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לתיאורשואףאינוליבסעל-פייצירה

ביצירתיות,עוסקאלאהיקוםשלמדעי
רוחנית.בהדרכה

(קטרהא

ופוק;ס

תרגמהקומדיה,פסאודולוס:פלאוטוס:
ובורח :רבדאחריתוהוסיפהמרומית

המפעלמאגנס,הוצאתגילולה,
עמ' 99 , 2001מופתספרילתרגום

פיקח,עבדשלהמשעשעותתחבולותיו

שבההאשהאתלאדונולהשיגשהבטיח

 .מוקדונילחיילשנמכרה Iחפץהוא

אחרןמיוונית:אלקטרה,אוריפירס:
המועצהשוקן,הוצאתשבתאי,

המפעלולאמנות,לתרבותהציבורית
עמ' 141 , 2002מופתספרילתרגום
אביו.ברוצחיאורסטסשלנקמתוסיפור

אלקטרהאוריפידס,שלבגרסתו
בניגודהאם,לרצחאורסטסאתמדרבנת

האחמתחרטיםהנקמהלאחרלמצפונו.

והערות,מבואכוללונפרדים.והאחות
הנוגעיםכתביםתרגומי-ונספח

ולספרטה.לארגוס

סוקרטס,שלומותוחייואפלטון:
שמעוןמיוונית:דיאלוגים,שלושה
חמ,רספריאחרונות,יריעותבוזגלו,
עמ' 149 , 2001חגגעלייתספרי

פרון";י"~ףת-הדיאלוגיםשלושת

"קריטון"(אפולוגיה>;ההגנה""נאום

"פיידון",מתוךהסיוםותמונת

סיפוראתהיוצרתלחטיבהמצטרפים

 .אפלטוןפיעלסוקרטס,שלומותוחייו

ספריהוצאתאלים,שיחלויתן:עמוס
עמ' 56 , 2002גוונים / 77עיתון

הוא ;איאיננו ;האלוהייופייך"גם

לכך //אנושי.מבטשל ;לאישורזקוק
נותןאני//הנהעיני,כהתהלא ;עדיין

נדתהאםמחמיא.//מבט / 1בך

 112<עמ'אישורי?"אתלאשר /בראשך

האלוהי)יופייךגם

גווניםהוצאתשהות, :כץ-לוריאתמי
עמ' 62 , 2001

 /עומדתאניבובמקוםמתחיל"הכול
קוריםבאדמה/מפסלותשלי;הרגליים

 /דימויים,משליכה/כשאניאחיזה;של
<עמ'מונח"רואה;שאניהכתםלאזה
9 (, 

שהסברתיכפיהאלימות,אי :סמלןז'ק
הוצאתמידן,ראובןמצרפתית: ,לכנותי
עמ' 81 , 2002ירושליםכרמל

מתוקה,זיעהפראנק:ז'וסטיןרוזן,רועי

עמ' 287 , 2002בבלהוצאת
והסופרתהציירתאלראשונההתוודעות

הספרפראנק.ז'וסטיןהבלגית-יהודייה,

חייהסיפורמוכתם","פורטפוליוכולל:
"זיעהרוזן;רועימאתפראנקשלויצירתה
ב-פראנקשכתבההאחדהרומןמתוקה",

יהדות,ארוטיקה,שלמיזוגוהוא 11931

נהנתןרוזןעלופורנוגרפיה,סוריאליזם
היתומה;היהודייההנערהושותפתו

יוחנהתקציר:וערכהמצרפתיתתרגמה

עיון-זימה"ו"מסכתפורר-הספרי;

 .רוזןיער;מארגמתוקה"ב"זיעה

הבדיהכראיההשמדה :ורדישרלוט
חוצאוגזהבי,לאחמצרפתית:הספרותית,

עמ' 162 , 2001ביאליקמוסר
עלהכתיבהברומן.והצגתההיסטוריה

הבעייתייםהיחסיםאתמחדדתהשואה

ורדישלמחקרהלהיסטוריה.הבדיוןשבין

שלביצירותהשואהעיצובאתבודק
סול Iגארירומןאותה:חוושלאסופרים

 .סטיירוןוויליאםבלהיינריך Iבלו

המילוןעט,לכלחרוזיםאבניאון:איתן
 , 2001איתיאבהוצאתלחריזה,העברי

עמ' 284

למניפתקלה"גישהמאפשרהמילון

עלמתאים,חרוזאחרלמחפשחרוזים"
קמץ(מוטעמיחטיבותלחמשחלוקהפי

קמץחטףחולם,חיריק;סגול;צירהפתח;

אלפביתי.בסדרוקובוץ>שורוקקטן;וקמץ

חפרוטיאוסעירןאיסר:א.שמשון

עמ' 197 , 2001תמוזהוצאתהעיוור,

בעתצוות,אנשישלחייהםסיפור

גרעיניתשואהמפנימקלטעירבניית

עולמית.

פואטיקההוצאתכדרך'רדוד:נתן

עמ' 38 , 2002

מסעםעלבמשלים,מנוסחיםהרהורים

החיים.בתחנותוילדזקןשל

הטעויותריוואקרוני:בנרג'יצ'טרח

צילחמאנגלית: ,חיינושלהנעלמות
 , 2001לספרותמחברותהוצאתאלעזר,

עמ' 227

בהודוהמתרחשיםסיפוריםקובץ

שלגיבוריההברית.ובארצות

התבלינים",("ארוניתדיוואקרוני
דורותבצומתמצוייםלבי")"אחות

להכרעה.ונדרשיםותרבויות

 , 2001גוונים .יש~עכאורשני:ונח

עמ' 91

השירים .מהעיזבוןשיריםמחברת

ורגישהפרטיתרליגיוזיותמבטאים

הובאוהמודפסיםהשיריםלצדליופי.
שלהציוריידהבכתבהשירים

שלאורןמוגשהעדן"באגןהמשוררת.
 /ת~לנהעינייםאשריגובה/ושלעומק

בנאות /הנגליתהיפעהבשקיפות
שמירכות:לוהטעדיןורוד / /-השמים

ברנשטייןאורי :" ...הזהבעולםשסק
 .דבראחריתהוסיף
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 1:~ו
פלסטיניםקליטה,חבלי

האתמולאתמחפשים
ועוד

הספדיהוכתוב,קרואמטלון:רונית
עמ' 235 , 2001המאוחדהקיבוץהחדשה,

ברוניתהספרביתיועצתעלבה , 15בתבהיותה

ועלייךמצטיינתוזומבריק"זהלישנא:בהאימטלון
שניםעוברותתקווה".מגנינחמדהשאתכתוב

במחיצתהקפהבביתהיושבתלמטלון,ניגשתואשה

הגברתהיא-היאכילהואומרתזרחי'נוריתשל
במזדהיםוזלזולהתעלותעלהאמונה"מייפלאוור"

החלהאותואלינו'הפניםעםזהספרהאתאך
הואכיאהבהאנתרופולוגית,סקרנותמתוךלקרוא
ביןכךלהיטלטלספרותית",מבחינהטוב"ממש
אנתרופולוגיתחוויהזואופקים,רחביאנשים

כשלעצמה.
מאמריםמסלוןרוניתקיבצהוכתוברוא pבספרה
 • soה-שנותאמצעלמןשונותבבמותאורשראו

משפחתה,עלעצמה,עלאוטוביוגרפיותרשימות

עלרשימותונערותה;בילדותהמגוריהמקוםעל
ספרות,בעניינירשימותוצילום,פלסטיתאמנות

בימיעזהברצועתביקוריםמכמהרשמים

אתהסוקרתרשימהכולל-הראשונההאינתיפאדה
אשרזעה,שלמהיםלשתותהסעמירהשלספרה
המיוחדשערוגםאוסלו.הסכםלאחראורראה

