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תערוכהבעקבות-קפקאעםשיחות

גובריןנורית-פורתיעקבשל

שחםדוד-הקיוםשקרעילת

גילןמקסים-"הימורים"

רפיסומק,רוניעצמון'צבישירים:

אליאס,אביסגלוביץ'זוסמןוייכרט,

רותם,ערןקטן'דינההנמך'אבנראי"ב,

הורובי·ןאילן

-
טואגחנהפורת,אלישעסיפורים:



הזההגלידן
עצמוןצביהזה.הגלידןתוךאללכניסההשערהםעצמוןצבישלשיריםשני

שיריםעסקינן.בשיריואבלמיוחד.אדםלומר'יותרנכוןמיוח.דמשוררהוא

העכשוויים.חיינושלאקטואלייםבנושאיםעוסקיםמשיריו'לריבםדבומהאלה,

מאודהואהזההספונטניהמשורר .והמחרהאתמולהיום,שלכן'עליתר

מה"זהכמו:הבטן","מתוךכמונובעותהשירשורות(אקסימורון?),מחושב

להרגיששבוהמשורראתהרגילהואפשוט.כךכללאזהאבלמרגיש",אשני

במשהולגעתותמידדידקטית,עדמחושבתבצורה"ספונטנית",ולהתבטא

התשובהפאזלאתולהשליםלשאולשיודעיםאנשיםלהרבהשנוגעחשוב,

 .עצמוןשלבשיריו

רונימשלו.מקוריתבדרךדומה,דברהעושהאחר,משוררשלאחדושיר

מכונןשקורה,במהצופההואמטרה.משוררהואשטח,משוררלאהואסומק

עיןעוצםלמשל'אררטהרכמורחוקה,אחרת,מטרהלעצמובוחרכליו'את

סביבתוואתאותוהמעסיקהנושאבלברבבדיוקופוגעלוחץמכוונתבלתי

יחד.גםוהרחבההקרובה

אבנראליאס,אביוייכרט,רפיקטן'דינה-זהבגליוןנוספיםמשוררים

הראשוןפרסומהשזהומשוררת,יעקביצביהורוביץ'אילןרותם,ערןהכמן'

כתיבתם.עלכאןאתעכבלאאי"ב.התיבות:ראשיתחתהמסתתרתאצלנו'

תגיע.ההזדמנות

נשי'עולםמתארתטוסקנה"בשמי"ירחבסיפורטואגחנהבגליון:ועוד

ומדויק,בהירבאופןבתהיסבאתהמתארתהיומיומית,הלשוןביןהנעהבשפה

הזויה.סביבההמתארתפיוטיתללשון

כיוונים:משניאוקטובר'גליוןהואזה,בגליוןנוכחתהכיפוריםיוםמלחמת

"הבן-פורתאלישעוהסופרהמשוררשלהנוגעסיפורוהחווייתי'האחד'

במלחמת"אבניםהמאמר 'העיוניומהכיווןהמלחמהבעקבותשנכתב-האודב"

לס'אליהוגילויהרומןביןהשוואהשקלובסקירחלעורכתבוהתרבות",

הכיפורים.יוםמלחמתעלשניהם Iסבתולחייםכוונותתאיוםהרומןלביןיזהר

w גישתואתאחדמצדאימבהואכמובן.משמעיחדאיננו-המאמרם

אתהשני,הצדומןיזהר,שלס'השקופהולכןהלוגית-אנליטיתהרציונלית,

להבנתבנוגע-סבתושלרציונליתהלאהמיסטית,האמונית-דתית,גישתו

כאן.היותנועצםעתידנו'

תגובתוכי-שבועוןלפחותאוליומוןבניגוד-ירחוןשלגורלומטבע

עוסקיםבגליוןמאמריםינשלענייננו:המעשה","לאחרלפעמיםהיאלמתרחש

עלכתבהגובריןנוריתפרופ'מוצגות.לאכברהצערשלמרבהבתערוכות,

נונה","תלעלעלוןוקציעהקפקא"עם"שיחותפורתיעקבשלתערוכתו

אורנך.נונהתערוכתה

כמובן.לקוראיםהשארנוהיתראתהתעכבנו.הכולעללאמנינו,הכוללא

הספרים.סקירות-שלנוהירחוןשלהיומיומי"ה"לחםאתלסיוםואזכיר

עולמית,והכללהמקומיתהספרותשלהעיקריותהחדשותהןאלהסקירות

זו.פשוטהלאמטלהעםכמדומני,בהצלחהלהתמודד,מנסיםואנחנו

לפי
עה 8

באלאומיבאמי
תל-אביב,באוניברסיטתהתפוצות""ביתשלבאודיטוריוםבאוקטובר' 4ב~

בישראל"לחברהמיוחדתתרומהעלגוריוןבן"פרסהענקתלרגלערבנערך

תשובתוואתגוריוןלבןיזהרס'שכתבמכתבקראטימורמשהיזהר.ס'לסופר

שנבנתהיזהר'ס'שלהרצאתוחתמההערבאתיזהר:לס'גוריוןבןשל

בחיינומרחוקכמועוסקתובמקום,בזמןמעודכנתמובהקת,יזהריתבחוכמה

שגריראיתן'ולטרהיהיו"רמוסיקלי'חלקכלל(הערבאלה.בימינוממש

דברים),נשאפרסושמעוןבעבר'בגרמניהישראל

 • 75היההממוצעהגילוספיחיה.הנרחבתגוריוןבןמשפחתבאולם?היהומי

הצעירים.צעיריביןשםהייתינוח,לאהרגשתי"ותיקים", 90

עבריתלספרותפרופסוריםספרות,מבקריישראל'סופריהיה?לאומי

פרופסורים,מילאשם.היולאאלהכללספרות,סטודנטיםבאוניברסיטאות,

עסוקים'הםיזהרשלהרצאהלהםמהסטודנטים, ...הכולהסתםמןיודעיםהם

ברטובחנוךשניים.היינו-והסופרים ...לומדיםהם ...ציוניםב"להוציא"

כזאת,תופעהמביןאיניתהרגוני'האחר.בקצהוהח"מהאולםשלאחדבקצה

סופריגדולספקללאיזהר'ס'שלהופעתוהאםהסופרים.שבטאתמביןאיני

מסתובבהאםלהגיב?אולילשמוע,לבוא,ורצוןענייןמעוררתלאישראל'

ועלבעברבהווה,ובכתביובדבריומיזהר'יותרהנוגעמשורראוסופרבינינו

להתמודדהערביםהסופריםבקרבענייןואיןטעםאיןהאםכאן?בעתידנוגםכן

אותולברךלבואמקוםאיןהאםשלא,נניחלזה,ומעבריזהר?שלדבריועם

עוד?ואפסיאניבבחינת Iהניכורכאןפשהכךכדיעדהזניה?על

המרשימהההרצאהאתנדפיסמקווה,אניכךהבא,בגליוןפנים,כלעל

מעמד.באותויזהרשנשא

ואיננונעלםהרחוב
כשישמנשבת,הרוחרקתל-אביב,ב-העירלומרהראוימןתל-אביב,בעיר

משונהמלחמהכזאת,בתקופההיונים.רקמתכנסותרביןבכיכרמשב.אורוח

ילדיםוירטואליות.חדשותהנושאותבכותרותאש,שלבניצוצותמוזהבבירוק

מובנת,לאמשעממת,להצגהתפאורהאורקעמשמשיםכמווהרוגיםפצועים

הממשלהראשבארץ'דבר.אומרלאקשקשנילעוס,בוש,שליומינאום

הממשלהועלהביטחוןשרעלמצפצףהרמטכ"לומתנצל.נונסטופמדברמדבר

ונוסענוזףמאיים,הביטחוןשרמטומטם),כינוי(איזההמטבחוןעלובעיקר

 ...מתרחשמשהוכאילופגישות,יש Iכאילופעילות,קיימתכאילוהלאה.

חייכניתרוחספקקיימתדמותספק-לאדןבןאוסאמהגם ...כלוםאבל

עשרותכלאיפההרחוב?!איפההרוחות.לכלזהמה ...חולמניותעינייםבעלת

קטניםמחדליםעלבמחאההכיכראתשמילאוהאלפים,מאותגםהאלפים,

בשלוםכאןלחיותהתקרהאתשאולהשמוריד Iהנוכחיהמחדלמןבהרבה

באופקשםשאיהחזון,בליזה,בליהריהאחר.העםעםסבירהובשכנות

"ביטחוןשלבמובןרקלאבטוחים,נורמליים,אחרים,לחייםהתקרהקיימת

אנירקזהגבועלשחורותרמילממולךשבאשהאישתקוה Iכלומראישי",

למערכתשהגיעודוארספרים Iידכתבירקישנםשליושבתרמיל Iמחבלולא

מוות!מטעןולא
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המשחררת,הכלהיהושע:ב'אברהם
עמ' 557 , 2001החרשההספדיההוצאת

מחקרו .בנוגירושיבפרשתשוקעמזרחן

האלג'יריתהשחרורמלחמתעלהתקוע

ובןערביהסטודנטיתעםאותומפגיש

הפלסטיניתהיישותועםבההמאוהבדורה

מתערבביםוהמשפחתיהאישיהמתהווה.

עתיר Iצבעונירבומןוהלאומיהחברתיעם
אנושיות,בסיטואציותועשירפרטים

בווירטואוזיות.המתוארות

רהשמטרלינג,השרנרא :חופמןיואל

 2001כתרהוצאת

ממשיךזהבספרגםהיזכרות.עלספר

הלשוןאתהמקדשתבכתיבתוהופמן

אדםבניעלרומןהאםת.יהשירהלירית

בלתיוגדולהמטאפורהשמאאו
המחבר.שלברישומיםמלווהמתפענחת?

הםהעליוניםבעולמותעכברישנו"אם

אתשומעילד,שאניואני,ב~;סמדברים

עלארלוזורוב,ברחובבךסבסטיאןיוהאן

שונראשונראכשהשונראהקופים,גןיד

 .]ב[והשמטרלינג?"

ולאמזרחלא ,עקור :סעירארוארר
הוצאתסלע,מיכלמאנגלית:מערב,
סררתחמר,ספריאחרונותיריעות

עמ' 375 , 2001תפו"ח

שלמילדותופרקים .האוטוביוגרפי

ימשלמשפחתיתכרוניקההמחבר:

נרחב.להדזכהובמערבבמזרחשעיסוקו

מאזהמדינהבראששעמדוהכוחות

קץעלכותבקימרלינגברוך .ומתמיד

למדינההשלישיהעשורלקראתשלטונם

עלהמתחוללתהתרבותמלחמתבעידן

העובריםהמהלכיםניתוחזהותה.קביעת

פרשתעלהעומדתהישראליתהחברהעל

הפועליםהמנוגדיםהכוחותעלדרכים,

הדמוקרטיהשלהשיקוםאפשרותועלבה,
 .הללובתהליכיםהטמונההישראלית,

תרגםכגהינרם;ערבהומבו:אותרו

אורי :דבראחריתוהוסיףמצרפתית

 , 2001לשירהקשבהוצאתברנשטיין,

עמ' 46

כתבאותו Iדמנושלהגדולהשיריוידויו

האחרונהיצירתווגם,- 19לובמלאת

"גט .) 14בגיללכתובהתחיל(דמנו

אדםשלוידויהשירה,מןכריתות"

כמהנוצרית,אשמהורדוףמאוכזב

בלתינועזת,שיריתפרוזהלישועה;

אגאלאסכולתעםהנמנה Iהצרפתי

ותופסתהקבוצהאתבמרכז(המעמידה

ואינטגרטיבי).רחבבאופןההיסטוריהאת

כספי,זיוהמיוונית:העננות,אריסטופנס:

הציבוריתהמועצהמאגנס,הוצאת

ספרילתרגוםהמפעלואמנות,לתרבות
עמ' 129 , 2001מופת

החמישיתהמאהמןקלאסיתקומדיה

 1בנובגללבחובותששקעאבלפנה"ס.

לימודבאמצעותהחובותמןלהחלץמנסה

המנוהלהנאום,למיומנויותהספרבבית

בלימודיונכשלהאבסוקרטס;ידיעל

להפוךכיצד-ללמודהואאףיוצאוהבן

גילולהדבורהלחזקה.חלשהטענה

ופירושים.דבראחריתפהיהוס

כשירההפילוסופיהיסוד :לוזצבי
 , 2001המאוחרהקיבוץהוצאתהעברית,

עמ' 230

עהוש'' .באברהם

:ררתהמשחהבלה
עק~ר

הוצאתלמים,נושקיםמיםמיכאל:סמי
עמ' 403 , 2001לעםספריהעוברעם

ידוהשולחמעיראק,חדשעולהיוסף,
למשפחהבתלאינה,נישאבכתיבה,

כרוכהשתעלומהביישוב,מבוססת

מישורים:בשנימתרחשהרומןבעברה.

יוסף,של-לעיתיםהמסוכנים-מסעותיו

המיםמקורותביןהמים,ברשותהעובד

בחברה-וההשתלבותהצעירההמדינהשל

אל"זרים"מאמצתשאינהבהתהוות,

חיקה.

, ",.) 
w 
 ·שח-

~ 

אתהמאפיינותתמותשלמחודשתבחינהאיליהיולא"האםוכנה;מצטעצעת

ובעיקר-19ההמאהמסוףהעבריתהשירהעלילות,רביחביבים,נעוריםפעם

סיכוי!שום-זהבדפיעללכתבםאגדיים,

ראויאניפשעאיזהבשלטעות,איזובשל

לדבריודע]אינני ... [היום?שללחולשה

 .) 36עמ' I(בוקרעוד!"

וגםהיסטוריתנהיבח ;-20הבמאה

עכשווית.ביקורתית

מיכאלסמי

למיםנושקיםמים

הישיש,היםיורדשירתקולרירג': .ס.ט
קשבהוצאתבלומרט,רותמאנגלית:

עמ' 62 , 2001לשירה
חלקים:בשבעההישישהיםיורדשיר

קואתשחצתהספינהנהדפה"כיצד

הקורארצותואלסופותבידיהמשווה

משםהפליגהואיךהדרומיהקוטבבואכה

האוקיינוסשלהטרופיהמרחבאלבנתיבה

ובאיזהשקרוהמוזריםהדבריםועלהשקט

ארץאלהישישהיםיורדשבאופן
תיהשירהיצירההדבר).(טעםמולדתו"

שלבתחריטיםמלווה 11797מ·הרומנטית

-טרקולאונהשלובמסתהדורהגוסטב
הפיוטי".מיוןדוהטבעי"העל

האחרסלים,שלטוןקץקימרלינג:ברוך
 , 2001"הישראלים"סררתכתר,הוצאת

עמ' 124

אשכנזים,-תיבות(ראשיהאחוסלים

סוציאליסטיםותיקים,חילונים,
-הישראליםה"וואספים"הםולאומיים)

,אוטוביוגרפיה,ישראלארץשבא:שלמה
עמ' 519 , 2001דבירהוצאת

שלזיכרונותספראוטוביוגרפיה.מעין

שניביתמחורבןויושביה,ישראלארץ

המסתייע-החדשהציוןשיבתעד

ושאלותמסע,ספריתעודות,באגרות,

וחכמים.רבניםשלותשובות

מרחבהתיכון,הים :ברורלפרכן
מצרפתית:שלנו,היםסררתוהיסטוריה,

 , 2001ירושליםכרמלהוצאתמלצר,יורם

עמ' 178

-התיכוןהיםעלפואטיותמסותסדרת
ציוויליזציות,אימפריות,אקלים,

ההיסטוריוןשכתב-גרפיותטופו

מאנגלית:הרומנטיקנים,מישרה:פנקג'
לספרותמחברותהוצאתאלעזר,צילח
עמ' 256 , 2001

באוניברסיטתללמודמגיעהודיסטודנט

אירופייםצעיריםעםמפגשיםכבארס.

במקוםלנפשם,מרפאלחפשהבאים

 1החומרמכבליכמשוחררלהםשנראה

המנומנמתחייושגרתאתמטלטלים

 1ונפשיפיזיחיפוש,למסעאותוושולחים

מפוארתומסורתמסוכסךערבשביןבהודו

תקווה.וחסרמתפוררלהווה

הוצאתמשמערת,לתתלבראו:אריקח
 , 2001די-נורדניאלה-המאוחרהקיבוץ

עמ' 48

הנוגעותאוטוביוגרפיותרשימותקובץ

המחנכתשלילדותהבימי

בימיבאירופה-והפסיכותרפיסטית

שבעברההתנסותביןהקשרהשואה.

להווה.

לאחמאנגלית:יפה,~כלדייר:ג'ף
 , 2001שחורשלגווניםהוצאתששקו,

עמ' 158

לסטרהג'אז:מענקיכמהשלדיוקנאות

צ'ט Iפאוולבאדמונק,תלוניוסינג,
ואחרים.אלינגטוןדיוק Iבייקר

 ,סטינוגראומורביה:אלברטו
כרמלהוצאתעמית,דליהמאיטלקית:

עמ' 127 , 2001

נערהתברגות.שלקיץחופשתקצר.רומן

המפרצעירומחזר Iאמו 113בןמתברג

שביניהם.האיזוןאת
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 1:~ו
כגיבורהרעהאיש

וכמספר

הוצאת ,מצריסרטכמוברקאי:רון

עמ' 222 , 2001חרגול

קורא?מה

אורייןיהודית

בןהקורלמעשההואברקאי'רון Iהספרמחבר
הספרותיתהכרעתואבל Iצמריכמורסםשלהעיקרי

 1הספרלגיבורדמותואתלהפוךשלאהמצוינת,

ספרשלהייחודיתהסטרוקטורהאתשבנתההיא

הפשוטהבדרךנקטאילוזה.מפתיעביכורים
אתהופךהיהאוטוביוגרפית,כתיבהשלוהרווחת
 1גפןיהונתןנוסח Iפתטיוידוייסיפורלעודהחומר

גםאוליהיהוכךרה, pיאםאשלובאוטוביוגרפיה
פסיכואנליטית.בדרךילדותומטראומותמתפרק

כגיבורהרעהאישאתלהעמידבחרברקאיאבל
אמצעית.והבלתיהתכופהלבטיהבניגוד Iוכמספר
כגיבוראלפנדרייוסףאביואתלהציבההחלטה
בשםבשולייםמופיעהמחברהאניבעודהיצירה,

היאגרידא.ספרותיאמצעיבבחינתאיננה Iנתנאל
החוצ-ספרותית,הנורמטיביותאתומהפכתמעדבת

עוצמתוומכאןעצמית,חמלהכלומרחיקהנזסלקת
השלילישהאישזה,מרגעהרומן.שלפעמיתהחד

הדבריםמטבעמתחוללת Iהמספרהואוהמרושע
הואולעיתים Iהגיבורלביןהקוראביןהתקרבות

לבדהצדקהכללמעשהלהשאיןאהדה,כלפיוחש
רשע,עצמומשיםאדםשאיןמאחראישי.מקסם

הזמנים.קורכןהואכאילוקורותיואתיוסףמתאר
וכמומנומקמוצדקבאופןמציגהואמעלליואת

סובלנותכלחסר Iכפרעיקששהואאדם Iרציונלי
"וזאתבמיליםסכסוךכלוחותםאחרים,לדעת

 1ילדיואתלחנךנועדוהנפשעיםמעשיוגםעודבה",

החברתיתהאמתאתולהפיץהשוטהאשתואתלאלף
לעשותומנתעלמתייפחתינוקלהלקותחובהשלו.

כמובןהןהמלקותכילדה.דמעותיזילשלאלגבר'
הפךהשכןבןעובדה, Iבלבדהפעוטשללטובתו
הולקה.שלאבגללסמים,לסרסור
ביןרחבמוסרימתחהסופרכאןפוערזהבאופן

המספרשלאלולביןהסמויהמחברשלהנורמות
אותהומרבדהטרגדיהאתשמעשירמתחהגלוי,
ילדותעלסיפורבעודשיסתפקמבלירדבים,בכמה

עשוקה.

נובעיםמניעיוכלרגשי.נכההואהאבאלפנדרי
המניעהיאוהמשטמהאדם,כלשונאהואמאיבה,

שללאלכסנדריהגעגועיםבוישלמעשיו.המרכזי
שלשמיעתהכולת'ום,אוםשלולמוסיקהנעוריו
ראשונההיתקלותזושאיןאלארגשותיו.גואים
אינואבלמוסיקה,לשמעלרטטשעשויבאדםשלנו

אתמתעבהואמכליותרסבל.עםלהזדהותמסוגל
ואתוהמנטלית)התרבותיתקרבתם(חרףהערבים

ממעשיומעשהאףשכניו.כלואתהקומוניסטים,
פורתא,דקתילאאםגםאהבה,ידיעלמונעאינו
הפוקר.משחקואתישראלמדינתאתאוהבהואשכן
מעלהרקוהעולםלאיש,אהבהבוניכרתלאאבל

מצריסרטנמו

1 

הסעיף.אתלו

בחירהאותהשלתוצאהבפירושוזוהיהפלא,למרבה
עסיסיהוא Iקוראיועלהאישמתחבב Iלעילשציינתי
עצמועםשיחותיואתלתבלמדי)יותר(קצתומרבה

הומורחושנטולאינוואפילובספניולית,בפתגמים
נהרג(אחיו-והשכולההאלמנהאמואתציני.

עטויתקמוטהכאשהמתארהואהעצמאות)במלחמת
היאחתונהבמחוליוצאתכשהיאאבלשחורים,
 .) 138(עמ'איוב"שלהפילגש"כמונראית

לפסגותנתעבותומגיעההרומןסיוםלקראתרק
נסבלות.בלתי

הואבהיותואלפנדרישלזדונואתלפרשהניסיון
ולאלרוחי.אינובמצרים,העויןלאביוקורכןעצמו
איננההסוציאליתשתפיסתימשוםרק

בפושעשיהאהכרחעוולהובחיידטרמיניסטית,
אךהעוולהואיןהבחירתיהאישיהרשעמןמשהו
המעבידיםבין Iמזויתרהחיים.תנאישלתוצאה
גורלולואינהבאלכסנדריה,אותושניצלוהערבים

ערביהיצאניתואוהבות,חיוביותדמויותשתי

 1סוסקיןבשםרוסיויהודי Iעליושגוננהמלכותית,

משתידווקאאבלהחיים.בעקלקלותאותושהנחה
חיוביתתכונהאלפנדרישאבלאאלודמויות
שממהנותר Iממענקיהןנהנהאםגםכלשהי:
אנושית.

הוריומביתאלפנדרייוסףשללבריחתובדומה
עםויחדתהליךאותועלנתנאלגםחוזר Iבקהיר
אותוומותיראביומביתעוקרהואואמואחיו

מחזוריותכאןלראותניתןבנקלהנצחית.לבדידותו
שיוסףבעודאבל Iגנטירמזאפילואוגורלשל

הריביבים,שלערכיםוהפניםהאשפתותאלנמלט

ההחלמה.ראשיתהואמאביהםהבניםשלשהנתק
סוציאליים,מקריםלהיותהנתוניםכללהםהיו

שניאבלהמוכרים,ההתעללותסיפוריבכלמלווים
שניהםפרחונית.עלווהלכדיהדומןמןנבטוהבנים

פרופסורהאחדומקצועית,כלכליתמבחינההצליחו
עובדותמצליח,ציירוהשביבפריזהמתגורר

כי Iלעילשהעליתיהסברהאתיותרעודשמחזקות
הסוציאליים.התנאיםאתמנצחתהאישיותעוצמת

אךהתפתחות,אמנםישמליקויים.נקיאינוהרומן
לעיתיםמתרוצצת,אלא Iבזמןעקיבהאינההיא

המוקדם.אתמאחרתולעיתיםהמאוחראתמקדימה
שאומרמיקוהרנטית,אינההמספרשללשונוגם
-מיומןעורךוגבבא"."קשאומראינועשר""פי
כךבכלאותנוהמזכיםששיפוציהםהמקצועניםמן

עשויהיה-היטבהבנוייםערךנטוליספריםהרבה
למרבהאבלמאמץ.בלאהליקוייםאתלפלות

לטקסטהללוהליקוייםמעניקיםהאירוניה,
זרה.בידשופושלאוראשוניותאותנטיות

אמנםהמשפחה .הרומןמפסגותהואהאחרוןהפרק

עליה.נפרשמתקתקפיוסכלאיןאבלמתכנסת,
אלפנדרישלהגוססיםמוחובתאימקציפההרשעות

אבללמה.-להביןרוצהנתנאלהאחרון.הרגעעד
הבןככה.רקישלמה,איןהמתאוהחייוסףאצל

הערבייםהשיריםאתתיעבשבנעוריומתוודההגולה
"סימונהכמוהחבר'השלהשיריםאתרקואהב

באוזנימודההואעתהכאלה,בבל"תועודמדימונה"
יותרפיירוזאתאוהבשהואכבר'החירשהאב

פסיעהלצעודלפחותומנסהמערביתזמרתמכל
למבקרתגםיותרואםהאטום.עולמולעבראחת

במוסיקהמורגלתאינהשאוזניאףאזכילהתוודות,
הגדולההדירהאכןהיאהלבנוניתפיירוזערבית,
בכולן.

אףולעיתיםאינטליגנטי Iרגשנילאאךרגיש
שלמעולהופיזורנראטיביכושרבעל Iרעיוני

מהביוגרפיהייחלץברקאירוןהאם-האינפורמציה
מעוררתכתיבתואישי?פחותספרויכתובשלו

 •סקרנות.

אמנותהואהקיטשהאם

גרועה?

תרגום:ואמנות,קיטשעלקולקה:תומס
עמ' 162ביאליקמוסד ,ויסמןענת

תגלה,כלשהיהתעמקותאבלקיטש,אוהביםהכול
קיטש,אוהבשהואהצופה,שלהאמיצהשבהודאתו

אמרכאילו Iכךעלשמצהירמי .סתרירהתרתייש
כי .כוונתוזואיןוהריגרועה,אמנותאוהבשהוא

בהרואההואמשמעקיטשאוהב/מעריךהואאם

טובה.אמנות

קיטש,שהיאאמנותיצירתעלפוסקכשהמבקר
 .כללאמנותאינהשהיא Iלומרמתכווןהואאין

שכזאתובתורבגלריהאובמוזיאוןמוצגתהיאשהרי
שלוהביקורתמגמתאמנות.ובראשונהבראשהיא
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מתוךלהציגהבחרשהאוצרלמרותכי ,לומרהיא
אחריםשמבקריםולמרותלבחירתושהיוהיצירותכל

נחותה.מלאכהזובעיניואותה,מעריכים
לפחותאוהב,אינוהישובמןאישהשליליהקיטשאת

המרכזית,התחנהשלהציוריםאלו ,במוצהרלא
השדיים,מדושנותוהנמפותדמעותהזולגהילדכמו

בהצהרת ,שכאמוראלאטרופיים,בנופיםהשרועות

לכרוביםאלאמתכווןאישאיןלקיטשחתרניתאהבה
אתהמקשטמהסוגחרסינהמטרוניתותאומוזהבים

הזעירה.גנותהבורטרקליני
באופןהבעייתיהנושאעםלהתמודדמעזקולקה
חזיתי.

ואיןגבוהאיןשוליים,ואיןמרכזאיןשבהפהבתק
אנרכיסטישהוא ,הפוסטמודרניסטיבעידןנחות,

האימננטייםהמאפייניםאחרקולקהמבקש ,לגמרי
גרועה.כאמנותקיטשולאכסוגהקיטשהקיטש.של
כי ,זולבעיהנדרשאינו-רלטיוויסטשהואמי

סברה,ולכליצירהלכלמקוםישרלטיוויסטיבעולם
פלונישבעינימהכי ,יאמיןהרלטיוויסט .הולךוהכול
אחרפלוניבעינילהיראותיכולמופת,צירתיהוא

אמתעלמתחרותהדעותשתיואיןכקיטש,
אופנתיתאנרכיהזוהיכלשהי.אחתאובייקטיבית

אפויהשמחשבתםאנשיםבקרבבעיקרורווחת,

ועלרציניאסתטיקהחוקרהואקולקהאךלמחצה,
האובייקטיביות,הפנימיותהתכונותאחריתורכן

לאלאמנותלקיטש,אמנותמעשהשהופכות
קאנונית.

מאהכבןהואקיטששהמונחהיא,המקובלתהסברה
כימותימיהגרועהאמנותבעודשנה,וחמישים

תיאוריהקיימתלאמדועתמה,קולקהעולם.
תורתהמעיטהמדועמזה,ויותרקיטש,שלאסתטית

הגדולה:השאלההקלוקלת.באמנותלעסוקהיפה
זכתהטרםרעה"ליצירהאמנותיצירתעושה"מה

למענה.
שלוה-סו-60הבשנותלשימושחדרכמונחקיטש

סוחרישלבז'רגוןזולהאמנותלציון ,-19ההמאה
מזלזל.יחסשמצייןבינלאומילביטויהפךמאזמינכן.

גרועה, ,ערךחסרתכאמנותמוגדרהואבמילונים

סומקרוני

השושניםבמלוןהקזינורוורס.
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אמנותכללאכאמוראבלאמנותי.כזבליומרנית,
עיקרובזההשתייםביןהבדלישקיטש,היאגרועה
משיכהכוחלקיטשישראשית,המחבר.שלעיסוקו

כגון ,בוומשתמשיםאותואוהביםרביםרב.

וכןהרוסיהקומוניזםבשעתה,הנאציתהמפלגה
בעולםהמסחריותבפרסומותשולטהוא

בעינימפוגלהואכןפיעלאףהקפיטליסטי.
מבחינהגרועהואובעיניההאמנותיתהאליטה
אסתטית.

לראותישבכללהאםהשאלה:אתמציגקולקה
כמהמציעהוא ?אסתטיתמשיכהלקיטשבמשיכה
המשיכהכיהאומרתזובהן ,אותןופוסלתשובות
האדם.בנירובשלהרעבטעםמקורהלקיטש

לקיטשמשיכהלעיתיםישטעםאניניבקרבגםשכן
לגורלושייךהקיטש ,לושנבוזמה"כלמשלהם.

ישלכולנו .) 31עמ'קונדרה,(מילןהאדם"של
לקיטש.כלשהותיאבון
עלהאמנותית,היצירהעלנכתבשרבותהעובדה
המאהשל soה-בשנותוהאסתטיקההשירה

עלמקבלהואקולקה.אתמרתיעהאינההקודמת,
ראשיתהקיטש.שלהסגוליערכואתלאבחןעצמו
קייםשאינו ,הרגשיהמטעןאתבומאבחןהואכל

הקיטששלהטיפוסיהנושאקלוקלת:יצירהבסתם
רגליים),חטובותנשים(סוסים,ליפהלרובנחשב

טעוןשוויצריים),כפרים(שקיעות,לעיןנעים
ותינוק).אםמתייפחים,(ילדיםרגשיתמבחינה

תנאיהואלקיטש,מצטרףאינוהרגשיהמטען
בטעםשולחןאוכיסאלצייריקשהלא .לוהכרחי

שקיטש ,מכאןקיטש.יהיולאלעולםהםאבלרע,
בלב.דגרועהאמנותאיננופניםבשום
מרגיז,אומטרידתומכללהימנעחייבקיטשצייר
הקיטשכילהוסיףישספק.להטילמתפקידואין

הכול ,כלומררגשות,שלבאוניברסליותמצטיין
מדימוייםניזוןהואלמראהו.יתרגשומקוםבכל

וקיטשדתיקיטשעלמדברהוא .אוניברסליים
הןהפעוטישושלפלסטיקבובותוכיו"ב:לאומני
זהו-הכותללידמחולליםחסידיםנוצרי;קיטש
זהו-קומבייןעלחייכנייםפועליםיהודי;קיטש
קומוניסטי.קיטש

נושאיואתאוהביםהםלקיטש?אנשיםמושךמה
לכןלהם.מוכרתלהיותשחייבתהצגתם,דרךואת
ולסגנונותלחידושלמקוריות,מקוםבקיטשאין

לאקיטשומיידי.קלזיהוינדרשאלטרנטיביים.
בלתילסגנונותאולאוונגרדלעולםייכנס

מבטמנקודתמשעמםבעצםהואלכןמעוכלים,
 ,הפשטניהסטריאוטיפאלפונההואשכןאמנותית,
שתיובלאנסתרתכוונהכלבליהצפוי. ,השגרתי
אינהאליווהמשיכה ,טפיליהואהקיטשפנים,
מתוךאלא ,כלשהיאסתטיתמשאיפהנובעת

מוכרות.אסוציאציותעלהבנויהפסיביתהסתכלות

נחה.היא ,למראהומתעוררתאינההעין
הואאותה.ומספקסקרנותמעוררקולקהשלספרו
שלהחשיבתיבכאוססדרועורךלוגיבאופןבנוי

שהואהשאלותעלמשיבהואהפוסטמודרניזם,
הרלטיוויזםאללחמוקומבלימקיףבאופןמעלה
הנוח.

 •גמור.זילואידךבקיטש?רעמהאז
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 1: 1-ו:
המבחרמןמבחר

מבחרלמטפחת,מכעדהנשיקהדייך:אשר
עובדעםהוצאתשירה,תרגומיהשוואות

 240עמ' , 2001

רב-מידות,ספרהואלמספחתמבעדהנשיקה
ל"הערותבהמשךובעומק.בעוביברוחב,בגובה,

שלומאלףארוךמבואמצורףהעורךשללפתיחה"
אףובתרגומים.במקורעולםושירתדיקמןעמינדב

השביעיתהמאהמסוף Iבסאפפופותחהספרכי

השביחבמחציתפלאת',סילביהעדומגיעלפנה"ס
שירתשלהיסטוריהמשקףהואאין ,-20ההמאהשל

משורריםבשנימיוצגתהעתיקהעולםשירתהעולם.
לשירהזכרואיןנעדרתהבינייםימישירת Iבלדב

השירה.לעולםשהעניקהההאיקולמרותיפאנית,
הומרוסשל"האיליאדה"דוגמתמופתיצירותגם
שלגן"אוניי"ייבגני 1שקספירשל"המלט"או

וכךנעדרות.אליוטשלהישימון"ו"ארץפושקין
ורביםנובלפרסבעליושימוברסקה,מילוששיריגם

לאותםרקההופעהזכותשמורהלמעשה,אחרים.
עללפחותלעבריתשתורגמומפורסמים,שירים

המשנהכותרתאתלקייםמתרגמים,שלושהידי
 1כןשירה".תרגומיהשוואות"מבחרהספר:של

וקוראיםמשורריםבקרבפופולרייםגםהםהשירים
עלעדיפיםסונטיםיחסית,וקצרים Iימינובני

שלהמעשיתהאפשרותאתלקייםכדי-פואמות
זה.בספרפרסומם

מבעד'"הנשיקה-דיקמןעמינדבכותבבמבוא,

השוניםהדימוייםמעשרתאחדהואלמטפחת'
מיוישהתרגוםמלאכתתוארהשבהםוהמשונים

טועןזאת,לעומת Iדייךאשרלביאליק";שייחסו
תרגוםעלקולרידג'ס.ט.שלאמרתוזוחיתהכי

משפהלתרגםקשהכמהמעידהספרשםשירה.
ולכתובהמוגמראתלקרואיותרהרבהקללשפה.
 ...ביקורתעליו
שלהמפורסםבשירופותחהרגמניתהשירהמדור

שורותשמונהבןשירלנודד',לילה'שירגתה,
שלמהשלהואהראשוןהתרגום ,-18ההמאהמסוף

-1888מ ,העברשפתשירימהספר Iמנדלקרן

השירהמןתרגומיםספרמתוךהח"מ,שלוהאחרון
התרגומיםששתעדיין.הופיעשלאהגרמנית,
העבריתהשפההתפתחותעלמעידיםהמובאים

האינדווידואליותעלהאחרונה,השניםמאתבמשך
המעולה.השירשלנצחיותוועלגמיםחמתושל
היהשלאגתה,שלזמנובן Iהלדרליןמופיעשני

מןמאודהושפעהלדרליןדורו.לבניידוע
אינםכאןהמופיעיםשיריוושניהיווניתהמיתולוגיה

אחדהעתיקה.יווןשיריחרוזושלאכפימחורזים,
"נפילהכעיןמדורגת,גרפיתבצורהנכתבהשירים

הלדרליןהקדיםויזואליתשירהבהציגוהתהום",אל
משלתרגוםנוסחישנישנה.-150בדורובניאת

אתמציגיםהלדרליןשלאחדלשירגולדברגלאה
מילהחליטהמתרגםשללפעמים, Iיכולתוחוסר

הסיפוקחוסרעלאוהטוב,התרגוםהואמתרגומיו

מעניקהלדרליןמקרהתרגומו.לנוכחהמתרגםשל
דורם,בניידיעלנתקבלושלאלמשורריםתקווה

העולם.בשירתהםגםיתפרסמובויום,יבואכי
שירועםהיינה,היינריךבאהלדרליןבעקבות
התרגומיםמןאחדאףתרגומים.בעשרה'לורליי'

 1המקורשלולקליטותלקלילותלפשטות,מגיעלא

אתששרפוהנאצים,שאפילולשירכךבשלשהיה
הכריזוולפיכךלעקורהצליחולאהיינה,שלכתביו

אשרידוע.לאמחברמאתעתיק,עממישירזהוכי
נתןשלשיריםשניגםהתרגומיםביןכללדייך

שורותאלה,בשירים"לפי",שנכתבואלתרמן
ויוצרותבעבריתבשורותבחוזותהגרמניתבשפה

 ,-1942בב'הארץ'אורראההראשוןלשוני.דושיר

ברוסיה,הרוןנהראלהגרמניםהגיעובובשבוע
 1ודליילשרהובו

שלהמורמתהדמות
כיעדהגרמני'העם

מדם",האדים"הרון

אורראההשניהשיר
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השריוניםכשהגיעו

נהראלהאמריקאיים
וכאןשברגמניה.הדיין

עללורליי;"רקדה
בירה//שלחבית

מתעלהרכב;ובנסוע
היינהפניעלחי;ועל

העלמהעברה;
לורליי",

היינהשלשירעוד
הראשונים,תרגומים.-14בהמובא'הרגנדירים'הוא

וש"לברליןאישישראלבידי ,-19ההמאהמסוף
 ,-1990מטנאישלמהשלהאחרוןוהתרגוםהורוויץ,

דייךאשרמעירזה,לשירומעניינתארוכהבהקדמה
לכרוךהיהיכולהיינהכמוגדולמשורררקכי

הואכןואירוניה.אלגיהכמוהפכיםאחדבשיר
והמשקלכשהחרוזהקצבית,הדיבורשפתאתמציין

חיברשומןרובוטהמלחיןטבעי.באופןזורמים

בהששולבנעימה,היינהשלל'גרנדירים'
מורגשטשרניחובסקישלבתרגוםגםהמארסייזה;

ולחן'שירשלכוחוזהשומן.שלללחןמקבילקצב
העבריתגםומלחינים.משורריםומפריםהפורים
המוניםושעוןסוסיםמ"דהרותארוכהדרךעברה

דוהרת"סוסשפעת"רעשאל 1896משנתיחמיר"
משנתדוהרים"סוסים"צהלתועד 1954משנת
שלשיריםלשניתרגומיםמובאיםבהמשך, , 1990
וילקה.שלשיריםולשנילסקר-שילד'אלזה
מבשרטראקל'גגיאורמופיעמכןלאחר

ואינומחורזאינוטראקלשלשירוהסוריאליזם.
מופיעותמילים 6בנותארוכותשורותוביןמקוצב

אחדשאףחבלבלבד.אחתמילהבנותשורותגם
אתהעריךלאהשירשלהמתרגמיםמארבעת
 ,,ו"כאב;איום;השירשלהמרוסקהמבנהחשיבות

מילה,לכלשלמהשורהבמקורהתופסהמשורר'של
''יסודיכמומיליםשלארוכהבשורההתמסמס
אין-קץ","צעראובלהות"
בגרמניתהמשורריםגדולהואהיהודי'צלאן'פאול

ביותרקשיםשיריו .-20ההמאהשלהשביחבמחצית

צליליותוהברותמיליםחידושיבגלללתרגום,
שירים,בשניאותנומזכהצלאןאישיות.

