוהזאתבטעותלכת

נוכחות /-מהוהעולםתמונהאינו

גוףשלהתגלמותיצירה,רוחשל

יחדבהמוןהריקודתבונה.איזובעשיה;

ולדעת;בסודלגעתמשהו;לברריכול
(העולםבה."ולהיותהתמונהאתלראות

עמ'רואים,מההיאהבעיהתמונה,אינו

יעקבשלבציוריםמלווההספר ) 32

 .בעבורובמיוחדשצוירו Iדורצ'ין

 ,"האחרת"האשהלאו:אוולין
יריעותהוצאתפז,מירימאנגלית:
עמ' 137 , 2000חמרספריאחרונות

מבוגרבגברמתאהבתצעירהאמנית

כיהידיעהלמרותדבקההיאבוונשוי,

למענה.אשתואתיעזובלא

לנסיעות"סיפוריםשיף:אגור
המאוחרהקיבוץהוצאת ,"קצרות

הכבשהסררתקריאה,סימןספרי

עמ' 158 , 2000השחורה

ומזגמתות"חיות(לאחרשניספר

קשים,-קצריםסיפורים 15אויר").

אנושיתחמלהנעדרילאאךעירוניים,

והומור.

המיועדוינצנט,בשםחזירעםנסיעה

ה-העצמאותיוםבמסיבתכיבודלהיות

בית-מחלוןצופיםנאהביםזוג , 50

ואחרים.טובע,הצלתבמבצעהמלון

למדע,שירה"ביןטריינין:אבנר
החדשה",העבריתבשירהעיונים

מבואותסררתירושלים,ביאליקמוסר
2000 

מאתרומדען,משורר-טרייניןאבנר

ועומדלמדעהשירהביןקרבהנקודות

כןכמושביניהן.הניגודיםמתחעלאף

למדעהשירהשביןהקרעבסיבתדןהוא

השירה.שלהמבטמנקודת

אחרהעבים"ושבואמיר:אחרן

כרמלהוצאתהשירים,כלהגשם",
עמ' 354 , 2000ירושלים

והואיצירהשנות-50כהמסכםכרך

 ,אמיראהרןשלהראשוןבשירופותח

סר 9 ~מחיק~לית~שר"הגר!/"הגר":
-v 7ןדתw מ;ת-~ to/ זם 1ר:n ·י~-ם 

 1 ,ר~ p: ~~ל v;ת n ~נ-י~~ 1-~ת·קןר:

~י·סר~י /o ~ 1 ,ר~ ryס~בהיבות w-ת~~
<עמ' "!ר~ 9 :~וים .ח~:~יון ;.ר· t ~ ת~~

3 ( 

 ,"ודמיתי'ב'רחתיאיזקסון:ח.מירון
עמ' 80 , 2000המאוחרהקיבוץהוצאת

שירהספריחמישהלאחר Iשמיניספר

רומנים.ושני

מעץיאכלומישדה;שלעץיאכל"מי

וזהבאחרים,שנוגעועץ /בבית,הגדל

:ךקנמצאעדייןעץשבכלשלבדו.//
מנוכהעתיםאחר:;צבעואםגםאחד;

דווקאועתים / 1טעמותוםעדהירק

מצרים(מכתסופו."אללהגיעמאחר

 ) 59עמ'

מהולנדית: ,""בבלמרינג:מרסל
ביתןזמורההוצאתשניצר,שמואל

עמ' 427 , 2000

בנישלסיפורםמשפחתית.סאגה

מהמזרחשנדדו(לוי>הולנדרמשפחת

הואבעודימים,חמישהבמשךלהולנ.ד

מספרבשלג,לכודיםאחיינושלובתו

והמתים.החיים-משפחתוסיפוראתנתן

וחיים.אהבה ,זיכרוןעלספר

פיעללזין'זזנוךחנרלזלץ:מיכאל
 , 2000אחרונותיריעותהוצאתדרכו",

עמ' 238

מיכאלשכתבהתיאטרוןביקורותקובץ

לוין.חנוךשלהצגותיועלהנדלזלץ

הדבריםביןהקושרתמסהכוללהספר

לבכורתסמוךלויןעםראיוןשלותמליל

"חפץ".

הנעולה,לדלת'מ'פתחעינת:עמלה
הוצאתהדיסלקסיה",מחסוםאתלפרוץ

 240 , 2001אדוםקוהמאוחרהקיבוץ

עמ'

עםשנערךמחקרעלממסםהספר
וכוללדיסלקטיים,סטודנטיםקבוצת

למידה.לאסטרטגיותהצעות

 ,"ללפידים"מוסיקהולמס:הא"מ
מאנגלית:אמריקאי,מפרוורתמונות

עמ' 351 , 2001כנרתהוצאתשביט,נעה

אמריקאיפרוורדיירי ,יןואיילפול

-סיבהללאביתםאתשורפים ,אמיד
המצויעםאותםהמפגישקיצוניאירוע

 .האמריקאיהחלוםתפאורתמאחורי

מוזר","נערסלברוראי:שיאם
 , 2000כנרתהוצאתיותם,ערימאנגלית:

עמ' 254

הביכוריםרומןסיפורים.בשישהרומן

שבע-סרילנקהילידהקנדיהסופרשל
טאמיליתממשפחהנערשלבחייושנים

 •-1983בהמהומותטרוםאמידה,

הקיבוץהוצאת"מיעוט",מנור:דורי

 , 2000לשירהסררהריתמוסהמאוחר,

עמ' 94

מתרגם ,מנורשלראשוןשיריםספר

 ,בt:זהעתכתבוממייסדי

שחורנרלא-כלום/אתהזה"בלי

u,· .:sיו :,j"' 
היופי
הוא
נעם

.l 

מרוסית: ,""שיריםמנרלשטם:אוסיפ
הקיבוץהוצאתאבן-שושן,שלמה

עמ' 86 , 2000המאוחר

היהודי-רוסיהמשוררשלשיריםמבחר

מאסר.במחנהשמת ) 1938 • 1891 (

נבהל /,הצלשכמוזה,הוא"אומלל

זה,הואועני /נושנה,ורוחמנביחה

נדבה."מהצלמבקשלמחצה,שכמת
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רצמבריבערבבחמשחרחור •

ך~רריק~~הף

מחךף י~~וכםתם wנ;~י~י
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w ית~

~ית. wךשףב
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- : T ~~•~;ה~~אי~-לי f 

~לה, ה~;; T ~~~ןכל •~ם
אףלי ,ק~ Q ~ ,;עאףלי
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ברףח;ת,המשננתחשפהאת
 T •:•:•,.:-זז-•:

ממד, ה;~ iJ~ת

~הוכר' ry ~ל;~ן~קז:רי~לא~ה
מףרדשמש,שלא

:• .•• -T 

 .ה~~ iJל~~םא;נ:וידס~ין~די

לאוpר:ר;;ה י~~
~ריקר p~~הף

מחךף, י~~וכםתם wנ;~י~י

 ,ל w ;פ:למטחףט:קמ;~רקים~~ןיק~~ריר
 'ר~~;ןלא ,;ע
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 .ךת;~~ה:קרע,י;ן ה~;ל~~ ת~~~~~
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iJ ל ה~י~~~ט;ך:ה 9חיry י;ת
 ת~~;קךמ;ךר;ת,~הףנ:וית

ח~~~חףת~ל;ס~ים
דטףל י~~ף~~סר~קךם~ין

לףם /oםל;ן' iJ~לף~~נ;ךך~ירהר Qq ,ת;ה~~ך~ב;ת

 ,לש;ן:קמ;ס~ריר~תש w ~~ ,בר~~ס~ש , י~י~~~לחףץ~ל
o/ ~:םךסרים, 9~ךף~ים,גךק;~~~ים, ם

קז;יים~יש;ן':קמ;קךס~ים

~גף~ים~ךט 9 ~~י~י~ת;ךע, pך rמ~ל
ח~~~ךלףת י~~~ןלק, ש~~ש;קף
 ,ם~ן~מחןש

:קמ;סרףם~ת~פ;רר

ע,ךב. 7PiJ~ן1כיא;ך:ה

אינקובציה

ז:יי, ry~ר ם~~

 , f:P:קמ; י~~ ב~~~סר 9 ~
o/ לכףב~i] ~ב. 

השכחה"מןהצלהשל"פואטיקותמתוך

מלאכהאב

i] ד~יל":פ~i] ~~הל, 

ההחרשהעב;דת .ז;ר nאואביעלייעברףימים
• T : - -T --:-• :• יי.:-:----: T T 

 ש~~:קמ;ה, f~י~יוכ~ז:יין,ס~ךב~לסע,צף~ה
 י.ל~ך/:נכםתסא'~ר'וכםת ת~~ J/ ~~רב /o~;קרי
המפנ;תעיניםע;פרת,

:·:· .. -. -.•· : 

 ,ם:~ /o~ד~י~ים~;חים
דךע;~ים,.:קמ;;נףמ;ת~~ךים

חורים~;נף~ים~ם~~ים iJק;ל;ת
מ:רק. ך,?"~א

o/ לשףב.~~ינ:וי~ים
~נכ:ם. /oךא wלר wנ;סרס~ים~~ז:יים

ל;ן. o ~ךםז;בםר wiJס:הלא~ע;ןם ,;ע

רק,ח~ך Z:~זיק ry~ךכק
ל;ןה.

ס~ם,ליתא~רןר' g ~~סהסך~ה. י~~~
o/ ~:םי~ך~~~ ם f ·ליסi] ף~~:פל 

ת w~רס~רירס~ב,לייא~רט;ב,
 • f:P~1יףם~יב; 9

 .י~~ Z:~ע,גףת ry ~ p ~ י~~~סיף~ק;מ;ת iJ~:פל י~~דז:יי pח~ר; י~~ ל;~

~ילי'~ן ר~~:רם:לי'לא
~ל;ןה~חיךה::ז~ג~מףת

f מ~סשףך~ע,~קים, ;מ~מ"ק; wq ~ה. 

ד~י~ה.~ריי;~ר י~~~םת p~ך
 .ב~;פ: י~~

לtע,א,ןל.

 .ה~ T,QiJ~ה ryזpך [i י~~מףל~ל י~~
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קורא?מה

אורייןיהודית

צחקי•ד•דיה•

גלו•בראש

איכר,ד,עגלד,
ריו,ד,

גלוי'כראשיצחקי:ירידיה
זמורה-חיפה,אוניברסיטת

עמ' 271ביתן,

"יותרשאמר:הואהמדרשלאלא,
שמרה-השבתאתשמרומשישראל

יהודיזהאתכתבישראל".אתהשבת
שמתקראהרוחניתהציונותאביאתאיסט,

אתישמורמה Iכךאמנםואםהעם.אחד

שבתשומראינוככולושרובו Iישראל

כלל.
החילוניחייאורחעלי.מעיקההשאלה
העםשלייחודואתלכלותחלילהעתיד

מאהתוךכאןותיוותרהעתיק,היהודי

שאינהמוזרה,אורתודוקסיתכתשנים

ואינהטריפה,מחמתביהודיםמתערבת

ובניממזריםבהיותםליהודיםנישאת
כתאובזמנם,הקראיםכמומשהונידה.

יהיהמיאזהיום.שלבפנסילבניההאמיש

 .אנחנואוהם Iהיהודי
נקודתמאותהיוצאיםואנייצחקיידידיה

ריקה","עגלהלמושגהתנגדותמוצא:
ו"החזוןגוריוןבןשביןבשיחשנולד

שהתרבותיצחקימוכיחבספרואיש".

בערכיםעמוסההעברית-יהודית

המלאה"מ"העגלהיותרהומניסטיים,
המרתקבספרווהמצומצמת.הצרה

הקודש,לכתבימתנכראינוהואוהמאלף
הביקורתיתהגישהאתמטעיםאלא

היהדותהתפתחותאתמדעית,

דרךאברהםשלהראשונימהמונותיאיזם
והשו"ת.המדרשיםהגמרא,המשנה,

וההלכתיותהדתיותמהיצירותאחתבכל
בההסביבהשלההשפעהאתמאירהוא
הפרושים,כמוהוחיהדרךעלאם Iישבו
יפתשלכ"יפהפיותואימוץכדיתוךואם

היהדותשלהסטגנציהשם".באחלי
מאתייםבתלדעתוהיאהאורתודוקסית

מפרה.זרההשפעהמכלכשניתקהשנים,

קודם,החלההלכתישהקיפאוןנראהלי
 •-16הבמאהערוך""השולחןמימי

אתהומניסטיתקריאהלקרואאכןאפשר
האיסור-ציווילמשלכךהקודש.כתבי
מספר"ךנתבמופיעתונה"לאה~ר"את

אחר!איסור-ציווימכליותררבפעמים

פעם.מעשריםלמעלהלמנותהצלחתי
האדם",זכויותלשמירת"האגודהלימה

ה-המאהשלההומניזםמפסגותשהיא

כלפיהעוולנגדמתריעההתורהאם , 20
בעוד .אחרחטאמכליותר(הזר),הגר

בפולמוסיםזמנםמכליםוהיוםשחדרינו
ביוםשנולדה("ביצהנואליםנושאיםעל

 .העיקראתומחטיאיםטוב")
העתי.דצפילגבידעותינוחלוקותלצערי
שללאופטימיותלהצטרףיכולהאינני
התרבותעלמרחיבהואכאשר Iיצחקי

מימיהעשירה,החילוניתהיהודית
בארץ.ודורהתחיהההשכלה,
הדתיים,הכתביםראשית:

 1מונופולעליהםנטלהשהאורתודוקסיה

עודהמשכילהישראלימהצעירהורחקו
אינוהואהאסקימואים.מתרבותיותר

כלשהורעיוןאומהתנ"ךאחדפסוקיודע
ישראל.ממחשבת

העםואחדטשרניחובסקיאתאפילו
כלעלהלימודים.ממערכתסילקו

ונותרההכורת.עולההזאתהצמיחה
נחמן". ....נח ..."נחהאיוולת

קרוביםהעבריתרובדישכלכמישנית:
השפה.סיאובאתכואבתאני Iללבו

קיימתשכןומתאבדת.הולכתוהריהי
הלשוןלביןהעתיקההספרותביןקורלציה
 .זואףתישכחזו'תישכחאםהעברית,

מאהאוחמישיםשבעודיערובלנומי

הראשגלויהצעירהישראלייוכלשנים
(כמקרהתרגוםבליהתנ"ךאתלקרוא
הבריטים).אצלצ'וסר

מבחיןאינויצחקימכול.וחמורהואחרונה
הואהחותםבפרקליהדות.יהודיםבין

היהודיםשלהענפהתרומתםעלמצביע
הטרגדיה:עיקרכאןאבלהעולם.לתרבות
מתחילהכיחידיםיהודיםשלגדולתם
זהאםיהדותם,אתנוטשיםשהםמרגע

שבכדגוארנולדומנדלסוןומאהלוהיינה
וסוטיןופרוסטמרקםאוגרשווין,וג'ורג'

שאנו Iאייזנשטייןסרגיאוומודליאני'
מתרומתםמתבסמיםהראשגלויי

שיצחקיקוק,הרבואילולאנושות.
יודע.מימכיר'מי-מהגותומתפעל
למד"אילולחברו:אברךאותוכמאמר

והנהגדול,רבממנויוצאהיהאיינשטיין,

ממנו".יצאמהתראה

עלמדברהמבריקבניסוחועוזעמוס
כלזהותם".אתשמקיימים"יהודים
שלאיהודיםזרועההאמריקאיתהצמרת

לאואפילוזהותם,את"מקיימים"
לנדנדמתעקשיםאנורקאותה,מגדירים

לשעברהחוץשרתכךאתם.משלנולהם,
 1כהןההגנהושראולברייטמדלין

הרוסיהויולןואפילורוםדניסומיודענו
אברמוביץ'.איזהבסוףהואבעולםהגדול

אינהאולישהיאביולוגיתיהדותזוהי
כלל.לרצונם
מלא"כליהיותיועם Iליצחקיבניגוד

עלדווקאעתידנואתבונהאניחטאת",
שברההיאהדינמית.הרפורמית,היהדות

שומרת Iהזמןברוחמתפתחת Iהאיבוןאת

ומסורות,מנהגיםומספקתקהילתיותעל
-לאאנילו.זקוקכנראההרחבשהקהל

זוהישכן.כנראההחילוניהציבוראבל

ואינהמפלגת,שאינההומניסטית,יהדות
העולם.תרבותנגדחומותמציבה
דבראותולאזהיהודיאתאיסטלהיות
 • .נוצריאתאיסטלהיותכמו

אומשיח

ליפסה jאפוו
כתרדמת,נערהקופלנו:ראגלס

הוצאתאמיר,רנימאנגלית:
חמראחרונות/ספרייריעות

עמ' 378 , 2000

חונישלהשינהשנותשבעיםאםספק

קופלנוואגלםשללאוזניוהגיעוהמעגל
הגרמניהאגדהסיפוראבלהקנדי.הסופר

בגירסתוולוהגיע,גםהגיעוינקלואןריפ
וושינגטוןהאמריקאיהסופרשל

כשהתגורראותושפיוסםאירווינג,

 .) 1820 (באנגליה

חבורתריפפוגש Iביערלצודיוצאכשהוא

מתקתק,בליקראותומשקיםהםגמדים,
שנה.עשריםלמשךתרדמהעליוהמפיל

חוזרבימים,באכאישלחייםמתעוררהוא
והתפתח,השתנהשהכפרמוצא Iלכפרו

בטוב.תםוהכולחדשים,ידידיםלורוכש

לוגמתבתרדמת""נערהגיבורתקארן
 , 1979המולדחגבמסיבתליקרהיאאף

ואףואליום,בגלולותשהתמלאהלאחר
בעודשנה.לכעשריםנרדמתהיא

ורקאךמקומםתרדמהשנותשעשרים

הדיוקלשםקארןעתיקים,עםבסיפורי
שהמתרגםמהל"קומה",נכנסתהמדעי

תרדמת,בעבריתמכנהאמירדני

האגדתיים.התנומהאומהשינהלהנהיגה
עשרה,בניחבריםשבעהשלסיפורםזהו

 1כשגאון Iמוונקובררחוקלאהגדלים

לפתעלוקה Iוהמשכיכןהחתיךהנער
הואגארד .לעולמווהולךבלוקמיה
אותומאלץמותואך Iהרומןשלהמספר
ולהעיברוהתפקידעלמאודמוקדםלוותר

מאוהבים,וקארןריצ'ארד .ידידולריצ'רד

מספיקההתרדמת,טרםשללילהובאותו
ולאבדמלא"ל"מגעאותולפתותקארן
בתוליה.את

גופהמשותק,מוחהנתונה,היאבובמצב

והיאמאפירשערהלהתפתח,חדל
אבלפוסקת.בלתיבאינפוזיהמוחזקת
חייםמנהלתהרחמיתשהביולוגיהמתברר

היאאהביםלילמאותועצמאיים.
יולדתחודשיםתשעהומקץמתעברת,

בריאה.ילדה
 1979בין •הספרשלהראשונהמחציתו

החבורהמאמציאתמגוללת ,-1997ל
לטיילעצמם,אתלהגשים Iלהתבגר
דברשלבסופואךולחוות,להתנסות

וחשיםהולדתםלעיירתכולםשבים
ה-"דורהפופולריהמושגאתכלוזרים.

X " והוא ,הראשוןבספרונדקופלטבע
ספרו'ש'מפו"הסוציולוגים.בקרבהופץ

"נערהאתזו.הצלחהעלחזרלאהעוקב,
שאימתודומה ,-1998בכתבבתרדמת"

הרומן.אתלושהכתיבההיאהמילניוםקץ
הסימוןלפי 00בשנתאנוכשעתה

הפניקהמעמנונשכחה Iהדיגיטלי
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לקראתבהאחוזהיהשהעולםהכללית
קראואנשיםהשלישי.האלףאלהמעבר
אפוקליפטיים,כסימניםמפחידיםאותות

ועדנוסטרדמוסהבינייםימי"נביא"מאז

שאיימההגלובלית,ההיי-טקמערכת
אומשיחאועולם.סדרילשבש

אפוקליפסה.
לחיים,לשובסיכוילקארןאיןכינראה

אותהלנתקאפילומציעהואמה
הגרומההנערהאבלמהמכשירים.
ריאות,בדלקתניגפתוהמשותקת

חוזרת-גיסיםומעשהממנה,מחלימה
אבלבגילה.בתלהשישומגלהלחיים,
שהתקדם'העולםוינקלואןלריפבניגוד
בשנותערריהםכבלרוחה.אינובלעדיה

עלידעוולאבמריחואנה,הסתפקו-70ה
לגילהקרביםחבריהעתהואילוהאיידס,

ודופקיםוהרואיןלקראקמכורים 40
היאאיןלכאורה,החיים.אתלעצמם
צפיםאטאטאךחיתה,היכןיודעת

כאילווהתרעות,בלהותקרעיבזכרונה
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חורבן.בפניהעולםאתלהזהירשורגה
עתידניתאפוקליפסהקופלנומתארכאן

נותריםהחבריםששתרקשבהפנטסטית

כרוחהמנוחגארדלתמונהחוזראזבחיים.
תפקידאתמריצ'ארדנוטלרפאים,

נביאשלשליחותממלאכשהוא Iהמספר
נראההספרשלהאחרוןחלקוזעם.

פרקיםלז'אנר.מתחברולאמפוברק
מפורשתלהטפהמוקדשיםשלמים

כהעדהיוחבריוחיילהדהים.ופשטנית

 1חזוןונטוליערכיםחסרי /מתוכןריקים

אתשוויםלאהחייםשכאלהובתור
אתפניםאלפניםשראהגארדעצמם.

שתיבפניהםמציבהעליונות,הישויות
עלחוזרשהואודומהאלטרנטיבות.

• 

נוח,ותיבתהמבולשלהתנכ"יהאירוע

 1משופרעולםיתחילשבעקבותיהמחיקה

 .וידידותיערכי
 11שיהיה.טוב,נו

~ו

חשבונותחיסול
דיפלומטי

פרשתפלמור:אליעזר
מעורבשלמיומנו ,לילהאמר

כרמל,הוצאתשיין'לא
עמ' 140 , 2000ירושלים

אליעזרהדיפלומטשלספרועטיפתעל
אתמצאבההסיטואציהמתוארתפלמור
בנוסחלילהאמרפרשתבימיעצמו

השליחות"סיפוריום':'בצהריהמערבון
פתאוםשהוטלדיפלומטשלהדופןיוצאת
בחזיתבודדוניצבהסערהלעין

 ]![ " ...המערכה
הפן Iמכליותרנחשף, Iהספרלמקרא
בשעתהשהסעירההפרשה,שלהאנושי

העולם.את
בושיקיאהמרשלחיסולופרשת

המוסדשליחיעל-ידי Iבלילהאמר
שלההיסטוריהנחלתחינה Iהישראלי
נוכח Iנשכחושכברהמוסדכישלונות
התשעים.בשנותשפורסמוכישלונות

בשחרורהדיפלומטיההשגכידומה

היחסיםמערכתובשיקוםהאסירים

נורווגיהלביןישראלביןהבילאטרלית
והר~יההספרבמרכזהעומדתהיא

מערכתשיקוםהפרשה.שלההיסטורית
זקוקאינוהמדינותשתיביןהיחסים

שהבשילמדיניהסכםנוכחלאישור
"הסכםבשםוהידועהנורווגיבערוץ

וערכו.טיבועללעמודבליוזאתאוסלו",
קריאספרשמאפייןמהכידומהאולם

עםדיפלומטיחשבונותחיסולהואזה
שלשגרירהשהיההשם,עלוםהשרגיר
בספרנזכראינושמועת.באותהישראל
מצאתי 130בעמודאךאחת,פעםאפילו

'צ'נחןבשםספרלאורהוציאהואכי
בשנתלאוריצאהספר ."החוץבשירות

שלאכדיהביטחון.משרדבהוצאת 1995
אשר Iקינןביצחקמדוברהבנות,אייהיו

 " ..אחרתגם"ואפשרבספרוהפרקלפי
משרדעל-ידי 1960בשנתהושאל
לידישראלשלנציגהלהיותהביטחון
אטומיתלאנרגיההבינלאומיתהסוכנות

למשרדשניתהושאל 1972ובשנתבווינה
מינויבנורווגיה,לשרגירלהיותכדיהחוץ

היושלאהחוץבמשרדמיהיו-שלדבריו
שבמושגמכאן .) 91<עמ'ממנומרוצים

כנפישעונדבמימדוברלא"צנחן"
במשרדקריירהשעשהבמיאלאצניחה,

החוץ.למשרדו"הוצנח"היבטחון
לאורךבאשרמשמעותית,חינהזונקודה

בלי Iקינןעםפלמורמתחשבןהספרכל

שמו.אתאחתפעםאפילוכאמורלציין
ללמודניתן Iזועודבהשלהעדרהלעומת
בשפהפלמורשלבנושליטתכימהספר

שבסוףכזאת,לרמה"הגיעההאנגלית,
הראשוןבפרסזכההלימודיםשנת

שביתמקורית,שירהלחיבורבתחרות
מדילקייםנהגבאוסלוהאמריקאיהספר
 ;) 48<עמ'תלמידיו"כלבהשתתפותשנה

באשרהקוראיםבעיניהדבריקלואל
"אתכיפלמורמצייןהעמודבתחילת

 1האמריקאיהספרלביתרשמנויגאל

באנגלית".אחתמילהולוידעלאוהילד
מילההספרסוףעדיידעולאהקוראיםגם

שמומילותשתיים:נכוןיותראואחת,

קינן.יצחק-השגרירשל
שלשמוציוןאישלהמשמעותבעצםמה

בהצבת Iופלמוראליבא Iמדורבהשרגיר?
ובזמןנכוןהלאבמקוםנכוןהלאאדם
דורשפתרונהאשרסוגיהזוהינכון.הלא
הקיימתהספרותבכלמדוקדקעיון

תיחקרוגםכמו Iלילהאמרפרשתבנושא
במסגרתבהלעסוקניתןלא Iלכןעדים,

 .זו
ראייתוכילהתרשם,רקאוכל

היאקינןאתפלמורשלהביקורתית
למעשהזהואין Iהספרבמרכזהעומדת
לא.אםזובראיהצודקהואאםמשנה
השרגיראתצובעהואשבוהצבעכינראה

לאופןבנוגערקלאמשחורשחור
לבריאותובנוגעגםאלאתפקודו,
כותבהוא 23בעמודלמשלהנפשית.
העשורבתחילת I"השגרירכלהלן:
פולשנימבטאליהיישיר Iלחייוהשביעי

שישבתיהזמןכלבמשךממניהרפהשלא
העצבניהמצמוץמקורמהתהיתימולו.

עינועפעףאתלפעםמפעםשהניע
פניו".ארשתאתושיבשהימנית

השגרירעלבביקורתומסתייעפלמור

רוזןמאירשלבשמומביאשהואבעדות

אתהחדהגיונובאיזמלוניתחש"תיאר
הערכותיוואתהשרגירשלרעיונותיו

ולהיסחףלהתלהבשנטהאופיואתותיאר
גםבקודששכדרכואלאיתרה.בקלות
בדיחותיושלהשופעהמעייןהפעם,

אכזב.לאהשיחהלחללהנזרקות
אשתעלבחוםדיברזאת,לעומת
החיהוהאציליתהיפההאשה Iהשגריר

בצלועצמהבתוךמכונסתרבהבמידה
 .) 37<עמ'הנמרץ"אישהשלהכדב

"עוףהיהופלמוראליבאקינןהשרגיר
המכונהומסרןהגברתואילומוזר",

עםשותפהחיתההעתונות""נספחת

כמעטהמתוארתבסיטואציההשגריר

אשרמוזר"מעמדסיאנס:חיתהכאילו
אחרמקוםבשוםנראהאינולוודאיקרוב

לשמאלונעמדתומסרןהגברתבעולם:
הכתיבהשולחןבראשהיושבהשגרירשל

הטקסטאתמעמידההמימדים,גדול
המקוריהמאמרמוללאנגליתהמתורגם
אתומפרשתומסבירההנורווגיבעיתון

אתשאלתיעיניהם.לנגדאשרהחומר
הזאת,ההצגהדרושהחיתהמהלשםעצמי
עצמואתהסבירהמתורגםהחומרהרי

לאוהשגרירומדויקת,נקיהבלשון
בשפהזאתדברךלהשתלםמימלאהתכוון

ניצבאניגםהייתיתחילההנורווגית?
שתריסיו Iהשגרירשלבחדרוהזהבמעמד

השולחןומנורתביטחוןמטעמימוגפים
אתבמעטמפיגההיוםכלהדולקת

כי Iזמןלאורךלאאולםשבו'האפלולית
נורווגיתללמודההחלטהבלביגמלהכבר

לישתאפשרוברמההאמפיריתבשיטה

לפיבעיתוןהמתפרסםמדיניחומרלהבין
למדתיששםבבלגיה,שנקטתיהדרך

מדינייםמאמריםלהביןהזאתבשיטה
 .) 39<עמ'בפלמית"

מבחינה Iכבעייתימצטיירהשרגיררקלא
תנאיגםאלאואישיותית,תפקודית
באשר Iעצמופלמורשלהפיסייםהעבודה
הבית,מרתףעלישבלישנועד"החדר

נחסמה-דווקאהרחובמן-אליווהכניסה
במנעולהנעולהפשוטהעץבדלת

היואםרב.מאמץבלילהסירושאפשר
שרגירותמשרדיאתבאווירלהריםרוצים

המרתףחללאלהדרך Iבאוסלוישראל
היהבעיהשוםבליחסומה.חיתהלא

במרתף,החבלהמטעןאתלהניחאפשר
עתידהייתישעליולכיסאמתחתדביוק
בלילה,וכמהכמהאחתועלביוםלשבת,

בלילות"אובטחלאהשרגירותמבנהשכן
כיפלמורכותבאחרבמקום .) 24<עמ'

השגרירותמשרדישלהעלוב"מראם

הםוגםהעובדים,עלגםהקריןבאוסלו
 ...ובהתנהגותםבמראםעליבותאמרו

אחדרגעכמעטהיהלאהקטןבמבנה
היוהספוריםהעובדיםפרטיות,של

שניסואימתכלבזהזהנתקליםכמעט

החדרים"שביןהצריםבמעבריםלעבור
 .) 72 • 73<עמ'

מערכתו/אואלומחדליםשרשרתהאם
השרגירמתיפקודשנבעההעכורההיחסים

אתהמסבירההיאופלמור][אליבא
האישורשלהלידהש"חבליהעובדה
התמשכוהזההסיפורלפרסוםהנדרש
 ...להשגתוסבירזמןלכלמעברהרבה
הסיבהחיתהמהבמפורשיודעאינני

הרשמיתשסיבתולעיכוב,האמיתית

נושאיםמספרלבררכ'צורךהוסברה
<עמ'הספר?'"עוסקבהבפרשההקשורים
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חוזרפרסוםאוגילויחיתההסיבההאם

למשלבפעולה,הסוכניםמחדליעל
הגםסלאמה,חסןכעליבושיקישלבזיהוי

בכריכתששחתהגלדניקוףשמריאנה
הפעולה,למפקדשדיווחה"טענההשהיה

בתמונה?"המבוקשאינוברכיכההאישכי

 .) 81<עמ'

האינפורמטייבבמידענעוצההסיבהואולי
כמולשלטונות,שנחשפוהסוכניםשל

מפורש"בניגודארבלשדןהעודבהלמשל
כזה,במצבמקובליםההתנהגותלכללי
אתוהוסיףבפעולהשלוחלקועלסיפר

 .במישריןבהםקשורהיהלאהפרטים
אולםבשקיקה,לווידויוהאזינוהחוקרים
 .) 64<עמ'הגיעה"לאלהשציפההתמורה

השמועהבציוןנעוצההסיבההאם

המוסדראשנוכחות"עלשהתהלכה
<עמ'בלילהאמר"?הפעולהבזמןבאוסלו

שטרםנוסף,במחדלמדוברהאם ;) 70

נחקר?

למשלכמואגבי?במידעמדוברואולי
אירופהמזרחבמחלקתהחוץשבמשרד

ביצירת"שעסקה'בר'בשםיחידהחיתה

עלההגנהבענייןבמערבקהלדעת
<עמ'המועצות"בבריתהיהודיםזכויות

חיתהשזוהעודבהמעצםעולההדבר ;) 35
ובגינהבפאריסרוזןמאירשלשליחותו

 .פלמורהכירו
פלמור--הבילאטרלייםלהיבטיםמעבר
הפרשהמחדליפריסתגםכמו Iקינן

בידיקלהבידהכתובספרזהווספיחיה,
סיפוריתיכולתבעלועוקצנישנוןאדם

התמונהעומדתבעינהאולםמרשימה.
-למדיעלובבאורהמוצגהמוסדשל

 • • 2מס'הבישעסקכפרשת

ברבעיוסף
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בגיהנוםהחבויגן

כתם,עםאדםפורמן-אלבז:רחל
עמ' 47 , 2000"גוונים"הוצאת

למחצההרומנטיתאמרתוזכורה
-קירקגורסרןשללמחצהוהאירונית

בלבוהמצפיןאומללאדםמשורר?"מהו

שהבכיכך'בנויותשפתיואךסוריםיי

נשמעיםדרכןהעובריםוהאנחות

היטביודעיםהריואנוערבה".כמוסיקה

הרבהוכישמחים,שיריםשאיןומזמן'

החסרעלש,ישבהאיןעלנכתביותר
ולמשמעות,למלא~תהכמיההעלוהאודב'
ועלוממומשהמושגעלהמצוי'עלמאשר

האחרוןהשיריםשבקובץדומההממלא.
כתם"עם"אדםפורמן-אלבז,רחלשל

וכאובהמרוכזתפנימיתבצריבהרותכו

אדםשחייוה"ישים"ה"~ינים"כל
כאוטיתבתערובתבהםוספוגיםטובלים
משיריהאחדבכלאבל .ברורפשרונטולת

הדקדוקייםהזיהויסימנימתוקףרק(ולא
מובחןלנקבה)זכרביןבעבריתהמבדילים
נשיקולתובה,לטעותשאיןבברירות,

"שירתולא"נשית"שירהלאמובהק.
אשה-ילדה.אשה,שירתאלאנשים",
הולמתוקשוחה,רכהוריגושיאוששירת

מתריסהוזועקת,מתרפקתולוחשת,

וכנועה.מתמרדתומשלימה,
חוויהגושימצולקים,נפשייםמשקעים
היזכרותהבלחותומעיקים,חריפים
מזיניםאלה-לבוצובטותמדויקות
שיריאתרחםללאהמצליפהבזרימה

המאופייןעולמהמגוףכולםוהםהקובץ'
אשהזאתועםהיא,באשראשהאשה;של

חייםקורותעםוחד-פעמית,ספציפית

מאוד,עמוסיםייחודיים,עברוגלגולי

השיריםודווקאעצמם.נטלתחתכורעים
וה"סמובריים"והמשלימיםהכנועים,
ברגיעתם,ביותרהסועריםהםבאווירתם

בתעוקתביותרבךוהנוגעיםהפוצעיםהם

ובאמינותם:תובנתםבחריפותאווירתם,

אלהקובץשלהאחרוןבשירהיוצאתזו
"המסעבדרךמסעדהלחפש Iהירקון
ההופךההוצאה",ביתאלוהמפרךהסופי
מוצאת,ולאהחיים,מסעעללמשל

"כל-היאחזרה","הדרךאתכדבריה,
לשמרבמפתח"האוחזתזוגםוכךאשה"
במראה""מכהגםבעתובההמסרגת"את

חרדה;הלומתבעודהמולה,הנשברת

הטירוףמפניאין-אוניתקיומיתחרדה

אשה""כלזוהיהשרידה.כוחאודבןומפני
נאבקת Iופירוריוהזיכרוןפתותיעלהחיה
השכחה"באגפיהעולה"העשןונגדבעד
חוטעלהרףבלימיטלטלתוהיאשלה,
שביןהלא-קיים,אוליהלא-נראה,הגבול
לביןההלאהואנרצייתההישרדותתאוות
רעל'.'צמח"לקטוףכמאמרה, Iהפיתוי
לבדה,היארקבשיריםששוכנתהאשה
בדיוקלחוותמסוגלתאשה,היותהמעצם

הרוחשאתגםכזו'אמפתיהומתוךכזה

גםכמוודודתה,ואמהאחותהשלבקרבן

אלכזןרמופרחל

כתםעםאדם

יםרי~'

ציוריםולבדותאחרות,דמויותבתוכני
יום"יוםמילים"לתלותמסוגשידיים

אלהדימוייםשלייתאת"לחבראו
"כורעתכשהיאהמתבקשת",התמונה

"שלאהמתעקשהחרוזאתללדת"
כמושיריםבשניכךלהיוולד":
הישגהמהווים ) 12<עמ'ארספואטיים

אמתמתוךשנובעלציון'ראויכתיבה
השירלידתצלולה:ושיריתנפשית
התעברותכמעשהבהםומעוצבתנחווית

הכאבמלואעלהריונית"והתעגלות"
 .בהןשכרוכיםוהעונג
כן Iהכרונולוגיהזמןשרוחקככל

מןוהמראותהקולותלהתפקעמתעצמים
הנעיםבמערבולתיותם,המסחרריםהעבר
המזכיריםבשיריםיחד'גםואחורהקדימה

גרסיהגבריאלשלאמירתואתכךכל
איתןנושאשאתה"הילדות,מרקם:
שהיאככליותרלעשירהוהופכתצומחת

מזדקנת'.'