אלמנתו(דוגמתבבתיהםאנשיםכמהעםלפגישות
שלום).גרשםשל

עלמטלוןעומדתכהנוב,לז'קליןהמוקדשבפרק
והישראלים.ישראלאתכהנובהחמיצהשבוהאופן
שלכשרונהביןהפוךיחסהיהכימציינתמסלון
חלופההישראליתלחברהלתרוםויכולתהכהנוב

נודעוכתביהבאשר Iמשהונידחותהוביןחברתית

 1זולנידחותאפשריתאחתסיבהמצומצם.בחוג

שיגבלכהנוהיהשלאבכךנעוצה Iמטלוןסבורה
הישראלית;החברהעםאמצעיובלתיישירושיח

במקובץבעבריתאורראואנגליתשנכתבומסותיה
 .שמשממזרחבספררק

אביה,וביןכהנובז'קליןביןהשוואהעורכתמסלון
שגדלומצרים,ילידישניהם Iמטלוןפליקס

תרבויותהממזגתקולוניאלית,חברתיתבמציאות
מיוחדת,אםשפתללאבעצםגדלוהםשלמות.
טשטשה Iמסלוןכדברישהרב-תרבותיות,משום

הםאותם.העצימהבזמןובותרבויותביןהבדלים

העולםאזרחיקוסמופוליטיים,להיותביקשו
שאלתמולניצבוכאשרניגפוולכןואוניברסליים,

להרהרשאיןדברמיןלשניהםשנראתההלאומיות,
הצליחולאשניהםנחשב.הואשאיןמשום Iאחריו

הפוליטיתההוויהבביקורתמורגליםשהיומתוך-

-מונוליתיותפניעלתרבותיריבויתמידוהעדיפו
הלאומיות.אתלהבין

הפלסטיניתהלאומיותאתלהביןהצליחהלאכהנוב

הלאומיותאתלהביןהצליחלאמסלוןשלואביה

בן-גוריון.שלדמותוכבתלושנראתההישראלית,

הבן-גוריוניסטיתישראלמסלון,שלאביהעבור
קולוניאליסטיות,מעצמותבידימשחקכליחיתה
 ,'-56בסינימלחמתבעתהומחששהדברכפי

עםישראליחסיאתבן-גוריוןראייתלדעתו
קולוניאליסטיותעינייםדרךהשכנותערבמדינות
מקבלהואאיןהמזדהים.כלפייחסועלמשליכה

לוהנראיתומזדהים,אשכנזיםביןהחלוקהאת
הבן-ביןאחרת,חלוקהסובראלאגזענית,

להם.המתנגדיםוביןגוריוניסטים

אלהפרופ'שללמאמרהזהבענייןלהשוותמעניין
מבטםמנקודתהציונותבישראל:"מזדהיםשוחט
זיכרונותהספרמתוךהיהודים",קורבנותיהשל

שוחטטוענתזהבמאמרעתה.זהשיצאאסורים

ולהחליטלדוןבבואהההנהגה,שלוהשיחהשיגכי
כ,-;:מדיבו.יריהודישלארצהלהעלאתםבנוגע

מראייתםהשואבמובהק,קולוניאליסטישיחהוא
העמיםאתוהאמריקאיםהבריטיםהצרפתים,של

ידיהם.עלשנשלטוהילידים
ביןבשופטה-מסלוןרוניתכיולצייןלהוסיףיש

ביטוילידישבאהכפיאמה,ועמדתאביהעמדת

מעוולותכמההאםבפנילתארניסתהכאשר

במיליםונענתהלבנוןמלחמתבעתהציונות
אתבציונות,ליתגעישלאאמרה,"את,הבאות:

 1שלךמאבאנפטרתיהציונותבזכות ?שומעת

שהכינוהסוהרמבית Iשלימהאחים Iשלימאבא
שלמעמדתםמחמירהפחות- ,, ...במצריםלי

 1כלומרבציונות,הרואיםאחריםמזדהים

נידחיקיבוץלאערב,ארצותיהודישלבהעלאתם
פועליםלספקשנועדציניחישובאלאישראל,

ובמיליםגבם.עלהציוניהחזוןאתשישאווחיילים

דרךזאתגםטוב, I"חשבתיעצמה:מסלוןשל
מאחרת",טובהפחותלאהדברים,עללהשקיף

מסלוןשללביקורההמיוחדזה Iבספראחרשער

מביאהראשונה,האינתיפאדהבעתעזהברצועת

לאבעצםשהםהרצועה,תושבישלרוחהלכי
עימםהנושאיםפליטיםאלאמקום,באףתושבים
יכולתםוביןבינםהעומדהשפלה,שלכואבזיכרון

במג'דלמאחור,הנעזבהביתעלהמחשבהשתקם. ryל
בתיהםאתלהקיםלהםמניחהאינהאשקלון),(היא

לפליטיםהכואבזה,וזיכרוןחדשים.בחייםולפתוח
ההנהגהאתציניבאופןמשמשאש,כמכורת

 1הערביהעולםמנהיגייתראתגםכמוהפלסטינית,

עווןמזכרתמין Iישראלכנגדבולנפנףכדגל
הצריכהוהיאבפליטותהאשמההיאישראללישראל.
הפליטים.בעייתאתלפתור

עמירהשלספרהעלהדבריםמןאףעולהזהדבר
מציאותלכאורה .אוסלוהסכמילאחרשנכתבהס,

שלמציאותאלאופיגועיםאבניםעודלאחדשה,
יריותבשאוןקרובותלעיתיםהמפולחתהסכם,

וממשלתערפאתביןשנחתםההסכםגםופיגועים.
ההשפלהמאדתאתלהכחידמצליחלאישראל

והתלות.
הרי , 2001אוקטוברמאזשאירעאתהיוםביודענו

שלוכלשונה Iהספרכתובשבההפסימיתשהנימה
הפךבעצמושאוסלואחריהזה,הספר"אחרימסלון
לחשוב",מהיודעיםלאכברחבוטה,הושענאלמין
 .אנוימינושלהאירועיםאתבישרהכמו
כמואנשיםעםפגישותובושערהספראתסוגר

אלמנתווכןצלקה,דןהסופר Iנבוןאריההתפאורן
שניםכחמשנתקיימהזופגישהשלום.גרשםשל

לאורשיצאלאחר ,-1982בשלוםשלמותולאחר
פאניההגברתשלשיחתהדיידות.שלסיפורהספרה
 1וכיסויגילוישלמחשבתמלאכתהיאשלום

לומרשרוציםמהאתובוטות.אינסיניואציות

לגלות,רוציםשלאמהאתושרק,כחלללאאומרים
אתלךאומרתלאאנירמזים."לאפשוט:אומרים

עלשלוםהגב'שחרצהלמשפט(בתשובההכול"
נובר).מרטין

הפרדסטינציהעלצלקהדןמדבראחרתבשיחה
אתהערצתועלמתוודהשהואאחריהכותב.של

אומרהואהעם,אללדבריכולאשרעליכםשלום
ובתשובהלעממיות,כשרוןאיןעצמולוכי

עונה:הואלכתובבחרכךכימסלוןשללאמירתה
יכוליםהאמןאוהסופרחופשית,חירה J.לא"זאת

הכורחצד ...בעומקאותםשמרתקמהרקלהמציא
שהואהאותשלאסירהואוסופר Iמאודחמורהוא

ויותרשיותרלקוותיכולרקהוא Iבאווירמצייר

זה".אתיאהבואנשים

האתמול,אתמחפשיםפלסטיניםקליטה,חבלי

מצלםלינקואלכסילדותמצלםקרוללואיס
אינתיפאדה.