נשימתאתונושמיםהמבנהאתמביניםשמתרגמיהם

וינקלר'מנפרדשלתרגומואתמעדיף(אניהשירים.
 ),צלאןשלמנוערמנירו

שניםועשריםכמאהאותנומעיברההרוסיתהחטיבה

המוצגפושקין'רוסיה,משורריגדולאללאחור'
ב-נכתבזהשיר'המצבה',בלבד:אחדבשירכאן

בכיכרזיכרוןעמודשהוקםאחרישנתיים , 1836

שלמותולפנישנהבפטרבורג,החורףארמון
עצמית;נבואהמעיןשהואכךבדו-קרב,פושקין

-הוראציוסשלנודעתבאודההשירשלמקורו
' exegi monumentum ', יבדימחדשעודבהשיר

לומונוסובמיכאילו
גברילאבידיכךואחר

 ;-18הבמאהדרז'בין

מעיןהואש'המצבה'כך

עלכתובה"מגילה
רוסיותשלכתוב,

קלאסיקהולאטיניות,
עכו"מיתורומנטיקה,

(מבוא,כאחת"נוצרית

תורגםהשיר ,) 87עמ'

בסוףכברלעברית
בגלל ,-19ההמאה

התרגוםאך Iחשיבותו

שלהואלדעתי'הטוב,
"ואתשגרס:שלונסקי
תעני",אלכסילים

ההברותובמספרבהתאמהבקצב,האחרונהשורתו

תתפתלי",נאאלפתאים"ועםכנגדהמקור'של
 .למשל Iפרישמןשלגומרבתר

הצארידיעלוהוגלהפוליטיתשנרדףלרמונטוב,
אחרישניםארבעבדו-קרב,הואגם'מתלדגאסטן
כתבלרמונטובבלבד.שנים 27בןוהואפושקין,

האחדוהשירויהודייםמזרחייםשנושאיהםשיריםגם

המרתקבמבואיהודית','נעימההואכאןהמובא

ביןהזהלקשרפירושאיןויצירתולרמונטובעל
סקרןכמוניהאנתולוגיהקוראלתוכנו.השירשם

לדעת.
גםאחמאטובה.הופיעהלרמונטובאחרישנים 70

המשוררים.אתרדףזמנהשלהקומוניסטיהשלטון
הוחרמההיאאךלהורג,הוצאהלאאחמאטובהאמנם
מבחרהופיע-60הבשנותרקלפרסם.יכלהולא

פרסלהשהעניקההיאמוסקבה,לאורומא,משיריה
שלההאחרונה'הפגישה'שירלשירה.בינלאומי
שישהידיעללעבריתתורגם , 1911ב·שנכתב

מאלהאחדאף ,-1966במהםארבעהמתרגמים,

למיליםהפשוטיםהחרוזיםאתלמצואהצליחלא
שלו.הטרגיות

אוסיפהואשבאנתולוגיההרביעיהרוסיהמשורר
"שבויאוניברסלי'יהודי'משוררמנדלשטאם,

עמ'(מבוא,ולשונות"תרבויותשלבתוהומרצונו
והוא ,-1937בלהורגהוצאאומתמנדלשטאם ,) 100
אתמשקףכאןהמובאהשיר Iהעורךלדברי , 46בן

נכתבשבהבתקופההמשורר'בנפשהמתרחש
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שירוהנבגדות.הבגידההזרות,תחושתאתהשיר:

התזהאתלאששהיהיכולמנדלשטאםשלנוסף
שיריםארבעהשרקלהצטערישובכלל Iהעורךשל

המשורריםהגדולה.הרוסיתהשירהאתלייצגנבחרו
ייסנין'פסטרנאק,מאיאקובסקי'ביילי'בלוק,

הנוסףלכרךמחכיםורביםגדוליםועודברודסקי
האנתולוגיה.של

ביותרוהנפוצההמקובלתהיאהאנגליתהשירה
הוקדשהולהבישראלהמתורגמתהשירהבתרבות
שמותיהםאתכאןאמנה<לאבספרנרחבתחטיבה

כאן).הובאושיריהםשתרגומיהמשורריםכלשל

הספר,בתיבכלהנלמדתהזרההשפההיאהאנגלית
ומייקל-14ההמאהבןצ'וסרג'פריכמוומשוררים

הלימודים.בתוכניתנכללים-16ההמאהבןדרייטון
תרגומיםבשלושהבסונטים,כאןמופיעשקספיר
'הנמר',הנודעבשירומופיעבלייקויליאםחדשים.

מהםהאחדתרגומים.בשבעהענפה,לפרשנותשזכה
לורדהמקור.לאחרשנהמאתיים 11997משנת
בידיירושליםחורבן'ביוםבשירומיוצגביירון

קיפלינגורודיארדטניסוןלורדאלפרדטיטוס',
במאהשלהוהאימפריההאנגליתהשירהאתמייצגים

בטקסטיםהואהספרשעיקרלהדגישכדי ,-19ה

שלשירואתגםהעורךמביא Iשלוהעבריים
נוסףתרגוםשאינולאור',ניחשנ:י'אםטשרניחובסקי

שלשירוכנגדקיפלינג.שללשירוריאציהאלא
בתככיםבאויבים,בשררה,העוסקקיפלינג,

לאהבתטשרניחובסקישלשירונתוןובנוכלים,
זההמים.אלהצמאולהבאתילדים,גידולואשה
לתרבות.מתרבותאלאשפהאלמשפהתרגוםאינו
פואלןארגוכאןמובאהאמריקאיםהמשורריםבין
גירסאות-19בשהופיע'העורב','אנבל-לי',עם

בעברית,תרגומיםבכמהוכןיוצרושלשונותמקור

עודהזה.מהספרפרח Iז'בוטינסקישלביניהם
האמריקאים Iדיקינסוןאמילי Iויסמןוולטמופיעים:

סטיבנס,וואלאספרוסט,רובוט ,-19ההמאהבני
ועזרא ,-20ההמאהשלהראשונההמחציתבני

האמריקאים,פלאת',וסילביהאליוטט.ס.פאונו'
באירופה.ויצרושחיו

אתגםכמובןכוללתהמתורגמתהאנגליתהשירה
הואזהשירוהברבור','לרהבשירו Iהאיריייטס

בתרבותהיווניתהמיתולוגיהלהתערותדוגמה
השאירלאהערבית,בתרבותזאת,לעומתהאנגלית.

אפולו"פסל"לנוכחהמתפעםטשרניחובסקי
פרסומובגללאצלנושזכהוהרבבור',ו'לדהיורשים,

העברי.לקוראהסוףעדמובןאינותרגומיםל-ו
אליוט,ט.ס.בהצגתאי-צדקשנעשההרגשהיש

במחציתהאנגליתבשירהביותרהחשובהמשורר
לאאחדשירבאמצעות ,-20ההמאהשלהראשונה

קטעלהביאהיהאפשר'מאדיבה'.ביותר:ידוע
שממנו Iגלבודליהספרהמתוךהישימון',מ'ארץ
שלבתנאילעמודכדיל'מארינה',תרגומהנלקח

דיקמן,שעמינדבגםמהלפחות,מתרגמיםשלושה

אתמנעזהשתנאיכךעלמצטער Iשלובמבוא
ל'ארץבןמנחםותרגוםשטרןנחתרגוםכניסת

השירמבנהאתהחשיבולאהמתרגמיםהישימון',
אבירןודודעיניהם,ראותלפילבתיםאותווחילקו
שורהבמקורהתופסת"מוות",המילהאתצירף

ווייכרטרפי
~ s 
~1 ~ 
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בכתוביםשיריםמחזור Iחוזרםבםמתוך

הקצהפעמיםארבעשלפניה.השורהאלשלמה,

ודודביתבאותומוותלמילהשלמהשורהאליוט
פעמים.ארבעמכךהתעלםאבירן

ו.ה.גםמופיעהמתורגמיםהאנגליםהמשורריםבין

'בלוזייטס,עלההספדמתוךהנודעבשירואודן'
'ולמוותהמפורסםבשירותומסודילןהלוויה',
"ואין :'חח'קהלתעל<המבוססיהי'לאשלטון
המאהשלהשניההמחציתמןהמוות"),ביוםשלטון

לאשכמעט ,לארקיןפיליפשלשיריםהובאו-20ה
מובאיםכןכמויוז.טדשלושיריםלעבריתתורגם

יוז)של(אשתופלאתסילביהשלשיריםשני
ששמההברית,ארצותילידתהמיוסרת,המשוררת

 • 31בגיללחייהקץ

משורריםארבעהמייצגיםהצרפתיתהשירהאת

עלשמר ,-19ההמאהבןבוולד,שאדלבלב.ד
הסימבוליזםאתוהולידהקלאסייםוהמשקלהחרוז
שישהכאןמובאיםהגרמני.והאקספרסיוניזםהרוסי

בנתןהחל-'הענקת'-בוולדשללשירותרגומים
גם .-1997במנורבדוריכלה-1984באלתרמן,

וכךבחרוזיםשרו-19ההמאהבניודמנומלאדמה

מחייושנים 18שבילהאפולינר,לעומתם,תורגמו.
אמניעםהתיידד ,-20הבמאהוהמורכביםהסואנים

הסימבוליזםהאקספרסיוניזם' Iהאימפרסיוניזם
הקוביזםבייסודמעורבוהיהוהפוטוריזם

בתרגומיגםויזואליים.שיריםגםכתבוהסוריאליזם,
עלשלומידנו''גשרותרגוםרב-גוני,הואשירתו

מוגדרשמר'נעמיעםבשותפותלונדוןירוןידי
המשוררים.עלהפזמונאיםכניצחוןהאחרוןידיעל
ואין Iבאפולינרמסתיימתהצרפתיתשהחטיבהחבל

שלהמעניינתהצרפתיתהשירהלתרגומיהמשך
 ,וקוקטופרסז'וןסן ,פרוורכז'ק •-20ההמאה
הספרלפרסוםמצפהואניענייןשופעהספרככלל'
תרגומימיטבגםשיכלולהעורך'כהבטחתהשני'
ערבית,פולנית,איטלקית,ספרדית,ביידיש,שירה

שניים,ואפילואחדפרסוםיחסראםוסינית.יפאנית
לעורךמותרהשוואה,לצורךהנדרשיםלשלושה
בספרשעשהכפיעדיין'שבכתוביםבשירלהשתמש

תרגום,במיוחדלהזמיןואפילוהמקריםמןבכמהזה
 •התנסה.כברבזהשגם

שתלשמואל
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 1:~ו
בלוזגולדברג

רותעורכות:משוררת:עםפגישות

ספריתויסמן'וענתקרטון-בלום
העבריתוהאוניברסיטהפועלים

עמ' 259 , 2000בירושלים

אותוולהדפיסאחדשירלבחורצריךהייתיאם
גולדברג,לאהשלהמטאפוריהביקורכרטיסעל

כותבתהיא .ב'הכוכבים'בוחרשהייתיכנראה

םיקטנפעמונים /-מאודיפיםכביםו"הכשם:

גםמאוד;יפיםהכוכבים /רקיע.צוואריעל
מתקפלתשלההפואטיקהכליגוני".לילהלילה;
 :ברורלהגידהיכולתגםהזה.החזקבשיר

הנפלאההמטאפורהגםמאוד",יפים"הכוכבים
(מטאפורהרקיע"צוואריעלקטנים"פעמונים
הברורהההבחנהגםוכבשים)ענבילנוהמזכירה

המסמןהאישיהמחוגלביןמהטבעההתפעלותבין
היכולתאתשלה,האומץאתאוהבאנייגון.שעת

ואתהעינייםבגובההזההאומץכידוןאתלנעוץ
אותושלהעץידיתאתרבביופילגלףהיכולת
באמירההזההאומץטושטשפעםלא .כידון

בעמדתהאשהאתהמעמידהכאמירהכנועה,

יותרחתרניתקריאהאבל Iהפסיביהמתבונן
אךכפוף,אוליהראששם,גםהאומץאתתגלה

החומה".על"מכיםאגרופיםהןהשפתיים

מאבותלאחדהפכההשמחה,למרבהשירתה,
מלחיניםהמדפים,עלנוכחתהיאשלנו.המזון
נלמדתוהיאמוסיקליותכנפייםלשורותיהתפרו
לאוניברסיטה.הגןשביןברווח
משוררת,עםפגישותוהמסותהמחקריםקובץ

מכנס Iויסמןוענתקרטון-בלוםרותבעריכת
החוגשערךבכנסבראשונה,שהוצגוהדבריםאת

העבריתבאוניברסיטהעבריתלספרות
למותה.שניםוחמשעשריםבמלאתבירושלים,

בשמיאליוהקרובכוכבלהאירניסהכותבכל
הזינוקקועלכותבזנדבנקשמעוןשירתה.
המקובלמהנוסחשלההפריצהבדרךהמהוסס
 1לדעתושהבשילה,שלההעזההאצבעותלטביעת

אתבוחרתקרטון-בלוםרותהאחרונים.בשיריה
הקילומטראז'עלמשקיפהודרכוהחלוןמוטיב
"מרהט"רקאינוהחלוןגולדברג.שלהשירי

מקוםלהיותהופךהואהבית,קיראתו"פוצע"
בכללהפרטילעולמהשלהביחסאסטרטגי
עלכותבפישלובדודבפרט.השיריועולמה

אותוומוצאגולדברגשלהפואטיהאוקסימורון
הפרוזהעלכותבצמחעדיבשל". Iעדין"עקיף,
ספתעלגולדברגאתמניחהויסמןענתשלה.

עםבפגישתהגולדברג,איךומראההפסיכיאטר

משורר),עםפגישה(בספרבן-יצחקאברהםשירי

ואיךל"מטופל""מטפל"ביןהסדראתבלבלה
אתפתחהאחריוצרשלשירתועםבמפגש
בר-יוסףחמוטלעצמה.שלהשחורההקופסה
חברחנןהפריחה","עלשירימחזוראתקוראת
הירשפלדואריאלשלוהמלחמהשיריאתקורא
תחוםאל"בפנייתהגםשירתהכוחאתמאיר

משוררתעםפגישות

יוסמןעונתקרסןן·לנרסרדת :עורכזת

ם nmr.t"ן,-.ןףבתזא-נmזיסרב m'לע'\סםסירפת

מתחילכשהואונרגש.משתכנעמאמין,

והמשולשצלעעודלטנגונוספתלהתעשת,
 1יזרעאלינתןצלעות:שלושעכשיומחזיק

תל-אביב,מאוניברסיטתמבוגרהיסטוריון

אהובהפעםשהיה Iבריטיוקציןאליזבתהמלכה
אלמסעמתחילואילךזהמרגעהמלכה.של

ויורם Iסודבהשנזרעהאדמהאלהנפש,תחנות
 .הקוראגרוןאתלופתמתח,סופרשלבידקניוק,

הפותחתהדלתידיתעלמניחהואהשכיחהידאת
ויאמרפתורה.לאאהבהסיורמתחוללבועולם
משוחקהעלילתיהפינג-פונגקצבית,השפהמיד:
הקוראלעינינבנותוהדמויותמבריקשולחןעל

כוחוהחלומות.שללפנטהאוזועדהפינהמאבן

תמרשירתה".שלהתרבותיתבתודעהמודחק
שחםחיהמדומה,מנסיעהמכתביםאתקוראתהס

מאירהשמירוזיוההנשיתהדמותאתקוראת

שיריםבשלושהמדוברבדבורה"."הסתכלותאת
ההגנהכתבאתגולדברגניסחהבהםקצרים,

שניסואלהעלההתקפהכתבואתשירתהשל
אתמסמןדיקמןעמינדבשורותיה.אתלכופף

איךומראהגלדברגושלהתרגוםטריטוריית
שירתה.שלסיאמיתתאומההיאזוטריטוריה

עלאופיבעדותהרצףאתמסייםפרסשמעון
לשירתה.אהבתוועלהמשוררת

ההתחלה.התחלתרקהיאזושסקירהספקאין
לקוראיוהתזמורתכליאתמעטלתאררציתי

שרותלהגידרציתיהזה,הספרשלהעתידיים

תוויםסולםמציעותויסמןוענתקרטון-בלום
אפשרבומרתק,למקוםאוזנינואתומקרבות

 •בלוז.לגולדברגלהאזין

המלכהלגבירתישלום

הקיבוץהוצאתואני'המלכהקניוק:יורם
עמ' 176 , 2001פועליםספריתהמאוחד

שהםכפיח,יהשכאליזבתהמלכהשלפניהעל
יורםשלהחדשהרומןעטיפתעלמודפסים

תפורהכתרמלכה.נולדהשהיארואיםקניוק,
במידהשפתיהעלמרוחהאודםבתסרוקתה,

לאשלעולםמישלעינייםלהוישהנכונה
סולםוגםוורהולאכדיהואהציירלג'ינס.תתפתה
חתרניתבצורהלהתגרותהמנסה Iשלוהצבעים
הפרוז'קטוראתלכבותמצליחלאהטקס,בכללי
הדרמשדרתהיאמלכותי.אורפניהעלהמתיז

חלקהואשצ'יפסוכמוזמןמשדרשהגיג-בןכמו
לונדונית.במסעדההנקלהמדגנפרדבלתי

אנגליההמילהאתמחליףשדיוקנההזאת,המלכה
גיבור Iיזרעאלילנתןמתקשרתהמדינה,בוליעל

מטאפוריוינטרסולםשאלה.ושואלתהרומן
לאמופתע,הואאדמה.רעידתבגופומזהה

הזההפנטהאוזבריצוףהואהספרשלהגדול
פיעלכותבקניוקג'אזית.שפהשלבמרצפות

לפרט.מפרטעצמואתהמעציםתווים,סולם
ברווחאותה"מנגן"הדמות,תואתמניחהוא

צלילים,מרווחיוצרובכךלפנטזיהדיוקשבין

בביתהיהלאהואמשקל.ישלמטאפורהשבו
שלוהצליל"רזה".שפהמהיבושלימדוהספר
גיטרהגם Iחלילגםישהמיליםשבתזמורתזוכר
סמוימנצחיםשרביטמניףהמספרתוף.וגםנס

בלשוןשמדברתמלכהביןהרמוניהויוצר
גםהיאשלושהשפההיסטוריוןלביןמצוחצחת

שיונהעבריתאותהובעיקרפלמ"חגם Iתנ"ך
וכ"בת-מתרחצת"כ"אשהאותהתיארהדולך
ההימנוןביןכתובהספר Iתרצואםנקיה".שבע

 " God Save The Queen "שמבקש:הבריטי
ה"סקסלהקתשלהחצופהההצעהלבין

קניוק- " God Shave The Quee"חפיסטולס":
למקפצה,העלילהאתהופךובכךומגלחשומר
האוניברסיטהמשגרתחייואתמנערהגיבורשבה

בכךלחלום.מציאותשביןהמיםרווחאלוקופץ
אותוולהאירהיסטוריפרקלפתוחקניוקיכול

 1נהדררומןלנולהציעקניוקיכולבכךאחרת.

 •לרומנטיקה.סיכוישישהמוכיח
סומקרוני
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ברוךשלהמגפיים

 , 2001כתרהוצאתלב,בתוםברוך:אדם

עמ' 416

כרזןארם

לככתום

ישאםספקאבל Iבחיינוישאוקסימורוניםהרבה
שהריברוך.ואדםלב''תוםה'צומוד'מןיאירונ
מחושבלמופעמותג,שםמזמןכברהואברוךאדם

פוזהוכוחנות,כוחשעיקריוהיטב,ומתוכנן

הטובעניותהמניפולציותכלוסךויומרנות,
שביניהם.

לעברית,יהודיתשביןבמתחיםדיוןהואלבבתום
כברמחדש,לאחדש,לאהישראלית.לביןוביניהן

ועזימחכימיםאפילוובביקורת,בספרותכמותוהיו
לקודמיו:שאיןחשובנכסישלברוךאבל .ביטוי

החילונים, Iשרובנווהמורשית,התורניתהספרות

ציפיהלעוררכדיבכךדיבה.מדופלמיםנבערים
נדמהלרגעיםחד-פעמי.כמעטשונה,מקיף,לדיון

אובציטוטנאחזיםאנווכברמתגשמת,שהציפיה

לדעתשאין Iבספרהבעיותאחתזאת-באזכור
מכפיףשהמחברמניפולטיביאזכורומהוציטוטמהו

יואלר' Iמסאטמרהרב'הבדבריכמו-לצרכיו
בידידכאניכמכשירהעבריתאתהתוקףטייטלבוים,

ובסופו Iשלנוהעבריתאת"דברבמילים:הציונים
היוםאתהאםגם Iכמותנוציוניתהיהתהליךשל

התודעה."אתקובעתהשפהכינאמן'אגודאי

עיבוד-מתוך-אלאהרב'ה,שכתבמהזהלא Iכמובן
שלנגישה'ה'בלתיהעבריתמןחירות-יתירה

אםטלפון.בשיחתברוךאדםשמאשרכפיהרב'ה,
מנייןציטוט?סימניבתוך'עיבוד'להכניסמדוע Iכן

והיכןייחוסבעלמקורמסתייםהיכןהקוראתתדע
יצוטטלאומדועברוך?שלהמגפייםנטועים
מקצתתחוששהקוראתכדיבקצרה,רקולו Iהמקור
משלפירושמסוים,במאמץותעלה,השפה,ניחוח
בסיסאתהשומטיםהדבריםמקצתאלהעצמה?

שנדמהברגעועוד:כולו.הטקסטמןהאמינות
אותואלאותההמקרבתפנינהמצאהשהנהלקוראת

עודאחריבלהיטותדולקתהיאוכברלה,זרעולם
ותחתיוהוא,אףנשמטהסיכויהרימידע,קצת

מסאטמרהרב'האם"גםוחמקני:נפוחמשפטמנוסח

לשרטטאלהאזכוריםבכוחאין ...מעטלאמוזכר
אינוהישראלימהשיחוסילוקו Iשלוממשידיוקן

ממשי''דיוקןלא ;" ...אלהאזכוריםידיעלמתרפא
שהיאבדברים,אחיזהשלשמיניתאלא Iכאןנדרש
לעצמה.רפואה
הדיוןאתמסתמיותומפקיעהחיתהכזאתאחיזה

לאישושנזקקשמישהולאהפוליטי.השיחבשפת
 1שרוןאריאלפרס,שמעוןשלהסינתטיתהעברית

לעומת Iיחדגםועבריתיהודיתמעוקרתברק,אהוד
משהשלוהעבריתהחילוניסנהמשהשלהיהודית

העבריתמדולליברשימת .התנ"ךמןהשואבתדיין
מנחםאתגם-לטעמיבטעות,-המחברכולל
היהודי-הניצחוןנאוםאתלשכוחאפשראיךבגין.
הנרגשותהתודה(מילות ?-1977בבגיןשלעברי

אחרילכתך Iנעורייךחסדלך"זכרתייתוילרע
המתלהמיםהבחירותבנאומיאפילו ,)" ...במדבר
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בעברית-יהודית:מעוגנתבגיןשלשפתוחיתהשלו
להתעלםאפשרואיךאצ"ג. Iז'בוטינסקי Iהתנ"ך

אבאשלהבהירה,זאתועםהחגיגית,העבריתמן
פוליטית.רטוריקהעלבדיוןאבן

מתוארתבהןאנקדוטות,בכמההספרשלמיטבו
שלהממולחתסבתו Iוכטפויגלרחלבלומההרבנית

ממנהיוצאעגנוןש"יהערומהאמןשאפילו Iהמחבר
שזוריםבהםהקטעיםמקצתוכןריקות,בידיים

עםבהכרחלאיעקב,יצחקר'בעלה,שלמפגשיו
אחתלאשאף Iגביראותוכמוהישוב.אווילי

ומשהשיבגחונה,עלמעטגםהתרוממהמשאלותיו
מקנאתועגנוןחדלשהשיב,מהרוחבאורךהרבלו

תחתיה,והתקנא,יעקביצחקר'שלברבנותו
להיותהיהעשויזהכלעדן.בגןהמובטחבמושבו
שבאמתוך Iברוךאבללב,בתוםנכתבאילו Iנחמד

והאדרהלשמו.כתבוסבתו,סבושללשמםלכתוב
השורה.אתמקלקלתזועצמית
חרוצות Iבזיל~תואדםפניכמונפש;ראיהיאכתיבה

הקטנות,הרמאויותהמסחררות,השאיפותבה

הדיוקןכמוהיאלפעמיםהשתוקות.התבוסות
הגגבעלייתמסתירגריישדוריאן Iהאמיתי Iהמצויר

זקיקיעדייןאצוריםברוךשלבכתיבה .שלוהאפלה
מסוים.בהידוראםגםשהסתאב,קדום,כישרון

מכסהאינודובב>לאהד"רשל(ביטוימסואבהידור
לעיןהמזדקרים Iהזמןבתוךומעשיםהזמןנזקיעל

 •רע.כולסטרולשומניים,עמימותבעודפי
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מאודמתחשק"בהעדר",המילהאתפעמיםהרבהכךכלפינסקישלבשירושקוראיםאחרי
דור:משהשלמשירמצטטאנישליההבהרהאתבהבהרה.הסמוראישלחייוסלוןאתלרהט
טשטושעודוהנהבערפל."מתעטףהיערמתארמהביל.;האחויורד.גשםמבהיר:;"השיר
המתבונן.בעיניעדייןהכולכיהמבהירנפלא
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סיפורלהעתיקאפשראי
דבראותוושיישאר

 ,אלזאיז'כמואבלארכמוהפנו:אברהם
עמ' 174 , 2001החדשההספדיההוצאת

השוטףהנוצרי",ל"גלהפנוארבהםגםהצטרףוהנה
 ,שביליבנימיןשלספריהםדבמות ,ספרותנואת

סיפורים ,בניראויותם ,מגדאייל ,פינטודניאל
 .ועודועודקניוק,יורם ,הרצפלדסמדרשלקצרים

בכותרת,כברנמצאתהמובהקתהנוצריות

אבלארביןהידועהאהבהסיפוראלהמרפדות
לאלואיז.
(יונהמורההןהפנושלבספרוהראשיותהדמויות

ותלמידה,טנא)ליוסףשמואתשמשנהסוכורובסקי
האהבהסיפורהואהסיפורולוזנאומטי>(מרים

נסתיימולאבכךאבלהמקורי.בסיפורכמוביניהם,
חדשה","בריתהפנוכאןכותבלמעשהההקבלות.

כרתשהואהבריתאתבפנינומציג ,נכוןיותראו

פותחהואהעולם.עם ,עצמועם"אלוהיו",עם
 1שלוהפרטיהמיתולוגיהמערךכלאתבפנינו

המוסרעל •בשבילוהעולםעומדמהעלומספר
כשאניליכואבפיסיולוגית.שליהמוסר("מערכת

לזולתאהבההאהבה.ועל ;) 35עמ'הישר"מדרךסר
באהבהומתרכזתשמזדקקתזולת,הואבאשר

יונה(כמוממנה,בורחשהואאהבההרומנטית.

ללמודצריךשהואאהבה .) 99בעמ'המוזכרהנביא,
בסקיורוטוביונהלאט.לאטאליהלהבשיל ,לקבל
הראשונהבפעםהאהבה.בזכותמחדשונולדמת
טנא,ליוסףשמואתמשנההואכאשרמת,הוא
זכר.לוישארלאשמאשפחדהמת,חברושםעל

שלאהבתהבזכותמחדשנולדהואהשניהבפעם
נאומטי.

ועדינות,תחומותמרצפותעלשבנויסיפורזה
מסתירותאבלרפה,בקומשורטטותזרית,מרובעות

במשחקוכמוורוחשת.עמוקהמיתולוגיתקרקע
ששורטטהריבועיםעולםביןלקפוץאפשרקלאס,
היהודית,הדתהיאהראשונההשכבה .עבורנו

כמווהמים,הלחםכמובסיסית Iתמידשנמצאת

תוספות.ותוליםמרכיביםעליוהשורשים,עםהעץ
מזיגהמורכבת,עולםתפיסתבפנינומציגהפנו
שונות.מדתותשוניםמוטיביםהשואבתדתית,

ההתמסרותועלהאהבהעלדיברהבמיטבההנצרות
ונותןהאהבהאתמדגישהפנו .לאחרהמוחלטת

שמקרבתפרשנותלהתמסרות,שלוהפרשנותאת
הראשוןהסיפורקרוילכןהבודהיזם.אלהנצרותאת

אבלמוחלט,אמוןלתתלמה".הדלאישל"השכפץ
זהלחיות.לחיות.למות.לאכשנפץ.מוגןלהיות
שלושתנשעניםעליוהעמודהספר'שורש

לאלחיות. .החובה •הצורךהרצון'הסיפורים.
להרגך.שבאלזולתהסוףעד"להתמסר"לאלוותר,
האושר.אתשמעניקהזוהיאהרומנטיתהאהבה

מרוצה:רקלהיותאפשריונה-יוסף,פיעלבלעדיה,
זקוקלאמרוצהמרוצה.בעיקרהייתי"תמיד

זולת.צריךמאושר .לעצמומספיקמרוצה .להומור
הומור.חייבה'עודף',מפניעצמיתלהגנהוזולת,

הפנר···אגוהם

 ~כמו ,~אר Hכמו

 ,) 132(עמ'מובן?"אני

יונה·כהפכים.ומריםיונה-יוסףאתמאפייןהפנו

מרגיש.ממשלאבעצם,או"מבחוץ",מרגישיוסף
בדיזנגוףמהפיצוץפגיעתושלהסימבוליהתיאור
 :מהותואתמשקף

קציצה?כשהגעתי?נראיתיאיך ·"

אבלקשה.ענייןזהלשאולללכת,להתחילכמו
מתבגר.יונהכשצריך,שאל.הואהנה,

גרעינים.מלאמבחוץמסתכלים.מאיפהתלוי .
כלעלמהחנותושקדיםפיסטוקלבנים,שחורים,
הואפצוע,כשהוא ,) 80<עמ'והגב"והבטןהפנים

אליודבוקהידעעליו.הגרעיניםשכלכמימתואר
מפיגוע.חיצוני'ממשהונפגעיונה-יוסףמבחוץ.

קוראהואכאשרמבפנים.חשהזאתלעומתמרים
<עצההעולם,אתולחקורלמסעותלצאתלתלמידיו

בעקבותלמסע,יוצאתהיאמממש>לאמעולםשהוא
מרים-מדיהשטראוס.לוישלעצובים""טרופיקלים

ממי?בהריון.כשהיאשנים,ששלאחראליוחוזרת
ויוסף, ,) 146(עמ'הקודשרוחנרמזתכןברור.לא
הסיפור(ראו"קדוש"בןמגדלהחדשה,בבריתכמו
 •בנושאינוהספר)אתשחותםמלאכים"של"גור

ומסייעות.עוזרותהמריותשתיהחדשה,ברביתוכמו

בסיפור'הילדיםבפי"זונה"קרויההמריותמןאחת
בתשובה.שחזרההחוטאתמגדלנה,למדיהכאיזכור

והאבמתה,האםכי Iהנוצריהסיפוראתמהפךהפנו

של(ב"גורמשלהם.בעולםנשאריםוהבן
מלאכים"),

הספיראלי.הזמןהואבסיפורמכונןשהפנוהזמןסוג
היותהמעצםשמכילההקוית,ההיסטוריהלאזו

העתיד,לגביוהברורההחזקההתקרהאתלינארית,
והיאושהטרגיותעםהמיתולוגי'המעגלי'הזמןולא

 1אלואיזכמו Iאבלאר •כמוכמוזהמהחיים.הגדולים

כמו.רקאבל
ואלואיז-[לאבלארמריםלהם,דומיםלא"אנחנו
יותראותךאוהבואניאת.ואתאנירקאני .]ע.ק

בכלל.לודומהלאואניחלם,שהואממה
אידומה.דיאניואפילודומה.אתהדומה.אתה .

<עמ'דבר"אותוושיישארסיפורלהעתיקאפשר
116 (. 

שלתמונותהדפסיעלמסתכליםכששניהםאו
הנדרייקהשלותמונתהעצמיפורטרטרמברנדט,

התמונותשתיבמים.ופוסעתשמלתהאתמרימה
בדירה:יונהאצלתלויות

מזמןשמתהאיששלבפניםהסתכלו"הם
שלו.ובהנדרייקה

לה.אמרהואואני'אתזה •
אמרה."היאקודם,מתההיא .

 .הפנושלבסיפורגםקודם,מתהאכןומרים
בנויהמציאותהוייתאלשפורץהעכשויהאירוע

בעדינותשנוגעיםוארוכים,דקיםכלונסאותעל
זהיםאינםאךעליהםנסמכיםאחרים,באירועים

יוצר Iהעבראלדקיקיםפתיליםשולחהכוללהם.
קשה •להתירושקשהסבךשלמורכבותפקעות
לאבעצםדברשוםכיההווה,מןהעבראתלהפריד

שלבזיכרונםרקאוממשי Iזכרישדברלכלמת.
הופךכולם,הסיפוריםגיבור Iעצמויונההאנשים.

