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הזההגלידן

בשפותהנכתבתספרותשינוילשםעימדמביא 2002שלהראשוןהגלידן

ברשימה.במסה,בתרגום,אחרות,

קצריםקטעיםושנירז>רבקה(מאנגלית:ג'יימסהנוישלסיפורבפרוזה,

המיוחדתהפרוזהבן-ציון>.קטןדינה(מסרבית-קרואטית:קיש,ובילושל

שלבתרגומהכן(גםתומעטלאפעמיםכאןנדפסהקישובילושכתב
מדוברכיאםחידוש,בגדראינוג'יימסהנויגםבן-ציון>.קטןדינה

יחדג'יימס.שלמותואחרישנתגלהגמור'ולאידועלא(מרתק>בסיפור

ולעייןלחזור ,' 77'עתרןאתללוותהמתמיד ,העברילקוראטובזאת,עם
שלהאקטואליהמןכךכלהרחוקהכאן'נכתבהשלאבפרוזהפעםמדי

משהוהילדותיהמשחקאללחזורכדידווקאלאוזאת,הישראלית.החוויה

בפרוזההמתרחשאתלפעמיםלהעמידכדיאלאההבדלים",את"מצאשל

האמריקאית.אותיהאירופהמודרנית,הקלאסיקהלנוכחהמקומית

ואלבכללצרפתלתרבותחיבהרוחשתבישראלהספרותיתהקהילייה

לעבריתמתורגמתהצרפתיתהשירהנראה;כךבפרט,הצרפתיתהספרות

ורביםלבקריםשמופיעיםהרבים,התרגומיםכךעליעידובאינטנסיביות.

בנעשההמתענייניםגםהםרביםמצרפתית.אצלנוהמתרגמיםרבים

המחזאיביןשהשיחהאפוא,ספקאיןהצרפתית.ובמחזאותבהגותבספרות,

וולבקמישלהמחלוקתמעוררהסופרלביןאואכלפרננדוהאוונגרדי

(הטרורלנושאהקרבהבשלולורבים.קוראיםבקרבענייןתעורר

אנשים"מצוותשיחתזואיןלא,בשיחה.בחריפותהעולההאיסלאמי>

שבועולם,שלברומונושאיםעלאגבית,כאילושיחהזומלומדה".

משוחחים,ידידיםשניביותר.היומיומיבענייןכמועוסקיםגםהםזמנית

כאן'הריהשיחהארחיב,לא ...מרתקתגםכןועל-משוחררתשיחה

רייכלברגרותלפרופ'ולהודותנעימהחובהלמלאאלאליאיןלפניכם.
ולפרופ'לעברית,אותהותרגמהאואכלשלמידיוהשיחהאתשקיבלה

לדפוס.להביאהלנווסייעאליהלבנותשומתאתשהעירליפסקר'אבי
בגיהנום,עונהעלמאמרכאןמפרסםהולנדראוריעסקינן:בצרפתיםואם

בתרגוםלשירה","קשבבהוצאתאורשראהדמנו'אותרושלספרו
ברנשטיין.אורישלמצרפתית

שלפורטרט-מילד"אותרועללפסוחלאהקוראבפנינמליץועוד
שהתקיימהמשיחהפלג,דוריתשלרשימתה-התרשמותהמטי~ה",

גללד Iמאודהנחשבהאמריקאי-יהודי'המחזאיעם )-1995(בבאוקספורד

 .לאוראזשיצאספרו
שפתעל"שומרת"אח,דמשוררלהוציאבעצם,כתמידהפעם,והשירה

לאאצלנו;ואףעתבכתביהופיעוכברזהבגליוןהמשורריםרובאם.

 ' 77'עתרןאתהמלווה ,אלוןאבדראתרקאזכירכולם.אתכאןאמנה

לצרףברצונישנה.וחמשמעשריםלמעלהזההראשונים,מגליונותיו

עלביקורתרשימת(וראההחדששיריוספרהופעתלרגלברכההפעם

שפרסמה Iרבינוג'ניסאתאזכירוכןוייכרט).רפימאתזה,בגליוןספרו'
הראוימןנוספים;שיריםגםובהמשךשלנוהעתבכתבהראשוןשירהאת

המענייניםהמורכבים,החדים,שיריהשלהמיוחדותאתולצייןלחזור

בזמן.בווהצנועים

(והאסוסיאציההטייסהמשוררשלשיריומבחינתיהיוומפתיעיםחדשים

מגילאותנושמלווההמופתיתהפרוזהליצירתהיאהביטוימןהעולה
לחיים,גישתםאתמאיתנוכמהלגבישינתהואשרצעיר'מאודמאוד
הטייסהקטן","הנסיךשלמולידולאביוכוונתיאותם.ולסובבלמוות
האחרונה).מטיסתוחזרשלא

טיסותושששלושיםשביצעוטייס,לספרותמרצהמשורר'הוגר'ריצ'רד

השירמשוררהיההואמהקרב.שבהשנייה,העולםבמלחמתמבצעיות
שלהלקסיקוןעלאמוניםשלאפשוטים,אנשיםבלשוןשדיברה"פשוט",

משוררהגלידן;שבפתחהשיריםגםשמצביעיםכפיהמוגבהת,הלשון

הוצאתמעורכיהמבקר'המתרגם,המשורר'שלהמצויןבתרגומוייחודי'
לשם.גיוראכאן>,הוזכרה(שכברלשירה""קשב

יכפי
•עה

הרואיםהמאמריםסדרתמתוךשחם,דודשלמסתולאקטואליה,זאתובכל

עלבטענההפעםעוסקתשבחיינו","השקרעלזה,עיתוןדפימעלאור
לאאוחיתהבפרט.למזדהיםוביחסבכללהמזרחיתלתרבותביחסאפליה

חיתה?

המטרהחודש.מדיעצמובזכותמדברהואהספרים,ביקורתלמדורבאשר

שמכיפתומדורלקייםסבור>פנים,כלעלאני'כךהיטב,בהעומדים(שאנו

להודותברצוניכאןחדשים.ספריםוברמה,סוקר'ואשרבמיוחד'רחבה
ביצירה,ומזמנם,מהשכלתםמיכולתם,שמשקיעיםהרביםלמבקרים

שלשכרלקבלמנתעלשלאלומר'ניתןזהוכלטובה,כפויתלעיתים
ממש.

 " ...דלותכידמית"למה

השאלה,אתומפנהאותהנוטלאנישלונסקי.משיריאחדשלפתיחהשורת

הזאת?לרשימהיגיעהעםהשתגעתי?בישראל;היושבלעםאמרתיכמעט

אלהובכןאולי.כן.הם ...חושביםאנשיםבודדים,יחידים,לא.לעולם

שאלתואתעצמםוישאלובמראהיביטואנאהנ"ל,השורותאתשיקראו

הנכיםאתלראותעודיכולאיניאנידמינו.למהראושלונסקי.של

כמהשלתוספתבצדק,תובעים,ומבקשים,הירושלמיבכפורהזרוקים

אתלקייםשיוכלוכדי ...אנושבנילהיותיחדלושלאכדיליום.שקלים

מבקשים?הםכברמהיקיריהם.שכםעללמעמסהלהיותולאעצמם

שריותר.לאמינימום!מוגזם!?זההאםמינימום.לשכרהמענקהשוואת

שיבואאזזאת.יביןלאהצדדים,מכלהמרופדעונג,המדושןהזה,האוצר

ונכלם,בושאנילהם.להסבירשצריךכאלהישנםתמידלו.ויסבירמישהו

ולמי?כאלה.עוולותנגרמותעימה,גורליאתשקשרתיהזאת,שבמדינה

לנכים!

כיבוש

לחברילשרים,הממשלה,לראשהביטחון'לשרלהזכירפעםמדיצריך

אדםשכלהאלמנטריהדבראתבישראל","העםשנקראלמההכנסת,

כיבוש.תחתחייםהפלסטיניםלהבין:יכולבינוניתקליטהיכולתבעל
איןכלל.זהמתקוממים.כיבושתחתאנשיםכובשת.מדינההיאישראל

מקרהכןעללחימה.אמצעיצריךלהתקומםכדיבהיסטוריה.אחרתדוגמה
איך .) 13לשייטתתקינותלתעודתמהמשום(שהפכההמפורסמתהספינה

 .מינואינובאשרמיןביןמער
לעקוראחדבהירביוםאפשראיהתנחלויות.קיימותהבעיה,אתמביןאני

מושבן.ממקוםאותן

זאת,בכלאבללכם"."אמרנושלבארגומנטציהאשתמשלאגםאני

לאומיתלעצמאותהשאיפה'אםיעזורלאדברשוםשקט,יהיהלאאמרנו!
ישראלשאםסביר,סיכויישהראוי.המענהאתתקבללאהפלסטיניםשל

עםפלסטיניתהשלמהתהיהלצידה,פלסטיניתמדינההקמתעםתשלים
היהודי.העםשלמדינתוישראל.מדינתקיימתפלסטיןשלשלצידההעודבה

בראי'להביטמתבקשכאןהיושבהעםובכן'כולו.הסיפורזהאבללי'צר
בא,הואמאיןהולך'הואלאןהוא,מיעצמו'אתלשאולמתבקשגםהוא
רצונו?ומה

"אילוץבשטח","בעיותלפתורמנתעלבתים.להרוסמרביםבאחרונה
אחרים!וזמניםממקומותמוכרזהלשמוע.נוראנורא.זהצבאי",

 1כמשמעופשוטונזרקת,אלה,בבתיםשגרההחיים,עלובתהאוכלוסייה

וילדים,זקניםנשים,בגברים,מדוברוהרעב.האימההקור'הגשם,אל
 •אפשר!עודאםלמחשבה,חומר ...תינוקותביניהם
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אילנהמצרפתית:הזרכיקאמי:אלכד
לעםספריהעובד.עםהוצאתחמדמן,

עמ' 270 , 2001

בעירשפרצההדברמגפתעלחדש.תדגום

שבפניוהמבחןועלשבאלג'יריהאודאן

אופןעלובעיקרהאדם.אתמעמידההיא

העיתונאידייה,הרופאשלעמידתם

והמתעדרגאןהפקידפגלו'הכומרומבד'
טארו.

אביעדמלטינית:יורייום,אוגוסטינוס:
חמדספריאחרונות,ידיעותקליינבדג,

עמ' 445 , 2001חגגעלייתספדי
שלמסעואתהמתארפילוסופיחיבור

לבגרותמילדות ) 430 • 354 (אוגוסטינוס

עםלהשלמהומבוכהמאי-נחת"דרכו-

 ",אלוהיוועםעצמו

ארפרסטמרררניוםג'יימסון:פדדדיק

הקפיטליזםשלהתרכזתיההיגיון
גינצבודג-עדימאנגלית:המאוחר'

ליבידוסדרתדסלינג,הוצאתחידש,

עמ' 74 , 2002לתרגום
כתוצרהפוסטמודרניסטיהייצוגאופןעל

הכלכלית-חברתית.בתשתיתשינוייםשל

שימושג'יימסוןעושההדיוןלצורך

האמריקאית)התרבות<מןבדוגמאות

העוסקבפרקהשונות.האמנויותלייצוג

דןהפוסטמודרניסטית,באדריכלות

שבלוסבונוונטורהבמלוןג'יימסון

הנשלטהעולמילמשקכסמלאנג'לס,

קרי-לאומייםרבתאגידיםבידי

הגלובליזציה.

גמחתרארזה,הרחכרתדבור:גי

רז,דפנההעדות:והוסיפהמצרפתית

(ללאקטעים 221 , 2001בבלהוצאת
עמודים)מספוד

והוא-1967בבראשונהאורראההספר

עלביקורתיותתזות 221שלמניפסט

דבור'פיעלהצרכנית.המודרניתהחברה

משלבעברוהמודרנייםהייצורתנאי

עללשליטההייצוראמצעיעלהשליטה

היחידעלכופיםוהםהייצוגאמצעי

וצרכנותניכורשיעבוד'בדידות,

צייתנית.

פלסטינית,נישםאמנותעצמיידיוקן
אנדלוסהוצאתצבי,בןטלאוצרת:

ואנגליתעבריתעמ,' 178 , 2001

חיתהאמורהעצמי""דיוקןהתערוכה

לאמנותמרכזב"אלוואסטי"'להיפתח

אחרמוצגתולהיותהמזרחיתבירושלים

בתל-אביבשטייניץעמיבגלרייתכך

בעקבותלחם.בביתהבינלאומיובמרכז

התערוכה.נדחתהאלאקצאאינתיפאדת

הכוללזה,בספרהואהיחידקיומה

פלסטיניותאמניותתשעשלעבודותיהן

(מאתומאמריםהירוקהקועברימשני

בולאטה,כמאלהפלסטיניהאמנותחוקר

טינההפלסטיניתהאמנותחוקרתושל

גםהמתייחסיםאלמאלחי-שרוול)

פלסטיניםואמניםאמניותשלליצירות

גולים.

פלסטיניתנשיםאמנותעצמידיוקן

 ~cL....:, ~ ~\j J 0~1....,.......ב .......... _._,,::. "

הבוגר'נישקתפאפאתנסופולו:מיידה
כרמלהוצאתקמחי,יחיאלמיוונית:

עמ' 240 , 2001

הלני .ימינושלבאתונהמלודרמה

סיפוראתובהומור'בישירותמספרת,

ועד'מתחילתוהבוגדנילאלכסיסאהבתה

סופו.

 /זעם,שלצעקות /כמהלומות."מילים
האחיםראשיעל /ובוררותנוחתות

נוהםשזועם,הצעירהאחזה /הגדולים.

נוקב /,כנמרבשיניוחורקאריה;בנהמת

(עמ'כצבי"בזינוקונעלםכנשר;במבט

"הארורה"). : 106 ,'ט

ישראליים,רצחסיפוירחבית:לידרצח
גפן,ואדיבהזילבדמןדוריתעורכות:
עמ' 278 , 2001כתרהוצאת

יוסיהכותבים:ביןרצח.סיפוריאסופת

גילהמאירי'אביגדוראדליסט,רןאבני'

מיכלמידן'ראובןיהושע,א.ב.הראבן'
אתגרעוז-זלצברגר,פניהעוז,עמוסניב,

ואחרים.רותםיהודיתקרת,

הספדיהביתם,וההיההאםפלג:דורית
עמ' 206 , 2001המאוחדהקיבוץהחדשה,

קובץפלג.דוריתשלשישיסיפורתספר

מגוונות"בעלילותוסיפורים.נובלות

עצמןעלמגוננות-שוניםובז'אנרים

ידיעהאיזומפניפלגדוריתשלדמויותיה

לקיומןמתחתהמפעפעתמסוכנת,

אוזר'שעולמואדםמולודווקאהיומיומי:
 ...בחופשהקרובותלעיתיםזרה,בסביבה
איזוחוותהן ...המורגלמקיומןבהתקה

גבפרי'(מנחםחדש"למצבקפיצה

העטיפה).

 /הגר;שרקייתצורחתוביניהם; ;שלו
רוח;שואלת /דם?פדותהידהתשקול

מימיושכלשחוט;כנאדומשיבה;

מינרצח?/ומירצח?/מי /נגרו;

 .) 65(עמ'ישכין?"ומיסכין?/

מוכרחות,אהבותשלינק:בדנחדד
לוביאניקד,דונימגרמנית:סיפורים;

עמ' 220 , 2001ביתןזמורה

ומוחמצות:נבגדותאהבותעלסיפורים

ומחזרמתהרעיהובן'אבותמונה,נער

רב-המכרמחברהוא(שלינקועו.דסודי

קריאה).נער

תרגםכלטקה;נינהטדולופ:אבחוני
יבין;אברהםהעדות:והוסיףמאנגלית

 211,2001לעםספריהעובדעםהוצאת

עמ'

ה-המאהבןהאנגליהסופרמאתהרומן

נוצרייהצעירהשלנישואיהעלמספר 19

צעירלביןמנכסיהשירדהממשפחה

בפראג.הקהילהמעשירייהודי'

האפוקליפסהשידתואץרשמיםיאבזר
והוסיףעדךנסוק,עירומיידיש:חיידית,

הוצאתנובדשטדן,אברהםדבר:אחרית

עמ' 172 , 2002לשידהקשב
לייבמשהמאת"לילה"פואמות:ארבע

מרקיש;פרץמאת"הערימה"הלפרן;

ליילס;א'מאתבמאה""המעשה

הפואמות,לייוויק.ה'מאת"האורווה"

הראשונההעולםמלחמתבשנותשנכתבו
תחושותמבטאותולאחריה,

ומנסותומוות,גאולהשלאפוקליפטיות

עגילעםנערהשבלייה:טדייסיויהודית.מודרניסטיתספרותלייסד

הוצאתידיך,ליטלמאנגלית:הפנינה;

עמ' 207 , 2001כנדת

ורמושלציורובעקבותבדיונירומן

חויט,הפנינה".עגילעם"הנערה

בדלפטהצייר,שלבביתוצעירהמשרתתמאנגלית:החיים,אהבתלונדון:ג'ק

-........ .... ---- ---......, ___ 

--- ------- -

המאוחדהקיבוץהוצאתעופר,עופרה

עמ' 88 , 2001

"עובדסיפורים:ארבעהובוקובץ

"להדליקהחיים";"אהבתהאלילים";

-פורפורטוק"שלו"פקחותומדורה";
האדם.עוצמתמולהטבעעוצמת

מחברותהוצאתסולחה,ויכו:קובי
יצחקתרגם:וערבית;עברית , 2001שדמות

עמ' 80משח,בד

השיחיםועומדיםשלו;השיחים"עומדים

לתמונההמודלהיא , 17ה·המאהשל

 .ברומןהמספרוהקולהידועה

הגב,מאחזרישמשליטווק:מידי
סימןספדיהמאוחדהקיבוץהוצאת

עמ' 157 , 2001קריאה

מאריאנהליטווק.מירישלהשניספרה

ושבההקרירהפריזאתעוזבתשטיינברג

האהובהבעירהתל-אביבית,השמשאל

שונים,אנשיםפוגשתהיאוהמתפוררת.

הולכת.היאמהםכמהואחרי

4 
 263גליון



ורבינוג'ניס
~ 

:1 
דקגבול

שיריםמחזורמתוך

וכרירמפתיע

 2001מסע
הרפאים"*לארץהנוראלמסעיצאוורעיו"אודיסאוס

ונדירמפתיע
-: • -: T • 

:p ;מq ך~;א ה~~ל;ם: 
חל;ם"ח;למים"אנחנף

:--: : . :-

העב;דהאחריהבז;ם

לצאתעלילבית~~ףבילפני
סר~~~ם:ל~ךץנ;ןאע 9 ~~

ערפללע;לםהמכסה
-: ,•• T : T :-ז :• 

חשףכהותמיד
: • T - : T 

לע;לם.ז;רחתאינrזוהשמש
 T :רנ~םמלחמההר~ג;

:-•• ' : T T -• 

דםנ;טפיםףכליהם
: •• :• : • T 

 ה~~~~גסהק;ל:רימף
מאימה.ואחריד

: -:-• •• •• T 

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

תבףנההשא;לאלתלrזשתשאיר
 .ן;ע;:תצלד: iעלסתם T:אהיה i ל•,

: :• ::• • : T •• ."' 

~נ;תס~ך~רם ה~~~
לב;א.עתידמהואספר

-:--•• ."' T 'T 

~ל ;מ~~נ:ום~ק~ז
לנףח.לביתיא~ףברגשףבל~

: ' •,• :• T •• : ' T -

ר;ן wס ך;ז~~סשףד ryד

י;ן wדד fד ~לאע;ד
~ q ש"ח.י;ן 7 ~ 4.7~יר
:p ~יף-י;ךק םי~~~ס~~

 o ;ט~~רירי~ןקף
חל;םחלמנף

T -: :-

בצהרים.
 .ז:ד--

במטחינעים
• T T • : • 

ר. tמו~ר

גכtיר 9 ~לאךן~ן
חל;ם.ח;למיםואנחנף -:--: : . :-

רית fס~לרא~ף
 י~~מףל~~יף

~ iw ה~ r ת~~~~~ךסאר. 

מייצבתתנועה

בלבל;שבז;ריםפעםבכל
: T --:• • -•• 

ארחיםיוונייםוסיפוריםוהסירנות,אודיאסוסתוך*מ

 1995כרמלהוצאתשפיגל,נתן

החיים""טעם

ק;ןהק;~ה ן;מ~~
~ f מ;~י

 ~י~~~יר

ך~;ה
ףמחשבה

-:-T T 

האמהעל
-T '• T 

גבףל;תיה.על
-: :• T 

:p ;ל ;ד:מ~f גכ~~י~pסזw ר
החבזים.שלשפירהלאנטעם
----T ' :• --• 

חשהאני
:-• T T 

~י~~ין
ל.ב,

 ת[/~~

ר iJ ~ 9מףל
f ~ 9 7ל~ל;טי;ןryf גף~יקי· 

לראש;נהב;:כשבזרף
 T T • ד•: :

וזרםזרםוהדם
-ז:ד-ד- :

i:ז~ W ז:וי~?i:ז~ r ךסב,דם~~
חשז-וילאלניאתאףלם

T :• • • -: • 

 .~ס~י~בדאי~ס:ה~ף~ל
~ים. IJiJ~יןיזקע;ן~ ה~ך~~
רס~ה.ע,~יןהנ;קט;תד~לי.
לפנים.מעטנ;טהגףפי

• ."' : -: T • 

 .ב~:יז-~די;ן fססדקי

5 
 2002ינואר



 ,~ s~ו
~ 

דקדנטיתאופרה

הקיבוץהוצאתמהגרים,שקד:גרשון

עמ' 251 , 2001המאוחד

רב-ומבקרמורה Iחוקר ,שקדגרשוןאתלברךראוי

רומןלפרסםהתעוזהעלכיבודים,ועתירהישגים
הבינוניות;מיראתכנראה,עז,הביטוידחףביכורים.

שתכניו Iברומןניכרהעצמית.הביקורתמיראתחזק

לאור.,הוציאםשעיצבםעדרבזמןבמחברםקיננו
העלילהבגללרקלאעצורהבנשימהנקראמהגרים

מרתיע,שהיהמההמלודרמטיות,וגודשרבת-התנופה
שלו','הילדזההיהאילמלאהמבקרשקדאת Iאולי

נגיעתובגללבעיקרכךכלסוחףרומןהואמהגרים
הרדיפות,והקולקטיבי:האישי Iהיהודיהזיכרוןבמשא

סימני-פוסקתהבלתיההישרדותמלחמתההשפלות,
 1בושנצטלקוהאבותבבשרהפעורהפצעהסטיגמה,

הרומןגיבורישלמוצאםזהבניהם.בבשרשותתועדיין
והוריהם.

שביןהמתחם ,-40השנותבאמצעהקטנהאביבתל

רוטשילדבשדרותפלורנטין:לשכונתרוטשילדשדרות
ושארספסריועלדאז,העליוןהעשירוןבניהתגוררו

מי-המעמדנחותידרובפלורנטיןהארץ'.'מלח
מעיסוקםהסבהעשוובקושילמפא"יהשתייכושלא

פליטיםונו',סמרטוטיםסוחריעגלונים,בשטעטל:
לייבושנפגשיםחדשבתיכוןומזרחה.אירופהממרכז

חריגיםשניהםביניהם.קושרתשזרותםורודולף,
ענייםבניהמעמדית:בנחיתותםוגםבכשדונם

ילדישלבכיתההדרומית,מפלורנטין'גלותיים'
היהסוציאליזםשבהתקופהזודאז.הגבוההמעמד

ורודולףלייבושיום.שגרתהיווהעדפהאפליהדגל;
נחיתותםעקבותאתלמחותכבירמאמץעושים

העיסוקמגוריהם,מקוםאתמסתיריםהםה'מפלילה'.
צברייםשמותלעצמםמאמציםושמותיהם,הוריהםשל

ומתביישים-(ראובן)ורובי(לייבוש)אבנר-'תקניים'

שביניהם,היפההנערהאמירה,בהוריהם.בבושתם

בקוויםהוריהאתמציירשקדמיוחסת.עשיריםבתהיא

בתל-אלהנעוריםפרקינלעגת.גסה,קריקטורהשל
תמימה-לכאורהקרתנית,-המדינהקוםערבאביב
הפורענותזרעיבהנוצקוכברכידיה,אכזריתאך

הטוביםמןהם-בהווהישראלאתהמלווההחברתית
לגבולותמחוץורוביאבנרשלבגרותםפרקיבספר.
לגמרי.אחרתאופרההםארצם,

כדיחמש,בןכשהיהעזבשאותהלווינה,יוצארובי
גלויהנאצישעברודגול,מורהאצלתיאטרוןללמוד
מתאהבהואריכוז.מחנהמפקדהיההואלכל:וידוע

ללימודים.וחברתוהנאצימורהושלבתובמרגרט,
וינאייהודי Iגרוסמאןעםגםשוכבתמרגרטאהובתו

אתםנלקחהשכמומבחילהקריקטורה-ודוחהזקן
בינתייםשחיתהאמירה,ואילועיתון.מאיזהיודעים
עםשוכבת Iבציריךלומדיםושניהםאבנרשללאשתו

אתלימזכירזה .נאצישלבנוהואאף Iהגרמניפטר
פטרשכתבבמיוחדנחותמחזה-ערב""ארוחת

לפניעודגרמני-יהודי,ומחזאיסופרזיכרובסקי,

'החירות'מפלגותמנכ"להנוכחי:בתפקידושהתפרסם
שלהחצר"ו"יהודיהאוסטריתהניאו-פאשיסטית

לעשותהגדילאףשקד .היירוגיודגח,מנחי
'מיטבו'אתהדמויות.שלמעמיקבתיאורמזיכרובסקי

-יהודיםשנישלדוחה,פרטני,בעיצובהשקיע
אמירה,שלואביההווינאיבמסגרת)(ראהגרוסמאן
סטריאוטיפ-לארה"בשיורדאירופהממזרחישראלי
ושחצן.חמדןגס,ספסרהמכוער:ה'יהודון'שלמוקצן

בלונדינים.גםוהםכנראה, Iיותרנחמדיםהאוסטרים
נאמןכהלתיאורזכהלאאוסטרישוםמקום,מכל
שקד.שלהמכועריםהיהודיםכשניו'זך'
ביןהמתעתעהמשיכה-דחייהקשרעלנכתברבות

הדטרמינזםעללהצביעמבקששקדלתליינו.הקורבן
מותחאך Iלהתירןשאיןואיבההיקסמותעל Iשבו
שנקלעוהקוראים,שלהקליטהגבולקצהאלאותן
להביןנקלומוות.קיטששללטלנובלהבטובתםלא
מפניה.אימתואתכמולווינה,רובישלמשיכתואת

 , soה-שנותבראשיתהעיר,עםהשניבמפגשו
חשוכים,גזעניםלרוב,נאציםוינהשורצת

בכלבהםנתקלרובילתאבון.ואנטישמיםפרימיטיבים
היפהוינהשלהמדיחלקסמהמרותקהואאךשיפנה,

אותהזוואולישלה.התרבותושכיותגניההיכליה,על

המחזאיכתבשעליהגורלית,מתעתעת,משיכה
תמידחוזרים"הרוצחיםטאבורי:ג'ורג'היהודי-אוסטרי

("יובל"הקורבנות"גםלפעמיםהפשע:זירתאל
לוי).תוםשללעבריתבתרגומו

בתלמרגרט,רובישלמשיכתואתלהביןנקלאם
עימה,יחסיואתמאליהםכמובניםלקבלקשה Iהנאצי
באוסטריה,שהותובמהלךאותושמלווההאימה,שהרי

לוייוודעיותרמאוחררקלהרתיעו.חיתהאמורה
בסוףאמiד.מצד Iיהודישורשרבעאיזהיששלמררגט

סיפוריםאחר.ליהודיותינשאבתשובהתחזורגםהיא
מלכודתטומןהמחברכאן .יקרווכנראה Iקרוכאלה
מסטריאוטיפיזציהגיבוריואתלחלץברצונו .לעצמו

 1אחרסטריאוטיפשקדמציבומהכללות,מוקדמת

בנישלזהיותר:מאוחראםגםפחות,לאמוכר
בחיבוטיאבותיהם,עווןעללכפרהמבקשיםהתליינים

משאתאותהומתוךהיהדות.אללהיספחוברצוןנפש
שקדומסטריאוטיפים,מהכללותלהשתחררנפש

חוזרהואלמעשההקדומים.בסטריאוטיפים'נתקע'
שלואביהגרוסמאןשלהמקומםבתיאורכמועליהם,
אוסטריאילוקמהחיתהמהומהאיזולכם(תארואמירה.

שלדמויותכךמתאריםהיויהודיםשאינםיפניאו
הליגהשלהאג'נדהאת'מעשירים'היוכיצדיהודים:

אוליהאנטישמיות!).לחקרהמכוןאוהשמצהנגד
ובמעיןהדקדנסאלהמחברשלגדולהבתאווהמדובר

לאיזו Iכשלעצמודקדנטי Iכאילו-קונדסייצר

'בריאה'.שערורייה

מהוריאחדבמותתחילתובמוות.ונסגרנפתחמהגרים
בווינה.מיתותבשתיוסופובתל-אביב,הגיבורים
שלקבורתוהיאלווינהרובישלהאחרוןמסעותכלית
הטובה,האוסטריתשלוקבורתהלתיאטרוןשלוהמורה
וינה .בילדותושלומטפלתשחיתהפשוטה,איכרה

נמשךשאליההמכשפה,שוכנתשבוהמרציפןהיא"בית
הצהוב"הטלאיבתסמונתאחדפן-כורחובעלרובי

מבקשיםשמפניוטלאישקד,שלכלשונושבנשמה",
רעועלהם,המזומןהיחידהביטחוןמפלטאתגיבוריו

 •אחר.מקוםאיןהיהודים.מדינתשיהיה:ככל

פזמירי

גרוסמאןחיחורילרמותקווים

בבתיחיפושיםוערךהרוסיהצדשלהחשאיתלמשטרהגויס ...טרבלינקהממחנההרוסיםבזכות"ניצל
העיר"שלהשניבצדהשחורבשוקמידמכרשסחבמהכל ...הוןעשה ...לידהבאמכלגנב ••.נאצים
 ,) 174 • 5(עמ'

כמיאורחיובפניברהבמציגהואשאותה"שיקסע''ומעסיקיבשותבשלושבתיםרוכשרגוסמאן
לילותבשניזונותשתישמרוויחותממהיותרטובאצלימשתכרת'"היאעימה.שוכבוהואלושמבשלת

רבה,בהנאהפרושה,בידבישבנהפעמיםוכמהכמהוחבט ...רםבקולצחקהגויים'שלהשנהראששל
הללווהדמעותשהמכותונדמהלבכות,אפילושהחלומהןישחנוק.צחוקספקצעקהספקשפלטהעד

 .)םש( 11 ...המשגלמןפחותלאהנאהלורגמו

הדבריםאתגרוסמאןשלבפיושקדשם ,רובישלאביוהוותיק,לידידוביחסהרילגויים,ביחסכךואם
הבאים:

משהולושיחזירוביקשהסתובב, ...שניםכמהלפניכאןהיהשלךשאבאיודעאתהלעבן,"רובי,
וממשיךסובילדכמוישראללארץחזר ...דרעקלוהחזירופרנוסה'.שטיקל'אוחיפשממנושלקחו
 ) 178(עמ'מטוגן,"פילהעםצנעולאכולורגוטאותשמאטעסלמכור

רגוסמאן>הווינאיהיהודיאתמתארשקד(רגשון

מ.פ
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מרככיםחומריםללא

'הוצאתוהמלךהמאהבהבעל,טלשיר:רחל
עמ' 159 , 2001כתר

 1טלשיררחלשלבסיפוריהחנוך-לוינימשהויש

בעיסוקםומניעיהם,גיבוריהשלהנלעגתבפתטיות
לויןאתאותם.הקורותערךבמיעוטנלאההבלתי
הברקמשחרר:בצחוקבמחזותיו)צופים(אוקוראים

האמירה.רשעותאתמרככיםהדיאלוגושנינותהלשוני
גיבוריהאתמטיחההיאמרככים:שוםמציעהלאטלשיר
צחוקמיןהקוראיםמןוסוחטתאכזרית,מראהבפני

השטעטלדייריאינםגיבוריהומבויש.מבוהלמושהה,
בלבנטועיםהםשלו:ההזויותהממלכותאוהלויני
יאפית,מצליחנית,החדישה:הישראליותשללבה

זחוחה.

שכלמשולש,הםאשתו"של"הקמיעהסיפורגיבורי
מחזאית Iטרג'וןהגרלעצמה:פארסההיאבוצלע

המסחררתשהצלחתה Iלהבהילואגוצנטריתמצליחה
זה(אםשלה.חיוורלצלבעלהאתכנראה,הפכה,

דייםעביםרמזיםבומפזרתהמחברתהריסיפור-מפתח,

האחרונותבשניםהדמות).שלבזהותהנטעהשלאכדי

בעיקראךשלוהמתמהמההעתידבתכנוןעסוקהוא
חושבתהיא ...אותיאוהבת"היאבעלה-של.כלהיות
רבינה, Iשלולמאהבתמסביר,,הואשלה,הקמיעשאני

שלוהיומיומיהצורךביןקשרשום"איןכיומדגיש
מביעשהואהיחידהגאוותלביןרבינהשלבנוכחות
קוראהואלרביכהטרג'ון."הגראומר:הואכאשר

היאואילולוין),חנוךעלחביב(דימויצעיר''מלפפון
"שהואהראשונהבפגישתםכברלבינהבינהמסכמת

 1יותרמאוחר .בעליעליולהגידרוצהשהיאהגברלא

המשכילה-אשתועללהסיפרהואהראשון,בערב
מצאכברשהואלהרווחלה.והוקלמפורסמת-יפה

פרצופהאתסוקרתהיא ,, .בעלילושקוראתמישהי
הגרשלפניההזה,האתראתו"מכנהמאהבהאשתשל

הריגוש ...לדוגמהמפולתלתפארת,חורבה Iטרג'ון
ביקורכמוהטוב,במקרההוא,כזהפרצוףשמעורר

הקדמונים,שלהבנייהמיכולתהשתאות-בפטרה
אוהגיחוךשיאאבלשלהם."האסטרטגיתמהתפיסה
יוצלחלאלאותורבינהאתש'קושר'במההואהאכזריות

"אוהב .שלוהנתינהאהבתלמאהבה:שהיהנלעג
לכתובנהגאליהשבאפעםשבכלכךכדיעד ...להעניק

לכתובידעהוא ...הפרטייםחפציהעלהקדשותלה
חשבוןבאהלאמעולםרבינהזהבגללוגםהקדשות

הענקות."לעצמולנכסהחצוףהמנהגעם
מריונטותכמומתנהליםטלשירשלסיפוריהרובגיבורי

מוסברת,לאבשלט-רחוק,כאילו-מכוונתשתנועתן
-שגורה Iכלומר-"מסנוורת"במציאותמעוגנתאך

 ') 2 (סלולרית'התפעמותבסיפורמוכרת.דיבורבשפת

בגלל(המספרת)חברתהאתהגיבורהליאורה,מזעיקה
לבשרכדיהשנהראשבערבעגומהתאונת-ביתאיזו
אני".מצבבאיזהתשאלי"אלבדרמטיותלה

אתליאורהאותהמזעיקה ') 1 (סלולריתב'התפעמות
שתשמשכדיוהכולחירום,במצבמדוברכאילוחברתה
מודעתהחברה-המספרתמאהב.עםלפגישהאליבי

השתוקקה"ליאורהזו:קטנה-עמוקהתרמיתשללטיבה

לןמiו ilוגא iDול,עתנ

היא ...מהפגישההריגושלההספיקלאהדיווח.לחובת

יותר."עודלהתרגשרצתה
הנבזיתהאירוניהמיתמריםהנזכריםהסיפוריםבשלושת

נודעיםלאלשיאיםטלשירשלהמרושעההומורוחוש
הסיפורעליו.וגיחוךהאנושילמיןהתאכזרותשל

שגםהקובץ,אתהפותחוהמלך"המאהב"הבעל,
רוצההבעל .הזאתבמסכתחריגקצת Iשמועלקרוי

לאהיאאםמהאזסווינגרס.למועדוןאשתואתלרגור

האשהואילואומר.הואחשובה,ההתנסותרוצה,
להקשיביודעהמאהבשלה.במאהבאלהברגעיםהוגה

כשהםגםהכיתה,מלךועלילדותהעלםילסיפור
שהואבאומרולהמשקרשהואיודעתהיא .עליונמאסים

חזקלספרשלההצורךאבל .הכולעליהלדעתרוצה
המאהבעללספריכלהרקאילו .בולהחזיקהצורךמן

הגבריםלשלושתשם,להםאיןהסיפורסוףעדלבעלה.
תובענות.שלוסוגאיוםמייצגמהםאחדכלבחייה.

"השקרנותעדותה.פיעלהיא,גםשקרנים.שלושתם
מסנוורת."אמתשלמציאותבתוךמעוגנתשלי

יסודאותובקשב,הגיבורה-המספרתשלהנכמרהצורך
 1סיפוקועלבאאינושלעולםאדם,בניביןבקשרחיוני

בסיטואציהאפילולא-מזהרתבדידותעליההגוזרהוא
רומנטי'.'משולש-מפולפלת-לכאורה

אואותנטירצוןכמיהה,כללאלשמהטלשיררחל
מסמאתהמסנוורת""המציאותגיבוריה.שלרגש

תבניתכבתוךבתוכהלכודיםהםאותם.ומחרישה
יצוריםכמובהממוזעריםתודעה,כלמשתקתממוכנת,
מוצא.ללאשלהם-עצמםבקוריםהסבוכיםנחותים
הראשון(ספרההשניספרה Iוהמלךהמאהבבהבלע,
זמורה-ביתן),בהוצאתמכברלאיצאמשחררת""האהבה
סללהשכברובשלהמקוריתכמספרתטלשירמתגלה
כברהבאספרהמשלה.ומובהקבוטחסגנוןלעצמה

1
 (ו::
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 •ציפייה.מעורר
פזמירי

בינג-היידקרליאורה
אלבשאני
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 1:~ו
אגבכבדרךפורענויות

מאנגלית:יום,אותובערובפיילי:גדיים
עמי 165 , 2001כתרהוצאתליברכט,סביון

ייז.~אויהררית
;, 1f ד

נודעתמהברונקס,יהודיםלהוריםבת , 1922ילידת
שנאבקהמיליטנטית,כאישיות ] Paley [פייליגרייס

בפרט,וייטנםמלחמתונגדמלחמותנגדוהפגינה

כמשוררתהקיצוני.הפמיניזםלמעןנאבקתועודנה
והיארבים,בפרסיםזכתהקצריםסיפוריםוכמחברת

אבל Iהקצרהסיפורבז'אנרהכותביםטוביעםנמנית
לאסגנונהשלהתרגוםוקשייהגבוההאיכותהבשל

ראויה.היאלהמהפופולריותבמקומותינונהנתה
ומאודייחודיתהיאאחרים,לסופריםלהשוותהקשה
בעלהקלאסימהמבנהרחוקסיפוריהמבנהפעמית.חד

מאוחיםסיפוריההפואנטה.נטולואףהפואנטה
מתנזרתהיאפרומים.שקצותיהםתלושיםמקטעים

הדמויותמתיאורינמנעתעלילתיים,מסיפורים

עצמיםשלבתיאוריםמינימליזציהעדוממעטת
קולבתבבחינתהיאהסיפוריםברובקונקרטיים.

עצמהאתפוטרתפייליבטקסטים.המופיעותלבריות
מיבזיהויהקוראעלמקילהאיננהומקום,זמןמציון
הדמויות,שביןהקשריםבעיצובמצטמצמת Iמיהוא

סתימותבסיפוריהנותרתזומהתנזרותוכתוצאה

הקורא.עלאפואמוטלהשזירהמעשהעיקר .כלשהי
אחיזהובאמצעותקולחתהקריאההקשיים,חרףאבל

שהיאהמחוזותלעברהקוראמובלאחתבנימה
הנפשעולםהםככללוהמחוזותלהוליכו.מעוניינת

עיקרה Iשאמרנוהוא Iוהזיכרוןההרהורהרגש,ותחומי

גרייסעולמים.תוגתיצוקהעליההקולבתעלשמירה
יפהפיים)מהם(שנייםבמונולוגיםבוחרתפיילי

בהםשניכרסיפוריה,בחזיתלהציבםובדיאלוגים
ביטויואתשמוצאמה Iיהודייורקיחניוהדיבורריתמוס

ליברכט.סביוןשלוהיצירתיהמוקפדבתרגומהגם
כראויהמספרהאניאתאשהמשמשתהסיפוריםברוב

נוטלותדמויותאותןולעיתיםלוחמת.לפמיניסטית
שלההמרגשיםהסיפוריםאחדסיפורים.בכמהחלק
המספרתהמאפיינים.רובאתהמחזיק"חברות"הוא

עובדההמחברת,שלדמותהבתפיית'היאהלוא
ניתןהטקסטמן .הסיפורבאמצערקאליהשמתוודעים

עברבעלותקרובותחברותשלושכילדלות,
ביקורלבקרבאותההיפיס,מימימשותףאידיאולוגי

במחלההחולהסלינה,הדומיננטיתחברתןאצלאחרון
בזיכרונןמעלות Iוסוזןאןפיית'השלוש,ממארת.
האישיותבעלתסלינהכיאף Iמעברןכאובותפרשיות
בקרעילראותגסיסתה,יסודיאףעלנוטה,הבולטת

חוזרותכשהןנפש.משובביחייםפרקיהזיכרונות

הדבריםאתלעכלמתפנותהןהביקורלאחרברכבת
האופטימיותלמרותהפגישה.כדיתוךשנאמרו
חייה,שלהיפותהשעותוהטעמתהגוססתשמפגינה
חייהןאתשחצוהמדכאיםהאירועיםנחשפים

בנהריצ'רדעלילותאתמזכירהפיית'המשותפים.
מתהונמצאהמביתהשברחהסלינה,שלבבתהונזכרת

קרבנות Iעברלכלנפוצוילדיהם .שכורבחדרהרחק
הןכךכדיתוךמוסכמות.ושבירתמופלגתחירותשל

בהסתלקותםומדברותנוספיםאסונותבשיחתןמעלות

לאסלינהשל~י tt "משונותבמיתותהצעיריםשל
הילדיםשלההואהאהובהדורמתוךהיחידהחיתה
במלחמה,לאיבודשהלכוממכוניות,שנהרגושלנו

הסופניתמחלתהאףעל ,) 62(עמ'בטירוף"בסמים,

חייםבמנתשזכתהסבורהכשהיא Iאומץסלינהמגלה
 .להסתלקותערוכהוהיאמספקת,

ברכבת,הזריםאחדעםקשרסוזןיוצרתחזרהבדרך

ואתהדעתניאופייןאתלפניומציגותשהןלפנילא
בוייטנם.ארה"בשביצעההעוולותעלהשקפותיהן

הלבבמכאובימהרהרותשהןובתוךהפרידהלקראת
בפגישתןהחברותנזכרותבעתידלהןהצפויים

צעירות,אמהותהיושהןימיםבאותםהראשונה.