יודעתגאולהשברחובבפנימיהכבר
זומדי'מוקדםשבגרההקטנה,הילדה

"המבוהלת","הבוכה",ה"מאובנת",
עליההמציאותבפנילהתגונןשכדי
ואולישכחה'.'של"צמותלקלועללמוד
הגדול,הפחדבהניטעושםאזכבר

"קבורתשלמולידםהמשתק,המרתיע,
האימהות",ארנוןו"חשקהנשיות"

משחקושלההתבוננותאימתשלתוצריה
לזכירה.שכחהשביןסופיהאיןהתופסת
בדומהמאוכלס,האשה-ילדהשלעולמה
בפיותשלה,הקודמיםהשיריםלקובצי

ביןמתרוצץהואוהצבעים.הסוגיםמכל
חתוליםעקרבים,שורץלצוקים,תהומות

והנרדפיםאותההרודפיםופרעושים,

כמבעה,מדלגתשהיאתוךעל-ידיה,
נואשחיפוששברייתחייה",ב"מסבאת

מתיקותם-אתמחדשללכודוניסיון
אבלגנובים",ילדות"פלחישלמרירותם

כאמור' Iחיכוזהחיפוששלהאחרהפן
ומתמדת.מוטבעתמוותערגת

מתקיימתשבשירים,האשה-ילדה
הנחושתכלי"ביןצרבחדרושורדת
השיריהעיבודומכוחהיוקד",לסמובר
כאןהמכונה Iלעצמווהמודעהבולם

אתהופכתהיאשוקטת",נתונים"הצפנת

על Iכאחדוהשיריהקונקרטיהזה,החדר
התובנות ,"אשליותל"בית Iאבזריו

לעיתיםבתוכה,ומתקוטטותהמתרוצצות
בחדותלהמבהירותמתנגשים,בכיוונים

כךכלהססגוני""האיכינסבלתבלתי
מתים",ל"תליהפוךשבשיריםחייהשל

ויצלולמאוד'וחיהמוחשיתנוכחותבעלי
הבלתיהאולטימטיבית,האפלהתוךאל

ניתןבההיחידההוודאותחינהוזוהפיכה.

בשירלמשל'קוראים,שאנוכפילבטוח,
ינטושלא'המוותשבקובץ)המרכזי(אולי

נכחהשלאהאב,דמותגם .) 35<עמ'אותי'
וצפהמשוקעתקודמים,בקבציםהרבה

והאנושייםמהמרגשיםבכמהבבולטות

המושגחאב-תינוקזהוהקובץ.שבשירי

ודמותוהבת-האם,על-ידיומטופל

שלכאחדומנחםמעיקלצומתהופכת
משחקישלומוחשית,רחוקהשואהזכרי

מעולם,היולאאוליאשראבודיםילדות
זההמולחמיםוהאשמהאשםרגשישל

ואתהאב,אתלאבדהפחדשלבזה,

לטובת Iמסמלשהואהאבודהעולם
בתוךבעגלה",(לו)האורבים"העורבים

סביבו'והולכתהנטוויתהליליתהרשת
"שלייתאללשובהערגהכולנו.סביבכמו

 ) 30<עמ'הרחם""אללהיאסףהרחמים",

בחווייתהמרכזיציראפוא,היא,

אשרזו,אשה-ילדהשלהקיומית-השירית
ושברייתירח""מוכתלהיותעליהנגזר

הגיחהמרגעהאימה"שלהטירוף"קסם
לבגרותה.ועדהעולםאל

שלאיכולהזההשיריםאוסףןיא Iוכמובן
<עמ'זיכרון"שלה"קולאז'יםבתוךלהכיל

עצמואתויוצרהמעצבהאשהזיכרון ,) 5

הכוויותאתהכתיבה,באמצעות

שאינהפיההציאת 1באהבה""המדממות

 ,) 17<עמ'העדנה"ל"טעםלעולםכלה

ה"להתאחותלטעםוהצמאהכימהוןאת
"אני"ביןמחיצותלביטולולאחות",
שבספרהארוס-הרסששיריל"אתה",

ועזה,מקוריתבציוריותלבטאםמיטיבים
מאו.דוחריפהתבליניה

ו"עכשיובאמת"היה"לאשהיה""מהאם
 ,) 10<עמ'חסומה""הדרך/מאוחר"כבר

החייםאת"ללחלחהואשנותרמההרי
"לבכותהדימוי,כלשוןלחים",במגבונים

כתם"עםשירלכתובאושהיה",מהאת
הופךשהכתםבאופןבריאות",גדול

 1האוקסימורוניהגילויעניין.שללעיקרו

 ,) 27(עמ'בגיהנום"שםאיחבויש"הגן

לולקרואבלאאותוחייםשכולנוגילוי
מתוךאחדהואהמדויק,המפורש,בשמו

מקורייםשידייםמבעיםשורת

שלפנינוהקובץאת Iלטעמיהמעמידים,
השירייםהכתוביםעםאחתבשורה

ליהמוכריםביותרוהמרגשיםהבשלים
 •האחרונות.השניםמן

גלזמןלאה

וחציסוםקרוני

 ~ווילקהמדיהדיינו
 ::rאלוןאברוואנגלית:מגרמנית

סתיויום

 .~אד~דר ז:~ iJע.ת. ה~~~לי'
 ,ח!בi~דף~תז~ש ij י~;ע~~ל
 • ,;ע~לרית .?iס~~לח ת;,,~ [lר~

~ r, ז5~תשry ר;~יij ד~ךיiJ ם,·ן.ן~יד~יל
-~אדךר;~~ים:~ים י~~לסםף gה;
 ,;עדא~ל.א ryן;סםס~ץ~ר

ן.ן;ם. ryל~~לם :iJ ~ ij 1ר;ן qז5~ד~סק

 ',;על;:ד~הtזל ת:~ל;~~ין~י

:קים;~ךיד~ת;ד~י ח,נ~~~י
~ר~ים, ב;ן.ן~: םי;,נ~~:ק,ןא, 'רך;ע~:

ד. i ד~:ב iןש~לךסריק;ת ת;רך,~~
ל~ךוכקים.~נ:ייםלים i;סף 9ry ~ש i;~ך

שלסתיו""יוםאל
וילקהמדיהדיינו

אבדרשלבתרגומו
להתחברמאודקלאלון

עננים"שניבעזרת

שלשירוקטנים",
בו:כותבהואהמתרגם.

שונים/"בגבהים

כולםהםבמקביל;
 /חשכה.אותהאלצפים
קטנים;ענניםשני

נותניםגן;ילדיכצמד
בלכתםוצוהלים/ידיים
בשניאובדנם".אל

אבןקשורההשירים

צווארעלהבדידות
גםבהשישהתחושה

וילקהצהלה.וגםאוןדב
עלהצלמחוגאתמכוון
ואנודהשמששעון

אותהאתמכסחאלון
ילדותיתבהליכהשמש
לעברענניםשל

החשכה.
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שושניםשלגןלא

הוצאתנשימה,דגימתקינר:גר

עמ' 79 , 2000המאוחרהקיבוץ

גדשלהשלישישיריוספראללצלול
"נשימהמצריךנשימה",'דגימתקינר,

שללעומקהלרדתשתאפשרארוכה",
המגולמתוהאינטנסיביתהנוקבתהשירה

עולםמייצגשירכלשירים.בכשבעים

מבקשותשכמועוצמותבוואוצרומלואו
שלהבטוןקירותלעברוניתכותלהתפרץ
הצורותהשורות,המילים,גבולות

הספרותיות.

זמנים,על-פנימתפרשיםהשירים

ותרבויותהתרחשויותמקומות,

ו"ענפיהם"בהיסטוריהששורשיהם

שהםהמציאותתכני-רפידותיהםבהווה,

פירותהםפעםלא-בחובםנושאים
הסרתמעיןישמהשיריםבחלקבאושים.

אתלטשטששהחלווחלודהאבקצעיפי
וחשיפההישנים,המראותואתהעובדות

 .שלהןמחודשת
המקרא,מסיפורישאוביםמהשיריםחלק

תרבותייםומסגנונותקלאסיות,מיצירות
האסוציאציותשדהגםשונים.ויצירתיים

אלהנצרות,היהדות,אל-ופתוחרחב

 .ועודודרמהספרותיצירות
הבוטה,הישיר'הריאליסטיהסגנוןבתוך
אכזריותעדוהחושףהחשוף Iהציני

ורומנטילירימרקםגםמצוילעיתים,

הזהלסגנוןאיןהשורות.ביןנחבאשכמו
מרווחמספקוהואבשירים,עצמאימעמד

קשהאינטנסייברצףאחרילקורא:נשימה
שורהמילה,שלקלהגה""הפרזותהיה

ייקטעובדרך-כללאלוקצר.שיראו
אותמונת-זוועהתיאור,על-ידיבמהירה
-מחלותמוות,בדם,מבוססתאמירה

מדומים.אואמיתיים

-בשירבחרתי Iהתהליךהדגמתלצורך
 : 47שבעמ'אהבה"עלוריאציות"שלוש

כמעטהיאשירשלכשם'אהבה'המילה
כמו:שמותהנושאיםשיריםיבןזר""נטע

מדריך'מתוך'נמק','ביופסיה','בהלה',
'ולאמוכות','ידייםיורים',לכיתת
"סלחני"השירשלתוכנוגםונו'.מאהבה'
כנגד-אחריםמתריסיםלתכניםיחסית

כאלהאוהמשמעויות,החיים,המציאות,

קשיםועודבות-חייםמציאותהמתארים

נשוא.ללאכמעט
איןשמחהשירה-שמחבשירברמדולא

עדנהמעיןבוישאך-הזההשיריםבקובץ

צללים,שלריקודרכה,תנועהשל
להקלה.שקטהכמיההבהשישפנטסיה
ל"זכוכיתמעברכמובשירמורגשהכאב
הלא-האוהביםצלליכשריקודהקרה"
שלנשיקה-ילדותילמגעמדומהממשי
ילדים.משחקהזכוכית.שעלהאדאתילד

השירממשי.מגעבהשאיןמדומהמציאות

גושפנקההנותנת"כאב"במילהמסתיים
איןאך .השירשמעבירלתחושהברורה

הממית. Iהשחורהמדמםהכאבעדייןזה

 1כלילמתהלאעודהאהבהפנטסייתגם

הצלליות,ריקוד-המעורפלוהריקוד
במראה,המשתקףלחיבוקלרגעהופך
אשליית(אוהבהירותאך Iיותרקצתרבור

כאןשגםכיוון-מסויגתהבהירות>

ל"פיגורינות"הדמויותמדומות

"בבועתהמצויהלכזווהשתקפותן
שלגצליליהםברקעוהצליליםזכוכית",
בקול;מולדחגשלקורללהן;ש"שר
 .) 48(עמ'ףמס;ךס"ורדרד

החלקיתוהבהירות;ם nהשאשלייתרקלא
תוךאלמתמוססתשהיאאלאמתפוגגת

מציאותומייצרמשלוחייםשקיבלקיפאון
הואהרגעישהחיבוקכמואפשרית.בלתי

עודאפשרימשהונוצרבלתי-אפשרי,

הבלתי"הקול"אל .ר~~ל,גכמופחות
הבלתי-קיימתמוזרותועלהזה,קיים

מעיןכאןיש .ורדרדצבעגםמתווסף

אלהנקשרתהאופטימיותשל"הקטנה"
-היאגםמידהמתבטלתהוורודהצבע

ניתנתהבלתיבסרקסטיות"נמעכת"
"מסורס".במילהפירושלכפל

שתקווהחיבוקואחר-כךריקודשהיהמה

בויש"חיים"צלליםלפחותאך-בואין
ממנהנותרשלאל"מציאות"הופך-

לדמייןאולראותושניתןצללאאפילו
אינוהמראהגםכיאותו.המרקידניגון

"ורדרד-מכךגרוע-והקולמראה
ומסורס".

ונעשותהולכותהפיגורטיביותהתמונות
 .ויותריותרקודחות .ויותריותרבוטות

מהמציאות.פחותלאאכזריתהפנטסיה
ל"אהובתו"ה"אהוב"הצעתבהיש

"~חיןאתלגרדהמדומהאוהדמיונית
המדומהוהאהבה Iפניומעלהזהבים"
מףכתחיהמעיןשלאסוציאציהמייצרת
להרובצתשרביריר"נוטפתכלבת:

 י~~ק;לביםל:עשנרגעה.האהבה/
 /ת":כסתוועלפסחיםושרפרפים /רככת

מ~~מתה;בבהילות.נזpשףאשרסתורות
 .) 48(עמ' " •פתא"םתשוקתשל

חיבוקשלבתיאורהמתחילזהקצרבשיר
מחלותלמנותאפשרמטאפורי-ערטילאי

"שחין","סירוס",ונכויות:ופגעים

"בהילות","פיסחות","רככת","מחנק",

מ"קולוהחלבהם:נגועיםשהכול"~ימה"
הפגומים.בחפציםוכלההשלג"של

ילדשללעונגמדומההקייםהאחדהעונג
עונגזהגםוהפוךבשמיכתראשוהטומן

בנעימים."נחנק"הואכימאוד,מפוקפק

שרבצההאהבההשלישית,בווריאציה
בלבד,איוםובגדררירזולגתקודם
ככלימניחשה"אוהב"חפץלמעיןהופכת
נשלטהאוהבהיהקודםקטלני.משחית
מתהפכיםועכשיוהאהבהלחסדיונתון

אקטיבילהיותהופךהאוהבהיוצרות:
היאוככזו-לפאסיביתהאהבהואילו

ונצרתה/"מתכתיתיותר:עודקטלנית
 .) 49(עמ'פתוחה"

אמצעיבלתילאלהיותהופךוכשהמגע
"שורה"עוברתלאממש.מסוכןהוא

אמיתיתאדמה""רעידתומסתמנת

האוהביםשללבם"מ"התקףשנגרמת
אחדחללומשכיבהסיפיםאמותומרעידה

"בחיים"נותרשעודוהשני Iלחלוןמעבר
 ;על"מברשתבאמצעותלהילחםקם

 .) 49(עמ'ה~םךיר."הכותל

עודלכתמרחיק'אלגיה'-הבאהשיר
האהובהשלבמותהרקלאבהסתיימויותר
יושבתהאהובהשלזוועהבתמונתאלא
צדהש"פגרבזמןהאהובשלדמוגדתעל

נותרלא .) 50(עמ'אחרת."לגדהנסחף;

שפגשנוצלאותו-לרפואהצל
הקודמות.בווריאציות

לדגימה.לאאךאולי
קינרשלבשירתוהשפהאפשרויותאבל

גבולות.חסרהדמיון Iמאודנרחבותהן
העוצמותחסרי-גבולות.הדימויים

אדירות.הןבכתיבההאצורותוהאנרגיה

במבנים"נתקלות"אךפורצות,הן
לכלליהנשמעיםמסודרים,מאודשידיים

איןהתקניות.הספרותיותוהצורותהשפה

בצירופיםואילובמבנים,חריגה
הרבהוישמקוריות,ישהספרותיים

"דגימתגםמתאפשרתכךתעוזה.

נשימה".
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נבחרוהאלווהתמונותהמטאפורות

הבלתיהסגנוןאתלהדגיםכדיכאמור
ינתחהואהכאב.עםהכותבשלמתפשר

הנחות.לויעשהולאאותוויפרקאותו
יופיבוואיןמייאשוהוארעהואהכאב

חמלה.בוואין
פנטסייתשלמותהתיאוריבעקבות Iוכך

אימיםסדרת'מתוךהרצףבאהאהבה

גדמים,"מככבים"ב; ,'משפחתית

ומחנק,וסיוט, Iושתןודיבוק,ופגרים,

ומשורבבת.חיוורתולשון
וריבויהכרותיםהאיבריםנושא Iבכלל

כמרכיביהמשמשיםהקשותהמחלות
 1מתארוקוויפיגורות,מטאפורות,

שירתותמונותאתבקביעותמאכלסים
שלתחושההמייצרת Iקינרגדשל

בחיים,ושעלצעדכלעלהשורהמקדניות
 .העתידעלגםוכנראהההווה Iהעברעל

אמתקינרשלבשירתוישזהבמובן
ואולי-העולםעלשלוהאמת-נוקבת

ממנה.להתחמקמנסיםשרביםאמתגם

מצליחמתחמקתוהבלתיהישירהבשירתו
מופשטיםמושגיםלכמתקינרגד

כפיקונקרטית,משמעותלהםולהעניק
"דגימתהספר:שלמשמוכברשעולה

לדגוםניתןשלאהדבריםאחדנשימה".
מטבעההיאהדגימההנשימה.דווקאהוא

פירוקהגםוכךמדויקת,מצומצמת,

לעומתה,ואחרים.םייכימלמרכיבים
למדידהניתנתמופשטת,היאהנשימה

בכלהגבולותפריצתלמרותזאת,עם
שלהמציאות,שלשוניםלתיאוריםהנוגע

רועשלושברם,חלומותשלעובדות,
שלוגםבני-האדםשלהקיוםגזירת

שקייםנדמהבכלל,בעולםהאובייקטים
 .ביטוילידיבאולאעצורשהואמימו

דומהאבלרגשותבכמוספוגיםהשירים

ממש.ברגשותשלא
כמובערךזהכךעלהאצבעאתלשים
מצויהכולנשימה"."דגימתלקחת

בנויותתמונותטובה,טכניקהבשירים:

הספרותי),הציורכישרון(מבחינתהיטב

הבאהמקוריותבשפה,מעולהשימוש
הלשונייםבצירופיםבעיקרביטוילידי

בפיגורטיביות Iהדופןיוצאי

בשירהישבדימויים.במטאפוריקה,

שלרחבהמאודראיהחשובים.מסרים
שירהזוהדת.שלהתרבות,שלהמציאות,

רבת-ואינטלקטואלית,רב-תרבותית

ממנהללמודשאפשרשירהזוהירדבים.
-זאתעםמחשבה.מעוררתוהיאהרבה
ניתןבלתימשהואותו .משהובהחסר

אלמלבהדבריםאתהמעבירלהגדרה,
הקוראביןסמוירגשיחוטאותולב.

אפילוואולילתכניםמעברהמצוילכותב
למילים.מעבר
איזהמולנעצרתכמוקינרגדשלשירתו
שלהיאהתחושהספרותי-רגשי.מחסום
רגשיאיפוקושלאחדמצדגדולהפריצה

בתיעולזאתלתלותאפשראולישני.מצד
עדרציונליכהביטוינתיבאלהרגשות

השיריםהרגשי.הערוץנטישתכדי

אךרגשומביעיםרגשעלמדברים
הרציונלי.המימןדרךעוברה"רגש"
זהבמובןאמצעי.בלתילאהואכלומר,
אפשרמתעתעת.דילהיותיכולההשפה
אפשראהבה,שתהיהבליאהבהעללדבר

רגש.שיהיהבלירגשעללכתוב
כנהשירההיאקינרגדשלשירתוואילו

קטועאיברכמובהישאבלואמיתית,
לוהרגשי.האיברוהואמסויםבמובן

אתעוברתחיתההשירהרגשיתמבחינה

שירהחיתהזובה,שקייםשדומניהמחסום

התחכוםמצטרפיםהיואזכימעולה,
הערוץאלוברק-המחשבהוהמקוריות

-ושוצפיםשוטפיםהיווביחדהרגשי
שלבלבםעמוקיםעקבותומותירים
 •במחשבתם.רקולאהקוראים,

גורביץ'ניצה
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הפנימיהאגם

הזהותשל
הנשית

יהפנימיהאגםרות:אלמוגי
אחרי ; 2000המאוחרהקיבוץ

תרמילספרייתבשבטיט"ו
1979 

האשה-נשמתהןקטנותציפורים"שבע

תמותהציפוריםאתיהרגואםברבור:

 " ...האשה

הנוסעת.את,כן,עצרי.רגע,עודי"חכ

ביןועמדיהשותקהאגםלידנאעצרי
הצחוריםהברבוריםעםהטווסים,

אינךושובשחייתמהאלאותךהמעירים
תלוימייהפנהאגםעלהלאזוכרת.
באגסים-המחזה!נפלאמה-העולם

סגוליםברורדיבהמון Iתלויהואכחולים
נחבטותוברוחתלויהואואדומים

השבשבות".

האגםאלבדמיונןמפליגותנשיםשתי
האשהנשמתאתבתוכןנושאות Iהפנימי

הזמן:משחרהחיההגדולה,

הליריתהפרסונההיאהאחתהאשה
שלבפוליפוניהשמות,בגלגוליהמופיעה

בקולוותחפושות,כפילותמאחוריקולות
שלצבעיוובשללהברבורשלהענוג
המספרתשם,תמידהיאאבל-הטווס

אלמוג.רותשליצירותיהבכלהלירית
הראשוניםבסיפוריםהחלהשלהההפלגה

בשבט"ט"ו"אחריהקובץשל
מתאריםהקובץסיפורי .) 1979("תרמיל",

מראותאת Iהזיכרוןשלמהפרספקטיבה
הילדות,ימישלהירוקבגן-העדןהשתיה

שלירוקגן-עדןפתח-תקווה.במושבה
גן-עדןאושר,ושלאפיפנייםמרחבים

כאבשל Iבדןאושלהתייתמות,שלירוק
האבודבגן-העדןמהכיל.גדוליםומצוקה
האשה-ברבורנשמתיצאהההוא

הראשונה.להפלגתה
רביםהישתומראותתשתיתתמונות

הירוקהעולםארכיטיפשלמהמרחבים
מטאפוריות,בוריאציותיתגלגלו

-התתובתמונתהנופיםשלבטקסטורה
בנפשהזורםהפנימיהאגםשלמודע
רותשליצירותיהבכלהגיבורה-האשה
טבועהאגםשלנביעתומקוראלמוג.
המשחזרתהלירית,הפרסונהשלבנפשה

טקסאת Iהזיכרוןשלמהפרספקטיבה
חיתהעודעכשיו"אבל-האבקבורת
גשם:ירדהחודשאותוכלכיבוץ,האדמה

והחקלאיםהארץאתשטפורביםמים
 .) 51עמ'בשבט",ט"ו('א'חרישמחו"

הפנימילאגםיהיוההםהרביםהמים
כלשלהדיכוטומיתהנשיתבזהות

אלמוג.רותשלביצירותיההגיבורות

האמא-אדמה""אמאאתהרווההםםמיה

והפריחה.הפריוןאםהמגוננת,הטובה

האיומהאדמה""אמאאתהרווההםםמיה

האב.אתקרבהאלשלקחהלעניתוהבו
יהיההפתוחהירוקהעולםארכיטיפ Iמאז

יהיההארוסהסגור.העולםטיפילארכ
גםיהיהפהיבהטוטאליהמגעלתנאטוס.

ובכיליון.בהרסהטוטאליהמגע
וצמיחהחייםשלדיכוטומיכיסודהמים
כיסודהמיםומוות,טביעהשלגםאבל

 •לתתכביטויהמים Iומזכךמרפה Iמטהר
למעייןכסמלהמים Iהנשיולרחםמודע

בואריאציותוישנויחזרו-היצירה

רותשליצירותיהבכלרבותמטאפוריות
הפנימילאגםגםנקוומימיהםאלמוג.

האשה-ברבור.שלנשמתהמתבוננתשבו
תנועהתמידמתלווההמיםלתנועת
לביןחסימהבין-דיאלקטיתנפשית

מרחביות.

l הכבשהl 
' lr] אלמוגרזת[השחורה

אגםה
:--

ה.קד•א 1ס•מפרי u Iהמאוחדהק•בוץהוצאת

האשה-נשמתמנסההפנימיהאגםבחיבור

שבקדמוניותההתחלהאללהתחברברבור
וטרוםהחייםטרוםשלההתחלה Iהזמן

שלברחםההתחלההתודעה,היווצרות
המגוננת.הגדולההאם

אלמוג,רותשליצירותיהבכלהגיבורות,
ואתהפיזייםהמחסומיםאתלפרוץמנסות

מסעות:באמצעותהנפשייםהמחסומים

ובמרחביםהפיזיבמרחבאופקייםמסעות

ומסעותוהפנטסיה,הדמיוןשל
לוגיים.המיתוהמרחביםאלאודיסיאיים

אתבמיתולוגיהראתהדה-בובוארסימון
קלודיןהנשית.האינטואיציהשלהקול
המשוררת"האשהבמאמרה Iהרמן

רואה 1יסטית"הרוויזיונוהמיתולוגיה
החת-קרקעייםהזרמיםאתבמיתולוגיה

"נשיםובמאמרההנשית,הנשמהשל
היםאתתופסתהיאובזמן",במרחב

גסטוןהאשה.שלההגנהכטריטוריית
המרחב"של"הפואטיקהבספרובשלד

זמןשל'צורותבמאמרובחטיךומיכאל

במרחברואיםברומן',וכרונטופ

 .ונצחיאידיאי Iאנכימרחבולוגיהמית
נשמתהדבמיונהמפליגהאלהלמרחבים

להגיעהמבקשתהאשה-ברבורשל
לאנימוס,האנימהשביןהניגודיםלאחדות

הרציונאלישביןללוגוס,הארוסשבין
שביןהניגודיםלאחדות Iלאינטואיטיבי

היאהפנימי"ב"האגםלתרבות.טבע

"בקומההגרההאשהאתלחברמנסה
הפראית",האשה"טבעעםהעליונה"

התפיסהפיעלהתחתונה,בקומההגרה
פינקולה-אסטסקלריסהשלהארכיטיפית

 ,"זאביםעם'דצותבספרה
ההשקפהמנקודתהפראית?האשהמהיאז

ושלהארכיטיפיתהפסיכולוגיהשל
הנשמההיאהסיפורים,מספרימסורת

מקורהיאמכך.יותרהיאאבלהנשית.
שהואמהכלהיאנשי,שהואלכל

לעיןהגלוייםבעולמותאינסטינקט,
 ...נמצאת?היא"היכןמעין.והנעלמים

ביערות,במדבריות,הולכתהיא
העוניבשכונותבערים,באוקיינוסים,

 ...ובאוניברסיטהבמשרדיםובטירות,
בתחתיתהפראית?האשההיאאיפה

 1הזמןשלפניברוח Iהנהרבמקור Iהבאר

מןהיא ...ובאוקיינוסבדמעהחיההיא

 .) 26(עמ'הזמן"ומתחילתהעתיד

מדעי Iודמיונירציונאלימחקרבאמצעות
המספרתהסמכותמתחקה Iואינטואיטיבי

שמותגלגוליאחרהפנימי""האגםשל
ציפוריםשלאלות,שלצורותוגלגולי
מוצאיםשהללוכפילמיניהם,כנףובעלי
ברחביובאגדות,במיתוסיםביטוי

מבקשתזוהתחקותהשונות.התרבויות

הכוליותשלהפניםלריבויביטוילתת
של Iהיופישלהפניםלריבויהנשית,
ועםוחולף,רגעישהואמהשלהחירות,

כמהההפנימיבאגםבן-אלמוות.זאת,

מגעעימהשישהאהבהאתלחוותהאשה
דיוניסיתגופניתתשוקהוגםנשמותשל

שלמה.כחוויה-
מנסותהפנימיבאגםבהתבוננות

לעוף Iהאשה-ברבורשבנשמתהציפורים
הזכוכיתמארוןפנדורה,שלהתיבהמתוך
כמוסינדרלה.שלומהשובךשלגיהשל

האשה-כמהה Iאימפרסיוניסטיבציור

רגעישהואבמה Iהעיןבהרףלגעתברבור
באהבה, Iביופיבכאב,לגעתוחומק.
מנסההיאחסר-הגבולות.הדמיוןבמרחבי

ריבויעםולהתמזגמחדשלהיוולד
ורביגווניםרבישהםבמים,ההשתקפויות

רגעבכלהנפש-הנשמה,כמותנודות,

פורטתהפעם,וגםיצירותיהבכלנתון.
נבל,שלענוגבצלילכמואלמוג,רות
שלוהרגישיםהדקיםהניואנסיםאת

 1הפנימיבאגםלעולם.בהתחרבותההנפש

היופירזיאלקסוםלשייטמוזמניםאנו
בהתחברותם-האהבהמסתוריןואל

 •הנשיות.לחידת

סקרהחנה

הספרהופעתלרגלבערבשנאמרודבריםמתוך

 26.9.2000בהרצליה,האמניםבמשכן

כברהלילה"סוסי
יצאו"

תחוםאלפטיש:יצחק
פועליםיספריתהערפיליםי

השומרהארציהקיבוץהוצאת

עמ' 79י 2001תל-אביבהצעירי

שירהספרישלושההמפרסםאדם

זהו Iלחייוהתשיעיבעשורראשונים
ילידפטיש,יצחק .נפרץלאחזיוןבהחלט

כפר-מסריק,ממייסדי 11914סלובקיה,

בשפהשיריםבבחרותואמנםכתב

התפרסמוארצהעלייתווערבההונגרית,
גדולשלהספרותיבמוסףשיריו

חדלבארץואולםבסלובקיה,היומונים
בתפקידיםושימששיריםלכתוב

מפ"ם,שלמדינימזכיררבים:ציבוריים
סמינררכזבאוסטריה,ישראלשגריר
שמונה-עשרהבמשךועוד.חביבה,גבעת

במפעלכפועלעבדהאחרונותהשנים
לשירהשבקיבוצו."דוקרט"הקרטונים

מותלאחרשמונים,בןבהיותוחזר

לדמותשנעשתהמאשה,רעייתו
הראשונים:שיריוספריבשניהמרכזית

ר'שורק ) 1994 (אי-השקט"טעם"זה

אהבהשירירובם ,) 1998 (לעצמי"אומץ
אליה.וגעגועים

חידושבהשאיןפטיששלשירתומטבע
ומעורפלתמודרניסטיתאופנהאולשוני

עלבעיקרהבנויהשירתו .כלשהי
פרישהןוהבנותהתבוננויותאמירות,

משתקף,שהואכפישלם,חייםמסלול
בשלהיהעומדהמזדקן","האניבעיני
קרוביםהאנשים,מרביתואשר Iחייו

ושותפיו-בני-דורושהיוכרחוקים,

החיים.ביןאינםכבר ,לדרך
הגותית,מאודצלולה,מאודשירהזוהי
מפתיעיםודימוייםעומקגםבהשיש

החייםמניסיוןועוליםצפיםשכמו
בהצטברותלהתבונןהיכולתומןהעשיר
ובטוןהשנים,ממרחקובלקחיוהניסיון

מנומסמהורהר,עצבשלאלגיה,של
הבאיםהשיריםבשנילמשלכמומאוד:

לשורותמחולקים Iבספרזהאחרבזה
אלהשל(היעדרםפיסוקסימניוללא

הבלתי-וההיעדר Iכולוהספראתמאפיין

ומוצלחחשובנדבךהואהזהמורגש

הספר):שלהייחודיהשיריבסגנון

חושךבקשת

ביקשתבנשימה;נספגההלילהמנת
 ;שחורסמיךחושךלך;הוענקחושך;

כברהלילהסוסיאיראנית//כרעלה
שכבמעליך;כברעברובדהירה;יצאו

למחוזאותם/תישארוחבשקט;

אתהחמים;קןהיאכה w;החהסיוטים~

וערפיליעובר;תנוחתתקנן;בה

נותרשעודשהוקצבבזמןאחוזהתודעה/

 .) 16(עמ'
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הרחמיםמידת

להישמעהגוף;סרבנותבהבנה/קבל
מהודקתמשמעת /וצו/פקודה;לכל
אי-יוצרת /ולוחצתצרהכסותהיאמדי;

רףהורדמשמעת/רפהמרגיזה;נוחות;

במידת /בגוףלנהרגנסה /הדרישות
 .) 17(עמ'הרחמים

הגיבורים','כיכרפומבי,יותרשירוישנו

כנראהשואבוהואבווינה,ההלדן-פלאץ

השבעתובטקספטיששלמחוויותיו
גיבוריםכיכרבאוסטריה.ישראללשרגיר

שעליההמרפסתהבסבורג,ביתקיסרישל
שממנהזויוזף,פרנץתרזה,מדיהניצבו

-הגרמני!"לדייך"זיג-היילהיטלרצרח

בהנשמעים Iאבסורדבמחזהכמועתה,

תזמורתידיעלהמנוגנת"התקווה"צלילי
צילינדרעםצועדו"אני Iהאוסטריהצבא
 .) 62(עמיביד"!ישראל

הקץעללילההרהורימתרביםוכאשר
אתלשיחה"הזמנתיהבלתי-נמנע,
מהותה".עללעמודרציתיהאלטרנטיבה,

מלאך-עםהמשוררשלהאירוניתשיחתו
 1מקורימאודבשםכאןהמתכנההמוות,

לחושזהלפאוסטגורמתהאלטרנטיבה,
 1בחייונוסףיוםמכלמשונההנאהאיזו

"האלטרנטיבה".עלעדיףשעדיין
 1להתאונןצריךלאשלכןהיאוהמסקנה

אתהמזלברו"אם Iבחלקךשמחאלא,
יותרנפוץהיוםעוד;תתעוררלאתישן

מתפוגגמתפרקקצתאתההתהליך;
ביותר;אסתטימראהלאזהמתפורר;

תתחנן;עודאוליתחושלאכבראולי
לאגםסומאחירשולבסוף /נסיים;בוא

בדלתכניסתיאתתשמע/ולאתראה
והשורות .) 40(עמ'לרווחה"שאפתח

מפיסטו.שלממונולוגנלקחוכמוהללו
כיוםהנדפסיםהשירהספרילמרבית

מופציםלהיותסיכויכמעטאיןבארץ
בביקורתלזכותאוהגדולותברשתות
דווקאאוליהספרותיות.בבמותכלשהי
הולםמקוםהיא ' 77עיתוןשלהבמה

וכמיפטיש,יצחקשלספרועללביקורת
 1ממנולבקשגםאישית,אותושמכיר

אתגםיכתובמשיריםשלבדפומבית,

שהואמשוםרקולואשלוהאוטוביורגפיה
שלבתולדותיהרביםלפרקיםאחרוןעד

הארציהקיבוץשלמפ"ם,שלישראל,
 •קיבוצו-שלו.ושל

כן-עזראהוד

שהייתי"ממה

ממה-אז

מחר"שאהיה

-לאחזרספירהוינקלר:מנפרד
כרמלהוצאת , 2000-1960שירים

עמ' 240 , 2000

 11לאחור'ס'פירהוינקלרמנפרדשלספרו

בשפההשיריתיצירתורובאתכולל
הספרשלהראשוניםהפרקים 4העברית.

אורשראוהספריםמארבעתמבחרהם

החלק . 1988-1965השניםביןבעברית
שנכתבושיריםכולל Iהעיקרי Iהשני

כמהוגםהבאותהשנים-12בבערבית

כמובספרים.הופיעושלאישניםשירים
במקורשנכתבושיריםכאןמופיעיםכן

המשוררעל-ידיותורגמובגרמנית

לעברית.
מנפרדשלשיריםספרהופיע 1998בשנת

לשלושת(בנוסףהגרמניתבשפהוינקלר

בגרמניתשנכתבוהמשוררשלספריו
ארצה).לעלייתושקדמובשניםאורוראו

תרבותווערשאמושפתהיאהרגמנית

שפהעדייןוהיאוינקלרמנפרדשל
 .בעבורואינטימית

פרקים,-6לנחלקהספרשלהשניחלקו
אלאכרונולוגיים,קריטריוניםפיעללא

אונושאיםפיעל Iסובייקטיביבאופן
השירים.שלהפיוטיהרכבםאואווירה,

 1בורגמשוררהואוינקלרמלכתחילה,

לכןבאירופה.היטלרמוראותאתשעבר
שובבותשיריבספרמצאתילאאולי

השיריםביןלאאפילובהירים.ונעורים

השיריםכילצייןמענייןהמוקדמים.
מתוארכים.הספרשלהראשוןבחלקו
אתלצייןלמשוררהיהחשובכנראה

החדשה.בארץשיריושלראשוניותם
 :-1960בשנכתבהראשון,השירביניהם,

הכפופיםהגריםאתיזקוףמי

שלשום?מתמול
חלמוהםגםלפנים
אביבםבקרני

במרום.אמיריםלהיות

הכפופיםהגוויםאתיזקוףמי

כךכלמאוחרתבשעה
 ) 12(עמ'לגורלם?

 1לארץבהגיעו 3 7בןהיהוינקלרמנפרד

-ששכח"אחד-לאחר-אז:כותבוהוא
הסלעית;שלולארץוהלךאת-עצמו;

-ולחשים;אותותכולהשאדמתהלארץ
שירתו ,) 128(עמ'בהקיץ"נצחיחלום-

"כלבובשירפותחהספרעצובה.ברובה
אמי"אתלאט;מכסותהלילהשעות

בתו:עלבקינהומסיים ) 1965(פברואר

אבן;אותךמכסהשוכבתשאת"במקום

ואב,אםלזמן".שמערבארץמתפרשת--

אתבהעדרותםמאכלסיםו"אני",אח
לשלוםמרחוקלימנפנפת"אמי-הפרק
באפור-שחורכמעטמאושרו"אנינצחי"

 ,) 111(עמ'פעור"הפה-שותק;

עםשרקעצמועלמעידוינקלרמנפרד
ללמודהתחיל )-1959(בארצהעלייתו

השפהבה.והתאהבהעבריתהשפהאת

וכברהיא,גםאהבהלוהשיבההעברית
היאלעיל>(שהובאהראשוןבשירו
עלוה"אמירים"כפופים"גווים"תזקוף
"במרום".יצטלצלועיצוריהםשלושת

אתטבעיבאופןמוצאיםה"חלומות"
והמילים ) 115(עמ'העלומות""השעות

אחת"אהבה-הטבעימקומןאת

(עמ'ואלם"מילהלפסיק,מטורפת/
בשיריםגםהתבייתההעברית ,) 145

בשיר Iלמשלברגמנית.שנכתובמאוחרים
אורשראה Iהאמורהשיריםבספרהראשון

"שואה"המיליםמופיעותבגרמנית,
לטיניות.באותיותישראל"ו"שמע

והוא .במשוררהוטמעהואגםהארץנוף

"היום/קריב";אלשוקעת"שמשכותב:
"איריסמצחי":עלשקופיםענניםמשיר

סגול-עד-שחור---":קמרוןהגלבוע;
 1שניומצדחשון".מרובשהחלידו"כרמים

רחוקה;חצרעל"זכרוןהאירופי:הנוף
ובדידותפרצוף;חסרותשניםעל

שהופל;יוניםעםועץ-- /איומה,
 .) 84(עמ'--רחוקה"לילית;בסופה

מיוחד:ליחסזוכהירושלים, Iמושבועיר

בין /-וחולקודש--העריםרבת"עיר
איש"איןהמערבי",לכותלהיובלקריית

ופרגיםלקבריםפרט /בסנהדריה

 1וחולקודששבה Iזובעיראדומים".