ומרים.יוסףשמתו:לאנשיםחיהמצבה
לסיפורמתחתמונחהזההאינטליגנטיהעומקוכל
 •בגרון.וויסקיכמוומשובחחלקונעים,זורם

עלזןקציעה

סגלוביץזוסמן
טגולנרשמואלמיידיש:

• 
 ,ליעניב;תשלשבושף

: T :-• • 

ר; t י~~ל wע.~יב;ת
ס~~ש·ן ry ~~ס~ליא
 .ך~-ל~~לף~ים םי~:~

 ,ש~~סן ry ;ןס~ליא
 ;רס~~ ט;~?~רז
 ,ליעניב;תשלשבושף

: T :-• • 

ל~ןאר?~ל ryלקל;ע
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קדישמןשהמבבעקבותשירים
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 . .. .ר;נה. nהאהאפנה.בגזתלתליו
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הדריכה.שטיחתלתליאת
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מתכתמורל . 6
ה. t ן.;ר~ ת~~~~א;סךת 79 ~~ ן~~ ר.:
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חםרגעע;טפ;ת ,פסלצמראצנע;תכר'י;ת
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התוכותכמלחמתאבנים 1:~ו
שקלובסקירחל

הוצאתכוונות,תיאום :סבתוחיים

עמ' 167 , 1999אחרונותידיעות

ביתןזמורהאליהו'גילוייזהר:ס'
עמ' 199 , 1999

[i] הואסבתוחייםשלכוונותיאום
שבו ,אוטוביוגרפיחצירומןכנראה

עםארצהעלייתואתהמחברמתאר

בישיבהלימודיואתממצרים,משפחתובני

אתובעיקרבררושלים,בבית-וגןתיכונית

אותההכיפורים,יוםבמלחמתאותוהקורות

רומןאבלהגולן.ברמתבקרבותכטנקיסטעשה

אישי.חייםסיפורתיאורבגדררקאיננוזה

לזהמעברבהרבהגדולהסבתושלהאמביציה

במלחמתדתיתספרותיתאבןלהטיל-והיא

 ,בארץהמתקיימתוחילוניםדתייםביןהתרבות
ליבוביץ'ישעיהוייחלושלהמהסוגמלחמה

בעקבותיובתוכם,ואני ,ממוקיריווכמההמנוח

פשרהלדעתירצויהלאמעצמם.או

מלחמתאםכילאומית,אחדותאוקואליציונית

ואישאשהכלשלחייהםאורחותעלתרבות

חילוניםוביןלדתייםחילוניםבין ,מישראל
לחילונים.

רואהשאניהרבההערכיתהחשיבותמכאן

החלטתיומכאן ,סבתושלכוונותבתיאום

העולםהשקפתלתיאורזוקצרהמסהלהקדיש
ואעשהזה.ברומןסבתושמציגהחייםודרך

לביןזהספרביןההשוואהדרךעלזוהצגה

כברשעליו ,יזהרס'שלאליהוגילויהרומן
הואאףהנסבספר ,הדיבוראתבזמנוהרחבתי

ונגדבדרוםאמנםהכיפורים,יוםמלחמתעל
חייםותחושתעולםהשקפתוהמתארהמצרים,

 ,סבתושמציגלאלהלחלוטיןומנוגדותשונות
 ,מאודיקרהיקרה,אבןהואאףוהמהווה
חייוואורחלבועלהאמורההתרבותבמלחמת

 .מישראלאדםכלשל

ספרישניהםהםאליהווגילויכוונותתיאום
מלחמתסביבכאמורנסביםושניהםמלחמה

עלשעברההאדמהרעידתזוהכיפורים,יום

 .במבחןהועמדקיומהכשהמשך ,ישראלמדינת
איןמלחמתזובמלחמהרואהסבתוחיים

לאמגןמלחמתבהרואהיזהרואילוברירה,

אלמלאממנה,להימנעהיהשאפשרהכרחית,

משניהפוליטיקאיםשלוהרישעותהטיפשות

החייליםמוצגיםכאחדהספריםבשניהצדדים.

אםאמיתיים,כגיבוריםהישראליםוהמפקדים

וכמהונבזיםפחדניםכמהגםביניהםישכי

מתואריםיזהרשלבספרוקרב.בהלםהלוקים

ובמיוחדהמלחמהעלרביםוהרהוריםדיונים

בעודהכרחיותה,איאוהכרחיותהשאלתסביב

משמים.גזירהבמלחמהרואהסבתושחיים

חלקלאורהמלחמה,בתקופתהאמיןסבתו

במלחמה,תנצחשישראלהיהודיים,מהמקורות

בהעומדיחידיםלוחמיםשלגורלםרקוכי
במחשבהעולהיזהראצלואילובסכנה,

במלחמה.תובסישראלשמדינתהאפשרות

שלהאילתורכושראתנסעלמעלהיזהר
גםבשטח.הישראליםוהמפקדיםהחיילים

נחישותואתזהאילתורכושרמתארסבתו

כושרמציגהואזאתעםהחיילים.שלדעתם

עודיש .יעילותווחוסרעליבותובמלואזה

כספריהספריםשניביןושונידמיוןנקודות

עליהם.להתעכבהמקוםזהלאאךמלחמה,

היאהיהודיתשההיסטוריהמאמיןסבתוחיים

מדינתוכיקוסמית,משמעותבעלתדרמה

סבתווגאולה.אתחלתאבבחינתהיאישראל

הרמוניה ,שלוהרומןבפתחלפחותמוצא,

אדםלביןהשמיםוגרמיהטבעביןותיאום

בתארונפתחכוונותתיאום ,אכןמישראל.

זופתיחהכאןואביאזה,מסוגמרביההר

בהרחבה:

העיבלאקלענןבטהרתה.עמדה"הלבנה

ישראלשיבואובענווהחיתהממתנתעליה.

שיבואלחתןשממתנתככלהאותה,ויקדשו

לחופה.שתיכנסקודםהינומהעליהויפרוש

ואמרה,המקוםלפניהלבנהשעמדהמשעה

ונזף ,אחדבכתרמשתמשיםמלכיםשניאין

עצמךאתומעטילכילה:ואמרבוראהבה

ענווהמידתלהקנתה ,הדיןאתעליהוקיבלה

מאירה,שהיאפעםבכלשעה,ומאותה ,זו

שורות .חןלהונותנתשבההענווהאףמאירה
וגו',כנגדה",מרקדיםהיוחסידיםשלשורות

בסגנוןכתובכוונותתיאוםהרומןכללאאגב,

 ,החילוניהקוראבשבילומוזרזר-זהומוזרזר
מיוחדלשונימסגנוןמשהואבל-לפחות
אך .כולובספרנמצאלנוהמוכרמןושונה

טוברצוןמעטעםיוכל,החילוניהקורא

הסגנוניהמכשולעללהתגברברוכה,וסקרנות

לשונישסגנוןגםמה ,בספרלקרואולהמשיך

 .מחנולחלקמהרהעדעשהבזה
המאורהההרמוניהמשתבשתהרומןבהמשך

מיטיבסבתוחייםליהודים.השמיםגרמיבין

לומפריעההגולןרמתבקרבותכיצדלתאר

אתהיטבלטווחממנועתומרבהבוהקתהשמש

שלמצבשוררהמלחמהבזמן ,אכןהטנק.

לגרמיהיהודיםביןתיאוםוחוסרדיסהרמוניה

מבחינההמלחמהאתהמאפייןוזההשמים,

המתוארתשהרמוניהאף ,כןכמוקוסמית.

הרי ,בסיומוכנהעלמושבתהספרבפתח

היהודישלבהשתדלותיותרתלויההיאהפעם

אינהשובבהוהאמונה ,המתפללהמאמין
תמה.אמונה

להיסטוריהאיןיזהרס'שלאליהובגילוי
בואיןואףקוסמיתמשמעותהיהודית

תיאוםאוהרמוניהבאיזושהיאמונהמלכתחילה
לפי .להיפךהשמים.גרמיומישראלאדםבין

בכלל,אדםולבניליהודיםאדישהטבעיזהר

לרגשותיהםלתפילותיהם,למעשיהם,
סינימדברמתוארלמשלכךולכוונותיהם.
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יזהר:שלברומן

מעלזוהריםשמיםגרמישלהזו"בתפאורה

אכפתשלאעצומיםכוכביםכישפה, ,סלעיהר

ולאמהםולאמכולנוולאממךלאכלוםלהם

עלגברמיאולא,אוחייםאםולאמכלום,

ואילולמטה.ונשארקטנותהואזהכלמי.

לאזה,כלקייםולאזהכלאיןלמעלהשם

 ,לעצמורקאוליכלום.משנהולאכלוםקיים
אףאלולאאליךלאמאירבלעדיךאוואיתן

לגמריואתהמאוד.שמבקשמיאללאגםואחד

והיינומיותרים,וכולנוזריםכאןוכולנוכאןזר

כולךואתהלא.אוכןאתםאואתהזהאםהך

הדברמולערךוחסרקטןעסקרקכולכםואתם

החוגגתהכוכביםביפעתוהזורחהאדירהענקי

חוגגתכוכביםתפארתאיזויפעה,ואיזוהזאת,

מותם ] ... [בשנינוגעלאאחדאףאבלשם,

השמים.שלעסקםאינווחייהםאדםבנישל

עלינו.לדעתבליבנו,לגעתבליישנםהם
עמ' ,אליהו<גילוי ,,הללויה.לשירעדיפים
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חייםשלכוונותתביאוםאפואמוצאיםאנו
תפיסותשתייזהרשלאליהוובגילויסבתו

-מזוזובתכליתשונותחייםותפיסותעולם
אתאיסטשלוזו ,אחדמצדהדתיהיהודישלזו

השונותהתפיסותושתי ,שנימצדמודרני

מלאביטויבהתאמה,אלה,בספריםמקבלות

ומקיף.

שלרביםתיאוריםכאמורישאליהובגילוי

דיוניםאיןכוונותתביאוםומחשבות.דיונים

"דבריבעיקרבוונמצאכאלהוהרהורים

שלזהבספרחושביםואיןכמעטגםתורה".

היהודייםהקודשמספרימובאותללאסבתו
גישותשתיאלהואדמו"רים.רבניםומדברי

השאלהאיששלזולחיים:לחלוטיןשונות

אמת.אמנם.מזה.האמונהאיששלוזומזה,

מוצאיםאנוהסופריםשניואצלהספריםבשני

ביניהםוהשוניההבדלאמונות.וגםספקותגם

אחדכלשלבלבוהכףאתשמכריעבמההוא
מהם.

הגיבורבלבגםמתעורריםושאלותספקות

חברומותבעקבותבעיקר ,סבתושלהמרכזי

זהמוותבמלחמה.ב,'דוהתם,האהובהטוב

אמונתואתזהספרגיבורבלבמערערחברושל

מאמשינוב,הזקןהאדמו"רשלבברכההתמה

 ,שכביכולאדמו"רשלברכהולדב,לושניתנה
עושהוברכתוהואמופתים"בעל ,הספרכלשון

כוונתמתוארתהרומןלאורך ,כך ,,רושם.

אותוולשאולזהרבאללעלותשלוהגיבור

זאת,עםדב.שלומותוזוברכהבדברשאלה

אישובראשונהבראשהואכוונותתיאוםגיבור

בסיומוגםהדתיתבאמונתודבקהואאמונה.

זה,דתיהתבגרותרומןאוחניכה""רומןשל

סתםלאואולירק,היאבסופושלווהאמונה

יותרומיוסרתמפוכחתבוגרת,אמונה ,"קר"

-הספרכלשון ,שכן .בפתחומגלהשהואמזו
יוצרשללכוונתוכוונתולכווןיכול"מי

 ,) 166<עמ'האדם"

כאישרקלאאליהובגילוימתגלהמצדויזהר

משאלותשלכאישגםאלאושאלותספקותשל
נפש,יפההואיזהרתקווה.שלכאישאיתנות,

אלוואצילותויופי ,אמיתיחילונינפש,אציל
-הסיפורבפרטיהןזהבספרולביטויבאים

שינילענייןרקאודווקאמתכוונתואינני
מעברלדעתיבזמנושנופחהמצרים,שלהזהב
לחיפוש ,למשל ,כוונתיאלא-מידהלכל

כמו ,אליהוהמסויםהחיילאחרוהנחושהמסור
נראהכךשלשמה,הכלליתהעללמטרתגם

שאיפתוהיינו-הזההרומןאתיזהרכתב ,לי

בעקבותהשארביןהמלחמות,לקץלהביא

הואשאותםהכיפוריםיוםמלחמתמאורעות

זוועותבעקבותרקלאאך ,בספרמתאר

בעזרתלהגיעיזהרמקווהזולמטרההמלחמה.

חיישלהבלתי-מותנה,המוחלט,לערךטענות

לערכיםלהכפיפושאיןערך ,ויחידיחידכל
וגאווה,כבודגבולות,אדמה,כמומזויפים

זהיסודיערכיםשינוילאומיים.אואישיים

שורהמצטטיזהרהמלחמות.עידןקץאתיביא

במוטופסואהפרננדוגליוהפורטהמשוררשל

שיפתחושמחכהמיאהיה"תמיד :אליהולגילוי

רוצה ,,דלת.בושאיןקירלמרגלותדלתלו

ולהערכההמלחמהלקץתמידיקווהיזהרלומר:
 ,ויחידיחידכלחייערךשליותרומלאהנכונה

שאיןמשיחיות,אוטופיות,תקוותאלהאםגם

 .וחברתוהאדםבטבעאיתנהאחיזהלהן

כאדםכוונותתביאוםמתגלהסבתוחייםגם

ספרוכמוזה,ספרוגםנפש,ואצילנפשיפה

 ,כךביסודו.מלחמתיאנטיספרהוא ,יזהרשל
אתובפלסטיותבפירוטזהברומןמתארסבתו

גםהמלחמה.שלוהטרגיותהזוועההטמטום,

המלחמות,לקץלהגיעשואפיםיזהרגםוסבתו

שואףיזהראךהשלום,אללהגיעשואפים

שסבתובשעה ,עכשיולשלום ,בימינולשלום

ו
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שלהדתיבמובןהימיםבאחריתלשלוםכ~ה

טבעהואיזהרשלהשלוםאויבואםהמושג.

סבתושלהשלוםאויבהריהאדם,וחברתהאדם

תורהעולמעליושפרק ,החילוניהיהודיהוא

לקראתמוצאיםאנוזולאמונהבהתאםומצוות.

ה"מטיף"שלםפרקכוונותתיאוםסוף
ומשובבמפורטתיאורידיעלהשבתלשמירת

שבשמירתה.העונגשלונפשלב

שלכוונותתיאוםעלזוקצרהמסהכאןעד
לסיום .יזהרשלאליהולגילויבהשוואהסבתו

במלחמתאלואבני-חןששנירק,לומרברצוני
לדתייםוחילוניםלחילוניםדתייםביןהתרבות

 ,מישראלואשהאישכלשלנפשםעל
קראשטרםמיבפנילקריאהמאודמומלצים

שנתיים>לפיבישראלאורראו(שניהם-בהן

הבוגריםהחילוניםהקוראיםבפניובמיוחד-

חשבוןמתוךלחיותהשואפים ,יותרוהמגובשים

צורות-חייםשקילתעל-ידימתמיד,נפש

רבותאלטרנטיביותוחשיבהתחושהוצורות
הספריםששניגםמה ,האפשרככלומגוונות

ברמתואחדכלומרגשים,טוביםרומניםהם

 •הוא.ובדרכו
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ברקאהודנסע ,רמטכ"לעדייןשהיה ~
ביוםלבקרחייליםמשלחתבראש

שםשנשאבנאוםבאושוויץ.השואה

אניהתנצלות,זוחיתהשמאאו-צערהביע
כךעל-הזיכרוןמןהדבריםאתמביא

הגיעהלישראלההגנהצבאשלזושמשלחת
שלומניחאנישנה.חמישיםשלבאיחורלשם
אילוכילומרכוונתואםמפורשותנשאלהיה

מלחמתבימיקיימתישראלמדינתחיתה

שישחזקצבאאותולהוהיההשביח,העולם

-השואהאתלמנועבידהעולההיהכעת,לה
שניתוחרקחבללכך.שהתכווןמכחישהיה

להביאאלאיכולאינוהטקסטשלפשוט
מחושביםהלאדבריומקום,מכל .כזולמסקנה
היטבמשתלביםהזההמחושבהאיששלהאלה

מאזאצלנוהמככבתהלאומיתברטוריקה

כדיחזקה,מדינהלנודרושההמדינה:הקמת

מניעת ,כךאוכךשואה.שובתהיהשלא
מדינתשלקיומהכעילתמוצגתשניה""שואה
ישראל.

באותוגוריוןבןהשתמשאייכמןמשפטבזמן

המשפטקיוםעצםאתכשהציג ,רטורימוטיב

שואה.למנועישראלשלליכולתהכהוכחה
אמרבריטיעיתונאיעםאזשנערךבראיון

זרטלעידיתשלבמאמרהכמובא ,בן-גוריון

כיהמקדש",ביתכותלאלהעםבית"מאולם
עלדרמטיבאורחמכריזהזההפומביהמשפט

בידהשישכךעלומעידהיום,שלהעוצמה
 ,היחידהיעילבא-כוחהבאמצעותהיהדות,של

למשפטולהביאולתפוסלעקוב ,ישראלמדינת
תיכשל"אםמוסיף:הואומידרודפיה.את

יהדותעללהגןיוכלמי(ישראל),זומדינה

חדש!"אייכמןומפניחדשהיטלרמפניהעולם
ממאמרמובאההכותבתמביאהמקוםבאותו

משפטבעקבותטעןובודייןמשהאזשכתב

ורקהזאתבארץ"רקכיספקאיןכי ,אייכמן

בואמפניהיהודיםעליגןאשרהואהזההעם

שנית".כזושואה

מבנהאתהמעצבתהטראומהאכןהיאהשואה

אבלהאחרונים.בדורותהיהודיהעםשלהנפש

נופלתרטוריקה-הלוגילכשללרגענניח
העובדהמןהרי-כאלהלכשליםטרףתמיד

ולהביאלתפוס"לעקוב,יכולהישראלשמדינת
שוםאיןלשעבריהודיםרודפילמשפט"
יהדותעל"להגןבידיהכילהסיקאפשרות
חזרהמפנימשמעחדש",היטלרמפניהעולם

אםספקהנאצית.גרמניהשחוללההשואהעל
הישנותשלבמקרהישראלמדינתתוכל

השביחהעולםמלחמתשללאלודומותנסיבות
מעידההיותרלכלעצמה.עלאפילולהגן

אייכמןשלבלכידתוביטוילידישבאההיכולת,

 .בימודיעיכושרעל ,בישראללדיןוהעמדתו
-הטרורלסיכולפעולותשלהצלחתןגם

-ודומותיהןסבנהמטוסאנטבה,שלכאלו
יחידותשלמבצעיכושרעלאלאמעידהאינה

הצליחו?שלאאלואתלזכוררוצהומי •קומנדו
אלה,מ~בצעיםאחדלכלהזיכרוןימיאבל
ימיכלוכמובןהאחרים,המבצעיםולכל

וטקסיהמלחמות,ולחללילשואההזיכרון

לרגליטירוניםוהשבעותמשואות,הדלקת
ו"מסעי-מצדה,פסגתועלהמערביהכותל

נזכריםשבהםימיםסתםואפילוכומתות",
והשואה 1948בשנתרקהוקמהשהמדינה

הזדמנויותהםאלהכל-לפני-כןנתרגשה

ולחזרההישנותהקלישאותמןהאבקלניעור
שלקיומהשעילתהמנטרהעללעייפהעד

באותוחדשה.שואהמניעתהיאישראלמדינת
נשתרשההציבוריתהתודעהשלחושבלאחלק

מדינהלנודרושההקביעה:כאקסיומהכמעט

המכתביםעמודישואה.עודתשובשלאכדי
מאזיניעםהטלפוןשיחותותוכניותלמערכת

משמשים-ימינושלהווקס-פופולי-הרדיו

שלזור~יהלהשתרשותיומיומיתכמעטעדות
כילתושביהרקלאשואהמפניכמגןהמדינה

העולם.יהודילכלגםאם

אמפירית-רציונלית:הוכחהכאילוגםלכךיש
שחיו-יהודיםמיליוןשישהכיהיאעובדה

הסכנהלקריאותלהאזיןוסירבובאירופה
אתמהםמנעושהבריטיםאולארץ,ולעלות
ששאותםואילובשואה,נספו-אליההכניסה

ארצהוהגיעושהקדימוהיהודיםאלףמאות
זאתוכל •ניצלו-חשביההעולםמלחמתלפני

כאןשהיהבכךדיהמדינה,היותבטרםאפילו
כמובןוישעצמו.עללהגןהמסוגלחזק,יישוב
שעלואנשיםשלאישיים""סיפוריםהרבה

נספומשפחותיהםבניואילומועדבעודלכאן
 ,בביקורשםשהיומכאןאנשיםשלבשואה.
אבלכולם!אמיתייםסיפוריםואבדו.נלכדו
היאאיןאמנםהוכחה.שוםבהאיןהזוהאמת

שלשלדידוסטטיסטיקה,אינה(גםשקרסתם

חצי-אמת.היאמשקר>,יותרהיאטורייךמארק

 .משקרגרועההיאלפעמיםכינאמרשעליהזו
בארץשחיינו ,שאנחנוהעובדהאמנםנכונה

היושרשורתאבלממנה.ניצלנוהשואה,בזמן

הלא-היהודיםכלגםכילהודותמחייבת

לל~דה,,לארגנטינה,למקסיקושהירגוציונים,

אלהגםו-הבריתלארצותלומרצורךאין
נגדמעמדהחזיקהשאילולאבבריטניה,שחיו

לאגורלםהשביח,העולםבמלחמתהרגמנים
-והולנדצרפת ,פוליןיהודימגורלשונההיה

במדינהחיושלאאףהשואה,מןניצלוכולם
והיושרעליהם.שתגןחזקהיהודית

שגםלהודותאותנומחייבהאינטלקטואלי
ולשבתאישבמנצ'וריהלהרניןשנקלעויהודים
הםגם ,יפאניבכיבושנתונותשהיו ,שבסין

לאביפאניםשכןהנאצית,השואהמןניצלו
 •האנטישמיהטירוףדבק
היהודישהיישוב ,זושמעובדהבוודאיאבל
עבר-בדרך""מדינהבוראושרבים-בארץ

לאלהיפגע,בליהשביחהעולםמלחמתאת
עשויהחזקהיהודיתמדינהכיללמודניתן
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שכןכללאעצמה,אתאפילומשואהלהציל

הודותשרקהיאהאמת •היהודיהעםכלאת
גםהשואהנתרגשהלאההיסטוריהלמשובת

בגללכילומר'אפילואפשר .ישראלץבאר

פסח-וטירופושיגיונותיו'על-היטלר
ארץעלהשואהופסחההגרמני'הכיבוש

היהקרובכמהעדידועכברהיוםישראל.
המלחמהמכונתבידילהיכבשהתיכוןהמזרח

הנאצית.

גדוליםכוחותרוכזוכבר 1941מרסבחודש

המועצות.בריתגבולעלהגרמניהצבאשל
אבלברבארוסה".ל"מיבצעמוכןהיההכול

האיטלקיםבבלקן.הענייניםהסתבכובינתיים

ביוגוסלביה .יווןאתיעלחבבהצליחולא
הפרו-השלטוןאתשהדיחההפיכההתחוללה

שכברבריטניה,כיחששהגרמניהמטהגרמני.

אתלנצלעשויהביוון'כוחותלההיו
עללאייםיוגוסלביה,עםלהתחברההזדמנות,

בריתתוךאלהמתקדםהגרמניהצבאעורף

אוסטן".באךה"דראנגאתולהכשילהמועצות

והוכנהברבארוסהאתלדחותהוחלטבן-לילה
שבועותשלושהבתוךאלטרנטיבית.תוכנית

בשיאו'אזשהיההגרמני'הוורמאכטעיהכר

המשלוחצבאיוון.אתוגםיוגוסלביהאתגם

בדרךלברוחהצליחחלקוכותר'ליווןהבריטי
מכןלאחראחדיםשבועותנשבה.וחלקוהים

הדרךבמחציתכרתים,האיהאווירמןנכבש

ניצחונותגםנוספוכךועללמצרים.יווןבין

מל'רושלבראשותוהאפריקניהקורפוס
גבולאלמלובהבריטיםאתלהבריחשהצליח

פרו-רגמנית.הפיכההתחוללהבעיראקם.ימצר

וישי'שלצרפתבשלטוןהיוולבנוןסוריה
שלכיתורוהגרמנים.עםפעולהששיתפה

כמעטהנאצייםהכוחותבידיהתיכוןהמזרח

ולהרים.להתכופףרקהושלם.

המטהמראשיאחדיםמאיבסוףניסוזהבמצב

אתלשנהלדחותהיטלראתלשכנעהגרמני

קודםולהשליםהמועצותבריתעלה~תקפה

שיפתחכיבושהתיכון'המזרחכיבושאתלכך
אחיזתהאתוימוטטהנפטלמקורותהדרךאת

מאמציהםאבל •כולובאזורבריטניהשל
בכללצאתבדעתונחושהיההיטלר .נכשלו

נגדהכריע,והואברבארוסה.למבצעההקדם

הרגמני'המטהאנשיורובהבכיריםיועציודעת

כוחותהוצאתהמועצות.בריתעללעלות

והעברתםמהבלקןהגרמניהצבאשלגדולים

מחמתרב,זמןנמשכהברוסיהלמלחמהצפונה

גדוליםגייסותלמערבהכשירותהדרכיםמיעוט

אותהשלהמאוחרתהשלגים'והפשרתכל-כך
 .בוץשללעיסותהעפרדרכיאתשהפכהשנה
ההיסטוריה.שלהקטניםהפכיםמןהםאלה

שבסופולכךגםשייכותהסתםמןלהםויש
בריתעלהרגמניתהמתקפההשיגהלאדברשל

ביוני-22ברקוהחלהשנתאחרההמועצות,

בשלגונתקעהיעדיהאתשנה,אותהשל
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חשביההעולםמלחמתבתקופתםידויהמחתרתלוחמי

דבריבספרכתובהואהלאוהשארהרוסי.

הימים.

להתעלם-אסורגםואולי-אפשראיאבל
עשוייםהיושהדבריםהסיוטיתהאפשרותמן

שועההיההיטלר .ההפוךבכיווןלהתגלגל

ברוסיההמתקפהאתדוחהמומחיו'לעצת
שוםהיהלאהתיכון.המזרחאתלכבושויוצא

באזוראזשהיההקטןהבריטישהצבאסיכוי

גםמגיעהחיתההשואההגרמנים.בפנייעמוד

 , 1942בקיץשנה,כעבור ,יתר-על-כןלארץ.

הגרמנים,האזור.עלגרמניהכיבוששובאיים

;:זפנוינגראד'ולבמוסקבהלפניעצרושב
אתהשלימולדרום,כוחותיהםאתברוסיה

כבשוהוולגה,עדהגיעואוקראינה,כיבוש

עללהשתלטואיימומקווקאזגדוליםחלקים
 .איראןשלגםואולינאקושלהנפטשדות

שובאויהבהמערביהמדברמלחמתתהפוכות
שבתוךאל-עלמייךעדרומלשלשריוניואת

מאהכדירקהמרוחקתבנקודהמצרים,

היישובבהנהגתמאלכסנדריה.קילומטרים

הבריטים,כי-להםנרמזגםואולי-סברו
אינםאסיה,במזרחקשותמכותספגושבינתיים

והםזומלקחייםבתנועתשיעמדובטוחים

וכיהתיכוןמהמזרחלהתקפלתוכניותעורכים

כיבושסכנתישראלארץעלמרחפתשוב

גרמני.

שחיתהבלאעדייןנערכה,שבוהזמןהיהזה

היקףעלמלאהידיעההלאומיתלהנהגה
תוכניתהנאצים,שלההשמדהתוכניות

אתגרמניכיבוששלבמקרהלרכזה"הגנה"
בולהתבצרבכרמל'היהודיהיישוברוב

היהמהלשאלה .מעמדלהחזקתולהיערך
לא-כךלידיהדבריםהגיעואילומתרחש

יסודישאבלמשכנעת.תשובהלהשיבניתן
ומדינותפוליןצרפת,כוחותשאםלסברה

עשרותעמדושלרשותןאחרות,אירופיות

הצבאעוצמתמוללעמודהצליחולאדיביזיות,

מאותעלהמועצות,בריתואםהגרמני'
קרסהכמעטהעצומים,ושטחיהשלההדיביזיות

"המחלקהעלההגנה,כוחותשלגורלםבפניו'
לפעולאמורהשחיתההפלמ"חשלהגרמנית"
טובלהיותיכולהיהלאהאויב",ב"עורף

חיתהלאעצמאיתיהודיתמדינהגם .יותר

ולמנועהגרמניהצבאבמחץלעמודמסוגלת

שקראכןתושביה.אתלהשמידהנאציםמן
מהשואהניצלנוישראל'בארץשאנחנו'הוא

בהוהקימונומועדבעודארצהשעלינומשום
העצמאיהכוחגרעיןואתבדרךהמדינהאת

המלחמה,מהלכיבשלניצלנואנחנוהעברי.
שנתגלגלו.כפיההיסטוריהבגחמתשנתגלגלו

היטלרשלעיוורונובגללתרצו'אםניצלנו'
בדרכושנקרתההזדמנותלנצלידעשלא

בגללניצלנומפלתו.אלשלועמואתוהוביל
ובאל-בסטלינגרדהבריתבעלותניצחונות

שלהתעשייתיתלעוצמתההודותעלמייך'

גרמניהשלהבסתהובשלהבריתארצות
תוכניתהאתלהגשיםשהצליחהלפניהנאצית

משוםולאהעולם.כלעללהשתלטהשטנית
בה.נולדנואוארצהשעלינו

שלהפילוסופית-ערכיתהמשמעותאבל

מניעתעלהמדינהשלקיומהעילתהשתתת

 .שבדברהמופרכותלעצםמעברגתחורשואה
הופנההעיקרימחצהכובדכיאף-השואה

למספרוביחסשאבידותיוהיהודי'העםכלפי

לאוהנאציםאחרעםכלשלמאלוגדולותהיו

אחרים,לעמיםבדומהבהכנעתו'הסתפקו
שללאמיתוחיתה-לחלוטיןלהשמידווביקשו

עלשאיימהאדירהגלובאליתתופעהדבר

צבאיתעוצמהשלצירוףרק .כולוהעולם
הבריתבעלותשיכלוכפיעצומה,וכלכלית

העוצמהנגדלהעמידחשביההעולםבמלחמת
בסופוהצליחויפאן'גרמניהשלהמשולבת

אחריורקהנאצית,גרמניהאתלהביסדברשל

 ...לכדיהגיעההיאהמלחמהקורבנותשמספר
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ככלחזקהיהודים,מדינת .מיליוןחמישים

ההכרחומן ,אזלעמודיכולהחיתהלאשתהיה,

תוכללאפקוחות,בעינייםהדבריםאתלראות

תופעהשלהישנותהמול ,בעתידלעמוד
 ,אדירכוחצירוףשל-תישנהאם ,כזוייחודית
מוסרי,רסןכלאיבודעםמוגבל,בלתיכמעט

כמו ,האחרשלחייובקדושתמוחלטזלזולעם

הנאצית.בגרמניהשקםזה

לאתוסישראלמדינתזקוקהמדועהיאהשאלה

למנועבכוחהקיומהאתהמצדיקהזה,השקר
שהואהתפקידמההעולם?מיהודישניהשואה

בעילותלהסתפקיכולהאינהומדועממלא?

מסתפקותאחרותנורמליותשמדינותהקיום

האישילביטחונםתושביה,לרווחתדאגה-בהן

בתוכם?היחסיםלהסדר ,והקיבוצי

קהילההעולםמלחמתסףעלחיתהבארץ
 )""עבריתבמונחהשתמשועדיין(אזיהודית
לההיומפותחת.עצמיתתודעהובעלתגדולה

מילאהוהיאעצמישלטוןשלרביםסממנים

לההיהמדינה.עלהמוטלותרבותפונקציות

מפניעליהלהגןמסוגלשהיהצבאיכוח

במידהלהתפתחהעשוייםואיומיםאתגרים

נאבקההיאוהזמן.המקוםבנסיבותסבירה

מדינהולהקיםעצמאיתבהגדרהלזכות

בארץאזהתנהלזהמאבקעםיחדעצמאית.

שתיביןעוצמה,שלמשתנותבדרגותמאבק,

הערבים,ושלהיהודיםשללאומיות,תנועות

כולה.הארץעללהשתלטרצתהמהןאחתשכל

בשנימתלהמיםאוויליםלהוציאבר-דעת,כל

הפתרוןהיאריבונותחלוקתכיידעהצדדים,

האלה.המקביליםהמאבקיםלשניהיחיד

העולםמלחמתלפניכברהכירוהבריטים

ההגדרהבזכות-השואהולפני-השביח

כשהציעוהעמים,משניאחדכלשלהעצמית

מדינות,לשתיהארץאתלחלק 1937בשנת

ליהודים.ומדינהלערביםמדינה

בארץישראלמדינתשלקיומהעילתכיההבנה

העצמיתההגדרהזכותבמימושהיאישראל
מאליהלהביאצריכההיהודים,תושביהשל

לתושביהגםקיימתזכותאותהכילהבנה

מהבנהשלנוההתחמקותהארץ.שלהערבים
המיסטילתחוםבורחיםשאנוהבריחה ,זו

ישראלמדינתשלקיומהעילתאתומשתיתים

כוחה-במציאותקיוםשוםלושאיןערךעל

פירושה-העולםמיהודישניהשואהלמנוע

ההגדרהשזכותהכוללמהעיקרוןבריחהגם

הומנית,אוניברסלית,זכותהיאהעצמית

זכותלאומית.תודעהבעלציבורלכלהקיימת
הפלסטינים,לערביםגםכמובןישנהזו

השתמשולא ,עיוורוןמתוךשהם,והעובדה

-כבדמחירכךעלשילמווכבר-בשעתהבה
 .זוזכותלהםאיןכברשהיוםאומרתאינה
במאבקכמכשיר-פונקציונלית,מבחינהולכן

תמידאינובושהשימוש ,הפוליטי-מדיני

הקיוםזכותכיאומריםכשאנחנו-במודע

בזיכרוןאםכיכוללבעיקרוןנעוצהאינהשלנו

שואהלמנועבשאיפתנו ,שלנוההיסטורי

שהזיכרוןשאחרים,מכךמשתמעשניה,

שואהעליהםעברהולא ,אחרשלהםההיסטורי

לשלנו.דומהזכותלהם,איןעלינושעברהכזו
בכךעצובהאירוניהמשוםישואולי

הרבה,כל-כךמאיתנושלמדושהפלסטינים,

הוסיפו ,חיקוימושאלהםמשמשיםואנחנו

שלהם,השואהאתגםשלהםהקיוםלעילת
הנאכבה.

עילתעללעצמנומספריםשאנחנובשקר
אבלאמת,שלבדלאמנםיששלנוהקיום
אבסורדאכן .ההפוךהכיווןומןבכוונה,שלא

ישראלמדינתשלהקיוםעילתכילומרהוא
שייכותישלשואהאבלשואה,מניעתהיא

הואחדשלאהמדינה.שללקיומהכלשהי

גילויבעקבותהיהודים,שואתשלשהזעזוע
הניעהמלחמה,סוףעםהמפלצתיהיקפה
ייסוריאשמה,תחושתמתוך-רבותמדינות

לתמוך-הסובליםכלפיאמפתיהאומצפון

וסייע,ישראלבארץליהודיםמדינהבהקמת

פחותאחרים,רביםגורמיםבצד

שהתחוללוהמדינייםלהליכיםאלטרואיסטים,

שללהקמתהוסייעוהבינלאומיתבקהילה

השואהבלישגםלוודאיקרובישראל.מדינת

יהודיםביןהארץלחלוקתמגיעיםהדבריםהיו

 ,יותרארוכהחיתהלכךהדרךאבללערבים.
ניתןמקום,מכל .יותרמכאיבהאפילוואולי

שללהקמתהדחיפהנתנההשואהכילומר

בה.הבינלאומיתולהכרהישראלמדינת

קמהאילוכיהאמירהשלמופרכותהולעומת

נמנעת,זוחיתההשואה,לפניישראלמדינת

שלגדולהיותרהרבהבמידהלומרשניתןהרי

לנספים-ההיפךאתאינטלקטואלייושר

 .כאןבקיומנוחלקישבשואה
 ,שקרעלקיומהעילתאתהמבססתמדינה

נוספיםלשקריםנזקקתשהיאפלאאין

קיומהמעילתהנובעותתופעותלהסברת
אלהלהודות.רוצהאינהשבההאמיתית,

המשמשיםשקרים ,אופרטיבייםשקרים

בתחוםמהווההשואהמעשיות.מטרותלהשגת

שלכאמצעיסתםלפעמיםיעיל.מכשירהזה

שונים.חיצונייםמגורמיםאמוציונליתסחיטה

מתנגדיםשללרה-לגיטימציהכניסיוןלפעמים

בדרכה,בפעםפעםמדיפוגשתשהמדינה

השואה,אתלהמשיךכמבקשיםולהצגתם

גםולפעמים .גמרלאשהיטלרמהלהשלים

אפילומצומצמות,יותרהרבהלמטרות

חולפות.