למענםלבנותוקיווהחולמארגזזאטוטיהןאתשחילצו
בריתהוותההחולארגזלידפגישהאותהמתוקן.מחר

שבועתאתמאשריותרלקייםהקפידוהןשאותהנשים,
אשההפרוושאותן Iלבעליהןשנשבעו Iנישואיהן
סופרתשהיאפייליעללומרניתןהכולכסךבדרכה.

פאתוסמכלמתרחקת Iמשהוצינהאחוזתמאופקת,
נמסרותהפורענויותישירה.סנטימנטליותכלועוקפת
מלאי.ספירתהיוכאילואגב,כבדרך
באחדהופיעוכברב"חברות"שהוזכרומהדמויותחלק

מתה.בשפהחולםאיששבקובץהמוקדמיםהסיפורים
(בכינויואבחוניריצ'רדבניהושניפיית'מככיבםבוגם

מרשלהםסבאאתלבקרבאיםכשהםטונטו)חיבה
אתמבלההמשפחההזהב.גילבביתהשוההדרורן

חיברדרוויןשמרהחדשהשירעלבשיחותהביקור
הואשאף Iריקודוהילדים,אבי Iלשעברהבעלועל
 .לאורהשיריםהוצאתעלאיתרושוחחהישישאתביקר
שלתלושיםקטעיםכשבידיוהקוראיוצאכאןגם

התיאור.דלותחשבוןעלשיחות
קבצישלושהמאחוריהשופעת.יוצרתאיננהפיילי

הפרעותיו-מהםשאחדפרוזהקבציושלושהשירה
משהבידילעבריתתורגם ) 1959 (האדםשלםנות pה

לשמשעשוייםסיפוריהעובד.עםבהוצא 1991ב·רון
האמריקאיהסיפורהוראתבמסגרתראוייםחומרים

קובר.וריימונדסאלינג'רג'יי.די.שללצידוהקצר
ועיוניתפעילהקריאהמחייביםהסיפוריםכאמור

תמונתאתלהשליםמנתעלחוזרת,קריאהולעיתים
 •.במקוטעיןמאזכרתרקשפייליהעולם

יזכורמיתשכחהיא"אם

בשבילה?"

הוצאתעכברוש,שלצחוקסמל:נאוה
עמ' 249 , 2001אחרונותידיעות

התקנא Iברואיווכלהעולםאתלברואסייםכשהאל
אלאודמעה,צעריודעהואכמוהוכןבאדם.העכברוש

והעכברוש,האלשניהם,כמוהו.לצחוקיודעשאיננו
העכברושאתמשדלוהאלונותנים,נושאיםמתמקחים,
לשיניים,בנוסףלושהעניקהיפותבמידותלהסתפק
מסתפקאינוהעכברושאבלושמע.ריחחושיטפרים,

שהאלעד Iבגחמתוהאלאתומוגיעמעלותיובכל
תשמעשלא"עדלקיים:להתכווןבלימבטיחוהמותש

יצאהלימים .) 92(עמ'תצחק"לא Iלצידךצחוקקול
לעברמהבורהעכברושעםילדותהאתשבילתההילדה

הכיהיצור"הנהוצעקהעליוהצביעההשמש,אור
בצחוק,הרומשהיצורפרץאז ) 96(עמ'בעולם!"מאושר
והתמוטטקרסשהבורעדהאדמהאתשהרעידצחוק

אומרת Iשלווהאחרוןהראשוןהצחוקהיהזההצוחק.על
סמל.נאוה

שמחברתהאגדהשלהלוזהואהצוחקבעכרבושהמעשה
להשסיפרהלאחרהשנייה,בחטיבהלנכדתההסתבא
כשהיא Iהבורבמעמקיהמלחמהשנותעליהעברוכיצד

מורתהידיעלנתבקשההנכדהלעכברוש.חוברת
שלקורותיהםאתלספרשורשיםפרויקטבמסגרת
שהסיפוראלאבאירופה.ימיםאותםשנמצאוקר;ביה
יפה.עולהאינובמחברתהלהנציחמתבקשתשהיא

להמוכריםשהיומראותאותםמכלמאומהבואין
מתוסכלת,וכילדהבטלוויזיה,התיעודיותמהתוכניות

לדמיונה.דרורקוראתהיאמורתה,מפניהחוששת

מרעותהשונהאחתשכלחטיבות,לחמשנחלקהרומן
הגיבורים Iהסגנון Iהזמן Iהנמען Iהז'אנרמבחינת

שבההראשונה,החטיבהאחריהספרותית.והצורה

נשארתקרביים,הקורעהזיכרוןבזיזיהסבתאנפצעת

סיפוריםיביאוהאחריםהתלמידיםמאוכזבת.הילדה
מצליחהסבתהואילו Iריכוזומחנותגטועלמצמררים

ילדהשלאילמיםזיכרונותהנבכיםמןלהעלותבקושי
קרלבורוהורדההוריהידיעלשננטשהחמש,בת

רואהאינהשניםכסף.בצעתמורתאיכרים,זוגבידי

אוכלתהיאברעבונהבהפרשותיה,מזדהמתשמש,אור

שלבוהיחידהיצורעםומתיידדתמרקייבםאדמהתפוחי

האיכריםבןסטיפןהילדגםהעכרבוש.בקרבתה,פועם
הגהשתוציאמבליבהומתעללפעםמדיאליהיורד

מפיה.
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השניהדורלשואה.השלישיבדורהואסמלשלעניינה
לו.ידועשהכולמאמיןוהואהניצוליםבסיפורגסלבו
כלפיעוינותואפילורוחקוצרמגלההנכדהשלאמה

היהלאשסבלהאףבזיכרונותיה,השטופההישישה
הסבתאאחרים.ניצוליםשלכסבלם-לדעתה-גרוע
והמזוהמת,המכונמתהסתתרותהסיפוראתנשאה

ניתןרקאילולשכוח.ומסרבתלזכורממאנתכשהיא
שישרודכדי Iאיברהיהכמוהזיכרוןאתלכרותלה

חלקהאתתרמהאמנםהתודעההחווה.לנפשמחוץ
אתהאיכרים,שמותאתממנהשהעלימהבכךבנשייה

אבלהוריה,שמותואתהדבריםהתרחשובוהכפרשם
אמהשלהמתנכרהגבאתלשכוחמסוגלתאינההיא

לשובשהבטיחועללהםתסלחלאהיאהנטישה.ברגע
בדיבורם.עמדולאאךולקחתה

זהבהומור.מהולהוציניותעבהעורצימחהשניהדור
לספר.התנדבולאשהניצוליםכשםשאל,שלאהדור
שאלויודעתהמחברתאבלבריח.עלננעלהעבר

עםנותרומעטיםשאךלעדות,האחרונותהשעות
הולכיםהםואףזרועותיהם,עלהסטיגמטהקעקועי
עשנות,עודןכשהעדויות Iבימינושכברוכשםוכלים.

גורפתלהיותהכחשתהעלולהשואה,מכחישיקמוכבר
והאמתמיתוסיםילבשוהעובדותהבאים.בדורות
בנות.הקורלביןהפושעיםביןעודיבחינוולא Iתתהפך
 ,-21ההמאהבראשיתמתרחשתשלישיתהחטיבה

סבתאשלזיכרונותיההאלקטרונית.התקשורתבעידן
בידיכנראהבאינטרנט,שירילעיבודהפעםזוכים
מלקק;כשעכברושזה"נקיבשנים.שגדלההנכדה

כלוםלייוצאכשלאזהנקי /מתפצחתכשכינהזהנקי
אהיה/."כשלאאהיה;נקייהוהכימהתחת/
 1הדביוניהמדעתחוםאלסמלפולשתהריבעיתבחטיבה

מאהבעוד ,-21ההמאהבשלהימתרחשיםכשהדברים

אוהשואהאתשחווהאישכבריוותרלאבערך.שנים
אתיכבושהמיתוס Iראשוןמכליאודותיהעלשמע
הילדהחלוםהואשיוותרוכלההיסטוריתהאמת

לידעהמנסהגליאגרלימההיאהמוענתוהעכברוש.
כברשהעולםלאחר Iהאנתרופולוגיהמכוןראשאת

תקופהבאותהרחוקות.גלקטיותלארצותהתוודע
וילדה,עכברוששלמוזרהאיקונוגרפיהמתהווה
העולםהעכברוש,שלהמרובהשםעלכנסייהמכוננים

מדעייםממצאיםאוספתוהכותבת Iהעברבמחיקתטרוד

כתוב)<כך"הישראל"המכונהבארץהשקפתה.לאישוש
יהו-אידיאההארץחבלאתלהוציאבעתיד,רקעוסקים

שקרוימהכנראההואזהוחבל Iהערבאתמטפחיםשבה
מטה 164 • 163בעמודיםהשטחים.-20ההמאהבשלהי

והבניינים,הצורותבכלש.ג.ר.השורשאתהמחברת
בתקשורתמקצועימונחהמשמש Iמרכזיכפועל

"השתגרו""תושגרתי""שגור"התקופתית

מדע-שחטיבה Iלהאמרהאמתניתנת"משהגרים",

וכלברומן,ביותרהסתוםהפרקהיאזובדיונית
הפרקיםמןהמוכריםהסמליםאתלמתוחניסיונותי
הנרדפתהילדהפרי.נשאולאאותםולפענחהקודמים
ו"הסטיפן"לניצודנעשההעכברוש Iשטןלבתהופכת

אלוםישפרקיתכןלקורכן.הופךהזדבספר)<כך
חדשיםהיסטוריוניםמפניההווה,בני Iאותנומזהירים

עדות.להבאיןהאמתכלאתשישבשופוסט-שואתיים,
המתארתסמלנאוהכאןמטפטפתהנבואהמןמשהו

בהתלהבותהעברמחיקתעלמסתעריםשב"הישראל"
בשפהבהמדבריםובקושיתיאולוגית,כמעטובקנאות

לימין.משמאללטיניותבאותיותהכתובהעתיקהשמית
אחורנית,אותנומסיגה"היומן"בשםאחרונההחטיבה

נכתבתהיאברומן.הראשוןהפרקהיאוכרונולוגית
היודונוצרית,לאלוהותהפונהסטניסלב,האבידיעל

אלהפרקיםלפיהראשונה.החטיבהאתומסבירה

התוודות,לשםהכומראלהילדהאתהאיכריםגוררים
 1הגוןכישועי Iהכומרלרודפיה.אותהלהסגירבמזימה

כשהחזירוללזרוסהתייחסשישועכמואליהמתייחס
המורסותשבשללזרוס,אתלומזכירההילדהלחיים.

שלפטרונםנעשההואגופועלשפשטווהכיבים
סטניסלבהכפריהכומרבנצרות.והחוליםהמצורעים

מעיניאותהמסתירפצעיה,אתחובשעורה,אתסך

אותהללמדמנסההוא"הסטיפן",מעיניובעיקרזרים
אבלהישנה,הבריתמןפסוקיםלהומורהאלוהיהעל
הקדושהלאםופונהיהודידברכלדוחההיא

להשכיחהכומרמנסהתקיניםחייםלטובתבתפילותיה.
יימחה,הכולאם"אבלשחוותה,המוראותאתממנה
בשבילה?"יזכורמיתשכח,היאאםהזכר?יישארמניין
שהםוהשיכחה,הזיכרוןכאןנאבקיםשוב ;) 20<עמ'

הספרהמחברת.אתהמעסיקיםהמרכזייםהנושאים

הסוכנותכשפעיליהאדום,הצבאניצחוןעםמסתיים
יהודיםילדיםלגאולכדיכנסיותובתימנזריםחורשים
העכברוש.שלצחוקוונשמעשבוכאןכנוצרים.שגדלו

שצחוקוכשם Iלעצמימבטיחאני Iישארהזה"הזיכרון
עכברוש?למהזאתובכלתמיד",יהיההעכברוששל

• 
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• 
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ם~שף~ה JJךסרףם~קט י~~ ע~~~ך~זם~יר~שףר;ת~בף 9 ~~ם

מחףשיאתהחש;תהאדניםללחשהמאזיניםהזאביםועתלשףר;ת
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 1:~ו
ואנחנויטבעהטובע

בשלנונמשיך

קצרות,לנסיעותסיפורים :שיףאגור
 158 , 2000קריאהסימןהמאוחד;הקיבוץ

עמ'

היה"הטובע",שיף,אגורשלסיפורואתכשקראתי
לאואםסיטואציה,באותהפעםנכחנוששנינונדמה

הפכתיאנידומה.ממששבסיטואציההריאחתבאותה

שמחזקמה Iלסיפורזהאתהפךהוא Iלזיכרוןזהאת
והאם Iלסיפורלהפוךיכולזיכרוןכלהאםהוויכוחאת
סיפור?הואזיכרוןעלהמבוסססיפורכל

זוגטוב.בסיפורבהחלטמדובר"הטובע"שלבמקרה
בתל-אביב,כנראההטיילת,מולבמלוןלשעהנאהבים
להצילממסוקהמשתלשלאיששלבניסיונותצופים
תוךאהובתו,שלשדיהאתהחופןהגבר,בים.טובע

סיפורלאהובתומספרההצלה,בניסיונותצפיהכדי
הסיפוראתהמטעין Iבחולהקבורבקבוקעלילדות

המאפיין Iאכזריניכורעלסיפורזהונוספת.במשמעות
נמשיךאנחנויטבע,שהטובעימינו:בתהחברהאת

אכולונזדיין.נפאסנעשן Iויסקינשתהבשלנו'לנו
יטבע.אחרמישהו Iאנחנולאואםנטבע.מחרכיושתה
אכפת.למי

 1אווירומזגמתזתחיות Iהראשוןסיפוריובקובץכבר

ישראליים,ניכורמצבישלחזקכמס~רשיףהתגלה
שקדםמהדורמינימליסטייםמספריםשלבדרכםההולך

הראשוןהקובץאתקורן.וישעיהומיוןראובןלו,
בעוצמותיולדעתינופלהשניהקובץמאוד,אהבתי

מספיקעדייןבוישאך Iמהראשוןהספרותיובגיבושו

לשיףשיצאוהמוניטיןאתשמצדיקיםטוביםסיפורים

מאוד,וחסכניחזקאווירהסופרהואשיףשלו.בסוגה
במינימליזםלהעבירמצליחהמוצלחיםשבסיפוריו

מיליםמעטדרמטי-רגשי.מקסימליזםספרותי
שג'ימי"אומריםהמצויןבסיפורכמוהרבה,שמספרות

כבושהאלימותעםדחוססיפור-חומו"הואהקצב

במינימרקט.לקופאיתבמעדנייהקצבביןמפגשעל
"ניכור",קשוח","ריאליזםעלמדברהעטיפהגב

מכלבסיפוריםישואכןועוד,"חמלה""אבסורד",
מסווהלהיותעלולקשוחריאליזםלעיתיםאבלאלה.

קשיחות,שלמהורמוניםהמתפוצצתספרותיתלגבריות
האווירהלעיתיםהעמקה.לחוסרמסווהבעצםשהיא

חשבוןעלוהקשיחות Iהסיפורחשבוןעלהיאבסיפורים
הרגישות.

ארנבזהכאןמתות.החיותשיףשלהחדשבקובץגם
אמסטרדמיתזונהעלקטן""ארוןבסיפורדרוס

למוותיורהשבהכבשהארנב,ומגדלתעבריתשמדרבת
שמסתייםאהבהסיפורלראות",מהב"ישהגיבור
הטובבסיפורלשחיטההמיועדוחזירצפויה,לאבירייה
תכונותיוכלזהבסיפורחלפון".של"החזירבקובץ,
ל"ממצאיםאכן~תרגמותכמספרשיףשלהטובות
העטיפה.בגבכנכתבהישראלי",המצבעלמדויקים
יוםלרגלגדולהמסיבההמתכנןחנותבבעלמדובר

ספריםמפיץ Iוידידוהמדינה,שלהחמישיםהעצמאות
חזיר .כךלצורךחזירלשחוטמציע Iחלפוןמורדיבשם

שקרהמהעלמשלזההחמישיםהעצמאותיוםבמסיבת

זהב.באףחזירנזםכמומשהוקיומה.בשנותלמדינה
לא.ממשמזהב,עשויהלאהמדינהשיףשאצלאלא

העיתונאיםמןהשרסגןמתחבאימין","ידבסיפור

הצבעהערבבירושליםפארמלוןשל-14הבקומה
יקראואחדיום Iנכוןיצביעשאםוהוזהבכנסת,גורלית
הנוף,עללהשקיףיוצאכשהואשמו.עלבעיררחוב
לקפוץהמאיימתזונההסמוכההמרפסתמןרואההוא

אואותהלהציללנסותהאם-מתלבטהואמותה.אל
צריךהואשבדרךגםמההגורלית,להצבעהלמהר
גםיבש.לניקוישמסרהחליפהאתמהמכבסהלאסוף
פגםהמסמלמשהומולהמדינהמעומתתזהבסיפור
בסיפורהחזירתקןעלכאןמתפקדתוהזונה Iמוסרי
חלפון".של"החזיר

בסיפורלפגושאפשרבקובץהשלישיתהזונהאת
אצלמבקרתלשנייה,אחתחיסולמשימתבין"חמסה",

אך Iסיפוקואלאותולהביאשרוצהזונהחשאיסוכן
עםנמנהאינוזהסיפורבשיחה.מסתפקיםהשניים

בקובץ.הטובים

מושתנת"מולדתהםהישראליהמצבעלסיפוריםעוד
נכדתושללחתןשמבטיחקשישצבאאישעלקירות",

החדשה"ו"הרצפהסרט,ממנולעשותיוכלשהואסיפור
והשניעיןשתוםאחדערבים,בנייןפועלישניעל

ואומריםיהודיביתבעלאצלשעובדים Iאגודלקטוע
ואתם,הערבים,אנחנוביןאחדהבדלרקש"ישלו

יותרלבכותאוהביםהערבים, Iאנחנו ...היהודים

הישראליעםמשיחיםהשניים ,) 48(עמ'מלצחוק"
מספרהואעצוב.סיפורלהםשיספרממנוומבקשים

גילהכאשרהתאבדאךשהחלים,לבמושתלעללהם
מסובךסיפורשזהלואומריםהםבו.בוגדתשאשתו

עצובסיפורלויתרמוהםשלמחרתלוומבטיחיםמדי
ולאלמחרתלאחוזרים,לאשהשנייםאלאמשלהם.

החדשההרצפהאתהעצוב.הסיפוראוליוזהו Iאחריבום
 • .אחרמישהוכברגומר

לנעדרהתשוקה

הקיבוץהוצאתאורפאה,שיריפנחס-כהן:חוה

עמ' 77 , 2000ריתמוססדרת ,המאוחד

הלבמחדריכהןפנחסחוהמדברתאזרפאהשנירי

שיריהםאלהשוב.ללאמחייהשיצאמיאלומהבטן
הזוג,בןשלהאנושהמחלתורקעעלמתמשכתפרידה
הקורא .פטירתולאחרמהזמןאףנכתבושחלקם
שללרבגוניותםומתוודעמטלטלתחוויהעוברבספר
החוזרתהאינטימיתבפנייהוסותרים,גועשיםרגשות

אותךלעשותגעגועים(מכוחה"אתה"אלונשנית
מובילותהדרכיםשכלההעדר'ואלעצמהאלנוכח),
וממנו.אליו

אורפאוס,שלדמותובתאורפאה,בשירים,הדוברת

אוירידיקהבעקבותהתחתיותעולםאלושובשובשירד
עליה,שנכפתהבהוויהקשהנפשימסעעוברת Iאשתו

משכחה.ולהצילההאהובדמותאתלחקוקבניסיון
השירהשלבכוחהשבו Iורפאיהאלמיתוסבניגוד
איןאזרפאהשניריהאהוב,אתהשאולמןלהחזיר
הופךוההעדרהאבדה,אתלהשיבהשירהשלבכוחה

חותכת.לעובדה
באמירהוחשופה,נשיתמבטמנקודתכתוביםהשירים

מוקפדתזאתועם-מדממתאכזרית,מתפשרת,בלתי
הגוףשלהקבועהנוכחותודרךמועברהכאב .למדי
הקיום.אתמאששוהוא Iהרווי

בהתמודדויותיהמבשרהנתחהקורעתהאשה,דמות

האשהאבריה,רמ"חבכלהחייםשדופקהיומיומיות,
זהקובץביןהמקשרהחוטהיאוהתובענית,החושנית

לבןביחסהופכתהנטושהוהנאהבתהאוהבת .לקודמיו
בדבשחלבלהיניקבתאווה;עליךהרוכנתל"אםזוגה
למוות.היולדתיולדת,בדמותמתגלגלתבחלב",דבש
מערכות,טרוףרע,חלוםמוות,ציריהםהכאבצירי

כלולותאהבתהקלה.מביאהאינהממנושהיקיצה
ל"תכריךההופכתלבנההינומהלמוות,הנושקת
יוצאפועלהיאבשיריםשהמורכבותנראהאהבה",

נשיותשלעזהלהתפרצותהנטייהביןפנימיתמסתירה
הביתית.המציאותמחויבאיפוקלביןלתיקוןזועקת
הפכיםביןהמתחכמו Iאלומגמותשתיביןהמתח

השירים.שלהייחודילאופייםתורםנוספים,
תוחלתחסריגעגועיםביןנעההרגשיתהמערבולת

הבדידותחרדתעםהחייםבאמצענטישהעלכעסלבין
יוםכשתפילתמרה,למחאהמנותבוהכול-והמוות

"שתיקתוריקם:מושבתלמותהנוטהשלהכיפורים
לראשי",ושמלהתכריךטליתחיתה;אלוהיםשל

ובתאווהבהסתר;עושהאניחטאי"אתאחר:ובמקום

אז ; ;ממ;עדים.פנויוהביתנים; wיאזילדיגדולה.
אחרים".אלוהיםליעושהאניפניםבהסתר

וההתרפקותהתחינהמןומתגוון;משתנההדבריםטון

ישבתי--הוולטבה-נהרעל("ובלילותהגעגועית
אלקדושה"),ללאנעוריהאלצלובהכאשה;ובכיתי

הן,דופקת;אניהמתיםדלת("עלאין-אונים:זעם
לדעתרוצהאניממנוחי;תרעדהמתיםדלת

 )."---רחמהעדלהישברניתןשהמפריד;

כחלקומעלהמטההתנועהגםמשתלבתהנימותבמגוון
בזיכרוןנחקקתלמשל,כך,והריק:התפלותמתחושת

אביטובירון
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ביןהקשרכדוגמתלכתו'אחריגםנמשךההדדי
כלמתבטלותשעבורםהאלתרמניים,האוהבים
אצליביקרתאמש,"בשנתילמוות:חייםביןהמחיצות

מהחוםמשהולקחתשדיביןו~ששתומשם/מודעכה
בבור",נשמתךלדשןהמוכר/
במסורותמעוגנתפנחס-כהןחוהשלכתיבתה

שלגיבושהיאשלההפואטיקהשונות.תרבותיות
קדומיםומיתייםקבלייםיהודייםממקורותחומרים

הוויהעםקמאייםשורשיםבהמשולביםומהנצרות.
יוצרהשוניםהמקורותגיבושעכשווית.קונקרטית

ומעניינת.מרובדתאותנטית,שירה

 .החלוףיחוףעל'מסעהספראתהחותמתהפואמה

מהווההאדריאטי'היםחוףעלבשנייםמסעהמתארת
הפרידהתהליךהסופית.הפרידהשלפניקלהאתנחתא
בצורתהיטבמומחשהמשותףהמסעבתוךהוודאית

כאשרוהדהודו'שירוצלליתו'שירכמוהכתובהשיר
באותהמיליםמודפסותהעמודשלהשמאליבצידו
מתחתנמוך'בתדרמשדרהשירכאילו Iיותרקטנה
 .הנוראהסוףאתההכרה,לסף

ומיטבמיטבמוסיפה,ואניכזבו'השירמיטבכיאומרים

בשירהאותנוזיכתהפנחס-כהןחוהאמיתו.המשורר

עדהאיילה,שלהבלומהמתאוצתהוחכמה,בשלה
 •ושרדה.בשאולשנגעהאורפאה
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זוזכןיערה

העירמעלוהלאה/"מעלההמתרומםהצווארתמונת
הרכה/לנשיקתךומצפההמגדל/מעלהכיכרמעל
נשברתאשה"איךהמרטיטות:השורותוכןאינה",והיא

אחרנמשך;וגווהנשברתמהמותןמהמותן/ / .

לאדמה/נשרךחבליםחבליםשערהלאחור/צווארה
כאילוכאב,שלמשונה/תנועהצירהעלנעהוהיא
נועלה",היהשבשמים/אביה
בלו-סימוןמאתנעדר""נוכח .העטיפהעלהציור
השירים.נעיםשעליוהסמליהציראתמציע •פיינרו
המפתחלכודבהאמוני)(היסודהמזוזהכובדביןהאיזון
וכשםמסמר.ולאותוחוטלאותוהחיבורעל-ידינוצר

גםכך Iוהעדרנוכחותשלההפכיםמצוייםשבמפתח
דומה.התייחסותכפלטמוןכאובייקטבמזוזה

בחפציהאהובשלהעדרוגבולותאתמסמנתהמשוררת
הריקהכיסאהמקום.בחלליהאישיים,בחפציוהבית,
עלדופקובלילהוהמברכים,השריםבעקבותהולך
אותירגליוובארבעהריק;למיטתי"נכנסהבית,דלת

ההעדרשלקיומומשלילתנעיםהשיריםחיבק",
עולםבסדריההתמרדותלמרותוכך' .איתרלהשלמה

הדוברתמגיעההחי")לביןהמתביןלהפרידגזר("ומי
הכאב,כלעםומכאן,לאין.הישביןהחיץעםלהשלמה
להתנהלשיוסיפוהחיים,חיובדרבשלבסופומשתמע
כיהבור;אללאאהוביארד"לאימימה:כמימים
הייןעלולברך;לשבורישהלחםאלשבתבערב
 .ובהמשךולפזר'.'לאסוףמהשולחןופירוריםולקדש
אחריךאהוביארד"לאפחות:לאמשמעותיתהנמקה
שכבההחדרמפחדנורא;שםהחושךפחדכילבור;

האור",בו

האהובשלהמוצקההנוכחותמתקיימתההעדרכנגד
 .להחיותוהמבקשבזיכרוןמכןולאחרדוויערשעל

חדרינוכח"ואתהוטוטלית:מוחשיתפיזית,הימצאותו

 '.'ךלומערהנוקבאשהואמקוםכלמעי; Iרגוניבטני'
עליזקפהבו;למקוםנכנסלא"המוותאחר:ובמקום

שנועדושנייםמדביקהתשוקה;בולמקוםגופך,חלקי
אחרתרהכשהיאנמשךוהדיאלוגאחד",לבשריחדיו

בניובחייבחייהשההשבומקוםבכלקיומואיוושת
"מהדרךהברזל",מסילתלידאקליפטוס"תחתהבית

הקטנה~תנולמדהשםדקלים;בשדרתההולכת
ראשונים".צעדים

שהקשרכךלקיומה,קשובהמתאהובהגםלה,בדומה

 1rחציסןםקרוני
 ~ 1גיונגאריקה
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לרגע ~מ~השיראתשקראתםאחדי
הריקודקטעאתודמיינוהעינייםאת

כךאחד .בגשם"אשיר"שידמהסוס

המסאפודיותהמטריותאתהשליכו
 .הראשוןהגשםשלהדיחאתוזכרו

עלגודל,עלמדרבתגיונגאדיקה
להיותהיכולתועלבאךשלפוגה
לנוסובלחקלאים,טובפחד.חסרת

שלהמיתולוגילמפלסובעיקר

הכנרת.
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חיותנוספת,הזדמנות

וספורט

הספדיהפציעות,זמןאיכילוב:יעל
סימןהמאוחדהקיבוץהוצאתהחדשה,

עמ' 224 , 2001קריאה

רומן-קומדיההואאיכילוביעלשלפציעותזמן
סופרתבידיבכשרוןהכתובומהנה,מעמיקחמוד,

בנאוה,מעשה .לומרמההרבהלהשישמיומנת,
היוצאתקטנה,לבתואםושלוששלושיםבתאלמנה
הצעירה,אחותהשלחתונתהערבהשמחות,מאולם

אתמתארהרומןאמה.שלהניידהטלפוןבעקבות
בחורעםפגישתהובמרכזוזה,בערבעליההעובר
בפיצוצייהשראשיתהגרוש,וטרינרעודד,בשם

והמשכהחם,סחלבלשתותכדיעוצרתהיאשבה
גורישניעםיחדיועובריםשהםהרפתקאותבסדרת

אחדערברקנמשכתהספרעלילתחמודים.כלבים
מקומות,באירועים,וגדושמלאערבזהואבל

 .שבמרכזווהגברהאשהביןרגשיותותנודותחוויות
ובדמויותהסבוכהבעלילהמטפלתאיכילוביעל

חדוותהיטבניכרותובספרובירטואוזיות,הייחודיות

ואלוהעלילהשבטווייתאלו-וההמצאההכתיבה
הפסיכולוגיההדמויות,שלההדרגתיתשבחשיפה

לעונגתורמתזווחדווהוקורותיהן,שלהן
שבקריאתו.

אמצעהואהצעירההאחותשלהחתונהמועד
תאריךמוזכרהספרשלהראשוןובעמודנובמבר
 1רביןיצחקשלהירצחויוםהוא Iבנובמברהארבעה

אולםהיהשבו Iיותרהמוקדם Iהיחידהמועדשהיה
באזכורהספרפותחכמובןסתםולאפנוי.השמחות
כיצדבשאלהרבהבמרהעוסקהרומןזה.תאריך

המסוימים,הפרטיים,החייםאתלנהללהמשיךניתן
בתוך Iשלנו Iיותרוהגדולותהקטנותתקוותיהםעל

במדינתהחייםשלהפוליטייםהאירועיםסבך
ממסלולם.להסיטםהמאיימים Iישראל
כדורגל,משחקישניגםמתקיימיםהחתונהבערב

העולם.גביעלגמרתעלהישראלאםשיכריעו
האוכלוסייהשכבותאתמאחדיםאלהמשחקים

שלניכרחלקלפחותהחברתיים,המעמדותוכל
מהםשאחד Iבתוכנוהחייםהערביםכוללכולם,
אינואםשגם Iשבספרהרבותהדמויותביןמתואר

הרילגמר,תעלהישראלהאםבשאלהמתעניין
הוא"גולכדבריו,שכן,בכדורגל,מתענייןשהוא
ממקורותאחדהיאהמשותפתהספורטאהבת ,גול"

האישיבמישורפציעות,זמןשלהאופטימיות
ארחיבועודיחד,גםהבינלאומיאוהלאומיובמישור

 .בהמשךבורהדיאתעליה
ושלישראלמדינתשלהמיוחדגיהטומצבהבצד

הפרטייםהחייםבה,החייםוהגבריםהנשים

הםכאלהוכשלובות.טרגדיותמלאיםכשלעצמם
האהובבעלהאתאיבדההיאועודד.נאוהשלחייהם

שלסדרהמאחוריוסוחבוהואדרכיםבתאונת

טרגדיותנשים.עםכושלותיחסיםמערכות
שהוא Iהרומןשלברקעועומדיםאלווכשלובות

לז'אנרהיטבהמודערומן-קומדיה,-קומדיהכאמור
בספרות,השוניםולביטוייו Iשלולמסורת Iשלו

למסךשמעברהמסמך

שטותמעשהכמעט Iאכןיח.דגםובקולנועבמחזאות
רומןשלבהקשרטרגייםאירועיםלהזכירמצידיהוא
כאירועיםבומשובצים-ממנוחלקהםהיואלמלאזה,

בשםלכנותשניתןמהבצורתוגםהגיבוריםבחיי
בו.טרגי-קומיות""אתנחתותאוטרגיות""אתנחתות

"הסיבובשלקומדיהאבלקומדיה,הואפציעותזמן
רעבכישהסתיים Iהראשוןהסיבובשלאחרזההשני",
שלווהאופטימיהטובוהסוףהגיבורים,שניבשביל

זה.שניסיבובשלהטובסופוהוא
פנימיתחוקיותבעלבדיוניעולםבוראפציעותזמן
טוב-הלבבוששולטיםעולם-חסדשלעולםשל

המשתמעהמסרוהתקווה.האופטימיותוהנדיבות,

זואמנותיצירתשלהבדיוניהפנימיהעולםממכלול
מותושגםבחיים,נוספתהזדמנותתמידשישהוא,

ישושתמידפסוק,סוףאינוויקראהובאדםשל
הםזה,רומןלפיהחיים,באהבה.נוספתהזדמנות
חלקשהםוהכשלונותהמוותאףעלקומדיה,בעיקרם

שאותםוהעקיפות,הפתלתלותדרכיהםאףועלמהם,
הזדמנותתמידשישהרעיוןהסבוכה.עלילתומחקה
שבשםוהסוגסטיביהמוצלחבדימויגםלנונתוןנוספת
הניתןהנוסףהזמןשהואפציעות","זמן-הספר

לאיבודשהלךהזמןעלכפיצויהכדורגלבמשחק
במשחקאםגםזה,זמןהשחל~ים.פציעתבגללבמהלכו
בחייםהנוסףהזמןאתמסמל Iקצרזמןהואגלהכדור

למשתתפיםהנתוןהעמים,ביןוב"משחק"הפרטיים
טוב.גמרלידישביניהםהמשחקאתלהביא

במישורגםוכךבספרהדמויותשלהפרטייםבחיים Iכך
שכבותבין Iישראלמדינתבתוך .שלוהנרמזהלאומי

נעשהוהואפציעות","זמןמתקייםהשונות,העם

המדינהואהבתהספורטואהבתהחיותאהבתבאמצעות

והספורטהחיותאהבת .לעיקרםאולכולם,המשותפות
ביניהם.לקרבההמביאהוהיאולעודדלנאוהמשותפת

לתדהמתיפילוסוף,ידידליאמרספרים!)(בחנותפעם,
בזמנוביותר",החשובהדברהוא"ספורטכיהרבה,

 ,..אן.אןבסילאולימפיאדהבפרסומותגםצפיתי
 ." celebrate humanity "-בסיסמההמסתיימות

שםפיעללשפוטאםאיכילוב,יעלשגםליונראה
הספורט,באהבתרואה Iומגמתותוכנוספרה,

לידילהביאההבטחותאחתכולה,לאנושותהמשותפת
כאןמתחרים,עמיםבין"המשחק",אתטובסיום

ב"אמן".לענותאפשרזותקווהועלאחרים,ובמקומות

• 
שקלובסקירחל

הקיבוץאביו'ובאר,בהבאלון'אנוד
עמ' 63 , 2001המאוחד

אלון.אנודשלשיריומשמעותאללהבקיעקשה
ומלאי·חי~ת,מרתקיםפעםלאוהעלילות,העולם

צלילים,שלסמיךמסךמאחוריאי-שםמתנהלים
שאמוראתהמוסיקלי-אליטרטיביבמיסוכוהמסתיר
אתמעדיףשאלוןשניםכברהשיר.בחזיתלהתרחש

בתכניוהדיוקפניעלהשירשלהמוסיקליות
ובעמדותיו.

ארצישראליםנופיםקרעיהקורא,פוגש Iכןאםתחילה,
הששים"הסלעיםמצלולים:שלבשמיכותהמכוסים
 ) 16(עמ'בזהב"וחוזיםהחגמסע/אלסובביםלמחסה

סבל ~ס~~חמסיןהלס, Iבךבוכההמרחב"אובךאו
(עמ'לרקיע"שרקעוקרועהקרקעהרטוב~~יו ...סמוי

46 (, 

מפכחתמיוסרת,קשה,ארץהיאאלוןשלשיריוארץ
פזורהזרהאשר tזמורת"העיזבוןאסון:רוויתבכוח,

קרועיםשכרעוונעורינודמים;מזיםהזההמזבחעל
 .) 22(עמ'שירינו"בוסרשרנולוההרלמרגלות

אתשר Iהללוהנופיםאתוכואבאוהבאלוןאנוד
מבוהלכלבלב"קוליימיהם:מבוכתואתתהילתם
נואש"~י ?Vכשחשחרשתקלל;אלאליהולךבבלבולו

 .) 56(עמ'

זוחלותקיומיתופאניקהיפעהסגפנות,אלימות,
תנים"לטינתהחשופיםהשירים,דרךשלובות-זרוע

והתזמורים,הצליליםעושר .) 36(עמ'נטושים"בטרשים
מצליחיםאינםהמילוליוהשפעהשורשיםמשחקי

העמקבעיצבוןהנספגתהבסיסיתהמצוקהאתלהסתיר
הסלעיםוביןבחולהגחליםבלכלוך Iהבוסתןובהריסות

והפחותצלוליםהיותרהשיריםבאחדהסופה.וסדקי
אתולהרגיעלהתנחםהבודדהאדםמנסהמצלוליים

העולם:שלוהמקפיאיםהעצומיםמימדיולנוכחעצמו
לוחשיםבלשונםרחשוכך;כלהעציםאזזוכר"אני
חושךשלבשתיקההתכווצהוהאבןתקוע;אתהכקוץ

עיני;תהוםאלכוכבבנפולישבתי)(עליהשביר;

סובבתצירה;עלוהארץראשהסובבהבמרחקהילה
רקשוקעים~המרחביםבשנתםשמיםאופקעםחה wו

בולשותכאישוניםהשחורות;ונעליקרכיערותרגלי
צפרדעיםערובדם /מרו~ה,עברערוותלשותלא

(שאפשראשליהשלמשלולית /קופצותאחתאחתפתע
(עמ'עמוק."נשום~ך~הלהיות,משל;ביקשולרפא)

37 (. 