המשוררבונהודבידות,יופיועתיק,חדש

לושיהיה"רצההשרפה.לאחרחייואת
לעצמופיסלמישהו /אלוהים,לושיהיה
אתמצאמישהו-לחלוטין;פרטיאלוהים
בטרםשהפקירשמיואלושב;אלוהיו

(עמ'אלוהיו"אתמצאמישהו /ידע,
בביתשגדלמיוינקלר,שלאלוהיו .) 187

אירופה,יהודישואתאתועבר Iמתבולל
מושגתהלאהיהודיתהנשמהאלוהיהוא

מלאהוהיאהאמתאתהיודעת Iשבתוכו
בןעלוינקלרמנפרדכותבכךספקות.

הגרמנית,בשפההנודעהמשוררעירו,

אחד;באלוהים"האמיןצלאן:פולהיהודי
ספקותאכולהאמין / 1זולתושאין

וכלפי ,) 141(עמ'רבים"באלוהים

השואה;ילדי"אנומתריס:הואהאלוהים
 / 1לוקראנו-- /עיוורותעיני-איובבעלי

גלימתו"תוךאל-שמע;בקריאתנפלנו
שורות 100בתבפואמה .) 121(עמ'

אומר:הואלאלוהיםהמופניתארוכות

כפירה",כוליאניתפילה;כולי"אני
למלאמספיקיםאינםהספקותו"כל

יחידואתה /,שבראתיךואני-אמונה-

לאלילים;ספורואין Iאחרבלעדיךואין
בשרך",בחומותהחתומים

ובומורכב,הואהאהבהאלהיחסגם
תפיסתמעגלית.זמןותפיסתליופיכמיהה
אהבהפילוסופית,גםוארציתאהבה

מטאמורפוזהכמעטנתפסת,ולאקרובה
חוקיעליהחליםשלאאמתלאלוהים.
כשכוליעצמי;אתאמצא"היכןההיגיון.

לרגלייךנופלתהזוהרתואפסותיאת;
 .) 220(עמ'עכשיו?"

וינקלרמנפרדשלגשהרשורות
מחשבה,שללמבוךומגיעותמתפתלות

והואמקום.אוזמןשלקביעותבהןואין
הרגע"."איזמלעםעברים""רושם
הפרטית,להיסטוריההקשרמתוך

תלאותמשקלמתוךוהכללית,הלאומית
במציאותגםנגיעהיש Iהיהודיהעם

יוצאים"אנחנווהחברתית:הפוליטית
--זה;אתזההורגיםאנחנולמלחמות;

אומר:אחדוכל-במתכוון-שלאמשקרים
ואתהאדםבןאני--הבלואניקין'אתה

"יעקבאו: .) 129-130(עמיבליעל"'בן
מעריםיעקברוח;ולאדבםאחיםועשיו

לכלולקשהעדשים".בנזידעשיועל
שירתשלהרביםפניהאתאחדבמאמר
לתתהמקוםכאןואוליוינקלר.מנפרד

מתוךאחדותבשורות Iלדברלמשורר
 1שירתונפשאתלסכםהמנסההשיר

ספרו:עטיפתעלבמלואווהמופיע

מסקנה

-הלוחותשבירת
סופנימעשה

לדור,מדור

במקדשהכליםשבירת
לדורמדור

עודמהיודעואיני

• 
שתלשמואל
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אבלחסוןהגוף
מעורערתהנפש

מרות.מספרליכיק:חגי
הוצאתהחרשההספדיה

סימןספריהמאוחר;הקיבוץ

עמ' 148 . 2000קריאה

ליניק,חגישלהרומןשלסיומולקראת
אקדחאמנותית,צלמת Iלולומפקידה

משמשתשדמותו Iיוחאישלה,החרבבידי

ומורהצילומים,לתערוכתהשראהלה
היריהלולועבורגוסס.בסוסלירותלו
שלפניועלהסוסמןשניתזוהדם Iהזו

הפרויקטשלהסיוםאקורדהוא Iיוחאי
היריהיוחאיעבוראבלשלה,הצילומי

בהויש Iיותרהרבהמשמעותיתהיאהזו

גואלשהואבשעהגאולה.ניסיוןמעין
שלאמנסההוא ,מיסודיוהסוסאת

כךעלמיסודיועצמואתלגאולביודעין
טועה.מכדורמפקדואתשהרג

יותרתורמתהזושהיריה Iדברשלסופו
נגאל.לאיוחאילגאולה.מאשרלתערוכה

בעולםמבועתלהיותממשיךהוא
גםמקום,איןלסוסיםשם Iשלוהסיוטים

אשמהלרגשירקלתערוכות,לא
אתשמזינותנפתלותרדיפהולמחשבות

סמויכההואשלעתים Iהמתגברהטירוף
בעיןרקבולהבחיןשאפשרעדמהעין

המצלמה.
גםליניקאתומעסיקחוזרבצבאהמוות
'מ'ישהונקראהראשוןספרוהשני.בספרו

בהתמודדותעוסקמסיפוריוואחד ,"נפל

כאןגםבצבא.אחיומותעםילדשל
הגיבורשלהאחזהאיןאךנופלמישהו
שלבהתמודדותועוסקוהוא Iמפקדואלא
אתבשוגגשהרגכךעםבשייטתחייל

מפקדו.

בשעתלמוותנורהבשייטת,מפקד Iזוסמן
זוסמןחשוך,לילההיהחיה.באשתרגיל
ונהרג. Iפקודו Iיוחאישלהאשלקונכנס
כזה.מוותבמיוחד Iמיותרהואמוותכל

שלבמותויוחאיאתמאשיםלאאיש
אותושמוצאיםהשופטיםלא-זוסמן
אותושמנקהזוסמןשלאביולאגם Iזכאי
שקט.שיהיהליוחאי("מסוראשמהמכל
בוודאיהואבקרביים.לחטטטעםאין

 1שוליהיהתפקידו .לעצמוזהאתעושה

יוחאיאבל · ) 114עמ' ·בעיקרו"טכני

ומתקשהעצמואתלהאשיםמתעקש
 1מפקדואתשהרגהעובדהעםלחיות

היריהפשר.אוסיבהלכךשהיהמבלי
אלונאצלהיריהאתבמקצתמזכירהכאן

אמנםהמקריםשני"הזר".בספרוקאמי,

דומה.שניריההפשרחוסראבלשונים,
והואירה,מדועהגיבורנשאלקאמיאצל

השמשאפילופההשמש.""בגללמשיב:
הירישכן Iתירוץלשמשיכולהאינה

 .חשוךבלילהמתבצע
"סיפור"להמציאשלוהנואשבניסיון

ומתכנסיוחאיהולךהמפקדמותסביב
הואבפרנויה.לוקהואף Iעצמובתוך
אותולגייסמנסיםבצבאשחוקריומדמה
תחושתעלומות.למשימותשכירכרוצח
רוצחשהואלהרגישלוגורמתהזוהרדיפה
יוחאי ,) 45עמ'רוצח"הואמסוים("במובן

רוצח Iשכיררוצחעצמו:אתמכנה

רוצח-לאחר-אשלייתי,רוצחטרמפיסט,

רוצחהוא"אוליהלאה.וכךמעשה,
אתלאלהרוג.התכווןהוא ...אשלייתי

אתלנפץלהרוג,התכווןאבל ...זוסמן
 .) 49(עמ'בו"שקינןהפחדמחסום

מהיחידהמוצא Iנפשיטיפולעובריוחאי
בפנילהרצותלבתי-ספרונשלח

שםאבלהשייטת,עלשמיניסטים

מתחילוהואמתגבר,רקשלוהשיגעון
רובה,חיתהכאילוהמציאות,אתלפרק

מחדשאותהלהרכיבומנסהלחלקים,
ולאהיושלאסיפוריםבנייתבאמצעות

אתמשנההיהעצמודעת"על .נבראו
והמקום.הזמןאתאפילוהגבורה,סיפור
בלילה,התרחשהשהפעולהסיפרפעם
מעטיםהיופעםביום.שהתרחשהופעם

פעםאף-אחד.מולרביםופעםרבים,מול
רוסיםנגדשנלחמווסיפרהגזים

 .) 77(עמ'לערבים"שהתחפשו

לולואתפוגשהואלשחרורוסמוך
הואשםבית,שלאחוריתבחצרהצלמת
לשםמזדמנתהיאמעולף.חציסרוח

להשתין.שקטהפינהאחרבחיפוש
לולומוזר.קשרצומחהזהמהמפגש

בחצבהאיחהלגורלרדתאותומשדלת
המעבדהלעכבראהובהאתוהופכת
גופואתמפרקתהיאשלה.הצילומי
כדילחלקים-חלקים,הצילוםבאמצעות
מחדשאישיותוואתגופואתלהרכיב
בלתיכ"עצםבחללשינועצילומילמוצר
הוצאת ·הגוףפירוק .) 132(עמ'מזוהה"

להםלמצואבניסיוןמהקשרםהחלקים
להתפרשיכול-חדשיםהקשרים
שירההרובההרובה:לפירוקכאנלוגיה

מזוההבלתיעצםהואאףשהיה Iבזוסמן
בחשכה.

בדרךומנפץהשכוללפולחןלועגליניק
 1כבודלמטחיהקשוריםמיתוסיםכמה

גםלנופלים.זיכרוןוספריהספדים
המסתערהמפקדשלהצה"ליהמיתוס
דומה.לטיפולזוכה Iאחריוצועקבראש
שהואוטועןבזוסמןנזכראחדחיילכאשר
שזהמעיראחרחייל Iראשוןהיהתמיד
צועקזוסמןאתזוכרלא"הואבלוף.
 .אחריצועקאחדאףזוכרלאהוא Iאחרי

 ,) 29(עמ'מצחיק"לונשמעזה

הגבריםהכותביםעםנמנהליניק
השייטת,עלכותבכשהואגם'הרגישים',

רגישותעלשומרהואמבצעים,על
שלו,הגיבורשלהגוףשלו.הכתיבה

מסוכסכת,הנפשאבל Iחסון Iיוחאי
לוחםכשהואגם Iשלוהגיבורמעורערת.
במערכתגם .מאצ'ולאהואבשייטת,

היאהיוזמת,היא Iלולועםיחסיו
אנטי-גיבורהואהמשגלת.היאהמבצעת,

היריהבשעתגםהסיפור.אורךלכל
הצבאייםבחייםגםבחקירה,גם Iבזוסמן

הרומןהאזרחיים.בחייוגם Iמכןשלאחר
פירוקוהרכבה:בפירוקבעצםעוסק

גוףשלוהרכבהפירוקנשק,שלוהרכבה
האישיות,שלובהרכבהפירוקהאדם,
פירוקתמונות,שלוהרכבהפירוק
ליניקאצלהגיבור.מיתוסשלוהרכבה

לאהחיים,ולאהמתיםלאגיבורים.אין
הם(יוחאי)ההורגיםולא(זוסמן)ההרוגים
לאוגםהמלחמה,לגיבוריםלאגיבורים.

לאנטי-גיבורים.
 1כבודמטחייריות,מבצעים,מלחמות,

נלעג,זהכל ,זיכרוןספריהספדים,
שלמהפריזמהאותםבוחניםואםמיותר,

צריך-זוסמןשלאבאשלאו ,יוחאי
המוות,ב~ספרהזהלמשחקקץלשים

אותוומשחקיםהחייםעלבושמהמרים
עבורלמלחמה.ממלחמהושובשוב

היאכךעלכתיבהרושם,עושהליניק,
במוקדםאחרת,סוף.לזהלשיםניסיון

ל"הרלשם,יגיעוכולם ,במאוחראו
 1הנדליהודיתזאתשכינתהכמוהטועים",

עלהיאגםשכתבהאחרתרגישהסופרת
 •השכול.

לרומןמחכים
אתיופי

הוצאתשחררישזיףצור:יגאל
סימןספריהמאוח.רהקיבוץ

השחורההכבשהסררתקריאה.

עמ' 187 • 2000

סמוהאתיופיהחיילשלהעירומהגופתו

במרגשהסלחבלקצהעלהתנדנדהמסלה
זבוביםעדתהשכונה.בקצההכדורסל

ובאונקבצומתחתיופיו.סביברחשה

אמו .מותועלחרששקוננועוליםהמון
התלוישלרגליוכפותאתנישקה

 1החבללא"זה .במותוהחבלאתוהאשימה

"זה 1מהצדמישהולהמעיר 1אשה"

אשםהמזוינת,(הממשלה)המנגסטה

 ,") 35(עמ'בכול

שאובההמתאבדמסלהשלדמותו
אתיופים,עוליםמעטלאמהכרוניקה.

שאמרולאחרהתאבדוחיילים,בעיקר
משאתשחיתההקדושהמהארץנואש

השניכבר"זהבאתיופיה.חלומותיהם
כמולהיותמתחיל ...אצלנוהחודש
שמגיעהשוטראומר ,) 19(עמ'מגיפה"

הגופה.אתלבדוק

הישראלית.לחרבההנחותעושהלאצור
עלנגדהחריףאישוםכתבהואספרו

גזענייחס-אתיופיהלעולייחסה
במסגרתלהתאבדות.מסלהאתהמוביל
להובילצורמנסהשלומאשים'ה'אני
מדוברשלאלמסקנה,הקוראאת

מפקדיוברצח.אלארגילהבהתאבדות
כצבאכאןשמוצג Iבצה"למסלהשל

הםברירה.בעצםלוהותירולא Iגזעני
חטאמסלה .להתאדבאותודחפואף

וגםשחורגםהואפעמיים:בעיניהם

בתובמקרהשהיאלבנהבלבנה,התאהב
שירת.שבוהאווירחילבסיסמפקדשל

הואאך Iבדיוניברומןמדובראמנם

במקצתאם .תחקירעלמבוסס
בצה"להגזענותאתצורשלמהתיאורים

 1שצה"להריאמת,שלקורטוביש

לדבוקחייבההיתוך","כורפעםשכונה

המשטרה.גם Iצה"לרקולא .עצמואת
כקניםמתואריםהאלההגופיםשני

מאירגולדהבנוסחגזענות.שלרוחשים
עםשאיןשטענהלרע,הזכורה
ובמשטרהבצבאמתעקשים Iפלסטיני

ואם ,) 56(עמ'שחורים"יהודיםש"אין

ומלוכלכיםמסריחיםהםכאלה,יש
 1ומידתיכףאותםלסלקוכדאי

לערבים.שעשוכמואותםלטרנספר
חוטף Iבספרהקשותהסצנותבאחת

מחייליםרצחמכותאתיופימג"בחייל
אותוחושביםשהםכיווןבמחסום

חברושלהניסיונותכללערבי.
 1ישראלישהואלהסבירהמילואמניק

אוזנייםעלנופליםומג"בניק,יהודי
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בחמתלהכותוממשיכיםהחייליםערלות.
כברשהואמכןלאחראומרהמוכהזעם.
אליווהיחסלערבי,אותושחושביםרגיל

בהתאם.הוא

שנילכאןהגיעוהחולפיםהעשוריםבשני
רבזמןלקחמאתיופיה.גדוליםעליהגלי
מונצחתלהיותהחלההזושהעליהעדמדי

תיעודספריכמהנכתבוכהעדבספרים.

וכןשימורן),גדעזר'בן(גדיבנושא

אוטוביורגפיהשעברהבשנהנתפרסמה

הרומןארגה.אברהםאתיופיה,יוצאשל

שלהראשוןהניסיוןבעצםהואצורשל
פרוזאייםבכליםלטפל(זר)פארנג'ווי

משם.העליהבנושא

המוצלחהראשון'חלקים:שניברומן
ארצההעליהסיפורהואיותר'

אהובתובחייעוסקוהשניוההתאדבות,

בחלק .השחורהמתאבדשלהלבנה
מקבילות.עלילותשתינשזרותהראשון
מאתיופיההמסעסיפורהיאהאחת,

שלמבטומנקודתמובאוהואלישראל,

סיפורהואוהשני,יומן,שכתבמסלה,
מותו.חקירת

(ובמיוחדהמסעסיפור-הראשוןהרודב

הןמעניין-בסודאן)המחנהיומן

אמהריתשל(שילובלשוניתמבחינה
מבחינתוהןמליצי),תנכ"יוסגנון
התחקירעבודתכאןמורגשתתכניו.

עיבודשעברתחקירצור'שעשה

לחדורקללאלמדי.מוצלחספרותי

מדובר-אתיופיהיוצאישללעולמם
אתלתאר-ומופנמתסגורהבקהילה

צורוטקסיהם.אמונותיהםחייהם,הווי

אתמתארובמנהגים,בחומריםשולט

שלאוחבלוברגישות,בחוםהאתיופים
לעיקראותווהפךהזההרודבאתהרחיב

הספר.

מהרובדבעיניטובהראשוןהרובד

חקירהשלסיפורהמתארהשני'
כרבשמסוגוההתאדבות)שלזה(במקרה

דמויותבמקומותינו.מעטלאנכתבו
-הקציניםדמויותגםכמו-השוטרים

בזכותעומדותאינןמדי'סטריאוטיפיות

החקירה,בעצםיתלוקיומןוכלעצמן
מורכבותאתבאמינותמציגותאינןוהן

לשוןהארץ.לבניהעוליםביןהמפגש
לוולגריותפעםלאגולשתכאןבהיהכת

לשוןביןהפערשהדגשתנדמה,מוגזמת.
החוליןללשוןהראשוןהרודבשלהקודש

הפעראתלהמחישגםנועדההשנישל
צאתםעםלעוליםשהיההחלוםבין

שברוןילבהקודש,לארץהמפרךלמסעם
שפגשוהארץבארץ.הכואבתהנחיתה-

עליה.שחלמומזורחוקההעולים
(סיפורהראשוןהחלקשלהשניברובד

בחייההעוסקהשני,בחלקוגםהחקירה),

הנוקבמ"המסעצורסוטההאהובה,של
(דשופיה"יאתיוצאישלחייהםאל

הרבהצדדייםלכבישיםובורחעטיפה)
ותיהםיבאיכושנופליםמעניינים,פחות

העלילה.שלהמרכזימהצירהספרותיות

למשל'להקדיש,צריךצורהיהמדוע
עמי'שלל'מסעדהתמימיםעמודיםעשרה

הלילהחיילתיאורנוספיםרביםועמודים
ובהתאבדותהעוסקבספראביבתלשל
סמועלרומןזהוהאםאתיופי?חיילשל

קרצ'י?החקירותקציןעלאומסלה
תמידלאשצורליהיהנדמהלעיתים
על-לכתוברוצההואמהעלהחליט

לקחצורהמשטרה.עלאוהאתיופים
אותווהפךהתאבדותשלכואבסיפור

בחורהעםכביכול'בלשימתחלסיפור
אבלרעים.משטרהוקציניומזדיינתיפה

לעייפה,כברקראנובלשייםסיפורים
מדףעלשחסרומהדוש,יחבהםואין

חייעלרומןדווקאזהוהספרות
האתיופים.

לחכותאפוא,תאלץ'העבריתהספרות
אתיופי'עמיראליכאןשיצמחעד

ויתארמשלוכפרותתרנגולשיכתוב
אתיופיהיוצאישלעולמםאתמבפנים

ובאנקותבתנוחותהכאבאתלקשטמבלי
סטנד-אפמועדונישלבחוויאותשוקה,

 •אביביים.תל

אביטובירון
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והעגל""אנילניןלנכות"אסור-היום/וחגנין

אחרוניאריה

עליכםלשלוםהחזן"פייסיבן//מוטלשלאקדמיתהוצאהעל

בתחילתנשאלזינגרבשביסצחקם
בבית-ביקורולעתהשישים,שנות

והשיב:היידיש,שללעתידהאלפא,

שדובריםבעולםמנייניםכמהעודיש"בינתיים
יסופר'אלהוכאשריידיש,קוראיםיידיש,
-עדנה.ליידיש,לה,תבואאזשרקאפשר
רקמתעסקיםשפרופסוריםמפני-מדוע?

 ...מתים"בדברים
הסקפטית,המרה,חזותושלמרותודומה,

מןהאמהות"ל"לשוןשתבואלישועהבאשר
האפשרויות,אתבכךמיצהלאהפרופסורה,

פרופסורשכןממנו'נעלםאחדהבטולפחות
חיים,ומלארוטטדברלידיוליטולאףעלול

ולהמיתונשמתואתממנולהוציאובטיפולו
בעריכהיעייןראיהשמבקשומי .כליל

שמרוקהנאפרופ'המנוחשלהאקדמית
פייסיבן"מוטלעליכםשלוםשלליצירתו
החזן"~.

מהדעת,אנינישאנשיםממנינעלםלא

אפםיעקמו"פיינשמעקערס"ביידיששמכנים

אדםעםלהתווכחמקובלזהאין ,"אכ;"ויגידו
שלאאודההזה.כדברייעשהלא .עפרשוכן
פרופ'שלמחקרועליתרהמילהמבזבזהייתי

החזןפייסיבןמוטלמפרקישהשמיטשמרוק,
תורהחידושיוהביאשלמים,ופרקיםקטעים
הלךאלמלאלעולם,באיםהיושלאשמוטב

ועורךספר'אישרבואחר'כתלמידבעקבותיו
שתרגומועודמהיבין.כאברהםנכבדומתרגם

משלאגרסיביים,ציבורביחסיל~וה 2העברי
 tבקרסוליואלוהים Tכאןנתפס

שיבוש-חז"לאמרו-על"רעלכיוון"שכשתא
תעקורולאשורש,הואמכהשנכנס,כיוון
שישומאחר .בבולדוזראפילומכןלאחראותו

יצירתשלמהותהלסילוףודאיתסכנהכאן
הטעוןאתלומרמורהשהיושרדומהאמנות,
להאמר.
פייסיבן"מוטלסיפוריכתיבתנפרשהכידוע,
שנותתשעפניעל-הושלמהשלא-החזן"

 1907בשנתעליכם.שלוםשלהאחרונותחייו

"רעדהניר-יורקיבשבועוןפורסם

יום-איז"היינטהראשוןהפרקאמעריקאנער"

-היום["חגוויינען"נישטטזtרמע-טוב
האחרונותהשורותאתואילולבכות"],אסור

היצירה,נקטעהשבו ' 3 "ן~~מ"מידהפרקשל

חוליומיטתעל 1916בשנתעליכםשלוםכתב
"כתבימתוךפרקיםוכמהכמהקם.לאשממנה

שלוםשלבחייואורראואלהיתום"נער
ובאירופהבאמריקהשוניםבעיתוניםעליכם

כינוסםאךאחרות,ללשונותתורגמוואף

פרקיוארבעיםחלקיו'שניעלבספר'השלם
י"דשלידיומעשההואהמים","ביתוהנספח

 28בת"פזtלקספזtנד"במהדורתברקוביץ',

 , 1923-1917השניםביןשערךהכרכים,

שלוםפוןווערק'א'לעהשםאתהנושאת
הקוראעליכם"].שלוםכתבי ל'כ'[עליכם"

שלהמוכרהנוסחאלאפואהתוודעהיירי
לאורשיצאו ,"החזןפייסיבן'מ'וטלסיפורי
הזאת.המהדורהבאמצעות , 1920בשנת

לעברית,מוטלסיפוריאתברקוביץ'משתרגם
הזtנ"איךהחמישיהפרקאתמתוכםהשמיט

מצוינת"],עבודהלי["יששטעלע"רייכעא
ראשוןנוסחשהואהמים","ביתהסיפוראתוכן

באמריקה",כבראנחנוטוב"מזלהפרקשל
לנתחם.המקוםכאןשלאמטעמים
הנדונהשמרוק,הנאשלהאקדמיתבגיוסה

אלאעיבוד'אובתרגוםהמדובראיןכאן'
במקורה,ללבושהיצירהשעלהקאנוניבדיוקן

משתדלהנכבדהחוקרהמלומדת.דעתולפי
נימוקיםמיניכלבעזרתהקורא,אתלשכנע

שיש"מסתמא","מסתבר","כנראה",של

במקורם,מוכריםשהםכפימוטל'בסיפורי
ם wשוכןמיותרים,וקטעיםמיותריםפרקים

שלומותוגסיסתואתהמתארהראשוןהפרק
לאלהיותצריךמוטל'שלאביוהחזן'פייסי
והעגל"."אניאלאלבכות",אסור-היום"חג
שמרוק:שלתורתוחידושיאתאפואנבחןהבה

בדברו-שלודבר"ב"אחרית-ב"נאכווארט"
לעברית,מוטלפרקישלהראשוןום Tהתרגעל
 4כדלהלן:הואאומר , 323-321עמ'

פייסיבןמוטלשלהראשוניםהסיפוריםשלושת

עליכם,"שלוםהכותרת:תחתלאוריצאוהחזן

-ע"תראודיסה,מוריה,הוצאת ,החזןבןיוסל
בידיתורגמוהראשוניםהפרקיםשני ·" 1910

ביאליקבידיתורגםוהשלישי ,וביאליקרבניצקי

 .בלבד

 ,הספרוןשלהעברישמומכותרתכרבשברורכפי

מהמחברמסתמא(שקיבלוורבניצקיביאליקהרי

שינוייםלהכניסלנחוץמצאוהעיתון)נוסחאת

זולא .היידילמקורבהשוואהשלהםבטקסט

אלאהפועלות,הנפשותשמותאתששינובלבד

להתאיםהיתהשמטרתםאחרים,שינוייםעשואף

היוהשינוייםעיקר .הצעירלקוראהסיפוראת

העבריהתרגוםמן .הראשוןבפרקהקיצורים

בנוסחעליכםשלוםתיארשבההאפיזודהה~צאה

החזןשלהטליתעטרתאתמוכריםאידהעיתון

 .גיבורנוומיטתהספהמכירתאתגםולהלן ,החולה

עלחזרהאלאאינןזהבפרקאלואפיזודותשתי

 .ארון-הזכוכיתמכירתשלשנותרההאפיזודה

דבר,מוסיפותהןשאיןבדעההיוהמתרגמים

אולם .הצעירהקוראאתתשעממנהומסתמא

כיהואבסיפורשעשוביותרהחשובהמעשה

האפיזודהאתהעיתוןנוסחלפיהסיוםמןהוציאו

כנראהסברוהםהחזן.מותעלבהשמסופר

 .הצעירלקוראמתאימיםאינםכאלהשתיאורים

שהסכיםבלבדזולאעליכםשלוםכימסתרב

בפרקורבניצקיביאליקשלהעריכהלמעשה

העקרוניתדעתםאתאימץאףאלא ,הראשון

לילדיםספרלהיותצריךהחזןפייסיבןשמוטל

מןלהוציאצריךכךומשוםצעירים,ולקוראים

אומתאיםכבלתילהיחשבשעשוימהכלהספר

שכזה.לקורארצויבלתי

בדיוקכמעטמצייןשמרוקשהנאלומרוראוי
ורבניצקיביאליקשעשוהשינוייםאת

הראשוניםהפרקיםלשלושתהעבריבתרגומם
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דביוק.לאאבלכמעט,החזן.פייסיבןמוטלשל
בפרקכימה,משום ,לצייןשוכחהואשכן

המתרגםהשמיטבסופי",יהא"מההשלישי
שלמקומו"היכןבשאלההפיל~טיהדיוןאת

גן-העדןכיאומרתמוטלשלאמאגן-העדן".
החבריםאבא:עכשיונמצאשבוהמקוםהוא

עלאי-שםנמצאשגן-העדןאומריםמוטלשל
שגן-אומרהכורךמרישהבדולח:שכולוהר

בבית-בערב-שבתבכללהואהאמיתיהעדן

גנוזהשגן-העדןחושבמוטלואילוהמרחץ:
שתומצתזה,משעשעדיוןהרופא.מנשהשל
שוםעלעונהאינו ,שבקיצורבקיצורכאן

השמטתלסיבתשמרוקשלהנחהאוסברה
פרקבשוםעצמועלחוזראינוהואהקטעים.
ושלוםחסשיהיהוהטענה ,הספרמפרקי

 ,לגביותופסתאינההצעירלקורא'משעמם'
שאינםמוותשלתיאוריםבושאיןובוודאי

ורבניצקיביאליקלדעתכאילומתאימים
אפואלמהשמרוק.שטועןכפיהנ"ל,לקורא
אינספורבנידוןלהביאאפשרזה?קטעהושמט
השמטהכיהיאשבהןהאחרונהולאסברות,
לאגרידא.טכנייםמטעמיםגםתיתכןכזאת

אתצמצמושהמתרגמים-העורכיםהנמנעמן

שקצבוהמתכונתמגבלותמשוםהיריעה
לדפוסספרבהבאתפעםשעסקמיכללעצמם.

הדפוסגיליונותלמספרלהתאימושעליויודע
חורגהידכתבואםמראש,בחשבוןשהובאו

פעםלאהמחברמתבקשהמתכונת,מן

אחדים.פרקיםאוקטעיםמתוכולהשמיט
לשאולמבליגםהמלביה"דזאתעושהולעתים

כשארזאת,סברהגםאבלהמחבר.פיאת
ראיהבאיןמרוב,פרו 9יישלאאחיותיה
שאינובעלמא,ניחושבגדרהיאמפורשת,

היאעובדהמקום,מכלמורי.דואינומעלה
 ,פיקנטיקטעהסיפורמןהשמיטשביאליק
מעשה,מוטליית,חיוניותמלאעסיסי,
שיהיומטעמיםממנולהתעלםבחרששמרוק

 .לעדעמושמוריםכבר
'מ'וטלשלהעברישהנוסחהואהמפורסמותמן
בלבשביתהלוקנהאשר ,"החזןפייסיבן

העשרים,המאהשלהראשונהבמחציתהקורא

כילומרניתןאולםברקוביץ.יי"דשלזההוא
ביאליק-רבניצקיבתרגוםהפרקיםשלושת
מעידשהואכפיברקוביץ',בו.איכשהונטמעו

ארץודרךכבודרחשאדם",כבניביהראשונים

מהםנטלותכופות ,קודמיושללתרגום
נטלוכן ,בתרגומוושיבצםשלמים,משפטים

"אשריהפרקים:מןשנייםשלשמותיהםאת
הראשון<הפרקבסופי"יהאו"מהאני"יתום-

"אורחהואיצקיכבביאליק-וגרםבתר
["אניקעלבל"ואסאון"איךולאלשבועות"

ברקוביץ'ואילו , 5ויבין>שמרוקכאצלוהעגל"]
איז"היינטעליכםשלוםשלנוסחואתנקט

ותרגם:ויינען",נישטט~רמע-יום-טוב

ראוימקום,מכלמלבכות!'.'הואטוביום"הס,
אני",יתום-"אשדיאמרת-הכנףכילהדגיש
פסוקהיאמשלהעבריתהלשוןלאוצרשנכנסה

11 
וז::

פולוגקלמןציור:

שלתרגומובאמצעותבעיקר,מלוטש,תנכ"י
כןפיעלאף-ברביםהפיצהשהואברקוביץ'

ורבניצקי.לביאליקשמורהעליההאבהותזכות
שלושהכיהרושםיותרמתקבל ,דברשלכללו

ברקוביץ'שלבתרגומואלהראשוניםפרקים
לשבחוכאןויאמרעריכה,מלאכתאלאאינם

הקטעיםאתלתרגומושהחזירעשהטובכי
זהלמעשםהסיבהשעל ,קודמיושהשמיטו

הודעהועדמכאןספקולציותלהעלותאפשר

שלבסברותיולדוןאפנהאשרועדחדשה.
הדיןשמןדומה,פוטרת,ביתרשמרוקפרופי

לעיןהמזדקרהראשוןהשינויעלעכבלחת
שמותשינויוהוא ,יצקיביאליק-רבבבתרגום

שנתןבשמותנותרוחלקןהפועלות:הנפשות
מוטלשלהבכוראחיו-עליכםשלוםלהם
מרישהובעלהפסיההשכנהאליהו:בשמונותר

נשארופדלוכלתםמינרלבתםוכןהכורך
 ,ליוסלשףנהמוטלשלשמואבלבשמותיהם:
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לכייבוש,מפייסישונהמוטלשלאביוושם

בביתולהתגוררשלחבשמוטלהחזןושם
מהירש-שונה ,שלוה'משויררים'אחדולהיות

שלושבולי-העץהנגידושםלהירש-לייב,בר
הנגידמיוסישונהמוטלשלביתולידמונחים

עדיףבמהלומרויידעחכםמי .הנגידלאחרון
סופריםפייסי?עלבייבושאו ,מוטלעליוסל

להםהיתההסתםמןורבניצקיכביאליקנודעים
סתםאצלםזושהיתהלהניחואין ,לכךסיבה
ברבים,הודיעולא ,גילושלאמאחראךגחמה.
שללסיבתהמפורשתעדותהשאירוולא

ניחושוכלסברהכלזאת,שמיתמטמורפוזה
שאפשרבעלמאוניחושכרססברתבגדריהיו

יעקבשלוםכמותם.אינספורלהעלות
מוכרמנדליהואהספרותישכינויואברמוביץ',

עלשמואתחתםלאכילמשלסיפרספרים,

מענטשעלע"קליינע"ד~סהראשונהיצירתו
לאחדחיבורואתוייחסהקטן"],["האיש
ולמו"ללעורךושלחהספרים"מוכר"סנדול

שםלמקראנבהלזהצדרבוים.אלכסנדר
סנדר-(אלכסנדראליוהכוונהשמא ,המחבר

השםאתשינהטקסגינוניובלאסנדול>,-
כאלהנימוקים ...ספרים"מוכרל"מנדלי

פועלותנפשותשלשמותלשינויבאלהוכיוצא
אינךואם ,מספוררביםלהיותעשוייםבספרים

ולפענחם.לנסותטעםשוםאיןאותם,יודע
בידיסיפורמתוךקטעיםבהשמטתהדיןהוא

להיותיכולהסברהכלמתרגמים.אועורכים
שלהתמוההוהתעלמותונכונה.ובלתינכונה
שלמקומועלהדיוןמהשמטתשמרוקחנא

בסופי",יהא"מההפרקאתהפותחגן-העדן

אינהזאתהשמטהשכן ,נכוןאלמקריתאינה

לצורךנניחהבהאבלשלו.בקונצפציהתומכת
שללמניעיהםבמדויקכיווןשמרוקכיהדיון

ועדמכאןאבלויפה,טובורבניצקי.ביאליק
זולאעליכםש"שלוםסברהגביעללסברה
אףאלאהעריכה",למעשהשהסכיםבלבד
ביאליקשלהעקרוניתדעתםאתאימץ

להיותצריךהחזןפייסיבןשמוטלורבינצקי
הספרמןלהוציאצריךכךומשוםלילדים,ספר
בלתיאומתאיםכבלתילהיחשבשעשוימהכל

משונהכרססברתמין !כזה?לקורארצוי
לחלוטיןשמתעלםמירקלהעלותיכולשכזאת
עליכם.שלוםשללילדיםהסיפוריםשארמכל
אכןאםקטנה:אחתשאלהמתעוררתכאןשכן
למהעליכם,שלוםשלאמת-המידההיתהזאת
כידוע,לילדים?סיפוריובשארבהנקטלא

לילדים,רביםסיפוריםעליכםשלוםכתב
ובתבונהבעמקותם,ביופיים,במינםמיוחדים

הילדיםלנפששחודרתבהם,האצורה
מכונסיםשביידישבכתביםכאחד.והמבוגרים

"מעשיותהשםאתהנושאיםכרכים,בשניהם

ישראל].לילדי[מעשיותקינדער"יידישעפאר
שהופרהטוב"יוםבכרךהםמופיעיםבתרגומי

אלהשלבפיהםשגורהמימרהיש ,"שמחתו
"סיפוריםהקרויהזהבז'אנרשעיסוקם

זההרילילדים?טובסיפור"איזהולילדים":
אםאףכיודומה,למבוגרים".גםהטובסיפור
שהסיפורבכךזאתמימרהכוונתלהביןניתן

בלבוהחבויותהילדותנימותעללפרוטמצליח
כיכוונתהאיןמקום,מכל ,הרי ,המבוגרשל

ההאזנהאוקריאתםבשעתמתעליםהילדים
אדרבה,אלא,המבוגרים,שלעולמםאללהם

קלהלשעהומגליםקצתמתכופפיםהמבוגרים
הילדים.שלבעולמםייןעב

אופילהגדרתיפהאינה ,מסתברזאת,מימרה

המבקשעליכם.שלוםשללילדיםהסיפורים
עניותלפיימצאנה,זאתמעיןהגדרהאחרי
שלהאחרוניםשיריומחרוזיבאחד ,דעתי

ולשונה: ,נסקישלואברהם

f ןםtt:P סדtt קשרנוסא~רל:-
 • i~לק ?7סע.~ןסד tt~ל

להםמקשיבאואלה,בסיפוריםקוראהילד
שלו",העומק"מן-והמבורגשלו",העומק"מן
בעתומכווניםהם,רובדכפוליהסיפוריםכי

ומשוםכאח.דהעולמותשניאלאחתובעונה
 ,הפרדלאיןבזהזהשזוריםאלהשעולמות

הוצאת-שמרוקכדברי-אובהם,מיוןעריכת

אומתאיםכבלתילהיחשבשעשוימה"כל
לאמיתםחטאהיאהצעיר"לקורארצויבלתי

שבהוויהלדעתהיטיבעליכםשלוםהאמנותית.
שלביותרשכיחיםלאגילוייםבצדהאנושית,

ורועוכיעורולביושלגילוייםיש ,אנושישגב
לא ,כאמורוהוא,-ושכולוכאבואכזריות

למבוגריםביצירתוותיארבהם,מיוןעשה
מהכולה.האנושיתהקשתכלאתולילדים

לאהמוותכיבשרועללדעתשהיטיב ,עוד
נתייתםשהרילילדים.מבוגריםביןפדותשם

בןבהיותוהחולירעבמגפתאמועליובמות
המוותשענייןאפואתמהאיןעשרה.שלוש

לכךביטוינתןוהואמנוחלונתןולאהעסיקו
הסיפורשלהדפיםבחמשתלילדים.בסיפוריו
 ,"שפנ"["באשעפעניש"הגאונילילדים

המיוסרת,הווייתהאתהמתארבתרגומי],

ומפגרתמוםבעלתילדהשלומותהגסיסתה
גסיסה,סדיזם,כאב,שלתיאוריםישבשכלה,

ערוךלאיןגדושהבמנה ,שכולזעקתמוות,
 .יחדגםהחזןפייסיבןמוטלפרקיבכלמאשר
המלומדתסברתולפיהזה,הסיפוראתוהרי
לפסולעליכםשלוםעלהיהשמרוק,של

לילדיהמעשיותבקהליבואלבל ,לחלוטין
הנודעיםבאחדלבדו.זהסיפורולאישראל.
שסופהלזיקנהמשלשהוא ,"השעון" ,ביותר
בתרגומוברקוביץ'שינהזהומטעם-מוות

יכטה:הדודהבסיומואומרת-ל"הזקן"שמואת
יותרעודמעשהזמן-מהלפניאירעלא-ששא!-

משם,פרסאותכשלושמיאמפלי,הרחקלאיפה?