המדינהשלקיומהלעילתהשואההפיכתעצם
זואבלשלה.טריוויאליזציהמשוםבוישכבר

ממזעריםכאשרנסבליםבלתילממדיםמגיעה

תעמולתי.כמכשירבהומשתמשיםהשואהאת

המפלצתיאופייהלחלוטיןאובדהזהבשימוש
השילובשלהזאתהחד-פעמיתהתופעהשל

אדירהלעוצמהשטניתעולםהשקפתבין
בפניה.לעמודיכוליםאינםשקורבנותיה

בנאלית,אפשרותשלאופיכךמקבלתהשואה

הישראליתהקלישאיתהגישהיומיומית.כמעט

המבקשתאינסטרומנטלית,גישההיאהזו

המרביהשימושאתהשואהבזכרלעשות

כמטרותיה.שעהבאותהלהשנראהמהלהשגת

בשואהאצלנונעשהכזהמניפולטיבישימוש

שלכלשהיבמידהלפעמיםדרכים,באלפי

גסותגבולשעלבישירותלפעמיםסובטיליות,

 .הרוח

הזאתהמניפולטיביותבולטתשבומקוםאין

מתחוםמבטיםגובארבשימושמאשריותר

ובעולםבארץהקהלדעתעללהשפעההשואה
שלהלחימהלמטרותתמיכהלגייסבניסיון

עדבשאלהכאןלדוןבדעתיואין-ישראל

ובמאמץ-חלקןאוכולןמוצדקות,אלוכמה

כאקטגןולחציקדושהשלהילהלהןלשוות
להרהראסורהרישאזנוספת,שואהמניעתשל

גמלהכיצדלהסבירבגיןביקשכאשר .אחריהן

הכוראתלהפציץההחלטה 1981בשנתבו

ילדעלסיפורסיפרהואבעיראק,הגרעיני

נזכרראשואתשליטףותוך ,אליושניגשקטן

בשואהשנרצחוהיהודיםהילדיםמיליוניבכל

בכורייוצרואםלמותהעלוליםהרביםובילדים

עליוטלוואלוגרעיניותפצצותהעיראקי

לעכלאיכשהוניתןעדייןכזהסיפורישראל.

הדברהואאטומיבנשקהשימושהכולאחרי-

במציאותלתארושניתןלשואהביותרהקרוב

ודאיובגין-פוליטיקאיםמעטרקויש ,ימינו

כזופזהזדמנותעלשיוותרו-ביניהםהיהלא

השימושיםרובאבלרגשית.לסחיטה

מביאיםהשואהבזכרשעושיםהמניפולטיביים

שלה.מוחלטתזילותלידידי

דיביזיות 11ללבנוןשרוןשלחכאשרהיהכך

ה~בצעעלרטוריבנאוםפצחובגיןצה"לשל
מקוםיששניה.טרבלינקהלמנועשנועד

עשריםבאותםשנתגלםהאיוםהיהמהלוויכוח

בלבנון.ששהוהפלסטיניםסדיריםהבלתיאלף

השואה,זכרשלגמורהזילותזוחיתהאבל

כוונותיהםיהיו-להםלייחסהשואה,אימתשל

אותנולהשמידיכולת-שיהיוככלרצחניות

נפלוכאשרההשמדה.במחנותהנאציםכמו

מרגמהפצצותכמההשביחבאינתיפאדה

הנזקלשאלתרגע(ונניחשדרותהעירבפאתי

ביתעלנופלותהיואםשהרי ,גרמושלא

בנפש)אבירותוגםנזקגםלרגוםיכלומאוכלס

מבגיןמוכשרפחותהרבהאורטור-שרוןביקש

כילוולהזכירהעולםמצפוןאתלהזעיק-
כיהנההשואה.ביוםבדיוקנעשהזהשיגור

יהודים!לרצוחרוציםושוביהודיםרצחואז ,כן

כיברורשיהיההזה,ההקשרלאישיאבדשלא

כוונהעלמרמזלישראללהתנגדניסיוןכל
ולפיכך ,היהודיהעםעלשכיחשואהלהביא

הואממילא ,ישראלשעושהצבאימעשהכל
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המלחמהבתום ,ישראלדגלעםשואהילניצו

 ,למגוחךומהנלעגשואה.למנועהמיועדמעשה
להיותיכולברצחהקשורשדברכמהעד

רקעעלבציריךנרצחאחדיהודי .מגוחך

 ,חייותולדותאתסיפרובטלוויזיה .לאומני
שכייתהוסיפושואה,ניצוללהיותווכשהגיעו

האמיןוהואקרוביו:מפיכזורטוריתחמדה

כברכאןהנהנגמרה!כברהשואהכיבטעות

רצחמעשהכלאםהשואה.שלגמורהזילות
מסתםיותראינהשהשואההרי-שואההוא

רצח.מעשה

בזכר ,זנותי ,סחטנילשימושנוספתדוגמה

יעילה,כמהעדבשאלהבוויכוחעולההשואה

בשטחיםההתנחלותמדיניותומוצדקתנכונה

תומכישמביאיםהנימוקיםאחדהכבושים.

אזורכיהדעת"עליעלהש"לאהואההתנחלות
כמעטבשאלה"יודען-ריין",יהיהכלשהו

שבפיזורםהצדקאוהתבונהמידת-פרגמטית

המיועדפלסטיניבשטחיהודייםיישוביםשל

ברגיסטריםדנים-פלסטיניתמדינהלהקמת

עללדברשלאהפתוס.שלביותרהגבוהים

מפינשמעכשהואזהמטיעוןהעולההצביעות

שלבטרנספר-בסתראובגלוי-גליםהדו
ישראלארץבהפיכתכלומרערבים,

מערבים.נקיהל"ערב-ריין",כולההגיאורגפית

לעלייתהציוניתהתביעהמימושיביאלאוהאם

כךלידיישראללארץהתפוצותיהודיכל
יהיועכשיויהודיםיושביםשבהןשמדינות

"יודען-ריין"?ממילא

למטבעהשואהמושגנהפךכאלהבשימושים
בתולדותנדיראירועלאהמגדירהלשון

אדירהעוצמהשלמפלצתיצירוףלאהאנושות,
היסטורימאורעלא ,אינסופירשעעם

לעשותחייבתכולהשהאנושות ,אוניברסלי

לכלכינויאםכי ,הישנותולמניעתמאמץכל
אויבהואשבעינינומיכלליהודים",ש"רעמה

-יהודישלרצחכל •כנאצימוצגלישראל

השואה.שלנוספתכחוליה

-לישראלאויבכל
שלהשוואתושני.כהיטלר

היאלהיטלרערפאת

שהריהשואה,שלזילות

 ,להיטלרדומהערפאתאם
דומהשהיטלרהרי

ומכאןלא.ותולערפאת

לזילותהדרךקצרה
גםהשואהשלהמוחלטת

המתעמתיםהפנימי.בשיח

אותםמכניםשוטריםעם

תועמלניםנאצים.בשם

מהעלבמחאהספרדים,

(ולענייננולהםשנראה

בצדקאםחשובלאכאן

כאפליהבצדק>שלאאו
האשכנזים,מצדוקיפוח

הביטויאתטבעו

פוליטיקאיכלהחרדים,ובעיני"אשכנאצים",

בחורישלהיתרזכויותאתלצמצםהמבקש
"גרועהואלצבא,אותםולגייסהישיבה

י·

מהיטלר",

מוסריתהתמרמרותבצדקהנאפדים ,אנחנו

לעצמנומרשיםלנאצים,אותנומשוויםכאשר

אבל .ואויבינויריבינובכלכזואשמהלהטיח

אוגחמה,מתוךסתםנעשהאינוזהדברגם

להיששיטה,ישזובהתוויהנפש.בעיית

געפר ,נגדנושעומדמיכלאם .תפקיד
הכיבושמןלהשתחררנאבק ,שלנובאינטרסים

אותורואיםשאנואואויב,שהואמיכל ,שלנו

-חדששואהמטפחהוא ,נאציהואכאויב,
כמומוצדק,יהיהלושנעשהמהשכלהרי

כלמוצדקת.חיתההנאציבאויבשהמלחמה

נחשבאואויב,שהואבמיישראלשלמלחמה

בנאצים.-קודשמלחמתהיאלאויב,

הכינויבאמצעים.לברוראיןקודשובמלחמת

אתלהחליףבאישראלאויבילכלהניתןנאצי

שדמוהגויהואהלאעמלק,המסורתיהכינוי

להשמיד-חובה!-מותרהנאציםאת .הותר

ישראלאויביכלגםכךשואה.בטרםולאבד

הוראת<עדיין?)כאןאיןאםוגםורודפיה.

הדבריםאתכאן.ישהצדקהקונקרטית,ביצוע

בזמןדייןשלמאמרומתוךלעילשהובאו
כישקבעאחרי ,כךסייםהואאייכמןמשפט

משואההיהודיהעםעלתגןישראלמדינתרק

מיועדבישראלאדמהשעלכל"ולכןשניה:
מלחמתלפנינאמרוהדבריםהיהודי",לעם
"בארץולא"בישראל"אמרולכןהימיםששת

אותםשאמרעודלהטעיםצורךואיןישראל",

יוםמלחמתאחריבושחלהשינוילפני

לנסרממשיכההזאתהרטוריקהאבלהכיפורים.
בחלל.

עילתהשתתתשללשקרהאמיתיתהסיבההנה
שניה:שואהמניעתעלישראלשלקיומה

מדינתשלקיומהאתלבססהחובהמפנירביחה

שישעצמיתהגדרהזכויותאותןעלישראל
והצדקההפלסטינים,זהובכלל ,אחרעםלכל

ישראלמדינתשתגרוםעוולהכלשלמראש

מנורמהשתחרוגחריגהכלשללאחרים,

בזכויותיהםשתפגעפגיעהכלשלבינלאומית,

שלאחרים,שלהאנושיותואפילוהלאומיות

למניעתדרושהכולשהרי-מלחמהפשעכל

:ךן.
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 •שניה.שואה
אלפיים"שקרשלהאחרוןהטורשלהטקסט

בגיליוןבשיבושיםשהודפסהשנים",
מחרש:כאןמובא , 2001אוגוסט-ספטמבר

מאזשעברוהשניםמאותוחמש,באלפייםוכך

לפני 586בשנתיהודהממלכתשלנפילתה
חיתה ,ישראלמדינתלהקמתועדהספירה

פחותמדיניתעצמאותישראלבארץליהודים

כמאהשלקצרהתקופהרקשלמה,יותראו
לכיבוש 164בשנתהחשמונאיםמרדביןשנים,

נעשושאזהספירה,לפני 63בשנתהרומאי

רומא.שללמושבותושכנותיהישראלארץ

מכןשלאחרבתקופהגםאמנםהמשיכובארץ

אתשאבוהםאבליהודים,מלכיםלשלוט

תחילהבחסדם.ומלכומהרומאיםריבונותם

הדינסטיהבידיהשלטוןאתהרומאיםהשאירו

יהודהשמאזאגב,לב,שמתםהחשמונאית.

החשמונאיםהמלכיםכלנשאוואחיוהמכבי

אריסטובלוס,הורקנוס,-יוונייםשמות

היהואם-אנטיגונוסאגריפס, ,אלכסנדר

אליונלווהיוחנן> ,(שלומציוןעברישםלהם

הורדוסלמחשבה.חומריווני?שםגםתמיד

ששלט ,אביואנטיפטראתנשכחאם-האדומי

שהעלוהראשוןהמלךהיה-מהארץבחלקרק
חשמונאי.מביתהיהשלאלשלטוןהרומאים

בכ;כיה),הסתםמן(שגוירגרשלנכדוהיההוא

כיהודי.בומכיריםהיוימינורבניאםספקאבל

שליהדותןעלפרטיםנמסרולאמקוםבשום
אמרוחכמיםכיואף ,אמוושלשלוהסבתא

ליזכורלאאתה","אחינוחנופה,בשמץ ,לו

תהליךעברעצמוהואכימקוםבאיזהשדובר
אתשיקםהואדווקאמקום,מכל .כלשהוגיור

השלטוןבתקופת ,כן ,<כןהשניהמקדשבית
בתולדותהמפוארלהיכלאותוועשההרומאי!)

גםוכמוהוהיה.לאהואעצמאימלךהיהודים.
במאהבארץששלטוהיהודיםהשליטיםכל

הביתחורבןשלפניהאחרונותהשניםושלושים

לאהלאומיתהעצמאותאובדןשגםכךהשני.
לששקרובאםכישנה",אלפיים"לפניאירע

שלקצרהבהפסקה ,לכןקודםשניםמאות
החשמונאים.שלטוןשלשניםכמאה

 ,ביותרהחשוב ,ביותרהיסודיהסיפור ,הכלל
 ,העבריהעם ,שלנוהעםתולדותאתהממצה

מהארץהגירושסיפור ,ישראלעם ,היהודיהעם

כולובנויהגלות,שנותאלפייםבאושאחריו

 + 42בעמ'המשך +
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קפהביתשלמשולחנו

גילןמקסים

הימורים

מקבילה"ב"דיפלומטיהעסקתיכאשר , soה-בשנות
עבדתיושליחיהאש"ףמנהיגיעםמו"מוניהלתי

 ,חוריגאזיועמיתייריביעםבג'נבהאחדיום
אהבגאזי .ויסרטועיסאםהד"רשלכסגנוששימש

בפונדקלאכולהלכנוהעבודהבתוםהחיים.את
דגיםאותםאתזללנו .למאןהאגםשפתשעלקטן

ואשרבשוויצריהבאגמיםרקבנמצאשישקטנים

כלומר , Omble Chevalierמכניםבני-המקום
צנוע.אביר-

עימדלנסועאותילשכנעגאזיניסהמכןלאחר
השווייצים .לקזינו ,הצרפתיגבוללמעבר ,לזנו
בטריטוריהבית-הימוריםשללנוכחותוהסכימולא

לגבול.מעברקייםשיהיהלהםהיהנוחאךשלהם
ובגורליבחייהימרתיילדותימאזקוביוסטוס.איני
לבסוףאךלסרבנטיתיכןעלבבתי-קרביה.לאאך

עברנו ,במכוניתונסענוגאזי.שללהצעתונעניתי
במלוןנשקואתהשאיר(חוריבעיותללאהגבולאת

הבעיההתעוררהשם .לקזינווהגענושבג'נבה>
עניבותשונאאנירבים,כישראליםהראשונה:

היהאפשראיאחרים,ברביםכמו ,נדבוולקזינו

נאלצתילבסוףזה.תלבושתיאבזרללאלהיכנס
הסף.משומראיומהצהובהעניבהלשאול

גאזיכסף.ליהיהלאשניה:בעיההתעוררהאז
לשחק,הלכתירבחשקוללאדולרחמישיםליהלווה

השעה.מחציתבתוךשליהקפיטלאתובזבזתי
הפוקרהבאקרה,שולחנותלידגאזישיחקבינתיים

הוא .>"תבכר"< Chemin de Ferוה-האמריקאי
שהקציבהדולריםאלפיםחמשתאתלמחזורהכניס
כיאלפים,שלושתוהפסידבאלפייםזכהלכך'

ולאהבית,לטובתכמובןהםהמבנייםהסיכויים
הלקוח.לטובת

בית-ההימורים.בעולםוהיחידהאחדניסיוניזההיה
קארלומונטהלביןפריזביןהיחסיתהקרבהלמרות

בעליםהואששליטהבנסיכותמעולםביקרתילא
ב"גינתלבקרזכיתילאכןעלקזינו.של

בוהבנייןשלפניהמהודרהמפלסהמתאבדים",
כיסיהם.שנתרוקנולאחררבים,ימיהםאתסיימו

 ,אחרוןסירגעישנואחריםמר'בבכיהלכואחדים
לקזינוחזרוואחר-כךבהקפהטובהארוחהאכלו

לאהבהאמהבאייגםימיהם.אתלסייםגינתוול
פעם,רקביקרתיביריחוואפילולהיותלייצא

יזמיהזההמכוערהקזינואתגדשובטרם ,כתייר

מחבר- ,יותרהעשיריםהחדשים,והעוליםההיי-טק

העמים.

ישחשוב:אחדדברלמדתיבקזינוהאחדמביקורי
 .הימורבעת ,לסיכוןגבולות

אדםשאניכאןעצמימשלהאניבעוד(שטויות.
בסורי.ממשיךאני-לפחותזה,בתחום-נבון

משוםרק ,בקזינוכפייתימהמרשאינניהיאהאמת

לאהבורסהואףאותימשעממיםורולטהשפוקר
זאתעםאדיר.פיהוקמלבדדברלשוםליגורמת

התמכרותיחיי.עללהימורקיומי,להימורמכוראני
למוחובייחודלגוףהנגרםלשוקלזעזוע,היא

וסכנה.מתחבעת ,בעורקיהאדרנליןזרימתבעקבות
חוד-עלמהלךמצויכשאניהגורלעםמשחקאני

שקיימתיבעתההם,בימים ,למשל-הדקהתער
מןאש"ףועםאחדמצדהשלוםמחנהעםקשרים

השני).הצד

עדללכתמעזיםהםאיןמהמרים.בני-אדםמירב
זהבקטן.מסתכניםהםכןועלבגדול,להמרהסוף,

זעומות,במנותגםהכוללבזבזאפשרלהם:הולךלא
מןקטלנייםפחותלאלהיותיכוליםמשחקי-זוטא

אשרכלאתאיבדואלפיםמאותהגדול.ההימור
המרפסת.עלשישיביוםהקלפים,שולחןלידלהם

אלמנותהותירההגדולההישראליתהבורסהקריסת
גנבלהפךאו-הסוהרלביתהלךאחדלאויתומים.

היה(כשעודביריחולקזינוקבעדרךשנסעמשום
באנטליהלבתי-ההימוריםמכןולאחראפשר>

ההונגרית.בבודפשטאוהטורקית

ולעולםהתחתוןלעולםהסמוכיםההימוריםמארגני
ומארגניםהיטבזאתיודעיםהאפורהדמדומים

ויעדי-כידוע.הללו'למקומותצ'רטר •טיסות
נוספהסלובקיהמתרבים:רקהישראליםהמהמרים

גםובקרוב .לימספריםכךלרשימת-היעדים,

אוקראינה.

המהמריםטוביהסינים.הםבמיוחדלהמרהאוהבעם
קהילהשוכנתשם ,בפריז .מסיןבאיםבאסיה

בעלי-הקימוואשה,איש 400,000בתאסיאנית

משחקיםבהםפרטיים,הימוריםמועדוניהעסקים

הואאבלהקופה,בכלזוכה-הזוכהבחודש.פעם
פעםחיסכון.לקרןמרווחיומשמעותיחלקמפריש
עסקומממניםהזההרבהכסףכלאתלוקחיםבשנה
לעשותשעליומהכל-חובותבליצעיר;לאיש
בשניםההימוריםבערבילהשתתףלהתחייבהוא

הבאות.

בכךנודעהבפריזאסיאניתקהילהאותה(אגב,
נשלחים,הסיניםהמתיםהסיבה:בה.מתיםשלא

המולדתשלהקדושהבאדמתהלהיקבר ,סתרבדרכי
ומקבליםמקומםאתתופסיםחוקייםבלתיומהגרים

הנפטרים.שלהשהיהאשרותואתהזהותתעודותאת
אינםהמצוי'הישראליאגב,כמו' ,שהצרפתיכיוון

נשמר).האיזון ,למשנהואחדסיניביןמדבילים

ההרפתקניתהאמריקאיתהספרותוניחרדהספרות,

שלובדוגמאותמהמריםבתולדותמלאה ,יותר
ב;ךאההרפתקןלמשחק.שהתמכרוידועיםאישים
ארנסטהעשרים,במאההסופריםמקרבהידיעה

פריז,עלהקצרבספר-זכרונותיומודההמינגוויי,
כאשרכי ] A Moveable Feast [ניידתחגיגה

המוקדמות,-30האו-20השנותשלבפריזהתגורר

אתלהקדישאישתואתמשכנעהיהיחסית,דבלות
נשאן'לולעברלגיחותהדליםתקציבי-הבית

סכומיםמרוויחאומפסידהיהשםמסלול-המרוצים.

רציניים.

 ,שוליבאורחהנושא,אתהעלהטווייןמארק
שבדרוםנהר-הענקגדתעלהחייםעלבסיפוריו

בסוףשטועליוהמיסיסיפי'הואארצות-הברית,
היטב,מקושטותהימוריםספינות-19ההמאה

כלי-אתקדימהלדחוףשעזרוגלגלי-ענק,בעלות
קיטור.באמצעותהמונעהשיט

ובטרקליניםהסיפוןכשעללאיטן'שטואלוספינות
בחליפותמהמריםזהב,בפיתוחיהמקושטים
"רגליעםמהודקיםמכנסייםבעלותמשובצות,

בתלבושתובוקריםסוחרי-בקררחבות,פיל"
אחוזותבעליהפרוע,המערבמסרטילנוהמוכרת
מכליפותנשיםומבהיקות,לבנותבחליפותועדבים
השתייכושלאכאלו(ובעיקרוהמעמדותהסוגים
הכחוליםבמדיםקציני-צבאוגםכלשהו)למעמד
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הדרום,שלהקונפדרציהצבאשלורבי-השרוכים
ארוכה.מצחיהבעלשטוחכובעחבושיקצינים
ברישלמניצחונותיהםנהנואלאהימרולאהנשים
טבעותאתכללבדרךהבליטוהמהמריםהמזל.

סגידהסתםהיהלאזהאבזרשלהם.היהלום
 1הכולהפסידוכאשראחרון:מפלטאלאלראוותנות

שולחןלידלשחקולהמשיךהיהלוםאתלממשיכלו
הפוקר.

בעל-עלדוברזו.בתקופהסופרורבותאגדות
ואתהכותנהשדותאת Iביתואתשהפסידאחוזה

אתאחרלמהמרשהפסידקוביוסטוסועלעדביו
עלסופרלספינה.עלהעימההתואריפתהאשה

רביםשמהמרים"דרינרג",מדגםהזעיריםהאקדחים

מןתבעוכללדברךכיבמגף,אובגרבהסתירו
לטרקליןיכנסובטרםנשקםאתלהפקידהאורחים

אחדמכלאחדכדוררקיורהזהאקדחהמשחקים.
מעבראךאותו,לכווןקשהשלו.הקניםמשני

מקלצ'ניקוב.פחותלאממיתהואלשולחן
לבלדות Iהמושרלפולקלורגםכמובןנכנסההימור

האפור-המוסיקהובלוז.פופולשיריאינספור
לחייםחבריםעלנשיותקינותגדושהאמריקאית
שולחן-ליד-ולהן-להםשישמהכלאתהמבזבזים

השחורה.שבהארלםעשןגדושאחוריבחדר Iהפוקר
וארבעיםחייםשנותשישיםהשנההחוגג Iדילןברב

 , Baby Blueאתושרכתבפואטית,יצירהשנות
תלויהעצוב,(אוהכחול""ביינימהמר.שעניינו

הכול.ומפסידהכולמסכןהטקסט>אתקוראיםאיך
 1אותוומוכיחהשכלמוסראותנומלמדדילןוברב

בשיריו.כהרגלו
 1צימרמןרובוטהוא Iדילןשכובעדייןיודעמיא~ב,

דילןהגדולהאירילמשוררכמחווהבשמובחר
אלבלאטתלךנא'אלמהשירהושפעהואתומאס?

הגורלנגדמרדהמהווהשירהטוב',הלילתוך
דילןשכתבהסוף,עדלהילחםהרצוןאתומבטא
 " Rage, Rage, Againstאביו:מותעלתומאס

" the Coming of the Night " דילןכתב
בהשראהעושה,דילןשכובמהבדיוקוזהתומאס,

שנה.ארבעיםזה

משיריושאחדיודעעדייןמימדובר:דילןנבובואם
 Hey, Mister ,ביותרוהמפורסמיםהראשונים

Tambourine לסוחר-ההרואיןציפייהעניינו
-20הבשנותהתמכרלוהסםאתלזמרשסיפק

שלו?המוקדמות
 1למדיאירוניאירונישבאופן Iלהעירהמקוםכאן

ברבעללמרתוןשלםשבועצה"לגליהקדישו
חדירהעלדו"חלביןפיגועעלהודעהביןדילן.
אחווה,אהבה,שלום,עלדילןברבלושרא'לשטח
מיותרכלות.עדחופשילהיותוהצורךהפרטחירות
מודעיםהיולאאפילותחנת-השידורשאנשילציין
הולך.הכולבארץכירוניה.ילא
ביןמצוייםמנהיגים,ובעיקראומות,גםעמים,גם

בהצלחה,ימיוכלהימרמוקדוןאלכסנדרהמהמרים.
בגדולהימרהיטלרסופית.והפסידלפרסשהגיעעד

גרמניהוכלאירופהמחציתבעוד Iעצמואתואידב
 11973ב· Iהימרשרוןאריק Iלהדביללהריסות.הפכו

שאפשרלחצי-ניצחון,ישראליתתבוסהלהפוךוזכה
שלוםולמצריםלישראללהכתיבקיסינג'רלחברי

והפסידבלבנוןשרוןהימרשוב-1982בקבע.של
מכן.שלאחרהשנים 18במשך •הפסדנוכולנו-

תקווהבתוך Iשלוהכאריזמהעלהימרברקאהוד
עלהתנחלויותוגדושכפוישלוםלהשליט

אתשינהאלאבגדולנכשלרקולא-הפלסטינים
בהביאו ,לרעההישראליתההיסטוריהתוואי

לראש-ממשלה.שרוןאריאלשללהיבחרו
המכורקוביוסטוסככלשוב.מהמרשרוןעכשיו
 .יותרגדוליםסכומיםפעםבכלמפקידהואלמשחק
 1הביטחוןמערכתואנשיצבאקציניאותומגבים

המוותועלהחייםעללהמרחיייבםמקצועםשמעצם
סיכוןהסופנית:השחקניםבמחלתלהידבקונוטים

גורלי.לפעמיםגבוה.
אותםאתמגביםכולנונרצה,לאאונרצהאם

אךאותם,להביןמסוגלאפילואניאדרנלין.תאבי
אתלשלםעשוייםשכולנוהמסקנה,מןמנוסאין

בדמעות,בדם,בינלאומיות,בפשלותהמחיר.
בלישמהמרמיכיכמדינה.בקיומנוואוליבבנינו
מפסידהאמיתיים,בסיכוייםהתחשבותוללאהרף,

הפוליטיקהחוקיוכךהקוביהחוקיכךלבסוף.
 •והמלחמה.
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קפקאעםשיחות
גובריןנורית

לציורספרותביןא.
היאהאמנויותביןהגומליןיחסיעלהת;:זיה

שחיסימונידס,היוונילמשורריומין.עתיקת

אתמייחסיםהספירהלפניהשישיתבמאה

היאוהשירהאילמתשירההוא"הציורהאמרה:

גוטהולדהגרמני"הפילוסוףמדבר".ציור
את ) 1766 (ב"לאוקואון"ניסחלסינג,אפרים

היאהספרותהאמנויות:ביןההפרדהסימני

הסדוריםסמליםשלמערכת ,זמןשלאמנות

היאהפלסטיתהאמנותואילובזמןזהאחרבזה
הערוכיםגופיםהמתארתמרחב,שלאמנות

מתארתשהספרותבעוד .בחללזהלצדזה

אחדרגעהציורמתארמתמשכת,פעולה

שאפהומתמידמאז .הזמןשטףמתוךשהוקפא

הטבעייםהקיוםתחומיאתלפרוץאמנותכל
לטבעה,המנוגדיםהמאפייניםאתולאמץשלה

ולהתחדש.להתגווןעצמה,אתלהעשירובכך

הפלסטיתהאמנותהשתמשהכללבדרך

נושאיםשלוכמארגהשראהכמקורותבספרות
שלפיו ,הנגדיהכיווןגםקייםאבלותכנים,

האמנותבעקבותספרותיצירותעוצבו

הפלסטית.
המפוארבבנייןנוסףנדבךמוסיפהזותערוכה

הספרות,מןהשראתואתהמקבלהציורשל
עימותזהוהאמנויות.תחומישניביןומעמת

לביןהספרותשלעולמהביןעקרוניפרשני
קפקאשלעולמוביןעימותהציור:שלעולמו
זהובעיקראבלפורת.יעקבשלעולמולבין

כיצדהקורא-המתבונן:שלעולמועםעימות
רקעעלקפקאשליצירתואתמפענחהוא

קפקאציוריאתקולטהואוכיצדפראגהעיר

פורת.יעקבשל

קפקאציורימסורתב.

 ,(סיפוריומרכיביוכלעלקפקא,שלעולמו

אליוריתקמכתביו> ,חייותולדות ,יומניו

רבהשראהמקורבושראורבים,ציירים

אתבאמצעותולבטאדרךובעיקראפשרויות,
וליתר ,ציירעצמוקפקאדורם.ואתעצמם
שלוהעטרישומישבעתנובע.בעטרשםדיוק

ידולכתבהוסיפו ,עצמודיוקןאתביטאו

דמויותיו •דמויותיושלהמילוליולעיצוב

מופשטחידתימימוהוסיפוהמצוירות

תמונתאתוחיזקוהמסופרות,לדמויותיו

הפשר.חסר,המסריט,הקרקסי-מוקיוניהעולם

צורתואתהמזכירהוהארוכה,הרזההדמות

ספקאדםספק ,עצמוקפקאשלהחיצונית
אדםשניהם:אחתובעונהבעתהיאצל-אדם,

שבבואותיומפוצלאדםוכפילו:אדם ,וצלו

והולךהאדמהעלמרחףהוא .בזוזונלחמות

יותרחושפתהמסכהשבועולםזהובשמים.
המגולה.מהפרצוף

שלשמויוזכרקפקא,שציירוהצייריםבין
 , 1953משנתשציוריובלבד,ברגנויוסל

שלקפקאציורי . 1990בשנתבאלבוםכונסו

אלא ,לסיפוריואילוסטרציהאינםברגנויוסל

אתמבטאיםהםעצמם.משלחייםלהםיש
ומלא-רב-האימההמסריט,היהודיעולמו

התיאטרון-מתוךדמויותהןהדמויותהפחדים.

בהקדמתו.ריבנוטוביהשכתבכפישל-הלב,

עלרברושםעשהבפראגהיהודיהתיאטרון
בתיאטרוןעיצב ,ברגנויוסלואילוקפקא,

ידידושלבמיוחדרבות,להצגותתפאורות
החייםשלזובמהעלאלוני.נסיםהמחזאי

הסיפורים •והמספרהציירנפגשוהספרותושל

ועלהקוראעלחותמםאתמשאיריםוהציורים

ובהמנוחה,חסרמהםיוצאהואהמתבונן.

 ,האנושיהקיוםשללפרדוקסמודעבשעה
אסתטיים.באמצעיםהזוועהאתלתארולניסיון
'יוסלבשירוריבנוטוביהביטאזוסתירה

בהשפעתשנכתב ) 1989 (קפקא'אתמצייר

צבע".שלנהדרגהינום"איזההתערוכה:

קפקאיעולםג.
עלמשהויודעקפקאבספריקראשלאמיגם

 ,שמואתשמעשלאמיואפילו ,הקפקאיהמצב
 .ביצירותיושתוארוללא-מוצאבמצביםחי

מוצא:ללאמסריט,מצבהיא"הקפקאיות"

מוערמיםביורוקרטיאופיבעלימכשולים
בתוךכלואהואהרף:ללאהאדםשלבדרכו
להיאבק ,ממנולהיחלץביכולתושאיןמבוך

הגיבורשלדרכולהבינו.אועליולהשתלטבו,

ידיעלנחסמתהאמיתית"ה"תכליתאל

 ,גירןהחיחסרהנוקשה, ,המשפטיהמנגנון
סכלותאתמבטאוהוא ,בושולטתשהשגרה

האדם.

מקורההקפקאיהמצבשלהחידתיות

חסרתמנומקת,בלתיענייניםבהשתלשלות

שליסודותמתלוויםאליה .והיגיוןסיבה

בעולםהמתרחשיםופנטסיה,מסתורין

בזה.זהבומעורביםוההזיהשהמציאות

אי-ודאות,והזיות,קדרותשלהיאהאווירה

לאאירועיםוסיוט.יאוש ,העדר-מוצא

ריאליסטיבדיוקמתואריםמציאותיים

"המציאותיים".הפרטיםלפרטיובנאמנות

שלאזרה""נוכחותמולעצמואתמוצאהגיבור
שאינונאשםהוא .עליוהמאיימתלה,ציפה
 ,תמידיאשםמרגישהואהאשמה:מהייודע
שנדבקה"האשמהקרבן:עצמושהואבשעה

קפקאי'מפגשסיון:אריהשל(שירובך"

המאפייניםהםוהניכורהבדידותבסנילית').

מדגישההומור •היחידשלהאנושיהמצבאת

 :עול"חב"השערמיתוסהאכזריות.את
לעברו",שאין"השערהסף":על"העמידה

זהעולם •הקפקאיהעולםמןחלקרקהם
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אבל ,עיוורציותהמחייביםבחוקיםמתאפיין

זהוהם.מהיודעאינוהמחוקקים,מלבדאיש

של ,ופשרמובןלהשאיןעריצותשלעולם
רחמיםחסרעולםביורוקרטית,שרירותיות

חסד.ונעדר

בעתאבלהיהודי""המצבמןנובעזהעולם
בןשלהאנושי""המצבמןגםאחתובעונה

הביוגרפיהמןמושפעהוא .-20ההמאה

 ,השתלטןהאבעםהיחסיםכגון'האישית,
מצביםהופךאבלנשים,עםביחסיםוהקשיים

למשלקולקטיבית,אנושיתלביוגרפיהאלה
הפרדוקסליהמצבהמודרני.האדםשלמצבועל
אב-העליונההסמכותעםהפרטיחסישל

וחסרמעוותבעולםהזולתועםעצמועםאל:
נפשלחשבוןהזדמנותהיאהמחלהמשמעות.

בלתיהואהחייםחידתאתלפתורהניסיוןאבל
אחת,ובעונהבעת .ומופרךמגוחך ,אפשרי

כעולםהקפקאיהעולםאתלפרשגםאפשר

שאףלאהבהלהתקבלות,לגאולה,כמיההשל

תתממש.לאפעם

בלתיחידההואקפקאשלשעולמומכיוון
הואכןועלמרובים,שנמשליומשלפתורה,

ולכןתוםעדמתפענחשאינוסמלפתוח,משל
והפרשנותהקריאהאפשרויות ,אינסופיהוא

שכההסיבהגםזומוגבלות.בלתיהןגםבו

בתוכם.והציירים ,פרשניורבו

,.פראג

למטיילהאחרונותבשניםנחשפהפראג

שלה,הגדולהמשיכהכוחאתשגילה ,הישראלי

אירופיתכעירייחודהואתהרביופיהאת

מסורתגתספווכעירבכללהיטבשמורה

הכללייםהאתריםרשימתבפרט.יהודית

רחובותיהומבצריה,ארמונותיהעלבפראג

יחדשלה,האמנותואוצרותשעריההצרים,

מןהיאשבה,המיוחדיםהיהודייםהאתריםעם

שישמהכלכמעטבעולם.המרשימות
בהיסטוריהישפראג,שלהיהודיתבהיסטוריה

רווחהשלהמחזוריותעלכולה,היהודית

היהודיםהאישיםרשימתקשות.ורדיפות

שלוימי"ה"מירשימתהיאבפראגשפעלו
היהודית.הרוחניתהתרבותית,ההיסטוריה

לתרבותשתרמוהיהודיםהאישיםרשימת

שלומי"ה"מירשימתהיאהצ'כית-רגמנית

זו.תרבות

העירתיאורימקריאתהעולההכלליתהתמונה

במאמריםבזכרונות,הספרות,ביצירות

כיגורים,שלעירהיא:ההיסטוריים,ובמחקרים
שקשהנתפסבלתי ,חידתימשהובהשישעיר

מיעלבחוזקהפועלתהיאבמילים.לתארו
אינוורישומהבהמבקררקאפילואובהשחי

 .נומזכרונמחק
כלעל ,העירשלוהמאפייניםהתאריםריכוז
החוזרתאחתהגדרהלמעשהבויש ,שבוהגיוון

הבלתיאתלבטאשתכליתהשונות,במילים

שמטבעומהאתבמיליםולתפוסלביטויניתן

אגדההנשגב:אימתונסתר:נגלהחמקמק:הוא

עירזוהיאפלולי.קסםמסוכן:יופיו~ימה:
כלליתתרבויותמיזוגשלוקצוות,ניגודיםשל

מתבוללים,(חסידים,ויהודית<רגמנית-צ'כית>

פראגואמנות.אימההפכים:שלעירציונים>:
במהר"לובראשונהבראשקשורההיהודית

ולאהקברות:ובביתהכנסתבביתובגולם:

היאפראג .וביצירתוקפקאשלבדמותופחות

העברית,הספרותית""הגיאוגרפיהמןחלק

באקטואליההמשולביםהעברמןותיאוריה
ובזכרונות.בשירהבפרוזה,שוקעו

בעולםיותרבקישהואככלאבלהציורים,אל

עםשהיכרותוככלפורת,יעקבשלציוריו
בעולםבן-ביתשהואוככליותרממשיתפראג

לציוריםיותרנענההואכךקפקא,שליצירתו

כבעליפענוח,אחרפענוחלעצמוומפרשם

עדמתפרששאינוכסמלפתוחה,משמעות
תום.