עלללמדהמנסהתצריףמיןמעמידהמסלוןרונית
שתהיה.וזוהיוםשלזושחיתה,ישראל

הפעמיםרבותלהתנבא.כדאילאכךעל Iובכן
לאפשרותמתגעגעיםעצמנומוצאיםאנובהם

 •רע.היותרלמקרהנחשבהרוחנושבעיני

עטרןאהרון

המדינה,במדעיהעבריתהאוניברסיטהבוגרהואעטרןאהוון

וחינוךולוגיהיסוצ
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עדהלבנוןממרומי
ויונתןלאדןבןאוסמה
רטוש

ושירים,שירותהסתננות,אמיר:אהרן

עמ' 64 , 2001ירושליםכרמלהוצאת

תחטיאבוודאיביקורתרשימתאוסקירהכלבעצם,
מהואתזהבספרישאשרכלאתלהגידתנסהאם

משורר Iאמירקראבספרהראשוןלשיר .בושאין
כשכותרתלבנון'מן'הנוזליםבשםוידוע,ותיק

זוהאםפוליטית':בשירה'ניסויהיא:שלוהמשנה
רביםשהריזה?מסוגבשירההראשונההתנסותו

בכאןהנוגעחותםאיכשהונושאיםושירתומשיריו

אםגם Iובעכשיובכאןנוגעיםוכאשרובעכשיו

משתרבבהואהריהפוליטי'במצבהמצוימןנמלטים
לירית,כשירההמוגדרתזוהליריקה,אלגםלפעמים

והנוגע.והפשוטהישירבהיגדוגםבסימבוליקה
בשורותפותחהוא .שלוהשירבמלאכתמצויןאמיר
הקשיבו:הנה,בהן.נמצאהעוקץאךכביכול,קלות,

יבואשיוםמכבר;ידעתיידעבזה;הבאים"הדברים

בהם;שאאיץבלאגםהנייר:;אלדרכםוימצאו;
 1אדהרולאאאוץשלאתנאי;עלואפילו / 1עיקרכל

 /,אוהל-שיערהיושבאתלדוגמה;ליאקחאלא
בעיניו/והיה-שנקםעדחיכה;שנהעשריםשאם

 ,, ...נמהראיש
'מזהיר'כמו Iהזוהשירהשלהשניהפרקובתחילת

שכתיבתוזהרגעעדחשבנושאם Iהמשורראותנו

להקדמותנניח"טוב,עתההנה ,עלינוקלהתהיה
אםשהוא, /-דברשללגופווניגשמחורזות;

כמיתר;ודרוךעול-ימיםשעודו / 1גופי-אני Iתרצו
המלחמהימי/והימיםעמק-עיון,אלהרוחבשאתו

הגדולה".
ה'אני'וישבפתח.העומדנקםאיזהיש Iובכן

המעניינת,הארוכה,לסאגההמשתייר
עמודים. 18שללאורכםהמשתרעתהאוטוביורגפית,

לפנילבנוןאתהמכירהמשוררשלסיפורומכאן
מלחמת ,' 82ועדהעולם,מלחמתמאזולפנים
חאליםעםהאמיצהוידידותוהיכרותו .הגליל

אנגליםישש"עכשיומלמדומהםואחדוסאלים,
ילךאחריהםשבאומהאינםהתורכיםוצרפתים,

עובריםואנו ," ...נשאריםאתםאבלובקרוב.כן,גם
בקוםמאוחר,יותרוהרבה , 1943משנתהרפתקה

חצושובו"אנשיםהצפוןבגבולביטחון""רצועת
ציבורופעילינכדביםמספרעםהכותבנפגשאותו"

השירהבפירוטאאריךלאעין-איכל.מסביבת
אנושייםסיפוריםמחדבהשישהזאת,הסיפורית

ראהאותהמביירות,יפהפייםותיאוריםיפים,

אלבהגיענוומאידךרעים,היותרבזמניםהמשורר
"סמוךשאלההמשוררלנומציגהפואמה,שלסופה
 ,בשבילוזהבכלישמה-סבלנותו"גבוללקצה

שנתייםפרטי":"זיכרוןהיאתשובתובשבילנו.
 1לבנוןבשטחיישראלשליזמתהשקרסהלאחר

היסטוריוןעםהמשוררהשתתפושבהובשיחה

היסטוריון-מזרחןשהואידידועודנודע,ומזרחן

באיפוק /מפולת,אותהבלקחיהיינו"מסיחים
 /האורח,רקמיושבים.לאנשיםכיאהובמתינות,

 /ונכזב.עלינושהימרכמי-געיםלדהתרתחבעצם
 / 1כלפינווהטיחמושבועלנמוצהתזוזהזזלבסוף

להחליט;פעםחייבים"אתםומלוהט:וחלק,חד
יהודית!"מדינהאו-אימפריהלהיותאתםרוציםאם

נכתב:האחרונהובשורה

כולה?"הדילמהכל Iקצראחדבמשפט Iזו"האין
שלתיאורםהמעשה,סיפורהיהשבעינימודהאני

 1המשוררהתכווןלכךרקלאאך ,מענייןהאנשים,

הנרמז,הנקםמהולכלקודםבעינה.נותרתוהשאלה
אימפריה?להיותבשבילנוהיהטובהאם Iובעיקר

נמצא Iזוארוכהבשירהמסתייםלאלבנוןפרק
"אישנשיא,פרנג'יה,בסלימאןהעוסקשירגםכאן
 ," ...לעשותהמתחזקחלש

שלהחדשושירותיושיריובספרהקצריםהשירים
ישיריםה'פוליטיות'מבחינתגםהםאמיראהרן
שאינוהכותב,שלמבחינתואמיציםובוודאייותר'

'פוליטיקה',הקוראעםלדברזהמרצונומתחמק
כלאתאצטטולאמצא',לאאשר'מיבשירוכמו

דעהאחדלכלוהרי-מבחינתימאודהקשההשיר
 1סבוראנינתונה,שכמותירצנזיהלכותבוגםמשלו

 1איכשהומצטנעזה,קטןשירשדווקאלומרהרשות

מעט.לאהרגיזני
לאזאתשאומריםכפיבפירוש,המשורראומרכאן

הטוביםמן(לאבשירזאתעושהשהואאלאמעטים,
משמעותיות:שורותכמהואצטטבספר)

שישים-ושבע/בשנתלבו;אתמצאלאאשר"מי
לכבושידומצאהאשרכלאתבזרוע-עוז;לחבוק

ויושביה;ארץעללפרושעברי;שלוםחופת /-
 :"-מצריםנחלבואכהחרמון;מירכתי

אשרהמערכהממחרתלבו;אתמצאלאאשר"מי

אשר"הוא ...ונו'"נונצחואללהשכילחרבו;ברכה
בוטח;שלוםלהחליףקוצר-ידו/במוידון;

 /כלותייםנעיבלראות /-יהודיםבמלחמות
הלוךממלכתוובהיצמקגלגל;עליובהתהפך
ממוסדבגטו /מחריראת/למצוא-והיצמק
בחצר / 1שלישיאלףבפתח"מתרוצצים ," ...ומיוסר
עדירקון;משפכישגבוליהפליאוליתית;מטרה
סיליקון",עמקעלוירכתיהקישון;שפכי

שםזה:שבספרל"צימוק"לעבורליתרשומכאן

ואניזה,שירלאדן',בןלאוסמה'אשירההואהשיר
-בברכת-דרךפותחאירוניה,בושישמקווה

הרחמןהעולמים;לרכוןהתהילה;"לאללה
וממנונעבוד;אותואשרהדין;יוםאדוןוהרחום;

שבאמהאךמקובלת,תפילהפתיחת-עזר"נבקש
לאוסמה"אשירהלמשל:אחר.מסוגשירהואאחריה

סיגופיםענותמכחש;בחראמתאשרלאדן;בן
אשרבשר;מתענוגיאלוהיםויראתשחץ;מתפנוקי

אתיפדהובדם/בנפשישוב:;ולאגזראחת
ובדמים;באשיש;כליטהרואש;דבםהאיסלאם;