כלפיהמופניםיצריםמייצרתאלוןאנודשלהלשון
עמ'שבר",לשבורגוהררעבונוכבאר("רעיהנשים

המיצריםאתמתאריםהשיריםהמולדת;וכלפי ,) 9
בשירכמומשפחה,ובנימיודעיםגםנתוניםשבהם

מפחדיהשנודדבמבט Iהמשוררשלבנכדתוהמתבונן
לידינדחפהנפחדת"נכדהחייה:שלהשמחהלגילויי
השמש;לעיןחופשיההשזוףגופהשלפהחיש ...החרדה

שובב;כשדמלבושהשחררהלבכובשתבושהבלי
גואים;גילגלימגלגוליהשיכורדשאבשריריהדשה

העולהבלהבהלמשוללמחולשנולדההילדהברגליה
 .) 5 7(עמ'בה"

12 
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לשטפוןשותףנשאהואלהסתתרלאן"איןשיטפון:
עלגהרהמגרדכשנגמרכשעברשר;ופשוטשופטלא

משתמוזהשירנחתםיפהוכמה ,) 50<עמ'בגיא"הגופות

זורםעודוהזיכרוןשזרע"מה-הגוהרהמגרדפעמי

 .)םש(ומזמזם"

• 

אנודשלבמספרהשנים-עשר-זהבספרוזאת,עם

יפותושורותמקסימותתמונותמעטלא-אלון
קלשונו""לשונושלוההפלאהההפרזהמלשוןהניצלות

 ) 30(עמ'

וייכרטרפי

מתממשותשלאציפיות

חרגולהוצאתהעונג,לקומתחתדגן:חגי
עמ' 184 , 2001

ההולמתהמקבילהאתמוצאתהחייםששמחתבעוד
שירים(ובכמהזהבשירהעולציםהמצלוליםבשלל

סמיךשנעשהככללתיאוריותרקשההצערנוספים),
השמורשפעשלהיאהתחושה .המילוליהמסךיותר

קשהעריותבגילויעננת"הנההתיאור:שללרעתו
מערבה,נו~הרעשנידם/בשפיכתהשמשחינה

 ,) 25(עמ'בלם"שיניומחשיךשומר י~~לוחשת

משנהועלאחדלשוני-צירוףמרכיבאלוןאנוד
ברצףדירגסיות-תודעהביוצרוקודמיועלושלישי
לקריעתנואשיםבסירנותלפעמיםשמחייבותהקריאה

המופיעזהמסוגצימודלהביןקלהמלים.שלסוףים
קם ;ה;~ומחקתנתתיחודש"מחציתהבא:בחרוז

משפטיםעםנעשהמהאך ) 42(עמ' ".ה;~וסיפרופתח

לא;צריפההיוהצרופיםבצריפםהנצרב"העורמסוג:
טינהתחינותהזאת"בתחנהאו ) 11(עמ'צפויה"

 .) 56(עמ'נותנת" ה;~~בחיבהטמנהתמונות 1~נכ;ה

אללהבקיעאפשרישבלתיחלילה,טוען,אינני
אניאלון.שללמלותיושמעברוהרגשותהדמויות

שלהמיידיותבאפקטרצונומשוםשדווקאסבוררק
המיידיותאחרשוללהכותבהולךהאקוסטיתהחוויה

הכניסהאתקוראיובעדומעכבהצליליםשמנפיקים
המדויקהציוראתמהםמונעהמשמעויות,פרדסאל

אישונספגשנמס"הסםבמוחם:לחקוקרוצהשהוא
סיבתלוהסתברה~ך 9 ~השמים;מןיאושואתשירש

סודואתהמרססהסהרזה /המבוססתהסחרחורת

התמונהיפהכמה .) 50(עמ'הפרדס"לידבסיבוב
היאוכמהזהבציטוטהאחרונהבשורהשמצטיירת

אחריאותהממקםשאלוןאחרימעוצמתהמאבדת
קודמותיה.שתי

שירימשפטמהווההמרמים"המיםאתמכיר"הוא

המרמיםהמים"אתלושמוסיפיםברגעאבלחזק
אתוהופכיםהעוצמהמןגורעיםלהם"מרבמרומים
הקורא.שלהצנועיםהאנושמכוחותלגדולהההאנשה

מר?וגםמרומיםוגםמרמיםגם

בגןגיזוםמעטאבלגוזמהלכללגולשתאינהההגזמה
איכותםאתבהירותביתרחושףהיההצלילייםהגוונים

בתיאורדווקאכוחושהריאלון'שירישלהאמיתית
לכללבהנגנתםולאהדבריםחזותשלהריאליסטיהצד

מאירשימותדגן'שלהקודםספרואתקראתילא
למרותלקרוא.חשקליאיןגםהזההספרואחריהנישם,
רבים,מבקריםבקרבהתלהבותעוררדגןשלשספרו
בשפהבמיןוהמשוחררהחופשיעיסוקואתהןששיבחו

אתמצאתילאשלו'ההומורחושאתוהןהעברית,
מעברוהרבההללו'האלמנטיםמשנינלהבתעצמי
אין.לכך
חשדתיסעיפיה,ותתשלההפרקראשעלבפתיחה,כרב

הנה:התבדיתי.ולאבוטה,בשוביניזםחוטאשהספר
ולשמאי'לרגשוןנתוודעבומגבוה.מבטראשון:"חלק

כרובשלהשקוףהרחםלדופןולכובסת,ללוחמת
ולציפורניהבולהיאחזמשהוהמבקשתלחזזיתניצנים,

גרשון-בצהרייםשישי . 1חלב.מעדןשלהמרהיבות
 1בזבוזאיזהוחשב:והנוקשההמכווץאשכיובשקמשמש

בצהריים.שישישלמציצהלבואצריכהחיתהעכשיו
לאעודאניהאבלכלעםומפורט,ענףמשגללא

רוצההיאמהולהביןלספקניסיונותעםגמרתי,
עםובעוצמות,במהירויותולגווןולהשתהותולהשהות

האפאראטכלועםהזדמנויותושוויוןזכויותשוויון
נטולתועניינית,ישירהמציצהרקלא.המתיש.
היכןבדיוקומסתיימתבגדולותהולכתשאינהיומרות,

אפשרכךאחרומעולם.מאזהסתיימוהמציצותשכל
מיכאןאיןמה,אבלולעיתון.לקפהבניחותאלחזור

ידואתלהתיקומבליבזבוז.איזהזה.אתשתעשה
שבקומהדירתומחלוןוהשקיףקםאשכיומשק

אוף-תנועתהתנהלההסנדלריוחנןברחובהעליונה.
מלהגותחתיכותגדודימלאהיההרחובכסדרה.שינקין

עגומיםהרהוריםוהרהרבהןהביטוהואומצחקקות,

בפלאפוניםמדברותהןאיךבצהריים:שישישל
אוגדותשמזיזיםמח"טיםחבורתאיזהכמוובסלקומים

לנוע,כדירקלמקוםממקוםנעותלחזית,מהעורף
עגבותיהןאתולטלטלירכיהןאתלמתחשיוכלוכדירק

ההדוקיםובמכנסייםובג'ינסיםובטייטסיםבגרביונים

איךיודעשאלוהיםהזההדמוניהאלסטימהחומר
הןוהורמונליותעוגבניותדעת,קל;תלו.קוראים
קטניםתיקיםמטלטלותושוב,הנההרחובאתחוצות

מהןאחתואפילוקניות,שלקרטוןושקיותכלוםשל
 11 •לילמצוץכדיכאןנמצאתלא

למיןוקלילהמשוחררתחופשית"התייחסותכבראם
העדפתי-גבוהה"ספרותלהיותמתיימרשלאבספר
מאשריותראבלתחכים. Iקוריאלענתשלספרהאת

ישכוח""יחסיכברואםכוח","יחסיכאןיש"מין"

פוליןשל Oשלסיפורהאתלעבריתגםמתורכברלנו
המטלטלת.העוצמהבעלריאז'

ידועים:ביטוייםשניבזיכרוןמעלההספרשלהכותרת
לקוו"מתחת Iפרוידשלהעונג"לעיקרון"מעבר
לקומתחתספרותזוהיכספרותהכלכלי.העוני"
לעיקרוןמעברלהתרומםמצליחהלאאשר Iהערבי
היאהספרשמעוררהעיקריתההרגשההגברי.העונג

המבוססותעלובותדמויות Iהספרגיבוריכלפירחמים
לרובוטים,כברזההפכואשרחייהם,שלהמדמנהבמי

הבהמתיות.סףעלאינסטרומנטים
מה Iכריכתועלמודפסבספרביותרהמוצלחהקטע

ביןההבדלאתמתממשות.שלאציפיותשמעורר
לראותאפשרהבאותלשורותקודםשציטטתיהפתיחה

1
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שלויפות,יפיםשלהזאת,"בעירמזוינת:בלתיבעין
והרצתקטעיםבגלגולששקועיםאנשיםאלפימאות

רחבחיוךעםברחובותוחזורהלוךשהולכיםצחוקים,
עירשלהם,המטופשיםהפרצופיםעלמרוחואידיוטי

לנצח,גומריםולאלהצליחמפסיקיםשלאאנשיםשל
וארט-ויחצ"ניםודוגמניותסלבריטיזמלאהעיר

ותסריטאיםותקציבאיםוקופירייטרים,דיירקטורים

מראייניםהזמןשכלואנשים Iמשהושכתבוואנשים
השניעלאחדבמקומוניםוכותביםהשניאתאחד

קצראספרסועלוירטואליותעסקאותוסוגרים
-עצמםשלברירומתבוססיםמדושנותומשפריצים

אחדחיהזאתוהמושפרצתגגתוהחךהמתנוססתבעיר

כאן'חיהואאבלאליולבשםלאאחדאף Iגרשון
והמאוהבתתמידיתהחוגגתהזוהמושפרצותכלובתוך
לשקיעה,ראשובכובדבאדיקותמתמכרהואבעצמה
סופנית",לתבוסההגדול,לויתור
ייחסלחתהעבריתהצליחהבשירהדווקאכהשעדנראה
דרךהנפלאה,דולךמיונהבפרוזה,מאשריותרלמין

 •ואחרים.הנהדרשבתאיאחרון

עלוןקציעה
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מוסיקהאבלות,ספר
וחמלה

כרמלהוצאתהעצב,קונכיותמיכל:
שלהאחד(מצדועמ' 59 , 2001ירושלים

הדף>

הופיעכברעינישלבתוגהמיכלשלהראשוןספרה
לאוריצאהמזות mפרי ,השנישנה,שלושיםלפני
מלאותשכותרותיהםשירהקובצישני . 1997בשנת
שלשמוגםספרה,עיניאל-מולמצויעתהגדול.עצב

שגםבעובדה,ספקמתיראינוזהשלשמוגםהחדש,
עצב.מוות,תוגה,גדולה.שמחהאיןבו
בדףלראשונה,כאןמתפרסםמיכלשלמשפחתהשם

שהואיודעיםאנוועתה Iבלבדובאנגלית Iצדדי
הענייןמעלקטןלוטלהסירלפחותוטוברוזנקרנץ,

העלום.הזה,
ומהותםחשוכי-מרפאשמות-והמוותהתוגההעצב,

ספרמעיןבעצם,שהוא,זה,בספרגםהשתנתהלא
כמעטאניבכךהזאת,האבלותהתאבלות.אואבלות,
אישית,ברורה,נשמעתקיומיותהאמיתית,היאבטוח,

נלוויתמשהיאשיותרמוסיקהבמוסיקה.תמידוקשורה
הלוך-ה"שטימונג"אתאוליהיוצרתהיאלמילים,
שהםכפי Iבלוזאו Iספלגומעיןבשירים.הנפש

היאהמוסיקהלאל.קריאהאותפילהבעתמושמעים
"ושם/הנה:הם.רקלאאךמסוימים,מלחינים-

חידההשותקותהאבניםביןהמותן;צריבמשעולים
מיתרעליורדת;שחורה/.צפורכאב/זמן/מהלך-

הש;ף,"צמתאתקולעתהנבל;

מסוימותמאודיצירות-באךבטהובן,שורבט,מוצרט,

קלאסיקה!תמידקלאסיקה,כאן.מאוזכרותשלהם
וכמוהשיריםאתמלווה(בשמותיה)שלהםהמוסיקה

בהם.נמזגת

כתף;פצועיעליםבשלכת/עומדהשתיקות"עץ
ערבותאלשוברט;שלהחורף''מסעאתנושאים
כרותות;שיבוליםכמוזכרונות, /הד;עשוקות

הוא /-השיראתקטוף /ם~ל.חה;לאדמהנושקים
 .לך".
-הזאתהאבלותתחילתתאריךכנראה Iתאריךויש

מהלכתאניעשירית;שנה"כברשנים.עשרלפני
פסיעותיךמגעלחוש /-זהירמהלכתיחפים;זכרונות

 /-לחניותווילשמועממששבטהובןכמובשביל;;
צליל."עלסרגוואוזניודממה;באהכי

ליוויאו Iזיכרוןשהיא-המוסיקהובצידההאבלותאת
זקופה"עמדתיגיזרותיה:עלהשתיקהמלווהלזיכרון,

דממה"ובאהחידה",השותקות"האבניםושותקת",

המביאהזוגםהיא(השתיקההעצב"בהונותעל
עומדהשתיקות"עץהשיר.)ונולדמחרוזות-לא-מילים

אצלו,"עמדיהשמים",שותקות"הגבעותבשלכת",
שיר",תשמיעיואל-האבןלידשםלדק;

ושתיקתהמוסיקההאבלות,עומדותשניםעשרזה
בחיסכוןשנה?)שלושיםאושנים,(עשריחדיוהמילים

נשעראם Iביטוישלבצמצוםאך-מיליםשלרב
אםכיהתפרצות,אוריגוש,אואבל,רקאינוששיר

אמנותית."תוצאה"גם

אתממשיך-לאמא""ערגההספרשלהשניחלקו
ואוליחמלהעשוישהואאלא Iהראשוןהחלקשלהגרמה
חרטה:

לאסוףנצא"בואישפתיים",נשוכתאלייךבאתי"הנה
המתמשךוהרצוןקרכישכמך;אתכסיהשקט;,מן

במילההמתחיליםשיריםבכמההמבוטאולשמוע,לדעת

" g ~יך!", 

מהווההואזאתועםריגושים,מלאמיכלשלספרה
איןכלשהו.בפתרוןצורךאיןואוליפתורה,לאחידה

לפני(עדשחיתההאהבהמאמירותלבד Iישירוידויבו
 1מאודעצוב Iאישיספרזהיותר?).אושנים,עשר

 • .פתורלא-וכאמור Iמאודסובייקטיבי

גןלרמתובחזרהמהודו

אורהוצאת ,מבאלימולמלוןהגני:שירי
עמ' 48 , 2001

שאמירהסבורהייתיפעם,ונעים.דקהואזהשיריםספר

לגביממשמגונהאמירההיא"נעים"או"יפה"כמו
השתנתה.תחושתילמזלי,שירים.ספר

גםנעימותישכינעים,הואהגנישירישלהקובץ
וכתיבהנפשסערותדווקאלאו .נטוההרגשותבכתיבת
מלווהכללבדרךשהוא Iלהודובמסעמדוברכאשר

מגילכלשהיעייפותאוחדש,'אלוהים'אחריבחיפוש
ממשהולהשתחררניסיוןאו Iהפרובלמטיהנעורים

מצאתי,מצאתי,מכן:לאחרולצעוקמוגדרתמידשאינו
שנמצאמה Iהגנישירישלבשורותהאור!אתגיליתי
ממוספריםוהםכותרותלהם(שאיןהשיריםבכלכמעט

והתובנהההפנמהיותר,נכוןאוהחיפוש,הואוקצרים)

שונה,נוףהיאכשהודואהוב,עםיחסיםמערכותשל
 1לכאןהשיבההשיבה.עד-היומיוםמןומתרחקמרוחק

 1רךלעיתיםעמום,לעיתיםהואכשהדיבור Iלארץ

מאו.דכואבלעיתים

 1לדעתיהוא,הצנוםהספראתהמסייםהזהוהמחזור

האמיתיהשלם,ה"סיכום"הוא .שבספרהטוב
ביותר.והסוגסטיבי

הגנישיריכותבתגן"ברמת Iינואר"אחריהזהבמדור

הקסומה,הודולאחר Iמכןלאחרשבאמהאת
 1כאשרוהמדיטציות,החיפושיםארץהמטריפה,

כיקשה,להיותהופך Iומוכרבנלידברכללעיתים,
הריאתה /שקטיםאינםהשמים"גםנשתנה:משהו

אטמים Iממנינפרד Iאליבא /ויודעבהםהיית
/בשדההרעשאתלשאתיכולשלא/אומרבאוזניך

התעופה."

האהוב.שלחזרתונוראהכל-כך
בהודומפורסמיםאתריםוגואה,פונהשהביאוהשינוי

עצמםאתהמחפשיםהישראליםידיעלנכבשושכמעט
תחושתזאתבכליוצרדרום-אמריקה),חיתהזו(פעם
צעקהבליבנועם,והכותבת,זמן?)(לכמהאחרתחיים
מדיטציהנעשה"בואאומרת:ההודיתהפרידהעל
נישבעלילהמדי /אחרים.ימיםשל /חופיהםעל

עלחפיםינרוץובבוקר /הגליםשלערשםבשיר
האחר."שלנשימתו /כלותעדהחול

רומנטיות,אמירותהןבשיריםהאמירותרובובעצם,

 /ומשתחררנמתחקפיץ("כמומאודארוטיותגם
הפיוסאואהבתנו") /קצוותשנישלאחתדינמיקה

"אניבגואה:הכינוסבמקומותעליומדבריםשכה
שלמפלטמוצאיםמלודרמטי;ואתהסנטימנטלית

וצימוקים;בוטניםמערבביםקולנוע/במסךרגע
זקוקהלאאהבתנו /ג'וינט.עודלידמידמעבירים
וצימוקים;בוטניםקולנוע;מסך /אבללחרוצים
שיש,"מה /עםמפויסיםאותנועושיםוג'וינט/

מטרה?או Iלהשיגואמצעיאו Iתירוץהואהג'וינט
חשוב.זהמה

נכתבותשבהם Iאוליוהשלווהשהנועםאמרתיהלוא
וגםהנופים,שלהיפההתיאורוגםהנפש,סערותגם

לאיזשהומוביליםאלהכל-היחסיםמערכתבדיקת
בשירביטוילידישבאכפיבנשמה,קטןכירסום
הזה:הקטנטן

המשותפתהמיטהאלבוכהעכבר;כמו"חרישית
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גבינהכמועצמי/אתמכרסמתהחדר;עםששכרנו;

נשאר."זמןכמהסופרתמלכודת;בתוך
העזיבה.עדנשאראולהיות,נשאר
בהעמסתאושידייםבמיניםעוסקאינוהזההספר

לתקןבאלאהואולשמחתיתמימות,בוישדימויים.

הגדולהבפינה'אפילואותולתארלאוגםהעולם,את
צועק.ובלתינעיםשאמרתי,כמוהוא, .הודוושמה
 •.התעייהאתבתוכומכלילהואשנייהבקריאהאבל

בן-שאולמשה

ידידותי'ירחמלנכוליירח
מאוד

שוקןהוצאתבירח,לגעתכמוקרן:אסתי
עמ' 331 , 2001

הואיותר.חריףריחהואביכוריםבספריהדפוסריח

אובהתפעלותלהסתייםהחייבתלקריאהמזמין
אסתישלהראשוןספרהבירח,לגעתכמובאכזבה.

סיפוריםבשבעהמדוברהראשונה.לקטגוריהשייך Iקרן
עלילהבתוכומארגףסיפורכלחיים.חתיכותהמציירים

אנושיפאזלמרכייבםיחדהסיפוריםוכל Iויופיכוחרבת

מנעוללחורמבעדלהצצהדומהבספרהקריאהמאוד.
כאילוולראות,עינואתלקרבמוזמןהקוראדמיוני.
 1כךכלקרובבעולםהגיבוריםמתנהגיםאיך Iבסתר

מאודבעטכתוביםמהסיפוריםחלקכך.כלרחוק
התאורה,אתלהגביראולעמעםיכולהקוראקולנועי.

שלהמוחלתאיאוהתפאורהלכלמצלמהלכוון
ביןהרווחשלו.בקצבהעלילהאתולבייםהגיבורים,
מסוימתבמרהמאוד.צרגשרהואלמאז'וריהמינורי
שלספרהלידקרןאסתישלספרהאתלהניחאפשר
גם(שתורהאדםשלהקסבותהפרעותיופייליגרייס

כאםפייליאתמזכיראנירון).משהידיעללעברית
שאינהאנושיתבמטחנההחייםנטחניםשבוהז'אנר

פנטזיה.כנפילגופהתופרת
השכןשלהדשאמןהמדרכה,מןנאספיםהחומרים

אורשבוהמקוםמןובעיקריותרירוקתמידשאינו

פוטוגני.פתאוםנראההכיספנס

הפותח,מהסיפורלהדגיםכדאיקרןשלהפואטיקהאת
עליועובריםהחייםסם.הואוגיבורו"אמריקה"שמו

צומחיםשבהחממההואהביתמושן.בסלואובמוסך,

עלגדללאנדירדברשוםלקטוף.שמותרפרחים
מזליפה Iלחייושחודרתהאשה Iסוויטי •שלוהאדמה

החוזהאתמערערתאבלאשה,שלריחהאדמהעל
בחלקה.שמחהשחיתהשלוהרווקותעםסםשחתם

קרןואסתיהעלילהשלהשדרהעמודהואהזההבלבול
אתמורידהסוףחולייה.אחרחולייהאותומלטפת
מוותשלכרוניקההיהכאילו Iהתורןלחציהדגלים

ספרשלמעידותלגלותאפשרושםפהמראש.ידוע
אלהאבלאחרת,מהקטעיםחלקלבייםאפשר .ראשון

קרןשאסתימהתחושההביכורים,משמחתגורעיםלא

ירחשזהואותנוולשכנעבירחלגעתמצליחה
 • .מאודידידותיירח Iמלנכולי

הקשה"היהלום"נוגה

לשירהקשבהוצאת ,שאולזמןדור:משה
עמ' 125 , 2001

לפעםמפעםתופרתבטבעלאחוזהזאתהחזקההיכולת
מתוךהשנילמשל,הנה,אירוניה.שלדקיםחוטים

הפסק;ללאויורדיורד"הגשםגשם":שירי"שלושה
שיר-מזמריםאנחנואךהשבור./לבוורלן,כתוגת

לקנותלקוקז;שהלךהטיפשוןונקהעלרוסי/עם
ורלןביןהזההחיבורהרים".יש /שם,גםשםוודקה.
"תוגה"ביןאפשריהבלתיהחיבורהואלוונקה

כיווןואירונילאפשריאותוהופךדורל"טיפשון'.'
בטבעיותאותהוממטיר"גשם"המילהאתלששהוא
רבה.

הנה,המטאפורה.שמיאלגםממריאההזאתהיכולת
הסנוניות'בלרינות'בשיר"בלרינה",המילהלמשל,

פריחת'ושוב:ובשירהאוויר"כ"בלרינותמתוארות
כשמלמלותכ"בלרינותאלהמתואריםהדובדבנים',

בלרינה,אותהאוליהיאהבלרינהוצחורות".ורודות
הנהאזמוסיקה,צריךואםשונה.הכוריאוגרפיהאבל

וכולםאהבהשירי/מנגןענקית,תיבת-נגינה"הים,
"אפקטיםגםצריךלמוסיקהבנוסףואםפיאניסימו".
(בשירהלבנההטיולספינתהנהאזמיוחדים"

זהב".שותתיםתרניה/ו"ראשיבערבחוזרת'בהעריב')

אמיתיוכאלכימאיזהבמתיךאחרות,במילים Iדור
בעורקיזורםיותרהאדוםהדםאבללדם.אותוהופך

ילידימשוררשלספרוהואאשולזמןהגעגועים.
לים;מעבראלהאחרונותבשניםאותולקחושהחיים

'שולל',בשירכותבהואמארצי"לישנותרמה"כל
בתצלומי /מעוטר;במטבח,התלויהשנהלוח"הוא
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"איןדה-וינצ'י,לאונרדואתמצטטאני"לעולם",
הטבעיכולאולי Iולכןעצמו".חוקיאתמפרהטבע

המטאפורה.שלהאיפורלצבעיעצמואתלהפקיר
אותםריומציהחוקיםספראתפותחבוהמתבונן

שבציירים.מהמעוליםהואדורמשה .שלובטריטוריה
גםהוא ,ילידית""שירההמונחאתטבערקלאהוא

טבעאותויכולאיךשכתב,שורהבכלכמעטהוכיח,

הנוף,עםמתעלסדורופיזי.נפשיסיסמורגףלהיות
מצוףוסוחטגבעוליועלמטפס Iבשורשיומסתתר
כמראהגםמוצבנוףאותו .שלוהשיריהדיואתפרחיו
אשה.דיוקןמראהבאותה Iלמשלמשקף,דורכאשר
עםאשה/התרוננת,הקיץ"כלהקיץ':'כלהשירהנה

אורותיובשבעת/החילוףהגיע;עכשיוציפור.נשמת
 /ורק;לשיעוריןנאלמתהחילותואתהנשירים;

ידךבכףחבוי / 1מתפשרהבלתיהקשה,נוגה-היהלום
מאירהטבעשלה'נטו'בחוזקה".הקפוצההקטנה,//

לוכדאוראותושלוה'ברוטו'העונותחילופיאת
בכףהחבויהקשה"מ"נוגה-היהלוםמסתנווראשה,
אותהשלהציפורנשמתמיטשטשים.הגבולותידה.
נושריםהעליםנאלם,הדיבורלסתיו.מקיץעפהאשה
חילופימתקתקהשעוןכאשרמתפשרלאדברושום
חייבותשהעונות("וידעתיקבועהטבעגורלעונה.

בשירדוריכתובהזמנים",בעדעוצרואיןלהתחלף
הואהמטאפיזיקה,עםמתווכחאינוודור'בבוקר')

הפכפכותאתרב,וביופיבאומץמולה,בוחןרק

נאלםהקיץ''כלבשירואםהאנושית,הפיזיקה
ב"עינייםבוהביטה'בוקר'שבשירהרי Iהדיבור

פנים."ובזיושוחקות

 /נופי;היוכאילולגמרי,נראים/זריםשכברנופים
הלא-הנוקב,למבטו;לראשונההנגלהכוכב-לכת

והיאהגעגועיםתמציתזוהי ." ...האסטרונוםשל Iמותר
נופיםמתבשליםקטנהאשעלשםבמטבח.מתרחשת
מהשורשיםאלהנופיםהמכירוהמשורררחוקים
שהואלהאמיןכדיהאסטרונוםמשקפיאתמרכיב
נוףהואהנוףאבלחייו.בערוגתמחדשאותםשותל
שלחוקיואתלהפרלאאשולזמןבשירייודעודור
ביופיונדירבולמדביק Iאיתרמתכתבהואהזה.הנוף
להציץכדיהמעטפהאתפותחיםהקוראיםואנו

 •.אדמהלאמאשנשלחאהבהממכתבולהתרגש

סומקרוני
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הרגוריצ'רד
לשםגיוראמאנגלית:

בפיליסבורגאפורשלדרגות

 .ראש;ןבי;םכגחמהלכאןלב;איכ;לאתה
-T T T T : T - : - : : 

0 

ר;;ה qס~:בט;~ה ף~~י~~נ:ור~קף. ry~יף JJW JJג~י
~ל.ה;ב;ת n~ך~:בל.ר~תהשב.ים~לפ.ניחיתה

 •~ל;נ;ת "י,;~•לעם, Tמטרפי•ני,;~נסללף:
 ף~~~מי;ן 9 ~ב: , ן~~-רים'~ף-ךדף~ /o :~ל~
ם. ry~י JJ~תס~יץ 7ים~~;ק~~ס~ים~ל
ל~ית-:בסמרק;ת. try ~~ ת;ו~כ;t,;~ב:רק . . . 

ה~וחידהאסירשבעים.השנהמלאף
;לל. Tע•מה yי;ךאי.נ;בפנים,.תמיד

• T • : • •• T - •• •• 

~ע,ת ס,;ך~~~סע~ריק 9סע.
:בש;~יםהאפריםכלפישנאהזעם.הףא

הטחנה,כלפישנא-ה•• Tfמשגר-שההר
:• T T •• - : T : • : -•• --:ד-

י;נכר fס~הףב;ת:ב~חףר;תף, J:?9נכ~גת~טףל
ת [l ~מסעדהלבףט.שנהמדיהע;זב;ת

ע.מףם. Vi:ב~תלהפיגמסגל~ם 'שאינםףבר~םה'ט;ב
~עיל.ים,ף Q ~~ת;:ר~~•~מ:;נה Tf ~ 9°07זזjלב~פע
 .-·ק~י~ים.עלהףק~ה wקףדים.ררם~ת

בהתב;ננףת,עצמ;אתגגמפ;זכרכל
 ר~~ל ל~~~הףא 'י~ ';;דענכה i ~ ~-~ן i~נ ·.ק.ר.:~
 ,העירמעלגב;ה;תמעשנ;תשתי "אר

: •• -:-•• : •• -T • 

ההרףסההטחנה,;ממים,כבשניםשני

 .ליל-~-ת 9-ק;ךן~י~~ה;ה /o ם~~~ qןה. ..

ז;;ה /oנ; ה~י~~ ?ףי~. J/~י;ם~לה
ז;ה 9~בף:ב~םע.י;,יף?ת tt;ך~ת nע.ד:ן

~שףטהףא ה~כ;p ;,t::ב~ע,מ;ן~י ,~קת,~ך.~:פה. ה~~י~
יב;א?לאואישתצלצללשמrז:הכרזה
:ב~ם~;ן~לים? :ם;~•~ךיק~ם T~~יםמ~ם

וטינה?במגנזיףםעירהלפרנסדי
 T • : : •: :- :-דד: •• :- :-

~רים~ם~יבףךג, 9~ילירקלא
~א;ת !Vף~ט;ב ז'~~ע.tקיר;ת,~ל;~ןי;תעם

ע;ןם 7ף 7 ה~ך.:לא~סע;ןם
 . . .. . . . ?זr~ל fע 1ז:י~:רת-מ;לדז:יף.ע.ר w ~עי

ק ryצ;ע.ד:ן ,בית-הס:['רנבנהכאשר

ןה, ry ~~ ,םי~~ב:~~סי:ב~פףל;ת.סי·; i ~-ל~ר;ת
 .רך;ע~~ןלאליש;ןל.ר tt ,ר~;אהףא

 .ף~~ע~ל~ד~ר~נכהלא.ל;~מר
ת. 7פ;ע,ע.ד:ןלכאןא;תףשהביאההמכ;נית

-: • :• •• • T : T • • • • 

9?:J ם:ר,ס;·ת 1[1~רק;~ה~נכה ;ב~ף, 

ף 9 ?הףא ,הר~~י~ן ry~ה w ~זה.ד~ין
א~לף 7 ה~י~~~ן:ב~חףןה

 .:בקיר~תמאירהאו"םףשערrזרזה
TT TT : T T •• • • 

נופים

במףזיא;ניםנ;פים.מצ~ורהייתיצ~ורתילף
• -: • T f • • : -•• • : •• • 

 ר~~~ןסרףס ,ךל 9רף~גאן י.: 7קר;ב;תלעז:יים ,~;ע י~~
 . י~;נ;כ;t 7~שףר ה~י~.ע~~יך;~~ים~ל;~ים י~;ר~~

:בג~עהאתמפתלאנימטר.בחציהאסםאתמזיזאני
 T •."לע~ת~ה•אהגבעהל•ע•:יחמב-יאנ Tט~וףת:.זרמב~תר•

 ר~;~ י~~~ 1[1סר .בך~--ת [l-ל~רףל~ק;ךאת~א ry,:ןזר iסא.
 .ם~ב:~ל:ב~רקדסע.~ב~תף~רןךת~מף~ה

סמףר.~פר fם 9ס~על~ק;ה~ק~~ז:יי ן~~ ס~~~
ל~ד;ת ר~.ע~ .~זפף~ןל~יש, ה~~~;ת i;qרר~י;ןת";ך~
~ V/ ז ת~.ל~~ תך~~~ז:ייrם:~~ב: ת~~?~מף;קףס. 

ם":בחד~ל.י ,~ f ~א;סrזת"ע;ק;"~~~ךוז ci~~י~נ:וי
ל~ז:יי !V ~~:בת;לעתט. 9גףא;חךש f~זיףסרףש ר~~~
tקרףט;ת.ממתינ;ת ,ע,;יאנישבrז,הזולףלהלגדהמתחתצפה

TT •---דד -: T :•ד:-• ••--:• • 

:ב~ךק.~ת~~ף~ים~~עיךת, ryנ; 1[1סר ,;ע~ל

רים V!f~ן ,קן vכלא.דע~~ף~מר
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מ~~~דסה,נזםח~זףך f~~ים םי~~~ ,ת~~;שסרףוכ ר~~~
 .דאודמילרנ;תפנףי'צולימשגרים

: -:• • -• : -: •• T 

החרשתאשתיףתשףש;ת.כחףש;תפר;תי
T -: : • : • -••:• :• 

מתעפש.הפלגהנשא.אתוש;רטתך;טנת
:· ... : :· ... :· -... -:· :· . : -.. 

לגג.יפ;תאז;בשנ;תשהמשיםאמרתי
T -: י."' :-• • : •• T --

ןזףז.ים 7 ;כ;~י~ם~ר םי~~;,~ל;~יםמ~ג.~ת~ךקיבהףא
ןל. 9רף;ןןאןממף_ךיא;ןר;~ת~לק;ךא י~~~ך~י~ל

f ע;ןם. 7ס~יןלא ףד~?:~רים
מוכןה .ה~~~דק u~לף? ת;ל~~~הם wן

~לה,חדריםךקים_;אףןמ;תןאךך ,ת.ע~~~לו .~לי ת~~~
 ,ה~~~ fןף,רעןל. 9רף;ןאן~לרףח;סיו~ת ~~;ש י~~
מ~:ת :י~ w ~ןה .. ה~;~ךם 9 ~מך~רים,~ק~ת~תדק~סןש~כךז:וי~י

א;ת;שמכרשנת;כ;והגברנא;גףסטהמשת;חח
-ד•: :·: ·:·:-: : :-·· : ·-

 . ;מ;ק~~:מףשךלא~ה 9סנז~ל~סנכם ח~~דב,.ז~ןל~;י

~

 sו
1 ~ 

 ~הא;מךהאדםהגעתי.שעדיוח.גלמיהאניזה
."' T - '-: T : ' :• :-ז • -: ' T T T T •• 

חברים,לי'האמינף .ליצ;ךיכלואניענ~זיםהשאוףסבלף,
' : - : T O ' 0 

-: • -: -T 0 
- : -

0 
' :-•• ' 

ט;ב.לכםוש;חרנתיכםאתלכםמציעאני
:-' -' -'." T "." '." •• T : •• T ."' 

נקר.~דימ;ת [l.זר;ע;ת~ז:ו~;אףמןבאי .ם~;?:~סכ;תד~יק;נכי
 .בדצמבריפרחהחביבשעצכםואיהל

-: -:• :• : :• :• T • • : -::• :• : :• 

לדדו םי~~~~~~קוף,לא~ל~דךמןבאי
f נזיןה.מף~י~הב;ך~ין~לח ;נ;ג~ע;ןם;

חייםוסגנונותמקומות

 .;ת;א yל~ר~ל.ינףס:הק. g ך~~ל~ןם,ל.ב~ימף
~~נף~צף:ה.רףוכ~לנןםל;ן [l ~~ט Qהףא

ry ן~;ןהסיף;בףל,ינף .~ך;ז ץ:~~די~ת;ח,וכ
 ';לאמונףשנא,זרכלנדיבףתנף.וגם

א;סנף."~ק,ר 7~א ~ה~י~,; :·םי~;ך~ד·~נף ".ס~~ח,;
ל.ךןתקןים ryמחזpך .םי~.:,עס:ינף~ל;ןה

f ~:ך~דןה,. ת~ ry ןהry ס~ ם~~~לךןתקןיםq ה~;ר. 

מח.דר.~ז ל~ל~~ם ry ~~~ע;רר י~~ w ש.:~מ;~לים,ל.יל;ת
 . .א;ך ry~ת~ןל~ק י~~ .י~~י~ן· ry ר~~~ י~~~וכר·~ר
 ,ה~ w~לףוכ•מ~וכ:~ת ,ם~ע.ד:זדמ~חףןה