צורותאחרבחיפושיומתאפייןפורתיעקב

לאורךתערוכותיוומגוונות.שונותהבעה

 ,בעבודותיווהמשתנההקבועאתמגלותהשנים
הטכניקות,האפשריות:הבחינותמכל

הנושאים.הקומפוזיציות
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להיותיכולאינובפראג,הישראליהתייר

יהודיתייריהיהתמידאלאסתם,"תייר"

הזכרונותעמוסלמקוםהכבול ,וישראלי

היהודיים.ההיסטוריים

פורתיעקבשלקפקאה.
קפקאעםמשוחחיםפורתיעקבשלציוריו

"התכתבות"זוהילמעשה,עירו.פראגרקעעל
שלציוריוהיאהאחתהשכבהרב-שכבתית:

בפראג:אתריםצילומי-השביחפורת:יעקב

עצמו:קפקאשלהעטרישומי-השלישית
מתוךסיטואציותקפקאיים:מצבים-הרביעית

מתוךציטטות-החמישיתקפקא:שליצירתו

לעבריתובתרגומםבמקורםקפקאשלדבריו
שלזוהיאהשישיתהשכבהזנדבנק),(שמעון

הציורים,אלעצמואתהמביא ,המתבונן
החבוייםהעולמותאתומגלהבהם,מסתכל

זה.מתוךזהזה,גביעלזהזה,בתוךזהבהם

מתגליםכךבציורים,להתבונןשמרביםככל
ויותריותרנחשפותפרטים,ויותריותר

המתואריםהעולמותשלוהמורכבותשכבות,

עצמואתמביאהצופהומעמיקה.מתרבהיחד

איננה,אבלבציוריוניכרתהספרותיתהשכלתו

ליצירותלאילוסטרציותאותםהופכת
הגורםבציור,מניעלכוחאלאהספרות,

הציורית.האמירהולמורכבותההבעהלהעמקת

משתלביםוהםעצמאיים,חייםלהםישציוריו

ועדמראשיתןשלוהציורעבודותכללבתוך

עם"שיחותובציוריבכללבציוריוהיום.

ביןהנכוןהאיזוןמתקיים ,בפרטקפקא"

האינטואיציהבכוחהמצייר""האינסטינקט

לעצמוהמודעהאינטלקטלביןוהכשרון
יצירותיו.נושאשלהספרותיתולפרשנות

קשוריםפורתיעקבשלהמתמידיםחיפושיו

והמגוונת,הקשההתהפוכות,רבתבילדותו

והישראלית,היהודיתזהותואחרהתחקותו

וההיסטוריההעברמאורעותאתהפנמתו

והחברהההווהשלאלהגםכמוהמשפחתית,
כמהבתוךעמידתובתוכה.ומקומובישראל

המוסיקההספרות, ,הציורהאמנויות:מענפי

המיוחדאתיחדלהרכיבלומאפשרתוהצילום,

שלאחדותלידיולהביאןמהןאחתשבכל
ניגודים.

 ...הדמותעומדתפורתיעקבשלקפקאבציורי
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שייפתח.ומצפההסגור'השערמולהקפקאית

לזהותשאפשרוריאליסטי'ממשישערזהו
שערזהובפראג.מסוימיםבבנייניםאותו

בביתמקומראבןשעראומעוטרמברזלהעשוי

ממנו'חלקהיאהקפקאיתהדמותבחומה.או
מקולעתממנו'בולטתאובתוכו'נבלעת
שערגםזהואבלבתוכם.ומפותלתבסבכיו

כמואדם,כלשלבפנימיותוהמצוימטאפורי'

שערזהוהעולם.ועםהזולתעםביחסיוגם

אישישערזהובשעהובההדרךאתהחוסם

בלב.דמולולעומדרקהמיועד
אצל(השחורהוהדקההגבוהההקפקאיתהדמות

בחללמוצגתפורת),אצלוהצבעוניתקפקא
דמויותציורימולמרחפתכנסיה,שלענק

בעימותומצויהשלה,הצבעונייםהויטראז'

התפצלותהאב-האל.הסמכות:מולמתמיד

גדר-כלוב,בתוךזהבחללעומדתשלהאחרת

זהואחתובעונהבעתמשפט.בביתכנאשם

האדםביןלנצרות,היהדותביןעימותגם

לרשויותהאדםביןאטומים,עליוניםלכוחות

ניגודיםלמערכותפתוחזהעימותהחוק.

למתבונןמאפשרשהציורנוספותופרשנויות

בו.

שללעולםמפואראסתטיביטויהםהציורים

המקבליםביעותיםחלומותשלסיוטים,

לביןוהסיוטהטירוףביןלמפגשממשות,

כוחהאתמגליםהם .והמובןהשפויההגיוני'
הניגודיםאתלאחדהאמנות,שלהבלעדי

אסתטיים,בכליםהטירוףאתלבטאוהסתירות,

אימההפוכים:מצביםאחתובעונהבעתולתאר

ריחוףמסוגנן:סיוטצבעונית:בדידותויופי:

המוות.מןהצומחיםחייםארצי:

קפקאשליהדותו .ו
הקשרעלהערותכמהעודלהעירמבקשתאני
ארץ-ישראלעםהיהדות,עםהאישקפקאשל

קפקאביןלהבדילישכמובן'העברית.ועם
ביצירתו:הדמויותלביןהאדם

ספרותנו"עלהחשובה:במסתוסדןדבא.
הגדולהגילויאתבקפקאראהמסת-מבוא"

כמותוידעהלא"שספרותנויהודית,מהותשל
"מהיותוועוד: ) 28עמ'בדק",("אבנילעומק"

שבוייעמנובנישבסופרישביהודיהיהודי

 .) 58עמ'גדר",("אבניהלעז"

האחרונות,שנותיובשבעעבריתלמדקפקאב.

וחוקרילעבריתמוריומעט.לאנכתבכךועל
שלו'העבריתאהבתעלהעידובחייו'זהפן
עםהזדהותוועליהודי'להיותכמיהתועל

 .) 71עמ' ,בר-דוד(יורםהציונות.

מרדכיהמשוררהיהלעבריתמוריוביןג.

בעברית,שירלוהקדיששאףלנגר'גיאורגו

שיריםכתבוכןעליו'שנכתבהראשוןאולי
ועריםארצותהארץ.'כתיבת(ספרי:פראגעל
העברית').הספרותמפתעל

אירופהמזרחליהדותקירבההרגישקפקא .ד

ניכורשהפגינוגרמניהיהודילמרביתבניגוד
 .) 87עמ'(בר-דוד,אליה.ביחס

(מנציל>בן-טוביםפועהמורתושלמעדותהה.

שלוידידובן-טובים,זלמןהסופרשל<בתו
עמהיחדקראשהואידוע,בן-יהודה),אליעזר

תירגמהשהיאנדנד'שלוכשלרן""שכולאת
הזדהההואלגרמנית.לימודכדיתוךבשבילו

נתוןשהיההרומן'שלגיבורוחפץיחזקאלעם
 .) 88(בר-דוד,נפשי.ולדיכאוןשחורהלמרה

שלכצורה"כתיבהקפקא:שלאמרתו .,

לפיההיהודית,למסורתאותומקרבתתפילה",

אלא,בלבד'יופילשםבאההכתיבהאין
אשרגרזןבבחינתיהיהשספר"דיןכדבריו:

"טובוכן:בקרבנו'.'הקפואהיםאתישבור

שנושכיםספריםורקאךקוראיםשנהיה

אינוקוראיםאנושאותוהספראםועוקצים.

טעםמההראש,עלבמהלומהאותנומעורר

בר-יורםשלכהשערתוואולי' ".בולקרוא
אותושלגלגולוהואהספרותי""הגרזןדוד'
מסבורוחניתכירושהלושנשארממשי""גרזן
ונהג,מובהק,חסידשהיהאמה,מצדאמושל

בנהר"להתרחץביומניו:קפקאשתיארכפי

בקרחחורנוקבהיהואזבחורף,גםיום,כל
 .) 107עמ' ,(בר-דודלטבול."מנתעל

מכסשלפרשנותואתלהביאאפשרכמסקנה

קפקאשלהמיוחדתהסמליותעלבדוד
זה:אתזההמשלימיםמישורים,בשלושה

הסובל"האני"על-האינדווידואליהפירוש • 1

המספר.של

העםאלהמתייחסזההלאומי'הפירוש . 2

משוללתהתפוצותיהדותכלומר'-הסובל
המולדת.

האדםשלגורלועל-האוניברסליהפירוש . 3

עמדתוועלבכללותו'האנושי>המיןשל(או

והמטאפיזיהדתילעיקרוןביחסקפקאשל

לייב,(שרההיהודית.המסורתעלהמבוסס

עמ'יהודית",זהותשלשאלהקפקא,"פרנץ
146 (. 

 • 1910 (היומניםמתוךקפקא:פרנץז.
1911 ( 

מיואש,אתההאם-

מיואש?אתההאםכן?-

להתחבא?רוצהאתההאםבורח?אתההאם-

 ) 9<עמי

אושר'אינוגםאךאומללות,מעורראינומצבי

אינועייפות,אינוחולשה,אינואדישות,אינו

זההוא?מהכן'אםבו'לענותאחרעניין
באי-קשורהואודאיהדבראתיודעשאיני

 .)םש(לכתוביכולתי

 ,התעוררתי ,ישנתי , 1910ביולי 10 ,'איום
 .) 11<עמיעלוביםחיים ,התעוררתי ,ישנתי

הזיקשחינוכילומר'עליבדבר'חושבכשאני
 .) 11 • 13<עמיבחינותמכמהמאודלי

שלהמצבהכמואנימאבן'עשויכאילוהריני
 .) 21<עמ'עצמי

עולמנו'שלהקרהחללאללהציץליניתן
אתהלחפששרציתיבאש,לחממועליאשר

 .) 32<עמ'תחילה

שעהובאותהעצמיעל-ידישןכביכול'אני'
 .) 58<עמ'חלומותעםלהתכתשעלי

לסיום:אישיותהערותשתי
אבי'שלהקרוביםמידידיוהיהבדודמאנסא

ברחוב(אנחנולנובשכנותדרהואכהן.ישראל

ביתנו.מבאיוהיהשפינוזה),ברחובוהואדיינם

(הוצאתפנים"אל"פניםזכרונותיובספר

יחסיולפרשתפרקאביהקדיש ) 1979 ,יחדיו

פרסומואףשעלבדוד'מאנסעםהקרובים
לארץ-ישראלנס""בדרךהגיעבעולם,הרב

להתחילהצריךדבר,לכלחדש"כעולה ) 1939 (

דמותואתהיטבזוכרתאנימבראשית'.'הכול
השיחותואתבביתנו'והגיבנת,הגוצה

בחדריחדבהסתגרםאביעםשניהלהארוכות

האפשרככללולסייעבמטרהשלו'העבודה
 ,להעריךידעתילאאז .בארץהיקלטותובחבלי

ממרחקעכשיו'לעשותיכולהשאנימה
להכירבחלקי'נפלהזכותאיזוהזמנים,
מקרוב.זואישיות

הרבהשניםזהפורתיעקבאתמכירהאניב.

עבריתלספרותנחוגיםהמשותפיםמלימודינו

אוניברסיטתשלהראשונותבשנותיהולמקרא
דרךעקבתימאזאבו-כביר.בקמפוסתל-אביב
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כאמן.והתפתחותותערוכותיואחרקבע

"שיחותהתערוכהעללדברבאהכשאניכעת,
האישייםהמעגליםכיצדחשהאניקפקא"עם

 • .נסגריםותייםרוהספ

פורתיעקבשלהתערוכהחתיפתעםשנאמרוםידבר

 os.02.06.2001-02 • 2001רושליםינורה,הירלבג

נוסף:ןלעיו
הוצ·משווה,ר pמחא. pפ pלעגנוןביןרזל.בהלל

 • 1973בר-אילן,אוניברסיטת

נסתרתיהדותביןודמויותיו.פאp p .בר-דודורםי

תשנ"ח. ,צור-אות 'הוצ ,ללא-ידעלסגידה

ך:ומתפרק ,"ישחלמתריע-"פראגן.יברוגתינור

הערבית,הספרותמפתעלועריםארצותהאזר.כתיתב
 • 289-269עמ' , 1998 ,כרמל 'הוצ

ץהקיבו 'הוצפלסטית,ואמנותספרות .הולצמןאבנר
 • 1997 ,חדוהמא

הספרותהאומה.תחייתמחשבת:.מלאכתהולצמןאבנר
טתיברסיאונהוצ'הפלסטית,האמנותלנוכחהעברית

 • 1999 ,זמורה-ביתן/פהיח

 • 1986ן,קשו 'צוהביוגרפיה,א. pפ p .מןייהרונלד

כרמל.נעמי :תימאנגל

בחייווהומורדתיותא. pפ pפראנז .טשולכסיפל

 , 1959ביאליק,מוסדהוצ' ,וביצירתו

העברית,לופדיה pהאנצי .פרנץ"קפקה," .לטשופליכס

 , 1977בע"מ,קלופדיותיאנצלהוצאתחברהט,"ככרך

 • 992-991עמ'

וגילוייההואדותאילעההיסוס.דרךזנדבנק.שמעון
 , 1974המאוחד,הקיבוץהוצ'פאp ,pביצירת

הוצ'יהודית,זהותשלאשלהפאp .pפרנזב.ליישרה
 • 1998המאוחד,ץבויהק

הוצ'מילאנו.דינהמאיטלקית:פאp ,pצ'יטאטי.פייטרו
 , 1992 ,דביר

ברור,מאנסבעריכת , 1913-1910יומנים. .קפקאפרנץ

 .איזקיםיח :מרגמניתתרגם . 1978קן,ושהוצ'

-Yosel Bergner. Painting to Franz Kajka , Shva Pub 

-lishers LTD . Tel Aviv, 1990. Tuvia Rubner: Intro 
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זהמצד

לויתןעמוס
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אירועיםספרים,מוספים,

מצדיקיו

אותו.שמצדיקהצדקהואהטרורמןהרסני

אחדשמעתי-מבקשיםשהמוסלמיםמה"כל

הקהילהיו"רשמו>היה(זהצדיקיד"ר

הוא-סי.בי.בבי.אומרבבריטניההמוסלמית

עירקכלפימידהבאותהתנהגשאמריקהצדק.
אחדשמעתיאצלנוואילוישראל",וכלפי

עלדפיקהנתן"אלוהים ,אומרש"סמשרי

גםלבישיםשהעולםכדייורקבניוהשולחן
אצלנו",הטרורלקורבנות

בישראל",צודקלשלוםהנשים"קואליציית
הפגנתארגנההצדק,ידיעלהיאאףמסנוורת

האמריקאיתהשגרירותמולבשחור""נשים

ההסתהממסע"לחדולבתביעהבתל-אביב
מיתולגיכמאבקהמציאותאתהמציגהגזעני

המערביתהתרבותביןלרע,טובבין

בטרםעוד ,) 20,09.01('הארץ'למוסלמית"

בןהקורהפךכבר ,מבהטןמעלהעשןנמוג
 .מסכןלנרדףוהתוקפן ,לתוקפן
"מיכאלמוחלט.צדקהואמכלמסוכן

פרןהיינריךשלהמופתבנובלתקולהאס",
סוסים,זוגבשלשלמהמדינהמחריבקלייסט,
בצדק. ,לושמגיע

עשורבמשךשנבנומגדליםלהרוס.קלוכמה
המודרנית,הבנייהטכנולוגייתפארוהיושנים,

אנושית-חייםרקמתדקות.בתוךנהרסו

לעפרנשרפהרבבעמלשנרקמהכלכלית
מיכלבעזרתיהיהאפשרהבאהבפעםואפר.

קוקהפחיתכולו ,בקטריולוגינשקשלקטן
הבלתי(המערבית>לאנושותקץל~יםקולה,

צודקת.

אנטי-עלכשמדבריםזאתלזכורצריך
אנטי-מערביזםאנטי-גלובליזם,קפיטליזם,

שחורהואפריםלהקתנוספים.אנטיומיני

עטיפתושעלחדשדיסקהוציאה"קופ"בשם

היהזהבלהבות.עוליםהתאומיםמגדלינראים

נאלצוהםבפועל.קרהשזהלפניספוריםימים

אחרונות'('ידיעותהעטיפהאתלהחליף
לזה.מתכווניםהםאבל ,) 14,09,01

אמריקה,עלכועס(השלישי>שהעולםאומרים

עלוכועסלא.והואמשגשגתשהיא

חשבונו.עללכאורה,שנעשית,הגלובליזציה,

תעלםאםכאילואומרים.הםצודקלאזה

מצבם?!ייטבהגלובליזציהותעלםאמריקה

היהודי-נוצרי-מוסלמיהפונדמנטליסטיהצדק

גםגזל,ובעושרפשעבשגשוגרואהעדיין

באוהואהרגל,אתפשטשהקומוניזםלאחר

הבאיםעולםמענוויהיזהרוהעולם.אתלטהר

ארץ.לרשת

האלתרמניהפנומן

1 • 

מןפרפרמירוןדןשלהממדיםגדלספרו
אישיותו ,הצעיראלתרמןבתן-התולעת
הפתוחה,(האוניברסיטה 1935-1910וציירתו

ספרהואעמ') 695 2001שיחות,שתים-עשרה

גדוליוצרעלנפלאיםדפיםבוישמטלטל.

ועונג,הנאהשללשיאיםהקוראאתהמעלים

 ,לכךמעבראותם.לצלוחשקשהדפיםבוויש
העיקר,כאשרבלבד,הביוגרפיהמחציתזוהי

החשובות,ויצירותיואלתרמןשלהבוגריםחייו

לפנינו.עוד
 ,הספרעלהביקורותגםאלהמסיבותכינראה
זיוהשלגמורהמקטילהמיטלטלותכה,עד

בפריז"שהתפרפרהפרפרעל"האגדהשמיר
הסתייגותדרך ;) 2001יוני('מאזניים',

בהשנקטהביוגרפית-פסיכולוגיתמהמתודה

 ,"המשוררשאלתיאלאלישלברשימתו ,מירון
('ספרים'והיפוכו"האדיפליהקומפלקס

הכתיבהכושרירידתעלתלונה ;) 15,08.01

"סמכותיותפזמירישלברשימתהמירוןדןשל

אוגוסט-גיליון ' 77('עתרןמדי"צוננת
בןיצחקשללמדיפושרתורשימהספטמבר);

צעיר"כאישהמשוררשל"דיוקנומרדכי
 ,) 24,08.01אחרונות'('ידיעות

המתענייןלקוראאסור ,לדעתי ,כןפיעלאף
הגדולהמפעלאתלראותולאהצפוןאתלאבד
מירון.שבנה

כבירמאמץכאןנעשה ,דומנילראשונה,

אתהחדשההעבריתבתרבותליוצרלהעניק

מפעליםכהעד .הראויההיסטורימקומו

לאישיםבעיקרהוקדשוזהמסוגרגפייםביו
בן-גוריון,ודודכצנלסוןבדלכמופוליטיים,

לאחרבמיוחדו ,מןאלתרשלגרפיהחניואולם

(הכרךיפורסםאם ,השניחלקהשיפורסם

מןהלא-קנונית>ביצירתורקעוסקהראשון

המפעליםכאחדשתתגלההדין
משוררבהציבההחשובים,ההיסטוריוגרפיים

החייםשלמרכזיתבצומתרוחואיש

ומשמעות.פשרלהםשנתןכמיהקיבוציים,
אריאלשלדבריועםלהסכיםליקל ,לכן

השחור"החורשלספו"עלבמאמרוהירשפלד
שהיבט ,) 03,08,01'הארץ',וספרות,(תרבות

חולקאינושהירשפלדלאממנו.נעלםלאזה
תיאור ,מאודמהותיתבנקודהמירוןעל

ופשרואלתרמןשלבאישיותוהדיכאון
אתלהעריךיודעהואכןפיעלואף ,ביצירתו

הואהתולעת,מןפרפר .כערכומפעלוגודל
חייותולדותאתרגילה.ביורגפיהאיננהכותב,

המעטותוהעובדותאלתרמןשלהמוקדמים

דרומןמנחםמכברזהכתבעליהןהידועות
ביוגרפיהי pו-פר 1986הזמרלבא<לבספריו

ביוגרפיההואהתולעתמןפרפרלכן ,) 1991
זיכרונותבהעדרדווקא •והתפתחותוהרוחשל

ביוגרפייסודכלשלמחיקהרקעועלמפורטים
הרוח.לתיאורמירוןפנה ,ביצירתוגלוי

מתארהאתבונהמירוןכימסבירהירשפלד
פרשניתמערכתבאמצעותהזאתהרוחשל
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מילדותוזיכרונותשברימפרשמורכבת:

תמונותשוזרבוורשה,המשוררשלהמוקדמת
והיהודיתהעבריתהתרבותתולדותעלרחבות

תמונהכךמתוךבונה ,-20ההמאהבראשית

-אביובית ,במינויחידביתשלחייםמלאת
שמעמדההצעהלקוראיוומגיש ,אלתרמןיצחק

מענייןצירוףשהיא ,להיסטוריהבדיוניביןנע

שלרקונסטרוקציהושלהיסטוריוןעבודתשל

ביוגרף.סופר

שדרומןהפסיכולוגית","הספקולציהטענתעל

<עליהבההגזיםכאילוומירוןממנהנמנע
כיהירשפלדאומרושאלתיאל>שמירהעירו

אלא ,לדעתואיןאשראתממציאאינומירון

בתוךההעדרשלהמדויקמתארואתטטרמש

הרוחשלהיותה"עדהקשריםשלצפופהרשת

רגישקשבמירון,בונהלדבריוממדית".תלת
 ,פסיכולוגיכסימפטוםהשירשללמעמדו

לעלילהבספרהפירושמלאכתאתבכךוהופך

ממש.של

הפתיחהנקודתלסיכוםיפיםהכללייםדבריו

מדוברכילומרישהכול"לפניברשימתנו:

המרשימיםהאינטלקטואלייםהמבצעיםבאחד

מאותפניעלהמשתרעהפירושיםרצף ...ביותר

ומעמיקמדייק ,עדיןרגיש,שיחהואדיםועמ

עלוהדיבורהקריאהמלאכת ...כמוהוןימא

ויופיערךבעלתליצירהכאןהתגבשוהקריאה

יצירתזהבספרהעמידמירון ...עצמהמשל

באמת",רענן ,חדשנימדעשלמופת

2 • 

שחים-עשרהאובספרפרקיםשנים-עשר

הילדותביתעל .מירוןשלכהגדרתו"שיחות"
תל-עדממוסקבהנעוריםטלטוליבוורשה,

והתגלותבצרפתהלימודיםתקופתאביב,

והפרסוםהרפסודייםהשירים ,לעצמוהמשורר

 ,נסקישלוועם'כתובים'עםהקשר ,הראשון
האהבהשירי ,מןאלתרשלהאהבהייסורי

והז'אנרים'יחדיו''טורים'תקופתהנכזבת,

הכוללהקיףאוכללאועו.דקנוניים,החוץ

המעגל-מתוכןמעגליםשנירקואשרטט

ממנו:והיציאההדיכאוןקרי ,הפסיכולוגי

האליטיסטיתהשירהקרי ,הפואטיוהמעגל

ממנה.וההיחלצות
מתווהמשורטטהעטיפהגבשעלבדברים

בונשזריםכי ,ונאמרברורהבצורההספר

אלתרמןשלחייותולדותסיפורים:ארבעה

יצירתוסיפוראישיותו:התגבשותותהליך

הזמן:בתהעבריתהשירהתולדותבהתהוותה;

בעידןהציוניתהעבריתהתרבותשלומסעה

אלהבהתאם,מדינה.שבטרם ,הלאומיהבית

 ,הטקסטואלייתרהחבגרפיה,הניר-הם
וההיסטוריהוהאידיאיות,הפואטיותהבחירות

בארץ.היישובשל
שכלבהנחהגלומהמירוןשלהמוצאנקודת

סיפור ,דברשלבסופוהם,הללוהסיפורים

פלאאתלהביןניתן"בשילובםורקאחד

העבריהמשוררשלוהתבגרותוהיוולדותו
נכונים,וטיעוןתיאורשזהואףבדורו".הגדול
שהכרךהעובדהבשל,כילומרזאתבכלצריך

הרי ,הצעירבאלתרמןבעיקרעוסקהראשון

החשיפה-סיפורקרישהביוגרפיה,

בילדות:-חזקואבמנוכרת(אםהפסיכולוגית

בנערות:-והיפוכו"האדיפלי"הקומפלקס

-המינייםוקשייוהנשיתבדמותהשסע
 ,בוגדוליםבחלקיםדומיננטיהואבבחרות>
אפילו ,(שכןהקריאה.עללעיתיםומכביד

הפסיכולוגיהאםספקנכונה,כולהפרשנותו

"פלאמירוןשמכנהמהאתלהסבירמסוגלת

העבריהמשוררשלוהתבגרותוהיוולדותו

 ,'איילתבשירהשורהכלשוןאו ,בדורו"הגדול
מןפרפרהיוולד"פלאמצרים>מכות(שירי

ספרו).שםנטלממנההתולעת"

מגילוי-זהכרךשלהמסרגתסיפורזאת,ובכל

ועדהמוקדמיםבשיריוהאלתרמניהדיכאון

-בחוץ""כוכביםשירילקראתממנוהיציאה
אלא ,פסיכולוגיעלילהכסיפוררקלאחשוב

אתרוןיממאבחןשבאמצעותוכסיפורגם

 :המשוררבהתפתחותהשיריותהתחנות
צעירמגילכברשיריםכתבערחבאלתרמן

מירוןאולםגבוהה.שיריתמיומנותגילהומאוד
הואאלתרמןשלוהנעוריםבשיריכי ,אומר

שיבקיעמנתעללנסהזקוקמשעמם"חרזן
גולמיותו"מתוךכפרפראמיתימשוררממנו

הםאלהששיריםהיאלכךהסיבה ,) 98<עמ'

לרצותמבוקשושכלטוב","ילדשלשירים

ביתומבאיהיה(שביאליקאביוואתמוריואת

המשוררהנערבעודבנו>משירילוהראהואף
באשלאהפנימימעולמומנותקהיהעצמו
אלתרמןשלהנעורים"שיריביטוי.לכללבהם

שללעולםואופןצורהבשוםשייכיםאינם
חסם, ,שירתואתשעצרלעולםאלא ,שירתו

 .) 86<עמ'קובעהואאותה"והדחיקדיכא

בפנימעצורהיווהדיכאוןההדחקההחסימה,

זאתתולהמירוןאותה.ומנעוהאמיתיתשירתו

דמותועםוהמגמגםהמופנםערחבביחסי

המנוכרתדמותהועםהאבשלהדומיננטית

התיכוןבסיוםאלתרמןכשיצארקהאם.של

בצרפתאגרונומיהללימודיהוריומבית
להשתחררבידועולה ,בפריזחייםולתקופת

מעמקיעםולהתחברזומעיקהיחסיםממסכת

 .יצירתומעיינותועםנפשו
ואתהמדויקהמפנהרגעאתאףקובעמירון

"דומההדבר:התרחששבוהמסויםהשיר

למצואיכוליםאנוכזהרגעעלראשונישדיווח
בינואר-19באלתרמןשכתבכותרתללאבשיר

הגיעולאחרספוריםשבועותבצרפת 1930

שורותיוארבעהנה ,) 112<עמ'לפריז"

הראשונות:

'1~ :1 

כותבעטימהאדעלא

עפעפים.פקוחאניהלילבלב

שוטף,עליהזמןככהשקט,

ריחיים.כגלגלנוקששעוני

אתמסמנתבוהראשונההשורהכברבעצם

עםהתחברותשלמהפכנית""תפניתאותה

 )" ...כותבעטימהאדע("לאהלא-מודעעולמו
ועםההדחקהחומריעםהנפש,משקעיעם

שלו.השיריתהאנרגיהאתישאבמהםדיכאונו,

חשיבותזהנפשילתהליךהמייחסמירון'
התחברותשלזה"בתהליךכיכותבעצומה,

הבוגרהאישאתהצעירנתןיילדעצמועם

מהפכנירגעזה]היה ... [שבקרבוהמשוררואת

הרגעיםמסוגהיפתחותאוהיפקחותשל

כמוהבשליםבשיריועליהםידווחשהמשורר

שלרגעישנושןלמראה"גםהידועההשורה
בחוץ")."כוכבים'ירח',(בשירהולדת"

פנימה,זוהבטהתוךלוהמתגליםלתכניםאשר

הליליהעירוניהנוףמראותבאמצעות

שבהםהחשוביםאחדהרי ,בשירהמתוארים

הואהראשונהבפעםשלו.האפלההמיניותהיא

רבותפעמיםלבטאעתידשהואמהתופס

ולאהמיניות,בזירתכמהעדהבוגרת,בשירתו

לערבשואהטרםביןהתגמאוד"דקבה,רק

פנימיתשממהבין ,לאושראימהביןחג",

ניתוחסמךעל ,אומרמירוןמלאה.לאינטימיות

אלתרמןכיכאן>להביאואוכל<שלאהשיר

"נשיותביןמתפצלנשיבעולםעצמומוצא

 ,אחדמצדורוויון"געהמרהמבטיחהאימהית
זוהישני.מצדמאתגרת"עלמתית"נשיותלבין

הדובראתהמטלטלתומבהילהמנחמתכפילות
לתגובהכנועהתגובהוביןלחגמוראבין

 .) 115 , 114<עמ'סאדו-מזוכיסטיתאגרסיבית

שלבדרךלאלוניתנותחווהשהואהאמיתות

הצטברותשלבדרךאלאידיעה,אוהבנה
מפריזבשיריםמדווחהצעירהמשורררשמים:

 ...שהמראותהרוחהלוךועלהעירמראותעל
 2001אוקטובר
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ארמוןהטיולריגן'אתבשירכמועליומשרים

שיריםהםלווהדומיםזהשירחובק'.שחור
בומתערב ,המוןבתוךהנמצאבודדאישעל

השיריםזירת .אליושייךלאאך ,בוונבלע

הקפה,בתיגביה,והעירכרתדחוהם

עת"זווהפרוצות:החשמלפנסיהמלצריות,

מיתריםמבכה-/כינורסך-דנירובעוזהחצות

ופניהןמאורה/כפתחינשיםריסימרוטים/

מצרפת')('שיריםכשלטים"בוא!אומרות:

בשיריםהשתמשאלתרמןכימדגיש,מירון

אותוהצרפתיתהשירהשלמובהקבז'אנראלה

הרצאותעליוושמעימיםבאותםבשקיקהקרא
הנדודים-העירונייםבשירימדובר .נוןבסור

 flaneurה-הואהמשוטטשירתשלובז'אנר
שאדלשטבעהמופתדוגמתפיעלהמפורסם,

"ההלך"דמותגםבעתידתצמח(ממנהבודלו
ראשוןשתיאר ,בנימיןולטרשלו).בשירתו

הואהעירוניהמשוטטכי ,מצייןהתופעהאת

ההמוניםבכרךהחיהאיש ,המודרניהאדם

רחובותיו ,הכרךאתוהופךמהטבעשנותק

מלאכותישנילטבעאותוהממלאהאדםוהמון
עבורו.