בני-כלאתשחטויהודי,פונדקעלגזלניםהתנפלו

הותירולאשחטו,בעריסהתינוקגםהבית,

במטבחשישנההמשרתתמןלבדאיש,לפליטה

התנור,מןקפצהשצועקים,זאתשמעההתנור;על

ובעלת-שבעל-הביתראתההדלת,בסדקהציצה

נהר-ניגרודםטבוחים,הארץעלשוכביםהבית

מןוקפצהבדעתההמשרתתהתיישבה-שלם

"יהודים,'גוואלדי:ועשתההעירה,ורצההחלון,

 ...גוואלד!!!"גוואל,דגוואל,דהצילו,
שלבסיומוהילדשלהאימתניחלומווכן

הזקןהשעוןכילראותשמדמההזה,הסיפור
ושהואלבנים,תכריכיםלבוש ,הארץעלמונח
מתנועעתהמטוטלתבמקוםאבל ,חיכאילו
והשעוןאדם,לשוןארוכה,לשוןולכאןלכאן
ממנוגוזלתגניחהוכלגונח,אלאמצלצל,אינו

 ...בריאותנתח[מהילד]
עליכםשלוםעלהיהבוודאיאלהתיאורים
הסברהאתאכןאימץאילוהסיפורמןלהרחיק
זאתתיאוריהלפי ,וכךשמרוק.לושמייחס

הסיפוריםכלאתכמעט'לטהר'עליוהיה
 ,הזקןהסוסזה ,"מתושלח"את .שלולילדים

אותושמדהיריםעדבומתעלליםשהילדים
עליומתנפליםכשכלבים ,האכזרימותואל
"האולר",אתלגזרים:אותווקורעיםעברמכל
המתעללרבישלשיערמסמרתיאורבושיש
כמותו:לעשותתלמידיואתומסית;דלבילד
זהבתרגומי],["כתומי","ראבטשיק"את

הסיפוריםכלכולם, .מחייומותושטובהכלב
המידהאמתפיעל-חומריםמכיליםהללו

 ,אשרילדים,לסיפוריפסולים-השמרוקית
החזןפייסימותעלהקטעאליהם,בהשוואה
נטול'צמחוני',כמעט ,כמותומאיןמאופק

לזעזעושלוםחסהעלוליםמצמרריםתיאורים
 .הילדשלהרכההנפשאת
בפיסקה ,'אפרקבסוףבעצם, ,מסופרמהוכי

שאחיו ,במוטלמדוברהאב?מותאתהמקדימה

שבועותלילבהתקדשהביתהמחזירואליהו
מאביושיפודכדי ,החזןחירש-ברשלמביתו
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שלבתרגומםהדבריםמובאיםוכךהגוסס.
 :יצקיכבביאליק-ו

מלאהשולחן .החולהלחדרמככיסניאליהוואחי

ריח ,צנצנות ,קופסות-ניר ,קטניםפכים ,צלוחיות

 .סגורהחלוןנודף.א] 11א[בית-מרקחת, ק.ה~ו:;

מעל .ביךקותהחדראתקישטושבועותלכבוד

של 11דוד/ומגןתלויאבא,שללמראשותיו ,המיטה

על .אליהואחימלאכתזוהי .ופרחיםציצים

רואהאבא .ריחנותניעשביםשטוחיםהקרקע

אחי .וצנומהארוכהבאצבעאליוליוקוראאותי

כמעט .לאבאקרבהנני .מאחורידוחפניאליהו

השבותהשערות .טיטמראהפניו .הכרתיושלא

זרותכשערות ,לבדהסומרתאחתכל ,מתנוצצות

 ,במעמקיםיושבותהשחורותהעיניים ...נעוצות

כשינייםנראותהשינייםתקועות.זרותכעיניים

תלויוהראש ,ביותרדקהצוואר .תחובותזרות

 ,משונותעקימותמעקםהואשפתיואתבנס.עליו

עלמניחהוא ...~פפו!-שוחהשהואבשעהכאדם

צחוקבתמעיו .גרומותאצבעותעםחמהידפני

 .מתכפנישהיוהפניםעלנראתה

הא? ,''קדיש 11לומרפניםכלעלתדע-

הואמנקהכאילוקומתו,אתכופףאליהואחי

 ...בוכיםופניו ,אחתבאצבעחוטמואת
הרופאהרופא;אחריה .אמאנכנסהבינתיים

אתמקבלהואהגדול.בשפמוהלבוטובהשחור

כרסיעלקלהבסטירהמכבדני Iנושןישןכמודעפני

שמחה:בקוללאבאואומר

בבואו!אתהברוך .השבועותלחגלךאורח-

אתשיבדוקלוומרמזתאמאאומרתתודה!-

 .שהואמהבשבילווירשוםהחולה

 1רבעשהחלוןאתכלקודםפותחהשחורהרופא

 .סתוםהחלוןאתשמניחיןעלבאחיוגוער

שיהאלונוחשהחלוןלכם,אמרתיפעמיםאלף-

פתוח!

אשמהשהיא ,אמאעלברמזמראהאליהואחי

מתייראתהחלונות;פתיחתעלגוזרתהיא .בדבר

מרמזתאמאחלילה.אבא,יצטנןשמאהיא

בשבילווירשוםאבאאתלבדוקשימהרלהרופא

שעון ,השעוןאתמוציאהשחורהרופא .שהואמה

עיניובשתימסתכלאליהואחי .הגדולהזהב

 .בזהמרגישהרופאהרופא.שלבשעונו

חסרוחציעשרעתה!שעותכמהלדעתרצונך-

כמה?ואצלך .רגעיםארבעה

באופןומתאדםאליהואחימשינו-נעצרשעוני-

 .מעיניולמעלהעדחוטמומקצהמאודמשונה

אבאאתשיבדקוהיאמתאווה .נחהלאאמא

הוא .בדרבמתוןהרופאאבלשהוא.מהלווירשמו

יוםמתי :צדדייםענייניםעלאמאאתשואל

הירש-לייבהחזןשלדעתומהאחי!שלחתונתו

הקול .יפהקולודאי ,הואאומרקולי,קולי!על

הכפש.כלותעדמצטערתאמא ...בירושהעובר

החולהאבילצדכסאועםהרופאמתהפךפתאום

 .מאודוהיבשההחמהבידוומחזיק

עכשיו!בשבועותאצלנומתפלליןהיאךחזן,נו,-

 .מתשלבבת-צחוקאבאמשיבהו-השםרבוך-

שואלהו-באה?השינההתמעט?השיעולכלומר-

 .מקרובאליוושוחחהרופא

-גדולבקושיומ~~םאבאמשיבהו-לא-
אבל ...נודדתהשינה ...בהמרוהשיעול ...בהאדר

אתקיבלו ...כזהיום ...שבועותחג ...השםברוך

 .השבועותלחגאורח ...ישאורחוגם ...התורה

משפיל 11האורח 11ו , 11האורח 11אלנשואותכלעיני

אצל ,הקורותאצלשםבחוץולבו ,לארץעיניו

 ,המתפקעותהשלפוחיותאצל ,העוקציםהקוצים

כברשהיה ,בר-הדעתהשכןשלעגלואצל

 ,ההרבמורדוהומההמתגלגלהפלגאצל ,'בהמה' 11ל

 ,העמוקההרחבה ,הגבוהההכיפהבתוך ,שםאו

 ...רקיעהקרויה Iזויפהכיפה
מוטלשלביקורועלזהקטעבשלמותוהבאתי
שלבתרגומםהגוססאביואצלשבועותבליל

האבשמותמציאות,המעלהיצקיביאליק-רבב
מראהאתהשארביןהמתאר ,באווירבהתלוי
הצחוק,ובתמת,כפנישהםהגוסס,שלפניו
הטיט,גוןהפניםשלוגונםמת,שלצחוקבת

'מתאים'-שמרוקלדעת-אשרמתשלהיינו
להקבילובכוונהילדים,שלהרכהלנפשם
לדעתונחשבתשהיאשהףצאה,לפיסקה

הצעיר',לקורארצויהובלתימתאימהכ'בלתי
אלמנטשוםבהאיןכיהקוראשירונהכדי
אינםשילדיםמזעזעחומרשום ,דופןיוצא

ראויולפיכך ,בולעמוד ,כביכוליכולים,
 .ולצנזר
 ,יצקיביאליק-רבבידיעלשהוצאהזאת,פיסקה
ביחדלאכולשגמראחרי ,שמוטל ,בכךפותחת

להםש'השאילה'השמנתאתאליהואחיועם
לשחקמאחיורשותמקבלפסיה,השכנה

לידהמונחים ,הגביריוסישלבבולי-העץ
'בונה' ,לדמיונודרורשקורא ,מוטלביתם.
נסיךעצמואתורואהכרם,עםארמוןמהם

להרהוריםומפליג ,באחוזתולהנאתוהמטייל
מןבוקעקולפתאוםשומעשונים,מהרהורים

ובכי:זעקהקולהבית,
אתמריםיאנ ...אמאשלקולהאתמכיראני ...

זה ...ונשיםגברים ...ובהלהריצהבבית-עיני

הבטןעםבול-עץעללישוכבאני ...נכנסזהיוצא,

יוסילוהולךהנהזה!מה ,אוי ...לי!טוב .למטה

הקצבי,בית-הכנסתגבאיהואהגביריוסיהגביר!

עצמויוסי .שניםושלושעשריםכרבחזןשםשאבא

ועורות,בשווריםסוחרהואהיום ...קצבפעםהיה

עלצועק ,ידיומניףיוסיגדול!עשיר ,עשירוהוא

ליאמרולאלמה ! Dמסתומאני 11ואומר:אמא

לבטאיכוללא(הוא :למסבבנפלהחזןקפייסי

 11 ! 0סתקתלמה .ן) 11שי

בבכיוממררתאמאמצטדקת-לצעוק?ליהיהמה

משתדלת ,מתענהשאניאידראתההעירכל-

 ...אותושיצילוהתחנןכןגםעצמוהוא ...להצילו
 .כפיהסופקתעו,דלדברמסוגלתאינהואמא

 :בהתומךאליהואחי .לאחורצונחראשה

שהיוםתשכחיאלאמא!להצטדק!לךלמה ,אמא

 ...אמא!לבכות,אסור ,שבועותשהיוםחג,
 :אמאעלמלצעוקחדללאהגבירויוסי

העיר!זאתמיראתה!העירק?ללימספרתאתמה

הכוללי!רק ,הקםלמעןלהגיד!צריכיםהייתםלי

 ,תכריכים ,ו;כסים pא, pחברא-קדיcיקבו~י!על

:;~קבילקהו pצריךואםr.יקבו~י!עלהכול
תתבייסו!אל ,ליתגידוהיתומים,

מאודמעטמרגיעיםהגביריוסישלדבריואבל

ולהתעלףבבכילמררמפסיקהלאהיאאמא!את

חדלואינובוכהעצמושהואאליהו,אחישלבידיו

אמא! ,שבועותהיוםאמא, ,היוםחגוושלהלהזכיר

אמא!זו ,לבכותאסור ,אמא

ונעשה ,בקרבינצבטלבי ,הכוללימתבררופתאום

יודעואיננילבכות,ליומתחשק ,הנשמהעלרעלי

ואינני ,אמאעלרחמיםביומתעוררים ...מיעל

מתעלפתהיאואיד .בוכההיאאידלראותיכול

ואני .אליהואחישלבזרועותיומפרפרתהיאואיד

אליהניגשואני ,שליהכרםעם ,ארמוניאתעוזב

עצמםהדבריםאותםאתלהאומרואני ,מאחור

 :מעינייורדותודמעות ,אליהואחישל

אסוראמא!שבועות,היום ,אמאהיום!חגאמא,-

 ...אמא! ,לבכות
חמלהביסודההשופעתאפוא,זאת,פיסקה
שאינםתיאוריםאותמונותשוםבהואין ,וצער

בשארודרמטיותעוצמהביתרמופיעים

ואשרעליכם,שלוםשללילדיםהסיפורים
ביאליקשלמתרגומםמשום-מההושמטה

לתיאוריההמוסדיסודהיאורבניצקי,
אתביידישלהוציאשהביאתוהשמרוקית

אקדמיתבהוצאההחזן"פייסיבן"מוטל
 .תורתוחידושיאתבהולהפגין

העטרהבמכירתהעוסקיםהקטעיםאותםעל
 ,מוטלשלומיטתוהספהובמכירתהטליתשל
העלולהחזרהבהםיששמרוקלדעתאשר

לדון.עצובפשוט ...הקוראיםאת"לשעמם"
שיכולמישלהספרותילטעמולנףדרקאפשר
הממחישיםאלה,ססגונייםבתיאוריםלתלות

משפחתשלהמוחלטתההתרוששותתהליךאת
הקוראעלשעמוםהטלתשלחששהחולה,החזן

הצעיר.

וקראוקראושבנעוריהםקוראיםאנימכיר

כדרךאלאאחת,פעםולאאלה,פרקים
לקרואהחלו ,משסיימוהתורה,אתשקוראים

מהתחלה.שוב

11 
~ו

שלהיוצררוחוגאוןעללעמודהרוצה
ראשוןנוסחאלילךעליכם,שלום

שהוא-תורתולחידושינוסףשמרףקינימוק

'כ'וכביםאחרים,בספריםדבונואףבומשתמש

נקבעהקאנונישהנוסחהוא-למשלתועים",
שלבחייושהופיעההאחרונההמהדורהפיעל

המחבר.

פייסיבן"ומטלפרקישבאותםהיאעובדה
 ,המחברשלבחייולאור(שיצאוביידישהחזן"
אכןוורשה> ,"פר~רגעס"בהוצאת , 1911בשנת

 ,יצקיביאליק-רבבשלכבתרגומם ,הושמטו
הפרקשלכותרתושונתהוכןהנ"ל,הקטעים
בעיני ,כמובןזאת,והעגל",ל"אניהראשון
אימץעליכםששלוםניצחתהוכחהשמרוק,

ורבניצקי.ביאליקשלהעקרוניתדעתםאת

 2001פברואר
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פרקיםמשמיטששמרוקנקללנבוןודעת
לומריש .שלוהמדעיתבגירסתואלהוקטעים
פתקיםשל-'צעטלעך'שלשיפוטשלפנינו

'זעטשל[כנראה]אריס''ווייזטשלאקראיים,
תאריךאוזהתאריךפיעל[מסתבר],אריס'

הבחינהפיעללאאופןבשוםאבל ,אחר

שיפוטדרושכךלשםשכן'הטקסטואלית.
וכברטעם.פיעלשיפוט ,לגמריאחרמסוג

בענייןשמרוקעםבויכוחכךעלהערתי
הואהמפורסמותמן-כי ,תועים""כוכבים

הטעימה,לפיטיבועלעומדיםלייןשהמומחים
שעלבתוויתבאטיקט,שכתובמהלפיולא

כשהואהשמיעה,לפייקבעהמוסיקאיהבקבוק.
ההרמוניותכי ,לומוכרתבלתיליצירהמאזין
אופןובשום ,פלונילמלחיןאופייניותשלה
כילומראפשרולכאורהפלמוני.שלאינן

עלכמובןהמושתתזה,שיפוט-על-פי-חוש
המומחיםכלנחלתהוא ,וניסיוןלמידה

מדועספרות.חוקריאףובהםבמקצועם,

ספרותחוקרישישמסתברכי"לכאורה"?
דיהאטיקט.בקונצפצייתבעקשנותהדבקים

טיבולקבועכדיהתוויתעלשכתובבמהלהם
פרופסורהואשבהםהמובהקיםואחדהיין.של
איזה ,מסמךאיזהלמצואלודישמרוק.חנא

לפיהם,לחרוץבשביל'צעטל',איזהמכתב,
 6יצירה.שלדינהטקסטואלית,דביקהשוםללא

נמצאלאהקרובהשבסביבתוועצובהואותמוה
שלהעיקריתהבחינהכיכךעלשיעמידואיש

הנסיבתיתהרזז:האינהספרותיטקסטאמינות

הסופרמשלמההטקסטואלית,הבדיקהאלא
ידו''כתבלפילשפוטישזאתועל .לוזרומה
מתארמשפט,בונההואשבוהאופןהמחבר:של

 ,שלוהצבעיםלוחלפיעלילה;מפתחתיאורים,
שלו'קריצות-עין ,שלוהאתנחתות
מקניםאלהרקוכיו"ב. ,שלוהאינטונציה

 .משלואינוומהמשלומהשיפוטיכולת
ה"קאנונית"הגירסהכיהטענהועוד:זאת

עליהולהוסיףממנהלגרועשאיןוהמחייבת,
שלבחייואחרונהשהופיעהזאתדווקאהיא

יסודיתהבנהעלמעידהאינההיאגם ,המחבר
הנדון.במקרהוכיחוד ,בחומר

בהתקףעליכםשלוםלקהכידוע, , 1908בשנת
נשףשלבעיצומופתוחהשחפתשלחמור

שלאוכמעטבאראנוביץ',בעירקריאה
כותביםשאיןמקום"לאותו ,כדבריו ,ניטלטל

 ,דברשוםממנושולחיםואיןמכתביםממנו
לפטירתוועדמאז ...שלום"דרישתלאאפילו
ימיםבילהבניו-יורק>, , 1916בשנת , 57(בגיל
שוויץבאיטליה,שוניםמרפאבבתירבים

הקצובהקצרלזמןחריפהבמודעותוגרמניה,
'מ'וטלסיפורילאוריצאושבה , 1911בשנת .לו
"פראגרעס",בהוצאת"בוורשה,החזןפייסיבן

ב~רוויאלאבוורשהלאעליכםשלוםהיה
שבגרמניהובבןנווילרבחורף,שבאיטליה

לקדחת ,חוליוערשעלגם ,כולונתון ,בקיץ
 .ימיואחרוןעדממנוהרפתהשלאהכתיבה
שניבכתיבתעסוקמהיותולבדהזאת,בשנה

 11תועים"כוכביםשלוהגדוליםיםמבהרו

"גיטלהסיפוריםאתכתב ,"הדםר'מ'התלת
["רוףסריקי"ברקילי"קראפורישקביץ'",

["מען"מוחלים""שרגא",ניסל"]קנאקמין
הוליעט"],["מען"מתהוללים"מוחל"],איז

נידעריקער"],און["העכערובשפל""ברום
"שירכתיבתאתסייםוכן"מאריענבאד",

מקוםלוהותירשלא'מוצרטי'שפע-השירים"
לכלולהתמסרלבתשומתלהקדישכמעט
הכרוכיםמייגעיםומתניםמשאיםאותם

ספר.במגילתאובעיתוניםסיפוריובפרסום
בחישהשהזמיןחללמיןממילאאפואכאןנוצר
המו"ליםבפניאותושייצגמיזרות.ידייםשל

ברקוביהי"דהיההזמןבאותוהשונים

האחראידווקאוהואבווילנה,אזשהתגורר
טזזומעטוביוםאיז"היינטהכותרתלנקיטת

לבכות"]אסור-היום["חגוויינען'נישט
אםגםהאוטוריטטיבית.פאלקספאנדבמהדורת

נצליחלאבאוויר''שמיניותאפואנעשה
כותרתשוטהכעשבלהצמחהאיךלפענח
עליכמיתשלוםבלתי ,כךכלמתאימהבלתי
עלהמספרהראשוןלפרקוהעגל"כ"אני
עללעמודהרוצהאדרבה, .ומותוהאבגסיסת

לאיילךעליכם,שלוםשלהיוצררוחוגאון
שכן ,ראשוןנוסחאלאלאאחרוןנוסחאל

 •ביותרקטןהואאחריםבושבחשוהסיכוי
שלוםשלביצירתוכיהיאנחרצתעובדה
זרות.ידייםבחשו ,מותוולאחרבחייועליכם,

'התנדבו'ומבקריםעורכיםסופרים,וכמהכמה

ביגעושמואל ••.לכתובכיצדאותוללמד
העיתוןעורךויאצקאןלכתוב,איךאותו'לימד'

 ,וספירשטייןלכתוב,איךאותו'לימד'"היינט"
'לימד'אמעריקאנער""רעדהשבועוןעורך
מחשבות",ו"בעלודינהזוןלכתוב,איךאותו

חתנו-לכולםוראשהרוסי'ואמפיתיטרוב
ספרואתבעיוןשקראמיכלברקוביץ'.י"ד
אדם",כבני'ד,ראשוניםברקוביהי"דשל

אחת:כאןואביאמעטות,לאראיותלכךימצא

עליכםששלום "ד~''לדהסיפוראתכשקראתי

זששלירחונובשביללהעתיקולרבליןאלישלח

בימיםלצאתשהתחילזז,וועלטיידישעזזדיביגעו

אחתאפיזודיתתמונהטמצאתי ,בווילנהההם

ולדרךטוביהשללאופיוהוגנתבלתישנראתה

השמטתידחוקה,היתהשהשעהומפני .סגנונו

 7 .עצמידעתעלאותה

היהואילוכאלו'בדוגמאותלהרבותואפשר
הדוקטורנטיםאחדעלמטילפרופסוראיזה
עורכיםשהכניסוהשינוייםאתלחקורשלו

לנוסחבהשוואהעליכם,שלוםביצירתשונים
זה,חוקרעלעליו'חזקההעיתון'שלראשון
רחוקמרתק,ספרידיומתחתמוציאשהיה

עצות.ונותניעורכיםאותםלכלמלהחמיא
ביצירתשהוכנסושינוייםזה,שנושאומשום

עקרוני ,דעתועלשלא ,בחייועליכםשלום
כדימ'המבול",נוספתמובאהכאןאביאהוא,

עליכםשלוםמשלמהישפוטעצמושהקורא
 :משלואינוומה

 11'המבולאתשמאכלסותהפועלותהנפשותבין

שהתפרסםברוסיה, 1905מהפכתעלרומן
חניו-יורקיבעיתוןיומיוםבהמשכים

בשםחייטיהודייש , 1907בשנת"ווארהייט"

אינו"ריאקציונר",שהואקטונתי","אידל
למתןהקונסטיטוציה,למעןבמאבקמאמין

לטועניםהעם.להמוניאזרחיותחירויות
הואאומר '""קונסטיטוציה!-לעומתו

ולאוודקהצריךאיוואן"וודקה!",
סורר'בן ,לאידללו'ישאבל ...קונסטיטוציה

בגירסת .אביולמוסרלהאזיןהמסרב ,מהפכן
האבמסויםברגעאומרהראשונה,זו ,העיתון

[הצאר].ניקולאיאתבמנוחה"עזובלבנו:
ואילו ...יתום"חראנענעך.עליו,רחמנות
עצמההשנהבאותהשהועתקהשניה,בגיוסה

לאוריצאהואף ,ורשאיהרלעבען"ל"אונזער
האב,אומר ,ספרבמגילתעליכםשלוםבחיי

במנוחה,זחאת"עזובלבנו:'קטונתי',אידל
שלמההקוראאפואישפוט ...עליך"רחמנות
להכבירואפשר ...שלואינוומהעליכםשלום

אחרוןנוסחלדמותניתןשבהןכאלובדוגמאות
ל"גבעול-שקספירשהמשילכדרךזה,מעין
ענייןלושישומיהבריא".אתשדףאשרשדוף

שהבאתיבדוגמאותלמשל'יעיין'בכך'
זהראהאך . s "תועיםל'כ'וכביםךבךבאחרית

שלאוהעגל","אניזאתקיקיוניתכותרתפלא,
עליכםשלוםכתבימהדורותבכללקיוםזכתה

עדנהלאחרונהלהחיתהמותו'לאחרביידיש
אוריםהיאשמרוקשתורתיבין'אברהםאצל

ומשום ,תרגומוערוךולפיהבעיניו'ותומים
שמרוק "!ה~אני-~ה"העגלהסתםמןכך
שלמאודעגוםחיזיוןה.זוהרי .•• !ה~יבין-~ה

בנסיבותעוד,העלולהפלףת . י-r.הנחלת
לדורות.שורשלהכותלה,הנלוותהיח"צניות

• 
מקוםמראי

דעםפייסע'מ'אטלתשנ"ז,עליכם,שלום . 1
מאגנם,י"לע"שספריםהוצ'חזנס",

ירושלים.העברית,האוניברסיטה
החזן",פייסיבן'מ'וטל , 1999עליכם,שלום . 2

עובד.עם

יידית-אמריקאית,כלאיים,עגת-"מףפן" . 3
דירה.להחליףבמשמעות , " to move "מ-

דירה.מחליפיםאנחנו-מףפן""מיד
שליהתרגוםיידיש,כתנוכיםשמרוקדברי . 4

 .]א"א[

מפרקיהראשוןהפרקשםאתשאימצו . 5

"פר~גרעס"'בהוצאתהחזןפייסיבןמוטל
 , 1911וארשה,

של"לבחינתה , 2992 ,אחרוניאריה . 6
תל-אביב.גולן,ירוןהוצ'פסילה",

כבני'הראשוניםתשי"ג,ברקובי,יץי"ד . 7

קח-ע"ע , 10כרךישראל,דביר,אדם",
קט.

תועים","כוכבים , 1992עליכם,שלום . 8
ספריאחרונות,ידיעותפועלים,ספרית
ישראל.חמד,
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והגעגועים"הדמיון"ננוח ~ J~1ן

קציריהודיתביצירתואחריתראשית-בארון"ל"דבורהמ"דיסניאל"

שושןאדיביאסתי

פרסוםביןמעשוריותרשחלףמרות ~
קציריהודיתשלהראשונהיצירתה
יצירתהלבין"דיסניאל"הנובלה

בארון","דבורההמחזהעד-כההאחרונה

למרותנוספים,ספריםכתבהשקצירלמרות
(נישואיםבחייהשחלווהשינוייםהתבגרותה

הזיאנריהשינוילמרותבנותיה>שתיולידת
המעברלמרותלמחזה>,מסיפור(מעברהבולט

לחומריבדיוניים-אוטוביוגרפייםמחומרים
אחרת,אשהשלגרפיהבניוהנטועיםמציאות
שהבחירהקצירשלהגלויהההכרזהולמרות

אלמתחברתהיאשבומחזהלכתובשלה
"להתרחקכדיחיתהאחרתאשהשלגרפיהביו

ביןכיספקאין(ליפקין-שחק>,מהביורגפי",
רבותדמיוןנקודותקיימותהיצירותשתי

ביותר.

היצירותשתיכיהואביותרהבולטהדבר
אםביןיחסיםמערכתבמרכזןמעמידות

יפהדומיננטית,נרקיסיסטית,אגוצנטרית,

סביבתהעל-ידיומחוזרתהנערצתמאוד'
לחייםהרומנטיתהערגהעל-ידיומונעת
אמהאתהמעריצהבלומה,בתלביןאחרים,

המניעועולמה.יומהסדרבתוךוהנבלעת
קשורב"דיסניאל"האםבדמותהעיקרי

פנטסייתהוגהלמיכאל'האהבהבפנטסיית
לקראת"דיסניאל",הישראלי:הדיסנילנד

גיהואברבחיוניותהאםמתמלאתהגעתו
בדרךעצמה,כלפינרקיסיסטיבאופןהמופנות

ניכרשהדברכפיונשיותהיופיההבלטתשל
הממוקדהבגדיםקנייתשלונשנההחוזרבטקס

האחרות,כשהדמויותהאם,שלכיופיה

שתפקידןשוליותדמויותחינךוהבת,המוכרות
ההתפעמותאתבקולולבטאהאםאתלשמש

ראייתהשמזויתהבת,מספרתוכךמיופיה.

לידלעמודתפקידהיה"ליהסיפור:מובא

יותראוגדולהיותרלמידהולהחליףהוילון
מהלךולהגידצריכה,שהייתמהלפיקטנה,
אשהעלאמרו'מילדוהגברות ...יפהיותר
 ;) 88עמי("דיסניאל", " ...יפההכולכמוךיפה

ניכרתאימהבחייהבתשלהיבלעותה
והזמןתשומת-הלבובחוסרבמהירותבאגביות,

הלכנו"אחר-כךעבורה:הבגדיםקנייתשל
תיכףידעתתמידואת ...בשבילימשהולקנות

דוקאואביוזהו'ושילמתלימתאיםהכימה
ובפעם ;) 89עמי(שם,לבד"לבחוררציתי

(שם,כלום"לילקנותהלכנו"ולאאחרת:
 ,) 95עמי

האם,שלולאגוצנטריותלנרקיסיותנוסףיבטוי
כחריתהחייהמציאותאתלחיותיכולתהלחוסר

אחדמצדבחייה:הגבריםלדמויותיחסההוא
שהדברכפיהאב,דמותשלודחיקהביטול
עמ'(שם,הבתעתידלגבידבריובביטולניכר

מאפשר~תהגועל-הספונטניתובתחושת ) 87

הנחשק:הגברמיכאל'עםולאאיתרהריקוד
לבנהזרועלווהושטתלאבא,"וניגשת

אמרת,ופתאוםבהלהחזיקרצהואבא ...ארוכה
עמ'(שם, ,, ...קודםידייםלרחוץתלךאיכס,

הגבולותחסרתבהתאהבות ,אחרומצד ;) 101
ונעלםהמופיעהפנטסיונרי'הכריזמטי'במאהב

 •מיכאל-הסופיתהיעלמותועדלחילופיך
ניכרות,בארוןדבורהשלדמותהבעיצוב

וחוסרהאגוצנטריותהנרקיסיות,וביתר-שאת,

כהווייתם.החייםמציאותאתלחיותהיכולת
בארוןדבורהנכנסתאחיה,מותעלהידיעהעם

להיבטמעברהמיטה,חייה.כללמשךלמיטתה

והעצמההרחבהגםמהווהשבה,הקונקרטי

שלבאישיותההדומיננטייםהמאפייניםשל
ניכרשהואכפיהאינטלקטואליההיבטבארון:

הכרוכהבמיטה,המתרחשתהבלעדיתבפעילות
הגודשיםבספריםוהבלעדיהאובססיביבעיסוק

וההיבטסביבתה,ואתהמיטהאת

שהואכפיוהבולעני'השתלטניהאוטוריטטיבי
המתמדתבנוכחותההמיטה,שלבגודלהניכר
וארונותיהמגירותיהבריבויההצגה,בימתעל

בלועההבתמיטתבהיותגםכמוהבולעניים,
על-מקרבה-רחמהומוכנסת(ומוצאתבחובה

שללהיבלעותהסמליכביטויהאב),דמותידי
 ;"הרפויהלעמדתובניגודזאת,האם.בחייהבת

שליחסההא;בשלוהרמוסההבלועה-אף-היא
אחד'מצדמורכב.ד)'אלבתהבארוןדבורה

החולהלבתחייהאתמ~ההיאכדבריה,
"'שפתאתלהלהעבירוז.tצהרתשאיפהתוך
הלאומיתהתרבותכנושאתהשפה _,.¾האב

(כהן'הקודמים"הדורותמורשתבית,הקאנו

כדרךאותהאלמד"ואני :) 72עמ' , 1996

קשקושיעםאותהשיקלקלואתןלאהנערים,
ורקמהסריגהלבנות,הספרביתשלהילדות

ונביאיםחומשאותהאלמדאניהבית,ומלאכות
וספרותהקלאסיים,הפילוסופיםואת·ותלמו,ד
ואחישאבימהכל ...ורוסיתצרפתיתאנגלית,

לאשליהילדהמכך.יותרואףאותילימדו
(דבורה ,, ...ורוקמתבצדשיושבתהרעיהתהיה

מתייחסתהיאאחרומצד .) 549עמ' ,בארון

הפניםכפל .)םש(צווארי!"עלכ"ריחייםאליה
ההיבטביןבניגודגםניכרלבתבהתייחסות

בדאגה,הניכרשבאימהותה,והמוצהרהמודע

הבלתי-מודע,ההיבטמולובהוראה,בהענקה
לצרכיההבתושיעבודניצולבניכוס,הניכר
לביתלכתהעלבאיסורניכרשהדרבכפישלה,
בית,לאסירתכורחה,עלובהפיכתה,הספר

ל"אסירתלהיפרהאםהחלטתשלכהרחבה
מיטה".

על-רקהנאמר(כינוי-"ציפהילי"שלהיותה
"ציפהילה"אותהמכניםהאחריםהאם,ידי

אתהןהמבטא"ציפורה'לה",או"ציפורה"
תיבתעל-ידיובעיקר'הבת,דמותהגמדת
לצוניוניצולהניכוסהשיעבודה,אתה"לי",
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האין-סופיבריבויניכראסירת-אמה-האם>

ידיעלעליההמושתותהיומיוםמטלותשל
החל-האםבגוףלטפלבדרישהגםכמואמה,

ועדלסירוקהלרחיצתה,להזנתה,בדאגה
שירותיםבביצועוכמו-גם-ישבנהלניגוב

מכתביהומסירתכתביה,כהדפסתספרותיים

חמשחציכבר ••.ציפה'לי!"ציפה'לי!לנמענם:
 ...ורשמיעיפרוןקחיעבודה.הרבהעודויש
ואצלוביצים,וסולתחלבתקנימוטלהאצל

אתבשביליושלחיתפוחי-אדמה,תקנימרדכי
במעטפות>מכתביםשנילה<מושיטהאלה,

ומסרירבינוביץ'יענק'להאצלתעבריובדרכך
 ,שכחתיכמעט ,וכן ...ממגישלמהרפואהלו

כיהרבה,תתעכביואלקרח,בלוקחציהביאי
 .) 561עמ'(שם:להחשיך"כברמתחיל

בתהחייעלהאםשלזוטוטאליתלסרתהשת
והרומנטיהנשיהפוטנציאלסירוסגםכמו

שלצמותיהבגזיזתסמלילביטויבאהבחייה
 ,) 547עמ'(שם,האםידיעל"ציפה'לי"

הבת-על-ידיומשוחזרתהמעובדתאפיזודה
חוזרת("ציפורהבובתה:כלפיהנגזזת-נגזלת

 ,מבוגרבטוןהבובהאלומדברתלחדרהרגע
נשארתואתללכת,צריכהאניעכשיומעושה>

לגזורצריךאזמקום,לשוםהולכתולאבבית
היאילדהשל(באכזריותהשערות.אתלך

חנה'לה, ,זהוהבובה>שלצמותיהאתגוזזת
 .) 562עמ'<שם:כאן"ליחכיעכשיו

האםשלוהנרקיסיסטיףתהאגוצנטריףתתכונות
ביחסהגםב"דיסניאל",כמוזוביצירהניכרות

אחדמצד-חייהשלהגבריםלשביבארוןשל
החוזרתהאבדמותשלוהשתקהדחיקהביטול,
שלחייהמהלךלגבידעתובביטולוניכרת
צריכההיאגדול.עווללהעושה"אתהבת:
הייתלא ....הילדיםכלכמוליבת-הספרללכת

כנער.נראיתהיא ...שערותיהאתלגזורצריכה
למען(בשקט> .ידייךבמוגורלהאתגוזרתאת

כמו- ,) 9-548עמ'(שם,זאת"עושהאתעצמך

לרצונותיווסירובהתכחשות ,בביטולגם
ואינטימיות,אהבה ,מיןיחסיעימהלקיים

ממיטתהמנפשהמגופה,בעלהאתבהגלותה
גמור,ובניגודאחר,ומצדומחדרה,

והמוות,החייםגבולותמבטלתהתמסרותה,
חווההיאאיתר ,בנימיןהאהובאחיהלדמות
כפיארוטיתואףתומכתמעניקה,זוגיות

המשותף.הוולסבריקודניכרשהדבר
מאפייניםהיצירותבשתיהגבריםלדמויותגם

ב"דיסניאל"האבלמשלכךמשותפים:
אנשישניהםבארון"ב"דבורהואהרונוביץ

אהבהומגליםלמשפחתם,מסוריםעבודה,
דאגההיאגם<המגלהוהבתהרעיהכלפי

נוכחותועםמשלימיםהגבריםשניכלפיהם).
הקפריזיתאישיותהעםגםכמובביתמאהבשל

 •נישאולההאשהשלצפויהוהבלתי
 ,מיכאלביןגםרבותדמיוןנקודותעולות ,וכך

ב"דבורהבנימיןלביןב"דיסניאל"המאהב
כריזמאטיים,כגרביםמתואריםשניהםבארון":

פוטנציאלובשניהםמראה,ויפיקומהגבוהי

ההצגה><תוכנייתאלוןג'רארצילום:קציר'יהודית

מבחינתוהןהאםמבחינתהןהבטחהשלעצום
חייםשמעניקזההואב"דיסניאל"מיכאלהבת.