נכלם.אניבנסיעה,אניכאשרתהיה.אשרהשנהתהיה
~~~-~ q ר;;-~~~~-:םירן~~~קל.טליף i ~ה~-ל;• • : T 

כלףםכאלףישניםלחניםשמשךך;תתחנ;ת
 : ·: •:ז ·ד: :-:·:-:-

 • f-1949יא ryמממדג:ה?~וכר~ןהלא

ר ry~מך י~~י~ 'י~י~~~ ת:~~ י~~ ר~~~
f ע;~~ים םי~~~ ר~~~נ;~ה י~~י~סע.~ים,~;כז
לדעתד~זימבגראנילמות.נדרסיםכלביםא;
 ,םי~~ך;ב,ע~ :;ז qרי~ז·ל .. ה¾-~ק~ךה iר~ע;ת~י

ך;שקהףיב wי; י~~~ ה~;,~י~ם ,~רליז f~ד~הף ן;ל~~
 .~כל ן;ך~~ ;מ~ךצ;~המוכל;ןל:ד
 .ב.ל;ל;~ ה!~~ י~~~ק;ם w ~מק i.זה,~תק;ל.ט י~~

סיאסלהעירשלבפרוור-1923בנולדהוגרריצ'רר
ריצ'רד ,אביוהברית.ארצות ,וושינגטוןשבמדינת

לאחרזמן-מההמשפחהאתנטש ,הוגןפרנקלין
בילדותו.אותוגידלוחוגושלאמוהוריבנו.הולדת
ענייןגילההיסודיבבית-הספרלימודיובשנותכרב

וכדור-בסיס.דיגבספרים,רב

לחיל-האווירהתנדבהשנייההעולםמלחמתבפרוץ
התיכון.היםבחזיתפצצותנטעןושירתהאמריקאי

למשורריםודבומהמבצעיות,טיסות 35ססחוגו

וונדלסימפסוןלואיס ,זיקיכג'יימסאמריקאים
 •בשירתוהמלחמהלחוויותניסוינתן ,ג'ארל

ספרותללמודהוגרהחלהמלחמהסירםעם
חרקאתוסייםוושינגטוןהמדינהבאוניברסיטת

הלימודיםלספסלחברו •מוסמךבתוארלימודיו
רותקה.תיאודררהמשוררהיהבאקדמיה

והחלויליאמסרברבהאתלאשהחוגונשא-1952ב

 ,סכניככתב"בואינג"המסרסיםבחברתלעבוד
 ,הראשוןשיריוספרשנה. 13התמידשבהעבודה
זמן-מהכעבור , 1961ב·אורראההמנפוים,םםלול
מונטנהבאונירבסיטתוספרותאנגליתלהורותהחל

רחםלסיאסלאשתוחזרה-1964במסולח.בעיר
התרגשו.

שנה.-18כבמשךמונסנהבאונירבסיטתהירצהחוגו

דברך-נרגעתשידתוהאקדמאית,עבודתולמרות

אמריקאיותבעיירותעםפשוטישלבחייםכלל

אחדהולדתו.חבל-ארץובנופילמחצהנטושות
אפורשלגרת'דר ,ביותרהידועיםמשיריו

שירהבאנתולוגיותכלולכאן,המובאבפיליסבורג',
רבות.אמריקאיות

ואימץהאנסןריפלייאתלאשהחוגונשא-1974ב
התמנה-1977בהקודמים.מנישואיהבניהשניאת

ייל.אוניברסיטתשלהצעירההשירהסדרתלעורך
 , 58בן , 1982באוקטורבמתהוא

םובפלו ,) 1965 (אpונוסוויןונונןחלשפותומספריו:

,נורתב'ורתאוהברתאl',רם, ,) 1969 (תתהאב'לםיpת

 ,) 1977 (חלופות-13רפכיבתם 321 ,) 1975 (אפאקירי

 ,) 1980 (הנכןוהיםרויו
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החייםאתנקלל~ל
הולנדראורי

מצרפתית:בגיהנום,עונהדמנו:ארתור

 2001לשירהקשב,הוצאתברנשטייןאורי

א.

מעולם-אלוהיםלהיותביקשלאשמעולם"מי
 ,ומבושלאינהאמנםזו~מרהבן-אדם",היהלא

משקפתהיאאולם-ואלריפולהמשוררשלאלא

ומבושלבשירתוהטמוןהקונפליקטאתהיטב
ששאובחמשומתעצםההולךזהמביכוריה,כבר

 ,הרסןמשוללתלהתפרצותעדיצירתו;שנות
בגיהנום.עבונהששיאה

יאסוףוהוא ...~נואתלנקותזןה,המקלשון"בידו
באשישרוףהמוץאתאךהאסם,אלדגנואת

פסוקעמדהסתם,מן :) 12 ,'ג(מתינכבית"בלתי

להמוניםהמבשרהמטביל,יוחנןשלמדבריו-זה

שלעיניולנגד-ישושלהקרבהביאתועל
אתגולללבשיששעה ,-19הבןהקתוליהנער

"נשרףוהואמשפחתו,שלבאסםמסכת-ייסוריו

(לפיהרף"ללאכחיהו"נוהםנכבית",בלתיבאש

תמיד ,וכדיןכדתשהוטבלאףאחותו).שלעדותה

 ,השטניהקלשוןאחרומבושלהכותבתידותרה
אתהמיליםלויגלו-קיווהכך-שבאמצעותו

 ,) 7<עמ'היומין"עתיקלמש~ה"המפתח

המסתוריןאת ,) 10(עמ'המספרים""חזוןסודאת

 , ר~~ ,עתידלידה,מוות,הטבע,שלאודת"של
 ,) 17<עמ' "ן:~ה ,ומלואועולם

 1854- (ומבואותרושיירהיסטורית,מבחינה

ומבו ,בודלו-הסימבוליסטי"ל"משולש ) 1891

ובמזיגההךע,lמ.רחישראשיתו-ומאלארמה
ואחריתווה"יפה",ה"רע"שלהמוסרית-אסתטית

המילהלניתוקבשאיפה;דךרים";מכלב"נעדר
הצלילית,שלמותהומימושהסמנטית,ממהותה

מצויהרעיוניתמבחינהגםכידומה,הטהורה.

ביןהמתוחשירי,חיים

חדלהשבההנקודהמןלמאלארמה.בודלו
דוויערששעל ,הראשוןשלשירתולהתקיים

נופיוחלקיושארמתכותיו ,זהביואתהחליף

הקתוליתהאמונהשלהמנחםבחיקההמלאכותיים

המאמיןהאציל",ה"פראשלשירתומתהווה-

הרוחנצחי.כופרבעתבהשהואהאדוק,

ואידיאל"ה"ספליןבשירתהמנשבתהרומנטית,

 ] Ennui [ה"~ממון"תחושתגםכמוהבודלרית,
בגיהנום,עונהשיריביןאלחודרים ,זושירהשל

שצייןכפי-בודלואתשהחשיב ,מחרבןנפשואל

ל"גדול-ומנילפולהמפורסםבמכתבו

זאת,עםיחדאמיתי",ול"אלוהיםהמשוררים"

להוטומבוהיהמכתב,אותומתוךשעולהכפי

ששימשומאלושונות ,חדשות""צורותלמצוא

הימיםמן"שביוםשירהאחרבבקשו ,קודמואת

משתיקתו ,) 24<עמ'החושים"לכלמבעבהימ~א
-בלבד 20בןוהוא-ומבושלהפתאומית
סטפןשליצירתועולההשירה,אתומנטישתו

התגלמויותאתומשכללתהמלטשתמאלארמה,

להיותומבושלשאיפתועצמה.השתיקה
בשירתנהפכת"רב-מג",או"מלאך"ל"נביא",

צרופהשיריתלאידיאה ,ל~:ןלכמיההמאלארמה
ואלרי.שלבשירתוגםלהופיעשתשובכמיהה-

ב.

ומבו,שלשירתומתקיימתשבוזה,במצב-ביניים

המוצאנקודתלהבנתהיסודותטמונים

לחלוטיןלהתמכריכולאינוהוא"הגיהנומית":
התעתועיםממלכתשלהמשכריםלריחותלא

האידיאותלעולםלאואףמזה,הבודלרית

שעתידה ,החושיהמבעושלילתהמוסיקליות
הגשמיהיסודמזה;מאלארמהשלשירתולטפח

- ) 31<עמ'שבו"התולעת"-הווייתושבבסיס

הרוחניות,שאיפותיועםמתמידבמאבקנתון

 .האלוהיוהחסדהשיריהיופיאחרנהייתוועם
יכולהואשאיןמנשוא,כבדאנושיעולאותו

הגאליםהברבריםשפשטוכדרך-מעליולהסירו

הרותחהוא- ) 9<עמ'חיות-הברעוראת

בדת,-בכללכפורבילושמווהוא ,בפנימיותו

המדע!"הר!ובקדמה:במדע,באסתטיקה,במוסר

צידה-והנפשהגוףלמעןמחדש.נעשההכל

והפילוסופיההרפואהמדעילנו-אחרונהלדרך
ושירי-עםידעוניותשלאלילתרופות-

שאותםוהמשחקיםהנסיכיםושעשועיממוחזרים.

מכניקה,קוסמוגרפיה,גיאוגרפיה,אסרו!

 ,) 10עמ' " ...כימיה!

אתהמתעד"יומן-מקוללים"היאבגיהנוםעונה
יכולשאינומישלבכדליות,הזהמאבק-האיתנים

שמעפילוממהלהרפותשבתוכו;לרוחלהניח

נימטיל ,מרביצני ,אותי"מכהבבדובדלשחקים,
-קרבותיוזירתאולם ,) 11(עמ'ארצה"

אינה-כל-כך"מודרניים"הםשמאפייניה
שואף ,מחדל"ניצחון":ממשיסיכוילומותירה
אתלאהשיריעולמובמרכזלהעמידומבו

את ,הלשוןאידיאלאתאלאהאדם,אידיאל

שאנושיותוהרי-ומאידךהאלכימית;המילה
היאעולם,אותובמשעוליהחולףשל ,שלו
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בהם.להיטמעמבעדושמונעת

איזהלסגוד?חיהלאיזושירותי?אתאשכיר"למי
שקרבאיזהאשבור?לבבותאילולנתץ?צלם
להישמרמוטבלכוסס?דםבאיזה-לדבוק?עלי
פשוטה"ההתבהמותקשים,החיים-הצדק.מן

דרכו,שהיאזוהתבהמותלכאורה, ,) 12 • 11<עמ'

<עמ'הקדושים"מןה"חזקהאסירשלהחוטא,של
מןהמפלטאת ,הקלהפתרוןאתמסמלת ,) 12

זובסגידהגםאולםהרוחני-גשמי.הקונפליקט
המתבטאת-שורשיתראשונית,יצריותלאיזו

המלווה"חיית-הפרא",או"חיית-הבר"במוטיב

השניותגרעיןטמון-אורכהלכלהיצירהאת

הקתוליתהתולעתשלכי'השטהמלאךשל
בתאוותנותהתרושלהסגפןשלהגאלי'והברברי

באשהנאכלהמשוררשלהנכסף;"אוצרו"אחר

זהב.מהןהיוצקהמכשף,המשוררושלמילותיו'
שורותיהמביןכרבמבצבצתחריפהרמייהתחושת

מהולהזותחושהבגיהנום;עונהשלהראשונות
העגומההאהביםפרשתובוהפרטי'החייםבסיפור

האנושיתבחברהשפשהחולישלוזיהויוורלן'עם
יותר'עמוקהבהבנהגםאבל-מרכיביהכלעל

מראשהמודע"רב-המג"שליותר'ומתסכלת
נדמההקריאה,שנמשכתככלקסמיו.לכשלרן
לשובכדיאלאנועדלאהנפתלהתודעתישהמסע

וש"רמייה"בנקודת-המוצא:לבסוף,ולהתבונן,

אלאמתפוגגת,שאינה-הקוראגםחששבהזו'

האכזבהאלאאינה-ומתעצמתהולכת

ואפילוהאנושית,המילהכיההכרהשבפיכחון'

עולמות,מחולליאינםהטהורה,השירה"זהב"

המילהחזוןגםהואהקוסמיהצדק""חזוןוכי

 .) 38<עמ'לבדו""לאלוהיםוהוא-האלכימית

לאהבותלצחוקעכשיואנישיכולהוא"מזלי
בתוםדמנומכריזכך ,)םש(הישנות"הרמייה

שותלהואלפרצי-הרגשמבעדאולםיצירתו'
החדשה!האצולה"המדע,מלכתחילה:כבררמזים

אחרד?"יסרבלשארדמרעמתקדם!העולםהקדמה.
 .)ה.א ,שליההדגשה- 10<עמ'

"כלהבא:בתיאורנתבונןזו'נקודהלהבהירכדי
האדם,עלהאמצעים,בכלהתקפה,תהיהשירתי

עליוהיהשלאהבורא,ועלהזאת,חיית-הפרא

זה,עלזהייערמוהכרכיםכזאת.חלאהלברוא

אלאבהםיהיהלאואף-על-פי-כןחיי'סוףעד
רוחיעינילנגדשעומדהזה,האחדהרעיון

האנושיתחיית-הפראעלזו"התקפה"תמיד!".י

דיקאס,איזידורמפיכאןמובאתבוראהועל

שלו'מלדורורששירימלוטראמון"'"הרוזן
בלידמנועלהשפיעו , 1869בשנתשראו-אור

ספק.

כיקאמי'אלנומצייןהמורדהאדםבחיבורו
מקבלתכבהמה""היטמטמופסקלשלקריאתו

אכן' 2 ,"מילולית"משמעותלוטראמוןאצל
המוצגלאלוהיםלועגאונס,רוצח,מלדרדור

בדמותותוקףכרישעםמתעלסשיכור'כקבצן
זהמסוגהתפרעויותהרקיעים.יושביאתדיונון

שגםאףבגיהנום.עונהדפיביןלמצואניתןלא

בנקיפותלעיתים,נתקף,דיקאסשלגיבורו
אירוניתנימהלזהותניתןשביצירתוואףמצפון'

במתכווןנמנעדמנוכידומהפרודית,ואפילו

גםבהן;לוקיםמלדורורששיריההקצנותמן
דבר-מהאיתני-הטבע,עלמסתערהואכאשר

דמנו'קרובלמלדורורבניגודומרסנו.בעדועוצר

עצמומציעהואאמנם-לאדמהיותרהרבה

יודעהואאולם ,) 27<עמ'האש"לאל"לשמש,

כ"יםבאישן'להיכלותנגזרתאוותיועלכי
הואאמנם, .) 30<עמ'החמה"בתוך /ע ?7שנט

המסמנותהתולעים,-החיות.שלב"אושרןמקנא
הבתולים!"תרדמתוהחפרפרות,תוהו'שלתום

"זבובוןשללגורלועיוורהואאיןאולם ,) 26<עמ'
בסמימאוהב-מרזח,ביתשלבמשתנהשתוי

 ,) 28<עמ'ז;וכןה!"אחתאורשקרןצמחים,

בניגוד-יצירתובמבנהגםעדויותזהלריסון

עבונהמלדורור'שירישלסדירהבלתילרצף
שמתוכהשירית,תבניתבבירורניכרתבגיהנום

תרגיל.זההיה"תחילהוחד:צלולקולבוקע

יכולהכזושורה ,) 24<עמ'השתיקות"אתכתבתי

המכנההמחושב,ואלריעל-ידיגםלהיכתבחיתה

ביכולתםאיןבאשר"תרגילים",משיריוחלקאת

מסבירהייתי"ואזהשירית.האידיאהאתלהגשים

מילים!"שלכהזיהשליהכישוףהתחכמויותאת

קולבוקע ,הסוער ,המיוסרהדידוימן :) 26<עמ'

הלך-הרוחאתלקוראיו'ואףלעצמו'המפרש
אחוזהואשבגללןהסיבותואתנתון'הואשבו

ב"כישוף".

-ומושכלמודעבשימושלהבחיןניתןבנוסף,
במרכיביםדמנושעושה-משועשעאףופעמים

הוואריאציותלמשל' .יצירתושלהדרמטיים

האמונה"התבונה,הקדוש:השילושעלהשונות

שילוששלהיפוךמעיןאו ,) 10<עמ'והמדע"
בשלגיהנוםהזעם,בשלגיהנוםלי"מגיעזה:

שלמקהלהליטופים;שלוגיהנום-הגאווה,

עצמההיצירהבלשוןגם .) 18<עמ'גיהנומים"

ולקריאותלזעקותמבעדיד-מכוונתלזהותניתן
נמלץוסגנוןגבוההשפהשביןבשילובהןהזעם;
לשוותבניסיוןוהןעממיים,וניביםסלנגלבין

א, ?7 ; ,ב~ן"אוטונומית:צליליתמהותלמילים

(בצרפתיתרקוד!"רקוד'רקוד'רקוד'זעקות,

 " S "-הבהןשמהדהדתחד-חברתיות,מילים-
 faim, soif, cris, danse, danse ,השטנית:

! danse, danse , 'משופעתאףהיצירה ,) 13עמ
ניתניםשאינם-זעיריםפנימיים,בחרוזים

 mage ou "[מלאך"או"רב-מגכגון-לתרגום
ange "[, בעתובההסוחף,לאופיההתורמים

 .בטמפולשליטהמסייעים
השטני"החתןהשוטה,"הבתולהדוגמתקטעגם

ב"אי-הסדרסדירותשלגווןמגלה ) 23 • 19<עמ'

לפיסקההןמרמזהואבאשר ,) 26<עמ'שבנפשי"

והן ,) 13 • 1 ,ה"כ(מתיעל-פיהבשורהמתוך

אותוש"חתנה",פסיכה,עלהמיתולוגילסיפור
לראותו'עליהושנאסראיום,לנחשחושבתהיא
-החתן·'כמובןהוא,(דמנוהאהבהאלאלאאינו

לעומתורלן'השטני;והנחשקופידוןשלמזיגתם
שלניגודההואהשוטה","הבתולהשהואזאת,

שאהבתיקרה"וכך-בנשים""היפהפסיכה

 .) 30עמ'חזיר",

בהנחייתדמנו'שלקוראיואתמוביליםאלהכל
אל-"התבהמויותיו"בשעתגם-המודעקולו
היצירה.בסיוםלוהממתינההאמת

ג.

הנערמכריז ,) 30<עמ'אגדית"לאופרה"הייתי
עימתמכרוחבית"מקהלהבין ,ואכן , 19 •הבן

<עמ'גיהנומים"שלו"מקהלה ) 16<עמ'זמר"

 ,ואגברשלרוחוהדיבגיהנוםעבונהניכרים ,) 18
אותןשלבפריזגדולהלהצלחהזכושיצירותיו

"טנהויזר":האופרהעלבודלוכותבכךהשנים.

העקרונותשניביןהמאבקאתמציג'"טנהויזר'

האנושי'הלבאתהמערכהלזירתלהםשקבעו
השמים,נגדהשאולהרוח,נגדהבשראומר'הווי

ומידתכףמוצגתשניותאותהאלוהים.נגדשטן

זה ) ... (ורעאחלהשאיןבמיומנותבפתיחה,

להיותבאמת,אמנותיותשהןהיצירותשלטבען

לדעתי'הפתיחה,להשאות.נדלהבלתימקור
השירהשירות,בשתיהדרמהרעיוןאתמסכמת

להשתמשאםשהן'התשוקה,ושירתהדתית
קצוות,כשניכאן"מוצבותליסט,שלבלשונו

 3בסיום".איזונםאתהמוצאים

לתיאורגםאלהדבריםיפיםדעתי'לעניות
מדגישה"אופראי",שלה,זהפןדמנו.שליצירתו

מותחתהיאהסוגסטיבית;סגולתהאתבמיוחד

רומנטיתברוח-הוידויית-מתייסרתהסאגהאת

היאזאתעםויחדהקצה,עדכמעט-מובהקת

מזמורים:"שרםבסיום:"איזונה"אתמוצאת

הרוחני)המאבק ... (כף-רגלמדרךבכללהחזיק

חזוןאבלהאנשים;שביןכמלחמותממשאלים
ההדגשה , 38<עמ'לבדו"לאלוהיםהואהצדק

 ....בגיהנוםעונהמזכירהזה,בהקשר .)ה.א-שלי
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וורלןדמנושלפורטרט

"דרמה-לכתובואגברפעםשביקשיצירה

את"המנצחים",בשםכהגדרתו'בודהיסטית",

לביןהתשוקות,עלוהוויתורהטהרהשביןהמאבק

שיריוממחישיםהדרמתית,האמנותיתהמסגרת

שלטהרתןהיאהטהרהלמעשה:הלכהדמנושל
עצמם.החייםדרמתהיאשהדרמהבעודהמילים,

משמעויותיולשתיביטוינותןדמנושלה"פסיון"
-והייסוריםהתשוקה-זהמונחשלהמילוליות

פעםהקצוות":ל"שנינושקתהמרטיריתודמותו
מהלכיםהמקצועותשכלהאלילים,עובדהוא
האיכריםכלושכירי-יום,"אמניםאימה:עליו

בן-דמותוהואופעם ,) 9<עמ'מתועבים"כולם

הילדיםגם-האומללים:"לכל'הקוראישושל
שאפתחכדיאתכם,שאנחםכדי-הקטנים

אנשים-המופלא!לבבי-לבבי'אתלפניכם
לבדו'הואבי'אמונכם ) ... (עמלים!מסכנים,
ענק"לגימתבולעהוא ,) 18<עמ'אושר"ימלאני

סגפנותחייחיכסוקרטס, ) 16<עמ'רעל"של

 ,) 36עמ'עוד!",לדבריודע("אינניכבודהא

משוטטהוא ,) 13<עמ'דארק!"ז'ןכמו-ו"סולח!
 ) 32(עמ'המערב"מ"ביצותאינסופיות,בדרכים

"החכמהשוכנתשםשבמזרח,למולדתועד

חופיבין ,) 3 3(עמ'והנצחית"הראשונה

לסוףו"עדאירופה,יבשתשבקצהארמוריקה,

ועלעוליהצלליםמולדתלקי~ך:ה,עדהעולם,
אתמוצאהואאיןזאתובכל .) 30(עמ'הרוח"

במאההייתי("מהתגאליבעברולאמבוקשו;

היום",רקעצמיאתמוצאאניתמידהקודמת?

מהיראינוהמדע"אה!העתיד:בחזוןולא ) 10עמ'
ה"גביעאתיגלהאםגם .) 33(עמ'בשבילנו!"דיו

בזהביו:לגעתיוכללאכייודעהואשלו'הקדוש"
(עמ'יכולתי"לאולשתות-ראיתי'זהב"בוכה,

25 (. 

רשמתי"בלילות,"איזונו",אתמשיגהואכך

את .להיאמרניתןשאינואת

למקומן"הצמדתיהמערבולות
מערבולות,אותן ,) 24(עמ'

הפואמהאלגלוגלשנת
הימי"הקברות"ביתהמפורסמת

לרוחדווקאשייכותלואלרי'
דמנושלה"בהמית",האנושית,

להנותןהיצירהשסוףולהכרה,-

לקויהבמהותמפורש,ביטוי

ביודעין'מושלמתבלתימטבעה,
משוםבה,ולהיאחזלשובשיש

אחד"שבגוףהאמת-בלתהשאין
גם ,) 38(עמ'אחת"ובנפש

לוותריכולאינודמנוביאושו'

משוםהזו'החיה""הרוחעל
שאחריההמילולית"ש"המשמעות

הבריאהבכוחמקורהאיןתרהוא

שלבשילובואלאלבדו'האלוהי
האנושית.החייםברוחזה

על-בכוחות~סדשאני"האמנתי
עצמישאתאני)אני! ... (אנושיים

אלמוסר'מכלחופשירב-מג,אומלאךהשמתי

הקשההמציאותאתלחפשועליהףשבתי'האדמה
 .) 37<עמ'איכר!"חיקי!אלולאמצה

- 37בגיללמותועד-זהאיכרשלשתיקתו

פריאתלקוראיושהותירסופובמיוחד.רועמת

כרצונם;בולעשותלהםוהניחומכאוביו'עמלו
שבעל-פהתורתואתשהותירלישו'בדמיון-מה
עלמעלהזהנערשלערמומיותולתלמידיו.

היצירהשלגורלהכיהביןכברשבחושיוהדעת,

להלךיצאבטרםעל-כל-פנים,לה.מובטח
לידתהעללברךלהרים,מעברלחופים,"מעבר

 ,) 36<עמ'חדשה"תבונהשלחדשה,עבודהשל

נקללבל"עבדים,קריאתו:אתלעולםשיחרד
 •החיים",את

מקוםמראי

 1המרמןאילנהמצרפתית: Iמלדורורשירי 1לוטראמון . 1

 • 90עמ' 11997עובדעם

עם Iארדצבימצרפתית: ,המורדהאדם Iקאמיאלנו . 2
 • 72עמ' , 1970עובד

מתוך:נפריס",וטנהויזרואגבר"ריבודבודלו,שאדל . 3
פרנקל,מיכהמצרפתית:כתר, Iואבגרמריכדרמפחדמי

 • 96 • 7עמ'

"קשב"בהוצאתאורשיראהמסותספרמתוך-המאמר

ומקראלמשפטיםסטודנט , 23בןהולנדראורי
תל-אביבבאוניברסיטת

דרתןשי

כביסה
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נדיר;תצפרים:פמ;

 . : •ד. :

ל~יר ~:ן:ג;ע~;~~ין 1ד 7 ;פ~
 • 1לנדק
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 ,ם;ק~~
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 'יג~~~ת p~שף
ס~ךרירית,י;נף~ף 7 ~ א~~א;
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:בפ;ע.~ק ש~~ת [lנכן~אן'
~ךזפ;ת~~ים 7ףק~ת;ת
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ry ן ם~~ך;'זם~ry :סךח;ב~לס~ר'
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רומא.ילידמירושלים, 33בןסרמונטחמרקו

21 
 2002ינואר



התוכותכפייתשקו 1:~ו
שחםדור

ז'י'(ג
ז

r,ן Q, ן(
\ ,, ~ 

r,7 "ן ?,, J 
י'ז

כאןמתהלכתבארץ.מנשבתרעהוחiנ
מתוךמהלכיםלההעושיםשישאגדה,

בגללבתוכםהמבעבעכבוש,זעם
לההנכנעיםוישומדומים,אמיתייםקיפוחים

שנעשהוהיא,וסתגלנות,רוחנמיכותאיזומתוך

עלהאשכנזיתהתרבותאתלכפותניסיוןבארץ
עלגלויותנדברטוב,אחרות.תרבויותבעלי

הערבית.בחברההתרבותיששורשםהמזדהים,

השקרנגדמתקוממיםמעטיםורק ,לנומספרים

תרבותםאתמצאולארץ,בהגיעםשאלה,הזה,

מודעבתהליךניתצותמסורותיהםואתמזולזלת

היהשאולילהסכיםמוכניםשבהםהלב(טובי

בשללעליהם,נכפתהשבולא-מודע)התהליך

כאלה,דבריםלכפותחברהיכולהשבהןהדרכים

האשכנזית"."התרבותהיאהלאאחרת,תרבות

מקיפוחניזוןהתרבותיהקיפוחשסיפורספק,אין

להכחיש,אפשראי .הכלכליהקיפוח ,אחר

לבניגםרבהובמידההמזרח,ארצותשליוצאי

הזדמנויותפחותבארץהיושלהם,השניהדור

אירופהליוצאימשהיובעבודהכלכלילקידום

הביטויאמנם .הארץילידיולצאצאיהםואמריקה

כולל"המזדהים",אוהמזרח",ארצות"יוצאי

ביןגדוליםהבדליםהיוהכלכליבתחום .מדי

הראשוניםאפריקה.מצפוןלבאיםמעירקהבאים

היומהםרבים ,יותרגבוהההשכלהבעליהיו

לתפוסלהםשאפשרוחופשיים,מקצועותבעלי
ייןעבכאןאין .החכרתיבסולםיותרגבוהמקום

האחרוניםביןגם ,שכןאישית.רמההבדלישל

אבלכללית,השכלהבעליבארץ-מוצאםהיו

ורביםלצרפת,הדרךפתוחהחיתהאלהבפני

הסולםבמעלהמהרהעדטיפסושםבה.הלכומהם

בצמרתאפריקהמצפוןיהודיםלמצואוניתן

ניכרלחלקאבלצרפת.שלוהכלכליתהתרבותית

הקמתאחרילארץאפריקהמצפוןשהגיעומאלה
שימושבולעשותשיכלומקצועהיהלאהמדינה

הכלכליהמאבקכללית.השכלהחיתהלאוגם
הראשונותבשנותיהםלהיאבקשנאלצווהחברתי

ואחריהם,לפניהם ,נאבקושבומזהקשההיה

תחושתומכאןהאחרות.הארצותמרובהבאים

צפוןיוצאיביןיותרעמוקהנטועההקיפוח

מתוךאליהמצטרפיםקרובותשלעיתיםאפריקה,
השינויאבלאחרות.מזרחארצותיוצאיאמפתיה

הואוהחברתיותהכלכליותמהבחינותבארץשחל

בצמרתמזדהיםלמצואניתןהיוםעצום.

התקשורתיתהצבאית,הפוליטית,הכלכלית,

אלהשלשיעורםתחומיםבכמהוהבידורית.

האוכלוסייהבכללמהוויםשהםלאחוזמתקרב

בתחוםכינכון .עליועולהאפילוובאחדים

רחוקעדייןהמצבהאקדמיהקידוםהזדמנויות

האקדמיהסולםבמעלהשעוליםוככל ,מכך

שלסיבותיהמזדהים.ופחותפחותבומוצאים
 ,עדתי-חברתיבקיפוחנעוצותאינןזותופעה
ממוצאםנבעלאהכלכליהקיפוחשגםכשם

הערביםאתלהוציא(ונאהאנשיםשלהעדתי

אםכימוצאם)בגללגםמקופחיםהםזה,מכלל

ההיסטוריות.הנסיבותמן

המאהשלוהארבעיםהשלושיםהעשרים,בשנות

לשניבארץשחיוהמזדהיםהשתייכוהעשרים,

מהם,רביםהיואחדמצדהכלכלי.הסולםקצות

עדבוהםוהשכלה.מקצועחסריהתימנים,ובעיקר

העונישכונותאתואכלסושחורות"ב"עבודות

ביןהיוהאחרהצדמןאבלהגדולות.העריםשל

סיטונאיםבארץ:העשיריםגדוליהספרדים

אנשיונכסים,קרקעותבעליבנקאים,ויבואנים,

ועורכי-שופטיםהמנדט,שלהגבוהההפקידות

הקמתלפנילמדתישבההרצליה,בגימנסיהדין.

המשפחותעלהמזרחיוצאיהשתייכוהמדינה,

שליוקרתייםהיותרברבעיםגרוהםהמיוחסות.

ואלו ,משלנוגדולותיותרהרבהבדירותהערים,

משובח,מעץוכבדיםגדוליםרהיטיםמלאותהיו

חרסינהוכליפרסייםשטיחיםבדולח,נברשות

הםהשפע.בשורותושאררוזנטלושלמייסןשל

האשכנזים, ,אותנולהזמיןילדיהםאתעודדולא

 ,שלנוהדירותלבתיהם.הנחותים,המעמדותבני
הגימנסיהשתלמידילזכור(וצריךהאשכנזים

ושכרהתיכוןבתלמידילמיוחסיםנחשבוהרצליה

השכבותבניאתרקבההשאירהגבוההלימוד

אתאוה"פרוטקציה"בעליאתמבוססות,היותר

בשיכוניםממוקמותהיוהמחוננים),התלמידים

קטנותהיוהןהערים,בשולישנבנועממיים

תלמידיאתאליהןלהזמיןיכולנולאדל;וריהוטן
 .בדלותנולהתביישמבליהספרדיםהכיתה
והשלושיםהעשריםשנותעולישלהמכריעהרוב

מעמדהיוהםלהתבסס.הספיקוטרםמאירופה

ההסתדרות,שלהנמוכההפקידותהפועלים,

היותרלכלאוהלאומיים,והמוסדותהעירייה

בקלותלהיזכריכולאניהנמוך.הבינוניהמעמד
שלמדוספרדיםעשיריםבניבעשרים-שלושים

היותרולכלשליהמחזורשלהכיתותבארבע

מעטיםרקאשכנזים.עשיריםשלושהאובשניים
השלושים,בשנותשהגיעוגרמניה,מיוצאי

רובםלארץ.עימדולהגיעהונםאתלהצילהצליחו

היובלבםגםמלמטה.להתחילצריכיםהיו

שזלזלוהוותיקיםעלותרעומתקיפוחתחושות

האלההרגשותאתאבלרגליהם,אתודחקובהם
זאת,אחריהם,הבאיםלדורותהורישולאהם

כמו ,הכללאפריקה.מצפוןהבאיםמןבשונה

בעליהיוהוותיקיםההגירה,ארצותבכל

בעמדותהמחזיקיםהמבוססים,האמצעים,

בעולם,אחרמקוםבכלכנהוגוהם,ההשפעה,

אתלדחוקמהחדשיםלמנועכדיאמצעיםנקטו

תקופהעצמםמצאוהחדשיםואילומהן.רגליהם
הם ,שהצליחועדנחיתות,בעמדתלמדיארוכה

לעצמםלפלסאחריהם,הבאהדורבניאועצמם,

סולמה.במעלהולטפסבחברהלהשתלבדרך
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לשעברהמועצותמבריתהבאיםמהוויםבימינו

 .לכךבולטתדוגמה
הביאההמדינהשנותבראשיתההמוניתהעלייה

כמולאשכנזים.הספרדיםביןהגלגללהיפוך
אירופה,ממזרחהבאיםגםערב,ארצותיוצאי

לרביםאבלכל.בחוסרהנההגיעוהשואה,פליטי

המלחמהלפנילכאןשבאוקרוביםהיומהם

ובכלהאמת,אתלומרוצריךבקליטתם.וסייעו
צודקותהמזדהיםשלהקיפוחטענותלכךהנוגע

הממשלתייםהקליטהמנגנוניבהחלט:
בלאמאירופה,הבאיםאתהעדיפווהסוכנותיים

הםגזעניים.לכנותםשמותרמטעמיםגםספק
שבהםבמקומותהגדולות,העריםבקרבתשוכנו

יותרמכניסהתעסוקהלמצואסיכוייםלהםהיו

מחוסריהמזדהים,לעומתיותר'מהרולהתבסס
שרובןהפיתוח,לעיירותשנשלחוה"פרוטקציה",

ביסוסבהעדרשמקורןבבעיותהיוםעדנאבקות

סובליםיושביהןואשרנאותוחברתיכלכלי

ים.נחותמ"תנאי-פתיחה"

הנסיבותמןנולדהואהאמיתי.הקיפוחכאןעד

לב,אטימותגםנוספהואליהןההיסטוריות,

עדתי-גזעני.רקעעלהעדפהלכלהאופיינית

נסיבותגםשישהאמת,אתלומרצריךאבל
שניתןאי-שוויון'שלמצבשהולידוחברתיות

(משפחתוהכללמןיוצאיםגםישכקיפוח.להציגו

חיתההשושלת,מייסדרוטשילד'אנשלמאירשל
במשפחותהגדליםילדיםאבלילדים),מרובת

השקריהישראלי(שהאתוסילדיםמרובות

ברוכותסגי-נהור'בלשוןלכנותן'מתעקש
ההוריםטרומי.מקיפוחרךמגילסובליםילדים>
אותהילדהאוילדלכללהקדישיכוליםאינם

במשפחותלהקדיששניתןמטפחתתשומת-לב

ילדיםמרובותמשפחותילדיילדים.מעוטות
בפיגורנתוניםכברכשהםהספרלביתמגיעים

שגדלוילדיםאותםלעומתלימודי-השכלתי

השקיעוהוריהםואשרילדיםמעוטתבמשפחה

ראשיתאותםלימדורבה,תשומת-לבבהם

ושיריםסיפוריםלהםקראווהחשבון'הקריאה
מושגיםלהםוהקנומאוירים,ילדיםספרימתוך

המתחיליםילדהאוילדכללי.ידעשלראשונים
מעמיקפיגורםפיגור'שלבמצבלימודיהםאת

הלמידהקצבאתלהדביקיכוליםמשאינםוהולך

ונחשליםבכיתותיהםהאחריםהתלמידיםשל

הספרמבתינושריםהםדברשלבסופואחריהם.

ספרלבתימופניםשהםאוהלימודיםתוםלפני
אתומזניחים"מקצוע"אותםמלמדיםשבהם

למהמסויםהסברכאןישהכללית.השכלתם

להשכלהבמוסדותהמזדהיםשלכקיפוחםשנראה

הישגיביןההדבלאתרבהבמידההמשקףהגבוהה,
הילדיםמעוטותהמשפחותילדישלהלימודים

הילדים.מרובותהמשפחותילדישלאלהלעומת

ההתחלהבנקודתגםמשתקףהואדברשלבסופו
אלהילדיםשלומקצועיתכלכליתהנחותה

להביןמוכנהשאינהאוכלוסייהקבוצתבהתברגם.
עומדזהאםגםהילודה,אתלצמצםשצריך

אינהשלה,הקודמיםהדורותלמסורתבניגוד

צאצאיה.עלנחיתותעמדתכופהשהיאמבינה

עלומליניםמתוכההיוצאיםהאינטלקטואלים
לצאתמוכניםאינםאךאותם,המקפחתהחברה

יכולים,שלהם,העדתית-דתיתהמסורתנגד

לאבמצבאשמיםעצמםלראותזה,במחדלם

מנימוקיםילדיםריבויהמעודדיםמאחרים,פחות

מבקשיםהםכאשראבללאומניים.אודתיים

וזהבנסיבותשמקורוזה-הקיפוחאתלהציג

כניסיוןתרבותי'כקיפוח-בבני-אדםשמקורו

ולכפותהתרבותיתמורשתםאתבכוחלעקור

בצעדנכנסיםהם"אשכנזית",תרבותעליהם

 .השקרלתחוםבטוח
שלהראשונותהשניםשבחמישיםהיא,האמת

התחוללההעשרים,המאה

גםמהבמידת(ובארץ

העבריתהמהפכהבתפוצות>

כאןליצורביקשהזוהצעירה.

צריךאבלחדשה.תרבות

הזאתלתרבותבמפורש,לומר

עםקשרשוםהיהלא

ליצורהניסיון"אשכנזיות",

מתוךנולדזוחדשהתרבות
מזרחשלהיהודיתבהוויהמרד

ההוויההיאהלאאירופה,

שנתפסה"האשכנזית",

ייצגזהמושגכגלותית.

וחברתיותאישיותתכונות

לדוןבדעתיואיןשליליות,

האמתמןהיהכמהעדכאן

אבלהזאת,בהתוויהוהצדק

שלתחושתםחיתהזאת

שלהראשוניםהדורות

אתמשהעבירוירדההאשכנזית",ב"הברהתלוי

שלהםהריתמיוהיסודהספרדיתלהברהשיריהם

הערביתהתרבותלמעןהתמרדו.מעטיםרקנפגע.
לשלם.מחירישקצת.לסבולראויהחדשה,

שקדויצירתהשעלהחדשה,העבריתהתרבות

אמורהחיתהשנים,מיובליותרבמשךבארץ

תרבויות,ממזגתחדשנית,תרבותלהיות

ההווהאתלעצבשוקדתעברה,כלפיביקורתית

בעברמחפשתהעתיד'אלצפייהמתוךמחדש
ומבקשתהמודרנילאדםערךבעלייסודותהרחוק

שוםבהחיתהלאהמתחדש.בקייםלשלבם
של"ספרדיות",על"אשכנזיות"שלהעדפה

נשכחיםדברים"מזרחיות",על"אירופיות"

הסובבת,הערביתבחברהדווקאאבלוהולכים,
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כרמיבוריםצילום: , soה-שנותבמעברה,

לארץהחלוציתהעלייה
הבולטיםהדבריםאחדהארץ.ילידיושלישראל
האלההצעיריםהמהפכניםמרדושבהם

שייצגההשפהיידיש,שפתחיתהוממשיכיהם

הגלותיות.כלומר"האשכנזיות",פסגתאת

העשריםבשנותכאן'פעלביידישלמאבק
מגיבי"גדודהעשרים,המאהשלוהשלושים

טרורואפילואלימותפעולותשנקטהשפה",

עסקיםנגדוגםבפרהסיהיידישדוברינגדמתון

נטוהכפייהבליגםאבללועזיים.שמותבעלי

עבריים.שמותלעסקיהםלתתהעסקיםבעלירוב

לבנון",ו"שלג"נוגה""עטרה",נקראוקפהבתי
"שניר"או"חרמון"קראוגלידהממכרלבתי

בתיהחרמון>.הרשלמשמותיואחד(שהוא

(בדומהבעליהםשםעלנקראולאאםקולנוע,

כינויבערבית,שהוא,שם"מוגרבי",לקולנוע

כ"עדן",בשמותנקראואפריקה),צפוןליוצאי

שבאוואנשים"מגדלור","ארמון","אופיר",

להיגוימילדותםרגיליםוהיואירופהממזרח

עצמםעלכפוהעברית,השפהשלהאשכנזי
הפופולריותהספרדי.להיגוילעבור(מרצונם!)

היהשיריהםשמשקלמשורריםשלשלםדורשל

ממחדשירביםמצאוובמסורותיה,חייהבאורחות

ראוידגםהארצישראלית,העברית,התרבות

שאותוהמקראלחוויקרובלהםשנראהלהעתקה,

שללבםאתשבההערביהמזרחלהחיות.רצו

ומנהגיםלבושלעצמםסיגלווהם"השומר"אנשי

משההסופרהערבים.שכניהםאצלשראו

היהשלוהעט(שםאוקראינהילידסמילנסקי'

מזרחית.רומנטיקהספוגהיהמוסה),חווג'ה

בעיניושנראהלמהנתונהחיתההערצתו

למחנההשתייכותווחרףהערבית,כאצילות

היושהיוםפוליטיותממסקנותנרתעלאהימין'
בר-אדון'פסחקיצוניות.כ"יוניות"אותןרואים

אפנדי),עזיזהיההספרותי(כינויופוליןיליד

אמפתיהמתוךוכתבהברוריםביןממושךזמןחי

מזיכרונותאחדחייהם.אורחותעלאמיתית

שמן'בבןבביתוהביקורמןהואשליהילדות
הערביתהסוסהאוכףעללפניואותיהושיבשאז
אותיוהקסיםהסמוךג'ימזוהכפראלודהרשלו

עםבערביתשגלגלוהידידותיתהחופשיתבשיחה
שראשונילהזכירצריךהאםבדרכו.הנפגשים
הכניסואלאבערביתלקללרקלאלמדוהפלמ"ח
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והפינג'אןהמדורהסביבהישיבהסגנוןאתלארץ

הערבים.למנהגישטחי)(ולוחיקוימתוךשנולד

שאימצוהפלמ"ח,שלהערבית""המחלקהאנשי

מבצעיותלמטרותלכאורהמזרחיים,גינוניםלהם

מיותרנמלטולאערב,מדינותבתוךפעולהשל

 .המזרחיהחייםלאורחהערצהמשמץ