שעושיםהםכאלה<קישוריםיפהפהבקישור

כימירוןמצייןלחוויה>הספרקריאתאת

ביטויאלתרמןהעניקהבוגרתבכתיבתו

המשוטט,שלהללולפחדיםמושלםמטאפורי
'פגישההשירשלאלגוריתנמענתאלכשפנה

לבואתבידהשתלכודממנהוביקשקץ'לאין

הלאהאותוותדהירלרוץ""בעייפוהמותש

שלאובלבדוארוכים"ריקיםברזל"ברחובות

הכוכביםבליכחדר;שיאפיל .•. "לותניח

 .) 128<עמ'בחוץ"שנשארו

במרכזגםשעומדהואהעירוניהמשוטט ,ואכן

נרחבלניתוח<הזוכהעיר'ב'שטףהגדולשירו
להיותאלתרמןידיעלושנבחרמירון>אצל

פורסםאמנם, ,ואשרשיפרסםהראשוןהשיר

פרשת . 12.03.1931ב-'כתובים'בחוברת

נספרוולאעצמובפניסיפורהיאהפרסום

מאוחראותודןשאלתרמןאףכי ,לומרדיכאן'

מעמדלוישמירוןלדעתהרילגניזה,יותר

משיריוקפיצהוקרשמוצאנקודתשל
'כוכביםלשירי 1935לפנישנכתבוהמוקדמים

 .) 168<עמ'ואילך 1936משנתשנכתבובחוץ'

אותהכלכאןלהביאכמובן'אוכל'לא
הואמביאשאניומה ,מירוןשפורשהתפתחות

זאתבכללהשליםכדיאבלמזעיר'מעטאך
ולסגורבחוץ""כוכביםלעבר"קפיצה"אותה
מדלגאניהפסיכולוגית,הפרשנותמעגלאת

האחת-עשרה,השיחהאלהחמישיתהשיחהמן

עברהבודלרי-אלתרמנישהמשוטטלומרכדי
מןפרצהושירתונוספתתמורהארצהבשובו

של(=השפנגלריהאירופיהעירוניהנוף
באריכות)מירוןדןבכךוגםהמערב""שקיעת

הפיוטיהנוףאלהמוקדמת,בשירתוששלט

טל"באגלהעולם"כובדמוחששבולירי

אלתרמןנתן

בחוץ"."כוכביםשלהאווזים')('רועת

התהליךשלבסופוהפך"המשוטט-העירוני"
אמוניםנשבעבתבל,הדבקל"משורר-ההלך"

תפקידאתעצמועלונוטלולדרךלניגון

תבללביןהתפלביומיומוהאדםביןהתיווך
אתלבצעמסוגללהיותכדיתמיד.בראשיתית

תמורהלעבורגםעליוהיההזאתהמשימה

מרחבמגלההוא .מדיכאוןהיחלצותשלנפשית
וכרך>אדםשלהדואליות(ביןשבתווךחיים

('זמרה')ורוח'רחבים'שדותשל"ארץומגלה

בתקופתאלתרמןשירתיצאהשבזכותה

שירתושלהמתמשךהדיכאוןמןבחוץ''כוכבים

 .) 542<עמ'הקודמת"

3 • 

והאחת-עשרההשביעיתהשיחות ,לטעמי

'טורים''כתובים',העתבכתביהעוסקות

היסטורית,כתיבההממזגות"יחדיו",וחבורת

למקשהופסיכולוגיתפואטיתסוציולוגית,

שיחותגםאלה .בספרהמרתקותמןהןאחת,

העבריתהתרבותתולדותלתיאורהןחשובות
מירוןבפישקרוימהלהבנתוהןהזמןבת

למהלךדבומה .) 220<עמ'האלתרמני""הפנומן

המהלךגםלמעלה,שנסקר ,הפסיכולוגי

-כפולהואכאן'בקצרהשנשרטטהפואטי'
האליטיסטיתהשירהאסכולתאימוץ

ממנה.וההיחלצות

לשלונסקיאלתרמןהצטרפותשלהמהלך

ומחנהלביאליקולא'כתובים',ולמחנה

נוגעאביו'מקורבהיהאליהם'מאזנים',
מרד :העבריתבספרותמרכזיתגיהלסר

שירועלוהפולמוסביאליקנגד'כתובים'
ביאליקנגדהמרדידכם'.בקוצרשוב'ראיתיכם

(מודרניסטיםדורותשלמרדבעיקרוהיהלא

השירהשלמרדלאגםקלסיקונים>:נגד
(ארץ-הגלותיתהשירהנגדהארצישראלית

בחוץ">:"כוכביםבשירינזכרתלאכללישראל

האםהספרות:מטרותעליסודיתמחלוקתאלא
אולאומית,נורמטיביתמערכתלהיותעליה

 .היהודיהיחידשלהרגישויותביטוילזירה
ביאליקשלדרישתובעקבותפרץהמרד

מפעללהקיםהעבריםהסופריםמאגודת

היצירהבכינוסשיעסוקגדולהוצאה-לאור

של(שותפושטיינמןלדורותיה.העברית
כי ,לעומתוטען'כתובים')לעריכתנסקישלו

החיהההווהבספרותלעסוקצריכההאגודה

אפוא,הועמדה,הספרותשל"בעולמהבלב.ד

המשתלבתיצירהביןברירהעלהשאלה
לביטויהחותרתיצירהלביןלאומית,בתוכנית

אוניברסליים",אישייםלברחשישלאמנותי

מאוחרגלגול'כיבהמשךהמציין'מירוןכותב
נגדזךנתןשלהמרדהואזהפולמוסשל

אתמייצגאלתרמןשהפעםאלא ,אלתרמן

 .) 235<עמ'הממלכתיתהפוזיציה

לרושם ,כאמור ,יגרדכב-הצעיראלתרמן

שעקב-לאומישיריכדוברהמאוחרתדמותו
העמדהלצדכולוהתייצבזה,פולמוסאחר

ביצירהלעסוקטעםשאיןוהאמיןהאמנותית
לבלרחשיביטויבהישכןאםאלאספרותית,

לעסוקבאה ,סברהשירה, .ביותראישיים

לאומית"תרבותבבנייתולאאלהבעניינים

מייצגביאליק,ולאשלונסקיולכןמדינית",

האופציהאתהזמןבניהתרבותייםבנתונים

הנכונה.התרבותית

נזכירושוב ,יותרמורכבת ,כמובןהתמונה,

שמסבירכפי ,נסקישלושירתשגםבקצרהאך

מרחיקמהפך-30השנותרבאשית,עברהמירון

דוויהארצישראלייםספריושנילאחרלכת.
 ,הארץנופיחשובמקוםתופסיםבהם ,בוגלגל

אבלהספריושניהופיעווהגלבוע,חרודעין
כרכיםשירתשעיקרםבוהואlבניהימים

מהפרובלמטיקהרחוקהמודרנית,אירופית
שירתשחיתההקודמתשירתושלהציונית

אפוא,פלא,לאבישראל".סולל"פייטן

רבהקרבההצעיראלתרמןמצאבוהושאבבני

שנכתבה ,שלוהמשוטט-העירונילשירת

במיוחדלבואתששבהמהבצרפת.זמןבאותו

הניאו-סימבוליסטיתהחדשה,הפואטיקהחיתה

שימושעלמבוססתשחיתה ,נסקישלושל

וחיתההמלרעית,ובהגייהבחריזהוירטואוזי

בניגודהצרופה,האמנותיתלנורמהנאמנה

ביאליק,מחנהשלהרטוריתלנורמה

שם<על"יל"גיזם"בזלזולכינהששלונסקי
נדרשהטכניהשכלולההשכלה).משורריל"ג,

המכאוב,היועתהשהתכניםמשוםדווקא

עלהמודרניים.הכרךחיישלוהכאוסהשסע,

"פייטן ,בנאי ,אדריכללהיותהוטלהמשורר

אלאהציונית,ארץ-ישראלשללאאבלסולל",

השסעמןלהשתחררהחותרתהנפששל
כפיויופי.בפשרריפויומבקשתהכאוטי

'סולמות':בשירובוהואבבנישלונסקישכותב
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 /הוא.נבר-הרכלטוב/כימתנגן:ביוי"כל
פהשמוניאיוני;פצעכלבוערהסנהבסוד

המכאובים".בפיגומיהבוהו/אבנילשאתכתף
היסודהנחותאלחזר ,מירוןאומר ,ונסקישל

המודרניזםעל-ידי(שנפסלהסימבוליזםשל
הואהשירלפיהןהקודמת>שירתושלהפרוע

באמצעותהמחברמלוטש,אסתטיאובייקט

האימאג'הניגון,שלהמאגיתהסוגסטיה

 ,הטרנסצנדנטליעםהמציאותיאתוהמטאפורה
עםהכאוטיואתהמופשטעםהמוחשיאת

הפואטייםיסודותיואתהניח"בזאת .הסדור

הניאו-סימבוליזםשלוהפרקטיים

בשירהמרכזיתלאסכולהשהיה ,הארצישראלי

שנהוג , 5oה-שנותעד-30המשנותהעברית

 .) 250<עמ'שלונסקי-אלתרמןאסכולתלכנותה

שלהקיצוניתהארס-פואטיתעמדתועל
אפשר ,האחרהמחנהעםבוויכוחאלתרמן
אז.שפרסםהשירהעלמאמריםמשניללמוד

ב'כתובים'שפורסם"במעגל"הראשוןבמאמרו
השיריצירתאתלסמןניסה 1932בתחילת

"היגיוןבוששותפיםכתהליךבומאמיןשהוא

הרגשפורץותחילהיש ... "ותת-היגיון":

הראשונהההגנההואוהניבישאורו:ומזריע

ומיד-הידליפניםרחשאומקרה,דמות,על
אתטוויםהםוהנהוהמוחהלבמשתלהבים

האמיתית,השירה ,, •..רקמתייםהרקמהחוטי

ופנים,חוץבהשנשזריםרקמההיא ,ניויבע

היגיוןובעיקרושפה,אינסטינקטומוח,לב
השירה.שלוהקשת""הכינורשהםותת-היגיון

להיותהשירהעלולה ,לדבריוזה,מטעם

משוםרקלאמובנת","בלתיתכופות

מזה,זההשוניםהנפשכוחותשלהמורכבות

עלעקרוניבאורח"מבוססתשהיאמשוםאלא
"עלהשניהארס-פואטיבמאמרוניגודים".

ניטורים'שפורסםבשירה",מובןהבלתי

עוד 1933בנובמרב'כתובים')התפרקות(לאחר

וטעןהצרופההשירהבדברעמדותיואתחידד

במאמרבלבד.נבחריםלמעטיםענייןשהיא
לשירהלהאלכיהשקפתואתמפתחגםהואזה

אינה"השירהמימטית-תיאורית,להיות

מהשוב",אותםחיהאלאחיים,מתארת

זאתלהבנה,יותרעודקשהאותהשעושה

ובזרותבערפולמשתמשש"המשוררמכיוון

שלהראשוניתלאמתלהגיעכאמצעים

לעשןמבעדרקכיעשןמפזרהואהתופעות:
 ,) 483<עמ'השמש"אלישרמביסיםהזה

אליטיסטיהפואטיהמהלךשלשיאו ,אולי ,זהו

 ,אלתרמןהיהלאאלתרמןאבל ,בהתפתחותו
 ,בלבדהזההשיריהמסלולעלנותרהיהאם

כךניגודים,עלמבוססהצרוףשהשירוכשם
זההיהובאמת, •ואישיותויצירתוכללגם

הפולמוסאתכברראשית,מורכב.מהלך
ניהלהצרופההשירהבזכותהארס-פואטי

שירהבאמצעותההיאבתקופהאלתרמן

במדורופרסםאותה ,צרופה""לאעיתונאית

בשנתלעבודהחלשםב'הארץ',"רגעים"
דמויותיצראףהפולמוס(לצורך , 1934

"מר-קוראיםסוגישנישלקריקטוריות
למליצותהמתגעגעהישןמהסוגקוראאבטיחי"

שירתרקהמעריךהלירי"ו"הצעירביאליקשל
מירוןאצלהתיאורים ...סנטימנטליתריגוש

מכריעשהיהמהשנית,ומשעשעים).מאלפים

אלתרמןשלהרציניתהשיריתעמדתו ,יותר

ברובםשהיו ,בכלל'יחדיו'חברישלוכן
לסתירהנקלעוהפועלים,לתנועותמקורבים

שיריתעמדהביןלכלכלהיכלושלא
לציבורפנייהלבין ,אחדמצדאליטיסטית,

טעמיםשני.מצדמעוניינים,היובוהרחב

סוציולוגייםפואטיים,לפיכך,שונים,

השןממגדללהיחלצותדחפוואידיאולוגיים,
יסדו'טורים'העתבכתבכברהספרות.של

לשירי(שהוקדשהמקרא""שערשנקראמדור

עממייםושיריםבלדותפורסמובודקלום>

היהשבהםהידועיםאחדומקוריים.מתורגמים

רובים'להםתיתנו'אלאלתרמןשלשירו
כל.בפיודוקלםבעל-פהשנלמד

התפתחותהציבורייםבחייםחלהבמקביל
גרת"התמפלוטושבפיאזשכונתהנוספת,

נוכחועתוכתביסופריםכאשרהספרות",

ציבורית.זיקהללאקיוםלהםשאיןלדעת
ולאהשלונסקילרוויזיוניסטים,אזפנהאצ"ג

למפא"יואלתרמןלשומר-הצעירגולדברג

ב'דבר',ולעבודה

אפוא,מפתח,כמעט,כתיבתומראשית

ליריתשירה-כפולהאסטרטגיהאלתרמן

שירתציבורית,ושירהמצומצם:לקהלצרופה
לקהלוהפזמוןהקלההבמה ,והעיתוןהעת

שנקטהמידור""עיקרוןעלמדברמירוןהרחב.

לתת-קנוניתהקנוניתשירתוביןאלתרמן
השירית.יצירתוכללאתואילךמכאןשקבע

נפשיפואטימבנהמשקףזהעיקרון ,לדבריו

הפנומןאתלהביןניתןלאשבלעדיוקבוע

 J505<עמ'האלתרמ~

תורתהיאהאלתרמניהפנומןממהותחלק
והמורכביםהמנוגדיםהמהלכים ,שלוהניגודים

בקצרהששרטטנוכפיוהשירייםהנפשיים

יצירתואתזה,אתזהשהפרוהסעיפים,בשני

פליט ,"אלתרמןמירון:דןכותב .אישיותוואת

לימדהספרותית-סימבוליסטית,האליטה

הענייניםאתלזהות ,העיתוןבשירי ,עצמו

חסרתהיומיומיותעםהחייםשל'הגדולים'

מלוטש,דיבורלהעניקביקשלההיומרות,
כליםוכדומה,חדה,שנינהפתגמיניסוחכושר

 .) 591<עמ'אותן"ומשרתיםלאליטותהשמורים

אחריכימירוןאומרהראשוןלכרךב"חתימה"

שירים,-50כשלופרסוםכתיבהשנותחמש

שדבקהשירנוסחכילמסקנהאלתרמןהגיע

זקוקוהואעודאותוהולםאינוכהעדבו

גםיהיהאך ,קודמועלשיתבססחדשלנוסח

אתבספרלהוציאבמקום ,וכך .ממנושונה

כשםמהם,להיפרדזוובדרךהמוקדמיםשיריו
בהתאםהחליט, ,כללבדרךמשורריםשעושים

הואאותם.לגנוז ,שלוהפואטיתלרדיקליות

בראשיתמשוררשלספרעםלאלצאתרצה

משוררשלמושלםשיריםספר"עםאלא ,דרכו

בטשטושכךכלהצליחהואכוחו",בשיא

שאפילועדהמוקדמתשירתושלהעקבות

היאכמהעדראוולאממנההתעלמוהחוקרים

שמסביר(מההבוגרתשירתולהבנתיסודית

בכרךמירוןבהשהשקיעהרבהמאמץאתאולי
במעבדהאלתרמןהתכנסוחצישנתייםזה).

'בינהאלשירואתנשאושםשלוהפיוטית
גודלי:ואל

1
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גודלואלנשאתיובינה'אלהשירזה
הישנה,הנדודיםבנתיבת

כותל'אתומכותלחלוןאלמשולחן
 ...לשינהכלותועינייםתמונותבין

בחוץ"),"כוכביםהזר'''השיר(מתוך

תעמודבחוץ""כוכביםשירתשלהתרקמותה
אנימירון.מבטיחהבא,בכרךהשיחותבמרכז

בסקרנות.לואצפה

לפוליטיקהדםמנקמתבחזרה

של 5מס'גיליוןשללפחות, ,הישראליחלקו
<עורכים:'מקרוב'וחברהלספרותהעתכתב
נואש,הוא ) 2001קיץ ,קלדרוןנסיםטאוב,גדי

ב"מצב",עוסקככולורובוומתייסר.סוער

משהושזעזעההאחרונה,באינתיפאדה

מתקפתכמוהישראלית,החייםבתחושת

יורק.בניוהתאומיםמגדליאתשהרסההטרור
גיסיססנאיתשלברשימתהנפתחתהחוברת

מעיןשהואמנוגדים"לכיווניםבזעקה"בורחת
שלהראשוניםהימיםשלבלהותיומן

לקוחההרשימהכותרתאקצה.אלאינתיפאדת

"אינניבמצוקה:חברהלהשכתבהממכתב

עומדתלאאניבעצםעומדת,אניהיכןיודעת

הפוכים.לכיווניםבזעקהבורחת'אניעיקרכל
בכתיבתשלההרגשתהעלמהר", ,ליכתבי

לכתוברוצהאינהכיגיסיסאומרתהדברים

להיותרוצהאינה"המצב",עלפוליטיניתוח

להיות"מנסהאךהיא ,"המצב"רופאת

לאצוררגשות,שלארכיבאית-לעת-מצוא
תומכישלרובןרגשיות",טלטלותעלעדויות

שנקרוכפישמאל,אנשיקרי"התהליך",

סוףועדספטמברשמסוףבימיםלפניה

שכתבהבמהמסיימתהיא , 2000אוקטובר

עודגוויות,עוד ••• "במצוקה:חברהלאותה
כנראה,זו'סימביוזה-גוויותעודחרדות,

גליםמסולהביותרבההרהקרבההיא

ופלסטיניםיהודים-ישראליםשלהקולקטיבים

+-
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היאשורהשלוברווחהזאת".הרעהבעת

החדש,למצבכביטוישרגה"כך'"ואחרחותמת
לשגרה.הופךשיהיה,ככלנוראהוא,שגם

עמודים,כשלושיםהיריעה,רחבסיפורהנושא

רואהאתה"האםשמיר-טוליפמןאילתשל

שלבעינוייםחקירההואשומע"שאנימהאת

קיצורים:תוך(דוגמה,עבדאללה.האסיר

חבטה.חבטה.חבטה.חבטה.שישית:"חקירה

חבטה-קשירה-יישור-הרמהחבטה.חבטה.

דיוןשעתיים!"),עודתחזירואותו!קחו ] ... [

למצואהקוראיוכלהסיפורבמשמעותנרחב

בחוברת.(להלן>קלדרוןנסיםשלבמסה

הפעםהמוקדשבמרכז"אחד"ספרעלהדיוןגם

אבנרבהשתתפותרדחשמעונייובלשללספרו

ונסיםצורןגבריאללזר'הדרההולצמן'
במובנההישראליתבמציאותעוסקקלדרון'

ב"מצב",בעקיפיןוממילא,הרחב,

נסיםשלעמודים,כשישיםהגדולה,המסה

כמובןבהשמהדהדתוהנוף","התבניתקלדרון

אינו('האדםטשרניחובסקישלמשירוהשורה

אתיחדכורכת )' ...מולדתונוףתבניתאלא

רביםנושאיםוכמובןהחוברת,נושאיכל

נסערת,שקטה,לאמאודמסהזוגםנוספים.

לנושא,ומנושאלענייןמענייןמדלגת

גםעניין.באותוהזמןכלכמובן'ונשארת,

כרוניקהמעיןקולאז'י'יומני'מבנהישלה
רבהבמידהוטקסטים.מחשבותאירועים,של

שלבספרוהקודםהדיוןמןמשתלשלתהיא

השאלהעללהשיבמנסהוהיאחדרשמעוני

כןאםופוליטיקה"ספרותבפתיחתההמוצגת

בנפרד?"כמהעדיחד?למה ?כעתאיך-

וזובכלל'חירוםעיתותקלדרון'לדעת
מאגראתבעוצמת"הפעילהבפרט,האחרונה

מנגנוןאתחזקבאורהאירהגםושלנוהסמלים

לביןסמלביןהיחסואתהסמליםיצירת

לומר.מההרבהלספרותישכךועלמציאות"
מ"המצב",כמתבקשזאת,עושהעצמה,המסה

אתלבררומנסהשגרתיות,לאמאודבדרכים

סמליםיוצריםבמציאותהאירועיםשבוהאופן

עלמשפיעיםמצדםהללוהסמליםוכיצד
המציאות.

שורותשתיבתעיתונאיתבידיעהפותחתהיא

יריבדברשונה>בדפוס(הניתנת 4,4,01מ-

בתינוק,קשהפגיעהעצמונה,עלמרגמות

 46שלופציעתםבתגובהצה"למסוקיהפעלת

דיווחם.לפיילדים,עשרהבהםפלסטינים,

עלנרחבלדיוןעוברתהיאאחרי-כןמיד

מרידוד>שריד'נרי'(אביבישראלהתגובות

בדיווחהמשכההחד-צדדית.הנסיגהבנושא

פרספגישתעל 5.4.01ה-מןעיתונאי

על 6,4,01ה-מןובידיעהבאתונהועריקאת

 700לבנייתהשיכוןמשרדשהוציאמכרזים

הדיוןואילובשטחים,חדשותדיוריחידות

הפיסיהממדבין"המתחעלהואבעקבותיהן

לביןלזה,זההצדדיםשנישגורמיםהסבלשל

• 
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שלו",הסמליהממד

יצרוהאחרוניםהחודשיםכיאומרקלדרון

אתיכריעולאאםשגםסמלים,שלשפע

להרשרוןעלייתמשהו:יסמנוההתמודדות

והידייםברמאללההלינץ'סמל'חיתההבית
היהפסגותעלהיריסמלים,היוהאדומות

סמל,היהא-דורהמוחמדההרוגהילדסמל,

סמל'היוהמתאבדיםסמל'היוההליקופטרים
הלאה.וכן

ידיעותרקלאלתוכה,גוררתהמסה

אהודעםעיתונאי'ראיוןגםאלאעיתונאיות,
שירו ;)" ...מתקתקתפצצההוא("הסכסוךברק

מדובר("עכשיוהכסף''מגשאלתרמןשל

ברברשלטקסט ;)" ...פלסטיניםנעריםבטללי

<העוסקברוסיההפרעותאחרי-1905מ

שבכולםמעשים-וכדומהו"כבוד")ב"נקמה"
בעללסמללהפוךהיכולאיוםשלגרעיןיש

תקוות,סכנות,-משמעויותשלמרחב

ברורות.לאואפשרויותטראומות

'חדר',ברומןנוסףעיון-מרוביםהדיוןנושאי

טוליפמן-שמיר'אילתשללסיפורפרשנות
התבוננותגיסים,סנאיתשללרשימתההערות

-ועודאלתרמןשלבחוץ''כוכביםבשירי
ענייןאתלבחוןמבקשהואכולםדרךכאשר

הדעת"שפיותולקבוע:והסמלהמציאות
 ;) 115<עמ'סמל"נשארהסמל-מתעקשת

ביןעבההפרדהקו"למתוחישכיולהזהיר
הסמליםלביןהישראליתהמציאות

שלליערהפוליטיקהתהפוךלבל ...הישראלים

 .) 126<עמ'סמלים"

ל"פוליטיקהמעשיתבהמלצהמסתיימתהמסה

פרופ'שלאבחנהמזכירקלדרוןסבלנות",של

חודשי"ששתכישכתבגליתמראבישי

לפלסטיניםהישראליםשביןהאינתיפאדה

אותהוהחליפושביניהםהפוליטיקהאתחיסלו
הואהפוליטיקהשלההיכרסימןדם".בנקמת

הדםנקמתשלההיכרוסימןהעתיד'אלשפניה
אצלהדומיננטיתהשאלההעבר.אלשפניההוא

שלהרצחעללנקוםאיךהיאכיוםהצדדים

שלהרצחעלנקמההיהעצמושהואאתמול'

אלנשובכיקלדרוןמקווהלפיכךשלשום.
של"פוליטיקההפעםשתהיההפוליטיקה

נוסחה".שלולאדרךושלסבלנותשלתהליך'
לאאךזאת,לעשותאיךרבפירוטאצלויש

תהיההאלטרנטיבהייכשל'זהגםאםנפרט.

ביןדייטוןהסכםכמובינלאומית,התערבות

ללאביניהםהגבולאתשקבעלקוסובו'סרביה

משמעותי'זמןלפרקמנעאךאמנם,הסכמה
דם.שפך

'ארץגוריחייםשלמשירושואבהואמהעידוד
השנה,בינואר-19בב'הארץ'שפורסםהאש'

במילים:הפותח

כוסעודליואיןהגזרה;ארץהאש,ארץ"פה

כיאומרהואעליו 11 ...התבערהעללהקלמים

תש"ח,שלהמדורותאתזוכרשעדייןגורי

היואךרעים,הימיםמבוהל.איננואךמודאג

 .יותרטוביםלהיותויכוליםיותררעיםימים
למרותאותומסייםהואלו'איןשסבלנותואף

ארץהאש,ארץ"פהאופטימית:בנימההכול

בסמטהצלארוכתביואיןמעונה/שוכן

טמבלוכובעמהשטןחיפזוןרק ] ... [מעונגה/

ברננה!"והבהבגילהוהבהלראשי;

וסוציאל-דמוקרטיהגלובליזציה

רביםשצעיריםדומההגלובליזציה,בפרשת

שואלים:ואחר-כךמפגיניםקודםבעולם
הפגנו?מהנגדבעצם,

מודה,ואנימובנתלגמריולאחדשההתופעה

פרופ'עםהריאיוןאתקראתישלאעדכי

גאוןבועזשל(בכתבהגידנסאנתוני

ובעקבותיו ) 28.09.01'מעריב'שלב'סופשבוע'

פרופ'<עורך:השלישיתהדרךספרואתגם
דבר:פתחשור,עופרמאנגלית:משעל,שאול

חמדספריאחרונות,ידיעותעמי'בןשלמה
לגמריאחררושםליהיהעמ') 194 , 2000

בעיתונותמידיעותבעיקרשעוצבממנה,

בטלוויזיה.המהומותומתמונות

סייעכינאמר'ספרושעל-גידנספרופ'

(כותרתבבריטניהבליירטונישללניצחונו

הסוציאל-של"תחייתההיאהספרשלהמשנה

שלהדיברותלעשרתוהפךדמוקרטיה")

-באירופההסוציאל-דמוקרטייםהמשטרים
לגלובליזציה:חיובייחסלאמץלשמאלקורא

 ,השלישית'הדרךשלהכוללת"מטרתה
חיוביתגישהלאמץצריכהפוליטיתכתוכנית

יותרהרבהנרחבתכתופעההגלובליזציהכלפי

הסוציאל-גרידא.גלובליתכלכלהמאשר

שללמדיניותלהתנגדצריכיםדמוקרטים

שהיאותרבותיתכלכליתובדלנותהסתגרות
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גידנסיאבחונ

איוםבגלובליזציההרואההקיצוניהימיןנחלת

<עמ'המסורת"ערכיועלהלאומיתהאחדותעל
88-87 (. 

מהוכלברליןחומתנפילתמאזגידנס,לדעת

עידןלעברהאנושותנעהמסמלת,שהיא

בעליעולמייםמוסדותידיעלשינוהלגלובלי

רב-יהיובעולםהחברותשבועוצמה,

שלכוחהאתשיחלישורב-אתניות,תרבותיות

הבלתיהלאומנותושלהלאוםמדינת

שכברקוסמופוליטיעולםיהיהזהמתפשרת.

 ,הפונדמנטליסטיהעולםשלזעמואתמעורר

דוגמתבאלימותהללוהשינוייםעלהמגיב

באופןאמריקה.עללאדןבןשלהטרורמתקפת
מהפכתעלהגלובליזציה, ,פרדוקסלי

מאפשרתשלה,המידעוטכנולוגייתהתקשורת

נגדה.ביעילותלפעוללמתנגדיהגם
כיסבורהוא .פסימיאיננוגידנסאולם

מעוררת,שהיאהחרדותכלחרףהגלובליזציה,

כניסתלאומיים,משקיםהפרטתטוב.דברהיא

כאשרסגורים,למשקיםבינלאומיותחברות

לושישטוב,דברהיאבמידה,נעשיתהיא

התחזקותכמואחרים,במישוריםגםתוצאות

הבינלאומי.והמשפטתנועהחופשאדם,זכויות

-אומרהוא-הבינלאומיהמשפט"התחזקות
עולמיתקהילהשלביצירתהחשובמרכיבהיא

ומילושביץפינושהשלהעמדתםאומות".של

 ,לאדןבןשלגםאוליובעתיד ,בינלאומילדין
מאשרגידנסהחדש.העידןשלמסימניוהיא

בעיקרחדשות,מלחמותיהיוזהבעידןכי

ברואנדה,כמואזורייםאתנייםסכסוכים

להשוותםאיןאבל ,וישראלסלביהגיו

נספובהןמדינותביןהישנותהעולםלמלחמות

יתראדם.בנימיליוןממאהיותר-20הבמאה

שללפיתוחםמסייעתהגלובליזציה ,כןעל

כגוןוולונטאריים,בינלאומייםתיווךמנגנוני
הוכיחושכבראחרים,ורביםגרינפיס ,אמנסטי

קונפליקטים.ליישובתרומתםאת

בלתיהיאהגלובליזציהגידנס,שללדעתו

מקדמתשהיאעללהתלונןובמקוםנמנעת,

אותהלרתוםואפשרצריךאי-שיוויון,

בכךספקכללואיןהעולמי.בעונילמלחמה

כשהןלשגשגיוכלולאעניותש"מדינות

העולם".שארמכלכלתמבודדות

משותףשםהיא ,מסבירהוא"גלובליזציה",

למקוםהעולםאתשהפכותהליכיםלכמה

האצתהקרה:המלחמהסיוםיותר:פתוח

התקשורתמהפכתהטכנולוגית:ההתפתחות

וכדומה>:אינטרנטלוויינים,(מחשבים,

והפיכתכלכלייםשווקיםשלאינטגרציה

 .אחדלשוקהעולם
חירויותשיותרהואטבעיאךזאת,עם

וכדיחרדותיותרגםמעוררותדמוקרטיות

למעןרקלאלפעולישאותןלשכך

למעןגםאלאמלמעלה""גלובליזציה
אתכךלשםולרתוםמלמטה""גלובליזציה

רווחלמטרותשלאהאירגוניםואלפימאות

בקהילה.הפעילים

גידנסאומר ,פתחנובהםלמפגיניםלשובאם

אסטרטגיהאיןהנוכחית"בתקופהלסיכום:

שיטהואיןשוק,מכלכלתלצמיחהיותרטובה

הדמוקרטיהמןיותרטובהפוליטית

נגדהמפגיניםעםהבעיההפלורליסטית.

עםבהנאבקיםשהםהיאהגלובליזציה

(סוציאליסטיותהעברנחלתשהןאלטרנטיבות

בפועללעצמםלהגדירבליומרקסיסטיות>

טבעי ...כיוםמשמעותןמהמושגיתמבחינה

הקייםלמצבחלופהמחפשיםצעיריםשאנשים

להםאיןאבל ,יותרלרדיקליאותושתשנה

 •להציע".ממששלחזוןבאמת

1
:ךן.

:1 

רותםערן
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האובדהנן
פורתאלישע

א.

שניםשלושבמלאתוז"ל'אבישללפטירתושניםעשרכשמלאו
למערכתלירושלים,ידברכאחד'יוםנכנסתיהכיפורים,יוםלמלחמת

כברהכרנו .הספרותיהעורךשללחדרועצמיוהזמנתיהעיתון'
בכוספנים,במאוראותיקיבלוהואבמדורו'שליקודמיםמפרסומים

והולכים.שפוחתיםהדורותעלוהמוכרתהנצחיתובתלונתוקפה

אותהשעבדוכמואותהיעבודמי ?העבריתהספרותעםיהיה"ומה

אמיתיים,ספרותאוהבי"כמהכנה,בדאגהאותישאלמייסדיה?"

הצטרפתיעמוקהאנחההשמעתיעדיין?"חייםהמנוח,אביךשהיהכמו

לכתפו'מעלהצצתיהכיסא.משענתאללאחוריונשענתילקובלנתו'
החדשים.בי-הקומותירשלהמשונניםהגגותאלהגדול'לחלוןמבעד

בנייה.שלבדיבוקאחוזהחיתההאיילוןנחלשלהימניתהגדהכל

הספרותי?העורךעםולשיחתיהזההפעלתנילמראהומה
באתיז"ל'אבאכמוהספרותאוהביבשביל"בדיוקאמרתיואני

אותםופרשתיתיקי'בתוךשצררתידפיםכמהלפניושמתיאליך".
השבוע,ממששחלףהעשיריהשנהיוםעללוסיפרתישולחנו.על
להתלונן"מהלךאין"אתהממני.מרפיםשאינםלאביהגעגועיםועל

אניכך.לומראפשראםבר-מזל"אתהואמרהעורךאותיהפתיע
נהרסהשבליטאשלנוהעיראבי.שלקברוהיכןיודעאינניאפילו
מקרובים"שמעתיוהמשיךלרגעהתרגשהואהמלחמה".בזמןלגמרי
הקברותלביתזכרשוםנשארשלאבעיר'שביקרובאמריקה,שלנו

לאהרינמשיך'בואנו'"נו'ואמרלרגעהשתתקהואהיהודי".
אלי".עליתזהבשביל

כתבשאבאממהשבחרתימהלוהראיתישהבאתי'הדפיםעלעברנו
שהבאתיזוכראניאחרים.עליושכתבוממהאנישבחרתי'ומהוהשאיר

עלייתוהחשובים,חייותאריכילזכרו"."ציוניםשלקצרהרשימהשם
בהכנתהדלכוחיאתגםניסיתיהמוקדם.ומותולארץ'המאוחרת

פרטתיפרסומיו.כלאתבהשריכזתיחובבנית,ביבליוגרפיתרשימה
הנפלאותהחווימותירשאתאחרים,בשבילשתרגםהספריםכלאת
בעיתוןשנדפסומדבריווכמההמשק,שלהמקומימהעיתוןשלו

שרדפהמהכתיבהחייוכלחמקבעצםשהואלעורךסיפרתי'דבר'.
לגייסומפא"יגדוליניסואיךמאמא,ששמעתימהלוסיפרתיאותו.

התחמקאיךסוף.בליאותםמשךהואואיך'דבר',בעיתוןלעבודה
ההצעות.כלעלויתרולבסוףלו'שהציעוהמאייםמהעולנמלטמהם,
אמרתיואנימהכול.יותרבכרמיםהעבודהאתאהבשהואאמרהאמא

מהכול'יותרהאדמהעבודתאתאהבבאמתהאםיודעשאיננילעורך

התמשכותמיןבהשראהמשוםמהכול.יותרהכתיבהאתשנאאוליאו

בבירור'יודעאניאחדדברמכל.הגרועאתראהשבההגלות,של

עשייתשלחייםאינטלקטואל'שלחייםאחרים,לחייםנועדהוא

פוסקת.שאינהוכתיבהספרים

מרשימותיו'בכמהבחרנוולבסוףשעות.כמההעיתוןבמערכתישבנו

ולמען .הוריולזכרכתבשאבאילדות,זיכרוןמעיןקצרצר'ובסיפור
האם .לדיוקןלונודעולאמעולםמותהשנסיבותאמו'לזכרהדיוק,
בבהלהכשנסוביער'וחתנה,הצעירהבתהעםכשברחהלמוות,נחנקה

אירועמאיזהנפטרההאםהרוסי?הגבולעבראלהגרמניםמפני
לבדהשבהבאמתאוליאוביער?הנדודיםשלהקשיםבימיםפתאומי

האםנכדתה?שלהזעירהגופתהאתכפיהעלנושאתכשהיאלעיר'
שעודבימיםהיהודי'העלמיןבביתבסמוך'השתייםנקברובאמת
ראיתיוהתרגש.זיכרון-הילדותאתקראהעורךיהודים?שםקברו

כמההקצרההרשימהאתוקראחזרהוא .עינובזוויתדמעותאפילו

סיפורלכתוביכול"היהליאמרקצת",מרחיבהיה"אילופעמים.

אללקלוענפלאחושאיזהלו'חיתהדחוסהכתיבהאיזו .מצויןקצר
פרסםשאבאהקצרותהחווירשימותלגמרי'איתרהסכמתיהעיקר'.'

מצוינים.קצריםלסיפוריםמבטיחיםשלדיםבעצםהיוהמשק,בעלון

כתיבתו.אתלהשליםהתפנהשלאחבלכמה

חשבונו'עלאותי'הזמיןוהעורךמהשולחןשנינוקמנוכשסיימנו
אבללו'הודיתיקלה.צהרייםארוחתאיתרלאכולהמערכת.למזנון

דבריםכמהליהיוועודלירושלים,בדרכיהייתילהישאר.יכולתילא
תדאג,"אלאמרוהואכף,בלחיצתנפרדנובעיר.לסדרדחופים

אתהערכתיאניגםהבא.בשבועכבראביךלזכרהעמודאתנביא
זכהשלאחבלתרגומיו.איכותעלשמעתיאניוגםמרחוק.כתיבתו

הספקתיעודבמדרגותשנעלמתיולפניעצמו'.'משליותרלכתוב
שכחתיז"ל.אבאשלטובהתמונהומבקשלארכיוןקוראאותולשמוע
בספרשנדפסההתמונהאתאהבתילאתמונות,איתילהביאלגמרי

במדרגותלמטהוכששעטתי .ארכיוןלעיתוןשישטובאבללזכרו'
מכללהתפנותפעםחייבבאמתשאנילעצמיחשבתיהרחוב,אל

סבתי.שלמותהנסיבותהיומהולתמידאחתולבררעיסוקי
כברחיתהלירושלים.באוטובוסועליתיבתל-אביבענייניסיימתי
ברגלללכתאהבתיקריר.היהכברובירושליםחורף,שלראשיתו
הצרהסטודנטיםמעוןשלי'שהמעוןלעצמיאמרתיכאלה.בימים

מתחנתמזורזתלהליכהויצאתי .כךכלרחוקאינובו'שהתגוררתי
למוזיאוןהסמוכההחדשה,השכונהלרחובותועדהמרכזיתהאוטובוסים

32 
 260גליון



הקריאהמאולם ,הלאומיהספריםמביתרם,מגבעת ,מכאןישראל.
תמי.דאותםמשראיתיאחרתחייכללינראוהיהדות,מדעישל

משוםכאןקהתה ,מאודלישהכאיבהאבא,שלהפתאומיתפטירתו

אתהעוטריםההריםשלהגובהבגללאוליהמרחק,בגללאולימה.

שנגמרההארוכהמהמלחמההתאוששתילאשעודמשוםואולי .העיר
הצונןהירושלמיבאווירהמהירההליכתיותוךשנים.שלושלפני

לאאוליבמלחמה.קרבמהלםנפגעתיבעצם, ,אנישגםחשבתי
מיןבהחלטאבללאחרונה,בולדוששהחלוהקרבהלםאותובדיוק

כלולא ,לעצמיאמרתי ,מתמשךיותרתהליךעוברעליקרב.הלם
לשיתוקליגרםלאאותישפקדשההלםושמחתיפתאומי.כך

הזיכרונות.