ואמה,הבתשלהמשעממתהיומיוםלשגרת
האם,שלויופיהנשיותהחיוניותה,אתמשקה

למשלהניכרדבר ,הפועלאלהכוחמןומוציאן
והאם,מיכאלכאשרליםהמשותפתבנסיעתם

קולותבשנישריםמצחוק,התפקעותכדיתוך
בחייהמומתתהאם,שלחייהנוסחתאת

מכוחלנבועושבההאבעםהאפוריםהשיגרה
שלוהכריזמטיתהפנטסיונריתאישיותו
לאבלאב,לאבלאבאיזנידיו"אדלמיכאל:

בנימין .) 92עמ'("דיסניאל":ניד"יואדלאיז

פוטנציאלבעלהואבארון"ב"דבורההאח
תוכלבזכותוהבת,שלוהןהאםשלהןהריפוי
להיביאאףוהוא ,הספרלביתללכתהבת

 ,) 550עמ'(שם,ארוכות"שערותעם"בובה

בשתישנגזלה.הנשיותלהשבתסמליכביטוי
אינוהזההגבריההבטחהפוטנציאלהיצירות
מגיעאמנםמ"דיסניאל"מיכאלמתממש,

בסופואבלוהבתהאםשללביתןפעמיםמספר
אינוהאחבמחזה,ואילונעלם,הואדברשל

דמותוהחייאתהואשנותרומה ,בחייומגיע

("דבורהוהדמיון"הגעגועים"בכוחהמתה

לבתההאםשממליצהכפי ,) 595עמ'בארון":
שלה.דמותהאתאףלשמר
שלבעיצובןניכרהיצירותביןנוסףדמיון

היאבמיוחדבולטתמקבילות.אפיזודות
לגבר ,כאמורהמשפחתית,הציפיהאפיזודת

מכילההיווניתבטרגדיהשכמו,אפיזודההאחר
אתוהןהשיאפוטנציאלאתהןבו-זמנית
ב"דיסניאל"הבלתי-צפוי:הפתאומיההיפוך
וב"דבורהמיכאלשללהגעתוהמשפחהמצפה

המעמדולהעצמתהמשפחה,מצפהבארון"
שבמחזה,המשנהדמויותכלגםמצטרפות
הדמותהיצירותבשתיבנימין.שללהגעתו
בשיאה,זובאפיזודהמופיעהביצירההנשית

בדינמיותיופיה,בתיאורהניכרדבר

כשתיאורב"דיסניאל"כךשלה.ובפעלתנות
יופיו-הכרמליבתיאורנשזרהאםשליופיה
בצבעיונצבעהעלילה,מתרחשתבוהמקוםשל

וזוהרת,ורחוצהירוקההופעת,"ואזוזהב:ירוק

חשופים,גירסלעי ...הגשםאחריהכרמלכמו
משערךרענןוריח ,וכתפייךצווארךרכים,

-זהבבמסרקותהמהודק ,הבהיר ,הלח

I 
(שם,סופה"כמובחדרהסתחררמבריקים,

"ביתבארון":ב"דבורהוכך ) 98עמ'

בהירהסאטןבשמלתדבורה,יום.אהרונוביץ:

לפנימסתרקתתחרה,עטורצוארהארוכה,
כמסמל ,השיער<מוטיב :> 550עמ'<שם,הראי"
שלמימושואפשרותואתהנשיותאת

במחזה).מרכזיהוא ,הרומנטיהפוטנציאל
הרבותבהכנותגםניכרתהאירועשלמרכזיותו
פרישת ,השולחןבהכנתהאורח,בואלקראת
הדרוכהבציפיהיפים,בכליםעריכתוהמפה,

שלהמתמשכתבהשתהות ,בואולקראת
המהדהדת,בהתנפצותוגםאך ,הגעתו

מגיעאמנםמיכאלוהמהפכת-כל.ההרסנית
והואקשהריבמתגלעבסיומהאךלארוחה

לדעיכתהשמובילמהשוב,לבליהביתמןיוצא
בליבתפגיעההמבטאתבמחלההאםשל

מגיעאינובנימיןואילוהשד:סרטןנשיותה:
שללכל-חייהלהתכנסותההגורםדבר ,כלל

לקראתהכושלתבעודהבמיטתה,בארוןדבורה
נחמה"ליאין ...רפואהלי"איןוממלמלת:

 .) 554עמ'<שם,

מאופיינותהיצירותבשתיהמרכזיותהנשים

כךקשורות,הןאליוהמקוםועל-ידידרך
המקוםבתיאורהשזורהאםשליופיהתיאור

לעיל),שהודגם<כפיב"דיסניאל"הכרמל-
על-ידיבארוןדבורהשלדמותהתיאורוכך
 ,"הבןבדבריה:ניכרשהואכפיהאוזדהנהר

כנהרוצלולהשלווהלהיותמוכרחהאנייוסף,
שעלהתמונותאתלשקףשאוכלכדיהאוזדה,
יטבעוהןאותןאשקףלאאםכי ,גדותיו

שהואוכפי ) 564עמ'(שם,ויאבדו"במצולות
-דבורה ,נהראינך"ואתבעלה:בדבריניכר
להשיט ,בולהתרחץאפשרנדיב,הואנהר
עמ'<שם, ,, ...ממימיולשתות •.•סירותעליו
565 (. 

בשתיהמממשתהריקודאפיזודתגםדומה

על ,לגבר-האחרהאםאהבתאתהיצירות
והתואםההיפעמותההסתחררות,הדינמיות,

הקשרלאפרוריותגמורבניגוד ,זו"שבאהבה
הוארקדתם.ומיכאל"ואתהגבר-הביתי:עם

ואת ,שלךהירוקהמותןעמקעלידואתהניח
אחזהשביחזרועךואת ,כתפועלידוהנחת
והסתחררתם ,בכפוברבורצווארכמובפרק,

החדרשכללישנראהעדוהסתחררתם
ובמחזה: ,) 101עמ'("דיסניאל",מסתובב"

בחדר.סוחףואלסרוקדיםודבורה"בנימין
מתנשמיםהמיטה,עלצונחיםהםאחר-כך

 .) 558עמ'<שם,וצוחקים"

 ,מרכזיהואהאוכלמוטיבהיצירותבשתיגםכך
מערכותאתומבטאהדמויותאתמאפיין

לאב,האםעוינותב"דיסניאל"ביצירה.היחסים
בעקבותהאםשעוברתהחריףהמשברגםכמו

האוכל:מוטיבדרךמעוצביםמיכאלנטישת
אותואוכלוהאבבשרמאכילתסולדתהאם

 ,או .) 84עמ'(שם,ובגררגנותבתאוותנות
מהתנור"והוצאתהגדולה:הסעודהבתיאור

לאפעםאף,כיוהתפלאתישלם,עוף-ברגיל
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ממשהכליאתוהחזקת ...בביתבשראכלנו
יגעולאשלךשהאצבעותכדי ,שלובקצוות
אבאלידזהאתשימירם,בקולואמרתבעוף,
ביוםשלוהעוףבלייכוללאהריהוא ,שלך

מיכאל:נטישתולאחר .) 100עמ'(שם,שישי"
את ,-בוקרארוחתואכלתשםלךישבת"ואת
אותוקרעת ,מאתמולהשאירשאבאהעוףכל

בנגיסותבידיים,ואכלתקריםנתחים-נתחים
עמ'(שם, " ...העצמותאתומצצתגדולות,

כדימויגםמופיעהבשר-המאוסמוטיב .) 103

ואת ,מיכאל ,"ושאלתיהאם-המובסת:לעיני
כעצמות,ויבשותקשותעינייםאליהרמת
יבואלאמיכאל ,משומןמבריקבפהואמרת
 .>םש(יותר"אלינו

במחזה,גםניכרתכמוטיבהאוכלשלמרכזיותו
הנשיםדמויותשלושמתאפיינותדרכוכאשר
בארוןדבורהביניהן:היחסיםומערכותביצירה

רעב"משטרעצמה,עלוכופהלאכולממעטת
הפותחתבתמונה ;) 545עמ'(שם,טבעוני"

אמרו"הסניטאריםהבת:מספרתהמחזהאת

כל-קלמבוגראדםנשאולאמעולםשהם
שאלוהם .••קילוארבעיםאולישקלההיא •..כך
אניאםמתייפחת> •.• (אותההרעבתיאם

זהיחס .) 544עמ'(שם, " ...אותההרעבתי

הגופניתלסגפנותהביטוייםאחדהואלאוכל
גם(כמובארוןדבורהעצמהעלשהטילה
עללבית,מחוץהיציאהעלהעצמיהאיסור
המשותפתהשינהעל ,הפנימיבמרחבוההליכה

כמו-עימו>,המיןיחסיקיוםועלבעלה,עם
לדאוג,שחייבתבתהכלפילרודנותהגם

כאשראמה.שללהזנתהקיצוניתבקפדנות
בארוןשללביתןהחדשה,הדיירתורה,מגיעה
"בשמונהיומן:סדראתהבתמתארתובתה,

לבשלצריךרכה,ביצהאוכלתאמאבבוקר
בשתים-בצהריים, ...בדיוקדקותחמשאותה

 ...מבושלאדמהתפוחאוכלת,היאוחציעשרה
בארון",("דבורה " ...דייסה-בערבובשבע

הואובתההאםשלהיום""סדר .) 574עמ'
פרדוקסאתהמבטאדברהאם,הזנתסדר

שמצד ,הדבורה-בארוניוהאימהותהאישיות

האחרומהצד ,הגופניאתמייתרתאחד

תוךבוולטיפוללדאגהבתהאתמשעבדת
הביתי.היום""סדרבלבמיקודו

אופןיותרעודמדגישה"בארונית"ת 1הנזיראת

שרעבונה,השואה,פליטתורה,שלהאכילה

לאישיותןמנוגדיםוחושניותה,תאוותנותה,
עוגבתורהוציפורה.דבורהשלולאורח-חייהן

שלבמרכזיותהניכרשהדברכפימזונהעל
עסיסההאדום,צבעהעלבסעודתה,העגבניה

הלשוניותוהקונוטציותסנטרה,עלהניגר
מעשהאתמעצביםאלהכלמכינויה,הנגזרות
אכילתה.בזמןורהשמקיימתיהחושבהאהבה
שלבחירתהאתומטרימהמסמלתזואכילה

במראה,ניכרשהדברכפיבחיים,ורה

האבק,ובהסרתהתריסיםבפתיחתבחושניותה,

 ,ובעיקר ,וסמליקונקרטיאופיבעלימאפיינים
ללדתוהמעשיתהעקרוניתההגותית,בבחירה

ההצגה>(תוכנייתאלוןג'רארצילום:

תינוקה.את

אשתשללזהאנלוגיבמחזהורהשלתפקידה
המוקדמתבנובלהההרה,לי 1א

לסצנתבהקשרובמיוחד"שלאפשטונדה"
שמתעופףשלה,הסגלגלהקשכובעשלהמעוף

במהלך ,הסיפוראתהחותמתבתמונהמראשה,
רצה"והיאהקברות:בביתהסבאשלהלוויתו
הפרחוניתבשמלתההמצבותביןאחריו

בלשונותהמתעגלת,בבטנההמתנפנפת,
המלאותזרועותיהאת,שולחתהערמונישערה

גבוהלשמיםעף ,מהתלהכובעאבל ,לתופסו
 .) 35עמ'("שלאפשטונדה", " ...סגולפרפרכמו

לחושניותהמטונימיהואזהסגלגלקשכובע
הפריוןלפוטנציאל ,הנשיליופיההאשה,של

המגולמתהנשיתולחיוניותלהיבחרותה,שבה,
לביתגמורבניגודהעומדותמשמעויותבה,

הנערכותוהלוויותמצבותיוריבויעלהקברות
'הארץ'בעיתוןבמאמרוהירשפלדאריאל .בו

כמבטאיאלהניגודיםשלצירופםעלעמד
שלבסיפוריההמתרחשהמתמיד"הקישור

 ,כאןמתגלההחי ...והמוותהחייםביןקציר
המקיףהמוותרקעעלרק ,חיוניותוכלעל

חיוניותהובולטתניכרת ,לכךבדומהאותו".

רקעעלדוקאהחדה,השואהפליטתורה,של
 ,בארוןשבביתוהמעיקההדחוסההמוותאוירת

הסופיתעזיבתהעםעצמהורהשלכעדותה
והממיתות:המתותנשותיועלבארוןביתאת

בבית ...מהרשיותרכמהמכאןלברוח"צריך
 .•.הרגשתימההתחלהמוות,שלסירחוןישהזה

אותהסוחבתאתחולה!היאבגללך(לדבורה>
צריכהאני(לציפורה>הקבר!אלביחדאיתך
אףלחזורולאהזחמחבית-משוגעיםלברוח
 .) 592עמ'בארון",("דבורה " ...פעם

באופןהןהיצירות,בשתיהמופיעההמחלה

נקודתיוצרת ,מטאפוריבאופןוהןקונקרטי

ב"דיסניאל":כךומהותית.נוספתמפגש
נזכרתאינההאםחולהבההשדמחלת-סרטן

ההסתרדרךעלביצירהנוכחתהיאבמפורש,
האונקולוגיתהמחלקהאתלתארכדיוהרמז.

הילדיםבשירקצירמשתמשתהאם,שוכבתבה

היפוךבדרךשטקליסילךמריםשל"ג'ינג'י"
צהובים,ילדיםלךבראת"ולמהואירוניה:

ועייפיםחכמיםוקרחים,צהובים ,אדוני

בההמחלה .) 83עמ'("דיסניאל",כצללים"

להשהביאההמתנהמתוךנרמזתהאםחולה
חולצה •..לך"קניתיההתאוששות:לחדרהבת

שלהמפורששמה .)םש(שמסתירה"גדולה
עלמאייםשאינובהקשררקמוזכרהמחלה

לקרוב-רחוק:התייחסותתוךהילדה-המספרת
ששוכבבצלאלדודעל ...רםבקול"ומדברים

אותהשאמרומילה ,סרטןעם-חוליםבבית
שהילדיםכמו ,ובפחדובשקטמיוחדתבהנאה
 .) 85עמ'(שם, " ...תחתאומריםהיובכיתה

נטישתלאחרפורצתהאםמחלת ,כאמור
למשמעויותיהמתחברתהיאובכךמיכאל;

 ,הסרטןמחלתשלהמקובלותהמטאפוריות
בחיבורהסונטאגסוזאןעמדהכברעליהן

מקושרותשם . 1כמטאפורה///המחלה

הסרטןמחלתשלהמטאפוריותמשמעויותיה
עמ'(שם,בחיים"המפסידיםשלל"אישיותם

עמ'(שם,מיניים"מדוכאיםול"רגשות ) 47
בגדרהיא"שהמחלהלתפיסהגםכמו ,) 23

האחתהמחלהלעומת ;) 56עמ'(שםעונש"
במחזההריבשמה,נזכרתשאינההקטלנית,

חולשתרבות:מחלותמוזכרותבארון""דבורה
ומחלתהבתשלהנפילהמחלתועיוורונה,האם
משמעויותנושאותכולן-האבשלהלב

בולטות.מטאפוריות
ייצוגישנובארון"וב"דבורהב"שלאפשטונדה"
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השואה-מנוגדותתמונותשללשילובבולט
'מנומרת'כולה"המציאותבנובלהוהארוס.

בה,הקשורותבאסוציאציותהשואה,בהדי

סיפוריהם"ובשמיעתניצוליהעםבמגעים
ביתמתוארכך :> 1983 139עמ' ,(הולצמן
בתכשהמספרתשואה,לניצוליההבראה

המטמורפוזהאתמדמיינתהשלוש-עשרה
שואהניצולימהיותםהאנשיםשעוברים
טמבלוכובעצבעוניים"בגדעם:לנופשים

כן ) 14עמ'("שלאפשטונדה",תפוז"בצבע
לברר:המבקש ,אולישללבואומץגםמוזכר

ההולך: :> 15עמ'<שםבאמת"עלניצול"מי
וכן :>םש(היטלר" ,באוזןאחדלכל"ולוחש

גילויאתהמערביםהילדיםמשחקימתוארים
ואימתה.השואהמשחקיעםהמיניות

במחזהמגולמתלארוסהשואהאימתהסמכת
שבה:הניגודיםעלורה,שלבדמותהבעיקר
הכחולהמספר ) 573עמ'(שם,"משם"הגעתה
אותה,הפוקדיםהלילהוסיוטיזרועה,שעל

חיוניותה, .)םש(ה"עסיסי"מראהלהם,ובניגוד

מקיימתשהיאהמיןיחסישלה,הקולנועאהבת
שללתשוקתומושאהיותה ,הבריטיהחיילעם

נבון-ההתרחשויות,אךשתום-העיןרבינוביץ

והמשפחתיותהזוגיותאופצייתהצעתהריונה,

היל.דאתללדתהחלטתה ,ובעיקרלציפורה,
הנובלות-המוקדמותלביןהמחזה-המאוחרבין

ב"הקשררבשימושלעשותקצירמתמידה
כך .) 231עמ' : 1986(מירון,הספרותי"

והןב"רמיזה"הןיאל"ב"דיסנמוזכרים
שטקליסילךמריםשלהילדיםשיריב"ציטטה"

חיכיתי"חיכיתי"מיכאל": ,כמובן ,ובעיקר
עמ'(שם,מיכאל"בא,לאומיבכיתיבכיתי

בינובולטותאנלוגיותשיוצרילדיםשיר ,) 87
כמושאמיכאלשלדמותוהסיפור:לבין

 ,לקראתוההתקשטותוהציפיה,הפנטסיה
תפרענה,שלאכדילישוןהבובותהשכבת
כברהמגולמתהעלילתית,ההטרמה ,ובעיקר
הגעתואיעובדת ,הסיפורשלזהמוקדםבשלב
מהשירציטטותמופיעותכןכמו .מיכאלשל

(ראההאםמחלתעלמחדהמרמזות"ג'ינג'י",
האםשליופיהאת ,מאידךוהמבליטות,לעיל>,
המטונימיהירוקלצבעקישורהואת ,בסיפור

מושקיתהיאעודכלוחיוניותהלבריאותה
 .) 93עמ'(שם,מיכאלשלבאהבתו

הסיפורשלאורכולכלהשזורנוסףטקסט
בכתהשהאםהרוח",עם"חלףהסרטהוא

מעמידהושקציר ) 89עמ'(שם,בוכשצפתה

כאן:דמויותיהלביןבינורבותדמיוןנקודות
ירוקהקטיפהבשמלתאו'הרה,"סקארלט

לואטהדובדבניותשפתיהאתהגישה .••נהדרת
האםוכך(שם>אותן"נישקלאוהואבאטלר

קטיפהשמלתלעצמההתופרתב"דיסניאל"
"שפםבעללמיכאלעצמהאתומגישהירוקה

נוטשהואוגם ;) 83עמ'(שם,באטלר"רט

גםשזוריםב"דיסניאל" .דברשלבסופו
(שצוטטוה"חיפושיות"שלפופולרייםפזמונים
השזורפופינס""מריהילדיםסרטלעיל),

11 
וו::

 >הגההצתייכנות(אלוןג'רארם:וליצ

לטקסוהבתהאםשלהפנטסטימסעןבתיאור
"מוכרתעלהילדיםאגדת ,)םש(הבגדיםקניית

וספרי ) 97עמ'(שם,הקטנה"הגפרורים

ו"נשיםהכפולה""אורההקלאסיים:הילדים
שלהדהודםאתומגביריםהצובעיםקטנות"
תהליך-אתגםכמוהורי-המספרתגירושי

התבגרותה.

ה"הקשרשליותרועשיררחבתפקוד
בארון""דבורהבמחזהמופיעהספרותי"

הואהקישוריםומרובההדומיננטיכשהטקסט

הטקסטפלובר.גוסטבשלבובארי""מאדאם

רבינוביץהסופרעל-ידילראשונהמוזכר
הפעמיםיריבואת ,ממנוהנאתואתהמציין

מעיצובהוהתפעלותואתבווקוראחוזרשהוא
חשאניי"הרבובארי:אמהשלהספרותי
עמ'(שם,חיי"כלבובאריאמהאתשחיברתי

שדמותההעובדהאתמציינתבארון .) 551

"אהובתו :ביוגרפיתדמותעל-פיהתעצבה
צנומהושש,עשריםבתהייפהפ ...הראשונה

 ,, ...וקדותיועינייםשחורות,צמותעםגבוההו

האנלוגיהאתמבליטרבינוביץ ;) 551עמ'(שם,

הביוגרפיתהדמותביןוהמפורשתהגלויה
אמה-הספרותיתהדמותשלשבבסיסה

"(בשמץעצמה:בארוןדבורהלבין ,באריבו
תמירה,גיזרה ...אתשזולאמואפשרפלירטוט>

דבוירה"אח,יוקדות,עינייםשחורות,צמות

התייחסותבארוןמוסיפההיתולבהערת :>םש(
עמ'(שם,העליונה"לשפהמעלל"פלומה

נענהורבינוביץהמאהבת,שלבדמותה ;) 551

שפם"עםגברת ,מסעיר"בהחלטבהערה:
שלהראשוןשבנוסחלציין<מעניין :>םש(

מופיעה,אינהזוהערהפורסם,שלאהמחזה,

לקושינוגעההערהשלשהקשרהלינראה
ובצורךאשה-סופרת,שבהיותבמחזההנדון

מסוגלתלהיותכדיגברייםמאפייניםלאמץ
שלסופהעלבארוןמספרתבהמשךלכתוב).
למחצה"ומשוגעת"זקנהפלובר:שלאהובתו

שללסופהלרמזשיכולדבר ;) 552עמ'(שם,

לכארוןרבינוביץמציע ,בהמשךעצמה.בארון
זאת.עושהאכןוהיאהרומןאתגםלתר
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הרומןמתוךציטטותמופיעותהמחזהבמהלך
דבורהעל-ידיתורגם(שאכןבובארי""אמה
שלבמרכזיותההמתמקדותבחייה>בארון
לגביהןהתקפההסירתית,ובהוויתההמיטה

כןכמובארון'דבורהלגביוהןבובאריזtמה
מהרומן:מתורגםקטעלבעלהבארוןמקריאה

ויחידהאחתפעםרקלושאדל'רצה"אילו
נופלהזההנטלכלהיהאזכיללבה,רואההיה

חייהםקשרישחזקוככלאולםמעליה.פתאום
ההתנכרותביניהםגדלהכןהמשפחתיים,

 :> 564עמ'(שם,ממנו"לבהדחקכןהפנימית,
תרגומהמושאביןמרתקתאנלוגיהכאןנוצרת
עצמה:שלהחייהלביןבארוןדבורהשל

בעלה,שללאהבת-האמתהאשההתנכרות
אישיותההזנחתפנטסיה,בחייבחירתה

עלהמבוססיםגירתזוחייהבת,שלועצמיותה
במצב.הבעלוהאשמתפנימית""התנכרות

ידיעלמוקראהמחזהמתוךנוסףציטוט
אמה:תרגומיאתמדפיסהבעודהציפורה

 •••הצחעורהגוןעם ..•~מהשלהשחור"ראשה
 ...שמלותיהאתמעליההסירהגסהבתנועה
טירוףלידישהביאוה ...חשקליטופיאותם
 ...לזימהפוסקתבלתיהתמכרות ...הדעת
אותהכבשהוא ...המתיקוההבשריםתענוגי

 " ...לזימה ...הבשריםתענוגי ...כלילושיעבדה
נועדההגלויבמישור ,) 565-6עמ'(שם,

הטקסט-שליופיואתלהדגיםהמובאה
הבת-המדפיסהשלהיפעמותהואתהמתורגם,
הסמויבמישוראךהמתרגמת,האםמכשרון

המימושביןהניגודמשוועיותר'והמשמעותי

כפיבובארי'אמהשלהמיני-חושני-רומנטי
שלאסונהלביןהמתורגמתביצירהניכרשהוא
ניכרשהואכפיהמדפיסה-המשרתת,הבת

הערגהופוטנציאלמיניותהנשיותה,בגדילת
אמה.ידיעלהרומנטית

ההקשר-המקראיהואנוסףספרותי""הקשר

עלהבתעםימיןבכהאחבשיחתהןיכוהנ
דבורהבדבריוגם ) 558<עמ'"לך-לך"פרשת
שלהתרגוםבמלאכתעסוקהבעודהבארון

לעצמה>:נאנחת"(דבורה :בארי"בו"מאדאם
חולתכיבמילונים,רפדוניבספרים,סמכוני
עלכפארודיה ) 563עמ'(שם, " ...אניתרגום

"סמכוניהשירים:בשירהאשה-האוהבתדברי

אהבהחולתכיבתפוחיםרפדוניבאשישות,
אתהמדגישהאלוזיה-מקראית-אירוניתאני",

פניעלתרתגום"ב"מחלתבארוןשלבחירתה
-האהבה"."מחלת
עם'ל'גברתנוספיםספרותייםהקשריםבמחזה

קרנינה"'ל'אנה ) 572עמ'(שם,הקמליות"
דבורהלסיפוריוגם ,) 591 , 590 , 571עמ'(שם,

ו"פראדל","משפחה""עגונה"עצמה:בארון
הסופרתלחייוהשקהדמיוןנקודותשבכולם
שמבטאוכפיהניגוד'זהבהקשרבולטעצמה.

בארוןשבודהטוב"ה"סוףביןרבינוביץ'

העצמיתותפיסתההספרותיותלגיבורותיה
שלי",המקצועזה"רחמיםבדבריה:הניכרת

ולבתה,לההרע,סופםעלחייה,חומרילבין

ניכרתשהיאכפיה"רחמים",מידתהמרתועל
העריצותבמידתהספרותיות,ביצירותיה

לבתה.וביחסהשלהבחייה
פעמייםמוזכרהכרך""אורותהסרטועוד'

הרומנטית,האופציהמימוששלבהקשרבמחזה
ד"רהצעירהרופאאותהמציעהראשונהבפעם

אנלוגיהכאןשקיימת(יתכן-לציפורהשור
בובארי:שאדללביןבינוסמויה/מכוונת

(דינגוט,"שור"היא"בובארי"השםמשמעות

"שאדל"ביןצלילידמיוןגםוניכר :> 48 , 1981
שפוימימושמיצגיםששניהםיתכן '.'רוש"לבין

שהגיבורותמשפחתיתזוגיותשלואפשרי
טועותחייה,מסיבותאחתכלהשונות,
כשמשמעותבסרט,לצפותללכת-לדחותה>
הפנטסטילהיבטהיענותהיאבמחזהה"סינמה"
לקבר-הבית.בניגודהעומדהחייםשלהרומנטי

והמזככתהרגשיתהשפעתואתמצייןשורד"ר

(שם,ביחד"ובכיתי"צחקתיהקולנוע:של
"מוכרתעצמהשהיאלציפורהמציעהוא :> 567

צפלין"צוליבעבורה:להיותעיוורת",פרחים
וזאתלראות",היכולת"אתלהשישיבבעצמו"
שתחילתוהרומנטיהפוטנציאלמימושעל-ידי

אותךלהזמין"אפשרלהזמנתו:בהיענותה
התערבותה-המסרסתמכורח .)םש(לסינמה?"

ו"ציפה'לי"זואפשרותגםמוכחדתהאםשל
המימושלאפשרותלנצח"עיוורת"נשארת

של(האמיתי>בעיוורונהונבלעתהרומנטי'
בדבריהזהסרטמוזכרנוספתפעםהחולה.אמה
שניאתעצמהשלהבחייהשגילמהורה,של

וגםעיוורת",פרחים"מוכרתגםהתפקידים:

הראיה,יכולתמשיבבעצמו",צפלין"צולי
לסרט:היענותהאתבהתלהבותהמציינת
לפניבהבוילאותוראיתינהדר'"פילם

נעימתאת(שורקתרומנטיכךכלהמלחמה.
 .) 576עמ'(שם,הנושא",

הבנותשתידומה:היצירותבשתיהסיוםתמונת

המתההאםאלפונותהשונותביצירות
עימה.המשותפיםחייהןאתומשחזרות

כמנחםהטבעמופיעזואחרונהבתמונה

האחת,ביצירההאםלמחלתבניגודוכמפייס,
ב"דיסניאל":כךהאחרת.ביצירהולמותה
ואתהפריכיםהרעמיםאתלשמוענוכל"ואולי
נחמה."כמוהעולםעלשיבואהרך'הגשם
בארון":ב"דבורהוכך ,) 110עמ'(שם,

עץנראהומאחוריהםנפתחים"התריסים

 .) 596עמ'(שם,המואר"הלימון

עללהעידעשויותאלורבותדמיוןנקודות
תבניתשלוקביעותהעוצמתהמרכזיותה,

קצירשלבכתיבתהונשניתהחוזרתנפשית
שלהאוטוביוגרפיהחייםבסיפורושמקורותיה

שוניםבראיונותלביטויבאשהואכפיהיוצרת
הימצאותה ,) 347-355:1995נגב:למשל:(וראה

ביתרמבליטהכזונפשיתתבניתשלהאפשרית
"דבורהבמחזהקצירשלהגדולההישגאתשאת

תובעני-ביותרז'אנרעםבהתמודדותהבארון"

שהםבנושאיםובהעמקתהמבחינתה,וחדש

אישיים-היבטיםבעליגםזמניתבו
הדיוןבמרכזעומדיםוגםאוטוביוגרפיים

כמוהאחרונות,השניםשלהספרותי-פמיניסטי
בבתהמטופלתסופרתאשהשלהכתיבהקשיי

מחלהנשיותיצירתיות,ביןהקשרובבית,

אםביןהסבוךהקשרובעיקר' ,)?(ושיגעון

מותהועדלברגותהעדהבתשלמילדותהובת,
האם.של

רקאינהוהגעגועים"הדמיוןש"בכוחכך

בארוןדבורהשמפנההזיכרוןלשימורהוראה
נפשימנגנוןבעיקר'ואוליגם,אלאלבתה,

שלהחייהביןלשילובביחסקצירשמפעילה
לשחזורמוסבהגעגועים""כוחיצירתה:לבין

הדמיון""כוחואילוועברה,ילדותה
החייםחומרישלההכרחיתלמטמורפוזה

 •הספרותית.ליצירה

מקורות

 • 100גליון ' 77'עתרן"דיסניאל", , 1988יהודית,קציר,

בתוך:"שלאפשטונדה""דיסניאל", 11990 1----
המאוחד.הקיבוץהוצאתהים",את'ס'וגרים

'האנתולוגיהבתוך:בארון","דבורה , 2000 ,----
החדשה,הספדיההוצאתפרי,מנחםעורך:החדשה"

 • 542 • 596עמ'

ומחקרביקורת

במאההרומאןשליסוד"מוסכמות , 1981נילי,דינגוט
האוניברסיטההוצאתבובארי",מאדאם-התשע-עשרה

הפתוחה.

בסיפורתהשואה"נושא 1תשנ"ו Iאבנר Iהולצמן
 , 10בספרות"למחקר'דפיםחדש",גלהישראלית:

 • 131 • 158עמ'חיפה,אוניברסיטתהוצאת

נרגש",משפחתיצלם"כמו , 1990אריאל,הירשפלד,
ביוני. 1'הארץ'

על-לה"ומחוצההתרבות"בתוך 11996טובה,כהן
האנישלאינטלקטואלילעיצובכדרךהאב""שפתניכוס

 ,"העבריתבספרות"מחקריםב,סדןבתוך:הנשי",
 • 69 • 110עמ'תל-אביב,אוניברסיטת

עם(ראיוןאחרת","אשה , 2000 1טליליפקין·שחק
 • 8 • 9עמ'בספטמבר 22מעריב','תרבותקציר>יהודית

'א'ורי :בתוךהנצח"שלבאפו"חחים 1986 1דןמירון
ודןמירוןדןבעריכת ,"ותעודותמחקרים-גנסיןניסן

 , 231 • 368עמ'ירושלים,לאור.

"שיחותבתוך:קציר""יהודית 11995איילת,נגב,
 • 347 • 355עמ'אחרונות,ידיעותהוצאת ,"אינטימיות

עםהוצאת 1כמטאפורה""המחלה , 1980 1סוזןסונטאג,
עודב.
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זהמצד

לויתןעמוס
~41-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

אירועיםספרים,מוספים,

שלהיסטוריההיאהזאת,העתשל"ההיסטוריה
שעלהאנושותמןעולההמוסדיתהקריאהסוף.
שמקרבמההואהעצמיתהקץ.ההשתקעותקו

לאחדההתמסדותואילוהמשותף.הסוףאת
אותנטי"עצמועיצובשלכאופןלהתכדרעשויה
 .) 416(עמ'

 statementשלבדרךסופרהמודרניהנרטיב
 overstatementכולוהפוסטמודרניהנרטיב

העולם""סוףלקראתהריצה

"פרקים .מקצועיספרהואאופירעדישלספרו

המשנהכותרתהיאהמוסר"שלבאונטולוגיה

קאנט,דרךופוקר'לוינסעדמאפלטוןשלו'
שלהחשוביםההוגיםוכלניטשהמרקס,הגל,

גדרוממרממוספרספרהאנושית.ההיסטוריה

עקומותושתיובני-סעיפים,סעיפיםעם

בזוזוהמצטלבותו"נוכחות")("היעלמות"
ספרגםזהואבלוכדומה. )""הרעות(בצומת
תורתנושאו'בשלרקולואדם,לכלהפונה
אדםשביןבתחוםכידוע,המצויה,מוסר'

המקצועיתהביקורתאתאשאיר .לזולתו
בעיקרכקוראכאןואגיבמקצועי'לפילוסוף

בגוף(ההדגשותעולם.השקפתשלבעיותעל
שלי).הןהטקסט

לתהוםמדרונותשלושה

עובד'עם(הוצאתאופירעדימאתןךע""לשון
 ) 2000 ,עמ' 488לידרןמכון ,אופקיםספרית

Speaking Evil ספקלהסירהאנגליבשמו
ביותררעהואכעףת,אובר~מדוברשמא

שבעולםהרעותעל .מחברושסבורממהדרכים
ייאושוזורהמשלומיותרותרעותמוסיףהוא

ראשייםאדניםשניעלהקורא.בלבמיותר
תמונתעלוהנוסף,המקוריהזה,הרעמיוסד
בדברמצייר'שהואצדדיתוחדפסימיתעולם

בשלושההמידרדרטוב,שמץנעדרעולם
של"מוסרתורתועלהתהום.אלמדרונות

שלמוסרתורתשהיאמציע,שהואהתמסרות"
בשנאההגובלבדני'או(מוסרהתאבדות
לקריאתמוחלטתהיענותהתובעתעצמית),
מחוץהיאלעצמישהדאגההאחר'שלהמצוקה
מכירהאינהושאףבעיניה,המוסרלתחום

להורגו.עליוהקםמפניעצמיתלהגנהבזכות
"סוףשלבאופקדווקאפרדוקסליבאורח
ומתלכדיםהתכליותכלמתמזגותהעולם"
"האתי"וביןו"האחר""העצמי"ביןהניגודים

חששללאשמאפשר'מהו"המוסרי",
דווקאהעצמיהאינטרסעללהשתיתלאנוכיות,

תוהה(אניהעולם.סוףנגדהמוסריהמאבקאת
שמא'אובשיטתוזולסתירהמודעהמחבראם
עללהסמיכותובעיעילשמאבקהביןהואגם

המוסרית?)לתורתובניגודעצמיאינטרס

מרובהלתפוסהמנסהמורכב,ספרזהו
מאפלטוןהעולמיתהפילוסופיהאתולהעשיר

הרוע.עללהגותהמקוריתבתרומתופוקרעד
ושלאלמעלה,כנזכרמסתירותחףשאינוספר
 .חותרהואולאןאומרהואמהברורתמיד

אליההעולם","סוףשלהקטסטרופהלדוגמה:
ושהואהמודרניתבתקופההאנושותמידרדרת

כללספרו'שלהאחרוןבשלישמרכזימושג
לפנינופורשהואשםדבר","בפתחנזכרלא
לפתוחמעדיףאניומטרותיו.הספרתוכניתאת

פרספקטיבהלנונותןשהואמפניהןבו'דווקא
מכיווןוהןהעולם,עלאופירשלמבטועל

גםטמוניםהעולם""סוףשלשבמושג
אתהמאפייניםהפתרונותוגםהסתירות

חשיבתו.

זה"חיבורדברבפתחוכנאמרמשמוכנגזר

לשוןמחפשהואלרע.לשוןלתתמבקש
עוסקהואהמציאות.מןכחלקהרעאתשתבטא
-הרעותשלוההיסטוריהחברתיבייצור
בנישלחייהםאתשמרעיםהרעיםהדברים

נזקים,השפלה,בדן'אוסבל'כאב, :אדם
ושיממון".ניכוראימה,

אתובראשונהבראשמציגיםאלופתיחהדברי
ישהעולם.עלהמחברשלהסתכלותואופן

(היעדרבעולםהרעאתלתאראחדותדרכים

וכמהאותהמזכירואופירמהם,אחתהיאטוב

הפסימיתבהשקפהבוחרהואאולםנוספות>

חלקמהמציאות,כחלקהרעאתלתארמכולן'
וההיסטוריהחברתיהייצורמןוסדוריומיומי

ולאלנומתאראינוהואכליל.עליההמשתלט
וההיסטוריהחברתיהייצוראםברמז'ולומזכיר
ישטובין?גםומחלקטובותגםמייצרהזה

מגיעהיהמזמןכברהעולםאחרתשכן'להניח
נשמעלאכולוהזההספרבכלאבללסופו'

השקפותישכלום.ולאכמעטהטובעל
(איוב,ברע.הטובואתבטובהרעאתשכורכות
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הרעותעל .מחביחושסבורממהדרכיםפיותררעהואלרע"י'שון
בלבמיותרייאושוזורהמשלומיותרותרעותמוסיףהואשבעולם
אותוומתאראפלהזכוכןתדרךהעול~על.משקיףהואהקורא:

 .סופו·לקראתמדרונותכשלרשההמידרדרכבאכעמקקודריםבצבעים
שלמוסריטיהורהואהטובעים"טת"פלכאתשיצילמהכיסבורהוא

אובדנינj,ס,ר,מותורתזומציעשהואמהא,~םהמערבית.התרבות
העצמיתההגנהבזכותאףמכירהשאיכנההתמסרות",של"מוסר
זיקהלפחותהמקיימתהיהדותממקורותמוסרלתורתזכרבה(ושאין

לזולת).~אניביןפדדית
כלגרתמתמזהעולם""סוףשלבאופקדווקאפרדוקסליבאורח

"האתי"וביןל"אחר""העצמי"ביןהניגודיםומתלכדיםהתכליות
עללאנוכיות,חששבלאלהשתית,יהיהפשר Kשכדיאוליו"המוסרי",

המוסרי.המאבקאתהעצמיהאינטרס

ולהעשירמרובה,לתפוסהמנסהזה,בספרהיחידההסתירהזואין
עדמאפלטוןהעולמיתהפילוסופיהאתחרוע,עלחtכקוריתבrנירומתו

וישראל,היהודיםאושוויץ,עלמדברהואשבוהאופןגםפרקו.
הידעתם,מיותרת.ופגיעהרעבטעםהתפלספותלעתיםהוא
שלגמורהלספיריטואליזציהחתירההיה·הסופיש"הפו:ורוןלמשל,
על-ידיאושוויץשםקידושאלאאינוהשם""קידושוכיהרוע"?