לאללהחרב"כיובקיצור:עמים";יצרוף-יגאל
קצת:והלאהישקר"לאלאדןבןוסיףולאוסמה;

גדוללאדןבןאוסמה;גדולהואגדולהוא"גדול
אשראלהאורחמישרים;באורחנחנו /ביהודים;

n (מן)ולאעליהם;החרוןלאאשראותם; ~;נ
האם . 1998באוגוסטמתוארךזהשירהתועים",

יתהפך?זהגלגלשגםהכותבניחש
מספרתהאחתבקובץ.כאןמצויותשירותכמהעוד

אתובעיקר"אלטלנה"סיפוראתיותראופחות
(תיאורדמותותיאורוביניהםאנשיה,שלסיפורם

לוחםהוא~לסטמיסטרשלכהלכה)העשוימרתק,
אלבגיןמנחםשלהגיעו Iקיןלכאליהוהאצ"ל

בארץ-המחתרותאחתתולדות Iארץ-ישראל
ובקיצוראחרת,בדרךהעשויההיסטוריהישראל,

בשירה.-

על-כל-פניםמרתקת,בהחלטוהיאהשנייה,השירה
ה"היסטורית-סיפורית"הכתיבהשלמרותמודה,אני

ורצוןהתרגשותביהתעוררואמיראהרןבהשנקט

דמותואתכה,עדידעתיאומשהבנתייותרלהבין
אוריאלהואוטוש,יונתןשלהתנהגותוובעיקר
איניאם Iאמירבארץ:ה"כנענים"תנועתאבישלח,
אתערךכידוע,והוא,מראשוניה,אחדהיהטועה,

לאשניםמשך'אלף',-התנועהשלביטאונה
מעטות.

וקשה-"הגאהזהלמשוררחובלפרועמבקשאמיר
'בשר 1"והנצרד ...ומבחירה" /מדעתהנידח,היום,

האברות'",אדיר-'החלום;בכנפיונפש',ודם
 1שבסיומווטוש,ובשבילוטושעלבסיפור-השיר

שאמירלאחרהשניים,ביןנתקשלתקופהלאחר
ואומרלהיפגש.מבקשהואבחיפה,בכנסבודיבר

שלכנביאאותי'"הצגתבפגישתם:לאמירוטוש
אישרתי,כן,;אמנםלחשש,העברית"',המהפכה

 1מפצירספקנוזףספק;פסק,זה',לאזה'אבל

אחרוןדו-שיחאותותם"בזהנער-התוף".רק"אני

ינעיבקרנוגבההלא"ומעולם 1אמירכותב ,, .שלנו
ההיא",כבשעה

המציאות.מחויבתחיתהאמירשלה'הסתננות'
הפובליציסטיים,מאמריואלכאןפלשהשלוהשירה

מוכרחואניאחת.למקשההיוואלההפוליטיים,
 1הספרעטיפתעלנכתבאשרעלמשהולהעיר

בלתישרדןמהיותו"לבדבעיני:צורםהיהשניסוחו
ממוקדבלתיכטיפוסגםאמיראהרןמוכרנלאה,

אמירהאמנם?ונו"', ...להדאיגועדלהתמיה,עד
לאואםדבריואתנאהבאםקיים.הוא-שורד?
כדיזהבקובץלעייןדי-ממוקד?לאהואבקבלם.

 • .מאודממוקדשהואלהבין

כן-שאולמשה
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-החילוניותאלהדתמן
חוכמהלאבדבלי

הוצאתרביעי'יוםכלאוריין:יהודית
עמ' 309 , 2001אחרונותידיעות

שבדלאופנתית-מדימילה-ב'גישור'שלנוהצורך
שספקעדנואש,כההוא-בהדבקכברבלותשל
המריבהבאדמת Iכאןבפרטפעם.יתמלאאםרב

מדםעקובהמריבההכנה.כלללאאליהשנקלענו
-בתוכנומתאחיםשאינםוקרעיםהשכנים,עם

וימנייםימנייםומזדהים,אשכנזיםועניים,עשירים

הוכחהלנונמצאהבינתייםוחילונים.דתייםקיצונים
במריבה;בהכרחחייבותאינןודתיותשחילוניות

פוסחתשאינהיחסית,בהשלמהלדוריכולותהן

-אחתבכפיפהזאתובכלוחשבונות,כעסיםעל
יהודיתשלרביעייוםכלהיפההרשימותבקובץ
אתעשתהחכמים,ותלמידתבת Iאורייןאוריין.

לאבדבליהחילוניותאלהדתמןהקשההמסלול
ובקיאותידעיהודית,חוכמהשלקורטובלאאף

עולםשלעושרועללוותרובליבמקורותיה,
ניכסהשאותםה'לא-יהודיים',והפילוסופיההספרות
שמלמדותכפיחדת-עין,ובאבחנהבנדיבותלעצמה

מעלהשארביןשלה,המחכימותהספרותביקורות
-ומהםאליהםדרכה-העולמותכלאלה.דפים

לכאורההקלילותברשימותעצמםמנכיחים
בעושרזהאתזהומפריםמזיניםהםשלפנינו;

כמותה.למעטיםורקלמחברתהשמור
קצרה,עיתונאיתברשימהאלהכלאתלפרוש

הנדפסבטורלכל,בהירהאךרבת-רבדיםבעברית
למתכוניבשכנותמודרניים'),('זמניםקלילבמוסף

חוכמההואטובה,לבריאותועצותפשטידות

בכללהז'אנרלאמנותמצוינתדוגמהלעצמה.
המסכמתהרשימההיאבפרטאורייןשלולכתיבתה

קלת-שאינהאלוהים',אתנצטרך'מתיבקובץ,
מרכזהיו Iבווהפקפוקהאמונהאלוהים,נושא.

המודרניתלפילוסופיההדרךאתשפרצהבהגות
הביאשליהמחמיר"הרציושעברה.המאהבראשית

שמכניםבמהאותוומיקםהדתותכללשלילתאותי
היא Iרציואותואבל .אורייןכותבתאתיאיזם,"

עליוןבישלהאמיןאותישהביאדווקא"הואמודה
לגמריזה ...האדםתבונתמאחורישעומד Iמטאפיזי

הבדידותפרטית.השגחהבליבעולםלחיותקללא
בחייםושהכולהתכלית,חוסרעםהמקריותהנוראה,

הבאעולםחייבשביללאמזל".וביש.דנ.ארקזה
שלפניכל"בשבילאלאלאלוהים,צריכההיא

 ...לצעוקעלולהאני ...אלייגיעשזהוככל ...המוות
אתליוהשיבוהפילוסופיה,אלוהיאתלכםקחו

מחשבותואלהויעקב."יצחקאברהםאלוהי
לעתתשליכניליאלמקריתהאזנהבעתהמתנסחות

הלא-מפרגנתהביוגרפיהאזכורכדיובתוךזקנה',
מדקרותכמהואגבמיילסג'וןמאתאלוהיםשל

להטרידלאשהתאמן"כמי 1עצמיהומורשלזעירות
חייו",בזוטותאלוהיםאת

מתוךשבעולםנושאבכלעוסקתשאורייןנדמה
 1תמידמופתע Iוסקרןמשועשעמתבונןשלעמדה

שמורמצחיקות-ממזריותאסוציאציותשלשמלאי

באהבהכמובמלחמה

ועוד'החרוץ""הלוחםפולאן:ז'אן
עריכה,אלחנן'פלונוריתמצרפתית:

ישועה,יהושעדבר:ואחריתהערות

עמ' 188 , 2001כרמל

מאמץתובעתהזהוהחכםהמינוריבספרהקריאה

קריאהלהעשירעשויההיאמתגמל;אךמסוים,
הוצאתבפרט.ולפרשנותלטקסטהגישהואתבכללה
אנינה,ובחירהתעוזהשובמוכיחההמובחרתכרמל

 1ניכרבאיחוראםגםהישראלים,לקוראיםבהגישה

 • 1884 (פולאןז'אןשלמיצירותיוראשוןקובץ

אתשעיצבוהבולטיםהאינטלקטואליםאחד ,) 1968
שאחריהמכריעותבשניםבצרפתהספרותייםהחיים

הסטודנטיםמהפכתערבעדהשנייההעולםמלחמת
חוקרמתרגם,מבקר,סופר,פולאן, ,) 1968-1920 (

העתכתבשלמעורכיוהיה Iולשוןרטוריקה
הספריםבהוצאתפרנסן)וויו(נובל NRFהיוקרתי

טעמיםהכתיבהוגםששיקפהבמה Iגאלימר
פרשהואבתרבות.מובילותומגמותספרותיים
הנאצים,עםפעולהשיתףהעתכשכתבמתפקידו
(משת"פ)ה'קולבו'לידיאזעברהעריכהושרביט

כתבאתלהובילחזרפולאןרושל.להדדיופייר
ספריםסדרתשלעורכהגםוהיה-11953בהעת
הנחשב.ההוצאהבבית

וקטעיקצרים,רומניםשלושה-הצנועהקובץ
בתוספתפלו,נוריתשלהיפהבתרגומה-סיפורים

ישועה,יהושעשלהמצויניםוביאוריודבראחרית

שלאובססיביהכמעטוהעיסוקהענייןאתמשקף

הנכמרהפערמןנפעמתהיאלמשל,כך,בקיתונו.

הגברי:הזכרותאיברשלבמידותיוהמסתמן
בכמה'להאריך'נוטיםהגבריםבסקרים

לקצר.-זוגםבנותואילונדיבים,סנטימטרים
תחליטואתםס"מ;כשמונההואהממוצע(הפער
שלמצוקתואתלאורייןשמזכירמהמי.)לטובת
באונושהתקנא Iפיצגירלדסקוטהאמריקאיהסופר

 .בעצתולשאולוהלךהמינגוויארנסטשלהמשוער
כדייורקכיובמוזיאוןלסיוראותוהזמיןהמינגווי
שלצנועי-הממדיםמבושיהםממראהלהשביעו

ריאליסטים.אמניםשלידיהםמעשהגברים,פסלי
המאבדותעיתונאיות,רשימותשללאסופותבניגוד
 1בספרשנכרכומרגעמחיוניותןתמידכמעט

מתוךמתעצמותרבייעיוםנבבלהכלולותהרשימות
הכולסךרעותה.אתהאחתומחזקותיחדיוכריכתן

לעצמו.משובחמהםאחדשכלאיבריו,מכללגדול
להקדימה:צריכהשהייתישקיפותחובתולבסוף,
שפגשתילפניעודשליחברההיאאורייןיהודית

ברשימותיה,קריאהמתוךרקפנים,אלפניםבה

עובדהותקווה.נוחםוהנאה,דעתשאבתישמהן

בחרתיהטיה.שלחשדמכלאותישפוטרת
 •למזלי.בה.כךואחרבכתיבתה,

פזמירי

גםאךבהירה,ישירה,כתקשורתבשפה,פולאן

"הלוחםהראשוןברומןסוד.ואוצרתעקיפה
שלהאמיתי,יחסומהולפצחפולאןמנסההחרוץ",

שאלותלמסךמבעדלמלחמהמאסט,ז'אק Iהגיבור

בשדהההקרבה.ונכונותהמולדתאהבתהצדק,
הנעליםהערכיםבכלהוגהאינוהחרוץהחיילהקרב

גיוס;לסיסמאותהמשמשים(נעלים-לכאורה)או

להפגיןלנצח,הצוהואמעשיואתשמניעמה
גברי-קמאיעניין Iלמפקדיולעמיתיונאמנות

בעיקרומשמשתלמדי'רופפתהעלילה'טהור.י
המניעיםגלוי:שאינומהאתבולתלותככן

בדיבוראדם,בנישלבהתנהגותםהנסתרים

חושף.משהואיותרהמכסהלפעמים,ה'אוטומטי'
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זהירה,איטית,קריאהמחייבתכזאתמסגרת

שפולאןהאירוניבמושגאיטית","התקדמות
באהבה"התקדמותהשניהרומןבכותרתבומשתמש

הספר).בתיבתעודותמציון(שנגזרמדי"איטית

אירועיםובאהבה,במלחמהפולאןבחרבכדילא
שבהםהסיכויים,אוהסיכוניםשיאיאתהטומנים

שניהםואומללות.אושרמפלה,אוניצחוןמוכרעים
משחקבכלליתחבולה,במעשיתמידכרוכים

מעייןהםכןשעלותקווה,אימהמעורריחמקניים,
 .ביותרהמקאבריות ,ביותרהגסותלהלצותפורה

בהיקסמותפולאןמתארהחרוץ""הלוחםבתחילת
שנראו"דבריםלקרב:המתנדביםשלהלצותיהםאת

רגשותבהםשמצאתיכיווןללבינגעומגוחכים,
מציבהמספרבהם".נגסלאהדעתששיקולטהורים,

ומההטהור'.'הרגששלכאויבוהדעת''שיקולאת
הסתום,אלאהמפורש,לאלרובהואהלבאלשנוגע

שריד-הערמון rע

האתמולים

הוצאת ,אשתקדערמוניאנקורי:צבי

עמ' 296 , 2001ירושליםכרמל

מסעהואהזמןבמנהרתאנקוריצבישלמסעו
המעוגנת ,שלוהמשפחתיתהסגהאלכיסופיו
לעיתיםורגיונלית,אתנוגרפיתהיסטורית,בתולדה

מימיםכבלדסקהנדמההכולבאשרמיתית,כמו
ימימה.

(אנקוריהצעירהיישקשלהאוטוביוגרפיסיפורוזה
ואםעירבטרנוב,הרוחניתמחצבתושכורבעצמו),

הםוגיבוריההעלילתיתהרקמההישנה.בגליציה
במרכזהאך ,לוומחוצההמקוםבנישלרבערב

שלאמוניצבת ,ביותרהאמפתיואוליהתמסי
שלהגדולההאםמגנה",ה"מאתרגולדה,היישק,
גולדהשלונעוריהילדותהמחוזורובל.משפחת

היישקמפליגסיפוריהובעקבותאוקראינההוא
חלומותיהארץשלואתראתרבכל ,בהזיותיוהקטן

מתוודעוכךאמו.שלהרגשיתכמיהתהומחוזות
תהפוכותרווייהיסטורייםלאירועיםהקורא

והרעהטובבהםאנוש,גורלמשחקי ,למיניהן
יפנההאםשלבהוויתההעברלסירוגין.מהולים
שלמהולגלריהבטרנוב,ורובללביתמקוםבהמשך

המהוות ,ואופייןרוחןבהלכיססגוניותדמויותשל
הואאתמולשלהעולם .הסיפורשלצירואת

גבאים,חזנים,רבנים,שלפיקרסקיפאנופטיקום
וניבדמוגרפיתאותנטיותוקומוניסטים.דיינים

כשמעלאחת,למקשהכאןחברוהשראהרבפיוטי
תרבותברוחההנושאתהאם,גולדה ,כאמור Iלכול
וינהשלאזכורבתוךורוח,לשוןספרות,עולם,