עליתיכדרכם.הרעישוהצעיריםוהסטודנטיםושמח.מוארהיהבמעון

כשלפתעבדלת,להיכנסרציתיוכברהשלישית,שבקומהחדריאל

בלוריתהכרתי.שלאמבוגראישיצאומתוכהשממולהדלתנפתחה
איזהאותיפילחולשניה ,בידיוגדולשחורתיק ,לראשונאהשיבה
השכןאתה,זה"אזליאמר"שלום",לאבי.היהדומהכמהנושן,כאב

נזכרתיולימיםידיים,לחצנומאוד",נעיםמאיר,שלי.המסתורי

הרגע.מאותובאטימותיבושמה,משוםאנימסוקרן.ביהביטשהוא

 ,הללוהחביביםמהפנסיונריםאחדעוד .להכירוכללהסתקרנתילא
ספסליאלסמוכיםלהיותוכדיקצרה.השתלמותלשנתשהתפנו

בחוגיםתלמידאתהמה?"אזחדרון.איזהכאןשכרוהאוניברסיטה
ממהרלאשהואליונראהאותישאללומד?"אתהמיאצלליהדות?
רגלעללךלספריכוללא"אנילוקיצרתיארוך"סיפור"זהבכלל.
פשוטרציתיכהוגן.אותיעצבנוהארוכותהנסיעהשעותאחת",

עצמיאתלפנקלהתקלח,הדלת,אתאחרילסגור ,לחדרילהיכנס
"טוב",מוקדם.שיותרכמהלישוןולשכב ,דברךשקניתידבריםבכמה

מסקרןאתהארוכים.סיפוריםלשמועאוהבדווקא"אנימאיראמר

לדבר?"נוכלמתיהמעון.שלבמזכירותעליךשאלתיכבראותי.

אתוכשסגרתי .החשוךבמסדרוןהלךוהואנפרדנו ,משהוהמהמתי

במדרגות.מהדהדיםצעדיואתשמעתיעודהדלת

ב.

בחדר ,כךאחרימיםכמהאותיותפס ,ויתרולאשכחלאמאיראבל

בשעתיחדבזרמנובמקרההראשונה.שבקומההמעוןשלהאוכל
מעטאפילוואולימוכראישדווקאשהואליהסתברואזהארוחה,

בקיבוציהיהדותמקצועותבהוראתפרסומואתקנההואמפורסם.

איזה .כבודבוונהגוהיטבאותוהכירושהסטודנטיםנראה .הצפון

שלי.הרוחקוצרמחמתטעיתישוב ,לעצמיחשבתיחביב?פנסיונר
שאהב.ממהכפולותמנותלווהגישואותופינקוהמטבחעובדות

חשבתימהמשוםבה?שהתפארתי ,שליהעיןטביעתנעלמההיכן
לרגע,אורחרקשהואהקבוע.המלגהבעלואניכאןהזמנישהוא

רוח,קצרגםעצמי:עלכעסתיכאן.זראינושכברמוכרדיירואני
שקשהנחותה,עמדהמתמשך.קרבבהלםפגועוגםאלמוני,גם

 ,שליהמחורבנתלגאווהמקוםשוםאיןובעצםעו.דממנהלרדת
שהדבריםותפסתילרגע,נבוךהייתיפעם.לאכבראותישהכשילה

החמצתיששובעצמי,עלצרליוהיהשחשבתי.כמומסתדריםאינם

האנשיםואתבאמת,הנכוןהדבראתפספסתי ,תמידכמומשהו'

באמת.המעניינים

יהודיכאןעושהמה .שהתחלנוממהנמשיך"בוא ,מאיראמר ,"ןכ"

עללוסיפרתירגיל?"סטודנטאינךהריכמוך?צעירכךכללאכבר
אבל ,מתמשךקרבהלםאמרתילאמהמלחמה.שליהקשההשיבה

פגישתיעללוסיפרתימתכוון.אנילמהמצויןהביןשהואחושבאני
שהוא ,אבישללזכרוהדףועלאביב,בתלהספרותיהעורךעם

משברתקופתשזוהיחששאניפתאוםלוסיפרתיבעיתונו.הדפיס

במלחמהלתמיד.בהםאטבעהחקלאות,ואלהמטעאלאשובאםבחיי.
בשאריתלעשותוחייבשאניאחרמשהולישישלפתעליהסתבר

אישעדייןאתה"הרי ,מאיראותיהפסיק ,ככה"תדבר"אל .חיי
צעיר",

עדשפרסמתימהשכלנכוןאמרתי.מנוחלינותנתאינההכתיבה
מתחיל.שלשרבוטים ,טירוןשלגישושניסיונותרקהםאלההיום,

אביעללוסיפרתיאבו.דאנילכתיבה,עכשיואתפנהלאאםאבל

מיאבלהקצרות.רשימותיואתגבוההלמדרגהעדשפיתחז"ל,

שנתגלגלונפלאותפניניםרקהיואלוידע:שידעומיהביןשהבין

(ו==
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שמאירזוכראניהכתיבה.עלויתרכברשבעצםמישלמשולחנו

בעיניוביהביטהואשנים.כברליהקשיבושלאכמו ,ליהקשיב
בימשךמבטומילה.אמרלאהוא .דברילתוךנכנסולאהחכמות
בחדרהערבארוחתשולחןלידשם,אמרתיואנידברים.עודלהוסיף

מיותרים.דבריםהמון ,המעוןשלהאוכל

הטבחיתשלקולהאתלפתעשמעתירבותי", ,מתקררשלכם"המרק
מהשכחהפתאוםהתעוררתיואזהצלחות",אתשאחליף"כדאיהחביבה

הרבהבוודאישם,אמרתיכןהכנה.ללאממשאותישפקדההעצמית

אבלהחמה.הערבארוחתואלהצלחותאלחזרתימיותרים.דברים

המלחמה ,"כןעמוקה.אנחהוהשמיע ,מהורהרלשבתהמשיךמאיר
שאניעצוב,צלאיזהפניועלחלףולרגעאמר.הזאת",הארורה

הערבלארוחתוחזרממנינפנההואהמרק.כףעםנתקעתיפשוט
 ,שסביבנוהצעיריםהסטודנטיםשהקימוהרעשבשתיקה..אכלנושלו
אחדניגשפעםמדיאותנו.ועטפהשקפאההבועהלתוךחדרלא

להקשיבהתחלתי .ברורלאבענייןבעצתוושאל ,אליוהתלמידים
הואהזה.המבוגרבאישענייןמוצאשאניליהסתברלפתעלדבריו.

פניוהחזירוהוא .לוהודווהםרבה,ובבקיאותבקצרה,להםהשיב

ועיניו ,צלבאיזהמכוסותשפניוראיתיהעיןומזווית ,השולחןאל

מבעלולקרואבנקלשיכולתימבעלהןוישעצובבדוקאפופות

מנותק.

שלרענןבוקרהיהלבניין.שמחוץהרחבהעלנפגשנובבוקרלמחרת
השבתי"כרגיל",הולך.אנילאןאותישאלומאירהחורף,ראשית

לישהיהכאילוהיהדות",מדעישלהקריאהלאולםהספרים,"לבית

שבילדרךברגל,והלכנואליהצטרףמאיראליו.ללכתאחרמקום
אלבכבדותמתנשמיםוכשהגענותלולהיההשבילהמזרחי.הקיצור
 ,לאחוריונשעןמאיר .אוירלשאוףכדיעצרנוהעבות,האורניםחורש
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רוצהוהוא ,לילהגידמהלושישליואמררחב,אורןשלגזעואל

לאחראמש,עודזאתלילומרהתכווןובעצםעכשיו.זהאתלומר
התובענייםהסטודנטיםהסתייעו.לאהדבריםאבלהערב.ארוחת

חשבעודהוא .הכושרשעתכברלהחלפהכךואחר .דעתואתהסיחו

חיתהכברשהשעהכיוון ,מכךנרתעאבלולהיכנס,דלתיעללדפוק
שאיהרגישהואאותי.להטרידלוהיהנעיםולאמאוחרת.באמת

הכירשרקמישללחדרוקרובה,לשיחהלהיכנססתם,ככה,אפשר

שאףהואלראשונה.אותופגשבמעוןשרקמישלקצר.זמןלפני
הבלתימהמאמץנרגעתיכבראניוגם ,נשימתואתוהסדיראויר

התלול.בשבילהטיפוסשלצפוי

"אנחנוקצרההפסקהלאחרואמרוחזרונעצר,התחיל,אידבתי""אני

הכיפורים".יוםמלחמתבשלהישנים,שלושלפני ,בננואתאיבדנו

יכולהואהרילעשות.מהידעתיולאפתאומיתמבוכההתמלאתי

אתלךלומרחשובלי"היה-הוסיףומאירשלי.אבאכמעטלהיות
לאבשיתוקנאחזתיפשוטשהוא",כמוייאמרשהדברורציתיזה,

וללחוץמשהולמלמלאוליאוכתפו?אתלחבקאליו?לגשתנעים.
ואפילו ,וקפאתינאלמתיפשוטשאנימפתיע,כךכלהיהזהידו?את

המשיךמצטיין"מסוקיםטייסהיה"הואלקראתו.קטןצעדעשיתילא
סואץ".בתעלתיודע,,אתההמרהאגםבמימיצללשלו"והמסוקמאיר

משים.מבליאותןומוללתיאורןמחטיכמהמשכתיבמבוכה,שתקתי

 ,בריכוזבוהבטתישנים".שלושבדיוק"זההוסיףהואהזה""בחודש
שובחלףמאמשהעמוקהצלמעיניו.מבטיאתלהסיריכולתיולא

אתאמשלנחשיכולהייתישלאעמוק,כךכלעצבשלצלבפניו.

שלאוכנראה ,זוכרעוד"ואבימאיראמרנפלא"בןהיה"הוא .מקורו

 ."הקרבותפרוץלפני ,אצלנושלוהאחרוןהביקוראתלשכוח,אוכל
האורןצמרתאלעיניואתהריםעמוקות.והתנשם ,בדיבורועצרהוא

 ,נמשיך"בואואמרלענפים,מבעדשריצדוהאורזהרוריאלהעבותה,
הספרים",בביתלימחכיםכברלהיום.פגישותכמהקבעתי

האוכלבחדראמש,עליושהעמסתיהטרחהכלעללפתעהתביישתי

היושבהאישמיהבחנתישלאבי,חיתהאטימותאיזוהמעון.של

הלםאותיטמטםכךכדיעד ,שליהחושיםקהוכךכדיעדלצידי?
לצדי?היושבשכולבאבלהבחיןיכולשאיננישלי?המתמשךהקרב

מבקש"אניפתאום?נעלמהלאן ,שליהמפורסמתלרגישותקרהמה

הייתיבערב"אתמולללכת,שובכשהתחלנולואמרתימאיר"סליחה

עםהפגישהעל ,לושדחפתיהזההקשקושכלמהסתום".ממש

על ,עליושהכבדתיהמגוחכותהמעשיותכלומהאביב?בתלהעורך
בלבטיםאותועירבתיחוצפהובאיזוהקצרה"?הרשימה"ז'אנר

לחזור?לאאוהמלחמה,אחרילקיבוץלחזורהאם ,שליהמבולבלים

כשלצידי ,הללוהקטנותהתפלויותכלהרוחות,לכל ,מענייןזהמיאת

אתשמונההרגעים,ואתהשעותאתשסופרהזה,האישיושב

שבועותכמהלפנירקהרישנים?שלושכבר ,בנושלההיעדרות
החברים,אחדשלהמשופץבביתו ,מחלקתיכנסבאיזההתפארתי

תוך ,מידמזההאנילעבו.דאפשראיעלי .לסדראפשראישאותי

האחרונה.במלחמהיקיריהםאתשאיבדואלהאתשניות,

והוא ,עליוהכבידהגדולהתיקבשתיקה.הדרךשאריתאתעשינו

הואאבל ,אותושאלתילעזור?""אפשרלכתף.מכתףאותוהעביר

צרהבטוןבמדרכתוהתמזגהסתייםהעפרכששבילבשתיקה.סירב

חלונותואתהגגאתראינוכברמכאןקצרה.למנוחהשובעצרנו
אבלהמלתחה,אליחדנכנסנוהספרים.ביתשלהגדוליםהזכוכית

הכבדתיקואתבמלתחההפקידהואלדיבורים.פנויהיהלאכברהוא
ליאמרבמעון""נתראהספרים.כמהרקאתוולקח ,מעילוואת
הבא".בשבועאוליהערב,"אולי ,שהלךלפני

שבאולםבשולחןליהמתיןכברומהלהירגע.יכולתילאאניאבל
אוהמורים,אחדאצלללמודשהתחלתיהרמב"ם,מחשבתהקריאה?

הכרכיםעשרותאומעצמי?אליהםשנמשכתיוהפיוטהתפילהאוצרות

בחופשהנזכרתימהמשום'גליונות'?המנוחהעתכתבשלהכהים

 ,בערךשניםשלושלפניהיהזההקרבות.שלאחרשליהראשונה
אתכשראיתי ,אותישפילחהחדהכאבאתלשכוחיכוללאואני

בקטיףשעסקוהסקנדינביות,המתנדבותשלהחשופותהרגליים

המכאיבהההכרהאותיפילחהחדהבסכיןכמוהמבכירות.האשכוליות

 .להימשךמוכרחיםשהחייםנמשכים.באמת ,בארץלמטה,כאןשהחיים
וזההראשונה,לחופשהבנסיעתיאלישנשקףהקטןזהשהעולם,

לחיות,ממשיךלנוע.ממשיךפעם,אףלראותואזכהלאשאולי

קרבהלםפגועשלגאוות-סרקאיזולהתקיים.ממשיךלזרוםממשיך

בגללוישתתק.מהלכויעצורשהיקום ,קטןלרגעלחשוב ,ביחיתה

שלי?הארורההמלחמהבגללרקמה?

המומסביבקפה.וכוסקלהבוקרארוחתליוהזמנתילקפטריהירדתי

היושבים.ביןחרישיותשיחותשלומרגיענעיםבזמזוםהשולחנות

חיילאיזהבדלתכשהופיעפנימה,האמיתייםהחייםפרצופעםמדי

וקבלה.רישוםהליכישלמתישליוםבקושישהתפנה ,ונבוךצעיר

הרבהכךכלאחריהאוניברסיטהלספסליששב ,מאירעלחשבתי

ועלבאחת.שנקטעוהממשייםחייועלשאב.דבנועלחשבתישנים.

עלחשבתימתחילים.עכשיושרקהכפולים,חייו ,שלוהזיכרוןחיי

החייליםועלהגולן.רמתשלהעשניםהבזלתבתלישהשארתיהחברים

חשבתיהגדודיות.האיסוףמתחנותלפנותשסייעתיהפגועים,הצעירים

המתמשכתההתעללותועלהמלחמה.שלהאכזריתהשרירותיותעל
ברגעיםשממשלמשל,כמונילשכוח.יכוליםשאינםבאלהשלה,

לעצמיהבטחתיבקפטריה,הבוקרבאותואותישפקדוכמוכאלה,

הקודמים.החייםאלמטורפתבדהירהאחזורלאאניאשכח.לאשאני

שלאשליהדרךאתאמצאאני ,להיפרהשכחה.אלאטוסלאאני

עדלשמוע:שיסכיםמילכלושוב,שובאספראנילשכחה.להיכנע
בלילהאיךמאזיני.עלשאמאסעדואפילולטרחנות,ועדלשיעמום

לאאבלהבזלת.תלעלאוהמרבאגםשנים,שלושלפני ,אחד

הקפהשאריתאתשתיתישהתרגשתי.מרובלהמשיךיכולתי

משם.והסתלקתי

ג.

זיכרוןשיריכמהבירושליםהחורףבאותולכתובהתחלתיובאמת
אותישאלמאירמתחילים.שלובבוסרברגשנותמלאיםראשונים,

לאפשוטואניהלימודים,אחרילעשותמתכווןאנימהפעמיםכמה

מהמבוכהחששתילעשות,מהאדעשלאחששתילהשיב.מהידעתי

כאןמקודם.שהיהמהאללחזורמהכורחוחששתיומהשיתוק,

בתוךצעריאתלהטביעיכולתיהספרים,ובביתבמעוןבירושלים,

מרציםושלמחכימותשיחותשלספרים,שלמילים,שלתליםתלי

הואלו.אומרמהידעתילאיגמר?זהכשכליהיהמהאבלמבריקים.
הקדשתימספיקתכליתי.יותרמעשי,יותרשאהיהאותילשכנעניסה

הרגילים.לחייםמהרלחזורצריךעכשיושלי.המתמשךהקרבלהלם
הזיכרונותאתלהטמיעהפצעים,עללכסותהמכות,אתלהפנים
הואהיהדות.מקצועותהוראתאללקרבנירצהמאודהואהקשים.

עלינושהנחיתהלמכהתשובהישהללובמקצועותשרקבטוחהיה

כששבנואחתפעםליאמראתה",מוזרהציפור"איזוהמלחמה.
ארבעים,בןמעטעוד ,מבולבל"בחורהמעוןאלהספריםמבית

יהדות.ללמודלירושליםבחייםפעםמגיע ,הצעירהשומרשלמקיבוץ
זיכרוןשיריולכתובלשבתזהבאמת,אותושמענייןמהובעצם

כבר",תתבגראולימה?אזבלילות.

שלמדתי.בדבריםמשיכהכוחהמוןהיההשתכנעתי.לאאניאבל
ההזדמנותשזופעםלאחשבתיואניעניין.והמוןפיתוייםהמון

אם ,חיים""להחליףגםאלאמקצוע,להחליףרקלא ,בחייהאחרונה
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מבוזבזים.סתםהיוהנהעדחיישכלכךעםלהשלים .כךלומראפשר
לאאניעכשיוכיהמלחמה.שלהקשהמההלםשנפגעתיטובואולי
אםלהתגלות,חייבאנילהחליט.מוכרחאנילהסתתר.להמשיךיכול
לענייןאחרים,ללמדהזוההתחייבותאבללעצמי.לפחותלעולם,לא

בשבילי.היהלאזהכלשלהם,ההתקדמותאחרלעקובהעת,כלאותם
אעשהומתילאחרים?חייכלאתלתתשובאותי.הרתיעממשזה

להדריךשאהבתיואפילומורה.להיותנולדתילאאנילא,לביתי?
ואפילוקרב",ב"מורשתשיעוריםלהעבירשאהבתיואפילוטיולים,

רחוקים.למקומותצעיריםשוחריםשלחוגיםעםלצאתשנהניתי

לאומאירלקבל.יכולתילאחיילשאריתכמקצועההוראהאתלא,
חיזקהמלחמהשלשהמשברכמוך'אנשים"דווקאביודחקויתר

היהודי",לחינוךלהתגייסעכשיוצריכיםכאלהדווקא ·אותם,
וגםנסגרוהכבישיםכלבירושלים.כבדשלגירדהחורףבאמצע

האוויר.במזגלשיפורוחיכינובמעוןנכלאנולצאת.היהקשהברגל
שבחוץהצורבהקורונעים.חםהיהובמעוןהכוחבכלעבדהההסקה

ולהסתובבהכבדיםהמעיליםאתלהסירהיהואפשרבבניין'הורגשלא
בחדרוןאצלילשבתמאיראתהזמנתיפתוחות.בחולצותבמסדרונות

נכנסמאירמהבית.שהבאתיהטעיםמהתהאצליולשתותהקטן'
יצאעתהשזההיהדותבמדעיחדשספרלילהראותהביאוכדרכו

בספריםנמצאהדעתעלשתעלהמה"כלליאמר"הכול"לאור.
בעוגיותוהתכבדנוהתהמןשתינוהקטן'השולחןלידישבנוהאלה",
הרוחלמרותלירושלים.איתיהעליתיואניאפתהשאשתיהקטנות

ומשכתיהחלוןשלהתריסאתפתחתילחריציםמבעדשנשבההקרה

מרתק.היההשלגעטויתהעירשלהמראהלצ.דלגמריהווילוןאת

כב.דשלגעלינו"ירדלמאיראמרתיהמלחמה",שלההוא"בחורף

היההשלג",בתוךשלנוהצריפוניםאתמצאנושלאבקריםכמההיו

"תביט"מאו.דאותוריגשהמפשירשהשלגצייר'במחלקה,חברלי
שרידיואתהזרוקהציודאתהחפירות,אתחושף"השלגאליאמר

הבזלת,תלישלהמדרונותעלשהוסרה",תחבושתהיהכאילוהגופות,

נעימים,לאמראותראינוהסורים,מביצורישנותרוהתעלותובתוך

המיטיבה.התחבושתמהםשהוסרהפתוחיםפצעיםכמו

"לךהעיר.עלשירדההשלגבשמיכתמהופנטכמווהביטישבמאיר

הימיםאתמזכירהזההשלגוליהגולן'שלהבזלתאתמזכירהשלג
בעירשירדהכבדהשלגעלליסיפרוהואחיי",שלביותרהטובים

יהודי'לחינוךועדהבאיזוקבועכחבראזכיהןהואשנים.כמהלפני
משפחתוכלהזדמנההחורףבאותובירושלים.קטנהדירהלווחיתה

הוא .שאבדהבןהצעיר'והבןהגדולה,והבתאשתוהקטנה.לדירה
בירושליםהדירהאלהגיעוהואמצטיין'טיספרחנער'רקאזהיה
בדירהנתקעווהםליומיים,נסגרההעירהצעירה.חברתועםיחד

הקטנהדירתםשללימיםלפתעחזרוהםהמשפחה.כלהקטנה

הואמעולם.יחדבילולאשכמותםונעימים,חמימיםימיםמהקיבוץ'
ישבשניותכמהידיו.כפותאתפניועלוהעבירמהחלוןמבטוהסיר

מבעדשפרצההרוחשריקתורק .ידיוביןאלמורכןראשוככה,

ראשואתוהריםאמראז",מאושרים"היינובחדרון.נשמעהלחריצים

באושרנו",מישהוהרגזנושאוליאז'מאושריםכךכל"היינו

מאיראתהביתה.שבתיואניארכהלאבירושליםלימודיתקופת

אתבהצלחההשליםשהואמחבריםשמעתימאז.ראיתיולאכמעט
מלחמתכשפרצהשנה,שלושיםלפניבהםשהחלהתוארלימודי

שהוציאהספריםעלמודעותבעיתוניםראיתיכךואחרהעצמאות.

 .איתרקצריםראיונותראיתיגםפעםמדימכובדת.ספריםבהוצאת
הטלוויזיה.מקלטמתוךעולההמוכרקולואתשמעתיאפילוופעם
לעבודתלמשק,חזרתילעשות.שחלמתיכמוחייאתהפכתילאאני

בשריאתלכלותהמשיךשליהמתמשךהקרבוהלםהקשה,החקלאות
להטביעומאיימיםעליחובריםהקשיםהזיכרונותכשהיובלילות.

התלולהשבילאתהעבות,האורניםחורשאתלפנימעלה'הייתיאותי
לעצמיאמרתיתתפנק"אל"אתההספרים.ביתאלטיפסנושבו

שמעתייקר",יותרהרבהמחירששילמואחרים"ישנםבנוקשות

איבדתי","אנילפתעואומרנשימתו'אתמסדירמאיראתשוב

וממשיךהעבותההאורןלצמרתמעברמבטוושולחומפסיק,ועוצר
יוםמלחמתבשלהישנים,שלושלפניבננו'אתאיבדנו"אנחנו

הכיפורים",

עלמתוכיפרצוהזיכרוןושייריבעצמי'לעצורעודיכולתילאואז
הקולותעיני.מתוךיצאושניםליהניחושלאהמראותחמתי.ועלאפי

יכולתישלאוהאנחותאוזני.מתוךיצאוארוכהתקופהלישהציקו
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שולחני.שעלהניירותאלשולחולבי,אתלמחוץושאיימולשכוח,

ומצאתיהצלחתי.לאז"ל,אבישהיהממהלהתרחקשרציתיכמה

הייתיהניירותאתעשה.שהואהדבריםאותםכמעטעושהעצמי

שם,שיצהיבושם,שיימקוהעץ.ארגז'אלנסתרברוגזכמוהו'מטיל'
מופלאהמיומנותפיתחתיאניגםבאמת.להםזקוקהיהלאאיששהרי

שככהעצמי'עלכעסתי .כמוהוממשומיותר'חליפיז'אנרבאיזה
להתגלגל.שלולחייוהניחשככהאבי,עלכעסתיחיי.נתגלגלו

בשעהממשחיי"את"להחליףבצדקבישדחקמאיר'עלוכעסתי
לאהואגםאבלהמלחמה.שלאחרשליהקשההמשברבשעתהנכונה.

שכנעלאהואוגםהיהדות.למקצועותלמורהאותילהפוךהצליח
סביבושהתרכזהומצומצמתמובחרתחבורהלאותהלהצטרףאותי

 .לימדשבובמוסד
זהוהאובד","הבןלושקראתיאחדהיהשכתבתיהזיכרוןשיריבין

ומאיןצמחומאיןנולדמאיןכלליודעשאינניבמינו'מיוחדשיר

שנכתבמהרגעאותו.כשכתבתיהכרהמחוסרהייתיעיני.לפניהופיע

שירלשוםשייךהיהלאהוא .עצמומשלחייםלושישמידראיתי

נכתבלאבכללהוא .אחריושבאשיראףעלנסמךולאלושקדם
אותוגלגלתיחודשיםעתיקה.שמיתכנעניתבמיןאלאבעברית,

בומשהוהדף.אלומהמחשבלמחשבמהנייראותוהעברתילפני'
שערבעדלאביו.מתרצהשאינוסרבןילדאיזהכמולי.התפצחלא

פתאוםתפסתישבחוץ'האורןבצמרתהרוחכשהמתהבסתיו'אחד'

למאיר'שאבדהבןשלקולוהיהזה .שלוהפנימיתהמנגינהאת

'מתנשם,מאירשלקולוהיהגםוזהההיא.המלחמה'בסוףהמרבאגם
שבירושלים.רםבגבעתהספרים,ביתשלפניבחורשהלאורן'מתחת
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טוסקנהנשמיירח
טואגחנה

ש
מובניתידבתנועתמהורהרת.הכירייםמולמרה

משקית,תירסגרגירי ,םהרותחיהמיםלסירהכניסה

פיזרה .בצלופצלות"סנפרוסט"גינהאפונת

והניחהזכוכיתבמכסההכיסתמרק,אבקתמלמעלה

קטנה.אשעללהתבשללזה

בתוךמקומםעלהנאבקיםבירקותהבחינההמהבילהלזכוכיתמבעד

פינגככדורידפנותיואלנחבטיםהאפונהגרגיריהמבעבע.הסיר

חותךוקדימה,למעלההגזרחותרלעומתם ,שולחןלוחעלפונג

ראשוציצת .ומזדקרכתוםוהצהבהב,הסמיךהקצףאתביהירות

צחוקה.אתהחניקהבקושיהמים.פנימעללפתעועלתהצפההירוקה

התספורת.אתשכחהאיך

זרועותפושטתמשנתהויולהמתעוררתבוקרשלשעהבאותהממש
קטנותאשלשונותמךו~יקהערמונישערהתחרה,מצעיאלצחות

אתמעליהמשילההיאמתפנקתידבתנועתמיטתה.שלהמשיבכרי

עלקוויםלשרטטהאביבלשמשומניחההמרשרשהתחרהמעטה
הפלורנטיניהאורלנוכחיופיובמלואעתהשנחשףהבוהק,עירומה

 .החלוןמןהבוקעהרך
ידיובשתינישאתוהיא ...שירריקודו ...ריקודו ...תפנהאשרבכל

 ...לוהטת ...המחולותבנשףהחסונות
פירנצה.מלכת

אותה,לפתוחומיהרהלבנהבמעטפההבחינהחדרהלדלתמתחת

לילהבאישוןחדרךאלויולינה,אמורי"מיוהמילים:בקסםשבויה

לנצח,שלךהתכונני.בחלונךנקישותשלושוכשתשמעי ...אבוא

-ריקודו"
מכתביםצרורבתוךשידתהבמגירתאותווהחביאההמכתבאתקיפלה
בקבוקנטלהשלההטואלטהשולחןאלניגשהאחרורוד.בסרטקשור

באפלתהחבויהאהבהרצרעלאחדותטיפותוהזליפהויקרקטןבושם
חגאתקטניםמחולבצעדירוקדבחדרפשטהבושםריחמגירות.

האביב.

בחדרהספדיהמדפיעלשהצטברהאבק,אתדידיניקתהבינתיים

טאפטכמונדבקומתבכייןקודרמזרחילחן .רדיווהדליקההאורחים
שלההישןהטייפאתהדליקהכשנואשהתחנות.החליפההקירות.על

אלברשטיין.חוהשלמשוגע""פרחבצלילישוקעת

איךטונות! ...הזיכרונותעללדברשלאהזה,הביתצובראבקכמה
שולחןעלמרפקיםנהיהשעהזה?במדברפרחיםעללשיראפשר
הצלילים.רך.נחשוקעתידיהבשתיראשהתומכתהאוכל

עלאותוהשחילהאחרומוזהב,קטןבמפתחהמגירהאתסגרהויולה

לואיזהלההגישהבינתייםללב.סמוךצווארהעלשתלתהשרשרת,

בוהק.פורצלןשלבכליםמגשעלהבוקרארוחתאת

הנמההאשהבמרפקידוחקהחדרחללאתאפףחריכהשלריח

נשרף.משהולהתעורר.

הקרקעית.עדנחרךהכירייםעלבעליזותפעפעמזמןשלאהמרקסיר
הקרירה.אתהקדיחהבשר

שדבקהמדורותמריחהחדראתלאווררהמטבחחלונותאתפתחה

שעהעוד .תחתיתואתגרדולסבוןבמיהסיראתלמלאומיהרה ,בו

אחדאף ,דבראיןנוספים,לתבשיליםעכשיוזמןלהאיןלה.נותרה

אתתתפוסמעטעודחמה"."ממנהאומקונסרביםמתלאעוד

פרופסוראצלפילוסופיהשיעורלקמפוס.אחת-עשרהשלהאוטובוס

 .אריסטווהפעםנאור
מותר.המופלגבגילהלהשגם ,אותולשכנעמנסהשהיאשניםזה

ללמודמותרלהגם ,מהקןפרחווכמעטגדלוכברכשהילדיםעכשיו

בגילךלהתרוצץרקלעשותמהלך"איןיש.מההנשמה.בשביל
מדיבהסונטהיהאוויר?"מקצועוללמודבקמפוסיםבאוטובוסים,

להתרגל.מתקשהפעם
החללאלפנימהולהחדירהאוטובוסחלוןאתלפתוחהצליחהבקושי

קרירותבאצבעותהלוהטותפניהאתשליטפורוח,משביהחנוק
חוםגלימתעכב.שלההחודשישהמחזורשנהחציכברורעננות.

בצורת.ימיאהבה.גלילאצפויות,לאבשעותאותהלפקודהחלו

בחודשיםמעטשבתעבוומותניהבטנהעלממששתידהעבירה
יצאלאשתינוקרק ,להריוןהשלישיבחודשאשהכמוהאחרונים.

גיחכה.מזה,

תקנהכברהיאגופה,עלללחוץהחלהשלבשההאפורההשמלה
לסגורכועסתידשלחמישהוצבע.ובאותוגדולהיותרבמידהאחרת

אותנותקפיאיעודאת"גברתרשותהאתלבקשבלי ,החלוןאת

ארוןעלבעלהשהשליטהצבעים"ב"עוצרנזכרתשתקה.כאן".
זה-חום ,לגילךלאתינוקי-ורוד ,המוניזה"אדוםשלה:הבגדים

אותוכינתההצבעים""ציידבסדר".-שחורסולידי-ואפורטוב
שנכנעה.עדהחיים?כלשנה?לפניקרה?זהמתימאז.

שנהב.ידיתבעלבמסרקויולהשלהשופעשערהאתסרקהלואיזה
קטנותשמשותבהןמדליקשלההשישכתפיעלגלשהערמוניהמפל

גבירתהשלהבגדיםמארוןלואיזההוציאהמכןלאחרמנצנצות.

המחוךרצועותאתמהדקת ,מותןוצרתסגולהאביבשמלתהצעירה

הדקיקים.מותניהסביב

אמךולבטח.רההרוזנתעםארבע,בשעהבדיוקבטרקלין"תה
מצעיאתמחליפהשהיאתוךלואיזה,אמרהתאחרי"שלאמבקשת
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חדשים.משיבמצעיהמיטה

אנשיםידיעלנהדפתממנוירדההקמפוס.שערלידעצרהאוטובוס
כעשרלפניהתחילהשיעורסליחתה.אתלבקשטרחושלאנחפזים,

רצועתנתפסההחדרבפתחאבל ,האיחורעלמתנצלתנכנסהדקות.

לקולהרצפהעלתכולתואתשופכתהדלת.בידיתשלההתיק
הסטודנטים.שלצחקוקיהם

לעברדרכהעושההתגלגלההפרודיהלרסיסים,נשברההמראה

לבנבנה.אבקהשלשובלאחריהומותירהנאורפרופסורשלהקתדרה

החדר.רצפתעלבעליזותוקירקשומארנקההחליקוכסףמטבעות

במבוכתהחשלדלתסמוךהראשונהבשורהשישב ,צעירסטודנט
אתהתיקלתוךאוסף ,אמרכלום"קרה"לא-להלעזורוהזדרז

אותה.הרגיעוהרךהכחולמבטוכל.לעינישנחשפההאינטימיות

מהשיעורשזכרהכלהכיסא.בתוךמתחפרתהכיתהלסוףדרכהפילסה
להנשמעההאחתו"קתרזיס"."מימזיס"מהדהדותמיליםשתיהיה
תאומות.אחיותשלה.התרופהכמווהאחרתמחלהכמו

מבחינהבלבה.לווהודתההכחולבמבטשובפגשההחוצהבדרכה

הכחוש.גוועלברפיוןהתלויהאפורבסוודרהפעורהקטןבחור
בה.נכמרורחמים

שולחטוסקנה,שמימעלעכשיוניבטמלאירח ,מיואמורי ,"ריקודו

 ,החלוןעלנקישותשלוש ...חצותכמעט ...חדריאלכסףחוטי
רכים.קטיפהוילונותמסיטה ...קרבהאני •..הנהשומעת.,אניאהובי

ביתהאלחזרהשלי"המשיממלכתאלאותךאכניסבשקטבשקט

שקידמההשקטהמהריקותנבהלתהלימודים,יוםבתוםהערבבשעות

עובדהבעלבצבא,לילהלתורנותנשארהבןהדלת.בפתחפניהאת
אתשמעההטלפוניתבמזכירהמאוחר.יחזוריהודי.פרויקטעל

ההודעות.

שעמדוהחריכהריחותשייריאתלהפיגהביתחלונותאתפתחה
והדליקהלקפה,מיםקומקוםהאשעלהעמידהאחרכתליו.ביןעדיין
שגרה. .אלברשטייןחוהשלשיריהלצליליהישןהטייפאת

געגועים.שלמתוקנופךעכשיונלווההזאתהשגרהואל

לאצעיר,סטודנטכך.כללבהאתשצבטהכחול,במבטבוהיהמה

"לאהמפוזריםחפציהאתהריםשבהוהרכותמבנה,בהרבהמבוגר

בפודריה,האוחזותוהחיוורותהדקותאצבעותיוכלום"קרה
שאסףהמראהושברי ,נאורמרשללכיסאומתחתונחהשהתגלגלה

עניין.לעשותבליכזאת,בפשטותבפחוהניח

שהלהיטכפישוב,פניהאתמלהיטהסומקאיךחשהבושה!איזו

מצחקקים.סטודנטיםהדחוסההרצאותבחדרקודםאותם

מעייפת.שגרהשללבירינטתוךאלאותהסחפוכךאחרשבאוהימים
בספלעצמהאתמפנקתיותרמוקדםלאוניברסיטההגיעהלעיתים

ההרצאה.לפניבקפטריהקפוצ'ינו
עשרותביןוהעדינההכחושההצדודיתאחרכלותבעינייםתרה

מיישרתחשבהונדבר ...ונשבלכאןיזדמןאולינחפזים,סטודנטים

בחצאיתה.קמטים

בעדינותפורםובאחרתהאחתבידוויולהשלמותניהאתלופתריקודו

אורמולוחצופיםזקוריםשדייםחושףכותנתה,שלהמשיפריפות
חשק,במערבולתנבלעגופםלובןמלמעלה.הקורץהטוסקניהירח
הסמורפורחאומרים,כך ,הארנוגדותשעלובאמפוליותחרה.משי

עינג.ועודעינגלבלועבכרמיםאורבושועלמלא,ירחשלבלילות

שיכור.

לשבת,מקוםמצאהלאהעמוסההרצאותלחדרכשנכנסהאחדיום
לשבתלהקוראשמישהושמעה ,פנויכיסאולחפשלצאתכשביקשה

שלי"החפציםרק"זהתפוס.שהואחשבהשבטעות ,שלידובכיסא
מקום.להומפנההרצפהעלאותםמניחאמר

דבר".לא"עלבנימוסלההשיבוכחוליםאגמיםשניאמרה"תודה"

קטןובפתקבמבוכה.אמרהאותי"מצילשאתההשביחהפעם"זאת
ומתמטיקהפלוסופיהא'שנה ,נמרוד ,מאוד"נעיםכתב:להששלח

ואת"?