לשיאשהגיעההחדשה,העבריתהתרבות ,הכלל

השלושיםהעשרים,בשנותהיוצרכוחה

גםרחוקהחיתההעשרים,המאהשלוהארבעים

היאהמזרח.בתרבותמזלזולוגםמ"אשכנזיות"

העולםשלבתרבותואמנםגבתמערחיתה

הרוחבנכסיבוריםהיולאגםוראשוניה ,האירופי

כאורח-מהםשהתנערואףובמנהגיה,היהדותשל

התרבותלהניכסהמראשיתהמחייב.חיים

הרוסיתהתרבותיצירותאתהחדשההעברית

ספריםקוראעםומתמידמאזהיוהרוסיםהגדולה.

ספרשלמהדורההחדש",ב"יישובדבקזהוהרגל

המדינה,הקמתשלפניבתקופההכילהחדשעברי
פחותלכדיהגיעבארץהיהודיםכשמספר

טפסיםמספראותוהיום,ממספרםמשמינית

בתקופתממוצע.ספרשלמהדורההיוםשמכילה

בדתבתרנמהלוהחמישית""העלייה

הגרמניתהתרבותשלזרמיםהארצישראלית

הרגליעל"חיקים",עימםשהביאוהגבוהה

מושרשיםשהיולקונצרטיםוההאזנההקריאה

נוסףרובדעימןהביאוהבריטיהמנדטשנותבהם.

לימדו(בזמננועומקהעלהאנגלית,התרבותשל

בשפתשקספירשלאחדמחזהלפחותהספרבבית

הרדודיםהיבטיהעלגםהטבעומדרךהמקור)

לילידיםמייצאתאינהקולוניאליתמעצמהיותר.
מכןלאחרשלה.הגבוהההתרבותאתבמושבותיה

תחילההאמריקאית.ההשפעהקורילהיטוותהחלו

בכל ,כרגיל Iמכןולאחרובמחזאותבספרות

רגליהאתודוחקתעכשיוהמשתלטתהתפלות

הגלובליזציהזה,ענייןהמקורית.התרבותשל

המשותףהמכנהאלהמידרדרתהתרבותשל

היוםעומדהתרבויות,כלשלביותרהנמוך
העברית,התרבותשלהאמיתיותהבעיותבלב

התרבותשלכביכולהקיפוחולאהישראלית,

האשכנזית","התרבותבידיהמזרחית

ממזגתחדשה,עבריתתרבותבארץליצורהניסיון

חדשה,חברהליצירתהרואיניסיוןהיהתרבויות,

שהתביישועללמקונניםלביחדש.אדםאפילו

שאינומי .הפרסיאוהעירקי ,המרוקאיבשמם

שסובלומילהתבייש,צריךלאלהתבייש,רוצה

מחוצהולאפנימה,בתוכושיחפשנחיתות,מרגש

התנערוהעבריתלמהפכההראשוניםהדורות .לו

משוםלאהפולניים-רוסיים-גרמניים,השמותמן

מרמזיםשהםאופחיתות-כבודבהםשיששחשבו

ששמותעמוקשכנועמתוךאלא ,ירודמוצאעל
החייםסגנוןאתיותריהלמומקורייםעבריים
העברייםהשמותלעצמם.לסגלשביקשוהחדש

האשכנזיים,הישנים,השמותאתשהחליפו

כאןהיההזה.הדבראתלסמלבאו"הגלותיים",

אמנם .איננוומכברהיה, .ספונטני ,סטיכיתהליך

עלכפוהמדינהראשיתבימי

בממשלה,שרלהיותשרצהמי

מטעםשגריראו ,בצה"לאלוף

עבריים,שמותלאמץהמדינה,

 ,טעןלאשמוממשניאישאבל
רביםהיוםשטועניםכמו

שהלכוערב,ארצותמעולי

שמותיהםאתועברתוזובדרך

עליושהופעלה ·הערביים,

שהכריחותרבותית,כפייה

במסורתלהתביישאותו

של ,משפחתושלהמפוארת

אחרמשהוכאןשהיה ,שבטו

להיותוכןטבעירצוןמאשר

משותפתחדשה,מתרבותחלק

הארצישראלים,היהודיםלכל

בתהליכיהנמצאתתרבות

התהוותה.

תרבות.כפייתעלהדיבורשקר

לקרואאישעלכפהמישהו

ללכתאחר?ולאזהספרדווקא

הפילהרמוניתשללקונצרטים

ישראל"ב"קוללאופרה?או
עדשבוע,בכלשידרו

המוסיקה","קולשללהיווסדו

מוסיקהשלרבותשעות

קלאסית.מוסיקהשלשעתייםמולאלמזרחית

המזרחיתלמוסיקהבטלוויזיה:כןובטלוויזיה,

פירורלעומתטיים",ב"פרייםרבותתוכניותיש

למאזיניםהנזרקקלאסיתמוסיקהשלושםפה

מקדישהמוסיקהקולאפילו .צדדיבערוץ

למוסיקהשעות-שידורויותריותרבאחרונה

הקלאסיתהמוסיקהחשבוןעללסוגיהאתנית

אניגםהנהאמרתי?מערבית,מוסיקההמערבית.

המוסיקההזאת.הסמנטיתלמלכודתנפלתי

שואלתכשהיאגםאוניברסלית,היאהקלאסית

"כלשונים.עמיםשלמפולקלורנושאיםלה
אמרמוסיקה"למדרגתלהגיעשואפותהאמנויות

התכווןולאשנה,ממאהיותרלפניפייטוחורשיו

שאין ,לסוגיולפופאועממיתאתנית,למוסיקה

תהליך .אנושינפשיצורךמספקיםהםגםכיספק

היום,נמשךהקלאסיתהמוסיקהשליצירתה

הואביצועגםבמוסיקה(כיובביצועבהלחנה

שצמחוהעולם,חלקימכלאנשיםבידייצירה)

הביטויאתבהמוצאיםוהםשונות,בתרבויות

הרוחשלביותרוהמורכבוהעמוקוהגבוההמרוכז

(מהמערבאירופיםרקלאבהםישהאנושית.

אמריקה(מצפוןאמריקאיםאוומהמזרח)

ואפריקאים,אסיאתיםגםאםכיומדרומה),

ערבים.וגםהודים,יפנים,קוריאנים,סינים,

לעצמוקנהסוס,בוהיםאי ,בפריזאשףכוחבא

שרפן.יצירותבביצועהמתמחהכפסנתרןשם

הפופולרייםמןעדייןהואההודימהטחזובין

אוזאבהסג'יווכמוהובעולם,התזמורותבמנצחי

כרמיבוריסצילום: , soה-שנותבמעברה,

הפסנתרניותמןהיאאושידהמיצ'יקוהיפני.

לכלמידהקנהמהוויםשלהןמוצרטשביצועי

בביצועמפליאהצ'אנגשרה .הפסנתרעולם

קנטטותמבצעיהרבהבעולםאיןפאגניני.יצירות

סוזוקי.שלליפניםהמשתוויםנוצריותבאדוק

היאהקלאסיתשהמוסיקהלנותספרואלאז

"אשכנזים",שלמוסיקה

הפלסטיות,האמנויותבתחומיגםהמצבכך

לראות(כדאיהאדריכלותועדוהפיסולמהציור

אפריקהאסיה,בעריהחדשיםהבנייניםאת

נבנוהםהפרסי.המפרץשלהערביותוהמדינות

ויפהבהם,שניכרתאףאוניברסליים,בסגנונות
בתחוםרקמקומיים).יסודותשלמזיגה ,שכך

הרווחותהאופנותמןהניזונההספרות,ביקורת

(מןניצחהבאוניברסיטאות,לספרותבפקולטות

המפרקתההפרטה,גישתזמני)ניצחוןרקהסתם

יצירותושופטתהכללתרבותאתומפוררת

הכלליים,האנושייםערכיהןלפילאספרות
ביטויהיותןלפיאםכיוהחברתיים,הרוחניים

אוגיל""שכבות"מגדרים",מיעוט",ל"קבוצות

אבלאחרות.אוכאלומיניות""העדפותבעלי
המזרחיםטענתאתמפריכהזומגמהדווקא

אתעליהםלכפותמנסההישראליתשהחברה

פולקלוריותליצירותהאשכנזית.התרבות

רשמיםלהעלותאולתעדהמבקשותלמחצה,
גדול.ביקושהיוםישמזרחיות,עדתיותמהוויות

הספרותיצירותאתלראותויחזרויוםיבואאולי

ולאהאוניברסליתהאנושיתהרוחשלכיצירות

כךלידייגיעואפילוואוליהפרטיקולרית,

ערכיומתוך Iעצמומתוךכלשהובספרשידונו
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אוכותבושלההשתייכותפיעלולאהפנימיים,

עשויזה .אחראוזהמגדראולמגזרכותבתה

העולםדרךכך'אוכךאבל'במקצת,להתאחר
רוחנית,עוצמהבעלתגבוהה,שתרבותהיא

בעליאליהוסופחתדברשלבסופואחריהסוחפת

קורהזהעדתי.קהילתי,עממי,שייחודןתרבויות

ישראלבארץגםקרהזהההגירה.ארצותבכל

כפייה.שוםובלאישראל'במדינתכךואחר
תרבויותשלערךשוויוןאינובתרבותהשוויון

מתבטאהואבתוכן.שוניםרבדיםשלאושונות,

שלו'בתרבותלדבוקאחדלכלזכויותבשוויון
אחרות.תרבויותעלאותהלהעדיףאותה,לאהוב

האישיתהעדפתואתהתרבותשרביטאזומבחינה

כיכשאמרהספורט)שרגםכמדומה,הוא,(הרי

המעדיפיםויששקספיראתהמעדיפיםיש

לשחקןחיתה(כוונתוברקוביץאת"בצדק"

עליכם).שלוםשלהראשוןלמתרגמולאהכדורגל

הבדלשאיןהגורסתהפוסטמודרניסטית,היומרה

שהואביןטקסט,הואטקסטוכיתרבויותבין

עלמשורבטשהואביןמשוררים,בשירינמצא

העדפהמעיןהיאגםציבורי'שימושביתכתלי
האישית,בהעדפהביטחוןחוסרבעצםאואישית,

בעלימולאלבנחיתותבעליהאתהמעמיד

סתםוכמוהדתיים,כמוהנחרצותההעדפות

שישהואמקרהלאאוליבורים.
החינוךרבשתהרואיםרביםכאן

חסריבוריםהמגדלתש"ס,של

אותםודנהכלליתהשכלה

ביטויוחברתי'כלכלילפיגור

חברתיתמחאהשל"אותנטי"

ז-תרבותית.

כדיעדלפעמים(שהגיעהמאמץ

לחגיםחדשתוכןלצקתנלעגות>

שייךהואגםהמסורתיים

אחריהזהלחיפוש

להינתקלרצוןהארצישראליות,

"האשכנזיות",החגממסורות

היהודי:הגטוריחמהןשנדף

היההארץ'צעירישלבתחושתם
אתלבטאאמורזהחדשתוכן

החברהואתהחדשה,המציאות

עלכאן'ונוצרתההולכתהחדשה
אהבת"החיוביים":ערכיה

אתוסהעבודה,הטבע,האדם,

גםבןוכמולכלל'השירות
החלוציםראשוניהשוויון.

חדשים,אנשיםלהיותביקשו

ורקעצמם,אתכלקודםלשנות

לחנך'אחרים.לחנךמכןלאחר
מצאואלהערכיםלכפות.לא

סביב-רואהאנישלנו'היפההחלום
שניעת-רצוןשלמבטיםסביב

הזה.השברמןאווילית

העבריתהמהפכהשלהזההניסיון

נעשהחדשהמשותפתתרבותליצור

חברתיתמכפייהלבדכפייה,בלי

שלמרצונםנבעהוזובלתי-ישירה,

ולאהמרכזילזרםלהשתייךרבים

מהרגיםחברתבכל .לומחוצהלעמוד

נוצרהואתרבותי.היתוךכורפועל

מחפשיםהחדשיםהמהגרים .מאליו

אורחותאתמעליהםלהשילדרך

בינםהמבדילותוהמסגרותהחיים

רקהחדש.במקוםהנוצרתהחדשההחברהלבין

שכברלאלהלהידמותמבקשיםשהםהואטבעי
הםהקביעותיסודאתהחדש.במקומםהתערו

ותרבותםהחדשמקומםשלבתרבותמוצאים

הםזהבתהליךכארעית.להםנתפסתהקודמת

עימם,שהביאומהתרבויותיסודותכמובןתורמים

מהמאכלים,הלשון'מביטויישלהם,מהמנהגים
מביאזהכפויבלתיהיתוךכורמהמוסיקה.

סטיגמותלסילוקהתרבות,שללדמוקרטיזציה

ובסופומסוים,ממוצאבאנשיםשדבקוישנות

אותוליוותהתמידלא .לשוויוןדבר'של

~
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טי.די.בדי.חדשיםעוליםריסוס

כרמיבוריסצילום: , sה-סשנותבמעברה,

ארץשלביותרהמקוריתביצירהביטויםאת
נוברמרטיןאמרשעליוהקיבוץ,החדשה:ישראל

שטרםחדשהחברהלהקיםהראשוןהניסיוןהואכי

אמירהשלהאקטואליהמימדגזכברואולינכשל'
שלמותועלכולנושנתאבלבמקוםאבל .זו

במהפכותנעוריםתוםהרבהישההצלחה.

ישאבלהעולם.אתלתקןהמבקשותחברתיות
קרובותלעיתיםילדותית.אכזריותהרבהגםבהן

עשושלאהמהפכותאילכת.מהפכותמרחיקות
המספרריאבצב,וסםיה pשליומנובספר ?זאת

הגדולה,הרוסיתהמהפכהבתקופתשחינערעל

לאלהיהשלאאירועיםלסכםשנהגמורההיה

כמותית"מבחינתאלו:במיליםלהסבירם,ידו

-איכותיתמבחינההתקופה,שפעכאןיש
מהפכותולרע",לטובמעברעומדיםהדברים

שנזרקנולמהפכותהניחותמי.דמגזימותצעירות

באיםהזיקנהעםאבלהזהב.שבילאתלמצוא

הרסגםאםכיהבינהרקלאקרובותלעיתים

הבריחהבמהות,הבגידהבאותההסתאבות,התום,

אחיזתן'אתמעמיקותשאלווככלהעיקר'מן
עלהצורה,עלבשמירההעיקשותגוברתכך

והמיותר.הטפלעלהקליפות,

באנה.מתההצער'למרבההעברית,המהפכה

קמוולאזנחוהובניהורופיהבידינרצחההיא

אתהמחקהתרבותכאןלנוצמחהעליה.להגן

תקופתשלהעולמיתשבתרבותוהנחותהרדודכל

שלקריטריוניםלהשאיןתרבותהגלובליזציה.

פולקלורביןהבדלאיןהולך.הכולפנימי.שיפוט

הבדלאיןתרבות.לביןבידורביןאמנות,לבין

צעירהנמוכה.תרבותלביןגבוההתרבותבין

היאבטלוויזיההמזלגלגלאתהמסובבת

מפסנתרןיותר)(לרובפחותלא"סלבריטאית"

קונצרטיםבאולמילנגןהמוזמןהארץיליד
סיבהשוםאין<ולמזדהיםפופולריזמרבעולם.

כקולשקולו ,)!הזבתחוםקיפוחעללהתלונן

למזמוריושחיברולמיליםלסיר'מתחתהסירים
מס,חשבוניתשלברמההעומדתהשראהיש

כסףהקפיטליסטיבעולם(אםיותרהרבהמרוויח

אדםשלמעמדולהערכתראשיקריטריוןהוא

הסגולימשקלוולהערכתהחברתיתבהיררכיה

באוניברסיטה,פרופסורמאשרלכלל>ותרומתו

מופיעיםשאינםוסופרמשוררשלובוודאי

המכר.רביברשימת

שהבריחהבכךלמצואאפשרנחמהמאודמעטרק

כלליתממגמהניזונההעבריתמהמהפכההזו

שלופירור'פירוקשלכולו'בעולםהרווחת
שללשורההגבוהה,הגדולה,התרבותהפרטת
כאןלחוללהניסיוןעצםשהרינמוכות.תרבויות
שלאבמאמץהשארביןקשורהיהזומהפכה
הכל-עולמיתהתרבותיתבהידרדרותלהיסחף
אותםלסכםשניתןהדבריםמןזהאבלהזאת.
 • ...חבל :בדבלאחתבמילה
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החודששיחת

לעזאזלהשעירעםשיחה 1:~ו
 ] Aח abal [אואכלפרננדושערךרישום

 ] Houellebeck [וולבקמישלוביןבינולשיחה

רייכלברגרותמצרפתית:תרגום

הבינלאומיתהתקשורתדיווחיעל-פיארא~ל:
שפיגל'ל'דרועדטיימס'יורקב'ניוהחל

להתקרבעליואסרווולקבקמישלשל"המו"לים

ממאהפחותשללמרחקהעיתונותמערכותאל

מטרים".

זה ,בספטמברהחמישהמאזכי ,הדברנכוןהאם

שללאמיתואומסכים,שאינךחודשיים,כבר

אפשרהאםראיונות?להעניקרשאי,אינךדבר,

מפחדים?שלךשהמו"לים

אינניבאמתשהרילחשוש.ממהלהםאיןרול~ק:.
אמיץ.איש

למעלה.בעינינחשבאינוהאומץאואכל:
כךעלמולטקתריןמתלוננתב'ליברסיון'

חסרתהתנצלותהודעתהעבירושלךשהמו"לים

 .אותךלחסלהרוציםלאלהכבוד

נוסף,מולטקתריןשלהספרכךובתוךוולכק:
 •המכררבירשימתלראש ,ספרילאחרמיד

'קורגי'מזןהכלבשקלמנט,בזמןצוחקים<אנחנו
והממוספרהיפההנרתיקאתמכרסםוולבק,של

שלו>.הסווטששעוןשל

שהאמןנזכרתמייהקתריןהנה, :אואכל
בתילפנילהופיעהוזמןלאקטלןמאוריציו

שלדיוקנואתשנתייםלפניכשהציגמשפט,

לה!"לה"אומטאוריט.ידיעלמרוסקהאפיפיור

סקנדל"איזה , Art-Pressכתב-העתעורכתאמרה

נכנעתחיתההגלריההנהלתאילונגרםהיה

ומשמיציםוטועליךמטיליםלאהאםלוותיקן".

לךיחניפושבהרדיקליתנחרצותבאותהאותך

מחר?

אחיהלא ,כךלידידבריםיגיעואםגםוולכק:
כלבעצמימזההאינניובאמתכנוקם.חייאת

לחושאולישיכולתיכדרךנקמה,שלרגש

מולחוטםמקרהדרךנתקלעצמיכשמצאתי

גמת:חמתוהערת

בשפההסופריםמבכיריהםהמשוחחיםשני

מלילהיליד ,אואכלפדננדו .בימינוהצרפתית
משוררפרוזאיקון,מחזאי,הוא ,) 1932 (שבמרוקו

יצירות.מאותשכתב ,במיוחדפורהקולנועובמאי

 ,) 1954 (לפריזמגוריואתשהעתיקלפני ,בצעירותו

אתהמשקפים ,מחזותיובמדריד.משפטיםלמד

לבורגנותיחסוואתפוליטילדיכויהתנגדותו
ומכיליםואירוניים,מופשטיםלרובהםולמלחמה,

קיצונית.וטרנסרגסיהסאדיזםשלבולטיםיסודות
הקטןהקברות"ביתביותר:הנודעותמיצירותיו

 ,) 1959 (בבל""בעל ,) 1958 (המכוניות"של

אשור"ושליט"הארכיטקט ,) 1961 ("לבירינט"

מארקסקולישו,שליוצא-הדופןו"נצחונם ) 1967 (
 ,) 1982 (שקספיר"וויליאם

וחיהצרפתיתבשפהכותב ) 1958 (וולבקמישל

ים pי pהחלביצירתובעיקרהתפרסםבאירלנד.
הדחויאתמבטאותיצירותיו .) 1998 (האלםנרםיים

ואנושיות.הומורמלאזאתועםציניוסגנונובחרבה

ישחהפ •בחייםלהיוורתהאחרות:יצירותיובין
וכן ) 1998 (םזערבזיזתבשםמאמריםקובץ ,) 1991 (

לאנורזםהאחרונותיצירותיושתישידה.קבצי
] 2000> [Lanzerote < זולאםפזרםהl> 2001 <, 

"באמצעתת-הכותרתאתשתיהןהנושאות

וולבקבעיתונות,חריפההתנגדותעוררוהעולם",

ובאנטי-איסלאמית.בגזענותהואשם

באליטההבולטיםמןהשניים,ביןהשיחה
התקיימההצרפתית,דוברתהאינטלקטואלית

מועטזמןקלמנס>,כלבו(בחרבתוולבקשלבחדדו

זובשיחהבספטמרב.האחד-עשראירועילאחר
התפכחותשלחדשיםרוחהלכיביטוילידיבאים

העולםשלאוטומטיתלהצדקההנטייהמןהמערב

כלפיחריפהביקורתיתועמדההשלישי
 .האיסלאמיהפונדמנטליזם

קטנותבאותיותמופיעותאואכלשל(הערותיו
נתונותהמתרגמתהערותרגילים.בסוגריים
מרובעים)בסוגריים

עניד wבאותואליזההשאנזבשדרותחוטם

התבגרותיימיכלאשרזה ,לקבצןשנעשה

 .יחדלמדנובוהתיכוןשלבשירותיםביהתעלל

הרומןשלהמרכזיתהדמות ,מישלאבלאואכל:
נקמה,עלחושבכןהואפלאםפורמה,שלך

איסלאמייםפונדמנטליסטיםשלטרורכשקבוצת

גופתהאתביניהםמגלהוהואתיירים 117רוצחת

וחלקיהמבותרתכשהיא ,ואלריאהובתושל

פזורים.

ברטוןאנודהכברהכריזלאהאםוולכק:
בטרםרבזמןהסוריאליסטית]-התנועה[ממייסדי

-60הבשנותהסוריאליסטיתבתנועהחברהיית

תתקייםשלאאולעוויתיתתיעשה"האהבהכי-

כלל"?

בפנימכאבמתעוותהחבולמישל ,אכן :אואכל
לאשלעולםומביןואלרישלהמבותרתהגופה
מבטאתמכאובברובמשפתיה.לחיבותעודיוכל

כהלסקנדלשגרםהמשפטאתברומןהדמות

כשאניהתלהבותשלצמרמורתמרגיש"אניגדול:

אתשונאאני ...טרוריסטשהרגומתבשר

חיי".אתהרסוהם ...האיסלאם

כדבריך> ,מישל(שלזהלצמאשותףאינני :וולכק
בו.להיסחףשאפשרמביןאניכיאףלנקם,

כיום!נקמהעללחשובילדותיכךכלזהאואכל:
 .צפויבלתי ,תמידיגיחהמחר

הבלתישל ,הזוהאפשרותאתיבטאוכיצדוולכק:
השמצההואוולבקשל"הרומןשכתב:זה ,צפוי

 " ...מפלצתית

ימינושלהניאו-אינקוויזיטוריםאצלאואכל:
הלהבותלביןהשוטריםבין-תחרותהתפתחה

ספרךבעי~יהאינקוויזיציה].ללהבות[הכוונה
והפואמההטרקטט-האתיהואפלאםפורמה
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 .זמננושלהלירית

לכףאותישופטשאתהשניםכמהכברוולכק:
יכולאני ,ואיתןלה.ראוישאינניבנדיבותזכות

 ,היתרביןאחרים>מוזריםכמהעוד<עםלדבר
הכלים,אלונחבאהחיהמתמטיקאים,גדולעל

בפומביהצהרתילפיכךגריטנדיק.אלכסנדר

 ·א"ה·הואאתה ,שליידידמשאתהשיותר

ביןמילים[משחקשלי. ] A-mythos [מיתוס"

Ami -ל-ידידA-mythe , שפירושו:ניאולוגיזם

רקראיתיהנכונהבדמותואביאתמיתוס].ללא
רקהאחרונהבפעםזאתוגם ,מבוגרמשנעשיתי

עצמנו.עללומרדברלנואיןשנים.חמשלפני

 !] Ren [רןקוראים ,לאביך ,לווהריאואכל:
לךשהעניקהאדםמחדש].שנולד[בצרפתית:

פעמיים,נולדאו ,] re-n [מחדש''נולדחיים

[מישל].מיכאלהמלאך-השומרשםאתלךונתן

תיעשהעליהמכריזשאתההארכנגליתהתחייה

 .הדרקוןהרגבאמצעותהיאאף

לךידועבגונקור.זכייהידיעללאאבלוולכק:
סיבותבשל ...הגמר?מרשימתאותישהוציאו

מוסריות!

[כשהוצע ...רוב-גדייה ....עליך!צראואכל:
סערההתעוררההגונקורפרסלקבלתוולבק

האפשרותעלתהבמקומוהוסרה.ומועמדותו
הפרס].אתיקבלגדייהרובשאלן

למדנוואנירוב-גדייהמושג.כלליאיןוולכק:
שלבהפרשאגרונומיתלהנדסהספרביתבאותו

השתייכותעל-מצויןבית-ספרשנים.ארבעים

 .מוותראינניזו

מספרלבלותאותיהותרתאחדיוםאואכל:
'אצלהספרדיהשםאתהנושאבקפהשעות

פרננדו',

מולממוקםהקפהביתכיהבנתהאםוולכק:
למדתי?שבוספרבית

מדי.רבבאיחוראך ,כןאואכל:
- ?ביקורתעליךלמתוחכדיהאם-אומרים
בטעם-נטעתבאירלנדהחדשביתךשלשבדשא

ננסיים?גןצמחי-לשמצהנודעוולגרי

 ...מהםשלושהרקלייש ,אכןוולכק:

קלמנטכאילונראההאלה,הדברים(למשמע

משמחה.)קופץ ,מאושר

שאהיהפנים,המזלליהאיר , 20גילעדוולכק:

 ,אבישלאמו ,סבתיאשה:ידיעל .מפונק
הנרייטה.

"ביתהואזהשםשלמובנוכידומניאואכל:

המלך".

אבל ...הקומוניסטיםבשבילהצביעההיאוולכק:
ביפהחיאותילראותרוצהחיתההיא

שבארמונות.

מדמהאניאואכל:
כאותהלעצמיאותה
היינושכולנוסבתא

לאהוב.רוצים

כאילומבחינתהוולכק:
לאבחירות,היולא

ולאתעמולת-בחירות

 ...פוליטייםויכוחים
להצבעהרקבשבילה

-הרגלמתוך-שלה
חיתהלקומוניסטים,

חשיבות.

חיתההיאמהאואכל:
עלהיוםאומרת

אפגניסטן?

לאהזושהמדינהוולכק:
חיתהאילושם,חיתה

סובייטית.רפובליקה

האדםעםאואכל:
החדש!

עםלאאבלוולכק:
האדםהמודרני","האדם

רקמוטרדזמננובן
קלמנטכלבועםוולבקמישל

מהאהבה.מעבודה,וחומק

שהיאסבוראניוהקשה,הטהורההשמאלנותהנישואיןבעוללבואיכולהואאיןאנוכיותמתוך

אנטי-ספרכתבהאפילוהכול,עשתהשיטהיצרהואהאהבה.אמנותאתמכירואינו

 . Leloutreהבדוי:בשם ,קולוניאליסטילחיות.אפשריבלתיבהאשר
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[רומית:סלוטנט"!טח"מוריטוריאואכל:
ברכת-הקיסר!אותךמברכיםלמותההולכים

בזירה]ההתגוששותלפניהגלדיאטורים

עללהקלכדי ...כבעיטושמצטחקים .(אנחנו
כאבנו?)

היהעשויהיטבמכווןשטילחושבאניוולכק:
מכה.שלהשחורההאבןאתלאלתרלהרוסיכול

 ?להסיתאהבההיאהאםאואכל:

כסטאליןדביוק ,מהסקנדלהתייראהסבתיוולכק:

שואףאינניהיום.בישישיראהכאותהבשעתו.

אהבהכלתה, ,שאמימפניאולי ,לסדראלא

להסית.

"האלשמשמעותוהשםזהז'נין.-אמךאואכל:

מעניק".

קתרין.אמי:מצדחורגתאחותליישוולכק:
katharos [יוונית]באמתאבלטוהר.משמעו

עשורזהאמי.עםולאאביעםלאחייתילא
ראיתיה.שלא

ושלהמיניהשחרורשלזובתקופתה,וולכק:

התאסלמה?לאהאםלוטרה!כמוכמעטאואכל:

כדיולו ,לכךמסוגלתחיתההיאבאמתוולכק:
מרדימה.רופאהשהיאחושבאניאחרים.להכעיס

החוליםבבתיאותךלבקרבאההיאהאםאואכל:
בהם?ששהיתהנפשלחולי

משפחתי:מבנילביקורזכיתילאפעםאףוולכק:
גרוש.הייתיכברואנילמותאזנטתהסבתי

הרקעבגללמעורערכךכלהייתאתהאואכל:

נכונהלהעריךיכולאינךכיעדשלךהמשפחתי

קורכן-שעיר-אתההיוםוהנהסבלך.שיעוראת

ותליינים.משפטניםביןהבריתפרי ,לעזאזל

את ,אותךלגרורניתן ,הצידעונתמשהוכרזה

להצמידהשופטים,בפניולהעמידך ,הצעירהגאון

 .בפרצופךלירוקואףסרגמכלתוויותאליך

 ...גדולסוטהשאניאותימאשימיםוולכק:
תת--העולם"["באמצעהעולם""באמצע
וולבק].שלהאחרונותיצירותיושתישלהכותרת

חיתההאם ,יקינטוןהראשונה,אשתךאואכל:

 ...פרח?באמת
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שלנוהנישואיםשביט.כוכבחיתההיאוולכק:
 ...בןלנושיהיהכדיאלאזמןהרבהארכולא

בבתישליהארוךהמסעאתלהתחילוכדי ,אטייך

נפש.לחוליחולים

השםשל[מובנו ...העצר""יורש ,אטייךאואכל:
שיצרהלזאתאותוהענקתכאילובצרפתית]

שלך.לסבתאשלך",המלוכה"ביתאתעבורך

 • 20בןבקושיכשהייתיליאירעזהכלוולכק:

גאוןהייתיהבדל!!!איזה , 14בןכשהייתיאבל

 , 43בןכשאני ,ובכןוכיום, ...במתמטיקהמחונן

לישוןכדיבכדוריםעצמיאתלפטםחייבאני

מסוגלשאהיהכדימהפנטאצללבקראורגע.
זרוע.להרים

 ,מתוכברביותרהטוביםמידידירביםאואכל:
תופסאתהועתה ,טרפוד ,נסקויו ,קוראןבקט,

 .בחיינבחרמקום

עלתיאולוגיה,עללדבריכולאניאיתןוולכק:
בחףמרהואהבה,מדעעלפילוסופיה,על ,מין

 .ההומורשלהמאירה

האם-פבלאםפורמהמספרשאתהמהאואכל:
בניסיונךשמדוברמפנייותראליךקרובהוא

האישי?

השמועה.מפירקמספראניזנותעלוולכק:

תקפהכאילו ,ואניאתהצוחקים,אנחנואואכל:
 .עצמנועללגונןכדיעצבנית,פניםעוויתאותנו
ביקרתם ,מארי-פיירהנוכחית,ואשתךאתההאם

 ?גרתזוחילופישלבמועדונים

זאתעשתהשהיאתחשובואלכן. ,אכןוולכק:
בלבד.למעני ...אותילרצותכדי

ואנחנו ,מארי-פיירשללאמהקורא(אני

בפנימציינתהיאוכאוטית.לבביתשיחהמקיימים

זכאיתשאינהבתהמאושפזתמחלקהבאיזו
סגורהבמחלקהמאושפזתפייר[מארילביקורים.)

נפש]לחוליחוליםבבית

בהחאםהרוצחאתלכרוךאפשרהאםוולכק:
צמא-הרופאאתאו ,דוסטויבסקיעםועונשו

כבודו""רופאלמחזה[הכוונהקלדרון?עםהמוות

קלדרון]של

הדיבהמוציאירכילהולכיובינתייםאואכל:
הרומןגיבור ,מישלכדעתהיאשדעתךטוענים

פלאםפורמה.שלך

שלדבריועלהסכמהמתוךחוזראניוולכק:
דבקהואכך ,גועלרביהאדםשחיי"ככלבלזק:
ונקמהמחאהשלצורהלובשיםהםועוד;עודבהם

ורגע",רגעכלעל

סוףסוףוואלרימישלשלךברומןאואכל:
מטורפת.לאהבהמתוודעים

 ,הרומנטיהדופןיוצאאתטועמיםהםוולכק:

ו"מציצות",אלטרואיזםרוךטהרה,אפוףכשהוא

פטל.בטעם

נוצרמישלאתרואהשהאהבהלפניאבלאואכל:
ומודרני.צנועטפילשלטיפוסבעצםהואמחדש,

בלתי ,גזען ,עקשן ,טיפוסימאונןהיההואוולכק:
 ,הולךהיהיוםיוםהתנגדות.נטולורווקלוחמני
אתלהחליףכדיל"פיפ-שואו", ,דתיכבטקס

בינונייםחלומותוחולםתחתוניוואתרעיונותיו

רצהפעםשמדיומאחראפרפר!אוארקדבצבע

כדיג'ין-טוניקלגםחתיכה,איזועםלהתחיל

להירדם;לאכדיויאגרהונטל ,אומץלאזור

הארבעים.בנישלרובםלרובבדומה

שאתהאותךמאשימיםהזההרומןבגללאואכל:
דוחיםעליך.מגןמונו'ה'להאבל ,ריאקציונר

שלךהרומןאתהתחלתזאתובכלכגזעןאותך

היפהפיה.עיישהשלדיוקנהעם

לביןהערביםביןבלבלתילאפעםאףוולכק:
האיסאלמיסטים.

 ,פדופילשאתהדיבהעליךמוציאיםאואכל:
הנהדרתואלרי-פלאםפורמהשלה"יףליה"אבל

 , 30בתהיאלוליטה:מלהיותרחוקה

מנוסהמאהבתאנטי-פמיניסטית,אינטליגנטית,

הצעירותהנשיםמןכרבותואלטרואיסטית,

היום.שלוהיפות

האתאיסטיםשביןביותרהרוחגסיווולכק:
אתשליהרומניםשללדמויותלתתמסרבים

אנטי-דתיות.תחושותלחושהזכות

"אמן"?לומרצריךאניהאםאואכל:

איןכיעדאשליותמעוטיאנואיןכלוםוולכק:
לאל?יותרלהודותיכוליםאנו

לאמונה,צמאיםהיומבינינוכמהאבל :אואכל

הפונדמנטליסטים?שלצבתות-העקרבבלי

הוודאותולאילמדעתואמתשתהיהדתוולכק:
קסמיאתעבורנולשחזריכולהחיתההקוואנטית

האלוהי.

הדתות"בין-בפומביהכרזתאתהאואכל:
המטומטמתהדתהיאהאיסלאםהמוכרות,

ביותר".

ואולישליהמשימה ,דברשללאמיתווולכק:
למדעהצמאים ,דורנומבניהרבהושלשלך

האלשםאתתישא"לאלהיות:עשויהולאמונה,
לשווא".

מאשריותרספקותיךעלמתוודהאתהאואכל:
אתהכךמשוםהאםבאמיתותיך.מתחלקאתה
[וולבק"שתיקות"באמצעותבטלוויזיהעונה

עלכתשובהארוכותלשתוקדרך-קבענוהג
טלוויזיה]?בראיונותשאלות

 ,עכשיוועד-עשרהאחתמהשעההיוםוולכק:

,פרטלדברהפסקנולאשלוש,כמעטכשהשעה

קלמנט.עםלשחקכדילרגעים,

שאנחנותוך ,שבו ,אחדיוםזוכראניאואכל:

בובהלחפשכדי ,פריזבכלרצנומפטפטים,

"שלך",מארי-פיירבשביליפנית

הודית.בחנותבודההאיזהמצאנולבסוףוולכק:
שנתוןזהאנישלך","מארי-פיירתאמראלאבל

ואשרחיים,אנושבוהאירלנדיבאילחסדיה,

ציבורית.תחבורהללאבוחייםתושביםמאתיים

היאאבללנהוג,יודעשאינךיודעאניאואכל:
[אואכל ...באילעגוןמורשההריהמעבורת .כן

שימושלעשותחופשיוולבקכילומרמתכוון

המעבורת]בתחבורת

בהתקפותשלעיתים,אלימה,כךכלהיאוולכק:
הווילונות,אתלהציתיכולההיאשלה,המאניה

בליקלמנטאתלהשאירמסוגלתשהיאכשם

ימים.שבועבמשךאוכל

מזןיפה,כלב-קורגיהוא ,כאמור<קלמנט,

אחריאנגליה.מלכתשלכלביהכמוהפמברוק,

הוא ,לחלוטיןהשעוןנרתיקאתלהרוסשגמר
השםחרוטעליו ,עצמורוטשנס"מתכבד"
'אואכל')

למיןלהפוךהיהיכולשלנוהאנושיהמיןוולכק:
שאפשראבל ,לודומהשיהיהאלמוות,בן ,אחר

ויופיאמתשכפול.באמצעותאותולחדשיהיה

האמנות,ושלהמדעשלהמיתוסיםתמידיהיו

השחצנות.שלאוההבלףתשלהעוקץבלאאך

שהיה ,אקואומברטוכמו ,ואניאתהאואכל:
נולדתאתהאפריקאים.אנחנולאחרונה,אצלי

באלכסנדריה.ואקוכמליליה,אני ,מדגסקרליד

אפריקאיהואהחדש'האפריקאי'האיחודוולכק:
אוכלוסייתו.מבחינתואסייתיהגיאורגפיבמיקומו

 .אמיעםששהיתיהזמןמעטאתחייתישם
העולם".ב"אמצע

 .הספרעטיפתעלכותבשאתהכפיאואכל:

דברשללאמיתוחינההעולם""באמצעוולכק:
לאנצרוםהאחרונים,ספרישנישלתת-הכותרת

פולאםפורמה.

חישהואמצטערפבלאםפורמהמישלאואכל:
שאזרחיהן ,הללוהתרבותיותהארצותבאחת

ואכזרי.אדישכהיחסמפגינים

העדרתופעתידיעלשנכפתההפריצות,וולכק:
שלהאשליותלאיבודגרמה ,-60השנותשל

תרבותי.עצמואתהמכנההעולם

מידההיאשאלטרואיזםחושבאתהאבלאואכל:
בנישלהאימהנגדלהיאבקהמסוגלתאנושית

וכשאינן ,לרוךנכנעותשלךהדמויותלכןאדם.
מינית"."תיירותשללמסעיוצאותהןבופוגשות
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הבלתישלהנסיעהזאתוולכק:
למנחמים,הצמאיםמתנחמים

רצחגםאבלהעולם!עתידזה
הארצותשלרחמיםמתוך

וגבריםנשיםהנכסים.עתירות

ויותריותרמשתמשיםעשירים

ארצותשלהמינייםבשירותים

קובה><למשלהשלישיהעולם
אגבדרךבושה.נעדרתבקלות
אצלביקורלערוךרוצההייתי
להשיאיכולאבי .קסטרופידל

שתצילכלכלית-מיניתעצהלו

 .האיאתפיננסית

האםשלנו'בחברותאואכל:
כלאומלליםשאנוסבוראתה

כלמתוסכליםשאנחנוכפיכך

מאהבה?כך

ביןחייםאנחנווולכק:
וביןפסיכיאטריים""שוטרים

לנסות"צריךשלשוטרים

מיליוניחייםפנינונוכחהכול".

שיכוליםאנשיםשלמיליונים
שלהם.הגוףאתורקאךלמכור

לחילופיך!אידיאלימצב

האיליארה ...בעוני!שרויתוססבעולםאואכל:
 ...פהלאםפזרמה>(כמוואנושיאלוהיסיפורהוא

נתפסת.ובלתיאירוניתהיאהקיוםשלהפטליות

1
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קלמנטעםאואכלפרננדו

שלהמרכזיתהדמותכילזכורראווולכק:
כוחהיא"הסקסואליותלמספר:כותבתלאנצרזם

מוותרתכשאני ...בדתלדבוקהחלטתי ...עליון

יפורשוזה ...פרטיחופששלמסוימתצורהעל

 ",דרמטיאישיככישלוןתמיד

אינווהסבירסבירה,תמידאינההאמתאואכל:
האמת.תמיד

היהירות:בוגד:בתוכנונושאיםאנחנווולכק:
האלוהים?בצלנעלמתוזו

להגיעאפשרלתהוםשהושלכתאחריאואכל:
והעולםרמייההיאשהמציאותולפיהדעת.אל

ההומניסטי""השוטרשלחבריואשליה,הוא

דתיות.אורגיותמארגניםמספריךשבאחד

לגיל,התייחסותבלאמשפחות,חלקבהןנוטלות

המשפחתיים.ולקשריםלמין

כלוכנגדהיגיוןכלכנגדלחלוםניתןוולכק:
שם,מסופרשעליהבכת .שלנוהביטחונות

לאל.קרוביםהםכייפיםהזקנים

כטובהיוםלהיתפסהיהרוצההזיוףאואכל:
שלהאחרוניםהדפיםהוירטואליים.שבעולמות

ים pי pבהחלכמובעתיד'מתרחשיםפלאםפזרמה
לבאנצרזם.אוהאלמנטריים

 ...משמעותיתהיאבזמןהקפיצהוולכק:

ראולאהיומיתהעיתונותשלהמבקריםאואכל:
הריק.צלליאתורקאךלבקריכוליםהםזאת.

התקופה.שלראיהיאהספרותאבל

ימיםעשרשמונהאורראהפלאםפזרמהוולכק:
התאומים.מגדלישלחורבנםלפני

[בעקבותהאפר","שלהשלישייוםאואכל:
בתוךהאפר']שלהרביעי'יוםהנוצריהכינוי

שאומרכפיהמספר'מוטעה,מידעשלשפע

מחדדקונדרה,מילןידידנוקרובותלעיתיםזאת

לנולמסורחובתוואתשלוההסתכלותחושאת
אי-ודאויותיו.ואתצחוקיואת

וגסתגזעניתרצחנית,היאהשתיקהרקוולכק:
רוח.

ההיגיון'גבולותאלמגיעוכשהמספראואכל:
 .ובדמותובצלמועצמואתלברואמתחילהעולם

מיניבחצאיותלהפציץיותרמועיליהיהוולכק:
החברהשלהחלשההחולייהבטילים.מאשר