טירותושללעיתים,נכספתהיאאליההרומנטית,
תהילהרבתאביריתבהיסטוריההמשופעותקרקוב

שבהן 1911 • 1908בשניםעצמופולאןשלמדכפי

מושבה Iמדגסקרבירתבטטנריב,כמורהעשה

והוקסם ,ומנהגיוהמקוםשפתאתלמדהואצרפתית.
סכסוכים.ביישובהמלגשיםשלמדרכםמכליותר

היריביםדין:לביתולאמשפטילסיועפנולאהם
קהל.בנוכחותשירהבדקלומיביניהםהתנצחו
שחלקכיווןשירה.לדברשחדלהראשוןהיההמובס

היוופתגמים,מכתמיםבעיקרהשירה,מדקלומי
מןחלקהיוזאתובכל·סתומים,ואףלהבנהקשים

ביותרהמשכנעהמרכיבמהופולאןתהה'הטיעון',
לטקסטכילמסקנהוהגיעהמנצח,שלברטוריקה

המפורשמזהפחותלאנכבדתפקידמפורשהבלתי

ביןהעדיןהאיזוןוכיהשומע/הקורא,בשכנוע

לביןהשיריב'טיעון'והמובניםהבהיריםהמרכיבים
מאמץהדורשיםהסתומים,המוקשים,ה'טיעונים'

השכנוע.אמנותשלסודההואאיטיופיענוח

וגבורה.

לעיתיםהזרועיםהוויואנקדוטותבסיפוריםמדובר
פולקלורייםהווישיריכשלצדםאירונית,בנימה
הבלדותאתמזכיריםמהםאחדיםופולניים.יידיים

 .מלצרשמשוןשלוהיפותהסנטימנטליות
העירלקיטבמקוסבבדרך

גדותשתימחברגשרוןבומקום

הבעל-שםאהבכן,

שדות.ביןבשבילבנחתלשוח

מיןדמויורובלנעורישלהמשפחתיהאתוס
ולובשפושט Iהמחברכלשוןיהודית,אודיסאה

אינןוקליפסוקירקההנימפותעדייןאךצורה,
פואטיקהרוויוטופוגרפיהיסטוריפירוטכלבנמצא.

האניגמטיהפןהיה-היה.אשראלוגעגועמעודנת
הלירייםבפכיםמזכירוהואבערפללעיתיםלוט
איטאלוהאיטלקישלהשיריתהפרוזהאתשבו

העין.מןהסמויותהעריםמןקאלווינו
האידיליהזהבתורלפתעתםאחדותשניםלאחר

פולאןמנסהמדי"איטיתבאהבה"התקדמותברומן
והארוטיקה.החיזורשלהרטוריקהסמליאתלפצח

שלושהבמשךנערותשלושאחרימחזרהמספר
אליהןשלוהסותריםהרגשותסבךאתומתארימים

תמידכמעטשסופםותקווה,פחדודחייה,משיכה-

פשוטאינוחיזורשוםמסוימת.ובאכזבהבהתשה

הקושיבגללאוליקליל.אינואהבהמעשהושום
קושידידי"לגביעצמם.החייםאתלחיותהעקרוני

בסופהפולאןכותב ,,ומורגש,גדולכךכלהואזה

איןשכמעט"עדשלוהאהביםמפרשיותאחתשל
במשהוהתקדמתיכיבמהלכומדמהשאינניערב

היום."במשך

 ,אהובותיולביןהמספרביןהאינטראקציותבחינת
שביןהדיסוננס ,בתוכןנמנעיםהבלתיהחיכוכיםעל

המזכירבנוסחמילוניחיבורמזכירשונות,משאלות

 •באות.רולאןשלאוהב"שיח"קטעיאת

:ון.
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פזמירי

• 

 ,מחונןגימנזיסטעתה ,המספרורובל.משפחתשל
בטרגדיהכמועיניו:לנגדקורסביתואתרואה

איבדההאהובהאמוהקצין.כלעתהכלושקספירית,
אלזועמתבהתנכרותושקעהדעתה,שפיותאת
מהבית.גירשהוהנאמןהטובבעלהאתואףביתהבני

ובתוךוהנחרצתהגבריתלתושייתוהודותלימים,
אתהבןהשיבהאהובה,האםכנגדנוקבתהתרסה

הגלידהלאהעברצלקתאךכנו;עלהביתשלום
לחלוטין.
 ,אשתדpערמונישלהגיבוריםלגלרייתובאשר
ייצוגמהוויםאלא ,בלבדעצמםנציגיאינםכינדמה
שלאידיאולוגיהבטהנושאיםפרוטוטיפים-עשיר

לרע,אולטובמעשיהם,עלילותיהם,כלעולמם.
שההיבטאמנותית,בפוליפוניהמסתכמים

היטב.בהשזורההיסטוריוגרפי

גםביטוילידיבאההקףרבתפוליפוניהאותה

בהברורה","שפהזוהמחבר.שלהרהוטהבלשונו
לדורותיהם.גליציהשלהעבריםהמשכיליםדגלו
 ,הזמןברוחלמהדריןלשוןאםכיקודששפתלא

עבריותגימנסיותתלמידבשקידהשיננואותה
עבריתעגהשרווחתבעתכיום,מתוקנים".ו"חדרים

כאילואנקורישללשונונשמעתמגומגמת,
פוגל.שלאוכרכרשלכלשונםאנכרוניסטית,

הואאנקורישלוהמטאפוריהסגנוניניבו ,לדידי
יהושעא.ב.שלכשפתםכיום,בספרותנוהיפיםבין

עלומיוימיאלהמחברשלכמיהתואתעוז.ועמוס
 ,מצקביץאדםמשירימאחדבמובאהמצאנו

 :ידיועלהמתורגם
ושופעות'חפותומעדתילזגו

התמההחמה,ילדותישנותעל

ובורותיהירותשלנעוריםימיעל

מובסתהקורסתגברותיתקופתעל

השופעות.החפות,הדמעותנשפכו

רפאליצבי
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חדרדרךהו,ריירהבמעלה
המיטות

מאנגלית:בלונדיניות,ארבעבושנל:קנרס
עמ' 311 , 2001כנרתהוצאת ,קרמנושרון

עיתונאית.אודוגמניתאולהיותרוצהצעירהכל
האופציהרקלךנותרתשבעיםממטרפחותאתאם

לכתוב,יכולאחדכלכי Iיותרקלהשהיאהשנייה,
 .אישיסגנוןלזהקוראים

משתילאחתשייכותבושנלקנרסשלהגיבורותכל
גיבורתוילקוקסג'יינילשתיהן.ולעיתיםהקטגוריות

כוחההמנסה·עלדוגמניתהיאהראשוןהסיפור
כתבהשלא Iהשנימהסיפורו~יוויתסריטיםבכתיבת

כרטיסיעללחתימותפרטמעולם,אחתאות
ששתיהןמשוםטיימס,יורקלכיוהתקבלה Iאשראי
הנכונים.האנשיםעםשכבו

ל"סקסמשמשיםהעיתונאייםשטוריהבושנלקנרס
 .מחמיצהשאיניטלוויזיהסדרת .הגדולה"והעיר

ששדהומצומצםמסויםבמעמדלעסוקממשיכה
השישיתהשדרהשליורקכיוהואהתנהלותו
היא .פוכריםדיירילאפניםבשוםוהשביעית,

דמויותיהכלמעמדיתמבחינהעירונית.סופרת
הטלוויזיההפרסומת,התקשורת,מענףלקוחות

יצירתייםשכולםלומראפואאפשרוהקולנוע.
שונאיםדמוקרטים,הםהעכשוויים.במקצועות

מפניומצליחנים,לסלבריטאיםכביכולבזיםיאפים,
עםאבלשלהם,הצלחתםעלמאיימיםשאלה

בחוגיםלהסתובבמקפידיםהםהמוצהרתדחייתם
לגלריות,בריםביןעליהםעובריםחייהםהנכונים.