וכלכלי?פוליטירווחשללמטרותחציונים
האדםחברתעלהרעלשוןגםא',אלרע,לשדןרקלא"שהואםפר

הזאת.כעת

11 
וז:=

לאהרעואתנקבלהטוב"אתשואל ,למשל
בעולמובמשך>.לכךנשובועוד-נקבל?"

העולםעלמביטהואכלל.טובאיןאופירשל
כולואותוומתאראפלה,לזכוכיתמבעד

דברבואיןהבכא.כעמקקודריםבצבעים

<בצדהאנושיהשגבמןשמץבוואין ,אופטימי

העולם","סוףאתחוזההואלמעשהשפלותו).
הואוכךמייצר.שהואברעותוטובעההולך
זאת:מתאר

אחדשכלמדרונות,בשלושהנפרש"הרוע
המדרוןהואהאחד .משלולתהוםמוביל

קץהעולם,סוףהיאהתהוםההיסטורי:
זואפשרותהופיעהבהירושימהההיסטוריה.

המדרוןהואהשניהראשונה.בפעם

אדםלבניהמוכרותהאפשרויותהאידיאולוגי:
השמדההיאהתהוםאחרים.אדםלבנילהרע

באוכלוסיה.מוגדרותקבוצותשלשיטתית
בפעםולאזואפשרותהופיעה(בשואה

הואהשלישיהמדרון .).ע.ל-הראשונה
אלאקטסטרופליאירועזהאיןהגיאופוליטי:

להוציאהעולםאוכלוסייתשלהיומיוםשגרת
בהצפהמדוברשלטת.אליטהשל 'דקהשכבה

רעותידיעלהחייםעולםשלהדרגתית

הרקמהשלתקנהחסרתהתפוררותהמחוללות
שלמותאוכלוסיותומטביעותהחברתית
 .) 392<עמ'הטובעים"בפלנטת

אומהמציאות"כחלק"רעשלתיאורזההאם
גדלה?אחתכרעהכולההמציאותשלתיאור
מצבאלאבעיניומטאפורהאינוהעולם""סוף

במידהבותלויהשלוהתזהלאשורם.הדברים
הפתרוןגםהואהעולם""סוףשכןרבה.

הואולאורומתקדםהואשלקראתוהמושגי
להלן>.כך<עלתשובותיו.אתמציע

אובדניתמוסרתורת

עלהנשענתמוסרתורתניצבתספרובמרכז
הואבהגדרהמרכזימרכיברדיקלית.הגדרה
הפוסטמודרניהז'רגוןעלשנתחבבמונח

הידוע"האחר"הואהלאושוב,שובבוומופיע
זילואידך"זולת"),בלשוננולוקראו<פעם
בעקבות ,כביכול ,הולךהואזהייןבעב .גמור

אבללריבם,עמנואלהיהודי-צרפתיהפילוסוף
מסורתדרךעל"האחר"אתגוזרשלריבםבעוד
 , ,,"אחריותהעבריתמהמילהחז"לשלהדרש

גוזר ,כלשהיהדדיותבתוכההמשמרתמילה
גמורה,חילוניתגישהמתוך ,המוסראתאופיר

זהה>,איננה<והתוצאה"מסירה"מהמילה
המשמעותאתבעיקרמשמרת"מסירה"כאשר

נפש.במסירותכמוממש,החייםמסירתשל
מכאן.ס.ריהואמוסרשלהשורש(אגב,

 .)ר.ס.מולא ,למשלמצפון","ייסורי
הטובים,ולחייולעצמידאגהביןמבחיןאופיר
דאגהלביןהאתיקה,לתחוםמשייךהואאותה
הואבלבדאותהלזולת,אינטרסמכלחפה

 .) 333<עמ'המוסרלתחוםמשייך

ובהתמסרותבמסירהעוסקתהמוסר"תורת

כאןלהבליטמבקשאנילאחר.המידהחסרות
תורתסמנטי:ערךממנוולחלץהמצלולאת

באחרממוקדתהמסירהבמסירה.עוסקתהמוסר

מסירהחליפין.לאהעברההיאמסירהקונקרטי.

הצלעוזו ,החליפיןיחסשלאחתצלערקהיא
- s<עמ'המוסר"תורתעוסקתשבההיחידה

334 (. 

 ,האחרשלבסבלוהענייןהואהמוסריהעניין
שלשמץבואיןכאשררקמוסריהואאבל
התוצאה,מבחןתועלתני.אוהדדי,עצמי,עניין
מבחינהקובעלאהזולת,שלסבלוהוקלאם

פניותחסרתשאיננההיענותמוסרית.

איננהלסייע,כדיבהישאםגם ,לחלוטין
העצמישלהחריגהתחוםהוא"המוסרמוסרית:
יופיעהעצמיההתעלות.תחוםלעצמו.מעבר
 .) 328<עמ'למוסרי"מחוץתמיד

נרתעאינוהואולב.כליותבוחןאופיר
לעצמיהאנוכיתהדאגהצלבעלמלהוקיע

למעןכידוע,שהקריב,סוקרטס,אתאפילו
שהואמשוםזאתכל .חייואת ,המוסריהמופת
דאגסוקרטסהרווחת,לדעהש"בניגודמצא

ואפלטוןופרןכסבאריסטופאנס, ...לעצמו
עלאנקדוטותעוד ,בדרכואחדכלמספרים,

<עמ'בעצמו"סוקרטסשגילההעצוםהעניין
הענייןחטאהיהסוקרטס,שלחטאו .) 332

 .בחייוכךעלכששילםגם ,בעצמו
מבחינהנתפסת, ,הפרטיהמוותשאלתגם

"הענייןהאחר.שלהסבלמנקודתרקמוסרית,
המוסריההיבטמוסרי.ענייןאינובמותישלי

לארנוןנוגעההתאבדותשאלתשלהיחיד
<עמ'לאחרים"לגרוםעלולהשהיאולסבל

במדרוןחשאופיראםבטוחאינני .) 330

 .אליולהוליךעשויהזומוסריתשהשקפה
היהודיםהתנהגותאתבוחןגםהואלאורה
הנוגעותהדילמותמן"הרבהוקובע:בשואה

 ,הנאציהמשטרתחתהיהודיםלהתנהגות
ההליכהאוהמרדשאלתוראשונהובראש

מתחוםכשאלותלפרשאפשרלטבח,כצאן
תפסובהןהמתלבטיםמןרביםאמנםהאתיקה.

לאהדילמותאבלמוסריות,כשאלותאותן
דאגהמתוךאלא ,לאחרדאגהמתוךנבעו

 .) 333<עמ'לעצמי"

מלכתחילההזולתשלחייוזהמוסרלפי
שוויוןאוהדדיותשוםייתכנוולאעדיפים,
מוציאבחשבוןשלוחייואתשמביאמיבנידון.
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הפוך'עלהפוךבמעין •המוסרמתחוםעצמו
ההתמסרותהאחר.בידיאמצעיהאניכאןנעשה

לעצמהמציבהאינההאנימןהנתבעתהראויה
 .העצמישמירתשלגבולשום
הרהוריםלהרהראותומביאהאףזוגישה

אינהתרצחלאהציווימוצא"שמאתמוהים
נושאאיננהואזלעצמי"הדאגהבתחוםאלא
העצמיביןההתחבטות .) 341<עמ'מוסרילדיון
באשרעמדהלקבועגםממנומונעתלאחר
להורגו",השכםלהורגך"הקםשללכלל

עללהחליטיכוללבדו'המותקף,רקלדבריו'
אתלאמץינסה"אםיעשהטובאזוגםכך,

הצד'מןהמשקיףהעד'שלהמבטנקודת
מוסרי"ענייןבתוקפו'גםאבלבו'המגלה
חייועלהאניבמאבקגםכימוסיף,הוא .>םש<

עצמואתהמאשרהעצמישל"התקוממות
בתיווךרקבמוסרילהיאחזלהמשיךיכולה
שיידעפניות,חסראחר'אחדשלהמבטנקודת

 .) 342<עמ'למוות"מוותביןלהכריע

והתאבדותית.אובדניתמוסרתורתזוספק,אין

עצמית.בהשמדהכאןגובלתהעצמישלילת

 " ...סניי"רעלךהחסר:המקור

עםמתמודדואינואופירמתעלםבמקרהלא
תורהמציעזהמוסרהיהדות.ממקורותהמוסר

ומעשיתצודקתגםהיאשבעינילשלו'הפוכה
חיים.תורתהיותהבשליותר
ענייןלמצואמתקשהאניכימודהאניאבל

ושהולמתאנושממידתשאיננהמוסר'בתורת
איננימוסריים.רובוטיםאועליוןמלאכייותר
הזיקהבביטולמוסרידברשוםגםמוצא

קוטבעלובהעמדתולאחרהעצמיביןההדדית
יומרניהיהדותממקורותהמוסרבלבד.אחד

ולכןיותר'הרבהואנושייותרמעשיפחות,
החיים.שלאמיתיותדילמותתואםגם

לאלחברך-סביי"רעלך :אמרהזקןהלל
לאלחברך-עליךששנוא<מהתעביד"
גמור.זילואידךכולההתורהכלזותעשה),

וכשאני-לימיליאניאין"אםשאמר:גםהוא
טוביםישאםשספקניסוחיםאני".מהלעצמי
שניעלבנויהמוסרכלומר'היום.עדמהם

תוךוהכלל'היחידוהאחר'העצמי-יסודות
עוניםגםהםלפיכךביניהם.הדדיתזיקהקיום
שלהםהאינטרסיםכאשרמוסריותדילמותעל

המוסרבתורתבהן.לטפלומסוגליםנוגדים,

בלבד'"האחר"אחד'יסודרקישאופירשל
לפתורמסוגלתואינהדילמהשוםבהאין

כאלה.דילמות

הטלוויזיהבתוכניתאופירכשהתארח
נשאלהוא ) 16.01.01 (ישראל""חוצההחינוכית

יכולספרוהאםבוים,אלדבהמראיין'ידיעל
בינינוהקשותבבעיותדרךמורהגםלשמש

שלו?לצדקטועןצדכלכאשרלפלסטינים,
בסבלרקהואשליהמוסריהענייןאופיר:השיב

אופירעדי

הפלסטינים.של
שלהסבלשלי'הסבלעלומהבוים:אלשאל

הישראלים?
מוסרית.שאלהלאכברזואופיר:השיב

עמדתולגבישרידיוסימכברלאנשאלכאשר
לכךמתנגדהואכיאמרהשיבה,זכותבעניין
שלומניחאנילהתאב.דמוכןשאינומכיוון

תורתלפיחייבהיהבעניין'אופירנשאלהיה
אתלקבלכלומרבחיוב,להשיבשלוהמוסר
באופןנתבעהיהאםגםבמלואה,השיבהזכות

 .שלוביתואתלמסורספציפי
חד-כיווניתמידהואזו'תשובהלפיהמוסר'
חד-ממדי).גםשהואלפיכך,סבור,(ואני

אתבחשבוןלוקחתהזקןהללשלהנוסחה
היאעלי"ששנוא"מההצדדים.שנימצוקת
לחברי.למדודנתבעאנילפיהמידהאמת

החיוב,דרךעלהמנוסחהמקראי'הפסוק
אתיותרעודמפרשכמוך",לרעך"ואהבת

בתורתקיימתשאינהזיקההשניים.זיקת

אופיר.שלו"המתמסרת"האובדניתהמוסר
עצמהמפרידהשלוהמוסרתורתכן'עליתר
כלכליתחברתית,מדינית,-אחרתשאלהמכל

לבלתיבכךעצמהאתעושהובעצם-
הגישהאתכמהפימעדיף,אנירלוונטית.

שאופירומרקס,הגלקאנט,שלהאינטרסנטית

הגישהעלבספרו'איתםמתווכחאמנם
 altruisme <האלטרואיסטיתהמוסרית
בעיניאינטרסשלו.זולתיות>-בצרפתית

עלבנויההאנושיתהחברה .אנושידברהוא
המתקייםזהלמשלכמואינטרסים,שיתוף

מוראה("אלמלאהובסשלהריבונותבתפיסת
לכןבלעו").חייםרעהואתאישמלכותשל

ולאבחשבוןאותםשלוקחתמוסרתורת
יעילהוגםצודקתגםמחשבונה,אותםמוציאה
יותר.

מוסריותשביןבפערהכירוומרקסהגל"קאנט,
התוצאות,שלהמוסריתלמשמעותהמניעים

יהיהאפשרדברשלשבסופוהאמינואבל
אתבמלחמהראההראשון .עליולהתגבר
אתדברשלבסופושמביאההטבע,עורמת
הטובהתממשותעלדיברהשניהאדם;שכלול

עורמתשלמפניהכאחדהרעבאמצעות
הכוחעלדיברהשלישיבהיסטוריה;התבונה

את .הפרולטריוןבדיכויהטמוןהמהפכני
הרועלצמצוםיובילרעשמצבהאפשרות

רקאלאחוקכאןאיןאבלטבע,כחוקפירשו
 .) 321<עמ'אפשרות"

אופיר'אצלגםכאמור'פרדוקסלית,בדרך
השסעכאשרזו'שאלהנפתרתהעולם"ב"סוף

אז'נסגרלאחרהעצמיביןלמוסרי'האתיבין
אחת:בראיהמתלכדיםוהם

שאידומההעולםשלהצפויסופו"לנוכח
דאגהלביןלעצמידאגהביןעודלהפרידאפשר
ביןכלללהפרידאפשראיולמעשה .לאחר

אתלנתקזהבהקשרקשהל'אחר.''העצמי'
ההיבטיםמןלאחריםהמוסריתההתכוונות

למשמעותיחידיםשלדאגהשלה,האתיים
העולם.שלהצפויסופולנוכחולמותםחייהם
<עמ'למוסרי"האתיביןלהבחיןזהבמצבקשה
כךהעולם,לסוףשקרבים"ככלוכן: .) 388
לדאגהלעצמיהדאגהביןלהפרידיותרקשה

ההיסטוריהמשיגההקץ,לקוסמוךכך,לאחר.
'ממלכתאלמתקרבתשלה,הגמרתכליתאת

הדעתשיקולשבההקאנטיאנית,התכליות'

אותו'מכתיבוגםענייןלכלקודםהמוסרי
שלהתעלותובגללמושגתאינההתכליתאבל

<עמ'משקיעתו"ישירהכתוצאהאלאהאדם,
394 (. 

ישיעילהמוסרתורתכימביןהואשגםייתכן
"סוףחזוןרקמדועאבלאינטרס.עללהשתית
רקמדועלמוסרי?האתיביןמחברהעולם"

לאחרהעצמיביןלמזגלואפשרהכיליוןסףעל
חיים?תורתולעשותה

הכרחי"?"רעאומיותר""רע

עלהנבראעולםעללנומספרהבריאהסיפור
ויום,לילהואור'חושךניגודים:שליסוד

מבריאתוהבוראשלרצונושביעותאתוכדומה.
אלוהים"ויראבמיליםהכתובפעםמדימציין

השישי'ביוםהבריאההשלמתלאחרטוב'.'כי
עשהאשרכלאתאלוהים"ויראהכתוב:אומר
מאוד'.'טובוהנה

הרעאתגםכברבתוכוכוללזהמאוד""טוב
וכלורע"טובהדעת"עץאתבטוב:הצפון

הגירוש,המוות,-מאכילתושמשתלשלמה

אדםשעתידיםכפיבחוץ'והמנוכרהקרהעולם
הקשההקיוםכלאתבקיצור' .ללמודוחוה
תאכלאפיךובזיעת ...בניםתלדי"בעצבשל

תולדות"ספרעלהכתוביםותולדותיהםלחם"
זהעולםיסודיבאופןכןפיעלואףאדם'.'

עלבשלמותו'אותושרואהמיבעיניטובהוא
זובראיההרע.עלרקולאשבו'והרעהטוב
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בחשבוןמשרתים-והרועהסבל'הקושי'גם
ו"עולםטוב"שכולו"עולםהטוב.אתאחרון

המתים.לעולםביטוייםחז"לבלשוןהאמת"הם
ואליךרובץחטאת"לפתחהחייםבעולם
שכשללקין(כנאמרבו"תמשולואתהתשוקתו

המשיכוהבאיםהדורותכןפיעלואףבמבחן'
מאז'האדםשללפתחוהמונחמבחןזהוממנו).
היחידההדרךהיאעליוההתגברותכאשר

התעלותאיןמאמץ'בלאהישגאיןלהתקדמות.
הרע,עלהתגברותבלאטובאיןקושי'בלא
לוגםכיהגמורה,השמדתוכדיעדלאאבל
טוברע,"ייצרחז"ל:כמאמרשוב,תפקי.דיש

מאוד".

שלהזההאנטינומיבמבנהכופראופירעדי
"טוב"העולםכימקבלאינוהואהעולם.
הפסגהשלי"במסעמאד"."טובלאובוודאי

ממנהלצפותהיאוהמטרההרוע,מושגהיא

כותבהואהאפשר"ככלרחבהטריטוריהעל
הרעותאוסףהוא"רועהגדרתולפי .) 202(עמ'

שלמצבואתהמרעהפגיעההיארעה •וסדרן
להילחם .) 11<עמ'פיצוי"להואיןהזולת

"ברעותואפשרצריךמוסריתמבחינה

היאהגדרתולפימיותרת""רעהמיותרות".

דבריםשסדר"רעהזוכלומרחברתי'תוצר
חלקנוטלתמיותרתרעהכלמונע.היהאחר
חברתילכללהאופייניהרעשהואכללי'ברע

אבל .) 268(עמ'נתון"היסטוריברגעמסוים
ההגדרהמעצםכימסתבכים,קצתהדבריםכאן

"רעהמהיבשאלהלמחלוקתפתוחיםהם
עלהתשובהנתון?היסטוריברגעמיותרת"

אואידיאולוגי,פוליטי,תלוית-הקשרהיאכך
מדינת-הלאוםכיסבוראופירהיסטורי.
הםהעשריםבמאההקפיטליסטיוהמשטר
ניתןאבלביותר'הגדוליםהרעותממייצרי
היאשבעיניושמהלומרגםניתןעליו.לחלוק
"רעההיאאחריםבעינימיותרת""רעה

לאוררעהכללשקולגם(ואפשרהכרחית".
שוםמציעלאאופיראבלהאלטרנטיבה,

ממש).שלאלטרנטיבה
הגלקאנט,עםמחלוקתלוישזהבענייןגם

ומרקם:

פיעלהרועאתלמדודאפשרמרקס"אצל
כמהליאמור .ההיסטוריבתהליךהמקום
המצב.נוראכמהלךואומרהמהפכהקרובה
שמייצרהרעות .ישראיננוהמתוחהקואבל

התנאיםיצירתלשםהכרחיותהקפיטליזם
שלאצריךהפרולטריוןהמהפכה.להתחוללות

כלומרכבליו'זולתכלוםיותרלאבדלויהיה
בתורלהתפרשיכוליםשלוסבלוכלארנוןכל
הגל'דרךמקאנט,המהפכה.אתשמקדםמה
כבודשלתפקידלרעותנשמרמרקסעד

 .) 308<עמ'לקיומה"בדרךההיסטוריבתהליך

הלאומייםהגדולים,המאבקיםמןרבים
אחרתרואהצדשכלמכךנובעיםוהמעמדיים,

שהיאמסכימיםהכולכאשר"רעה".אותה
מעשית,ולאמוסריתלאבעיה,אין"מיותרת"

שונותהעמדותכאשרהמצבזהלאאבל

אפק<טספו•תעונדעם 00

אופירעזי

לועלשדן
המוסרשלבארגטרלןגיהפרקים

דילמה.קיימתלמצעראומאבק,ומתחולל

שלהגדולותהרעותביןמצייןאופירלמשל'
הירושימההמוות,מחנותאתהעשריםהמאה

המוותמחנותכימחלוקתכלאיןוהגולאגים.
האםאבלומיותרת,זוועתיתגמורה,רעההיו

מישור?אותועלנמצאיםוהגולאגיםהירושימה
מלחמותכמומהןקטנותרעותעללדברשלא

ומהפכות.שחרור

פוסטמודרני"בבל"מגדל

עלהכותבפוסטמודרניהוגההואאופירעדי
פילוסופיהשלמטבעההפוסטמודרני.המצב

בנרטיביםיתרלחשדנותנוטהשהיאזו

ונוקטתבן'הקורנרטיבאתמטפחתהגדולים,
שלנייטרליתלשון(לעומתהגזמהלשון

הזמןכלניתנותשכאשרברורהמודרניזם).
-מקופחיםשלחדשותלאוכלוסיותזכויות

חד-מיניים,נישואיםחד-הוריות,משפחותכמו

חייםבעלינכים,דיסלקטים,חולים,ילדים,
גםאלהזכויותעדייןובמקביל-וכדומה
המקופחים.מספרמאודשגדלהרימופרות,

שמציירהעולםשתמונתאפוא,פלא,לא
באופןקטסטרופליתהיאהפוסטמודרניזם

מוגזם:

המייצרתהמערכתשלפעילותהסדירות"את
האופייניותבקטסטרופותלמצואניתןרעות

שואהגרעיני'אסון-הפוסטמודרנילמצב
 /, .. /איידסהמוני,טרוראקולוגית,
שילובהופךשבוהרגעהיאהקטסטרופה

מערכותשללבלילההיפר-מתוחכםהמערכות
 / ... /פוסטמודרניבבללמגדלמתמוטטות,

במרחבהמתפשטותפוסטמודרניותרעות

אימננטיחלקהןיבלית,צמחכאותוהחברתי
חריגהלאהשלובות,המערכותשלמפעילותן
לאסון.שגורםנקודתישיבושלאמצערת,
שלהפרמננטימצבההואמערכותשיבוש

החברתיותהמערכותשלהמסווגת,הרשת

הןלמשל'כאלה,התקינה.לפעילותןותנאי
עבירותהסמים,נגעהדרכים,תאונות

 .למיניהןהשחיתותופרשיותהלבן'הצווארון
מחלותעלגםלדבראפשרדומיםבמונחים

במוסדותהמצבשזהוחומרקלואיידס.סרטן
ובתיחוליםבתיסוהר'בתיסגורים,טיפול
וחומרקלשלבנובןוחומרקלאחרים.מחסה
כיבוש."לשלטוןהנתוןסגורבשטחהמצבשזה
 .) 275-6(עמ'

לקשורהיאהטכניקהההשקפה,זוהיכאשר
מסמרבגלל"הכולבנוסחדברבכלדברכל

שאומרפוקראתמצטטהואבהמשך'קטן".

השבע-עשרהבמאההמחמיריםבתי-הספרכי

נמצאיםהאם.אס.קצינישללמשמעתוהחינוך
מתארהואבכללפוקרבהשראתאח.דרצףעל
זרועותכמוהמודרניותהמערכותרשתאת

תיאורזהואולםהחברה.אתהחונקותתמנון
שיתארלמידומההדברמוגזם.פוסטמודרני

בשעתגדולהעירשלהחשמלמערכתאת
בשעתעבורהחתמערכתאתאוחשמל'הפסקת

קבע.שלמצביםהיוכאילוהלחץ'שיא
גםנרתמתהמוכרותהקלישאותבנוסח

הרועשל"הגלובליזציהלעניין:הגלובליזציה
הגלובליזציה:תהליכישארעםבידידצועדת

המלחמות,התקשורת,התעבורה,הכלכלה,של
היחסיםמערכתשלהאימה,מאזןהתיירות,

זיהוםמגיפות,אבטלה,עוני'הבינמדינתיים,
יודעיםאינםאלהכאלסמים,טרור'סביבתי'
 .) 277<עמ'גבולות"

הכולמורכבים.בתהליכיםמכיראינואופיר
מעטלאתורמתהגלובליזציהלהחריד.פשטני
תנועותכגוןטובות,מעטלאגםאךרעות,
וכדומה,השקעותפיתוח,יוזמותהון'

שלילית.רקלאבוודאישהשפעתן

בבורות,בעוני'גידולעללמשל'מדבר'הוא
אךבעיקר'השלישיבעולםובפשיעה,בחולי
בעשרותגידולפריהןבחלקןכימזכיראינו

שמעידמההחיים,ובתוחלתבאוכלוסיהאחוזים
במקבילשאם(הבעיהבתנאים.שיפורעל

בילודה,עליהגםחלההחיים,ברמתלעליה
להנהיגשידעהסין .תאכלהגידולתוספתכל

החיים).ברמתמגידולגםנהניתבילודהצמצום
שהואלייאושאמיתיתסיבהשאיןסבור'אני

לפתורהצליחהראשון""העולםאםזורה.
החברתיותבעיותיואתיותראופחות

לאהשלישי"ש"העולםסיבהאיןכלכליות,
הצליחהראשוןהעולםכאילוהטענה •כןיעשה
עודהואהשלישיהעולםחשבוןעלבכך

(לאשקרית.פוסט-קולוניאליתקלישאה
הרעבב"מפתלהתבונןהיהדיאבלארחיב,

ב'הארץ',כחודשייםלפנישפורסמהבעולם",

סובלותלמשל'אפריקה,ביבשתכילראותכדי
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פרטרעבמחרפתהאפריקאיותהמדינותכל
גםלאחרונהעדשחיתהלדרום-אפריקה,

אפרטהייד.מדינתוגםקולוניאליתמדינה
טובות,כמהגםנוצרוהרעות,בצדמשמע,

ותיעוש).פיתוחכמו

 " ...נספומיליון 5.8"רק

עסקהראשוניםהפרקיםבשמונה ,כאמור

משנתו.שלתיאורטיבפיתוחבעיקרהספר
הואהזאת","לעת ,והאחרוןהתשיעיבפרק
שהתרחשוהיסטוריותבקטסטרופותעוסק

באושוויץ.ובראשונהובראשהזאת,במאה

זה,אירועשלהקונקרטיותדווקאוהנה,
(למשל:ספרוכללאורךהטיףלהקונקרטיות

בסיסאומקורתהיהלאכשלעצמה"אחרות
תהיהכאןשתידוןהאחרותמוסרי.לעניין
שיהיה ,קונקרטיזולתשלאחדותותמיד

לרעותבזיקהרקמוסריתמבחינהרלוונטי
דבר>בפתח 4עמ'אותו"שפוקדותקונקרטיות

והואאושוויץעללדברבבואולומפריעה
אותה.לקעקעכדיהכולעושה

 ,אושוויץהשםאתלקעקעישתחילה,
האנושית.בתודעההזוועהכסמלשנתקדש

כאמור ; o • 9<סעיףבנושאדןהואבוהסעיף

בספרוהפסוקיםהסעיפיםהפרקים,כל
אפשרואיהשם""קידושנקראממוספרים>

הזדוניתהציניותממידתלהתרשםשלא
כוונתוכילחשובאפשרלכאורהזו.שבכותרת
השם.קידושעלבאושוויץשמתוליהודים
אושוויץשםלקידושכוונתוכימתבררבהמשך

הפוליטייםלצורכיהםוציוניםיהודיםידיעל
והכלכליים.

סעיפיםבכמהמצייןהואלקעקועהסיבותאת
כוחישהקטסטרופהמקום"לשםבהמשך:
מקום"שםולכן ; 9.004סעיףמאגי"

שמסמניםהילהבמעיןתמידאפוףהקטסטרופה
פיסוק"אופןגוף,מחוות ,דיבורבטוןאותה

אלההניצולים,מן"רביםועוד ; 9.005סעיף
סעיףהזיכרון"ידיעלמכושפיםשם,שהיו

הלאה.וכן 9.010
אירעבאמתמהלהבין ,כדבריומבקש,הוא

ש"מתוךהואמגלהשהואומה ,באושוויץ
הולכתאושוויץ>(שלוההתגלותההתקדשות

ידעכהונה,מרכזיעםחדשה,דתמעיןונוצרת

לרגל,ועליהפולחןפרקטיקותעםואמונה,
בטיפוחהמושקעופוליטיכלכליהוןעם

 • 9.032סעיףהאמונה"ובהפצתמוסדות

קשה ,בהמשךאומרהוא ,אושוויץעלהדיבור
קשיילושאיןמבטיחכםאניבעברית.במיוחד
עםלושישלקושינוגעשלוהקושישפה.

שואהביןשיצרוולקשרוהציונותהיהדות

פחאורבאחד"מצדלתקומה
מצדהשואה;שלהציוניתהאינסטרומנטליזציה

שלה".היהודיהקידושפחלואורבאחר
אלה,שניהישראלית"בתרבותוהמסקנה:

אתזהמזיניםוהקידוש,האינסטרומנטליזציה

הפוסטמודרניהמרצעהנה,אז, . 9.041זה"

נובע,שלוהקושימהשק.יצאוהפוסטציוני
תורהמשוםולאאידיאולוגייםממניעים
מוסרית.

קובלהשואהחקרעלבאואריהודהעםבוויכוח
משחזריהודיםחוקריםשלשלםצבאכיאופיר
היהודייםהחייםאופיאתדורותשניכבר

"תהליךעללחשובבמקום ,החורבןערב
שהתכוון ,מבאוארנוטלשהוא(מושגהחנק"

המתאפשרהיהודים>עלשהוטללחנקבו
אתבמפורשכאןמזכירלאהוא •שלנובחברה

אךבהמשך>,זאתעושה(הואהפלסטינים
מטילהואהזוהמשימהאתברורה.כוונתו
הניצולים:צאצאיעלבמיוחד
מיוחדת.אחריותזהבענייןישהקורבנות"לבני
שבתוכההחברהחברתם,אתהפךמקריםצירוף

נבדקתשבהנוראהלמעבדהוכותב,יושבאני
לשותפותוצאצאיהםהניצוליםשלעמידותם
הןהמאפשריםתנאיםבהשמתפתחיםבחברה

סלקציההן ,המונימוותשלמתועשייצור
 2-(עמ'קורבנותיו"שלומפורטתמדויקת

361 (. 

ורקאךעוסקשהמוסריודעיםכבראנחנו

מוסריתשאלהאיננו ,לכן ,שלנוקיומנובזולת.

יושבשאיננו ,לכן ,חבלבה.לדוןיכולשהוא
היהאזאוליהעירקית,הערביתבחברהוכותב
צאצאיועל ,הישראלי""האחרעלמשםחושב

השמדהבנשקהמאוימים ,בתוכוהניצולים
המוני.

צריךכאן.מסתיימתלאהקעקועמלאכת
התפלספותהנספים.זיכרוןאתגםלקעקע
הידעתםהישגים.כמהכאןרושמתרעבטעם

חתירההיההסופי"הפתרוןכי

"מכיווןכיהרוע".שללספיריטואליזציה
אתדברשלבסופולהשמידביקשושהנאצים
חתרוהםהמתאבלים,ואתהעדיםאתהיהודים,

כלומרהרוע",שלגשמיותולביטוללמעשה
בחיים.נותרלאשאישבכךרוחניאותועשו

(עמ'רוחני"תוצרהוא"המוותכיהידעתם,

362 (. 

כיעודאופיראומרמתפלסףנוסחבאותו
עודחסריםאינםהמושמדיםמןאלפים"מאות
משפחהבניאותם"שיחסרמיאיןכבר ...לאיש

צומחים"מכאן ,לדבריו .) 363(עמ'וקרובים
שמבקשיםשנהרג'היהודי'העםעלהדיבורים
ידיעלעדיםלושאיןהאוגדןאתלהבניה
מצווהחייהודישכלקולקטיביסובייקטיצירת

האובססיביהניסיוןמכאן ••.ולזכורלהזכיר
יהיוולאהיושלאאלהאתולזכורלהזכיר
פניםשמותלהםלתת ...לאישחסרים
שאיבדוענייןבעליהמונילייצר ...כתובות

להם"שייךהיהלאשמעולםמהואתמיאת
 .) 364(עמ'

ניספרשבשואהוטועןבקטנותאףבוחללאהוא
יהודים,אלףמאותושמונהמיליוןחמישהרק

תוךנוצראשר ,מיליוןשישההמספרואילו

הואאלפים,מאותכמהשלפה""בהבלסיפוח
ביותרהבוטה ,ביותרהסימפטומטי"הביטוי

מיליוןשישהשלאידיאליתפיגורהלאותה
נמחקיםהאינדווידואלייםהפניםשכל

מאחוריה".

כלומר ,לשמורערצוןהםזהבקטעדבריו
 ,עליוהחביבה(הדוגמה .כהגדרתו ,מיותר""רע

אפשר : 01.012.00ב'הארץ'בראיוןלמשל
"רעהואעלבוןלהעליב.צורךאין ,לבקר

הבנתילא ,מיותררעאינוזהואםמיותר").

מרובותכאלהסתירותאולםדבר.בספרו
אצלו.

הטיטניקסיפוןעלסיכום:

הואבהם ,האחרוןבפרקיםובהאחרהסעיפים

לקבועהפילוסוףעלהמוטלתבמשימהעוסק
באמתהםהתקופה"מתנהגתב"במה

התמונה.אתמשניםואינםלמדיפילוסופים
והתפתחויות"תהליכיםכייודעיםכבראנו

חדשה:אפשרותהיוםמציביםטכנולוגיות
לחוללעלוליםההיסטוריהאתשעושיםאנשים

סוףשלנוכחותוכי .) 387<עמ'סופה"את
שללהופעתה"בסיסלהיותעשויהעולם
המועדיםשלגורלשותפות-משותפתתודעה

כולהלאנושותהצפויעולם"סוףכילכיליון".
מחולל-ולדרוםלצפוןולמזרח,למערב-

(עמ'עולמית"כללהיסטוריהשלהופעתהאת
בשלכזאתהנעשיתההיסטוריהכי .) 389

עדייןבהנשמרתהגלובליזציה,תהליכי
לעניים,עשיריםביןאחת:יסודיתדיכוטומיה

אחדיום"יבואוואלהלטובעים,שבעיםבין
זעםבחמתהמערביתהציוויליזציהעםחשבון
תדעשלאנקםבתאוותאותהויטביעונוראה

כי ,אופירמצהיר ,לכן .) 391<עמ'שובעה"
המוסרניםה"אנחנו"לכלהמשותפתהמטרה

זהקרעעל"להתגברהיא ,כמותוהסבורים
וענייןמשותפתסופיותתודעתבאמצעות

<עמ'האנושות"שלהמשותףבגורלמוסרי
 .) 400<עמ'הנפגעים"כללשהיא"אנושות ) 392

הרועחקרבאמצעותלהגיעניתןזוולמטרה
 .ספרושמציעכפי ,וצמצומו

רע,העולםספרו:שלההגותיהמעגלנסגרכך
משותףזהסוף ,סופולקראתמידרדרהוא

ודאגההסופיותתודעתכולה,לאנושות
 .מכיליוןהעולםלהציליוכלומשותפתמוסרית
ממש.מסופופיסקאותבשתיאפואאסתפק

המוסרית.הגותותמציתהיאהראשונה

שלהיסטוריההיאהזאתהעתשל"ההיסטוריה
שעלהאנושותמןעולההמוסריתהקריאהסוף.
שלבסיסוהואמשותף,סוףהואקץהקץ.קו

הואבעצמיההשתקעותאוניברסלית.שותפות
ואילוהמשותף,הסוףאתשמקרבמה

העצמימןהדעתהסחתמתוךלאחרההתמסרות
עצמיעיצובשלכאופןלהתבררעשויה

-+ 42בעמ'המשך-+
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לפרקסוףסוףביקשתיהחתונה,לפנישבועייםההוא,לילה ~
הדמותתנועתאתלא ,בושנלכדהזמןאתלאהמעמד.את

נעמדת,מתיישבת,יוצאת,ומגוחכת:נמוכהבמרחב,

מתקפלתונעלם,שהגיחהכחולהאורהבהוב,תחתואחרשוב,מתיישבת
לפיזזותהדמויות,יתרשלהמעשיםאתלאגםמכאב.פתאום

שאירעמהעלגרתסרההתרחשות,אתתוחמת ,האורבהילתהתפקידים
סתמיתברורה,דווקאחיתההאירועשלההתנהלותהדרך.בשולי
כחולה,לוחיתצהובה,לוחיתהחיזיון:אתכמסדריםהצבעיםממש,

מוצא.שלהסיבובאחריקצתטכניקולור

שקדם,למהחזרתי ,שלידיהשולחןעלמפוזרותלחתונהההזמנותעם
אתשובלעבורלחטט, ,לעצמילהכאיבמתעקשתשקדם,למהדווקא
שבוהמדויקהרגעאתלחפשהרים,ביןמאודצרהמתפתלת ,הדרך
ודק,גבוה .לערןחזרתי .תיקוןלחפש ,בינינוחוצץ ,משהואותונפער
בליושתייםתשעיםמטרוהאישיות,האבריםשלנוקשותאיזועם

מקום,להםלמצואמתקשיםהארוכים,אבריושלינרנודחוקנעליים,
נינוחות,מעניקאותועוטףדווקא,אצלושכיחשאיננורוגעאיזהאבל

 .שלנולנסיעהעימהב
תקע ,האחורילמושבגבואתעיקלכברמירושליםשיצאנולפניעוד

,הצטדק,מיישררקאנישהכנתי.למרסכמעט,נשיותדקות,אצבעות
מבליעה ,בונזפתי ,אותיתשחדאלשוקולדית.אצבעלפיגםהגניב
אתשהרטיטחטוף,קלצחוקשחררהואלחבר'ה.משהו,תשאירחיוך

כל-כךאצלםיהיה ?דואגתאתמה ,אמר ,מיכלי .בצווארוהפיקה
שלם.לגדודאוכל ,אוכלהרבה

דקותעשרמנמנם,טיפהאנימעייפות.הרוגשהואליהודיעברמזור
 ,שלוהריסיםלשינה.נופל ,לאחורראשואתהשעיןחדש.כמוואני

העיניים,עלסגרוואחרלרגע,רפרפומאוד,סמיכיםוכהים,ארוכים
 .לקוקוהאסוףהחלקוהשיערהבהירהעוררקעעלמתבלטים

מוחשבלתיכמעטפרכוסזיע,כלהכרתיבו.להביטצריכההייתילא
 ,נוקשותואתשמאדבהצווארשנשמטות,הכתפייםואחריובגוף,העובר

הטייתאתבשמשההראשלהטחתהקדמתיהרכב.תנודותעםמיטלטל
מתחתי ,כל-כךאליוקרובה ,חומואתחשה ,מעליורכנתיהמושב,

הידית.אתשמצאתיעדמגששת, ,ידיאת

לספקהמצב,אתלתקןשהתעקשמאזין ,מללתכניתאיזוחיתהברדיו
השדרן.בוהתעללמדבר?אתהבעיותאילועלהבעיות.לכלפתרונות

איך?יודעלאאחראחדשאף ,לפתורמתכווןבדיוקאתהבעיותאיזה
העברתיאותו.ערערולאעלבונותהטרחנים,שלמהזןהיההמאזיןאבל

בראשהמקלט.אתוכיביתיהתייאשתיזמןאחרימחפשת,תחנות,
לפתעתרההחמהכשידולחתונהעדלעשותשישההכנותאתהעברתי

דאגתי.לאאמר.תדאגי,אלישן,ישןערני?ישןבכללאתהירכי.את
הגדולה,הזוגיתשלנוהפוך,בשמיכת,בנובבוקר,נזכרתלעצמיחייכתי

 ,לרעיוןלהיכנעמסרבות ,רגליוובכפות ,בשבילובמיוחדשרכשנו
תמי.דכמוממנה,מציצות

באבניםתחומותההרים,מדרונותאתלחרוץטרסותהחלומימיני
שירדהבחשכהעיניאתמאמצתמהשקט,נהניתלאט,נהגתיגדולות.