להיותצריכהזוה"חתלתולה",זוהמוסלמית

כלפיהם.האסטרטגיתהתחבולה

המיןהיאהחלששלהחלשה""החולייהאואכל:
החלש","המיןשל

בתחברהלעצמילדמייןיכולאינניאבלוולכק:
הדת.שלהמאגדהצירבליקיימא

עולמישלטוןעלחולםאתההאםאואכל:
נולדיםלאמבשריואחווה?ועלטובעלהמבוסס

שלתפקידםיותרזהחצוצרות.לתרועת

המחניפים.

מוסר'עקובותפיעלהמתנהלתחברהוולכק:
היקום.שלכזהלהיותיכולחייהמשך

אדם","שוללבהיותךמאשימיםואותךאואכל:

שלי'הרעיונותעליגנוהניאו-קנטיאניםוולכק:
המחשבהשלהרפלקסיותשלקיצןשהםלפי

הניטשאנית.

מרנהמגריטנדיק,מבקשיםאנחנומהאואכל:

תואןקסואןמטריזמפריגוג'ין'מהוקינג,תום,

מפילוסופים,אוידועי-שם]מדעאנשי[כולם

שהטרנסצנדנטליותדורנובנימדעואנשיאמנים

אותם?מעסיקה

אונטולוגיהשלתנאיםלנושיקבעווולכק:
אפשרית.

 ,ש:.התכונותשלאואכל:

העולם!אתישנהקלמנטוולכק:

לשכנעמנסהקלמנטלדלתמתקרב'כשאני(ובכן
 •במה?) ...אבלהאנושי'במבטואותי

משווהלספרותהמחלקהמןרייכלברגרותפרופ'
ועבודהידידותבקשרימצויהבר-אילןבאוניברסיטת

מחזה.עימוביחדכתבהבאחרונהאואכל.המחזאיעם
שלמידיובישראל'לפרסוםלידיהנמסרזהראיון

המחזאי.

סיועו.עלליפסקראבידבלפרופ'מיוחדתתודה
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לויתןעמוס

אירועיםספרים,מוספים,

רלוונטי?מי

גםישראל.ממשלתבעינירלוונטילאעדפאת

אש"ף .רלוונטילאכבדהמתון'נוסייבה,סדי
מלחמתשלהטוביםכבימים ,רלוונטילאשוב

בעיניה.רלוונטילאבוודאיוהשלום ,לבנון
וכמובןברמןלי ,לבראו ,שרוןרלוונטי?מיאז

בכנסדייןעוזיהאלוףאמדוכבדהבאה!המלחמה

 ,אחרעוזיבראשות(שנוהלמדינילחוסןהרצליה
הממשלהראששלהמדינייועצו ,ארדעוזי

להתעמתלשאוףישראלעלכינתביהן)לשעבר

ועידק.אידןעםבהקדם

שובלהםשעולההזה,המצחיןהדברשלשמומה

הללו?הלא-רלוונטייםלאנשיםלראש,

אחרתהוכחלאכה"''עד

כפי ,הקומוניסטיבמניפסטמחדשקריאה

המאמריםאסופתשלהמערכתחברישמבקשים

הקיבוץ ,כהןבנימין(עורך:ס, pמראלבחזרה

שנהוחמישיםמאהבמלאות ) 2001המאוחד

קריאה ,בעיניבהכרח,היא, ,הראשוןלפרסומו

מהןכמההנהחדשות.רגישויותעםביקורתית

הקריאה:במהלךבדעתישעלוכפי

שביןהסתירהאתמידמזההביקורתיתקריאה~

התקוותלבין ,אחדמצדהמניפסט,שלהתגליות

חברהחושפותהתגליות .שבימצדמעודר'שהוא

בלתיבמאבקיםנתונהכוחנית,אנטגוניסטית,

הן ,חסידיובושתוליםהתקוות,ואילופוסקים:

אתמרקםכשכתבהקצה.אלהקצהמןהפוכות
שביןזולדילמההסתםמןמודעהיההמניפסט

ההומניסטית.תקוותולביןהמדעיתתגליתו

שלהכלליהתוקףבעלהחוקאתחשפההתגלית
המעמדות",מלחמתכתולדותהאנושות"תולדות

יכלהלאשטיפחההומניסטיתהתקווהאבל
צמדנולדוכךכזה,כלליתוקףעםלהסכין
עדהאנושות("תולדותכה""עדהקטןהמילים

התופס )"המעמדותמלחמתתולדותהןכה

גדול.כהמקוםהמרקסיסטיתבפרשנות
המניפסטשלהפתיחה"בדבריכהן:בנימיןכותב

שתיבמובלענמצאותהמעמדותמלחמתעל

מרקם:שלגישתולהבנתהכרחיותקטנות,מילים

שם,נאמדחברה'כלשלימיה'דבריכה'.'עד

 ,'המעמדותמלחמתשלהימיםדבריהםכה'עד
יכולואילךמכאןכי ,הדברפירושכה','עד

אינההיאגםהמעמדותמלחמתאחרת.גםלהיות

ולאהיסטוריתתופעהחלוף,בתתופעהאלא
נצחית",גזירה

מתמקדתמרקםשלאחדהמרקסיסטיתהפרשנות

היאבהןכה","עדאלה,קטנותמיליםבשתי

הדבר","פירוששונה.לעתידתקוותיהאתתולה

גםלהיותיכולואילךמכאן"כי ,כהןאומר

כיצ,דבדיוקבדודלאאולםלהיות,יכולאחרת",
זאת.מבהירלאגםואיש

הקומוניסטי""המניפסטבמאמרוכהןבנימין~

"המניפסטזו.תורפהנקודתעלידולשיםמבקש

המסמךהוא-כותבהוא-הקומוניסטי

היסטודיזציה,לכללשמביאהראשוןהפרוגרמטי

אתהןההיסטוריה,תוךאלשילובלכללכלומד

מסיקהואהקומוניזם.פרויקטאתוהןהקפיטליזם

מןאלאמרקםשלממוחולאהסוציאליזםאת
הטענהזועצמו",הקפיטליזםשלהאנטומיה
הסוציאליזםשביןההבדלבדברהמוכרת

המשליך"המדעי",המרקסיזםלבין"האוטופי"
אובייקטיבייםהיסטורייםתהליכיםעליהבואת

אבל .למשטרממשטרהמעבדאתשיחוללו
מאהוהגיוני?טבעיכההמיוחלהמעבדהאמנם

וכשניהמניפסטפרסוםמאזשנהוחמישים

הקומוניסטייםהמשטריםקריסתמאזעשורים

מוכיחיםאירופה,ומזרחבברית-המועצות

מיןיבנשלאוחבלפשוטה,כהאינהשהתשובה

הספר),הופעתלפנילעולמו(שהלךז"לכהן

מתמודדיםאינם ,הקובץממשתפיאחדמחברולא

עימה.

הנסיבותאתלתארכהןמיטיבכהיסטוריון ~

הופעתועםשכברמתבדרהמניפסט.פרסוםשל

שתוכלמכדימאוחדהופיע"הוא 1847בפברואר

 :" ... 1848אירועיעלאפקטיביתהשפעהלולהיות

אתהטביעמשהמניפסטשיותרהיאמסקנתו

דוחו.אתשעיצבוהן , 1848מהפכותעלחותמו

שלקצרבאפיוןפותחהמניפסט ,לתוכנואשד

כלכי ,כאמודוקובע,האנושיתההיסטוריה

ממעמדותמורכבותהיוכהעדשהתקיימוהחרבות

מולזהניצבוומדוכאים"מדכאיםאנטגוניסטיים:

פוסק,בלתימאבקניהלו ,מתמידבניגודזה

החברהשלמהפכניבשינויפעםכלשהסתיים

כיהמניפסטמחברישלמסקנתםמכאןכולה."

היאהחברהלהבנתביותרהחשובההניתוחיחידת

הניגודפריהןבהיסטוריההתמורותוכי"המעמד"

המעמדות.מלחמתשלותוצאההמעמדי

שלקיומםאתגילהמרקםלאכימטעיםכהן

דווקאחיתהזומעמדות,מלחמתושלמעמדות

 ,טיאדיכמובורגנים,היסטוריוניםשלתגליתם
במלחמתדאושהללובעודאולם ,גיזואומיניה,

מרקםשל"חידושו ,היסטורימטרדהמעמדות

מנועהמעמדותבמלחמתדאהשהואבכךהיה

מכאןדרכה",עלמכשולולאההיסטוריה,של
בשעתההשתמשהגנותשהבורשכשם ,מסקנתו

אתלהביסכדיהמעמדותמלחמתשלבמנוע
הפרולטריוןמסוגלכןהפיאודלית,הדיאקציה

הבורגנות.שלטוןאתלהביסבתורו

המעמדות"מלחמתהמיליםכאןשבואוזניאת
 ,שכן ,מענייןדימויזהההיסטוריה",שלכמנוע

שההיסטוריהרקלאהואממנושמשתמעמה
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"המנוע"שהםמאבקים,באמצעותמתקדמת

ותתקדםתוסיףהיאכיצדהשאלהגםאלאשלה,
המעמדיים?המאבקיםשייתמוגעבר ,בעתיד

במזרחהקומוניסטיותהחברותקריסתוכלום
 ,למשלשקורה,כפי ,וקפיאתןנסיגתןאואירופה,
אתגםלהוסיף(ואפשרקוריאהובצפוןבקובה

מנועבשלאינהבישראל),הקיבוציתהתנועה

ששבק?

ביחסנעוצהמעוררשהטקסטאחרת~רגישות
הקידמהלביןהמעמדותמלחמתביןקובעשהוא

לכנותהואמציעשהטקסטהפתרוןבהיסטוריה.

הקידמהטרגדיית"כלטרגדיה.הקידמהאת

מעמדשלטוןתוךכולההושגהכהעדהאנושית

מדכאמיעוטתמיד .משנהועלאחד
 ...מדוכאיםשלעצוםברובשולט
לאזהמובנהדיכויאףעלוהנה,

אלאבהיסטוריה,קידמהחסרה

המיטהכהעדשהושגהשהקידמה

נוראותטרגדיותמשלביהאחדבכל

האנושי".המיןעל
בקיומה ,כמובןמזדה,המרקסיזם,

שהיאמכיווןאבלבהיסטוריה,

המעמדותמלחמתבמסגרתהושגה
עצמווכהןגריה.טראותהמכנההוא

היהאפשרכהעד"האמנםשואל:

שלא.כמובן ,ותשובתו "?אחרת

לאלקרקעהאיכריםהצמתתללא
העבדותאתלחסלהיהניתן

עבודתניכוסללאהעתיקה;

היולאהברוניםבידיהצמיתים

בימיהמבצרערילקוםיכולות
קמהחיתהלאהעריםללאהביניים;

אתשהביסההסוחריםרפובליקת

והואהלאה.וכן ,הפיאודליהמשטר

סוציאליסטאין ,"כמובןמוסיף:

אךספרטקזס,מרדעםיזדההשלא

בתנאיאובייקטיבית,חיתה,כלום

לעבדאפשרות ,מיכוןללאייצור

לבנותהלטיפונדיות,את

תרבותליצורכבישים,גשרים,אקוודוקטים,

העבדותאתטולעבדים?עבודתללאמתקדמת
יוונית,אמנותלךאיןיוונית,מדינהלךואין

מסכםוהוא " ...רומיתקיסרותגםלךואין

האומר:אנגלסשלמ'אנטי-דיהרינג'בציטוט

עתיקה,עדבותבאין ,לומראנורשאיםזה"במובן

מודרני",סוציאליזםגםאין

שלהאובייקטיביהאופיזהאםהשאלה:ונשאלת

לכנותהמוצדקכלוםההיסטורית,ההתפתחות

הדיאלקטיהאופיזהאםנוספת:ושאלהטרגדיה?

בעתיד?אחרתהייתכןהקידמה,של

כה.בעדנעזרתהמרקסיסטיםתשובתכאןגם

נוצרו-במניפסטמרקסאומר-"בתקופתנו

האובייקטיבייםהתנאיםבהיסטוריהלראשונה

אנושיתקידמהשמבטיחייצוראופןשללכינונו

אתלהביאניתן ...המעמדיתהטרגדיהביטולתוך

שאנגלסמהאתלחולללקיצה,המעמדותמלחמת

החירות'לעולםהכורחמעולם'הקפיצהמכנה
להיסטוריה",הפרה-היסטוריהמןאו

בשאלהכאןתתמקדיותרמעמיקהקריאה ~
ייצור"אופןאותומבוססמהעל-המעניינת

הטרגדיהביטולתוךאנושיתקידמהשמבטיח

הייצוראופןעלמבוססשהואמסתרבהמעמדית"?

המניפסטמייצר.שהואהשפעועלהקפיטליסטי
שמילאהביותרהמהפכניהתפקידעלמדבר

ליישובדחפהכיצדבהיסטוריה.גנותהבור

תקדיםחסרלגידולאפריקה,להקפתאמריקה,

 ,הקיטורטכנולוגייתלהמצאתהספנות,של
הבורגנות,המודרנית.החרושתשללתחילתה

מרקסמסביריםקודמות,לתקופותבניגוד
עשויהמהלראשונהשהוכיחה"היאואנגלס,

כוחותהעלתההיא ...אדםבניפעולתלחולל

הצורך ...קודמותיהמכליותרעצומיםייצור

פניעלאותהמריץלסחורותיה,מתרחבבשוק

הםסחורותיהשלהזוליםהמחירים ...הארץכדור

חומותכלאתמנתצתהיאבההכדבההארטילריה

סין",

כושרבעלכזה,קפיטליסטימשטרכימסבירכהן
מסוגללהיות"חייבתקדים,חסרייצור

לפניומשטראףאשראתלברואאובייקטיבית
לספקשיוכלשפעשפע.-דהיינומסוגל,היהלא

הקודמיםהייצוראופניאשראתהחברהבנילכל

המעמדיותלאריסטוקרטיותרקלספקיכלו

היהגלמסולאקודםייצוראופןשוםשלהם.
 ,במזוןבסיסימחסורעללגבוראובייקטיבית

<עמ'לכל"בהשכלהבבריאות, ,בדיורבלבוש,

רקאפוא,מסוגל,הזההשפעכלאת ,) 16

אתלקטוףהרגעזהכןועללייצרהקפיטליזם
לפיההצדקה,נכסיו.עלולהשתלטפירותיו
ביןבסתירה ,כמובןנעוצה, ,המרקסיסטיהניתוח

המעמיקיםהפעריםלביןאחדמצדהזההשפע

דווקאדברשלבסופוהקולעים ,שנימצדבחברה

חסרימחזורייםלמשרביםהמאוחרהקפיטליזםאת

נוצרים"כך-מרקסשלבמילותיומוצא.
התנאיםהקפיטליזם,בחיקעודלראשונה,

הסוציאליזם."פרויקטשללקיומוהאובייקטייבים

השאלהעלכיבקיצורואומרלהאריךאוכללא
כלכמעטנכשלוכה""עדמדועהחשובה

מקרהובכל ,הללוהסוציאליסטייםהפרויקטים

 ,כהןמשיבהמובטח,"השפע"במבחןעמדולא
חדשצלילהפעםלהשישאלאידועה,תשובה

אחת"אףכיוהיאבמניפסט)קריאתנו(לאור

מארצותבאחתהתרחשהלאאלהממהפכות

המודה,תשובה ,) 20<עמ'המפותח"הקפיטליזם

לספקהסוציאליזםשליכולתובאיבעצם,

אותולרשתרקאלא ,עצמובכוחותזה"שפע"

מהקפיטליזם.

 ,הספרממשתפימרקסיסטיםכמהתוליםעתה
תקוותםאתורד,מייקסינסואלןכהןבנימיןכמו

הפיכתעםעתהרקלדבריהם,בגלובליזציה.
תחזיותיואתהמצבהולם ,לעולמיהקפיטליזם

הםאםאולם .למועדחזוןעוד .ייתכןמרקס.של

כוחות-אתרקשיירשהסוציאליזםכיסבורים

שלוהייצוריחסיאתולאהקפיטליסטייםהייצור

מערכתחופשית,יוזמהשוק,כלכלתללא(כלומר

אתולייצרלהמשיךיוכלוכדומה>פיננסית
להתבדות. ,כמדומניסופם,המובטח,"השפע"

הקייםשהסדרהוכחאוליכה""עדמקוםמכל

אחרת.שאפשרממשהוכחטרםאבלרע,

 (ו:

~ -== === ~1 ~ 

חול""אשתשלחידתה

לשירה,ריתמוססדרת ,חולואשת,הזראסשרון

משוררתהיא ) 2001עמ' 80 ,המאוחדהקיבוץ

ללנ,ארקיכולשירהבכתיבתהעוסקכלמוכשרת.

בספרהשלההשיריתובאנרגיההדימוייםבעושר
חודר/אתהאלילאנוגע,אתהבי("לאהחדש.

להשאיןוהלילההשדהחיית ,שביהשועלאל
לאמורכבת,משוררתהיאזאתעם ,)" ...פנים

שימושיםרבות,פניםזהלקושילפיענוח.קלה

געשיםספרותיים,רבדיםמיתולוגיים,

בכוונתיזוקצרהרשימהבמסרגתמטאפוריים.

 ,הספרבשערהניצבמהם,אחדעלרקלהצביע
הואמלא)בניקוד(הניתןספרהשם •שמווהוא

מנוקדת"חול"המילהכאשרחול",ואשת"הזר

בכתיב"חול"שלהיחידההמשמעותמלא.בחולם
"גרגריםהיאאבן-שושן,אברהםמילוןלפיזה,

למשלכמוסלעים",שחקאבנים,שלקטנים
כאשראולםהים".שפתעלאשר"כחולבביטוי

..... 
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אנוהזכויות,לעמודומגיעיםדףהופכיםאנו

 Theהואבאנגליתהספרשםכירואים
Stranger and Everyday-Woman . ברור

 ,"ל'"חהעברימהשםכאילונעשהשהתרגום

יומיומי'קדוש'לא :שמשמעותוחסר'בחולם
שגגתלפנינוהאםוכדומה.חולין'ל'"החימי

 Theכביכולהואהנכוןוהתרגוםבלבדתרגום

Stranger and Sand-Woman -שמא,או

ומלכתחילההשגויהואהעבריהניקודלחילופין'
 ?"ל'חואשת"הזרלהיותהיהצריךהספרשם

היאאסשרוןהנכונה.לתשובהבאשרבטוחאיני

טעותיהיהשההסברמכדימתוחכמתמשוררת

אתהמאפשריםשיריםבספרישובאמתסתם.

מעמתיםואפילוכאחת,האלההקריאותשתי

נכתב: 35בעמוד'רבותי'בשירלמשלביניהן.

שבילתחתימרצףוהואמביטהכדחלילישר ... "

טרדותשלהגדולברעשנשברתאני /צהוב.

שלהליליהחתוללנשימתמאזיןוהואויומיום

שבילהואכאןצהוב"ש"שבילספקאיןאפי".
חוליןאשתהולמיםויומיום""טרדותואילוהחול

יומיומית.

מבהירה 72בעמודיומן''דףהשירהבאה,הדוגמה

לשירהמוטוחול"."אשתשלמשמעותהמהאולי

אריאל"של"שירואתהפותחתהשורההוא

 Come untoשקספיר>:של"הסערה"<מתוך
these yellow sands ... שלבשירהוהשורות

לחולותאותנומזמיןאריאל ... "אומרות:אסשרון

כךכלובקלותעקבותמאבדיםשםהצהובים;

 :" ...האשהואתהביתאתשוכחים /בקלות
שלבשירוהןשקספיראצלהןצהובים","חולות

(כמעטארוטייםחולות ,הפיתויחולותהםאס,

בחולות ,)" ..."בחולותידועישראליעםבזמרכמו

הביתאת("שוכחיםלאיבודבקלותהולכיםאלה
מתחלפתהיומיוםואשתשבשיר> ,, ...האשהואת

כפיהאהבה,שבויתהארוטית,הרומנטית,באשה

 .השירמהמשךגםשמתברר
בו-זמניתשיביעשםחיפשהאסשרוןלדעתי'

המשמעותאתהללו:המשמעויותשתיאת

הזהוב(החולחולאשתאתהיפוכה,ואתהארוטית

החלימי(שלחוליןאשתואתהפיתוי>של

מכיווןוקדושה.לקרשהבדומהקצתוהשגרה>
כזאתמתאימהאחתמילהלהנמצאהשלא

העבריתביןהמשמעויותאתפיצלהבעברית,

אואידיאליפתרוןשזהבטוחאינילאנגלית.

הקשייםמקצתעלמעידוהואבמיוח.דאלגנטי

בספר.השירייםהענייניםשארבפירוש

אסשרוןאתמזמיןאניבפירושי'טעיתיאם

טעותי.עללהעמידני

מרומם. .מצמרר

המרמןאילנה(מאתשזבלבלימסע-סרןטבמזל
קשה,ספרהוא ) 2001 ,עובדעם ,ניראדגןויוד

ומוות.מחלהמכל:הקשהעללעיתים,מצמרר

עללעיתים,מרומםיפה,ספרגםהואאבל

בשנינעהואהמוות.מולהעמידהמכל:הנשגב
ונתיבהמחלהשלהייסוריםנתיבנתיבים,

בגוףפעםפעמיים,ומסופרעליה,המחשבות

במסדרונותהמלווה ,המרמןאילנהידיעלראשון'

יורגןידיעלופעםהחולה:אהובהאתהשאול

פעםסיפורואתהמספר ,עצמוהחולהניראד'
בגוףופעםגיאורג>בשםאדם<עלשלישיבגוף

פעמיםבזהזהמצטלביםהסיפוריםשניראשון.

סיפורמספרתאילנהשונים.הםזאתובכלרבות,

"מסענקרא(וסיפורהסופוועדמתחילתוכסדרו

כאילוקצרהשכבריורגן'ואילושוב">:לבלי
אתלמסורמבקשכוחו>תשגם(ובוודאירוחו

מגווניםספרותייםבאמצעיםהמתומצתלקחו
מרוכז"),חניכה"רומןנקרא(וסיפורו

(אילנההשנייםשלבסיפורםכמעטהיבטכל

ומתרגמתעורכתמסאית,חיפה,ילידתהמרמן

 ,ביראויורגןעובד:עםהוצאתבראשהעומדת
באוניברסיטהגרמניתספרותלימד ,ברליןיליד

חשוב.הוא ) 1980משנתבירושליםוחיהעברית
מחלההנושא,שלכביכול,"הבנאליות",למרות

בו.לעסוקוממעטיםלהדחיקונוטיםאנוומוות,

העבריתבספרותכמעטאיןידיעתילמיטב

מבחינהולכןהסרטןמחלתעלממששלתיאורים

המובאיםהישיריםשהתיאוריםספקאיןזאת

סוזןשללעצתהנאמניםלזעזע.עשוייםבספר
נמנעיםהםכמאםפזרההמחלהבספרהסונטאג

הרפואיותהעובדותאתומגישיםממטאפורות

לייפותן.מבליהקשות

לקראתביומנויוארנגןיודלמשל'כותב,וכך
אוחזת"צמרמורתהראשונה:העצםמוחהשתלת

הרופאשמונההמפורטותהתחזיותלמשמעבי
הכימותרפיהשלהצפויותההשפעותעלבאוזני

הפעםשיהיהטיפולאחדות,שעותבתוךשתתחיל

ההמטולוגים.אצללישניתןמזהיותרלכתמרחיק

העצםמוחכלאתלהרוסהיאהמטרההפעםכי

מערכתאתלהורידכלומרכמשמעו'פשוטושלי'
אםכילויקוציטים,מאותלחמשלאשליהחיסון

שמוחעדבערךשבועותשלושה ,ואז ...לאפס

לפחות,מקוויםכךמחדש,לעבודיתחילהעצם

עלולקטןוירוסכלעצומה.סכנהשלתקופהיהיו
 .) 244(עמ' " ...אותילהרוג

שלאהטיפולקבלתלאחרשבועותשלושהומקץ

היאשגםנוספת,השתלהלעבורעליו(היהצלח

"לאכותב:הואקצרה>לתקופהאלאהושיעהלא

בתקופהחיאניוההזיותהחלומותבממלכתרק

שליותרהרבההקשהבמציאותגםאלאהזאת,

עושיםהכימיהטיפולשרעליהגוףשלמצוקותיו
למנותלכדבשושאיןצורךמרגישאני ...שמותבו

עלישהביאוהחולותהרעותכלאתכאן

הפרסניוס, ,הציטוקסאן ,הבוסלפאןהפלודרבין'
הלוסק,הריתמקס,הפרדינזון' ,הסקילופורין

הלאה,וכן ) 257<עמ' " ...האסיקלוברהדיגוקסין,
ישהלוהתרופותלכל .למדיארוכהרשימה

מונההואאותןשגםקשותלוואיתופעות
עיניים ,שיערנשירתומטה":השיער"מקצות

חושארנוןחנק,תחושתיבש,גרוןדומעות,

ליין''הפיקשלההחדרהבמקוםזיהוםהטעם,

בקצבהפרעותהחזה,עלפריחההעירוי),(צינור

פטריותעולה,חוםנפוחה,בטןכואבת,בטןהלב,

לאינסוף,שלשוליםנפוחים,קרסולייםבמפסעה,

אניפעםובכל ... "(בצינוריתסתימה ,בשתןדם

מןמבועתלכאב,הזאת,לסתימהבאימהמחכה

אוכלשלא ,בכללילךלאזהשהפעםהמחשבה

הפיןעםשםואעמודאופןבשוםלהשתיןעוד
 ,מהרקתטר'אחות,ואזעק:והכואבהעירום
קתטר!"),בעדשלמהמלכות

כשלעצמוהרפואיהטיפוללא ,חשיבותוחרף

עליולחוותרוצהאינני(וגםבספרהעיקרהוא

חיים),להצלתחיוניגםשהואספקאיןהרידעה,

שבו ,החברתי-אנושיהתהליךתיאוראלא

הקודמיםמחייהםומשפחתוהחולהמופקעים
על-ידיומועתקים,הבריאים,שלומעולמם

זהוהחולים.שלעולמםאלהבריאות,מערכת

לחייםוריבונייםעצמאייםמחייםדרמטימעתק

מחלהכלאםהחלטה.יכולתוארנוןתלותשל
אחתעלהסרטןכמחלתסופניתמחלההריכך'
מלווהבלבדשמההזכרתכאשרוכמה,כמה

קשה.גורלבתחושת

בתאריךלפיכך'נפתח,המרמןשלסיפורה
הבשורהעללראשונהמתבשרתהיאשבוובמקום

במרסושלושההעשרים ,חמישי"יוםהמרה:

שנכנסת,אחריאומראתהחולה,אני . 2000

בומתארחתשאנילחדר ,בערךבערבבשמונה
שום ,שזהויודעתאניומידבברלין.שבועייםזה

 ,,לא.לעולםשהיה,כמועודיהיהלאדבר
מהעודיהיולאהחייםואילךמכאןכיהתחושה

סיפורה.כתובבוהמפתחותמןהיא ,שהיו

 ,מטלטל ,ארוךהואכאןהנפתחשובלבליהמסע
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תקווה.שלקצרותהפוגותעםומתסכל,מייאש

שכך.וטובפרטשוםמאיתנוחוסכתלאהמרמן

לדעתברצוןוהמשכווהכחשה,בתדהמהתחילתו
כזאתהכרותכאילומצידה>(לפחותהכולעליה

אומרתאני"לא,להדברתה.תקווהשמץבהיש

זאתעכשיוזהו'לוקמיה. .ליאומראתהכן' .לך
אתהצידהקצתדוחפתכאילווהמילהמילה.
ולחבק.ולזוז,לנשום,יכולהאני ...שבחזההמוות

 " ...מתחבקיםאנחנוחזק-חזק
והיאכדבריה, '"מעשית"אשההיאהמרמן

פתרונות.להולמצואהמחלהעלללמודמבקשת
אבללגורמים,לפרקאפשראיהמוות"את

לתומה.חושבתהיאואפשר"אפשרלוקמיה?
המחלה,עלמעטלאבעקבותיהלומדיםאנוואכן

הלוואיותופעותתרופותיהעקומותיה,סוגיה,

ומסוכןארוךהמסעכימסתבראךשלה,
מילואידיתב"לוקמיהחלהניראדמשחשבה.

בהםהמומחיםאחדכהגדרתשהיא,חריפה",

זהובאמתיושבים.הםעליוגעש""הרנועצה,
טיפולעוברניראדיורגןבהמשך.שקורהמה

שלראשונהחלקיתהשתלהשנכשל'כימותרפי

שנייהוהשתלההיא,אףשנכשלהעצםמוח

התאוששותשלקצרההפוגהלאחרמלאה.

מוותמתהואלביתו'שבאףהואבהמאושרת

גופו.אתתוקףהשתלכאשרנורא

הןחשובותהמחלה,מתיאורפחותלאאולם

העולההראשונההמחשבהעליה.המחשבות
חודשיים-לושנותרוכשהתבשריורגןשלבדעתו

<קאמיההתאבדות.מחשבתהיאלחיות,שלושה

פילוסופיתשאלהשישאומרפוס 'T'סשלפביתום
כלומרההתאבדות,שאלתוזואחתאמיתית
שםתשובתולחיותם?ראוייםהחייםאםהשאלה

המדבר"),בלבגםוליצור"לחיותשישהיא

מלווהוהיאבספרמרכזיתהיאהזאתהמחשבה

מתברראולםהבריאים,בחייועודניראדאת

שונותמסיבותהריחולה,אדםכאשרשדווקא

איננההיאשבהן>הפחותהאינההחיים<שרצון

מעשית.

אחדעללעלותוחושבלמינכןתחילהטסיורגן
(הצילוםלטפסאהבעליהםהמושלגים,ההרים

כזה>מושלגבנוףצועדאותומראההעטיפהעל
אולםלמוות.שםולקפואשינהכדורלבלוע

אותומסיטיםבנווכלפיאשתוכלפירגשותיו

ויתורתחילה.הסכמתהאתלבקשכדילברלין

ראשוןכרסוםהואהמקוריתתוכניתועלזה

יבואושבעקבותיושלו'ההתאבדותבתוכנית

וכותבת:זאתמבינההמרמןאילנהנוספים.

כברלברלין'הנהקודםלבואשבחרת"ברגע
עלבעיניךלךשישהגמורההזכותעלויתרת

כמובן.דוחה,היאבקשתואת " ...מותךועלחייך

 ...מתחננתמבקשת,נחנקת,לוחשתאני"לא,
הםשלךשהחייםאיתןהסכמתילאפעםאף

אינהההכרעהשלי",הםשליוהחייםשלך

נתקעמציינת,שהיאכפישלה,ו"הלא"פשוטה,

משמעותואתאפילוידעהלאאזהןבגרונה.

שערות,נשירתהקאות,כימותרפיה,(בדיקות,

יחדישובובינתייםכימסכימיםהםוכדומה).

והואב'הדסה',הבדיקותאתיעשולירושלים,

גורלו.עלמחדשלהחליטבעתידרגעבכליוכל

שיש.מהקשותהןהספרעוסקבהןאלהדילמות
ולדעתמעשהבשעתחכםלהיותבכלליכולמי

וזומהתיאורים,העולההאמתלא.ומהנכוןמה

כאלה,חייםבמצביאונירבסליתאמת

היאבריאות,בשאלותבמיוחד

החלטהגוררתשהחלטההעובדה

הואאפילולמערכת,המתמסרואדם

הוא),דווקא(ואוליומתמצאמשכיל

להחליטגמורחוריןבןאיננושוב

גורלו.על
מוקדםמאתרתברגישותה,אילנה,

משכילהכאשההללו.המצביםאת

במערכותהחדשההתלותוריבונית,

המחלה,לפנילה.קשהציבוריות

אתולהוקיעללעוגכדבריה,ידעה,
מחלתך"בימיאולםהמערכת,כזבי

מולאלהזההחוסןהתערערהאנושה

בהשנקשרתיהמוחלטתהתלותזיקת

אלהציבורית.המערכתאלעצמיאני
הציבוריות,המערכותמןאחת

 .) 52<עמ'הרפואית"המערכת

עלזומשוכללתמערכתלדבריה,
האשליהאת"נוטעתחידושיהשלל
והיאלנצח"תוכלהמוותאתשגם

לאיןכמעטומשכללת"מטפחת

לו",ההתכחשותמנגנוניאתמפלט

הספרלאורךאותםמלווהזהנושא
ההתמסרות"עלסיומו:לאחרוגם

עודתלות,לאותהמרצוןשלנו

הבאיםבחודשיםלתתהייתיעתידה

אינספורפעמיםהמעונהדעתיאת

השאלהמןמנוחלימוצאתאיניעדייןהיוםוגם

ניסינוהיכןעדהדרכים:פרשתחיתהאיפה

ומהיכן-הרפואהשלובהישגיהבכוחהלהיעזר
ליהירותהוגםלתעתועיה,לאשליותיה,התפתינו

חירותנואתצעדאחרצעדצמצמנווכךהמופלגת

והמוותהחייםהזה,המהותיבענייןלהכריע
"המלכודתעל .) 53(עמ'שלנו"האישיים

השיניים""גלגליועל ) 77(עמ'הזוהרפואית"

זולכתוב.מרבההיא ) 144(עמ'המערכתשל

פשוטהתשובהעליהשאיןשאלת-השאלות

השיפוטייםכוחותיהםלפי"איננהשהיאמכיוון

אליה,המשתייכיםהאנשיםשלרובםרובשל

שהיאהקשיםלמסעותשותפיםנעשיםכךומתוך

משפחותיהם",ובניאנושיםחוליםבהםמוליכה

ביןהנוצרתההפרדההיאלו'קרובאחר'נושא
והםפה"אנחנוהחולים.לעולםהבריאיםעולם
שםסגוריםלמות,הנוטיםהחוליםהםשם.

ואנחנומוגפים,וחלונותעביםכתליםמאחורי

עקב ,) 41<עמ'הכחולים"השמיםכיפתתחתפה,

ואוהביםקרוביםזוגבניביןאפילולעיתים,כך'

עלינגזרמעט"מעטבדידות:חומתקמהכמותם

הזה,היחדבתוךבדידותשלחדשסוגלגלות

האהבהמהתמעטותולאמריבנולדהשלאבדידות

הקיומימצבךשביןמהשוניאלאהאסון'בצבת

 11 ...שנייםאלאאחדבשרהיינושלאמצבי'ביןו

אתבמחשבותיהמטרימההיאלעתים .) 62(עמ'

כךהולכת"הייתייהיה:לאכברשהואהימים

1
 (ו:

:1 

ניראדיורגןהחרמןאילנה

סרטןבחדל
l:•!j ) •• ) 

כאןהולכתושובשובעצמיאתורואהלצידך
זאת,עם .) 107(עמ'עוד"תהיהשלאאחרילבדי

גםעדיםאנוהזה,הנוראהייאושכלמתוך
נמאסשכבראחריהאנושית.הרוחלתעצומות

הבדיקותתוצאותהגוף,תחלואיעללדברלהם
והידלדלופחתוושיחותיהםהדם,וספירות

והמגמדיםהמתישיםהימיםבעצםלנו'"נמצאה
אחדבדעתעלההרוח.בעולםמהאחיזתהאלה,

אתלנצל-מיבדעתעודזוכרתאינני-מאיתנו
שמץלךוישערשאתההמעטיםוהרגעיםהשעות
ספרנואתלהשליםכדימהמיחושים,מנוחה

שבחדרהמיטהעלוכך' ...ניטשהעלהמשותף
התגבשעצם,מוחלהשתלתבמחלקההבידוד

התרגוםאתבאוזניךקראתיאניהספר.מבנה

החומההסקאיכורסתעלרבבמאמץישבתואתה
הגרמני"המקוראלהעבריהנוסחאתוהשווית

ומברח•מסהנישטההמשותףספרם ,) 137<עמ'

עםשלאחרתפרוזהבסדרתאורראהמכתביו

לראותוזכהלאיורגןאך , 2000בשנתעובד

 ...הסיכויים,כלנגדהזוהעבודהעצםאולםבדפוס.
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רוחם:אתמרוממתלשמה,ספרותיתעבודה

בתעצומותלהאמיןהכוחאתביומצאתי"שבתי

שהיאהיכולתמןוליהנותלשובהאנושית,הרוח

אוקיימיםגבולותעללערערלנומעניקה
כותבת.היא ,) 140<עמ'אותם"ולפרוץמוסכמים

אינטלקטואלים,זוג-הםקשיםזמניםבאותם

ולבנילחוליםגםנפתחים-אקדמיהאנשי

החולהאלהציבור.חלקימכלהבאיםמשפחותיהם

ביתבמסדרונותבגפההמסתובבתהבודדה

להתעלםעודיכולתי"לאאחדשבוקרהחולים
ולשמועעלינולהלספראיתהוהתעכבתיממנה
הקיבוץחברתאלמחלתה";סיפוראתמפיה

בקופסאותארוחותיואתהחולהלבעלההמכינה

בשבילהנואשתי"וכמהקטנות,פלסטיק
אתכמעטאוכלתשבוע,כעבוראותה,כשראיתי

ממנהושמעתיבעצמה,הקופסותתכולתכל

דוגמאותוכןלאכול";עודמסוגלאינושבעלה

נוגעתאנושיתגורלאחוותאותהעלמאודרבות

ליהוקלשכמוגיליתי ... "אומרתהיאעליהללב
החוליםלביןבינינוהגבולותאתכשחציתי

בהםהמטפליםלביןביניהםואףהאחרים"

ולאושמחותיהם,צרותיהםאתעימם"לחלוק

אמרכברכךועלבאסוני.כךכדיעדלהסתגר
מסיפוריובאחדהיפההאמירהאתקאמיאלכד

solidaire ou solitaire שאיןמילוליובתרגום
אוסולידרישבמקור:הצליליםמשחקאתבו

הביטויאתאוסיף[ומצידי ,) 122<עמ'בודד"

אוחברותאאויותר:אפילוהקולעהתלמודי
מוות].אוחברותמיתותא.

אםמרגשים,דבריםיורגןגםכותבזהנושאעל

מעיקים,גיאורג,גיבורו'עלאחר.מכיווןכי

בגילכשהיה"כברמלכתחילה.החייםכזכור'

שבעתידהמחשבהחלחלהבועוררהשלושים

מהקתדרה ...קבועהבמסילהחייויתנהלו

וילדיםאשהעםולמנוחות,לגבורותלגימלאות,

בניומחברתמהםלפרושמבקשהואונכדים",

היא,בשבילוהמחלהעלהבשורהבכלל.אדם

שנתומאזכמעט.שחרורבשורתלכאורה,
ישיםעצמושהואהמחשבהאותוניחמההחמישים

ניטשהשלבכתביושיבחר.זמןבכללחייוקץ

התאבדותעל'המחשבהאותושעודדפסוקמצא

עלבעזרתולהתגבראפשריעיל'נחמהסםהיא
אמתלהלוחיתהלאאולםרעים',לילותהרבה

אשתווהאוהבת,הקרובהסביבתוכלפימתאימה
נמצאהחשב,כךעתה,ואילוזאת.לעשותובנו'

למחלה:כביכול'חיכה,בעצםהואההצדקה.לו
לפעםומפעםהסרטן.למחלתאפואחיכה"גיאורג
וכשיבוא ...אותומרגישכברשהואלונדמה

יודעים,כבראנו .) 176<עמ'קרוא"כאורחיתקבל
הופיעההיאכאשרבפועל.שקרהמהזהלאכי

מעמדולגמריהשתנהבבית-חולים,אושפזוהוא

"ניסיוןעברהואימיםשישהבתוךבעולם.
וחייםסופית,שהסתיימוחייםממש:מסחרר

מחדש",עכשיושמתחילים

בתוכו'נמצאשהמוותזההכול'עתהששינהמה

כמחשבהלאלו'מחוצהעודלא .גופובתוך

נפרדבלתיחלקהואהמוותמעתהאלאגרידא,
"חיים-לקראת-המוות"הםוחייועצמו,מהקיום

המורהביראו' .היידגרשלהנודעכביטויו
אז"כיצודקהיידגראםכיאומר'לפילוסופיה

להביןבולנמצאלאפשרהזההגבוליהמצביכול

שלו, Da-seinה-אתבעולם,כאדםהיותואת

ואלחייושלהאותנטיותאלדרכואתלמצוא
חלקהואמותיזהותו:שלהאמיתיתהמהותידיעת

אותולדחוקליואלאותם,משליםוהואמחיי
שלהגמורהשלילתםהואכאילווהלאהממני

עבורמפתיעהתגליתהיאזו ,) 201<עמ'החיים"

שעולםהדברומשמעותהחדשבמצבוגיאורג

"העולם"כאן",עולםאותולפני ,"םש"החיים
ונמשךההולךוהרעשני'התוססההמוני-ציבורי'

ממשותואתקיפחכמונגמר'לאעתידלקראת
שגםלומתבררזאת,עםולתמיד",אחת,בבת

לחיות:אפשרעדייןלמוות,המשיקזהבעולם

בסימןעומדהכולולאמשתנים,קורים,"דברים

שםהואלהפך'לא.וכללכללהמתקרב,המוות
עליה?מדברשהיידגרהאותנטיותזוואולי-לב

בתוכומתחוללתכנגדו'הזה,המוותשלנוכח-

 'חייובתפיסתהתמורה ...עזהפנימיתצמיחהכמין
ומפרהחיובימשהובההיהעליו'שנכפתהאף

אתלפרוץהזדמנותלידיוגלהלהתג ...מאוד

בדבריםלהתנסותשלו'החוויתיהמרחבגבולות
 " ...חדשים
כאחד'ולא-חדשחדש'שהואהללוהגילוייםאחד
גילויהואהספר'שלהיפיםמהגילוייםוהוא

שלבקיומההשגיחוראשונה"בראשהאהבה:
יחדהיויוםיום ,'אעםביחסיוהזאתההזדמנות

לחדרונכנסתחיתההיאערב.עדמבוקרעכשיו'
אותו,רואהשהיאשברגעואומרתשבבית-החולים

מיןואפילושלווה,מתמלאתהיאאותו'מחבקת
שהיאלו'זקוקהשהיאאומרתחיתהעליזות.

שיהיה.מהיהיהלצידושתעמודאותו'אוהבת
יותרעכשיו'פתוחשהואגילהמצידווגיאורג

שקודםכאלה,אהבהלווידויילהקשיבמבעבר'
ספקניובלגלוגבאירוניהאותםלפטורנטהלכן

אתלונתןפיו'אתסוףסוףהתירהאסון ] ... [
להגםנהיהוכך ...רגשותיואתלבטאהיכולת

אליולהתקרבבלבה,אשראתלומריותרקל

 ,) 216-215<עמ'עו.ד"

שיאוספק,בלאהםבעיני'ודומיהםאלהקטעים
האהבה,גילויהוד.נוראשסופוהספר'של

הםהמוות,מולזובעמידהוהאמפתיההאחווה,

שאפשרביותרהמשמעותייםהאנושייםמהגילויים
ביניהםהקירבהשליופייהלהם.לצפותבכלל

היאכאשרבהמשך'תפקידיםבהיפוךגםמתבטא