דומיהםאתפוגשיםהםשםלפרמיירות,מסיבותבין

לעברפוזליםהםשאףהמתוסכליםהמצליחנים
מהם.המצליחים

אליההכניסהשכרטיססגורהבחבורהמתרחשהכול
צרתבלונדינית,שאינהמיחתיכה.להיותהוא

מושתליציציםועםלגובהמיתמרתמותניים,

גםהןמיופיחוץלמעגל.תיכנסלאסיליקון
לנהלהיודעות Iלשוןמענהבעלות Iסופיסטיקייטד

מעשיהןאתולכלכלועוקצניותריקותשיחות
ספר.קוראתאחתאףשםתתפוסלא .בתחכום
נשיםפמיניסטיות,שהןעליהןלומראפשר

בכלזכרומחליפותהיטבהמשתכרותעצמאיות
כמהעלמושתתתעצמאותןשכלאלאאירוע.
במעלהמטפסותכולןראשיתמוסכמים.שקרים

איננוהבכירהמפיקאםהמיטות.חדרדרךהקריירה

הנפשכשמשאתמבוקש,בעיתונאייסתפקוהןנגיש,

לשמונהשבעבןנעששכרוההשגיםרבהכימאיהיא
מחוטטמקריח,להיותיכולהואכזהבמקרהספרות.

בסקס, Iחולנילומרשלא Iמוזרטעםובעלפנים
מסיבהמכלבברנז'ה.שליטהבעלשהואהעיקר
שאתברווחיםמדודוהכולאחרסטוץעםיוצאים

פעמית.הרבאופעמיתהחדמההרפתקהמפיקה

אינסטרומנטליתהיאלבריותההתייחסותממילא
ג'ייניוזרוק.השתמשהצרכניהעיקרוןפיעל

כשאיןאביבקדחתנתקפתלעילהנזכרתוילקוקס
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שהיאמאלויותרמפורסמיםתקשורתכוכביבביתה
גייס.למצליחה

מבוססתשאינהאופיינית,יורקיתכיואצולהזוהי
יתרההישן.בעולםכמווממוןתאריםירושתעל
אמריקאיתחברתיתניידותעלבנויההיא Iמזו

האלההאנשים .השלישיהשקרטמוןוכאןטיפוסית
אחדכללזכותם.לזקוףשישמה Iסלף·מיידהם

במערבנידחתעיירהומאיזומוצאואתמסתירמהם

איןבושנלאצלשכןלמנהטן.הגיעהואהתיכון
העובדהאתמעלימיםהם .ממנהטןחוץאמריקה
כחול.צווארוןשזהמכבסה,בעלהיהשלהםשאבא

וכולםמותגיםלבושיםהםולכןהתחזותזוחייהםכל
נבלםכאןאבלשופינג.עלחולים"שופוהוליקים",

מבחינהנעצרשהואכשםבושנלשלכשרונה
מהלתארדעתהעלעולהשלאמאחרגיאוגרפית,

יורקלכיוכשגיעהענייהנערהשלבלבהמתחולל
היאשחקים.גורדיוחלומותדולרחמישיםעם

מחרדותמתעלמתשהיאכמולעברןמתכחשת
מוגבלותהזוהיהרגע.חייוכולהשלהןהעתיד

אבל .בולוקהשהיאהעומקהעדרוזהוהספרותית
כתיבתהעולמה,שלהמצומצםהקוטרלמרות
זהאיךנדהמתיעצמיאניושמפנית.מוגזתשנונה,

 •משעשע.כךכלהואריו~יכךכלשעולם

בהמפטונסתבלהמהגבריםמיאצלתוכניתלה
קיץביתמחזיקמישהושהואמיכלכי Iבקיץ

פיגורותאותןפוגשיםשםשגםכךבהמפטונס,

הים.שפתעלאובכריכה
ואינוחמרמורתבלילמשרתוהמשכיםהמצויהקורא

יזכהלאהאקסקלוסיביתלקבוצהמשתייך
לאאפילובושנלקנרסשלבעולמהלהתייחסות

הזוהריםאנשיהעלכותבתשהיאנכוןמשרת.בתור
היאאבלחמלה,מעטואפילולגלוגעמדתמתוך
הואויחסההזוהראלאובססיביתבמשיכהנגועה

בקנאה.מהוללעגשלדו-ערכייחסבפירוש
חדרדרךלקרייריזםבנוסףהשניהמוסכםהשקר

הנישואין,חלוםעלהמחפהעצמאותןהואהמיטות
המיניםביןהחיזורמשחקסבותיהן.אצלכמובדיוק
מפורסםמישהולדרגשלההמאמציםאתכולל

הנישואין.סדמפנילהימלטשלולמאמציםבמקביל
ואכןאותם.מבהילותהללוהעצמאיותהנשיםכי

הןשניצודהזכרעלבעלותתופסותשהןמרגע
ונערץמבטיחהמצליחןכעלוקות.אליונטפלות

השנימהסיפורדייקויניואזנחסםקידומואבל
מזונותדמיעםממנולהיפטרהאפשרותעלמהרהרת
הגרושהשלהסטטוסאתלהחליףאיןגבוהים.
כולםשהרי Iהסיליקוןשתולתהרווקהעםהזוהרת

אתמטילהההשגיםרבתדייקוינישם.מתגרשים
מקפידההיאשיחהכשבכלבעלה,עלמוראה
בהיותו Iבעבר .מתחריולעומתנחשלותואתלהדגיש
הכתיבהשלהגימיקיםכלאתממנולמדההיאכוכב,

נשואהשהיאחשההיאעכשיואבלהעיתונאית,
שתי •למופתמאושרזוגהםחוץכלפילמטרד.
לארחרוצהחיתהשהיארק •מקסיםוילדקריירות

לרצוחבלימנתח

תרגום:הרומנטיקה,שורשיברלין:ישעיה
ספרייתעובדעםהוצאת ,זילברעתליה
עמ' 215 , 2001אופקים

היא Iברליןישעיהסראומרהרומנטית,התנועה
יותרוהמשפיעההמתמידההעמוקההמהפכהאולי
המערב.בתולדותשהתרגשוהתמורותמכל

אףואולינופלתאינההזההיוםעצםעדהשפעתה
עלבאנגליה,התעשייתיתהמהפכהעלעולה

המהפכהועלבצרפתהפוליטיתהמהפכה
שבספרוליונראהברוסיה.·כלכליתיתהחכרתה

וייחודהגורמיהתופעותיה,אתרקלאברליןמנתח
איתה.מפלרטטגםאלא

כתובות,מסותספראיננוה pהרזמנםישורשי

 .בידוסיפקהיהלאאךלפרסםהתכווןאכןשברלין
הוגהשנשאהרצאותאסופתהואשלפנינוהספר
בכתובישולכןסי.,בבי.סי.אחדותפעמיםהדעות
והםלמסמרות,גובשושטרםרעיונותשלמחנם
הגות.שללגבהיםוהסתירותהספקותאתמעלים
בטקסטיםמזומנותלעיתיםמופיע"אולי"הביטוי

ומדגישוהפסקנותהדעתנותאתשמרכךמה Iשלו
טקסטשליתרונוזהבהתהוותה.החשיבהאופיאת

שבעל-פה.
לגעשהאופייניו.חהתופעותאתמתארברלין

שהואההגדרותמהגדרה.נמנעאבלהרומנטיקה,
משוםאם Iידיועלנדחותשוניםמהוגיםמצטט
ניכריםשתסמיניהןמשוםואםזואתזוסותרותשהן

הרלוונטיתהתקופהרומנטית.טרוםביצירותגם
התחוללהפתאוםכשלפתע 1830 • 1760היא
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גסיסה.ודקדנסחיוורון'גםהיא-ומאידךהטבעי'

מאתגרתובחשיבהוולקניבידעלשונית,בשפעה
משכילזילבר>עתליהשלבתרגומה(שמתחזקים

טבעי'העלהמסתורי'ביןהניגודאתלתארברלין
הלחייםסמוקתהחייםשמחתלביןוהגרוטסקיהמוזר
הןהאנטינומיותכלאדמתם.עובדיהאיכריםשל

גירתאנורוויקיצובימיסטיציזםהיארומנטיקה.