לפלוסופיה".בחוגהמנייןמןשלא"סטודנטיתלוכתבה"דידי"
מעוגלתהעיןורם,זקוףהלמושלהדגלנערה,כשלעדיןידוכתב

אתהנה ...שלוהנשילצדטובמחובר ...ושמנמנהבשרניתוהפ'ורכה

בעצמה.גערהאותומקטלגתכבר

אליוהצטרפהבקפיטריה.בולפגוששובלהנזדמןההרצאהבתום
אמר.מה?" ...נפגשיםשוב ..."נוקפה.והזמינהלשולחן

קלות.מסמיקההשיבהקמפוס" ...קטןכפר ...קטן"עולם
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אתאוהבתלא"אניאריסטוועלנאורפרופסורעלדיברוכךאחר
מיותר"לינראהשיהיה,ככלנעלההמציאותחיקוי ,שלוהמימזיס

אמרה.

שממנוהבסיסשזהתשכחיאלאבל ...עקרונית ,איתןמסכים"אני

לא?ממריאים

עליו?"שמעתקאנטעמנואלקאנט,אתאוהבאישיתאני

השיבה."קצת"

כךאחר .אמרלשכל"יותהחושבביןהזיקהאתלהראותביקש"קאנט
והמוסרהמדמהוהכוחהמתמטיוהנשגבהדינמיהנשגבעלדיבר
היפה.ורגש

הקשיבהלאכברהיאאבלנרגשות,ידייםבמחוותדבריומלווה

שלמראהלוומשווהפניועלהסתורראשושיעראלהפליגמבטה

החושפתהכפתורים,פרומתשלו,המשובצתהפלנלחולצתואלנער,

שעלהדקיקההשיערפלומתמבצבצתשממנהלבנה,טריקוגופיית
אחתבמידהלפחותרחביםשלבשהכחוליםהג'נסמכנסיואלחזהו

 .הסגפנירזונואתומבליטיםממידתו
יל.דשש?וחמש,עשרים ?הואכמהבן

בבטן.ישניםריגושיםאותםמחדשבהשעוררבה?שנגעבוישמה

מה?

כוחרקעוצמתה,אתהשגבלחרדיתשמעניקזההואהמדמה"הכוח

 ,שלנובראשהכול ...מיוחדיםבצבעיםאותהשצובעזההואהדמיון
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מבינה?"אתדידי

גולותשתיאתולנשקבחיקההזההעלםראשאתלחפוןרצתהלרגע
עכשיואליההמזרימיםהתכולים,האגמיםשניחוסיםבהןהעיניים

לרחם.קרובקרובהבטןבתחתיתענוגותחשמלמכות

תקראיקאנט,שלהשיפוט'כוח'ביקורתאתלךאביאהבאה"בפעם

בעצמך."ותשפטי

זהמקוםמכלשלו'המדמההכוחאתדווקא"אהבתיאמרה"נחמד"

לא?"הכבידהכוחעלעדיף

שיעלהלפניללכתעליךמיו'אמוריאהובי'ריקודו'ועכשיו'
השחר.

כללאמפוליבסירהנפליגומשםהארנוגדותעלנתראהבחצותמחר

בכחוסהכרמים.באחדבאהביםנתעלסהשחרשיעלהולפניהלילה.

אמפולי'מענביהמשכריםיינותיואתהכיןאומרים,כךבעצמו'
אהובי.

כךמחדרי.לצאתיכולהואיניבטובחשהשאינילאמי'תגידלואיזה

חפןריקודוחש.דלעוררבלילפירנצהבחזרהבוקרעםלשובנוכל

וחמקהמבושםלשערהקלותנשקבחיקו'ויולהשלהיפיםפניהאת
וחזרההקטיפהוילונותאתהסיטהויולה .לחלוןמבעדכחתול

 .במשילהתכסות

התרגשותה.אתלהסתירדידיהתקשתההביתהבדרכהבאוטובוס

הםשיעידוהם ...בשמלתהקמט ...רביץיהודיתשלשירניגןהרדיו

שאףהמילים,אתממלמלקולהאתשמעהמאהבהבאהשהיאשיגידו

לבקשהתאפקהשלאכמעט .במשמעותןלהתרכזטרחהלאפעם
גבירשימהנהג

במושבלידהישבהתלתליםזהובתחמשכבתילדההקול.את

עייפות.עינייםעוצמתהאוטובוס

אלפעםמדינהדףוהנההנהמתוקהתנומהמתוךהיטלטלראשה

 .דידישלוחיקהכתפה
מחליקההמושבעלאותווהשעינההזהובהראשאתישרהבעדינות

חיקה.תוךאלמתכווןבלאשפלשוהשובבים,התלתליםעלבידה

הבוגרמבנושביקשהזקן'האבעלהסיפוראתפעםשמעהאיפה
ואתשהיההתינוקאצבעותואתשהיההתינוקתלתליאתלולהחזיר

שהיה.הילדאתבבנולזהותמתקשהשהיה,התינוק

והחלומותעכשיו.דווקאהאלוהמחשבותכלבהמתערבלותלמהמוזר,
הלילהכלשוטטהמהםבאחדהאחרונות.בשבועותשחלמההמשונים

שהתעוררהעדנואשת.בנה,שלבשמוקוראתאקזוטיותעדבחורשות

שם.שהואלוודאלחדרוממהרתצרודותבגניחות

שנעלמההקטנה,בתהאתמחפשתיםשללחופורצהאחרובחלום
שוקעותהמיםממערבולתלעברההושטוזעירותידייםמעיניה,לרגע

אלמתנפצתהתעוררה,זיעהשטופתונגלות,שוקעותונגלות

המראותעללוכשסיפרהבעלהלהאמרמהגעגועים""זההסדינים.

יעבור".שזהבטוחאניהנכדים"כשיבואו

הענוגהכאבהגעגועים.אתידבמחיהמעבירהזההביטחוןמאיפה

קצוותיועלמחליקהבשערהידההעבירהשוב.התעוררהבטןבתחתית

אותו'תבריאקצרהתספורתלמספרה.תיגשמחרכברהצרובים.

תקנהבצד.תשיםהחזהעלכךכלשלוחצתהאפורההשמלהואת

לה.מגיעיש.מה .אוליייןבצבעחדשה,

ויולינהואתאניכאןמרחוק.המהבהביםפירנצהאורותיפיםכמה

אהבהורוקמיםהארנועלשטיםמתוק,קסםשלבועהבתוךשלי

לאמפולינגיעמעטעוד .מיואמוריפלורנס,שלהכסףשמימתחת

אתהניחהויולהרתי.ייקנצח,אהבתהמבטיחהאליםמבקטרונשתה

לפעימותקשובההגואה,מגבורתומתבשמתריקודושלבחיקוראשה

זרועותלובןחושףרקדמפוהגבעוליגופה .חזהומתוךהעולות
השקטים.במיםקלותהמיטלטלתהאגוזקליפתבתוךוחמוקיים

שניםעשראיזהממך"מורידהלהפליאאותההלמההקצרההתספורת

הספר.לההחמיאלפחות"

מעינוהרחקלאוניברסיטהרקתלבששקנתההחדשההייןשמלתאת

הצבעים.ציידשלהבוחנת

הכרתי"בקושיאמרשונה"נראית"אתבונתקלההכיתהבפתח
- ,,התספורת ...אומרתזאת ...לךיפה ...אותך

פנימי.צחוקמבליעהאמרה"תודה"

הספראתלהמושיטאמרשהבטחתי"הספראתלךהבאתי"הנה

קל.רטטבהןלהבחיןשדימתהחיוורות,באצבעות
מרגישהואגםאז ...

ילדיםשניכמו ...משהו

שובהבליעהבגימנסיה,

בקושיפנימי,צחוק

ידלהושיטשלאהתאפקה

מעלסוררתלתלולהסיט

עינו.

מאחורישבהיוםבאותו

אתסוקרת .החדרבסוף

אתמחפשתמרחוק,גבו

המוכרהפעור,החור

שלבש,האפורבסוודר

המכבסתהנשיתהידמיהי

אותםומקפלתבגדיואת

ואיךארונות.אפלתלתוך

כפתוריםלתפורשכחה

שלוהמשובצתבחולצה

הקרעאתולאחות

שנפער.

שלסבלולנוכחבצופהשמתעורריםרגשותשניהםופחד"חמלה

הבסיסאלאותהמחזירנאור'פרופסורשלקולורעםהטרגי"הגיבור

להמריא.צריךלדבריו'שממנו'
איך?אבל

עלמדבריםבקפטריה.ההרצאותאחרילהיפגשנהגוהאחריםבימים

הקטניםהסודותאללאטלאטמתקרביםאריסטו'שילד'קאנט,
הקטנותלגחמותיההיהשותף ...ילדיםאחות,אב,אם,החבויים:

הנערהלהיותשבהבמחיצתוומרגיע.מביןהמשתנים.רוחהולמצבי

אתהלוטפיםמבטיואתצדהפעםמדיומתלהבת.להוטהשחיתה,

מעמידהשפתיו.ביןשהחביאקטניםחיוכיםלוכדתובגדיה,גזרתה

רואה.שאינהפנים

המאוסות.המטלותעלבמרץהתנפלהמלימודים,הפנויביוםובביתה

אבקבשמחהמנקהסגורים.חדריםומאווררתלרווחהחלונותפותחת

בנהשלדיסקמהקומפקטהבוקעתבוזוקימוסיקתלצליליממדפים
וצוחקתזורבה.שלריקודואתקליליםמחולבצעדירוקדתהחייל.

התורעכשיודידי'איטדיריודידי'תורךעכשיוקולות:בקולי
שלך!

שהתנפלנדליתהבלתיהאנרגיהלפרץלהתרגלהתקשוהבוגריםילדיה
בגדיהואפילושובבותההפרוע,צחוקההמשפחתיים.במפגשיםעליהם

בארוחתהשנים.במשךלעצמהשסיגלההאםלדימוייותרהתאימולא
הבעלשלרגליולשולחןמתחתפעםמדיאליהנדחפותהיוהשבת

נוזףהיהכבר",תתבגרי"מתיהגובר.געשהאתלהשקיטלהרגיע,
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בה.

מלבלביםאמפולישלהכרמיםאליהםנגלוהשחרשעלהולפני
הסמוכותחופתמתחתנכנסווויולהריקודוהירקרקה.בפריחתם

פשטריקודווהאדמה.הירקמריחותשיכוריםהגפן'כשדיגישתמכה

לאטלאטפורםהסגולההאביבשמלתאתויולהשלהצחגופהמעל
 .שפתיואלומצמידםידיובכפותהלבניםשדיהאתחופןמחוכה,את

הרעבתניפיהתוךאלועסיסיתגדולהענבההגישאחרמהצוף.יונק

בטנהבמעלהזורםוסנטרהשפתיהעלניגרעסיסאהובתו'של

לוחש,הואשלי'פלורנסמלכתמיו'אמוריויולה,הרבטבורה.ונקווה
מפכים.מיםשלמבועכמולתוכהובא

בהםמאיץלבנבן'חלביבאדבכרםהאוהביםאתעוטףעלה,שחר
לדרך.לצאת

ולחנם.משלואורבותהיועיניהבקפטריה.אותופגשהשלאשבועזה

קרהמה .אפורוסוודרזקוףגווכחושה,צדודיתאחרתרותהקבוע,

סימן.להשאירבליבפתאומיותככהשנעלם

מחליפיםשהיולפתקיםוהתגעגעהבו'פגשהלאההרצאותבחדריגם
משעממים.בשיעוריםביניהם

עלהבנויהטובהטרגדיהשכלהזדככות,שלרגשהוא"הקתרזיס

שלקולורעםהקורא"אצללעוררצריכההאריסטוטלי'המודלפי
 .נאורפרופסור

שאלה. .שליהקתרזיסואיפה

הויקונטמאביךידךאתואבקשאומץאאזורהיוםיקירתי'ויולה

טהורפלורנטינימגזעולאמכם,במעמדיאנינחותנכון'פיוריני.
אניאבלהספרדים,אבותיאבותמצדבעורקיזורםצועניםדםאני'

בעורקיאציליםדםואםחיים,ליאיןובלעדייךמיואמוריאותךאוהב

אמת.אהבתלהעריךידעהואאביך

קטיפהשמלתלבושהלךאחכהבטרקלין'היוםעיני'בבתריקודו'
שלי.צועניכלולותינו'חגאתשתבשרלאותואצפהאדומה
כשפגשההמשותף.לשולחנםלאאבלללימודים,חזרשבועייםלאחר

אתאפילוביקשלאומתחמק.זרמבטוהיהההרצאותאולםבפתחבו

הבחינהבקפיטריההבודדמשולחנה .עבורושהשלימהההרצאותדפי

אתלפתכאבזרועו.עלונתליתאליוהניגשתצעירהבנערהמרחוק

שתינוקרקצירים,כמומותניהאלסיבוביותבתנועותוהתפשטבטנה

גיחכה.מזהיצאלא

בפיהמרירטעםשהותירהשחור'הקפהשאריתאתשתתהאחר

 ...כלוםלא ...היההכולבסךומה ...ויצאהמכן.לאחרארוכותשעות
 ...אביבגחמת ...ואיננהקצתבהםמרשרשתהעץבענפיעוברתרוח
עצמה.אתלשכנעניסתההבנהאי

אתמעליהפושטתדידישללמיטתהויולהנכנסההלילהבאותו

מבעדהחודרהירחלאורהלבןגופהאתומערטלתהגסההבדכתונת

הפתוח.לחלון

עדהשקועותפטמותיהאתועיסתהשדיהזוגעלרכנהכךאחר

אניזמןכמה ...ככהאתזמןכמהשדה.תותיכשניוהאדימושהזדקרו

 ...ככה
לערווהמגיעההצרובהסדוק,העוראתרכהאשבלשוןליקקהויולה

הידייםשתיאתהזיזההיאדידי.שלידיהמתחתהנחבאתהכבויה

עלגוהרתהגוף,לצידיבעדינותאותןוהניחהבזו'זוהמשוכלות
וצפהריקודועמדהצדמןקוסמת.כמוחייםבוומפיחההרוויהפתח

במערבולת.נבלעאליהןהצטרףאחרהצעירה,בכלתו
קרובהתחתונהבטנהאתשטחןחד'לכאבהתעוררהעלה.השחר

עושהחדים,בקילוחיםתחתוניהאתפרץורטובחםמשהולרחם,
 •אדומים.פרחיםבהםומציירהסדיניםאלדרכו

1הורוביץאילן
:ךן.

:1 

'הארץ'עיתוןשלהקצרהסיפורבתחרותזכהטואגחנהשלסיפור

החיבוקמסלולי
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~ל /oמ7=פ

שליהאדמ!ו;תשלהסגלי
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אבירים.במצפהמתגוררומשפט,לתקשורתמרצההואהורוביץאילן
קצרים.סיפוריםשניפרסם
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ענקיםעםלהתמודדקללא
עלוןקציעח

אורכךנונחשלתערוכהעל

היטבטייחאותהטייחנובבועה,קיננו

מגרפותוראשיכמשוריםריפדנוחומותיהאת

וירוקבטורקיזזכוכיתבחודי

 .בתוכנוכברשהרעידענוולא

קבענופינותיהבארבע

נייר'מרכבות

בכנפיהןהשבעהמילות
 •עומרןעלגרתמפלי

אבן'ספינתשמאאואבן'סרקופגעלסביבסביבמופיעהזההטקסט
בשםמתערוכהאחדחלקהיאהיצירהאורנך.נונההאמניתשיצרה
שונות,תערוכותשלושאלובעצםבחיפה.הימיבמוזיאוןנונה""תל

מוקרןאחדבחדרנפרדים.גחתצרחללישלושהבכבודלפרנסשיכלו
מתחלפיםדימוייםשלושהזמניתבומוקרניםהתקרהמןשקופיות.מיצב
מכוסההחדררצפתשונים.מסוגיםימייםחוריםשלבחוף,חלליםשל
סמוייםמקומותשמעוררת ,מאודביתראשווירהלאמוכנסהצופה .חול

גובהמ"ס 20ועץ,ברזל , 2000אשה,ראש

 2000 • 1997גדולים,שרידים

למוזיאון.הגיעההיםתמציתבנפש.
שמנהלותקטנותעבודותשונים:עבודהגופישנינדחסיםהשניבחלל

האדמהעםהארצישראלים,גיםהארכיאולוהממצאיםעםדיאלוג
קונטרסטהמציבותיפהפיות,ועבודות-ענקלמולנו,עברהאתהפולטת

מזדקריםאבןגושישלושההקטנים.המלאכותייםל'ממצאים'ברור
להםשימדוד ,מפוארחללדורשיםהםעליהם.קטןהחלל •למולך

מופרדיםכולםאבלשונות,קונוטציותמעוררמהםאחדכלכמידתם.
מתגליםבווהשבעות,לחשיםנאמריםבוקדום,ארכאיעולםאותואל

 .קדמוןאדםועצמותדינוזאוריםשרידי
פרהיסטוריים.קיוםמימדיכמהביןשמחברעולםליצורמצליחהאורנך

ראשיתאתבתוכוהמכיל ,הגדולהמיתולוגיהסמל ,בואשרוכלהים
הפחדאתארניות,שודדיעלהמיתוסיםאתסופה,ואתהאבולוציה

הבא.במסענודעתלאיבשתלגלותהאפשרותואתטרופות,מארניות
ביןחזקחיבורנוצרוכךאדם,צלעותגםמזכירותהיצירותאולם

המלאכותיהעולםהגדולים.החיותלמאובני-החיולעולםלאדםהעולם
ואחדותהטבעיים,הדימוייםתוךאלברכותמתמזגהאנושותשיצרה

אולםהרמונית,אופציהמציעהאורנךובוקעת.מפציעהבימינונדירה

מדי""קדמוני ,קדמוניזהכימפחידזההפח.דמימוממנהנעדרשלא
אנחנוהאםפשוטה.לאארכיאולוגיתחפירהמבצעתאורנךעבורנו.
עמוקנוגעתאורנךיכולים?אנחנוהאםהללו?במקומותלגעתרוצים
שפועמותשלההעבודותתוךאללהסתכלהואלנושנותרכל •ונכון
מטובה.עלינולהשפיעהמדידטיביתלפעימהולתתחזק,

יגמרשלא ,אלי ,"אליהשורותאתלימזכירותאורנךשלעבודותיה
האדם"תפילתהשמים,ברקהמיםשלרשרושוהים,החוללעולם.
אינספורלניתוחיםכברזכוולחנושמילותיושיר-סנשחנהשכתבה

תפילה,שמים,ים,מים,דה-פאקטו".לאומי"הימנוןשלולמעמד
פשוטהלאמשימהזו .ביותרטעוןסמנטישדהמרכיביםאדם,אלוהים,
מהדברלהפיקכדיבהםלבחושלנסותהזה,השדהמרכיביאתלקחת

 •ענקים.עםלהתמודדקללאמשמעותי.
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ון·זבר~תיא
מירוןכרמית

ראשונותסנוניות-תשס"בעונת

ומעמדותמיניםמלחמת

סטרינרברג;אוגוסטמאתגשר;תיאטרוןז'ולי":"מרמואזל
יזרעאלי;יוסיובימוי:הצגהנוסחקינר;גרותרגום:הצגהנוסח

מוסיקה:לוי;רקפתתלבושות:ליסיאנסקי;אלכסנדרתפאורה:
בלט;במרינהכוריאוגרפיה:בנימין;אבי

והאכזריים,העזיםבמאבקיםהאמיתייםהחייםחדוותאתאנימוצא"כשלעצמי
העולם".אתידיעתיבריבויהחיים,בלימודצפונהוהנאתי

סטרינדברגאוגוסט

1
:ךן,

s 
~1 ~ 

מירקורבנובואיגודצורבןאפרתז·ולי","מדמואזל

נחשבהענק,השוודיהדרמטורג ,) 1912-1849 (סטרינדברגאוגוסט

הואהמודרנית.הדרמהומאבותהחדשהבעתהמחזאיםמגדולילאחד

עדומופתדוגמההמשמשיםמחזות,-60כ-19ההמאהבשלהיכתב

הדמויות,ועיצובהחי,הדיאלוגהדרמטיהמבנהמבחינתהן ,אנוימינו

אףעלהמינים.שביןהקונפליקטועומקהאינטנסיביותמבחינתוהן
הדרמהאמנותאתהשוודיהענקקידם ,זושבמלחמההאנטגוניזם

הנרחבתמהאקספוזיציההמחזהאתהמטהרתהתמציתית,בכתיבתו

אתורקאךכמעטבווהמשאירהאיבסן> ,דורובןאצלעדיין(המצויה

אנוש.שבגורלותהפטאליתההתנגשות

מלחמתרקעעל ) 1888(בשנתנכתבז'ולי""מדמואזלהנודעהמחזה

ההיסטוריתהתקופההמינים.ביןהמאבקעלהואהדגשכאשרמעמדות,

מתפוררת,אצולהשלשרידהיאז'וליומדמואזל ,מעברתקופתהיא

והממון.השכלשלהחדשהלאצולהמקומהאתהמפנה

במבואסטרינדברגמצוטטהמודרניתהדרמהמגדמתישלבספרו

בסולםירידהאועליהשל"הבעיותז'ולי":ל"מדמואזלשלוהמפורסם

המעמדותלבניהגבוההמעמדבניביןהיחסיםהחברה,שלהמעלות

ומעניינים".אקטואלייםויהיוהיולאשה,גברביןהיחסיםאוהתחתונים,

לושסופראמיתימעשהסיפורפיעלהמחזהאתכתבסטרינדברג

שלנפילתובחזיוןטרגימשהו"ישביותר:עמוקרושםעליוושהשאיר
משפחתיתמורשתשלגוויעתהבחזיוןאו ,עמוהיטיבשהגורלאדם

אצילית",

שלוהאמוןחוסרהואסטרינדברגשלביצירתוהמרכיביםאחדכידוע,
אחרנודעבמחזהלאשה.גברביןועמוקהטהורהאהבהשלבאפשרות

פירושההמיניםבין"אהבהלבעלה:האשהאומרת"האב", ,שלו

מלחמתגםבמחזהמתערבתכאשרוכמהכמהאחתעלמלחמה",

אחוזהשלבמטבחהאחדלילהבמשךמתרחשתהעלילהמעמדות.

נמשכתהבית,מןשנעדר ,הרוזןבת ,ז'ולימדמואזלאריסטוקרטית.

יחסיםאיתרומקיימת ,ז'אןאביה,משרתשלהתקיפהגבריותואל

מעטהשפורסלאשה,גברביןהפיזיהקשרלמעטבוער.אהבהבליל

ותרבותיתמעמדיתדיפרנציאציהכאןישהנאהבים,עלשוויונותשל

המשרת,עבורבדרגהועליההישגבחינתשהואדברוכואבת.ברורה

הצעירה.הגברתעבורלתהוםוהידרדרותמחרידאסוןהנו

מלוןביתשםולנהללשוויצריהאדוניובתעםלברוח ,ז'אןשלחלומו

חלוםאותואךעבורו.ההישגיםפיסגתבחינתהואהמעלה,לאנשי

הוא ,מלוןבאותוקופאיתבתורז'ולימדמואזלאתשיעמיד ,עצמו

שבכאשרומעמדית.אישיתמבחינההמדרגה,לשפלירידהלגביה

לאז'וליולמדמואזלהכנוע,המשרתלהיותז'אןחוזר ,ממסעוהרוזן

היאהאחוזהבמטבחהמופיעההשלישיתהדמות .להתאבדאלאנותר

 .איתרלהתחתןהאמורה ,ז'אןשלאהובתוהמשרתת, ,קריסטין
שרביטאתהפעםהעביראריה,,יבגניגשרתיאטרוןשלומנהלומקימו

חוטיםלטוותניסהאשר ,יזרעאלייוסיהמעולהלבמאיהבימוי

המסתוריות.הצפוןאגדותתרבותלביןהמודרניתהעלילהביןמעורפלים

הטעונה,האווירהלערפילימשלהןנופךהוסיפווהמוסיקההתאורהגם

דילאהבמהעלאולםחלחלה.מעורריסימבולייםבמחולותהמלווה

 .בחסרלוקההמשחקאם ,הבמאישלהמכוונתבידו
מורכבותהאתלהביןמכדיצעירה ,הראשיבתפקיד ,בן-צוראפרת

 ,האריסטוקרטימעמדהחובותביןהנקרעתהדמות,שלהבעייתית
השחקןשלבהופעתומצויהאחרתבעיהולאהבה.לחופשכמיהתהלבין

העבריתהשפהעללהשתלטהמתקשהמירקורבנוב,איגודהמוכשר
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שלםלביצועלהתמסרממנוהמונעדברבפיו'אשר

הטבחיתקריסטינה,דווקאהמשרת.דמותשל

וייטולביץ-מנור'נטליהשלבגילומההצנועה,
ואמינה.חמהבהופעהשיכנעה

מגרעותיה.למרותמעניינת,הצגה

המשחקבזכות

ברון;ג'ףמאתחקאמרי;חתיאטרוןגוין":"מר

אופיר;אלוןבימוי:ריקלין;עירותרגום:
אריאלמוסיקח:סמית;אריקותלבושות:תפאורה

קשת

ומרכזיותוחשיבותובדברספקותלמישהוהיואם

"מרהבינוניהמחזהבאהבמה,באמנותהשחקןשל

יוסישלהמדהיםמשחקובאמצעותומוכיחגריך"

המחזהעלילתלעיל.הנזכרהמשפטצדקתאתגרבו

יהודיצעירגרדינר,רוםלמדי:פשוטה

דתייהודיגריך'מראתדרסשכמעט(הומוסקסואל),

בית-המשפטידיעלנענשמזמן,לאשהתאלמן

בשבוע,פעםהעריריבזקןלטפלשנצטווהבכך

מאחורילמעשהמתרחשתהדרמהשנה.חציבמשך

שלבעיותיוהבמה:עלולאהחיים,שלהקלעים

שלוהתנכרותואביו'עםההומוסקסואליהצעיר

 .גויעםשהתחתנהמשוםוילדיהבתואלגריךמר
משאיראופיראלוןשלוהמאופקהרגישהבימוי

אביזריםעזרתללאבלבד'לשחקניםהבמהאת

ההצגהבעולמנו.באחרונהכנהוגפירוטכניים,

הקאמרי'התיאטרוןשלהחזרותבמתעלמתקיימת

הצופיםלקהלמאפשרוהאינטימיהקטןוהאולם

השחקןשלוהמימיקההניואנסיםבכלמקרובלצפות

גרברהנרגן.הזקןבתפקידגרבר'יוסיהמדהים

בודד'יהודישלומגוונתעשירהדמותלעצבהשכיל
עמו.בנישלהצערכלאתשכמועלהנושא

ההומוסקסואליהצעירכנגדו'העזרלזר'אביתר

הלכו"לאשבגולההיהודיםמדועמביןשאינו \
מגלם-להםהציקוהגוייםכאשראחר"למקום .

לאובודד'חלושצעירשלואמיתיתאנושיתדמות . ·.

נפלאה.קאמריתהצגה .שלוהמטופלהזקןמןפחות : \

גרבויוסיגריך","מר •

הקיוםעילתשקו
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לאיזולשאולוראוי .ומתמשךגדולשקרעל
שאנחנוהאלההשקריםלנומשמשיםמטרה

כעם?שלנוההיסטוריהעללעצמנומספרים

אנחנוהאלההשקריםשבלילמצבהגענואיך
גםאםכיהנפש'שלוותאתרקלאמאבדים

מהאתשלנו'הקיוםכבסיסשנחשבמהאת
להרבהבצדקתנו","האמונהבפינושקרוי

ועלראשיתםעלהמספריםמיתוסיםישעמים
קדומים.בימיםגוליהםבגלאותםהמוצאות

נחשביםהאלההמיתוסיםאיןכללבדרךאבל

עצםרובםאצללקיומם.כצידוקבעיניהם

צורךלהםואיןלו'הצידוקהואהקיום
חוריםלהםשישעמיםישאחרים.בצידוקים

כאלףיששברומניהדומנישלהם.בהיסטוריה

 .גמרילמעורפלתשלהההיסטוריהשבהןיםשב
רבותדוגמאותלמצואשקשהבוודאיאבל

חור'כולההיאשלהםשהיסטוריהלעמים
מיתוס.כולה

תשע-מאותבעצםהאחרונות,השניםאלף
היוהצלב,מסעיתחילהמאזשעברוהשנים

תחילה-הסובלנותאיהתפשטהשבהןשנים

שהיהבאיסלאם,גםמכןולאחרבנצרות

היינוהיהודיםאנו .הנאמןתלמידהזהידוןכב
גםיחידים,היינולאאמנםלקורבנותיה.

שלהטבחומעשי •מספרדגורשוהמוסלמים

הפילוולהיפרבפרוטסטנטיםהקאתולים
היהודיםאנחנורקאבלקורבנות.מיליוני

שלנוהעיקריההיסטוריהמיתוסאתעיצבנו

הקורבן.כמיתוס-והגלותהגירושמיתוס-

היהשבהםרביםזמניםזובתקופהאכןהיו

קורכןשהםיהודיםשללתחושתםיסוד

בשניםוהיובהם.המתעלליםעויניםלכוחות

טבח,מעשירדיפות,שלרביםמקריםהאלו

השואה.בתקופת'היהכמובןהשיא,גירושים.

נצטיירהרביםיהודיםשאצללהביןאפשר

העולםנחלקשלפיהבשחור-לבןתמונה

להצדיק.לאלהבין'ולקורבנות.לתליינים
מגוני-מתעלמתטבעה,מעצםכזו'תמונה

דו-קוטביתמהשקפהאחדצעדורקביניים.

מתחילבהשהחולהנפשמחלתלאותהזו

לקורכן'יהיהתלייןשאינומיכלכילהאמין
להיותחייבהואקורכן'להיותרוצהאינוואם

לתליין.

מארצו'בכוחשהגלוהוהעםבן'הקורמיתוס
וטבחואותורדפוהאומות,ביןאותוהפיצו

המשתלטתל~דקנותהבסיסהואהרף,בליבו

לאחריםלעשותלזכותנוהצידוקהואעלינו'
מאדמותינו?נישלואותנולנו.שעשומהכל

בנומאדמותיהם.אחריםלנשללנומותר-
פוגרומיםלערוךזכותנו-פוגרומים?ערכו

שנקפחבכךרעאין-קיפחו?אותנובאחרים.

אךזהיהיה-מארצנו?גירשואותנואחרים.

גירשושממנההארץמןאחריםנגרשאםצודק

הנרדפים.אנחנו-מקוםובכלזמןכל .אותנו

לנושנגרםהסבלכלעלפיצוילנומגיע

שגורשנוהגירושעלגמולהדורות,במרוצת

כאילו .מארצנושנהאלפייםלפניכביכול

קנינוקורכן'אנחנוהיינושבהןהרבותבשנים

בדרכווכך' .לתלייןלהיותזכותלעצמנו
הגלות,שנותאלפייםשקרמהווההמעוותת,

למהבסיסמארצנו'גירושנועםרקשהחלו
לאותהקיומנו","הצדקתבשםבפינושקרוי

עוולכלאנחנו'שנעשהדברשכלתחושה
בהםישאחרים,שנקפחקיפוחכלשנגרום,

לשמשהזההשקרנועדוכךהיסטורי.צידוק

לאחריםלעשותזכותלנושל~ינולאמונהיסוד
לנו.שעשומה

לושישדבררקאינוהזהבשקרהמאבק

כי-בשקרמאבקככל-עצמובפניחשיבות

 •היהודיהעםשלהנפשיתלהבראתוהכרחאם
בראשיתההציונותשאיפתחיתהזולאהאם

היהודי'הקיוםשללנורמליזציהלהביא-
כמקולקליםלאהעמים?ככללעםלהיות
שלהראשוניםהדעותהוגיהוסיפושבהם,

שבהם.כמתוקניםאםכיהעבודה,תנועת

ממטרהרחוקיםאנחנועדייןהצערלמרבה
לאאםתושגלאהיאכילקבועוצריך .זו

ונעבורהמיתוסבחיקמהחייםלהינתקנלמד
 • .ההיסטוריבמרחבלחיים
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אחריאותו'יקבלאיךידעתילאלמאיר.השיראתושלחתיהעזתי

אתלכנסאזכהשאםהדף,בשולילוכתבתישנים.הרבהכךכל
ולזכרבירושלים,שעשינוהימיםלזכר .אותולואקדישבספר'השיר
העיתונים,שלהספרותממוספיבאחדהשיראתפרסמתישאב.דבנו

השמיתשהכנעניתידעתיהשבוע,בסוףשקיבלתיהתגובותוממעט

צלצלהואואזהקוראים.לבאלמסילותמצאהנכתב,שבההמוזרה
התחילהשאשתיעדהתרגשתי,כךכלואניהשבוע,מערביבאחדאלי,

שאמר'מההבנתילאהתרגשות.מרובבדבריוהבחנתילאלדאוג.
השבילבקצהשםשעצרבשעהקולו'שלהמנגינהאותהאתשמעתי

ליאמרהואלו'להשיבויכולתילבסוף,וכשנרגעתילהתאושש.
שולחןמעלאותוותלהזכוכית,מסגרתבתוךהשיראתשמסגר

להחיותהדרושאתהשליםהואעכשיו .עבודתושבחדרשלו'הכתיבה
וכשהואהשולחן'בפינותמשובצותשלוהתמונותכאן .בנוזכראת

איתרמדברהאובדהבןכאילוזההשיר'מילותאתוקוראראשומרים

שללמותהשנהעשרים
ראבאסתרהמשוררת

דאבאסתרהמשוררתשללמרתהשנהעשריםבמלאת
הפרוזהכלכרךיצירתה:שלכרכיםשנילארדיצאו

שלהשכיחמהמהדורהשכיחוהדפסהאסטרולוג>(הרצאת
גרפיההנירעםיחדאלו' .ביתןזמורהבהרצאתהשיריםכל

עםבהרצאתעזר'בןאהודמאתודבשלעבהשלימים
בהוצאתלרז,צבימאתאדנארתסישרתהמונורגפיהועודב

כתביהכלהבאתמפעלאתמשלימיםהמאוחד'הקיבוץ
הראשונההארצישראליתהמשוררתשלחייהוסיפור
 .העברילקורא
 1894שנתשלבאביבתקרהבפתחנולדהדאבאסתר

בספטמבר 4תשמ"א,באלולה'נירם Iבטבעון 87בתרמתה
מולדתה.בעירלמנוחותהובאההיא , 1981
במחקרים,בספרים,דאבאסתרעלכתבורטוביםרבים

ובמאמרים.בראיונות

ששרםבכךתתייחדדאבאסתרשללמרתההעשריםשנת
עלעיוןיוםתערוךולאערכהלאבישראלאוניברסיטה

הנושאבול(כגרןממלכתיציוןשרםיצירתה,רעלחייה
התרבותשרפרסממתןלבדלזכרה,ייקבעלארל~ה)ידאת

כרךשללארדצאתואתאפשרשאכן , 2001מרפתלספרי

שלה.הפרוזהכל
עזרכןאהוד

השנים.למרחקמבעדשוב,

שהתרחש.כפיממשהסיפור'אתלולספררציתיפעמיםכמהכרבואני

שניםושלוש Iז"לאבישללפטירתושניםעשרבמלאתכלומר:
מערכתשלבמדרגותעליתישבעים-ושלוש,שלהארורהלמלחמה

מיוחד'גיליוןשיוציארציתי .הספרותיהעורךשלחדרואלהעיתון
הזיכרוןששירילשעריכולתיולאז"ל.אבאשללזכרומוקדששיהיה
אחדשיוםלשעריכולתיולאלראשי.מעברואורביםמתגודדיםכבר

ולא .כוליאותישישטוףחזק,כךכלבפרץמתוכייפרצואלהכל
אלאבעבריתנכתבלאשבכללאחד'ביניהםשיהיהלשעריכולתי
שלששמעתי'הקולותכלסךושהואועתיקה,קדומהלשוןבאיזו
בניםושלשבאורנים,הרוחאלצערםאתנוהמיםשכוליםאבות

הספקתילאאבלהזיכרון.שלהמריםבאגמיםוטבעולנצחשאבדו

אותומביאאניכךומשוםשהתרחש,כפיממשהסיפוראתלולספר

 •כאן.

 U 771ת1סמר•ב-אלובימיםהופיע

טעותתיקון

נפלהסומקרונישלפינהחציבמדוראוגוסט-ספטמברבגליון
שנכתב.כפיולאקנדי ד..'גהואהמשוררתשלשמהטעות:
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