הכסופיםהזיתעציעלאוכפתהדברים,גבולותאתמטשטשתבמהירות,
הטיחהכאגרוף,פתאומיתכשהחבטה,בנוף,הסופיתההיבלעותאת

מפקיעהההרהורים,אתאחתבאבחהחותכתההגה,אלקדימה,אותי

שיערתי.שלאאחרלמשהואותי
בכוחכמונינבלם ,ערןעללהגן ,לצדיידשלחתיאינסטינקטמתוך

כופההסוף,עדאותןסוחטתהדוושות,עללחצתיהבטיחות.בחגורת
ברחשרקמופרתהדממה,נחשפהשאחריהבחריקה,לעצורהרנועל

מודרכת .דברולשום ,לחבולמודעתהייתיהפסיק.ומידשחרחרהמנוע
דחיפותתחושתברכב,מיותררגעלהישארלאלהימלט,בצורך

הידית,עלושובשובללחוץלישגרמה ,בעורפיהכאבעלשכיסתה
מהשינה,עדייןמטושטשהלום,ערןהלחיצה.על,להתעקשלהביןמבלי
אותימשךבסדר?אתמיכלי?בסדראתשלו.בצדהדלתאתפתח

אםלדעתתובעהכביש,בשולינמוכהאבןחומתאל ,נסער ,אחריו
קלטתי:מובנית,אותומרגיעההחומה,לידשםורקמשהו.ליאירע

גחוןאתמצמידפתיחתה,אתמונע ,שליבדלתתקועהיהלבןטרנזיט
מעסהאחת,בידמותניאתחיבקערןההפרדה.למעקההמכונית
כשנטש,הדברים,בעיכולעסוקחשביה,בידוכתפואתביסודיות

במהירותודילג ,לצדימקומואת ,משהוידיעלבפתאומיותמונע
צלליותיהםלהרים,שנמלטושלושהאני:גםגיליתיהאבן.חומתמעל

שנבלעהכהות ,ונעלמוהטרנזיטפנסישהטילובאורלרגעהזדקרו
הצטייןלאמעולםלצדדים,מיטלטלותידיואחריהם,דלקהואבכהות.

בקול.מתנשף ,צלעותיואתתומך ,מידוחזרבריצה,המידהעליתר
מניאקים. ,חרחרמניאקים,

עבודה,בבגדי ,ברביעיכשהבחיןהנשימהאתלעצמולהחזירניסהעוד
כאילובקטעים,כולם,אתלאאבל ,מכנסיואתמנמרסידשללבן

הטרנזיט:לביןבינינונטועעומד ,החומרשלההתזהאתחסםמשהו
חבריו.נעלמושבולעיקולאבודות,נודדות,עיניוברח,שלאזההנהג,
 ,ויבדוגמת ,ישןצבאיסוודרתחתהשתרבבוהנהגשלחולצתושולי

 ,גופולמרכזערההייתי .במרפקיותפוריםהיוסימטרייםלאשטלאים
צלליתואתמושכתלחגורה,מעברשגלשהגדולהכרסלפניו.לא

לגוףפרופורציהחסרתהחולצה,תחתשנתחבהככריתנראתהמטה,
 .מוקיונימראהלומשווה ,עצמו
התעקש,הגברת,אורות,בלינסעההיא .אלילאהנהג, ,לערןפנה

נשבע.אניכלום,היהלאאורות,בליהדברים,תלוייםבכךכאילו
צדיעלבידוהורהשמה,אותומזיזרקאנילטרנזיט.בהיסוסהתקרב
פהמפריעשלא ,לערןושובאלימערןבתחינהמבטואתמסיע ,הדרך

חסמהגבוה,מתחעמודשלהשטוחבזמזוםמועצמתהדממה,בכביש.
רצועותאתמחלקומבהיק,חלקהכבישנחקצה,עדמקצהדרכו:את

אחרישלרענןריחמהאדמה,עלהטובריחלשניים.הצריםהשדות
לאפיח,צחנתחיתהלאלהדגיש:היהשמיותרמהאתהדגישגשם,
בשעהלאאופןבכלבכביש,רכבכליתנועתבכללחיתהלא ,עשן
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הערב.שלהזו
נראה,כךמונעהתנועה,אתממנומנעערןאותנו'הרגתכמעט

שלאחובבנותבאיזואותוחשפובו'שהיתלושברחו'אלועלבכעס
המעמד'יחוללבהתחייבהדיבור'אתעצמועללקח .דרכולפיחיתה

הםלומר:צורךכללאיןשלדעתומהעלמוותרקדימה,להנעתו
הפרדהקוויחוציםמתמרורים,מתעלמיםמטורפים,כמונוסעיםכולם
מההתנהלותדברבונותרלאוהחלטי'חדערן'דרוךהיהחשבון.בלי

תבעפרטים,מהנהגלקבלדרשהתעורר.עתהשזהמישלההססנית
לעצמו'סיגלהרכב,אתלהזיזעליואסרהניירות,אתלושיראהממנו
לאהתבררשלנולנהגלתפקיד.לדעתוהראוייםוהעמידההטוןאת
ממקוםשם,איזהמלמלהואביטוח,לארשיונות,לאניירות,היו

מבקשתהיד'תנועתאתלראותרקדבריו'לשמועיכולתילאמושבי
משהו.

והותקפתי:משקפיאת'הסרתילערןמחכההאבןחומתעלהתיישבתי
כתולעים,מתנועעיםדקיקים,שחוריםלחוטיםשהתחלפוחדיםהבזקים

פנימה,לאט:לנשוםמנסהבברכי'פניראשי'אתהרכנתילצ.דמצד
פתוחה,חיתההטרנזיטדלתלמקומם.משקפיאתהשבתיאחרהחוצה,

הרכב,לתוךגבואתמשטחבחוץ'עמדהנהגרקראיתי'לאערןאת

מעבירהנמוכה,החומהעללידיוהתיישבשבשערןעדזמןאיזהחלף
בוץ.מלאכאןהכולאמרתי'תיזהרלצ.דמצדסבלנותחסררגליואת
בסולייתשנתקעהלכלוךחתיכתמקלעםהסיררגלו'אתכופףהוא

אתהעתיקהסטטיסט,מעמדעלשומרמאיתנו'התרחקהנהגהנעל.
הרטוב.האספלטעלמשוכלות,רגליוהתיישבהדרך'לצדמקומו
ממתין.

להזמיןלושיעץנדבעםלדברהספיקכברהואאותי:עדכןערן
מיכלי'ברירהאיןאבליבואו'שהשוטריםעדזמןקצתייקחמשטרה.
ערןהמשטרה.אתעזובאמרתי.עזובמהביטוח.כלוםנקבללאאחרת
אחורה.קדימהשלו'הידאתרקהרגשתיעורפי'עלקרירהידהעביר

ההזדמנות:אתמנצלאלי'קרבהנהגאמר.חוזר'מידאניכאןחכי
הואשלידודבןלכפר'אלימחרבאיםאתםאוליגברת,אולי'גברת,
אתלנגבהמכנסייםבכיסטישוחיפשתיחדש.חדשלכם,מסדרככה

לאאותי.להפילשאיימהחולשהבאיזובסחרחורת,נאבקתפני'
גברת?אולימשהו.מכיסוחילץאחרת,ניסהכברוהואלענותהספקתי
המרחבאתלחצותמהססתאלי'המושטתידולכףעינייםלטשתי
אפילואוליבודדים,בשטרותשקלים,חמישיםשםהיווראיתי:בינינו.

והתזתיהקעורהידילכףמיםשפכתיאותי'תקפהבחילהפחות.טיפה

הכריעה,בעצםכאילונוחות,איחשתילמושב.מתחתמהדברמחפש
התרפסות,דווקאלאומשהו'נרמזכברלתנועה,המוחלטתבהתמסרות

והתקרבפלסטיקבקבוקמארגזשלףהתיישר'אחר-כךאחר.משהו
לכוסמיםמזגטוב.יותרתרגישיאת ?גברתלשתותרוצהאתאלי.

אתמעמעמיםשכבה,עלשכבהוהיםכתמיםנמוכה,עבה,זכוכית

קודםלצד'מצדצוואריאתבזהירותמסובבתהזדקפתי'שקיפותה.
מבוקרבמבחןלהעמידמאוד'איטיתהתנועה,אחריוורקנשלחהמבט
לשתות.אםמהססתמידו'הבקבוקאתלקחתיהכאב.את

אותוראיתיהחומה.עלשנותרהלכוסידשלחתיכךאחרפני.על
מצפה.לפה,הכוסשלהקירובאחרשלי'הידאחריעוקב

לכרותשהתעקשמהבריתסלידהפתאום,אותיהציפהמיאוסתחושת

אבלהדרך'בצדשנוצרבמשולשהחלשההצלעאתמזהההנהג,עמי
למרובעות'נכנעשבטיקודלאיזה'מצייתערןעלעצום'כעסמערןגם

משטרה.להזמיןזאתבכלשמתעקשכמימסתמןבו'הטבועה
חיהלאלמים,שמנוניטעםלהםחיהמהטעם.נרתעתמהכוס,לגמתי

בבקבוק.קודםשםחיהמהמושגלי
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עברהנזק,אתבדקדקנותבחןפנס,שלףמהבאגאז' .חזרלאערן
העבירהפגוש,על,לחץכסוחראותן,ממשששלו,לדלתשלימהדלת
התיזשבידוהפנסלטרנזיט,גםהציץהפנסים,עלאצבעותבזהירות

החלונות.אחדדרךהחוצהשנשפך ,עכרוריאור

חשהחולצה,בצווארוןאותםמנגבת ,כתפיעלפניאתהעברתי
הלילה.אתושהביאבקורהתחושה,שלמהחדותמופתעתלראשונה,
שכרע ,לערןוקרבתי ,למעודשלאלאט,הלכתיבטרנזיט,נתמכתי

נמרצות.תנועותיושמצא,בדףוכותבבידיומשהו,מודדהרנופנסליד
כיפוףמהמכה,התעקמההרנושלהדלתהנזק,אתראיתיאליוסמוכה

לאאתה .ערן ,אותובעזונבוא ,אמרתי ,ערןהידית.באזורגדוללא
,מאמצתהמשכתיש;:זיה,אשרתלואיןהנהג.חוקילאהואלבד?רואה
שלמבטושישכנע.המיליםשלהמדויקהצירוףאת,מחפשתקוליאת

לפעול,אותימכריחהשם,חיתהאבלנאמרה,שלאהתחינהבגבי,הנהג
גםמזה.יותרלא ,ערניפחחות,קצתהכולבסךפהישטיעון.לבנות

להמתיןשנאלץלזמןמתייחסת ,הדגשתילארוחהשלנוהאיחוראת
 ,חורזה .יבואובכללהםאםתבוא.בכללהיאאםהניידת,לבואעד
לותןמשטרה,תזמיןאלגוף.פגיעתחיתהלאאםבאיםלאהם ,ערן

מוצא,שלהסיבוב,אחריויותריותרמתחננתעצמיאתמצאתילנסוע,

אחר.משהועלמבקשתהנהג,עלמבקשת
בראש,ממניגבוה ,אליופניאתקירבאלינפנההתרומם,,ערןמיכלי
אותך!הרגכמעטהזה"הנהג"מיוסרת,ארשתלפניושיווה ,מיכלי
מילים,ללאאותישהותירהחומרהאיתהויחד ,בדבריויוהרהאיזוחיתה

אתמחבקותידי ,מהרנושהוצאתיבמעילעטופהלסוף,עדמרוקנת,
 ,גופילצדיריקיםלהידלדללהםמניחההשרוולים,בתוךלא ,ברכי

גידם.שלכבגדו
 ,בינינוהפרידוספוריםמטריםרק ,בסלולריהיהשובערןכךאחר
ממנונמחקהכאילו ,בלבדקולממשות,נטולאליהגיעקולואבל

אחר-ערן,נגיע,שלאהחבר'האתעדכןהואלגמרי.זרהאינטונציה,
שלאלפקידה,מסביראותושמעתיבטוח,לאהוא ,גררהזמיןכך

במנוע.משהוזאתבכלנדפק
לשוטטלמבטונותן ,הדרךלצדראשואתהסבהגיעה,כשהניידת

שתימהתוצאה:באנינותנמנעחשיבות,חסרתרחוקה,נקודהלאיזו
אתמטיחות ,משהושנשאללפניעוד ,לבטןישרמדויקות,בעיטות,

לרגענדמיתלמחזה,מדינמוכהצלליתהטרנזיט,אלהרופסהגוף
לשניים.מהמכהמתקפלתמשקל,חסרת

 ,אותולפתוחבעקשנותסירבתימהביטוח.המכתבהגיעאחר-כךחודש
המפיות,מחזיקאלמהמלחיהנעהמטבח,שולחןעלמונחהיהשבועות

זרקמיכלי?נוקמת,אתבמילשיש.היוםבסוףנודדהארוחות,לפי
אתהכיסא.מסעדאתבכוחלופתותאצבעותיו ,מאודזקוף ,אחדערב
הפקדתיאח.דאףהענשתילאלעזאזל?מענישה,שאתחושבתאתמי
היתרכל ,במוסךהתיקוןמעלותחציבקושימכסהההמחאה,את

כפיתיבות,בראשיחתמתיהטפסיםעלעצמית.השתתפות ,כצפוי
שמילאוהתאונהדוחעם ,שלנולסוכןאותםשלחתי ,ליהסבירשערן

להם.אחדעותק ,לנואחדעותקוחילקו:השוטרים
 ,לישוןהלךשערןאחריהחתונה,לפנישבועייםההוא,בלילהאבל
שלומהצדהמוזמנים,שמותועליהןסביביהמפוזרותההזמנותעם

לחטטלהכאיב,מתעקשתשם,חסרחורלמקום,חזרתי ,שליומהצד
המורסה.בתוךכזהאחדבכללהסתתראם ,הקוץאתמחפשתהמחט,עם

המבט.העדרשללחמקנותהמבט,להעדר ,שלולמבט ,לערןחזרתי
מאמץלעשותכדאיאםתוהה ,בקולהתלבטשבהלדרךכךואחר
כלוםקרהלאכישהתברראחריהחבר'ה,עםלארוחהזאתבכללהגיע
מודאגושאלאותיחיבקשבולאופןוחזרתינרנו.לנסועואפשרלמנוע

לדרךגם ,כשחזרנוובסוף ,ליקרלאאםטוב,יותרמרגישהאניאם
מתעקש ,בסלוןהספהעלכששכבתיבבית,בשמיכהאותיעטףשבה

עייפהבסוף,לושנעתרתיעדלילהניחמסרבתה,כוסלילהכין
השינה.בחדרשלנולמיטהועברתי ,מהכול

שבועייםההוא,בלילהשוטטתיבהולשמצאתיעבהשחורטושועם
מעטפה,אחרימעטפההזמנה,אחריהזמנהההזמנות,עלהחתונה,לפני

 ,לנומחכותשעודהדרכיםואתשהיוהדרכיםאתמחדשמשרטטת
מוחקתכךואחרמתחילה,ושובמהערמהחדשותהזמנותגורפת

חיתהולא ,וכשסיימתיכל·כךשחורותשלישהידייםעדומוחקת,
בכלוםנגעתיולאלשם,ישרלאמבטיה,ישרהלכתיהקלה,שום
 •חלילה.משהוללכלךשלא ,דברך

SI -ו~
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 ~ ~ r;c .... -1,וי:ן(
 dr -v ~4/- .משמיםזיווג
בורנשטייזג'ורי

EiJ בעצבנותנוהמתקפיצית,בגמישותלאספלטנצמדהמכונית
עדייןספגשלאטריפלסטיקריחהבוהקיםלריפודיםנמוכה.

שנים.עשרכברלהיגמלמנסהאנימהןהסיגריות,את
והבועהאחד.סיגריהבדלתראהלאשהיאולמאפרהלעצמיהבטחתי
גלגלתי .יקוטיןמבחופשיהתהיהייד'בשכלולשחיתההזו'המהירה
הבתוליתהחירותלדרך.ויצאתיתוקףלשבועהלתתכדילשמים,עיניים

בהם,לבקרחלמתיששניםלמקומותלהרחיקעכשיו'לישניתנה
שנסעתישהגבריםכזובמיומנות,הילוכיםוהחלפתיתאוצהתפסה

שלהמהירהניתוחאתהזו'המיומנותאתהערצתיבה.בורכובחברתם
שליטהההילוכים.לשפתושעירהבוטחתבידופיענוחוהכבישתנועת

בעקבות ,ת~~הלצאת,המחושב,הפיכחוןכמוחשבתי'מבוקרת,
שנים.לפניבולטפללאשהעדפתימשהו

אומרוזהלהגידאוהביםהיומתייפייפיםשכמהכמובידי'היועיתותי
לעצור.להתעכב,הנופים,עלבאריכותלהסתכלשיכולתיבעיקר

סיגריה,לישהתחשקהפעםכלהשבועהאחריעכשיוכילעצור!לאאיך
הנמוכותהגבעותעלירדווכחוליםעמוקיםשמיםהדרך.לצדעצרתי
ודוקצפופיםתלתליםכמוזובעקבותזוהסתלסלוהןאותי.שהקיפו

בשקטומקללתהעשן'אתשואפתישבתי'אותן.הקיףבוקרשלקל
האנשיםמרביתבדרך'תנועהכמעטחיתהלאהזה.המגונהההרגלאת

ספלעודללגוםבבית,במתינותשלהםהשבתאתלבלותהעדיפו
המכוניתאתלחנוךהדחףואני'הצהריים.עדבורקסולאכולקפה

אפילווספרצידהלקחתימהמיטה.בבוקרבששכבראותיהוציא
נמליםמולבתחרותיעמודלאספרשוםבנוף,שכשאטבולשידעתי
בשמששמתחממתלטאהצוף,שמחפשותדבוריםזימזוםבשיירה,חוצות

בשקטאשאראםואולילראש.מעלחטוףבמשקשעוברותוציפורים
ארוחתפירוריאתללקטיתקרבאפורסלעשפןאיזהתנועה,ללא

 .שליהצהריים
בנעליומולימדודבקצבהלךתפוחשרוואללבוששחוחערביפאלח

המתעקל.גבועלקציר'שלמשניםשהחלידמגלנושאהמאובקות.
ניכרהההפתעההמכונית.פניעלשחלףעדאוליאותיראהלאהוא
שערו.לקצותעדצחוקשלארוכיםבקמטיםחרושותשהיופניועל

אתשצמצמובקמטיםחרושהחיתההזיתבצבעבפניופיסהכלבעצם
הקמטים.יםבתוךחסדשלקטניםלאייםשנדמועדעיניו,

למצודהמביטבחברתיהשתהההוא .ברכתועלעניתיחיו'אלסאבה-
קצת,עודהשתהההואמרוסקים.קוויםבאופקשציירההצלבנית

זקוקהאניאםלתהותמנסהאורח,בעוברלשכנינושישהכבודכמנהג
לעזרה.

שרציתי'מבלישבזכותו'בתיכוןשלילערביתהמורהלג'אמיל'הודיתי
שלאבשיעוריםשליההתמדהאתחייבתאניליופיוערבית.למדתי

שבההמלומדההעבריתלנוהספיקה .מאיתנואחדאףעלאהוביםהיו
לאבהספרותיתשפהשוםללמודרצינוולאשינינואתשברנוכבר
מהמקום'צאמתכווניםכשאנחנומכאן''סעתקניות,בלילצעוק,נוכל
לשיעורהוסיפהלאהמאוחרתהצהרייםשעתגםמהר'.שיותרכמההזה

שהמורההעובדהאתמנצליםתכופות,נעדרווהתלמידיםזכותנקודות
במזכירות.עליהםידווחלאהערבי

בקולו.יהירותנשמעהשמאונבוךאומרהיהבערביתיפה-ג'אמיל-
להסבריםבבקשהבהפסקותאליוניגשתכשהייתימשתפלותהיועיניו

לעיתיםרקוהואאליו'קרובמתיישבתהייתינעוריםבהתרסתנוספים.
כאילושנראושלוהצפופיםלריסיםמבעדמבטלהגניבהעזנדירות
מדגדגותהיוששעוותיעדלהתקרבהשתדלתישחור.בפוךאותםמשח

נהגהואמבושה.שסמקובפניוידיואתמחכךהיהוהואבלחיולו
כמולירכו'צמודתיקועםהספרביתבחצרהספסלבמרכזלשבת
 .בינינולנוכחותיהמוחשיהצידוקהיההואכאילוביטחון'ממנושאב
 .שמאחוריוהקירותשללסידבוהקבניגודבשמשזהרהשחורשערו
משאירהספסל'בקצהיישבלחתנהגהואהספרבביתיםובהראשבימיו
שיארחונואשכמובמרכזלשבתעברכךאחר .לצידוהמקוםכלאת
חברוןלידכפרבןשלשעולמוחשבלאמהמוריםאישחברה.לו

בשתיקהנוכחותואתקיבלוהםשיחה,איתרלקשורכדימענייןמספיק
למשחקישמיהרוהילדיםפניו.עלכשעברומהירשלוםאיתרוהחליפו
כשאסףמגחכיםוהיוהספסללידכשעברובמתכווןמועדיםהיוההפסקה

כברמאיתנואחדאףמגוהץ.פסעםגברדיןמכנסיהעטויותרגליואת
בכעשרממנומבוגריםשהיוהמוריםלאגםכאלו'מכנסייםלבשלא

מהשמיניסטיםשניםבחמשגדולהיה,ושלושעשריםבןלפחות.שנים,
מחויבהרגישבזרותושלהם.המרופטבג'ינסהטלאיםבמספרשהתחרו

הקפדהודווקאלו.שנלעגמחששוניקיוןסדרשלמוגזםדקדוקלאיזה
ביוםלהפסקותחיכיתי .שונותואתוהבליטהבפנינואותוגיחכהזו

אותוולשמועבשיחהלפתוחתואנהתמידהיהחדשותיאירועשלישי'
לאפעםאףכב.דבמבטאהמיליםאתמושךכנוע,בנימוסמשיב
בהןשהחזיקאובינינונצורהיותושלהכרחהיודעותיואםידעתי

מרפה,ולאשואלתדווקא-ואניבתשובותיוהתמהמההואבאמת.
שנכפתהוהזהירותהרוחנמיכותעםלעמונאמנותואתלעמתנהנית
עללספרהעדיףהואהכובשים.בתאךנערה,-אליכשדיברעליו
שהיההצלבניתהמצודהעלחברון'לידכרמל'אלחירבתבכפרביתו

ושמגדותיהבהנקווהמעייןשמיהכריכהועלחורבותיהביןמשחק
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הואהקפצות.בחמשהמיםפניאתשגילחושטוחותאבניםיידההוא
בניבשמותידיעותיאתבודקכאילומשפחתו'עללילספראהב

להוראה.שהתקבלמרוציםהםכמהצייןאגבוכדרךבערביתמשפחה
 .הכפרמןשיצאהראשוןהמלומדהמשפחה,גאוותהיההוא
שהבאתי'הענביםמןשיקחבפאלחשהפצרתיפעמיםשלושאחרירק

מספרהיהשג'אמילכמולתפיסתו'בסיסינימוסיעתר.שהואידעתי
רעבאתהאם'גם ...שליעשרמהאורחתמשהולומציעהכשהייתילי

כנותאתלבדוקכדילפחותפעמיםשלושלסרבצריךאתהמאוד'
מספיקשאיןשלמרותלמצבלהביאולאכדיהמציע,שלכוונותיו
קיפלהפאלחרעב'.שאתהיחשודלאושחלילהאיתריתחלקבצלחתו

אתחיפשובינתיים,לשבת,כדירגליוביןהשרוואלשלהבדסרחאת
שאינם.מתפלאבשיניו'החרצנים

כמוהסברתי.חדש,זן-

קפאיןנטולניקוטין'נטול
אחריםנטוליםכמהועוד
 .שלנוהדורשל

 •אמראכבד!הואאללה-
פעליםרבמשפט

אתגםשהכילותמורות
שלהמופלאותדרכיהם

והחוכמההאדם,בני

בידם.נתןשהאלוהים
משוניםכמהעדוהתכוון

שאפילוהיהודיםהם
בבוראלהתחרותמנסים
בטעמםהיהלאעולם.
שהואלענביםזכרשום

גידל.

איבןשאל'ג'אמיל'-
חרסייך?איבןאומוסה

בכפרהמתגורריםכדרך

לפיהאנשיםאתזיההקטן
ידעתילאאביהם.שם

לענות.
שוב,שאלג'אמיל?-

לעירשיצאהמלומד
הקטנותעיניוהקדושה?

יותר.עודקטנותנעשו

משם?את

ההגדרהאותיהצחיקה

היהלאג'אמילמלומד'
בעדינותמוציאהיהאיךנזכרתי'היה.ספראוהבאבלפרופסור

משפטיםעגולובקולארוכהבנשימהליומקריאשירהספרימתיקו
קולו.בניגוןהיהמתערסל,מהפנט,משהוערבי.כתבכמומסולסלים

זה.עלגםמתנצלהיההואלעברית,בתרגוםנשמרלאמזהדברשום
השקדים,מטעאתחוציםהמכונית,לעברהתקרבוצעיריםשלושה
בזקןהתהדרהאמצעיתשובתי.אתוקטעועליםובליכהיםשעמדו
גםנפקדלאשמקומםבתשובההחוזריםכמנהגוכיפהגלביהסבוך'
כאן.

ג'אמילאיךונזכרתיהפאלחשלשאלתועלשובתהיתימלומד?-
איזההיבשות,לחדשותמעברשלנו'היומיבעיתוןלפענחמנסההיה
שלנוהצרההמציאותשהכרתכאילוהישראלי'קיומנולהבנתצופן

הנבוכיםמורההיההעיתוןלכפר.שמעברהעולםאתבפניותפתח
מעולם,אךולקולנוע,לאמנותנתונהחיתההאמיתיתאהבתואבלשלו

וחיפושיםמחקירותפחדבסרט.אובמוזיאוןביקרלאבכישנות,התוודה
 .הספרבביתההוראהאחרימידלכפרחוזרוהיהמיותרים,

יהיהשאיתילוהבטחתיאךאלי'להצטרףאותולשכנעקשההיה

לוגמיםמעולם,בהןהיהשלאבשכונותצהרייםאחרבילינומוגן.
אתעישנתיעצמאותיאתלסמלכדיואנימעולם.שתהשלאבירה

בקוללראשונהצוחקאותוששמעתילינדמהשלי.הראשונההסיגריה
ישבמאחורינומושביםכמהבעיות.ללאעברהלסרטהכניסהגםרם.

מספרלינתןשלום.להגידבאהואההנהלה.אתליידעשטרחמישהו
התנצל.בכפר,טלפוניםמספיקאיןהוריו.שלשכןשלטלפון
הזקןבעלשלהצהובותעיניומאו.דקרוביםהיוכברהצעיריםשלושת

השלושהלמכונית.להיכנסניסיתירעב.שועלשלכמומצומצמותהיו
שבשמוהאלוהיםאתהיום,השביחבפעםקיללתיחומה.כמועליקמו

הואעליכום!חארםצועק.הפאלחאתשמעתיעודעליכום!חארם-
 ...אבללבינםבינילחצוץנעמד

11 
וז::

ממנהגורפתמערבולתמבעבעת,ארוכה,שחורה,תעלהראיתיאז
חרףמאחוריה,רחוק.קסםמפנסכמופיעפעאורבקצה,מפלט.אין

עדמאוויר'קלהאותיוהפךאותישעטףעצוםאורפגשתיהתנגדותי
ראיתיבשדות,הקרקעעללמטה,זהרורית.'אוורירית,כמוהושהייתי

הצעיריםבתפילה.כורעהפאלחואתמוטל'אני'שהיההגוףאת
בריצה.משםהתרחקו

לי.נדמה , 500קאווסקימימיני,רעםכבדאופנועשלמנוערעש

הואלשלום.מנפנפתוהשביחהכידוןעלאחתידעליו'רכבג'אמיל
שזכרתיכפייפהנשארהואאבלבלבחורלווהיהלהקריחהתחיל
כמוהו'שאחידים,כמהעודעמדומסביב .אמרלך'חיכיתי •אותו

והריעו.

חברון'לידכרמל'אלחירבתכפרלידלעבוראומץלכםיהיהאם
ולפעמיםבאווירסלטותעושיםאותנותראובשמים.למעלהתסתכלו
בצלחתלשניים,באופנוע,אותוחוצהג'אמיל ,בדרךעומדענןכשאיזה
הרוגיםשושביניםמאחורינודברים.לשטחנטיחלוחיתהתמידשטוחה.
 •שירים.לימקריאוג'אמיל
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מאמאפתק
אביטובירון

לרקארגז

היהזה .קטןשהמטבחפתאוםאמאהכריזההצהרייםארוחתבאמצע

להצרהשהיאחדשה,שמלהשלהמדידהבאמצעתכריזשאשהכמו
המדינה.הכרזתכמואצלנונתפסהאמאשלהזוההכרזהיים.במותג
 •-14הלראיבשבילהמדינהכמובשבילההיההמטבח

שלהחיצונילקירבצמודבנהמאיראחיאזהיה,אי-אפשרלהרחיב
'האיששלשמועללרק','ארגזלושקראנוגדול,עץארגזהמטבח

לרק.מרדכיהמרגלבמזוודה',
אבל ,אותולהיבנה ,נגרשהיה ,בעצמולרקשמרדכיחלמהאמא
אסףהוא .במקומולמשימההתנדבמאירשאחיכךבכלא,ישבלרק

 ,גדולארגזובנהבקירוקדחמסמריםודפקופחיםולוחותקרשים
המטבח.שלכמחסןששימש

ב:מתחילהיהאמאשלשנימשפטכלמאז,
לרק."גזמארלי"תביא

לרק."גזבאר"תחפשאו
שהגיעוהאורחיםאתהמשפחה.שלהצופןלשםהפךלרק''ארגז
ארגזאתבפניהםוהציגהבמטבחמודרךלסיוראמאלקחה ,אלינו

הסודיתתכולתואתולהציגבפניהםאותולפתוחאבלהפלאים;
 .סביבוהמסתוריןאתהגבירהובכךהסכימה,לאאמא
שם?"מחביאהאתמיאתבארגז?ישמהלנומראהלאאת"למה

נשאלה.
מקוםיששלי"בארגזאמא.צחקהמי?"אתאלאלרק,מרדכי"את

 11 •כמוהולשביים

וכליומחבתותסיריםנדחסולרק'ל'ארגזשונה.כמובןחיתההאמת
אתהמטבח.בארונותמקוםלונמצאשלאמהכל-ישניםאוכל
שבסלון;במזנוןאמאשמרהלפסח,שלה,ביותרהיקריםהאוכלכלי
ואתהמטבח;בארונותהניחהליומיוםהשמישיםהאוכלכליאת
התקשתה,אבליותרבהםהשתמשהולאשכמעטהישנים,האוכלכלי

לרק'.ב'ארגזאיחסנה ,מאודאליהםקשורהחיתהכיאותם,לזרוק
התייחסההיאשלה.הסיריםאתזורקתחיתהלאפעםאףאמא

שהתבלואחריגםלהגנתה.הזקוקיםישעחסריילדיה,אלכמואליהם
אפשרשאיכך ,השחירושלהםוהדפנותנשברושלהםוהאוזניים

מצוחצחיםשנשארולפסח,הסיריםאתכמואותםלצחצחכברהיה
המשיכהאמאפקודה,ליוםהמוכניםבמסדרחייליםכמוונראותמיד

מסירהוחיתהבדופנותיהם,אחזהמטליותשתיבעזרתבהם.להשתמש
מהכיריים.אותם

בארגז,"לךשישה'קרקיש'כלואתהזה,הסיראתכבר"תזרקי
חדש."בסיר"תשתמשיבה,גערתי

ארוחותכמהיודעאתהלזרוק.ליאומראתה"איךמתרגזת:חיתהוהיא
תינוק,כשהייתעודאוכללךבישלתיהזהבסירהזה?בסירלךהכנתי
יודע,שאתהמהזהנשמה.לךאיןכולם,כמואתהאותו.שאזרוקלמה
אוהבת?"שאנימשהולזרוקלמהלזרוק.לזרוק,ישר

לה.אמרתינראה,"הזההסיראיךתראי"אבל
כמוהםסיריםאותו?גםתזרוקמה,אזנראה?זקןבנאדם"ואיך

הםזהואחריויפים,צעיריםהםאותם,כשקוניםבהתחלה,אנשים.
רקבהם,שמבשלמיעםיחדמזדקניםהסיריםומתכערים.מזדקנים

לאאנילזקנים.כבודלייש ,ואנימהירה.יותרשלהםשההזדקנות

אותם."זורקת

שלה.לסיריםנתנהשהיאכמוכבודלהנתתיהזדקנהכשאמא
-אותהזרקתילא
אבותלביתאותהזרקתילא
לרחובאותהזרקתילא
זרקתי.לא

לאכברבווגםלרק',ב'ארגזה'קרקיש'ערימתלההתגבההובינתיים
מקום.נשאר

השטחיםעלחזקהלתפוסהצליחהאמאאבלנבנה,לאנוסףלרק''ארגז
'תנובה'ארגזיעליהםוהניחהחוטיםקשרהאליו.הסמוכיםהפנויים
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ירוקות,עגבניותאוירוקותבננות-ופירזתירקותובהםישנים

שםהקימהשאמאנראהזהמרחוקבשמש.קצתשיבשילושרצתה
בתל-אביב.הכרמלבשוקשלהלאמאשחיתהכמוקטנה,באסטה

בבוקרפתחהשאמאפעםובכל ,שליהחדרלחלוןסמוךניצבהארגז
השמיעהואמחבת,אוסירמשםושלפהשלוהחורקניהפחמכסהאת

מהשינה.אותישהעירהמחאהצווחת

ועכברים."ג'וקיםמלא"הואלה.אמרתיהזה,"הארגזאתכבר"תזרקי
ליהשיבה 11לרק',ב'ארגזמאשרועכבריםג'וקיםיותריששלך"בחדר
 11 •אותוקחשתנהזמן"הגיע ,כגמולי

לכליכברשהפךשלה,הכליםארגזעלשתוותראמאעללחצוכולם
הצליחהעודאמאורקנוראית,אנדרלמוסיהבושררהבו.חפץאין

שונאים,לנווהקיםצרותעלינוהביאהואמבוקשה.אתבולמצוא
מכערשהוא,טענובולמלחמהאחדכאישכמעטשהתגייסווהשכנים,

 .אותותסלקלאאמאאםלעיריהשיפנווהזהירוהביתחזיתאת
לאמא,אמרו ,,פה,הפחיםשכונתאוהארגזיםשכונתלא"אנחנו

 11הזה.הלכלוךאת"תוציאי

שבעולם.הוןשוםבעדשלההארגזעללוותרמוכנהחיתהלאאמאאבל
לעשותמהלייגידולא"הם,,הפטירה,המשפט,לביתשילכו ,"מצידי
בבית,"אצלי

מעולםוע.דלעולםכמעטנשארלרק''ארגזאבל ,התחלפוהשכנים
שלוהפחמכסההתעופףלאמעולםהקבועים,ברגיוהתרופפולא

היהממנווהקרשיםהלוחותנרקבולאמעולםהחזקות,החורףברוחות
טובה.עבודהעשהמאיראחי .בנוי

אמא.אמרה ,,ככה,חזקיהיהשליהקבורהוארון"הלוואי

אחדיוםאוליכילרק',ב'ארגזאותהשנקבורהצעתימתהכשאמא
אבללחיים:ותחזור ,בשעתולרקמרדכיכמומשם,להיחלץתדעהיא

תמורתולדרושאפילוושקלנולרק','ארגזעםיחדהביתנמכרבסוף
 .במחירמיוחדתתוספת

'עלו-עלו'השכנה

שקראמיכלאתמזמינהממולבבנייןהשכנהחיתה 11 ,עלו ,"עלו
אליה.לעלותמלמטהבשמה
'עלו-אותה:כינינואנחנואבל ,ממוללשכנהעלושושנהלהקראו
עלו,'

שלההיציאותאליה.עלותמידלמטה,ירדהלאפעםאף'עלו-עלו'
ובקושיברגלייםמדליותסבלההיאכי ,מאודנדירותהיומהבית
קיננושיונים ,ממולבביתהאחרונהבקומהגרההיאבמדרגות.עלתה

היוםכלמדשדשתאותהלשמועאפשרוהיה ,שלוהרעפיםגגעל
שלה,במרפסתנוחכיסאעללפושיצאהלעתמעתבמטבח.בקבקביה
"לנשוםכדיאמאעתבאותהיצאהשאליה ,שלנוהמרפסתאלשצפתה

שלה.במטבחהתבשיליםמהכנתולפושאוויר"קצת
ניהלוהןהמצקצקותשיחותיהןואתו'עלו-עלו',,אמאהתיידדוהןוכך

הקומותברחוב.האורחעוברישלהראשיםמעלמרפסת,אלממרפסת
בדיוקמהעללשמועהיהאפשראישמלמטהכךגבוהות,מספיקהיו
חיתהאמאהזדקנה,ו'עלו-עלו'השניםשחלפוככלאבלמשוחחות,הן

כלגםובינתייםתשמע,שהיאכדיקולהאתמעטלהגבירצריכה
 .אותןלשמועיכולותהיוהאחרותהשכנות

גרהבוטהבוטה.השכנהעםגםשלהמהמרפסתמדברתחיתהאמא

מהמרפסת.איתהלדבראהבהאמאאבלקומה,באותה ,שלנובבניין
גםמזמינהאמאחיתהבחברתנו)!"(תשבימאעאנהתצאלי"שושנה,

לשיחתן.להצטרף'עלו-עלו'את
שחיתהבוטה,עםואילוערבית,אמאעםדיברהש'עלו-עלו'אלא

איבדהעבריתלדברשעברהומרגעעברית,אמאדיברההונגריה,יוצאת

לשמוע.שהתקשתהאובשיחהענייןעלו'-'עלו
ערבית.כשדיברויותרטובהחיתהשלההשמיעה

שלהשהבןעדשלה,המטבחאלושבהדחויהקצתהרגישה'עלו-עלו'
כאילועלו", ,"עלולו:קוראתחיתהוהיאמלמטהלהוצועקבאהיה
בדידותאתבמעטמפיגהיהשלווהביקורשלמה,פמליהאיתרבאה

הגג.שעלהיוניםבהמייתהמעורבתזקנתה

~ו-- ~ 1~
קצתאמאעלו". ,"עלופעםאףצועקתשושנהחיתהלאלאמאורק

 ,ה"עלושושנהאצלשהרילביתה,אותהמזמינהלאשהיאנעלבה
לביקור.הזמנהבבחינתהיהעלו"
המדרגותכלאתולטפס'עלו-עלו'אתלבקרלאמאלהלמהשני,מצד
מהמרפסת.איתהולדברוזמןדרךלחסוךיכולהכשהיאשלה,לביתעד
ו"לבדרזמןהרבהאצלהלשבתתצטרךהיאאליה,תבואהיאאם

החברותלההיוכולם.אתלבדרזמןמספיקהיהלאולאמאאותה",
שאבאואחרי ,אותיובעיקרהראש,עלבוטהואתשלההקלפניות

להנשארולא ,לוגםזמןלהקדישצריכהחיתההיאמהעבודהחזר
אחרים.בשבילזמןמספיק
הנוחבכיסאמתיישבת'עלו-עלו'אתכשראתהזאת,בכלפעם,אבל
באהאניהיום"שושנה,אליה.עצמהאתאמאהזמינהבמרפסת,שלה

לה.אמרה ,, ,אלייך

שניםהרבהשמחה.ואמאלעלותהשכנהאותההזמינה ,, ,עלו ,"עלו
הזה.לרגעחיכתההיא
אותילקחההיאלבד.באהולאכפשוטה,ההזמנהאתהבינהאמא
לכשתרצה.משם,להסתלקתירוץלהשיהיהכדיאיתה

הזמןכלרואהשאניהבית,אתמבפניםפעםלראותמאודסקרןהייתי
כימפחידהשנראתה ,ברזלמעקהעםוארוכהצרהמרפסתמבחוץ:

ש'עלו-עלו' ,בסלוןהחלוןשלעץותריסיממנה,ליפולאפשרהיה
קיוויתישלה.הבןבעיקראומרשזהאורחים,אליהכשבאורקפתחה

אםידעתילאאבלשלה,היוניםאתלהאכילליתיתןש'עלו-עלו'גם
ל'עלו-עלו',רקרגילותהןאולי ,ידימכףלאכוליסכימוהיונים

לחםפירוריתמידלהןוהשאירהיוניםאהבה'עלו-עלו'גםאמא,כמו
הפירורים.אתוניקרואליההתעופפויוניםשללהקותשלה.במרפסת

באותהיווהיוניםליוניםמלחמה'עלו-עלו'פרסה ,בוקרכלוכך
ולי ,לאכולמההיהוליוניםלדברמיעםהיהול'עלו-עלו'הרמיות,

 .להסתכלמהעלהיה
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EiJ טוב.הכיהואאביבבתלשליוסבתאסבאשלבביתקיץ
תלהשלישסבאערסלוישוחופשירוקתמידקיץ'תמיד
האגסעץבין-משלהםפרטיתגינהלהםישכי-בגינה

שלנוהבלוקכמולאזהלגג.שעולותהברזלמדרגותשללמעקה
לשניאחדמחובריםקטניםבתיםזהאליהוידכלכמעטבירושלים.