רבים,מתישיםחודשיםלאחרנפשית,מתמוטטת

הטבהשלקצריםשבועותבאותםבה,תומךוהוא

שלסיפורוהביתה.לשובלוניתןכאשרבמצבו
חשיבותבעלאישיבלקחמסתייםמהםאחדכל

אוניברסלית.

הייתצריךשלנוהזהבבית"פה,אומרת:היא

יודעתאניאז,ידעתיחולים.בביתולאלמות,

לנהוגעוזאזרתישלאהזאתהידיעהומןהיום,
 ,) 151<עמ'עו.ד"מרפאליאמצאלאלפיה,

שלימדההחשוביםמןלקחלומד"אניאומר:הוא
החולהשלהקרוביםמשפחתובנימחלתי:אותי

החולהמןיותרהרבההמצבעםלהשליםמתקשים
נדרשנתמך,שהיההוא,שבורגעובאעצמו.

עםלהתמודדלהםלעזורבהם,לתמוךויכול
<עמ' " ...האובדןאימתשלהטראומטיתהחוויה
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פונדמנטליסטשלדימוי

למשל'יהודיות.חלקןרבות.פניםלפמיניזם
פרופ'שעושהכפימסורתייםבטקסטיםהקריאה

באוניברסיטתלתלמודבקתדרהבויאריןדניאל

נשיםשלהיצירהרנסנסאו'בקליפורניה,בדקלי
ויוצרותרבניםבתפקידיהמכהנותדתיות

כתב-העתגםנהנהזומהפריהרבים.בתחומים

ביקורתאמנות,לספרות,כתב-עת-'דימוי'

'הוצאתכהןפנחסחוה<עורכת:יהודיתותרבות

 20מס'שגיליוןדתית),לציונותהמרכז •מעלה

ל"נשים,הפעםמוקדשתשס"ב,סתיושלו'
נוסףחלקגםצפוימשמע- ]א[ ,,יהדותיצירה,

בעתיד.

החוברתמנוחות.מיעלמתנהלהכוללכאורה

החללמעלה.המצויניםהנושאיםבכלגדושה

בןקלונימוסבןקלונימוסשל(פמיניסטי)בשיר

(הכותב:שבצרפתאדלמהעיר-13ההמאה

מזכרותהפכניייתן;מי ...שבשמים;"אבינו

בר-יוסף,חמוטלמאתשיריםדרך :>" ...לנקבה
אריהגוריהודהקוסמן'אדמיאלאלירז'ישראל

("אלהעורכתשלהיפיםשיריהכאשרונוספים,

 / ...שם;רקיד;ךכיהוליכתניהבדידותמצולות
כהן'פנחסחוה )" ...בקולךלפגושקולי;יצא

עיוןדבריהרבהגםבהישהחוברת:אתחותמים

מאתנשים""שיחבהםבולטיםופולמוס.ביקורת

עלמקוצרתהרצאהמעיןשהיאקרןניצה

הנזק"עלפולמוסיתמסהנשית:וכתיבהפמיניזם

שיחותשלושקגנסקאיה;מאיהמאתשדבו-שיח"

וציפורהגירשפסיגולן'נחמהמאתאמנותעל
נשיתבקריאההעוסקיםמאמריםוכמובןלוריא.

מאתאסתר"במגילת"פמיניזםכמובמקורות
נשיםשלמפיהןמוחים"חזלהורוביץ;טליה

"מריםארזה;בןפרידלנדשרהמאתמקראיות"

ראויהאמינוף.עיריתמאתלנבואה"פרישותבין
"סידורפאלקמרשהעםוראיוןרשימהלציון

איריתמאתהקטנים"הדבריםלאלוהיתפילה

פמיניסטי'ברכות""ספרשערכהפאלק .יער
כיבראיון'מסבירהלנשים,חדשסידורמעין
מודרתחשתי"כאשהאישי:כצורךהחלהכול

שלהוהסגידההחנופהמשוםהליתורגיהמן
המיוחסהסטטוסבשלונחותה ...הזכריתלאלוהות

התיאולוגיהלפי ...היהודיתבתרבותהזכריםשל
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בכלשםהואאבלמגדר'נטולאלוהיםהיהודית
זרהעבודהחיתהזועבוריהמגדרית.תפארתו

 ,, ...במובהקזכריתכהלדמותלהתפלל
כברלוקנההפמיניזםכיאפוא,נדמה,לרגעים

והואנאוריםמסורתייםציבוריםבקרבשביתה

ש'דימוי'מסתברזו.בחוברתגםלבטח,שםיושב

פרופ'מטילבחוברתהפצצהאתמטעה.הואזה

נגדשוביניסטיקצףבשצףהיוצאוייס,הלל

אתגםאישיתוהתוקףהפמיניסטית,העמדה

אלא(ואיןשיריהואתפנחס-כהןחוההעורכת,

אתלתקוףבמהלושנתן'דימוי'אתלהעריך
שלו).העצמיהדימויאתבעצם,ולחשוף,מארחיו

עצמורואההדתי-הגבריהממסדכיספקאין

במשפטיםדיהחדשה.התופעהידיעלמאוים

כדיפאלקמארשהעםמהראיוןשהבאנוהקצרים

וייס,שהללאלאהאיום,שלגודלואתלהבין

אילן'ברבאונירבסיטתישראללספרותפרופסור
רציונליובאופןמדעייםבכליםעליהמגיבאינו

"בשירתפונדמנטליסטית.זעםבחמתאלאשקול'
וקינה"אהבהפולחן'בשירתנתקליםאנונשים

"הפיתוי .אידודרורעםבראיוןאומרהוא-

הנשי.הקולדרךבאיםהארוטייםוהעוצמות

כךהגבריים,מהמושגיםחזקיםהנשייםהמושגים

מולדיוניסייםכוחותעלמדבריםשאנו
הםהנשייםהאמנותייםהכוחותאפוליניים.

הואעליהםהשליטהאוהצורהומתןדיוניסיים
חוששוייסשפרופסורנראה " ...משניעניין

שהשכלהרסנית,דיוניסיתנשיתמהתפרצות
לרסן.יוכללאהאפוליני-הגברי(ההלכתי>

ובליישירותדייםאצלמתורגםהזההמיתיהחשש

פוליטיתלפראנויהעידוןשום

חיותהשלדבריהאתאקטואלית.
'נקודה'המתנחליםבביטאוןוריטש

מרכזיותואתשתקפהב'הארץ'>,(לא

מכנההואהר-הבית,שלונחיצותו

היותהעםזאתוקושררוחנית""זנות

הר-אנטישהואמהכל"בעיניאשה:

שהואכפיהנשיבענייןקשורהבית,

הפוסט-שלתאומםשהואהיום,מוצג

השלום",תהליךושלמודרניזם

פוסט-פמיניזם,אלה:שלושה

האיוםבעיניוהם-ושלוםמודרניזם

ועלעליוביותרהגדולהמשולב
עולמו.

אלאאיום,וייסרואהבפמיניזםרקלא

שמציגה,הקונסרבטיבית,בעמדהגם

העתכתבעורכתשלג,נמנילמשל,

הצורךעלבדבריהאחרת','ארץ
לחילוניםדתייםביןמחיצותלהנמיך

הזו"העמדה .קיומיאיוםרואההוא

היאורוחנית,פיסיתאותנוהורגת

לחיסולה",וגורמתהאומהאתהורסת

מכליו:אותומוציאהנשי-דתיהרנסנס

עמדהלהעמידהצליחולא"הרבניות

נוצר ...נושאבשוםאינטלקטואלית

פרסומיםרואהכשאני ...נשיטרורשלסוגכאן

שנשיםחושבאנינשים,נגדאלימותהמגנים

מגברים"אלימותיותרהרבההןנסתרבאופן

המגדף.הפרופסורכותב

הגיון.לגמרימשוללותוייסשלטענותיוכללא

השוללבעולם,חדש"גלזהכיהטענהעללמשל'
סכנתאתומקדםהלאומיותמושגאת

שמסוכןמהאולםלהתווכח.אפשרההתבוללות"

קוהמותחהטיעוןשלהטוטליותהואוייסאצל
יציאהועדהמשפחהבמבנהקטניםמשינוייםישר

מהטיעוןשונהאינוזומבחינהלשמד.

שלתחילתושינויבכלהרואהפונדמנטליסטי

בדן.או

פרופסורהואשוייסנשכחובלספרותית,מבחינה

שורהבכלגמור.ז'דנוביסטהואלספרות,

אינואיכותםשעלכהן'פנחסחוהשלמשיריה
אופרובוקציה,סטייה,מאתרהואחולק,

אניטוב,לאשהשיראומר"איניפורנוגרפיה:

 ...שלוהחברתית-ציבוריתהמשמעותעלמדבר
ולעקובפנחס-כהןחוהשלשירלקחתאפשר
עלילתיקובשיריהיש ...לבגידההגעגועיםאחר

ארומהתמידבושישחיפוששלקבוע

כמוזהאבלמצוינת,משוררתהיא ...פורנורגפית

 " ...זרהעבודהלהיכלהולךשהייתי
להשיב,מהאיןכאלה"רציונליים"טיעוניםעל
בוריםהסובייטיהמשוררבשעתושהשיבמהאלא

אנטיבסטיותשהאשימוז'דנוב,למיכאלפסטרנק

ולאא'"אומרפסטרנק:אמרלרוב.מהפכניות

תומךאבילומר'חיתהכשכוונתו- ,, ...ב'אומר

ממנה,הנגזריםהדיכויבמהלכילאאבלבמהפכה,

 •כביכול.עריץ.היגיוןאותופיעל
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1 : 

 ..מטינהשלפורטרטמילד:אותרו
• 

פלגדורית

ליהזדמן 1995סתיו ~
אתבאוקספורדלשמוע

מילד'ארתורהמחזאי
הקולג'ים.אחדשלכאורחושםששהה

שלבאולםקוראיםעםשיחהקייםהוא

ספרו'צאתלרגלמקומיתיאטרון
A Plain Girl , נערה-חופשיובתרגום"

פשוטת-מראה",

הופעתבבוקר'התקייםהאירוע

שררהתיאטרוןבתוךאבל"מטינה",

דלקו'הבמהאורותורקמואפלהיההאולםלילה.
שלהפתיחהבמונולוגשיצאלשחקןכמצפים
אליצאהקלעיםמאחוריקרה:לאזה"המלט",

הספרדפישחקן.לאוסופר'מחזאיהבמהקדמת
המחזהשלהכוחלהםהיהלאהקריאשממנו

בעלמשהושםהתרחשזאתובכל .השקספירי
ממנה.להתעלםשאיןעוצמהעזה,עוצמה

ששבתהאיכותשאותהלהפתעתיהבנתיבדיעדב'
בלתי-רבהבמידהחיתהמילדשלבהופעתואותי

מןשנבעמשהוחיתההיא .שאמרבדבריםתלויה

בחלקושרקמשהו-בטהרתהעצמה,האישיות
ובחלקו'תרבות',למילהאותולקשרהיהאפשר

במהלךמילדשאמרהדבריםכמעט.פיזיהיה
בעיקרםאךכשלעצמם,מרשימיםהיוהשיחה

-שליהמקוריתההתרשמותאתחיזקורק
מרגעשנוצרה-המיידיתוכמעטהאינטואיטיבית

המשפטיםכמהאתמשהשליםמידפיו'אתשפצה

שתוכןבליוכמעטמהספר'שהקריאהראשונים
ולאנשביתי.בקיצור'לעניין:ייכנסהדברים
במקרה.

הלםהלם.היהמילדשלהראשוניהכניסהרגע

בעלתנוכחותנוכחותו'שלההלםכמעט:פיזי'
מעלהרבהקומהבעלהואמילדנדירה.עוצמה

קרובותלעיתיםשקורהלמהבניגודאךלממוצע.

כפופהאינוקומתומאוד'גבוהיםאנשיםאצל

והואכמעט,אדירותמאוד'רחבותכתפיוכלל.

התמירהבנינוחותבכלל'גווואתאותן'נושא
אינוהסתםשמןמאחר-לפחותאואתלט;של

מנעוריולהתעמלשנוהגמישל-כיוםאתלט

זקיפות-בעלשהואמישלושמאובקביעות.
כזאת.היאשלוהעצמיתשהתפיסהפנימית:קומה

הרמוניה,ברורה,אחידותפהניכרתכך'אוכך

גוווביןמילדאותרושלהרבועותכתפיובין

ההולםהספורטיבי'הטווידבז'קטהנינוחהזקוף,
מתקיימתהרמוניהואותהגופו'מבנהאתבדיוק

הלא-מאומצתהטבעית,החדותוביןאלהשניבין

דבריו.של

צעיראדםכמתארותלינראותהללוהמילים

אדםשנותיו:במיטבגברלפחותאוממש,

נוכחותגםאחרת,תכונהמכלפחותלאשמקרין'
כניסתוברגעמילד'שאותרובעודחזקה.מינית
אוליחשובוכמה.שמוניםבןאדםהואלבמה,

פרופורציותלתיאורנותנתהיאזו:עובדהלזכור
מילדשלהנוכחותאתלפרקקשהנחוצות.

סמכותמקריןשהואספקאיןאבללמרכיביה,

בו'מסתכליםכאשרמאוד.גבריחוסןחזקה,

שלובן-זוגהאהובההיה-50השבשנותונזכרים

מורווחתיצאהלא(שדומהמובררמרילין

דברשוםהזאתבמחשבהאיןהזו),מהעיסקה

שהילהאחריםלאנשיםבניגוד-מגוחךאומופרך

האהביםפרשיותסביבנרקמהמיתית

פניהםעל'המתעכבושמבטנושלהם,
אףאוהשבעיםלשנותמשהגיעו

ולמהמהעלתוההשלהם,השישים
זהכאןהזאת.ההתרגשותכלחיתה

זה-מזהויותרלגמרי:סבירנראה

היום.גםסבירנראההיה

היאמילדשלההקראהאיכות
איכותמכליותראולימדהימה.

ההולכתתכונהדומני'זוהי'אחרת,
עצמםהספריםעםיחדאוליהעולם,מןואובדת

העילה-עצמוהספרלקוראם.וההרגל

התיאטרוןבאולםבוקרבאותולהתכנסותנו

מאותםבעיני'היהלא-צופיםגדותיועלהעולה
בוודאיבמיוחד.טובממנו'שקראתימעטיםדפים

עםאחתבשורהלהעמידושאפשרספרלא
סוכן"של"מותוכמומילד'שלהחזקיםמחזותיו

נהדרת.חיתהההקראהאבלהמכשפות","צידאו

לשורותלהגיעבקלותגלהמסוקוללמילר
אופראיקולתיאטרון.אולםשלהאחרונות

עשירמדי'נמוךולאמדיגבוהלאבאיכותו'
והואכביר:רזוננסבעלובגווני-גוונים,בגוונים

 :בקריאתוהיפההדברזה .בובשימושחוסךאינו
טובלהיות,צריכהשלאובמקוםבושה.לואין

ששמעתיהסופריםלמרביתבניגודשאין.

הנטייהבונעדרתמיצירותיהם,מקריאים

אומעצורים,אומביישנותהנובעתהמוכרת,

בקוללהעבירהניסיוןבעצםהטמונהמהבעייתיות

הדעהמתוךואוליבעין'להיקראשנועדהמילה
ולהיחשדלהעצים,(להפריז'יאה'ש'לאהקדומה

תוךהכתובאתלהקריאהנטייה-בפאתוס)

יעלהלאלעולםהטוןכאשרגיוון'שלמינימום
ירדלאולעולםבהחלט,מתוןמסוים,גובהמעל
'דקדוקי-הגינותזוהישמרותלא,מתחתיו.הרבה
וששרידיםמילד'צמחשבהלתקופהזריםאלה
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אוישנות,בהקלטותלמצואיכוליםאנולה

-תקופתובניאנשיםשלבכתיבתםמבצבצים
למשל.קפוטה,טרומן

להיותפירושוראוישלהיותהאמינולאאזלא:

אמרההדקויות,אמניתודלף,וירג'יניהגםסמוי.

עצום.בכוחבכתיבתה,כמובהרצאותיהשלה,את

שהלםאגרוףהיהדקות-האבחנהלאמירותיה
של-מאחוריושעמדהמשקלכיבעוצמה,

ביטחוןשלהשכלה,שלאישיות,שלתרבות,

בתרבותבמחשבתה,המילולית,(ביכולתה

לאוהיא ,כבדמשקלהיהמאחריה)שעמדה

לדורבןהואמילדתוראר .בולהשתמשהתביישה

 ,לדברומתחילפיואתפותחשהואמרגעהזה.
בגליםהמתפשטגדולהדף-אווירמעיןחשאתה

בעוצמההנהדףכוח,איזה-הקהללראשימעל
המתפשטתפצצהכמו .מאזיניואלהמדברמן

מקסימוםאתהמיליםלתוךמכניסמילדבמים.
שהןבמהבהתחשב ,להןלהיותשיכולהמטען

אתמתארכשהואהמינימום.אתולאמתארות,

ויור,דעולהדיבורוטון ,גיבורתושלמחשבותיה

אוהתלהבותאועצבותבחדרומשתעשע,תוהה

בהקראתומועצםבמילים, ,בהןשישמהכלזעם.

כאותןלזהותןקשהשכמעטכךכדיעדמילדשל
קורמותהןשחור-על-לבן:קראתשקודםמילים
ספרותשלסרגישנואוליחדשים.חייםבפיו

העניין:שזהסבורהאיננילא,הקראה?הדורש

היאמילדשלההקראהגדול.ספרלאהואהספר

אפשראי ,הספרעלתחשובשלאומהגדולה.
ידיו.ועלבה,להישבותשלא

ממנה.למעלהשאיןבצורהברורמילדשלההיגוי
לאופןולסילוף,להבלעת-המיליםזכרבואין

לעיתיםשומעיםשאנוהבוקע-מן-האף,ההגייה

השכבותמןאמריקאיםשלבדיבורםקרובות
השכבותבניאצלגםולעיתיםמשכילות,הפחות

מסרטיםלנוהמוכרהיגויאופן-המשכילות

שנותלמןמאודושנתחזקעכשוויים,אמריקאיים

 ,אמריקאיהואשמילדברורימינו.ועד-40ה
זהובזהאחרת:אנגלז-סקסיתתרבותבןולא

ובבירורבדיוקמילהכלהרגההוא .נגמר

מונעותבהירות,ואותהדיוקובאותומוחלטים:

מגיעותהןהאישיות,ועוצמתהקולעוצמתידיעל

נקלטותגםהןכךספקובליהמאזינים.קהלאל
וכמו-מרטטדרוךכאןהיושבהזה,הקהלידיעל

ענקיתאוזןאלאאינוכמוההקשבה,מעוצמת
שישהדבריםאתלשמועיכולתהקצהעדדרוכה

לומר.למרצה

 ,מוזראופילובשההרצאהבעקבותשבאהדיון
הקהלביןהעצוםהפערבגלל ,סוריאליסטיכמעט

חדה,אמירהלנסחליכולתשנוגעמהבכללדובר

שלמחשבותיהרצףאת,המתארהספרממוקדת.

שבעלהומגלהמתעוררתשהיאביוםהגיבורה

זיכרונותיהאלאחורניתחוזרלצידה,מתשוכב
אלולאחריה,השנייההעולםמלחמתמימי

יהםשב-הראשוןבעלהועמדתעמדתה
ההתרחשויותכלפי-מחויביםקומוניסטים

1
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לדימארתור

רובויכמתבררבהמשך .סטאליןבתקופת

בתקופהשותףהיהבאולםהציבורשלהמכריע

מחויבות,שלאחרתאוכזובמידהההיא,

שכנראההגיבורה,שלהפוליטיותלעמדותיה

תחילהאךדאז.מילדשלאלואתגםמהדהדות

שהןממהשיותרנשים,שתיהקהלמתוךקמות

לומראפילואו ,דברהסופראתלשאולרוצות

מעצמןלהוציא-עללספררוצותהן ,משהולו
במלחמתההיא,בתקופהאיתןשאירעמה-את

לשאת,שקשהבצורהמביכהבהןאחתהעולם.

עצמנואתלהעמידנטייתנובגללמעטלא

הפורץבאופןבציבורשמתנהגמיכלשלבמקומו

כןועל ,לציבוריהפרטיביןהגבולאתאיכשהו

חמלהמעוררבהשמשהומשוםגםאךמבייש,

שכילדהעצמהעלומעידהקמההיאמיידית.

אותההוציאהאלמלאבמחנות',נספתה'כמעט

דומנינהירה:לגמרילאדרךבאיזומאירופהאמה

משובחתשלהםשהאנגליתהשומעים,שארשגם

המבולבלמהתיאורלהיחלץהצליחולא ,משלי

עלאדיבההבעהמנומס, ,מילדארתורשלה.

להישאםשואלאחרלשאלה;ממתין ,פניו

האדיבותהיאאדיבותו-לטעותאיןשכןשאלה;
מתבלבלת,האשהמתורבת.זאבשלהדורסנית

דבריהאתלקשראחראוכזהניסיוןפולטת
המהוסההרטינהלקוללהתיישב,וממהרת , רו;;י;;tל
אך ,בתבל ,אולי ,ביותרה'תרבותי'הקהלשל.

אותו.חשכשהואקוצר-רוחלהביעהיטבהיודע

מאו.דמאכזבותאפילומאכזבות,ברובןהשאלות

שלאמיתיתיוזמהבהשישאחתבהןאיןכמעט

יותרהערצההבעותאלו-ענייןשלחקירה,
נתוןאכןהקהלשרובמפניאולישאלות,מאשר

לרגעיםהנושקיםההערצה,לרגשיכךכל
הזה,הגדולהמחזאיכלפיחששהואבסגידה,

ההווה,ושלהעברשלהזאתהגדולההפיגורה

מה-באמתאותוולבחוןלנסותשיוכלמכדי

אתהנואםמןלהוציאכדיבדרך-כללשנדרש
תהיהמשנה.לאשזההואשנפלאמה .מיטבו

ככלצפויהאוטריוויאליתלא-שאלתית,השאלה

תמידעליההתשובהכותב'?),אתה('איךשתהיה

יכולותכברוריאציותכמה(שכןרקולו-מרתקת

מעלה>המצוטטתהשאלהעללתשובהלהיות
אירונירביםבמקריםהדק, ,השנוןהניסוחמשום

אותו),להרגיזמצליחיםאם ,סרקסטי<לעתים

השכלהשלשכבות-על-שכבותהמהדהד

אופיכמו ,הנותןהניסוחבהן:ומשתמשומחשבה,

למילים,ומכופלכפולננסרזו ,ועוצמתוהקול

למסור.מבקששהדוברלתוכןלמשפטים,

הזאת,במסגרתבנוחעצמואתחשמילדאותרו

שלובכורסאמאודנינוחיושבהואברור.זה
כיאףלשבת),עבר ,הדיוןמשמתקיים<עתה,

לראותקל .כתערחד ,וחדמאודממוקדכקודם
-בכורסאיושבשהואשניםעשרותלוזהכי

 ,באוקספורדלמצואשניתןביותרהנוחהכיסא
 ...בעירפשוטלאעניין Iלמענולכאןהובאדומה,
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אושאלות.אותןאולילשאלות,ומשיב-הזאת

שנהוגהשאלותסוגמאוד:דומותשאלותלפחות
שלמעמדלעצמורכשהשניםשעםלמילהפנות

תמידתשובותיוזאת,ובכלדגול.ואיש-רוחסופר

להעביר ,שומעיואללהגיעהרצוןבוניכרכנ;ת.

בריבויבהתחשבשלו.מאמין'ה'אניאתלהם
שאלותעללענותבוודאינדרששבהןהפעמים

מצלצלתכמהעדאפילומפתיע ,אלוכגון

מאמץשלפריהיותןמצלצלהכנףת,בתשובותיו

אתהדברים.לשורש ,שלולאמתלהגיעממושך

חתירהרקפשטותן:להןמעניקההזההצלצול

יכולה ,מידנילמיקודלדיוק,לא-מתפשרת

הזאת.הישירותאתהזאת,הפשטותאתלהוליד

(אויותרמורכבתלתשובהנדרשכשהואאבל

אם-כךלענותבוחרהואכאשרדיוק,ליתר
הטובההתשובהאתלתתעקרונירצוןאותומשום

אתלהפוךכדיואם ,מבחינתוביותרוהנכונה

בשבילו>יותרלמענייןאו ,יותרלמענייןהדיון

משכנעתרקלא ,מאודאינטליגנטיתתמידהיא-

ובשנינותבחריפותומנוסחתמעניינת,גםאלא

לשומע.צרוףתענוגשהן
הנשיםשתיאחרירב.זמןאורךאינוהדיון

שכמעטצעירה,סטודנטיתמדברתהקשישות

לדברבידיהשנפלהההזדמנותמעוצמתנחנקת

אתלהגותמצליחהובקושי ,הדגולהמחזאיעם
מתייחסהואאף-העמידהבגילגברדבריה:

האינטלקטואלייםהחוגיםשלהפוליטיותלעמדות
השנייה:העולםמלחמתשלאחרבתקופהבמערב

 ,מיקרופוןלהםמעבירההמנחהמתי-מעט.עוד
היאבבירורעצמםלהביעמצליחיםאינםואם

עדבחרדת-קודש.למרצהדבריהםאת'מתרגמת'

מכר ,שלצדיהאיש .לסיומההשיחהמגיעהמהרה

גתמילעלבאוקספורדשוההשאניהיודע ,אקראי
יהיהשזהלךמאחל"אניאלי.נרכןכתיבה,
בקולאומרהוא ",ספרייךשלבכתיבהטובשיעור

שלשיעורמהנהנת:אניבו.ניכרתשההתרגשות
אינניעדיין-בדיוקבמהפה.היהבהחלטממש

יודעת.

מןיותראפילו-היאהאולםמןהחוצההיציאה

אחר.לעולםיציאה-כאלהבמקריםהרגיל
נעימות,נמוכות,בעוצמותעודב ,ממותן ,מוקטן

ברגעעכשיו.אליהןלחזורקשהבהן.לעמודשקל

האפרוריהאנגליהבוקראלהיציאהרגעהזה,

סוףעלינוחתתהבלתי-נמנע,הקלהזרזוףעם

הזכותבחלקישנפלהמבינהאניההבנה:סוף

שאמרכמו , in the fleshולשמועלראות

הולךנפיליםלדורהמשתייךאדםשכני-לשורה,

גונצי ,מילד ,והואגווע,כברואולי-גוועו

יכולת ,הדיבורתרבותשבועולם .האחרון

לידיהאישיותבאהשבווהאופןההתבטאות,
מהבכלבמחוות,(וביציבה,אלהבשניביטוי

כוחלהםשהיהעדשוכללוהאדם>אתשמקרין

שבובעולםדומה, ,כברשאבדמועצם, ,כביר

למימלאכותיתהגדלהמציעההטלויזיה
לנוכחגם(אוליושבומספקת,אינהשאישיותו

המאה>של-40ו-30המשנותכאוביםזכרונות

עולםפחתה:בכללכאלהמעוצמותההתפעלות
מדיחזקותבעוצמותשמשדרמיכלשבותרבותי

האחרוןהדברכי ,ביותרהדקבניסוחגםולו-

פאתוסהואמילדאותרואתבולהאשיםשאפשר

הטוב,בטעםכפוגע,הריכוולרגילאאםנתפס,-

שקראתי,בעתליהיהנדמההזמן.ברוחלפחותאו

שסביבוהספרשלהראשוניםהדפיםכמהאת

להתקרבמילדניסההזהשבטקסטהמפגש,נסוב

אבלמיטבו.אתמיצהולאהנוכחי:הזמןלרוח

התרבותי,במטעןבאישיותו-עצמומילדאותרו

שהיאכפיקהלמולבהופעתו ,מאחוריוהעומד

למגבלותיהמעברהוא-אלהשניאתמשקפת

 •הנוכחית.הזמןרוחשל

וגבריאימהי

מאמרובעקבותאקטואליות,הערותכמה
"מישו :שוהםג.שלמהפרופסורשל

יוני<גל'קורצ'אק"יאנושועדהנוצרי
2001 ( 

ואיפהמשהומתחילאיפה-שהבעיהלהגידניתן
האופי:סוגישנישלבצומתמצויה-נגמרהוא

אותה,פותרהטנטאליהאופיוהסיזיפי.הטנטאלי
איחודעל-ידישוהם,פרופישלהתיאוריהלפי
האופיפיעלאותולהפרידשצריךהאובייקטעם

הסיזיפי.

ללאוםההשתייכותשלהלאומיתהשאלהכןעל
מפרידיםהיהודיםהזו.בצומתשאלההיאלגזעאו

אתמטיליםהםבתיאוריהכמוואכןזה,במקרה

יהודייהשאמוימיהודיהאשה:עלהזוההפרדה
בעולם,שולטיםעדייןהגבריואלוהיםהגבר<אך
הטנאטלי).באופיכמו

ילדכלטנטאליים.הםגםהמוסלמיםאוהערבים
גםיש .אותוהמקלקליםהםוהוריומוסלמינולד

הנצרותהאיסלאם.שללאוניברסליותמודעות
שלבגישתןבשונותמכירההיאטנטאלית.אינה

הדתות.

 ,שלעילהכותרותנלקחושממנההתיאוריהלפי
לקרואשאפשר-תהליכיםעובריםהעמיםשני

ייחודמעצמם.האחרהרחקתשל-סיזיפייםלהם
המוסלמיםובידודהמוסלמיםעל-ידיהיהודים

מלחמה.שלבתנאיםהיהודים,ידיעל
התודעההאםמה?מתחילאיפההיא:השאלה

אופישלהתרבותילניתוחכפופההלאומית
שלהגבריהאופיהאםקבוצתיים?ותהליכים

התרבותשלהאימהיוהאופיהערביתהחברה
אוומסיזיפוסמטנטאלוסהתחילוהיהודית
שאומריםכמובגזע,הואהענייןששורש

 .אירופיםתיאורטיקנים

הואהחברותשלוהנשיהגברישהאופילינראה
הגברהסביבה.עםהתמודדותתנאישלתוצאה
הגברערבי.גברלהיותחייבהמדבריתבסביבה
ומתמודדתלומדתחברהשחיתההיהודית,בחברה

ההיפךאתהבליט ,סביבתישיפוטבעיותעם
האימהית.הטבעיותאת ,לו

בחברותלהופיעחייבונשיותגבריותשלהשילוב
האופיאתשהופךמהשהואכיווןהשונות,

וקייםמובלטאנושילאופימאטריאליהסביבתי
טאנטליותשלהחברתיהאופידרךזאתכתופעה,

וסיזיפיות.

חשובבצומתעכשיומצוייםוהערביםהיהודים

חברהעםמתמודדהערביכשהגברבהתפתחותם,

היהודיוהגבריותרולמורכבתלעירוניתההופכת
לינראהופיזית.כלכליתעצמאותעםמתמודד
שיטהימצאאכןאםטוביחליטהיהודישהצד

 ,ממשלליצירתפונדמנטליסטיתלאדמוקרטית
אלפירגילהיהאליוהלימודילאופישיתאים
אנובוהלאומיותצומתהיאהבעיהשנים.

בסאגהקבועהנוכחותהואהמוותנמצאים.

עםאותושמבלבליםליונראההלאומית
בכלל.הצלחהועםמפותחתטכנולוגיה

מצליח.אבי-לאומיתמבחינהמסתכןאבי
 ,והטרנסצנדנטליהאופורי ,הלאומיהנסתר

לאומנותמציאותליצורכדייחדמתערבבים
וקרבנות.יתרסיכוניהמצדיקה

להוריד(ישהלאומיהאתגרעםיתמודדואיך

 ,לעתידשאלהזו-האופוריה>פרופילאתלדעתי
לאומיותשלהעולמיהאנושיהאופיפיעל

 •ולאומנות.
גוטמןחיים
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מווי~
•• 
ג'יימסחכרי
רזרבקהמאנגלית:

מודעהיהכיאםאותם,למקםמרוהצליחלאלרגעק

מהכלזהאותם.ראה'שכברלפניושהוצגו'ברגעלכך
נסערים,ביישנים,שהיולכךפרטבהתחלה,שחשפו

ימים,כמהלפנירקאותם,ראהכברמפוחדים:כמעט

להיזכרהצליחהואעניין.בושעוררהקשרבאיזהבמכוון'לאכיאם
ממעמקיהבחין'הואדיברה,-הגברתדיברהבטרםעודהזהבהקשר

תמידשהגברהמאמץאתשעשתהלהבחין'היהיכולואף-חששותיהם

אתמעריציםכךכל"אנחנוכזה.עדיןבמקרהלעשותלאשהמשאיר

אחדאףלנואיןוהיפה.הקטןהילדשלזה-באקדמיהשלךהדיוקןציור

לבקרלנותרשהשאוליחשבנואבללפניך'אותנולהציגהיהשיכול
 ,,המומים.כךכלהיינו •תהינו-אח-אנחנו .אותך
בדרכומראה""יפהשהיההצעיר'הבעלאמר ,,נורא,המומים"היינו

הוארבה.במידהדומותהיודרכיהםואכן'-בדרכהחיתהשהיאכמו

 .אשתושלמהבוטותביטחוןשאב
לאזאתעםתהיתם?"-אח-אתםלראותכם.שמחשאניבוודאי"או'
ראה,זאתהיו'הם"המומים"מפיהם.המיליםאתגזוללמרויואבה

בחליפתזקוףשש,בן-והשמחהקטןבלייתוג'ישלמתמונתוהמומים

שלושהלפנימולהבעומרםתגובתםכיעדהיוהמומיםכה-מלחים

מידהבאותהאותוהרשימהואכן-אותםלזכורלושגרמההיאימים

להתבונןכדינפתחה,שרקלתערוכהחזרהואאותם.הרשימהשעבודתו

הראויההלבתשומתאתלהםהעניקשלאחבריםשלעבודותבכמה

הכשלוןתחושתאותוכשמייסרתהפרטית,בתצוגהאוהפתיחהבאירוע

אופייניתבנדיבותרצה,מאז,אותםפגששכברשלמרותהחברים,של

מעצמומנעלאליציאה,בדרכוהחדריםדרךעוברכשהואלפצותם.לו'

העיקרי'הישגושלהראייהבטווחלעבורמהאיוולת,נמנעולאההנאהאת

היטב.תלוילמזלושלושהדיוקןמכךוליהנותלראותלשובכדיבעיקר

מאיזושהישםנמצאבמקרההיהלפצותרצהשאותםהחבריםמשנימיאם

יכוליםהיו-גרועיותרהרבהתלוייםהיושלהםהציורים-סיבה

חמדניבשיטוטאותומאשימיםשהיוכךידיעלבקלותבולהתנקם

אכן'שהוא,במובןצודקים,היווהםמחמאות.לצודיוכלבובמקום

לו!דומהשאין-והנחמדהצעירהזוגלמראהצעדיואתהאטספק,ללא

כרציניתלבםתשומתאותוהרשימהחטוף,במבטבהערצה.כולוהשקוע-

האמןשלהידוע"הצורך"מתוךשאינסטינקטיבית,כך'כלומתוקה
לושנקרתהההזדמנותאתולנצלממנהליהנותלעצמוהניחבהערכה,

כשביטוישכרו'עלבאהואואכן' .ביטוילהשנתנולמיליםלצותתכדי

אותי!"הורג'זה"הולאוזניו.הגיעהצעירההאשהמפיהרגילמגדריוצא

נהנתהכאילומשם,התרחקהלאזאת,עםמוזרה;בצורהנאנחה-

ונרתעשציפה,ממהיותרקיבלכבר-התרחקעצמומרולהיהרג.

כילוהגיעוזההמידה,עליתרעצמואתדחקכאילוחרטה,בתחושת

במקוםבוניחשלמעשההצייר.שללזכותובהכרחהיהלאשאמרהמה

קטן'ילדמהםגזלשהמוותצעיריםואשהבעלשלמקרהזהוהמצב:את

-והבטחהחייםשופערגילה,בלתיבצורהתואריפהבליית,שרג'י
דומהספק,איןוג'י'כאב.כדיעדאותולהםהזכיר-אמןבידבוודאי

מוקסמיםהיועדייןזאתולמרותפצעם:את'ופתחאותוהחיההואלילדם,

וכך,מרו;יולאהוא,-היהעניינםאבלאותו.כבולעיםנראוואכן-

"תהו",הםספק,ללאשלהם.האמיתיבמניענזכרשוב,אותםכשראה

יהיוהמת.ילדםאתלצייראותועלשכביצליחואםאמרה,שהאשהכמו

ואוליביתיים,רישומיםכמהאחרים,דיוקנאותאוליצילומים,להם

שתגרוםהיהשטבעי-אליוותחינתםאווילי'פסל-ראשאיזהאפילו

שישותשלומיםהצעותועםהאלההחפציםבשםתהיה-להססלהם

להציע.ביכולתם

הסותרתהעובדהלמרות-מידבדעתועלתהשאמרתי'כפיזאת,מחשבה

לאחרונה.אירעלאהילדשלמותוכלומר'אבל;בגדילבשולאשהם

קרובותלעיתיםכיהרגל,מתוךובמקצת-אופןבכלבכל,הבחיןהוא

הואאבלייחודי;כשרוןשלעונשושזהודומות,מסיבותאליופוניםהיו

שההיענותומשוםלפנים,בזאתשהתנסהמשוםאכזבה,מתוךבכךהבחין

שהמבקריםככלשגברבמאמץלועלתההאלההמבקריםשללשליחותם

שכמותם,עםנמנהשלפניוהזוגכילוהיהברוריותר.חביביםהיועצמם

הארקדיניםכן'"אח-אופןבאותועליהםידברושתמידכאלהעל

הביקורכרטיסלפישמםאתידעהוא ,,מקסימים.אנשיםהצעירים,

שהיומשוםראשית,מקסימים,אנשיםהיוהםכניסתם.לפנילושהוגש

פחותבהפוגשיםכנראה,שבעולמנו'תכונה-להרגישמסוגלים

כךכלהיוהם-ביחדכךכלחשוואשהשכבעלמכיווןושנית,ופחות;

שמסוגלכפיבתשוקתם,מאוחדיםכךוכלנחמדים,כךכלמרגשים,
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הדוקיםגופוותוויאבריוכלוהגבוה,הצעירהאישזאת.לכנותהיה

הרגיש,אךהפשוטפניומראהעםנוקשות,בהשאיןבזקיפותומעוצבים,

ברעיוןכולונאחזהחסר'ביטחונוהנעימים,בגדיוהעשיר'עורובצבע

היאגםעצמה;השכולההאםכמוידע,מרומידה,באותהבדיוקשלהם

חיתהלאהנוכחיבמקרהכיאםהנעימות,שיאוכמוהוכמוהו'מזלבת

שהוסיפההיאזוחיתהאךממנו'מאוזנתיותר

בעודתוכו'בתוךלומרלציירשגרםהאוראת

מזהמבטואתומעבירסיפורםאתמפענחהוא

זהלהיות!"צריךהיההואיפהילד"איזהלזו:

היופי'לקסםערשהיהמאחרבעיניו'ניבט
אתשעיצבמהכלשלוהעליצותההרמוניה

לגדל!צריכיםהםיפיםילדיםאיזה-"הגזע"

וחוסרהתאמהחוסרהרבהכךכלראהכברהוא

זוהופעהעלפתע,בכניעתנח,שמבטומזל'

מהכוחות.לזהלקרואאפשראם-כוחותשל

שכאשרכךכדיעדאותוהעסיקעיניושראו

לשנייהאיבדהואלדבר'המשיכהארקדיןגברת

נאהכהשהיאחשבהואדבריה.משמעותאת

כשערה,נאהשאפהכעיניה,מתוקשפיהועדינה,

אנשיםהיוהםנוספים.דבריםעלחשבואף

שיצרוהםאושרשלתנאיםבוודאיכימקסימים

ונדיבים:טוביםנוחים,אנגליים,תנאיםאותם,

בעובדתביטוילידישבאעכשווי'לונדוניגודש

מרכיבבוהיהשתמידדברמאושרים,היותם

מכוחולוהכללית,לתמונהמיופיושתרםקישוטי

מקרית.נוכחות

למעןמרו'בעינימיוחדיםאותםשעשהמהאבל
מזלשליחסיתהרגיליםלמרכיביםפרטהאמת,

היותם-עליהםלחשובלוגרמושבוהאופןהיהנוח,רוחוהלךטוב

בודד'דבר'שלוביסודורווק,היההואזה.עםזואחדמופלאהבצורה

שבענייניםבעודהמושלם,האיחודמשמחתלטעוםלוהתאפשרמעטשכה

כלעלהמושלם,האיחודשמחת .עצמועםאפילואחדהיהלארבים

אתלראותכךכלהתרגשכךומשום-כחלוםלפניוריחפהפנים,

נהגוהאלהוהשכוליםהעדיניםהיפים,הצעירים,האנשים .מימושו

תעלהלאמהןאחתאףאבלהנאות,בהרבהזכוהםשלמה.בהרמוניה

תטפלהאשהמזאת,יתרהמבוקשם.אתלמלאשלוההנאהעלבגודלה

אתשירגשבאופןבזהיטפלהבעלהבעל:אתשירגשבאופןבעניין

טורדנית.מחשבהבושעוררמהוזהיפים,אותםשעשהמהזההאשה.

לעצמואמרהואבשליחותה,ישעבחוסרהמשיכהארקדיןגברתבעוד

יבטאאיךראהכברהואהיח.דבעוצמתלציירלצייר'רוצההיהשאותם

הםמתרופפים,כךכלרביםדבריםבושבעולמם,האמת,אתבציור

יומיומיותממחלוקותחופשיתבריתחיתהזובקיצור'ביחד.כךכלהיו

שעליומצאוהואאותו.הפתיעושהםעדידידנוהסיקלפחותכךגסות.

אורחיולקראתהלךכברשבינתייםלמרותאחרמשהועלעכשיולחשוב

שלוהרצוןחוסרלוש~פשרבמידהלפחותהדרך'מחציתעדכמעט

ושיחות.צילומיםלפילצייר

רוצה,"הייתישאנילפחותאו-רוציםהיינושאנחנוקטןילדלא"זה

קטנה."ילדה"זאת .ארקדיןגברתאמרה

"אנחנו'במבוכה.צחקבמעורפל'ראהשיוכפיבעלה,דבריה,למשמע

הואשליהרעיוןלזה.בקשרדבראותומרגישיםלאלך'לומרעלינו

זוכמובן'אבל'אותם.מצייראתהאיךשראיתיאחריבייחוד-הילד
 ".שלךהחלטהתהיה
הייתם"מהזאת.לגלותלאהשתדלאךמשועשעהיההצעירידידנו

~

 sו
ן~
~ 

מעדיפים?"

ארקדין.גברתאמרהטוב,"הכילצייריכולשאתהחושבשאתהמה"את

ממשהיהבעיניהאזשראהמהכייזכורכךואחרמבטה,אתפגשהוא

-שהיהככלמעורפלזהבאורהמקריןאך-ראשוןקטןניצוץהתחלה,
היאפרטית:בצורהאליופנתההיאמאוד'ממנוביקשההיאיחסים.של