נחמדהממשמשפחהישהכביסהחבלימצדבאמצע.שליסבאושל
הצדאתמכירהכל-כךלאאניאבלשלי'סבאעםחברותאשהאבא
שסבאשבטוחשמהאומרתשליסבתאאבלבכללחילוניםהםהשני.
מסדרכמושלהםהגינהכיבגינוןמשהומזליגמןללמודיכולשלי

שמןבגופיה,שםעומדתמידוזליגמןבאמצעגדולדקלעץישצבאי.
הדשא.ואתהוורדיםואתאותוומשקהונמרץ'

עםהמשחקעלשחשבתיהיההזה,האחדבקיץטובהכישהיהמה
ההסברבתחילתמידאבלשחאותיללמדהציעשליסבאהשח.חיילי
חשבתיומידמשעמם,לינראהלוחוגםחוקים,מדייותרשישראיתי
מסעאיתםולעשותהחייליםכלאתלקחתכיףיותראלףפישיהיה

 ."ץר"להקראשלישסבאזאתאתאהבתיבמיוחדבדשא.הרפתקאות
חיתהוהיאושמלהכתרכמוובליטהאסוףארוךשיערשלקולההיה

נראהוהואמרובעים,שפיציםעםכתר'היהגםל"צריח"הנסיכה.
שבוע,מלפנימלגוארמוןלישנשארגםנזכרתישמנמן.נסיךכמו

מאחוריו,זליגמןשלהיפההגינההגדר,לידאותושמתילנסיך.מושלם
רומנטי.מאודבפנים,הנסיך

הרצפהאלהחייליםאתלקחתיבאמת.התחלתיצהרייםארוחתאחרי
היוהשחוריםהחייליםהגינה.שלהשניבצדהכביסה,לחבלישמתחת
בעורמהםנמלטהאלינדההנסיכההמרצפות.אתמילאווהםהרעים
וחר;ההבודדהוהנסיכההמלך'אתהרגוהעיר'אתהחריבוהםשיניה.

אתולצלוחלנסותהזוועה,מןלברוחהארוך'למסעיצאו(מגפרור>
 .הנסיךאלהארמון'אלולהגיעהאינסופיהיער
לאגםשליסבאליער.הפךבאמתהדשאהנסיכהשלהעינייםמגובה
גבוהיםהיוהגבעוליםהאדמהעלהראשעםהרבה.כל-כךאותומכסח
התחילווחיפושיותשקופיםזחליםמיניוכלירוק,והאורג'ונגלכעצי

חזרתיאזאבלמהר'הראשאתהרמתיפרות.שלבגודללהופיע,
חיפושיתהצידהוהשליכהחרבהאתשלפהאלינדההנסיכהלמטה.
לפחותעףאחדאפורים.עכבישיםשניגםואחר-כךאחת,שחורה
לשער'קרובהשסק,עץלידעדככההתקדמנוסנטימטרים.עשרה

הערב.לארוחתלהיכנסחייבתהייתיואז

עללחשובניסיתיההרפתקה.עלחשבתיכיחלמתי'קצתבארוחה
חלשיםאשה,שלבכיקולותפתאוםכשהתחילובמסעהבאהשלב
לרגע,שקטיםנהיינוכולנוהזליגמנים.שלמהכיווןאותם,שמענואבל
ילדים,להםאיןכיהבנתי'לאהילד".על"שובאמרהשליסבתאורק
מים.שלאתגרלאלינדהאארגןשמחרחשבתיואז

אחת.היהכברהשבתארוחתעםשגמרנוועדשבת,היההבאהיום

וגברתאדוןאיתי.מיםקנקןלקחתיואנילשלאפשטונדההלכוכולם

כללפילהשקותגמרבדיוקשהואראיתישלהם.בגינההיוזליגמן
העיתונים.עםגינהשולחןלידישבוהםועכשיומסביב,שהיוהשלוליות

בעיתוןוהביטהארוכה,פרחוניתקיציתשמלהלבשהזליגמןגברת
עיניהאתהסיטהוהיאבזרועהנגעזליגמןאדוןאדומות,בעיניים
השולחןעלמונחשהיהמיץכדעלהצביעהוא .אליווחייכהמהעיתון

עלידואתשםוהואשתתה,היאלה.והגישמזגוהואהנהנהוהיא
חייכהושובשפתיהאתנשכהזליגמןגברתקצת.אותהוחיבקכתפה
עושיםשחילוניםמהשמדהיםפעםאמרהסבתאבכוונה,ככה,

לאשהםחושבתאניאבלרואים,כשכולםבחוץכלומרבפרהסיה,
 .בסדרהיהבטחאזאותי'ראו

ניסתההנסיכהאלינדה.שלבדרכהלשלוליתשליהמיםאתשפכתי
וגרועגלימתהשוליאתהרטיבשמידהאגם,לתוךבזהירותלצעוד
כתפיה,ואזמותניה,עדשקעהואלינדהצעד'עודחרבה.אתמכך'
אחיזהלשוואמחפשותהחליקו'ורגליהנשמטההקרקעהקרים.במים
אחורה,הנסיכהחזרהכוחותיהבשאריתהחלקלק.הגבעוליםבסבך
אינופשוטרגילאומץהבוצית.האדמהעלמותשתונפלההחוף,אל

רקלאחיתהאלינדהאךהמערבולת.משיכתהמים,כובדנגדעוזר
לעקוףאפשראךבמים,להילחםאי-אפשרחכמה.גםאלהאמיצה
צבעונייםמקלותמספרלפתעהנסיכהראתהעינהמזוויתאותם.

מוזרה,חיתהצורתםמקומתה.מעטארוכיםהדשא,עלמוטלים
לשתימקלכלהתפצלהאחדבקצהוושקעים.זיזיםמלאהמעוקמת,
כסףבסלילשראשיתוומשונן'עמוקחתךהיההאחרובקצהוקרניים,
מושטתכשחרבהובזהירות,לאטהמקל.שלבלבועמוקהשתולמבהיק
עלקלותלחצהרגלהבקצההמקלות.מןלאחדאלינדהקרבהלפניה,

האדוםהמקללפתעפערקסם,כבמטהלמעלה.הבולטתהמקלקרן
עבודה,שלמעטותדקותהתכווץ.שבלבווהקפיץמחייך'כתניןפיואת

שלגשר''הטובעניהאגםמעלצבעוניגשראלינדהלהבנתהוכבר
בקפיציםהשמשפגעהבהןבנקודותנוצץמחייכים,תניניםמקלות

בזהירותהנסיכהפסעהגלימתה,שוליאתמרימהכשהיאהמהודקים.
תקווה.ובלבההאגם,אתבשלוםחוצההגשר'לאורך
הרץאתלהשאירצריכהוהייתילהיכנס,אמאליקראהאזבדיוק

אצלבאדמה.כולהכמעטנספגהשכברהשלולית,לידככה,והאטבים
הערב.כלשקטהיהזליגמןמשפחת

אחר-הצהרייםאבללגבעת-עליה.ליםונסענומאודחםהיהראשוןביום
חרב-הגפרוראתלהציתנפלארעיוןליהיהוהפעםזמן'ליהיהשוב

בקושיזמן.מאודמעטדולקגפרוראש.שלחרבלאלינדהולתת
נאלצהאלינדההפעםעב.דזהזאתבכלאבלמשהו'לשנותאפשר
מוזרים,עציםהיואלוהאדם.אוכליהקקטוסעציביןשביללהלפלס

קוץכלעצומים,קוציםומכוסיםדביק,בנוזלומלאיםועביםירוקים
והחרבהקסםמילתאתאמרהאלינדההנסיכה.שלחרבהכאורך
המאכלתהאשהעצים.שלרגליהאפלהאתמאירהזהב,באורניצתה
ששוליועמוקוחורחוםעשןפיצפוץ.קולותהראשון.בעץתפסה
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הפתח,דרךאלינדהחלפהחסרת-פחד •האימתניבקקטוסנפערשחורים
אלעברהכמעטהחדים.מעוקציהםעיניהמסיטההענק,מקוצינזהרת
לכודהעצמהמצאהוהיאבהנגעההדביקהנוזלמןטיפהלא!אךהאור

טרפו!עלהקקטוסעץמוותרבמהרהלא-
למעלההסתכלתיצל.הרגשתיאניגםואז ,שמעתי ,,ילדה,"סליחה,
השערשלהשניבצדעמדהואהראשונה.בפעםהאיש,אתוראיתי
ז'קטולבשמגבעתשחבשורזהזקןודיגבוהאישהשמש.אתוהסתיר
כחולות,עינייםלווהיוחם,שהיהאפילוארוכיםומכנסייםירקרק
וזיפים.

במבטאשאלהואשרה"?בשםנחמדהאשהכאןגרהאיפהיודעת"את
וחייך.סבים,של

הוא ,, ,זליגמןשרהגםלה"קוראיםלרגע.שתקוהוא ,אמרתי ,"אל"
אמר.

שלהם.הביתלכיווןוהצבעתי ,ידעתיכברזהאתטוב,
חייך.ושובשאלהואבבית?"זליגמןאדוןאםיודעת"את

אלוהלךהסתובבוהואבבוקרלעבודהיוצאאותושראיתיאמרתי
שלהם.השער
עלשםודפקוהוורדיםהדקלפניעלחלף ,בשערנכנסהזרהאיש
קולואזשקט,היהנפתחה,הדלתהדלת.
שוב .ציפורשלצווחהכמוקולהבית.מתוך
כאילופתוחה,ככה,נשארהוהדלתשקט,

אותהלסגורכוחהיהלאזליגמןשלגברת
בדלתנכנסלשאולבליבעצמוהאישואז

אחריו.וסגר

בנסיכהונזכרתיהסגורה,הדלתעלהסתכלתי
חסרת-אוניםשם,חיתהעודאלינדהשלי.

לאפתאוםהדביק.הקקטוסשלבלפיתתו
להשאיריכולתילאאבללהמשיךכוחליהיה

ואתהאגםאתשעברהאחרילא ,כךאותה
ומשכתיבאצבעותאותהתפסתיהאש.תופת

חופשיה.אבלדביקה,חיתהעודהיאהחוצה.
זליגמןוגברתנפתחההזליגמניםשלהדלת
האיש.יצאאחריה •מוזרנראתההיאיצאה.

יצא .מהר ,והלךהסתובבוהואדיברוהם

עלהתישבהזליגמןגברתונעלם.מהשער
קפואה.כמונשארה,וככההדלתלידכיסא

הקקטוסיםלידשוכבתאלינדהאתהשארתי
ורצתילהתאושש,-מדיקרובלאאבל-

כלעליכעסוואמאסבתאהערב.לארוחת
בסוד.ליקרץסבאאבלמים,עםשיחקתישבשבתגילוכיהארוחה

אפילו ,שליסבאברצינות,מדייותרהדבריםאתלקחתאוהבלאהוא
 .בומשקיעהשאנידברמכלמתפעלתמידשהוא
במכולתאותןקוניםתמידאצלנועוגיות.שלריחהיההבאבבוקר
בוקרארוחתאחרילגינהיצאתילבד.אופהתמידזליגמןגברתאבל

 ,האדןעלברזלרשתעלהעוגיותאתשמהשלה,בחלוןאותהוראיתי
אותי.ראתההיאואזלקירור.
הפעםחיתהזאתכילעשות,מהידעתיולאקראה,היאדינה!""שלום

אלי.התייחסהממששהיאהראשונה
"קחיעוגיות.צלחתעםלגינהויצאהמהחלוןנעלמההיאפתאום
יבואאםוגםאפיתי.היוםמאו.דטובות"העוגיותאמרה,היאאחת,"

חיוךחייכהוהיא ,, ,צריךלתת ,כןלתת.צריךאזיודעת,אתאורח,

שאלה.לשאולבליאבלתשובה,ממנירוצההיאכאילוכזה,מהנהן
פשוטלחשובבליאבלההפתעה,בגללאולילמה,יודעתלאאני

ואזלביתה,וחזרהקצתחייכהשובהיאתודה.ואמרתיעוגיהלקחתי
פתאום.כבדהבידי,רבצההעוגיהכשר.לאבכללשזהנזכרתיכמובן

במסעההאחרוןלשלבהרעיוןליצץאזאךלפחאותהלזרוקחשבתי
אלינדה.של

קמהדביק,קצתועדיין ,וחבולורעבכואבגופהכשכללאט,לאט
מבטההקודם.בערבמעולפת,צנחה,עליההעשבממיטתהנסיכה
הקקטוסעץאלהמוכתמת,חרבהאלהדרוסהעשבמןנעהעייף

לבדה. ,לויכלההיאחייכה.והיאשבור-הקוצים,המוכנע,המנוקב,

שלפיסותאותן.ראתהואזחשבה,לאכול,דבר-מהכאןהיהרקלו
המובילמתפתלבמסלולפיסה,אחרפיסהדבשא,נחודשנה,כהה,עוגה
בה.אחזוהרעבמנתיבה,שמאלהמעט
הכחולות.והעינייםהזיפיםעםהאישבא,שובהואלי.דבגינהרעש
הציףהרעבונכנס.ודפקהדלתאלישרהלךרקהפעם,ביהביטלא
חרבהבולעת.נוגסת,והחלהבעוגיותתפסהוהיאכנחשולהנסיכהאת

העשבבתוךמעדהזחלה,רצה,והיאהדשא,על,שכוחהמאחורנותרה
ותאווה.צחוקשלבשגיעון
שהורעלה.ידעה ,אחר-כך

רציתיעשיתי.מההבנתיואזידיבגבפיאתניגבתימהדשא.קמתי

מהגינה,החוצהמשם,הלכתיאז ,קלכל-כךלאזהאבללהקיאנורא
לכולםכשאמרתיבכללשיקרתילאשבאמתכךהשביל.בקצהובכיתי
עזבו.והאישזליגמןששרההרגעאתראיתישלאאחר-כך

חזרשפתאוםאיךועלהזליגמניתעלרקדיברוכולםימים.כמהעברו

11 
~1 

 ,איתרעזבהואיךשמת,בטוחיםשהיושמלחמה,שמלפניבעלה
 ,רומנטי ,שליאמאאמרהיפה,סיפור .המקררעלפתקרקוהשאירה
שלאלאלהגםדואגאלוקיםאיךאראהושאנינס,שזהאמרהוסבתא
שבועייםאחריורקשליהמשחקאתשכחתיהמהומה,בכל •אותוזוכרים
והנסיךמחכה,עדייןהלגוארמוןאתראיתיפעםלגינהכשיצאתיבערך
 ,קטןפתאום,עלובכל-כךנראההארמוןאבלונזכרתי. ,לפניועומד

 ,שמאחוריושהנוףבגללהיהזהאוליטיפשי.חייל-שחהשמנמןוהנסיך
כפותיומאובק,נראההגדולהדקלעץהשתנה. ,זליגמןשלהגינה

שיחיהם,עלברפיוןהידלדלועודורדיםשניים-שלושהורקשמוטות,
מקומטות.ניירשושניכמו

שלהקמלהבגינהכמונימסתכל ,מאחוריעומדשסבאלבשמתיאז
 •ושתקנו ,שכנינו
 ,, ...עשו ,השקיעו"כל-כךפתאום,סבאאמר ,, ,"חבל
לבוא!"צריךהיה"לאכעל-כורחו.נעצר,אזאבלללכתהסתובבסבא
ואניהבית,אללאטוחזרהסתובבשובואזשבא!"טוב"לא ,אמר

-שכבושעודוהצריח,הרץאתולאסוףהלגואתלפרקנשארתי
 •הדשא.על-נפרדים
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לונושהפסיקהאיש

פרפהמנואל
לחבדליתגלית:פורטומ

ואמר:ללחץכנס []
לדבר"."שכחתי

חברו.לוענהמדבר"אתהזהברגע"אבל
"מחר",לייוצא"היום"לומררוצהכשאני ...לך!שנדמהמה"זה

"היום"!אמרתכרגע"אבל
לומר?"איךאדעלאאם"ומה

הסמיק.ומע.דהשתנק

תרנגולות!" ...כלבים ...חמישייום ..."שבת
צחק.חברו

 " ...שצריךכמודברצחוק?ממניעושהאתה
 " ..."ארמונות

נכנע:החבר

גב.לווהפנה " ...ארמונות!שיהיו ."אוקיי
רגעבאותובערבוביה.לויצאוהמיליםמדברים.איךששכחהאמת

 .לדבראהבשכןהבעיה,התחילה
הצליח.ולאהתאמץשפת-דיבור.לוחיתהלאכברלו.הלךולאניסה
ואמר:מידיומכשירי-הבדיקהאתהניחהרופאלהיבדק.הלך

במיתרי-הקול,"השימושאתאיבד"אדוני
עכשיו?"מה"אז

דבר,"מבטיחלאאניאבללנתח,"אפשר
שאךמבטיח-מה?""לא

הדיבור,"כושראתאיבדאדונילדבר."שתשוב

סרטן.וציירדף-ניירלקחמהכיסא,קם

הרופא.אמרחמורה"במחלהשמדוברלהיות"יכול
 .אותושינתחורצהלאמשם.נמלט
באואנשיםענה.ולאאליושמדבריםשמעביוקר.לועלוהחיים

בעיניהם,חןלמצואכדיורקדניגןדבר.לעשותמסוגלהיהולאלקראתו
ראהלדרכם.פנוכולםדברשלבסופומילה.להוציאהצליחלאאבל
להגיעהצליחלאמיליםללאאבלחברתם,אתרצהמתרחקים,אותם

גופיםלעצמו'חשבנהדרים,גופים .אליולרתקםלהכירם,אליהם,
מבוקשם.אתלהםלתתלהתמסר'שידעלמיהמצפים

קול.מחוסרהיהאךמכולם.יותראותםשהביןסבורהיה
 •אבןלפיויסהנבאחדיום
 .במצבושינויוללאהרוסבלילה,חזר
לבכות:לובא

מרפא?"לזהאיןלאלוהים?חטאתיבמהקרה?מהאשמתי?זאת"האם
הקול!אתלוגונביםהיולארקלואוייפות.היוהןהבריות.אתאהב

 ~'ר,,;..,..

הוא?דווקאלמה
פרצופים,אחד.חלשציוץלאאפילועכשיומעניין.אישהיהדירב.פעם

שניאוהאנשים.שלאדישותםאוולעגםשמאלשבצדהכאבתנועות.
 .יחדגםהדברים
החבריםאחדלעברוצעק"דבר!"

באלם.ענה " ...איךיודע"לא
לדרכם.ללכתהמשיכוושביםעוברים

 .מישהיאמרהקדימה""לך
התעקשה.כבר"לך"נו'
הרחוב.באמצעעומדנותרהלך.לא

מכונית!"לב,"שים
 • .מדימאוחרהיהכבר

פרסםבארצובישראל.פורטוגלבשגרירותתרבותנספח-פרפהמנואל

לספרות.פורטוגלפרסזוכהלתיאטרון.ומחזותספריםכעשרה
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תיאטרון
מירוןכרמית

המזמרהשטןצחוק

פיעלאריה,יבגניובימוי:מחדה"גשר",תיאטרוןבמוסקבה:השטן
אהודתמליל:בולגקוב,מיכאילמאת:ומרגריטה"'האמןהרומן:
תאורה:כלטוב,מרינהכוריאוגרפיה:בנימין,אבימוסיקה:מנור,
(במכי)בואנויונהאבי

שלהמונומנטליתיצירתו
 ) 1891-1940 (בולגקובמיכאיל

רקלאולבשהרומןצורתפשטה
אלאבימות,עלימחזהצורת

הזמןרוחלפי ,למחזמרנהפכה
סבורהאניאיןוהרייטינג.

על;ךקלההמוסיקליתשהתוספת
הקהלשלומוחולבו ,אוזניו

אתולהפניםלצפותהישראלי

הגדול.הסופרשלומסריותכניו
יצירהשהוא ,המחזמר

מצריךמובהקת,אמריקאית

ומגוונות:שונותמיומנויות

זימרה ,ריקודתנועה,משחק,

מאודקשהנאה.והופעה

גםאלה,דרישותעםלהתמודד
והמסובךהמורכבהתוכןללא
ומרגריטה",'האמןהרומןשל
בולגקובשלשהסאטירהגםמה

על .מוסיקלילליוויזקוקהאינה
גורע.המוסיףכלייאמר:זאת

ה-שנותבמהלךשנכתב ,הרומן
בעיקרוןמתארהסטליניסטית,רוסיהשלבתנאיםהמאוחרות,-30וה 20
בולגקובטוטליטרי.משטרבתנאיעצמו>בולגקוב(שליוצרשלחייואת
כפייתיתתאוצהתפסשזהלפנירבותשניםהז'דנוביזםאיסורינגדלחם

הרומן.שללאורהוצאתואתלראותזכהלאעצמוהסופרומפלצתית.
מידוהפך ,מקוצרבנוסח , 1967בשנתברוסיהבראשונההודפסהוא

התפרסמה ,המחברמותלאחרמאהמרבעיותרספרותית.לסנסציה

החברתיתהביקורת ,ההומורהידע,האנרגיה,מלאתהסאטירהברוסיה

 .הפוליטיוהאומץ
יותרשלםאכןוהואאחדות,שניםלפניהמלאבנוסחלאוריצאהספר
בנוסחגםלעבריתגםתור(הספר .יותרפיוטיואפילויותרוחריף

הקונדסמעשיאתמתארתהמדהימההעלילההמלא.)בנוסחוגםהמקוצר
הסיפורכמו"ירושלמיים"חלקיםגםבווישלספירה,השניבאלף

לספירה.הראשוןהאלףבתחילתישומשפטשלהמוזר

-למדיוםממדיוםאמנותיתיצירהלהעבירמאודעדקשהכללבדרך
יששכן.כללאומרגריטה"'האמןכמוותלת-מיפלסיכרסעבורומן
 ,הרומןלפרטימודעיםהיוולאהספראתקראושלאשצופיםלהניח
הזאת.והמשעשעתהמדהימההעלילהאחרלעקוביתקשו
גבולותאתפרץשעברה,המאהשל-30הבשנותשנכתב ,הרומן

מיסטייםסאטיריים,אלמנטיםשללשילובםהודותההיסטוריתהתקופה
ולמקומותינו.לימינוגםלב,לדאבוןהנכונים,וביקורתיים,

סדריכלאתהופכיםמוסקבה,בחוצותהמופיעיםמרעיווחברהשטן

כנגדולמעשה ,הספרותיהממסדכנגדחוצץויוצאיםהמקומיהשלטון
האמנות.בעולםזהואםהפסיכיאטריבמוסדזהאםשהוא,ממסדכל

הרומן:שלהמרכזיהנושאמבצבץוהמשעשעהקומיהמסווהמבעדאולם
אידיאולוגימערךפיעלהחיהחברהשל ,הרדוד ,הרוחניהריקבון
 .וטוטליטריכפייתי

נשרפים",אינםיד"כתבישבועולםשבידוהגלםחומרעםיצרבולגקוב
 ,לתארבולגקובשלרצונוידיעלנוצרישושלמשפטואלהקשר
 ,ברוחוועצמאיחופשיאדםשלגורלואתהנצרות,למסווהמבעד

 .אבסולוטישלטוןשלבתנאים
אמון ,למחזמרבולגקובשלהמפותלהרומןאתשעיבדאריה,יבגני
במקוםנמצאתחולשתועסק.שבוהחומראתוידיעתואהבתועל

ושהםהבמאיעלכךכלאהוביםשהםהפירוטכניקהבעודפיאחר:

המעופפיםהשחקניםידיעלהמופתעהקהלאללהגיעלטקסטמפריעים
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היאהעלילה,שלוהשטחיהחיצוניברובדלהתמקדהנטייההבמה.על
היצירה.שלוהפילוסופיהספרותיהעומקמןוגורעתההצגהבעוכרי

פילאטוס,פונטיוסאתהמגלםקשתוששיהשטןבתפקידטופולחיים
מבריקהבהופעההבמהחללאתממלאיםוהםטובים,קולותבעליהם

שלוכיסופיהמכאוביהאתלהכילמנתעלדיבכךאיןאךונוצצת.
אמצעיונקטה-האדםגורלעםלהיטיבקיוותהאשרשלמה,תקופה
זאת.להשיגמנתעלטרור

הספרותהממסדידיעלנדחיתשיצירתו ,האמןבתפקידדמידובישראל
אמונהללב,נוגעתדמותיצרעצמו>,בולגקובשלגורלוהיה(זה

הנעיםהקולבעלתעובדלימורהיוותהנעימההפתעהמאוד.ואנושית
מרגריטה.שלדמותהבעיצובהרגיש,והמשחק
ברוךסנדרוביהאלכסנדראחדים:אצייןרבים.שחקניםעודהשתתפו

 •אחרים.ורביםקינןתמר(ישו),ברוב
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זהמצד

לזיתןעמוס

-+ 50מעמ'המשך-+

המשותפתההוויהתנאיאתגםשהולםאותנטי'
 ) 416<עמיפעמית"החדההוויהאתוגם

השואההמוות,מחנותשלהמודרניות,

שלהיומיוםושגרתוהאקולוגיתהאטומית
איננושלהסופהשבותהליךחוללהמיליונים,

העולם.סוףאלאתקופהשלסוףרק
סוףהופיעשבההתקופההיאהפוסטמודרניות

רקלאנוכחוהואעצמו'העולםבתוךהעולם
בפרקטיקותאלאגירתאסכטולובאמונות

מבעבעהמסכים,מןמציץ"הואיומיומיות.

המכשיריםמןמצפצףהערפיח,אדיבין

מדעיותועידותמתוךקרינה,המודדים

ברדיוכברעליוששומעיםסוף-ודיפלומטיות
הפוסטמודרניות ,) 417<עמ'בטלוויזיה"ורואים
אלאהמודרניות,אחרישבאההתקופהאיננה
לתודעתהמודרניותהגיעהשבההתקופההיא

סופיותה.

ממש,האחרוןהעמודמןהשביח,הפיסקה

הקץ:תמונתאתמטאפוריבאופןמציירת

אחרימדעישאושוויץ'אחרישירה"יש

וישהגולאג,אחריגיהאידיאולוישהירושימה,
לצלילימפריעבאיןונמשכתשהולכתמחשבה

אחרירקלאאנחנואבלהטובעים.שלטביעתם
אחרירקלאלפניה.גםתמידאלאאושוויץ

הבאה.הפצצהלפניגםאלאהירושימה,
לכן .שלנוהפלנטההיאהטובעיםשלהפלנטה

צריכיםהםומחשבה,מדעשירה,עודישאם

מוסיקהמתנגנתשחיתהכמובאוזנינולהתנגן
הנוסעיםידעורקאילוהטיטאניק,עלשניגנו
 ,) 419<עמיהקרחון"אתלראות

הספראתהחותםממש,האחרוןהמשפטואילו
בעצם,מודההואאנטי-קליימקס.כמונשמע

אפשר"אייותר:להציעהכותבשלידובאוזלת
מזה",פחותלעשותאסורמזה.יותרלעשות

אפילוג
היוכאילובעולםהרעותעלכותבאופירעדי

מןסבור'הואפשר.חסררערצוןשלגחמה
אתלקייםופשוטהקלהדרךשישהסתם,
 .ובשוויוןבחירותברווחה,האנושיתהחברה

הלחם,באמנייןבעצם,שואל'אינולכן'
אותם.מפיציםואיךמייצריםאיךהבית.הבגד'

"המשטרכיהכלליתבידיעהלודי
מתענייןהוארעות",ומפיץמייצרהקפיטליסטי

הזולתלקריאתההיענותאםבשאלהרק
אםכיעצמי'אינטרסבלאנעשתהבמצוקה

סבלו>.אתהקלה(אפילומוסריתאיננהכן'
השלישי>רק(ולאשהעולםמהענייןשללגופו

טריוויאלייםדבריםאלהלהתקיים,כדילוזקוק

חינוך'ידע,והםלהשגה,קשיםאבללמדי'
מרבהאופירתקין.וממשלמשאביםהשכלה,

לאלראויהשאיפהאבל"הראוי",עללדבר
צריךהמצויעלהמצוי.אתפלאבדרךמייצרת
ברוח.מאשרבחומרפחותלאולטרוח,לעמול

ייצרוהמוסר"שלבאונטולוגיה"פרקיםלא
לאבוודאיזורהשהואוהייאושהזה,הישאת

דבראיננווזהכן'אינטרס,גםדרושמסייע.

זאתהזה.המעשהכלאתלהניעכדימגונה,
אתלמענויצרכאשראופירגםהביןכנראה

האתימתאחדיםבוהעולם""סוףשלהאופק
והמוסרי.

במשל:אסייםדבריאת

השמשיפה!יוםאיזהואומר:בבוקרקםאדם

האנשיםהספר'לביתמשכימיםהילדיםזורחת,
עבודתם.למקומותהולכים

או

ערפיחנורא!יוםאיזהואומר:בבוקרקםאדם

לעודמשכימיםהילדיםהשמש.עיןאתמכסה
האנשיםבבית-הספר.אינדוקטרינציהשליום

אותם.המנצלעבודתםלמקוםהולכים

שניביןשםאימצויהשהאמתמניחאני

השני.התיאורבידיכולושבויאופירהתיאורים.

• 

מאמאפתק

-+ 37מעמ'המשך-+
הגג.אלחזרההיוניםלהןהתעופפוהפירורים,אתלנקרשגמרוואחרי

ישנותהןושםנכנסות,הןאליושובךיששברעפיםמשוכנעהייתיאני
זההאםלבדוקכדילנצלהחלטתי'עלו-עלו'אצלהביקורואתבלילה,
כך.באמת

היאהזמןכלכאילובסינרו'חגורהביתהאתלנופתחה'עלו-עלו'
הפעםבעצםאולישזוחשבתיואניהתנשקו'ואמאהיאבישול.בכוננות
פנים.אלפניםנפגשותשהןרבזמןזההראשונה

להיכנס.'עלו-עלו'אותנוהזמינה "'וסהלןאחלןתפאדלו'"תפאדלו'
לאהשכנותיתרכיבערבית,ביניהןלדבריכולותשהןשמחושתיהן
אחד-עשרלההיואבלגלי'חנקוהאחיםשלמאמאחוץערבית,דיברו
וחוץהשכנות.עםלדברזמןהרבהלהנשארשלאכךבהם,לטפלילדים
מהמרפסת.איתהלדברהיהאפשרואיקרקע,בקומתגרההיאמזה,

נפטרשלהשהבעלרקויעלו-עלו',אמאשלמהשיחההרבההבנתילא
רקהם,וגםאותה,לבקרבאיםשנייםורקילדים,שלושהלהושיש

קבוע,ובארווקהואהיתר.מכלטוביותראחדבןאבללהם,כשנוח
שלו.אמאשלהאוכלאתלאכולואוהביום,כלכמעט
נדמהוהיהשלנו'המרפסתעלוהסתכלנו'עלו-עלו'שלבמרפסתישבנו

ליוניםחיכיתישם.יושביםאמאואתאותילראותאוכלרגעשבכללי
ליונים,לחםיותרנותנתמילדעתיכולתיולאבאו'לאהןאבלשיבואו
תעשהשיעלו-עלו'קיוויתימאוכזב.מאודוהייתי'עלו-עלו',אואמא
כשיעלו-אבלהיונים,שלהשובךאתלראותואוכלבדירה,סיורלאמא
שלה,הדירהאתלראותרוצההיאאםאמאאתסוף-סוףשאלהעלו'
אלשבי'(שבי'תיתעבישמאאועודי'"אועודי'לה:אמרהאמא

אהבהלאהיאכיאותה,שאירחמילכלאומרתשחיתהכמותתעייפי),"
להטריח.

ליישבתיואניממני'והתעלמוודיברודיברווהןשעהחלפהכך
וגםאותי'עניינהלאשלהןהשיחהכיכלום,עשיתיולאגולםכמו

לחכותליונמאסשלנו'הביתלתוךהזמןכללהסתכללינמאס
שאמאמכךנעלבהאוליכייצאה,לא(היאלמרפסתתצאשבוטה
ליונים,לחכותליונמאסאליה),באהולא'עלו-עלו'אתלבקרהלכה

לאכיאיתה,לבואלישאמרהאותירימתהקצתשאמאוהרגשתי
כלום.מזהיצא

שהיאכדיכאלה,קטנותבעיטותברגל'לאמאלבעוטהתחלתי
כשהיאובסוףועוד'עודשםונשארההבינהלאאמאאבלתבין'
שיעמום.מרובהתחתליהתאבןכברקמה

אף"למהאמא:אתשאלתיבמדרגות,וירדנושלהמהביתכשיצאנו
אותי:השתיקהאמאאבלירדו?"ירדו'אומרתלא'עלו-עלו'פעם
אומרתחיתההיאגבהשמאחורי"למרותתשמע,לאשהיא ...שש ..."ש

אמאזהובגללכלוםשומעתולא(חירשת>'טרשה'שהיאעליה
לצעוק.צריכה

שושנהשלהבןאחדיוםבאאותה,לבקרשהלכנואחרישניםכמה
אלתצאשהיאכולנוכמווחיכהוקרא,קראמלמטה,להוקרא

ולבןהפעם,יצאהלאהיאאבל "'עלו"עלו'לו:ותצעקהמרפסת
הדלתאתופתחלמעלהעלההואשתצא.עדלחכותנמאסשלה
במטבח.מתהשלואמאאתומצא

כשגםאבלמגיע,האמבולנסאיךמהמרפסתוהסתכלהעמדהאמא
בשביללאזהכימשםללכתליאמרההיאלהסתכל'באתיאני

ילדים.

אליהסתובבהאמאקורה,מהידעתילאשבהםרגעיםכמהואחרי
ואמרה:

 • 11 •ירדוירדו'"זהו'
עובד''עםבהוצאתבקרובאורלראותהעומדמאמא""פתקהספרמתוך
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