לבעלהשחיבתהלמרותוזה-מבעלהבנפרדלהבנהעימדלהגיעניסתה

להבנהלהגיעלנסותזהאישהיהיכוללכך'מעברכמובן'שלמה.חיתה

דיוקנאותציירלחינםלאאבלאחדות;בשניותיוראהזהכלאחרת.

ילדה?"וגםילדלכםישכן,אם"אה,שנים.עשרבמשך

מוזרה.בהבעהארקדיןקפטןאמרלא,"המזללרוע-"לא

בהתחשבות.מרוהציעאותם?"לאבדהכאבבחלקכם"נפל

ציפההזוגמבניאחדכלכאילולדממה,גרמוהתמיהה,למרבהדבריו'

העניין.אתלהבהירהוטלשעליההאשהזוחיתהשובידבר.שהאחר

 11 •לנוהיולאמעולםילדים.לנו"אין

סתמית.בצורההמארחאמר "!רה"

ארקדיןקפטןעדייןהתייחסהמתחאתלהפיגכדי-הרע"מזלנו"זהו

המצב."זהאבלרוצים.נורא"היינועליצות.שלבמידהלנושא

 .התכוונולמהלדמייןהיהיכוללאאבל "?-אה-מתכוונים"אתם
אבל .חיכינו"קיווינו'הצעירה.האשההמשיכה "'לנויהיולא"לעולם

בטוחים."אנחנועכשיו

41 
 2002ינואר



ואמר.מרויוחזר "!חא"

שאנחנואוליחושבוהייתזה,כלאתלךלספרעלינוהיהשבאנו"מרגע

כללכךדרושהיה-זמןהרבהבמשךכךעלשוחחנואבלמגוחכים.

בחלקולפחותשזהרואהשאתהכך-מאודהרבהקיבלנולבנו.אומץ

 11 •שלךהילדשלמהתמונה-ידיךמעשה

אבו.דמרויוחששלרגעכזובצורההקנייןנטייתאתהדגישההיא

אחד!"יהיהלישגםיכולתירק"לו ,צוהלבקולקרא"שלי?"

יכוליםלךוהחמוד.הקטןלמלח-שבאקדמיהלתמונהמתכוונת"אני

כך!"אותםלציירמסוגלאתהאם-רוצהרקשאתהכמהלהיות

-אותםמצייר"אניהצעיר.ידידנו,,,צחקבשביליאותםמציירלא"אני
אחרים,"בשביל-רוצהשהייתיכמותמידולא ,קושישלרבהבמידה

זוגבדיוק"אנחנורבה.בבהירותארקדיןקפטןהצהיר ,,זה,בדיוק"זה

,,הוסיףלא,בכללקושי.כללךנגרוםלאשאנחנורק-אחריםשלכזה

הרגיש.וכיצדהתכווןלמהלמדושגילתההתלהבותשלבהתפרצות

נושאאתמלהזכיררתיעתועלהאפילהכיעדגדולהכהחיתהתשוקתו

היהיכולשהאמןביותרהגבוההמחיראתלשלםמוכןהיההוא .המחיר

שיכולזהכמושיהיההוא,רוציםשאנחנומה"כלבדמיונו.להעלות

 11 •לנולהיותהיה

להיוולדיכולהחיתה,,היאהצעירה.האשה,,,התערבהיותרטוב"אפילו

-מושלמתאותהרוציםאנחנו .חוליאיזהמום,איזהכתם,איזהעם
ללאהדגישהמארחה,למעןושוב,-שלך"הקטןהילדפגם.ללא

שאפשר."מהכלשלהמוחלטהאידיאל"הוא-הקנייןנטייתאתמעצור

מרומרעל"יהיהבעלה,אמר ,, ,כמוהויהיהשלנושגםכדי ,"וכך

 11 •ילדלעשותו

שאנחנולנולומרעליךיהיהכןשלפניחושבת"אניבצייר.הביטהשוב

 ,,מטורפים.בעיניךנראיםלא
בההיהאכזבה.שלראשונהבטיפההתנסהבמבטה,פגשששוב ,מרו

שכפויחסים,-אינטנסיביתבצורהלמעשה,ותבע,-שתבעמשהו

אםלואכפתהיהממשלא ,ולכןנאותים.נימוסיםאונדיבותעליו

המצחיקהמטרתם .עליונטרפהדעתואםולאעליהםנטרפהדעתם

יניחאםמההנאהחלקלפחותשישאבחשבהואאבל ,להתבהרהחלה

הביןכברזלזול:מתוךבזהרצהלאמרובעצמם.אותהלנסחלהם

עליהלותהיהלאבעסקהמעורבשיהיהמיכלנחמדים,שהםשלמרות

ממני?"לבקשרוציםהייתםבדיוק"מהשליטה.

באושרנונפלשלאמהאת-מגוחךיראהלאשזה-כמהלנו"להעניק

שנמנעהההנאהמקורשלחיקוימעיןבשבילנוליצוראחרת:בדרךלקבל

 11 •משהויהיה-לעשותגלמסושאתהיודעשאתהכפי-וזה .מאיתנו

 ,,אימוץ?עלחשבתםלא"האם .בדעתושקלמרו
לאהםאבלילדים.מאותבחנו ."בוודאיבמהירות.ענהארקדיןקפטן

מתאימים,"

אשתו.,,אמרהזה,לא"הם

 .הסביר ,, ,הואלא"הם
 ,,רוצים.שהיינומהיודעיםאנחנו ,מבין"אתההמשיכה. ,,היא,לא"הם

ילדה?"אוילדזה"האםמרו.צחקכך!"נראהלאזה"אבל

בדרךלךבאהיה"מה .ארקדיןגברתחקרה ,, ?לעשותמעדיףהיית"מה

ביותר?"והמציאותיהקלבאופן ,ביותרהטבעית

למציאותלהתקרב"קשהמשועשעת.ברוחמרונאנחמציאות!""אה,

גרועזהמסמכים.עובדות,לינותניםלאאתםנתונים.מעטכךכלעם

 ,,מתה.חיתהלומאשריותר
"אנחנומוזר.בקולארקדיןגברתקראהמתה!"לאשהיאהשם"ברוך

אמון."בךנותניםאנחנוחופשית,ידלךנותנים

אחר?"למישהולפנותניסיתם"האםהרהר.שובמרו

תלוייםשהיודמויות,דיוקנאות,רישומים,על ,החדרפניעלחלףמבטה

עלמונחיםציוריםשלושהשנייםועלהקירות,עלמקריבאופןכמעט

אופחותלגלותהתחילושכבראבלגמורים,לאמותחלים,שהיו ,הכן

דיוק,ליתר ,אחרילדשלדיוקןבמקרההיהמהםאחדחיים.סימנייותר

הצעירידידנושאב,שממנהלציורמאודנוחהמעניינת,נאה,ילדה,של

בלטוכברהפניםעיקריאךהציירכוונותעלהצביערקהדיוקןהשראה.

מבטלאחרלענותפנתה ,לציורשהתקרבה ,ארקדיןוגברת ,מתוכו

 ,,כה.עדבדמיוננוראינולאפעםשאףמשהוזה-"לאממושך.
-ממנוהתחיל"הכולבעלה.אמר ,, ,שלךהקטןוג'יאתשראינו"עד
שלו-רגעבאותולשנינו-לנובאזהלראש.זהאתלנוהכניסהוא

הג'נטלמן ,,רוצים.שאנחנומהאתמציירהיית ,אותולצייריכולת

זאתועםשלהם,האבסורדיהסיפורלמעןויתורלכלמוכןהיההמסכן

כךלפחות ,לשבורבידועלהכינפש,שווהיותרואוליבטוח,יותרהיה

ושוב ,לחוץלרגע,והפסיקהואקרח.שלמשוערתבלתיכמותחש,

-םשיהיההוא .איתנויחיהשמשהו ,מביןאתה ,הוא"הרעיון .התפרץ
 11 •עכשיוכמויהיהלאזהבבית.יהיההוא

להיות.שרצתהזוהצעירה,האםנאנחהכלום!"לא"עם

נזכיר ,"וכשנדברלווייתה.בןאמר ,, ,אותונראהמבטנואת"כשנישא

שם."לויהיה .אותו

 ",שלךהקטן"לילדמלמולה.עלארקדיןגברתחזרה-הכול!"לו"יהיה
ממנו?""להיפרדשאלה,יכול",אתהאיךהכול."ישהמשיכה,

לכך,"רגיל"שאנימרו,אמרכך,"כלרבים"איבדתי

כפיודקיםעמוקים-הסימניםאתבפניובחנהכאילובוהביטההיא

ככלרביםלךלהיות"ויכוליםכך.כלרבניסיוןעלהמעידים-שיהיו

שתרצה."

אתראיתם"האםאותו.העסיקהאחרתמחשבהזאת:הכחישלאמרו

עצמו?"הקטןוג'י

לא!""הר,

דברשום"בשביל ,ארקדיןקפטייןהסביר ",לראותורוציםלא"אנחנו

המתייעץחולהכמוהתייחסותםדרךאתלהציגהצליחכברהואשבעולם."

 .וחולייוכאביואתומונהרופאעם
אנשיםשל ,כלומר-ילדיםאוהביםלא"אנחנומשלה,הוסיפהואשתו

מעציביםהםיפים.כשהם-אותםלסבוליכוליםלאאנחנואחרים.

בהם.להביטמסוגליםאנחנונחמדיםלאכשהםרקמדי.יותראותנו

זמןזהלחשובמסוגליםהיינושעליוהיחידהנחמדהילדהואשלךהילד

עלהקטנהבילדההביטהושוב ".אותושציירתבאופןמשהוזהרב.

היאמרגישים,"אנחנוכךבתוכך.משהוזה-זאתעושהשוב"אתההכן.

בבעלה.אינטימימבטבהעפתוסיימהלומרלהשהיהמהכלאמרה

 ".שלךאנחנו ,"זהו
הנחמדההגחמהעלידעכברהואברשותו:היוהםכך.זהשאכןחשומרו

הפיוטאושבההמוזרותזואםידעלאכיאםלדעת,שישמהכלשלהם

למדי.אציליתזאתועםתמימה,כמעטחיתההיאללבו.שנגעהשלה

מקוריהוארעיונכם.שלובייחודיותביופיחש"אני ,מיד,,,אמר"כמובן

אותי."תופסדיוהוא-מאוד
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שזהמביניםלאבעצמנושאנחנולא"זה

אחדלהודותמיהרפראית!"בצורהדמיוני

בלשוןעונה,עצמואתמרומצאולזהמהם,

 ,אזאבללשלילה.בהכרחלאשזההמעטה,
אתלכדההצעירההאשהשלאחתמילה

הואלהיותשיכולגרוע"הכי ,לבותשומת

לנו,"לסרבלךשנגרום

אסרב?"אםתעשו"ומה

 ".אחראחדלאףנלך"לא
קפטןאמרכה,"עדשחיינוכמו"נמשיך

מה.ביובשארקדין

נחושויותריותר ,מרוענהרוצה,"חייתי"לא

רוחובמצב ,לכךמודעכשהוא ,בדעתו

בדיוקמוזריהיהרצונםשמילויהמשועשע,

למישהואותי"שתחשבו-שלהםההצעהכמו

גם ,דמיוןקטןלמישהובטיפשות,שמסרב

הקושירקזהו .מדייותראוליישלכםאם

משהולעשותזהלהסס.לישגורםהמהותי

חופשיתידכשישגם .באווירכךכלשהוא

ים,מביבאתם ,הקטןג'ילד .חיסרוןזהמדי

היההואאךמקסים,היההואמודל.ליהיה

היאהשאלה .צעדיאתהאירוהוא-גדרמר

שאתםהזהבמקרהצעדיאתיאירמה

אומרים,שאתםכפייודעים,אתםמציעים.

בדיוקלדעתעליכיצדאבלרוצים,אתםמה

מהו?"

יכוללאארקדיןשקפטייןלראותהיהיכול

יצייןמאוחרויותרשאלתו.עלבנקללענות

אתבמשהוחשרגעבאותוכברכילעצמו

קלהבתחושהמלווהלהתרחש,עומדאשר

לווייתםבןעצמוירגישרגעשבעודמתח,של

יהיהשהדברהחליטכמעטאכןאבוד.פחות

תלוייהיהוזהתאמר;שהיאבמהתלוי

בלתיהיהלאהואמסוימת.באינטנסיביות

שלהפושרתהתגובהשלמרותלכךמודע

אתלשפוטשלאהיהיכולשלא ,שבוהצייר

נעימהשלצליליהכמוהסקרנותאותוהניעהכברשווא,כצידההזמנה

מהאםגםיסכים,אםבתוכולהתעוררעשוישמשהוכאילועליזה.

כלעליהיה,לאשזהמה .ציוריכנהעצמושהואמהיהיהלאמזהשיצא

אתלתתהחלשכברכמשהוהבא,הרגעשלבסופו ,לונראהכברפנים,

וההנחהפג,שלוהמתחדיברה,כברארקדיןגברתאזעדכיאותותיו:

"האםכנכונה.הוכחהכבעלהפשוטכהאדםאיננהשהיאשלוהמוקדמת

צעדיך?"אתיאירלאשלךהעניין

ובבעלך?"בךיקרה?גברתבמה,שלי"הענייןתהה,הוא

לך.רומזיםרקאנחנושעליה-עצמההאמנותיתבשאלהלא. ,"הר

מוגדר. ,הקטןלרג'יבנוגעאומרשאתהכמושיהיה,רעיוןבפיתוח

יהיהלאזההאם-כלעשותכלמצוא,כלהמציא,למוגדר.אותוכלעשות

אנחנוכימשתדל.כשהוא ,לומררוצהאניעושה.שהאמןמה-כך?

~ 
~ -== 
~1 ~ 

 ".מאוד"שתשתדל ,בחיוךאמרהרוצים,"
לפיצוירמזספורות,דקותלפניבעלהנקטבוקלילטוןאותוהיהזה

הסבלנותחוסרמעטאתתיקןחיוכהאבל .ייןלעביסייעפיצויאם ,גדול

'"ראשון-ראשוןביותר.נעימהלהיענותמרואתועוררהקודמיםבדבריה

קטנהדמותלציירחופשלישישלומררוצהאת-ואחרון-אחרון'

קיימת?"

"זהמרובה.בעדינותהצעירההאשהבוהביטהחדשה,תקווהמתוךכמו

שאלות,"נשאללאואנחנעניינך.

מישהו,"תהיהארקדיןקפטן"התערבהקטנה,שהדמותרוציםרק"היינו

פעם."אילראותוסיכוילנוושאיןלנומוכרלא

אותה."ישפראותה,יחפשאותה,ישנה"הואבמבטה.אותועודדהאשתו

כךלשםשצריך.כמובדיוקאותהתעשה"אתהמארחה.אלפנתהושוב
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מידיך."עצומות,בעינייםאותהניקחאמון.בךנותניםאנחנו

קודם:מאשריותריפיםאיכשהומרובעיניפניהנעשומדברת,בעודה

בעודהמשימהאתעליולקבלגדלהוההולכתמנכונותונבעזהורושם

עדלעשותההאמצעיםבידישיהיו"בוודאייהירותה.אתביקרבזמןשבו

המיועדת."לאמהדומהשאפשרכמה

דומהתהיהשהיארוצה"הייתיבעלה.אלעיניהאתהסבהארקדיןגברת

נכוןלהיותעליךלתנאי'יחשבזהאםהמיועד.לאביהשאפשרכמהעד

 ".היחידיהתנאיליהואכילכך'
העליזההמוזרותאווירתאתלמזגבניסיוןבדובריםהביטארקדיןקפטן

שהואהדימוילגורלאמיתיתחרדהיותר'פנימיתתחושהעםוהכנה

שחיפהמשהוהעירואז .אשתושהקרינהלזהמזה,יותראולי'אוהקרין'

טבעיבאופןשתיראהמבין'אתהקטנה,ילדהלא"זאת .ענוותועל

כמוני."

כךלהיראותתוכלהיא-סליחתךאתמבקש"אניבכנות.מחהמרו

ילדהעל"חולמתהמשיך'מסיק,"אניארקדין'גברתאבלבקלות.

בדמותה."קטןילדעלחולםשאתהבעודבדמותך'קטנה

לאמם."דומיםקטנים"ילדיםטובה.ברוחהקפטןהסכיםזה,""זהו

אותוליישבצריכיםבאמת"שאתםידידנו'אמר "'עקרוניכה"הדבר
ביניכם."

לקצהארקדיןגברתהביאהשאותהמביכה,קצתדממההולידהההערה

מישהוברשותישיהיהלהסכיםיכולהשהייתי"כמובןרוח.קוצרבמעט

הקטן."וג'יכמו

עליה."לחשובשלאאפשראי-התמונה"זאתבעלה.קראזה!""זהו

מסוגלאינניבעצמישאניחוששאני"אבלמרו.'"אמרכן-מבין"אני

 "!-משהוציירתיכברכשפעםהרבה.עליהלחשוב

שונה?"משהומעדיף"אתהחד.מבטבונעץארקדיןקפטין

אפשריבלתיבאמתזה"האםלווייתם,בתשאלהואזלרגע,המתיןמרו

תחליט?"שאתה

 "!-יפיםכהשניכםמבינים,"אתםלתהות.המשיךמרו

 ".ינולשבשידמה"עשההקפטיין'צחק "'כךאם
לומררוצה"אניאשתו.אמרהבאמת?"כךעלתחשובפנים,כל"על

ביותר."הטובהדברעלשתחשוב

פניםלהעמידטעםהיהולאמאוד'עדהתחננווהנאותהצעירותפניה

מכירההיאכיחששהואלרגשותיה,מודעשהואמכךמתעלםשהוא

בתוכולהענהבושר .מכךשמשתמעמהכלעללתוכו'ראתהכיאותו'

מצאהואבעלה.ובאוזניבאוזניה-שונהבאופן-שדיברלפניולעצמו

שחזהכךכדיעדוהצליחכילדה,נראתהכיצדבהגלותלמנסהעצמו

אתציירלאמעולםאבלילדים,ציירהואכן' .מדיועדיןיפהמשהו

אבלכך'עללחשוב"אצטרךחיתה.-שמונהבגילנאמר'-שהיאהדבר

יכולתי."ככלאעשה

 "?-בערךגיל"ובאיזה

שמונה."בערך"נאמר'

דיברוהםתנסה?"באמת"כלומר'מיידית.התרגשותבהםעורר"זה

אחת.בנשימה

יכולתי."כמיטב"אנסה

נפלא,להביעה.מיכולתםגדולהתודהבהכרתבשמחה,בזוזההביטוהם

רקלובעיניו.חןמוצאזהכיחשוהואאותם,לשמחהיהיכולכיצד

 •במשימה!לעמודיוכל

גמורהבלתיוידועהבלתימופתיצירת

 ,) 1916 • 1843 (ג'יימסחברישלמותולאחרשניםואחתעשרים ,-1937ב

כותרת,ללאכתב-היד,שלו.גמורולאידועלאסיפורשלכתב-ידהתגלה

בתחתיתג'יימסשלהאחרונותהמחברותיבןמונחהיהואדוםכחולבסרטקשור

החוקרכשערךהארוואר.דספרייתשלבמחסןשהתגלהמסעות,ארגזשל

-12בג'יימסכתביכלאתאדל,ליאוןהפרופסורג'יימס,חברישלהרשמי

שנהשבעיםהלא-גמור.כתב-הידאתבהםלכלוללנכוןראהלאכרכים,

אורשראתהעדהקוראים,מעיןחסויהידועה,הבלתיהמופתיצירתחיכתה

 •וכנספחכותרת·ללאג'יימסשלמותואחרישנה 44 ,-1987בלראשונה
והמחברותהיומניםאוסףאתהמכילג'יימס,חבריכתביכלשלהאחרוןבספר

מרו","יובשםטיימס'יורקב'ניוהסיפורהתפרסםבזמןבושלו.האחרונות

] ow חHugh Me [ שלהקדמהדבברימלווהכשהואהגיבור,שלכשמו

אוזיק.סינתיההסופרת

עלמעידרבה.מחשבהבוהושקעהי.דכלאחרנכתבלאגמורהלאהסיפור

 Youכ-גםלקוראושניתן , Huge Merrowהגיבור,שלשמוכך
ow חMa , ,ג'יימס.בעיניהסיפורחשיבותעלהמעידהמהות","אתהכלומר

נהגבהםג'יימס,שלביומניופעמיםששלפחותמוזכרהסיפורכן,כמו

לוסיפרוידידיםכיג'יימסכותב , 1895במאילסיפורים.רעיונותלכתוב

ילדשלתמונהעלסיפורלכתובמתעתדגואלדולואיג'יהאיטלקישהסופר

הוריםעלסיפורלכתובדבעתוועולהדמיונואתמציתזהקיים.שאיננו

המתה:לבתםהמתאיםהארוסשהואצעירבחורלשכנעהמצליחיםשכולים,

כאלמן.חייואתלחיותוממשיךלזיכרון,אמוניםנשבעמשתכנע,הצעיר

מציירמבקשתאלמנה,להיותרצתהשמאודרווקה,נוסף:רעיוןהוגהג'יימס

-11בביומןשובמוזכרהסיפורלה.היהשלאהבעלאתלציירדיונקאות

לאואףפרסםלאגואלדוידיעתושלמיטבמעירג'יימס : 1900בספטמבר

צעירזוגעללכתובהרעיוןאתהוגהוהוא"הילד",עלהסיפוראתכתב

להיותהיהשיכולהילדאתלהםלציירדיוקנאותמציירהמבקשילדיםוחשוך

להם.

יריעה,רחבירומנים 20לסייםבעיהלוחיתהשלאג'יימס,מדועהיאהשאלה

רגפיותביווכן Iקצררומןשלבגודלמהםשאחדיםקצריםסיפורים 112

הזה.הקצרהסיפוראתלסייםהצליחלא •אינספורומאמרים

חייובתולדותהתשובהאתומוצאתפסיכולוגיתגישהנוקטתאוזיקסינתיה

נושאאתהזכירממכתביוובכמה Iובודדערירירווק,שהיהג'יימס,של

ההומוסקסואליתנטייתועלבשמועותישאםתוההאוזיקהמוחמצים.החיים

אפשריים.בלתיילדהאולילדהכמיההאתלהסבירכדיג'יימסשלהמודחקת

המיניתזהותועםלהתמודדג'יימסאתמאלץהיהאומרת,היא Iהסיפורסיום

לעשות.גלמסוהיהלאזהואתרבורההלא

מגמדורקליצירהרלוונטילאאמת>ובישאם(גםזהמסוגפסיכולוגיהסבר

בהבדלהיצירה,במהותהנוגעותמהותיותשאלותמעוררהסיפורממדיה.את

ומאתגרותמרתקותשאלות Iהאמןשלהיוצרכוחוובמהותורביאה,יצירהבין

מספקת.תשובהלהןלתתהיכולמענהשאין •מחשבה

ג'יימס,שלבעיניוגמורלאונחשב-20ההמאהבראשיתשנכתבהסיפור

מעוררשהואהשאלותאםגם Iגמורכסיפור-21ההמאהבראשיתנקרא

נשאר Iהיוצרהדמיוןשלגבולותיואתהבודק Iהסיפורמענה.ללאנשארות

מתמשכת.בתהייההקוראיםאתומשאירבזיכרוןרבזמן

כאלוהיםלהיותיוצרשלביכולתוישהאם •השאלהאתמעוררהסיפור

מדבילההערביתנקבה?אוזכריהיהאםולהחליטאדם,"לברוא"אוו"ללדת"

מתבקשמדויומאין.יששהיא"בריאה"לביןמיש,יששהיא"יצירה"יבן

המציאותבמקוםלבואהיוצרבכוחוהאםמאין:ישהבוראתפקידאתלמלא

לאשאלות,מציבנעצר:הסיפורשכאןאפואלתמוהאיןהחסר?אתולמלא

תשובותולנסותבשאלותלהפוךפתוחמרחבלקוראיםמניחתשובות,מכתיב

אפשריות.
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הרוחמשניכשמתחיליםסתיו'עם
קישוכילו

בן-ציוןקטןרינהמסרבית-קרואטית:

1
 (ו:

s 
~1 

1 ~ 

ערמוןטרפימזנקיםהרוח,משביכשמתחיליםסתיו'ם ג!]
ופטוטרתםמסתחררבמעוףונושריםממקומםהפרא

ציפורשלמקורכאילוהצליל:נשמעואזמטה.כלפי

משבכלבלאנושרהפראערמוןכיאףבקרקע.הכה

בצווחהבקרקעמכהשהואעדנופל.כוכבכמומסוחרר'מעצמו'רוח,

אלאאט-לאט,הביצהמןהבוקעתלציפורבדומהנולדהואאיןעמומה.

הלבנבןפנימהשמתוךהשעירה,קליפתושלפתאומיתבהתנפצות

צוחק.כושיכלחייבוהקותפניהם ,עורכהידיים, wבני-תערובתמזנקים

להבחיןעשוייםאנשיםכןפיעלאףתאומים:שוכניםהתרמיליםבאחד

על-להכירואפואתוכלאמאסוס.כמומצחו'עלכתםלאחדביניהם:

 .מצחושעלהכוכבפי
שבמדשאההחוריםבתוךלהםשהתחבאוהפראערמוניאתאוסףהילד

 .מחייךהילדדביקה.מרירותמלאפיו •ללחייומתחתאלאותםותוחב
להניחלאולחכות.האשכולותבאחדלבחורהענף,עללטפסהיהצריך

ושלושהימיםשלושהלפחותהיהצריךעליך.להעריםהשינהלמלאך

כמובפרי.להסתכלומנוחה,שינהבליושתייה,אוכלבלילילות,

כהו.וקצותיהםהתקשחוהקוציםהשעון.עלהקטןבמחוגשמסתכלים

שממנוקטן'חרירבאצבעךיחוררוהםאמונה,לאבידבהםתיגעאם

המלוכלכת,האצבעאתלמצוץאזתצטרךהיפה.האדום,דמךינטוף

דםהרעלתאפילוסוסים.גלליומבוץכדוריםבהצרתלכןשקודם

בתוךאותםמניחיםמתים.הילדיםקורה,כזהכשדברלהתפתח.עלולה

השושנים.ביןאלהקברות,ביתאלונושאיםמוזהביםקטניםארונות

הילדשלאמופוסעיםהארוןובעקבותצלב,נישאהתהלוכהבראש

פניהשחורים,לובשתהאםאחות.לוחיתהאםאחותו'וכמובןואביו'

מדמעות.רטובהשחורהמשיהעיניים,שבובמקוםרקלעין.נראיםאינם

מיןבתוךגימנזיסטיתשלשחורבסינריושבתעורבהירתאחתעלמה

בקבוקיעלמחציתם.כדישהורדוהתריסיםבעדהחודרבדולחאור

קטנים.זהבכוכביהשמשמשרבטתהסגוליםהבושם

וחיותהפרפריםתמונותאתהמוכרתהעלמההסיגליות:ניחוחסודוהנה

הריחות.מכליותרעליהאהובהסיגליותניחוחהבשמים,אתוגםהטרף,

האדמונישערהעלהידיים,כפותעלבנדיבות:בומשתמשתבאמתוהיא

 ...אחרים)ריחותיותרמתאימיםכנראההיואדמונישלשיער<אףהשופע
באולםהבימהעללהציבוללילך.לתזמורתפוגהלהלחיןהיהצריך

מתורבתים.ריחותשלסגוליםקטניםבקבוקיםהחשוך

אלמוצאיםהיוהכרתם,אתמאבדיםזעקה,קולבליחרש,שהיואלה

שלהילדותיניחוחםהמרפא,ריחדוחףהיהשבחללוהאחר'האולם

 •ובבונג.תרזה
+-
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הפראערמונירחוב

ש
ערמונירחובנמצאהיכןלילהגידתוכלהאם ,דוני

 ,איפשהופהלהימצאחייבהואאבלזוכר?אינךהפרא?
שהואלבטחיודעאניאבלשמו.אתזוכרלאכבראני

רחובמקוםבשוםכאןאין ,אומראתהמהפה.איפשהו

אי ,כאןקייםלהיותחייבשהוא ,אדונייודע,ואניערמונים?שדרתעם

כך.כליכזבושהזיכרונותאפשר

בארהספרביתובפתח ,הספרביתהיהבפינה ...המלחמהלפניעוד ,כן

הזההספרבביתזה.כלאתשהמצאתיחושבלאהריאתהארטזית.

יכולאניפאני.העלמהקראולמורהלגן.כןולפניאלף,לכיתההלכתי

 ,פאניהעלמהיחדיו:כולנומופיעיםשבותצלום ,אדוני ,לךלהראות
פרדיאנה,אחותיסם,אנדראס ,אניזהלידה,שיושבוזה ,כן ,מורתנו

הרחובנזכרתי.,עכשיו,מצוין,אדוניכן ...שלנוהכנופייהמנהיגפרקם,

הנמיםבכנופייתלוחםהייתיאניכיבם,רחובבשםנקראבוודאי

הארוך>,אצה(המכונהפרקםפרדיהיהשמנהיגההמפורסמת,

הייתילא ,בינינוהזאתהשיחהאלמלא ,אדוני ,נהדרפולקסדויטשר.

הידוע,הפולניהגנרלשםעלבם,רחובנקראשהואכללנזכר

רחובבם,אדוני: ,משהולךאומרהזההשםאולימהארבעים-ושמונה.

כאןחייתכןאםאלא ,להיזכרתוכללאכמובןאתהסליחה, ,כן ,הרבם.

מקוםבאיזהכאןישאםלפחותלדעתיכולהייתאבלהמלחמה,לפני

באביב,פורחיםהיוהללוהערמוניםפרא?ערמונישלשדרהובורחוב

רדתאחרילמעט ,כבדעגמומיריחמדיףהיהכולוהרחובשכלעד

בכלנישא ,באוזוןמהול ,הערמוןפרחישלריחםהיהאזכיהגשם.

השכונה.ברחבימקום

מישהוישלבטח ,שליהפטפוטיםעםכאןאניהנההסליחה,איתר ,הר

בונטועהושחיתהבם,רחובנקראהמלחמהשלפניהזה,ברחובשייזכר

הפרא.ערמונישדרת

לךלהגידיכולעודשאנימהכלהנה,לא?אתהגם,אדוני?זוכרהאינך

בקרבתהספר.ביתבפתחארטזית,אחת,בארחיתהשבפינההוא,

הרחוב.שלהשניבצדולפינה,מעבר ,צבאימחנההיה ,משמאלמקום,

לאכאןהמכוניותתנועתלשם.עדללכתהורשינוהילדים, ,אנחנו

(חשמליותהמסילהפסיהחלוהמחנה,לידבפינה,ואילוחזקה.חיתה

שדרתשלידלךלהגידשכחתי ,אדוני ,כןוכחולות).צהובותקטנות,

חיתהשםזיגזג.בקומקלט,המלחמהערבנחפר ,מימין ,הערמוןעצי

מקלטלהיזכר:לךלעזורעשויהבאהפרטואולימבלה.שלנוהכנופייה
היטבזוכראניאבלמקום,בכלהיו,מקלטיםכמובןבמקום.נחפרגדול

אבלכמובן,פרטים,הםאלהכלברחובנו.אלאהיולאפראשערמוני

ערמונינטועהיהשהרחובבוודאותזוכרשאנילךלהגידרקרוצהאני
בשוםרואהאינניהבארואתניניה,הרוזו ,אדוני ,כאןואילופרא,

טעית,זאתבכלשאולי ,אפשריבלתישזהלינדמהזאתובכלמקום,

נראההזההרחובבם,רחובבשםנקראאחררחובשאיזהלוודאיקרוב

הדלתותאחתעלאדפוקשוב.אבדוק ,לךתודה ,אופןבכלמדי.קטן

חשודזהכלכיבם,רחובהמלחמהלפנינקראהזההרחובהאםואשאל:

יכוליםכךכלרביםערמוןשגזעימאמיןאינני ,אדוני ,בעינימאוד

ארוכיםבחייםניחנךהעציםהלא ,נשארהיהאחדלפחותלהיעלם,

ככה.סתםמתיםלא ,אדוניוהערמונים, ,יותר

לילהסבירמסוגלאינואישעיני.למראהמאמיןלאאני ,גבירתיהנה,

אושהמצאתיחושדהייתיאת,ואלמלא ,הללוהערמוניםנעלמולהיכן

לעולםאדםהזיכרונות,עםזהככהיודעת,אתהריזה.כלאתשחלמתי

שבוהביתאתלחפשהולךאני ,גבירתי ,לךרבהתודהבטוח.אינו

לבדי.להיותמעדיףאניתודה,לא,התגוררתי.

ולוחץההיא,הדלתזושאיןאףהדלתות,אחתאלניגשהואמכןלאחר

גרסםאנדראסהאם ,למדירגילבקולאומרהואסליחה, .הפעמוןעל

פרופסורגרכאןלקרוא?יודעהאינךהאשה,אומרתלא,לא,פה?

סמרדל.

פה?מתגוררלאסםשאנדראס ,דבריועלחוזרהואבטוחה,אתהאם

אתאוליבוודאות.יודעאניזהאתפה,גרהואהמלחמהלפניהרי

מדיה ,אמולךזכורהאוליאוממושקף.סם,אדוארדאביו?אתזוכרת

תמידקשורששערהסם,,אנהאחותואומאוד.שקטהיפה,גבוהה,סם,

המיטהחיתהשםהבצלים,ערוגתבמקוםשםרואה,אתהנה,בסרט.

התפירהמכונתניצבהפההיטב.זוכראני ,גבירתירואה,אתשלהם.

רגל.דוושתעם ,זינגרמכונתזוחיתהסם.מדיה ,אמושל

כךכלאחרייודעת,אתזיכרונות,מעלהרק,אניגבירתידאגה,,אלהר

התפוח,צמחמראשותילידרואה,אתהנה,נעלם.הכולשניםהרבה

אין ,גבירתילערמונים,כיאףורדים.לשיחנהפכהנרגהזיומכונת

משלהם.זיכרונותאין ,גבירתישלערמונים,מפניזהרואה.את ,זכר

כפוף,מחוטט,גזעלמראשותי.צמחתפוחאיננו.הביתאפוא,שמעתם

מכונתעמדהשבובמקוםבצלים,לערוגתנהפךילדותיחדרפרי.חסר

 ,קומתיתלתביתמתנשאהגינהלידורדים.שיח-אמישלהתפירה
האדםבניהמלחמה, ,נכרתוהערמוניםבו.מתגוררסמרדלשפרופסור

 .הזמן-הסתםמןאו
שנה,כעשריםלפניושבע,עשריםבםברחוב ,כאןשקרהמהוהנה

חודשיים-נכנס,אביקדימה.ליריתבקפיצהעליהןלדלגשביקשתי

החפציםאתמשםומוציא 2 7מספרביתאל ,לכתנולאחרשלושה

אתכשהוציאואמי.שלהזינגרמכונתמיטות,שתיארונות,שנישלנו:

גברת-ובכןמזמורים,שקפיציההספהחיתהוזוהריהוט,פריטיאחרון

אתהוצאנו"כאשרשקרה:מההנה-איתךמדברעדייןאני ,סמרדל

מזמורים,שקפיציההספהחיתהוזו ,יקירתיאולגההרהיטים,אחרון

 ,, ...הצלחתינסבאיזהיודעלאעצמיאניקלפים.כמגדלקרסהבית
סם-אורפי),אולגהאחותואל ,אביסם,אדוארדשל(ממכתבו

 •כרישה...שליפהירוקזן ,גבירתיבצלים,כאןשתוליםעכשיו

 ,) 1935 • 1989 (קישובילושללמותושניםשתים-עשרהימלאובאוקטובר

העולםמלחמתשלאחרבעידןהסריבת-קרואטיתבשפהשכתבוהסופריםמגדולי

השנייה.

 ;פארגן, ;רזריזבזלבזר'םקרב<nנתבלעבריתתורגמומספריוארבעה
nנזקזתמספרולקוחהנוכחיהסיפורחםת'ם).לשאנו'לקופריר, :חולשעון

שקרוימהאתמהווהחולןוmאפרגן,עםשיחד ] Rani Jadi [נזעףם

מהולהקיששליצירתובכלקיש,ובילושכתבהמשפחתי-אוטויבורגפיהמחזור

האליםאודבנםעלבקינההמופלאה,פעמיותםחדוהוקרתהחייםאהבת

שהולידההטוטליטרייםהמשטריםשניוהסטליניזם,הנאציזםעוולותובהוקעת

עללכתובהרבה Iבאושוויץשנרצחיהודישלבנוקיש,ובילו •-20ההמאה

השואה.שלאחרבעולםויהדותיהודים
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תיאטרון
מירוןכרמית

ו
~ 

:1 
1 

בהקיץחלומות

שקספירויליאםמאתקיץ"ליל"חלום
גשרבתיאטרון

יבגניועיצוב:בימויאלמגור:דןעברית:
תאורה:קומולובה:ולכטינהתלבושות:אריה:
<עלמוסיקליעיצוב(נמני>:בואנויונהאבי
הם"החייםבנימין:אביהביטלס>:שיריפי

בר~הדןהקלדרון-חלום"

מעורביםקיץ"ליל"חלוםהפנטסטיתבקומדיה
הלא ,רביעירובדבתוספתאהבה,סיפורישלושה

תיאטרוןהצגתהמכיניםהמלאכהבעליסיפורהוא

היפוליטה,עםאתונה,דוכסתזאוס,חתונתלכבוד

האמזונות.מלכת

השליט,חתונתכמובןהואהראשוןהאהבהסיפור
קיץ"ליל"חלום-דודינהויבגניהדמידובישראלמלכתן.לבואתהאמזונותשלארצןאתשכבש

בהפקה(פאקאוכווןשלמשרתופףק,שלבגילומוגםעולהקשהבעיההיער.שנישלהרפתקאותיהםאתמתארהמחזה,שללבולבשהואהשני,הסיפור
הזה,השובבהנערפאק,והמוכשרת.הנאהוודינהיבגניהידיעלהיפואית)הכשפים,יעראלהנמלטיםודמטריוס,והלנהוליסנדרהדמיהאוהבים:זוגות

מעיןהואהחכם,השוטהלתפקידוהמקביללזיווג,ניתןלאאשרהמזווגהאכזריים.אתונהחוקימפגעי

שלפרצופםאתלחשוףכוחועיקר .עצמנואתרואיםאנושבהמשקפתבעיןופיוטיבעט ,שקספירמנסהאדם,גורלותהקובע ,השלישיבסיפור

אתלטיכושרלחינניות,פרטהמחייב,תפקידזהכשוטים.ולהציגם"הפיקחים"הקסומה,אהבתםסיפורזהבחיים.המקריותפשראתבדרכולהסבירמבודחת,

המלךשלבפניו-והקשההמרההאמתאתלהטיחועוזיכולתגםוחוצפה,ואהובתואוכווןהיערמלךשל-התמותהבניבחייהמתערבתהמסתורית,

עםפיירועצוב,ליצןכמעיןהמופיעהוודינה,יבגניההעבד.שלבפניוכמוהפיות.מלכתטיסניה,

אךנכונים,לאזיווגיםהמזווגהעליז,היערלשדדומהלאארוכים,שרווליםבעיקרשקספיר,אצלהחופש.ואתהחייםאתמסמלהאירופיתבספרותהיער

המעוות.אתלתקןלבסוףמצליחיצריות,מסתוריות,התרחשויותשלליעדהיערהופךקיץ",לילב"חלום

בעלילהקת ,כמובןהיא,קיץ"לילב"חלוםההצגהאתתמידהגונבתהקבוצהאתונהחוקישלרשעותםמפנילבורחיםמקלטוכן ,ויופינוי ,חןעתירות

הואביניהםהבולטתזאוס.הדוכס,חתונתלכבודמופעהמכיניםהמלאכה,הכפייתיים.

שלהשעשועיםבמסכת ,חמורראשהמקבלהאורג,כ"מחט"בזמירוישראלכדילאתונהמגיעהעם-האמזונות,מלכתהיפוליטה,כאשרמתחילהמחזה
ולקלס.ללעגולהפוךבולהתאהבהפיות,מלכתלטיסניה,לגרוםכדיפאק,שלאביהבה.שולטוהואמולדתהאתשכבשאתונה,דוכסלתזאוס,להינשא

קומיקאיגםאלאמדהים,דרמתישחקןרקלאשהואהוכיחדמידובישראלדמטריוסעםלהתחתןבתועללצוותממנוודורשהדוכסלפנימופיעהדמיה

לבבות.וכובשאירוניהומורוחושחןקסם,בעלנפלא,הואאךדמטריוס,אתאוהבתהיפההלנהליסנדר.אתאוהבתהיאואילו-

השתלבשקספירשלהקסוםביערהביטלסשלהאהבהשיריהשמעתשלהרעיוןאהבתם.אתלממשכדיהכשפיםיעראלבורחיםהזוגותהדמיה.אחריכרוך

דןשל ,מדיהחופשי ,החופשיתרגומואולםהמכושפת.האווירהעםיפהמעורביםשבוקסום,קיץלילשלההזויהחלוםבעזרתלבסוףמסתדריםהדברים

וולגרית.לעיתיםפשטנית,שפהשללרמהאותווהורידהקסםאתה~ראלמגורהמסתוריים.היערתושביגם

לצורךהתלוייםהניילוןוילונותהיוהמסתוריהיערשלוותאתשהפרדברעודוהקשוריםהמכופתריםהחצראנשיביןהניגודאתיפההדגישאריהיבגניהבמאי

השחקנים.שלראשיהםמעללצורךושלאאולםממוסדות.מגבלותללאהחייםהיעראנשילביןשלטוניות,לקונוונציות

דורשנאהזוגהיוכאוברוןרג'ינינוושרוןכטיסניהוויטולביץ-מנורנטליהוללעגלאל-טבעילפנטסטי,שקספירשללאהבתוהבמאיהתייחסמדיפחות
ומיכלודלף,ואמנוןבן-צוראפרתהיו:הצעיריםזוגותשנימשחק.ונאההיערבתוךהשליטים.החוגיםחוקישלהשמרנותלגבישלוהביקורתי
שלהמקוריהטקסטאתלשכוחמצליחיםלאאםגםקלטר.וגלעדוינברג-המופלאהמורכבותוועלבו,הטמונותהמשמעויותכלעל-השקספירי

ההצגהמןליהנותאפשרובחוץ,בארץהקודמותההפקותואתשקספירגברים,לשחקניםהפיותהפיכתבעצםואילואחד.פןרקהיאהארוטיקה

 •היפואי.גשרבתיאטרוןהמשעשעתמלכתשללווייתהבנותשלהמכושףהפיוטיהיופיבקסםהבמאיהמעיט
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l·T תשס"אלשנתהספרותבתחוםא;וו"םפרסכי

 .שמירמשההסופרזכהחייםמפעללעהשופטיםבפרס •

ספרהעלכרמידניאלההסופרתזכתהאשמןאחרוןע"שאקו"םבפרס •
 .פיל""לשחרר

הסופרתזכתהטנאישלמהע"שיצירהפרסוםודדעהמאקו"םבפרס •
 ."אוטופיה"יצירתהעלקאד !Jכהןאורנה

זכתהונוערילדיםהספרותבתחוםיצירהפרסוםודדעהמאקו"םבפרס •
 .עלה"שלסיפורו"צפיפי·יצירתהעלוביה oלאבוריתהסופרת

זכוהספרותבתחרותשםבעילוםהמוגשתהרליציאקו"םבפרס •
 .חמש''"ציפוריצירתםעל y ~מירוןוטליהשץאריאל

המשוררתזכתההשירהבתחוםשםבעילוםהמוגשתהרליציאקו"םבפרס •
 .היחסים""תורתיצירתהעלשרוןענת
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