היאוהתאבדות;עצמיתהשמדהכנגדושקיקה

ואהבתהחייםאהבתוכיעור'יופיוריבוי'אחדות

רואההואוהתסמיניםהפניםריבויאףעלהמוות.

בשליששהחלההאדםבתודעתדרמטיתמהפכהבה
היום.עדלדעתונמשכתוהיא-18ההמאהשלהשני
שלהטרורזהירה,לאאקטואליזציהלעשותואם
שלהעזיםמגילוייהכאחדלהחשביכוללאדןבן

נס.עלהמועליתהרומנטיקה
התנועהאתברליןמנתחפרדוקסליבאופן

אותה.לרצוחמבלילנוסחאות,הממאנתהרומנטית
ואםעונג,שללמדרגהההגותאתמביאהוא

בריטיתכתיבהזוהיאוליב"אולי",להשתמש
 •אופיינית.

1
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חציוrסומקרוני

 ~וסקווטריטיפאוסטה
 ::rארכיבוז•קענבלמאיטלקית:

התקופהאחריוהתלהבות.רגששלעזההתפרצות
התבונה,שלטושבהופופ,ראסיןשלהקלאסית

שלבאוניברסליותוהאמונההמתקדמתהרציונליות
שלהסברלהשאיןפלישהמתרחשתהמחשבה,

בניהבהיר.האיזוןעלשמאפיליםסתומיםכוחות
להעריץמתחיליםומלנכולים,נוורוטיםנעשיםאדם
כלליתנחתאימורגשתהספונטנית,הגאונותאת

הדמותואלגנטי.סימטריעולםמסדרונסיגה
פרועתדמותוהיאכדימוי-19הבמאההבולטת
הליכות,וגסבורהואעני,הואבטהובן.שלהשיער
יודעאינו"מוצרטההשראה.בדחףיוצרהואאבל
הואיודעאםאדרבה,השראה,לונותןגניוסאיזה

 ,) 153(עמ'מתייבש"הגניוס

וביצירותבאמנויותרקלאמתגלההרומנטיקה
חברתיותמדיניות,בעמדותאלאספרותיות
האדם.שלמצבועלכלליותובהשקפותומוסריות

האידיאליזםיורשהמדודוהטובהאיפוקמקוםאת

רעיון'כללמעןהרעיון'למעןהעצמיתההקרבהשל
אמונהנוצרתאחת.אמתשלהאחדהרעיוןולא

שהיא.מטרהכללמעןלעצמהכשהיאבמרטיריות
נאצלהכשלוןמהרוב,קדושנעשההמיעוט

לאידיאלההתמסרותמרחפתלכולומעלמההצלחה,
בקדמה,האמינוההשכלהבתקופתהסובייקטיבי.

יששאלהשלכלהאמינוקודמו'עלעולהדורשכל
משמעולנתחאבלאותה,מצאתלאאםגםתשובה
האנגליהרומנטיקןאתברליןמצטטלרצוח,

וורדסוורת.

אלאבצרפתולאבאנגליההחלהלאהרומנטיקה
ברליןישעיהגתה,שללדעתוובניגודבגרמניה,

יאוששלביטויולאוחוליחולשהבהרואהאינו
שצמחתשוקה"פרחאוברוטאליתאופטימיותאלא
מצטטשברליןההגדרותכלישו".שלמדמו

שכלסבורמרי(מידלטוןוהיפוכוכדברמתקבלות
ואילורומנטיקניםהםדרסומאזהגדוליםהסופרים

מהסופריםאחדשאףסבורהמרקסיסטלוקאץ'גאורג
ההגדרותרקלארומנטיקן>,היהלאהגדולים
הרומנטילגלהמיוחסותהתכונותגםאלאסותרות
חוסרהפרימיטיב,היא-מחדלזו.זומנוגדות

האדםשלהמבקיעההחייםתחושתההשכלה,

קשהזוג

תבלינים
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קואתומטשטשתבצבעמיליםמערבבתומשוררת,פלסטיתאמניתסקווטריטי,פאוסטה

קירותעלמוח;"חלקיהאהבה,בשםלהשפריץ'פוחדתלאהיאלעזיבה.אהבהביןהגבול
היודעחזק,שירקשה','זוגמזהיוצאבקללה.הגרוןאתמרהטתהיאהעזיבהובשםהבית",
האהבה.מאקדחשנורומקליעיםהמוחנשרטהאשהפסקתבשעתשגם
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סמוי'אושר :ליספקטורקלאריס
הספדיהטבעון'מריםמפורטוגזית:

ספרי /המאוחדהקיבוץהוצאתהחדשה,

עמ' 1480 2001קריאהסימן

לספרשאפשראירועפשוטה,בסיטואציה"מדובר
לשנייהנעצר Iבפזיזותו Iמישהואםאבלולשכוח.
כברוהואשוקעתמרגליואחתלנדרש,מעבר

כברמסתכנים,אנחנושגםמהרגעהחלמעורב.
חסרותופתאום Iלספרשאפשרבאירועמדוברלא

שקועיםכשאנוהזה,בשלבבו.יבגדושלאהמילים
ומתחילאירועלהיותחדלהאירוע Iצווארעד

כהד."להתפשט
נחשפת"הצייתנים",הסיפוראתהפותחזה,בקטע

קלאריסשלהפואטיתתפיסתהעינינולנגד
ב"סיטואציההמספרתבוחרתבסיפוריהליספקטור.
הענייןמבחינתזניחהכמעט,אפסיתפשוטה",

השתהותבה.להתבונןמנתעלומשתהה Iהסיפורי
במהלךהיצירה:מעשהשלהקריטיהאירועהיאזו

השפהשביןהיחסיםמתערעריםזוהשתהות

במהלך"בוגדניות".נעשותוהמיליםלמציאות
כלומרוהקורא,המספרתקרי"אנו",זוהשתהות

צוואר",עדב"שקיעהמסתכנים Iאנחנוממש Iאנחנו

נבדלותקטגוריותביןגבולותמטשטשתבמעורבות
ובדןבאבדיה),אמת, Iסיפורמציאות,הוא, I(אני

 .לספרהיכולת
זאת,עםמתרחשת,עולםסדרישלזו"התמוטטות"
שהיאמקרית,כה Iביותרקונקרטיתבסיטואציה

ולא Iבמכווןנמוךסלקציהעיקרוןכמעמידהנראית
והומורהפתעהשלאפקטיםכךעקבנוצריםפעם
עצומה,בחשיבותנטעןחשובהבלתים.ישכיחבלתי

אין-קץ.במשמעות

ברחובג'ינג'יתילדהשלשיהוקהתקףלמשל,
עםגורליתפגישהמתרחשתשבעיצומו Iשכונתי
כלב:בדמותהשני""חציה

בעליםלהפוךשמוכנותבריותהרבהכךכל"בין
לעולםשבאההילדהשםחיתההנהאחרות,לבריות
נבח.לא Iברוךרטטהואהזה.הכלבבעלתלהיות

מוקסמת, Iהשיערלרעמתמתחתעליוהסתכלההיא
טלטלצורם, Iגדולשיהוקחלף?זמןכמהרצינית.
"פיתוי").(מתוךאותה"

הילדים,חשוכתהדודהבתשלבפיהזהבשןאו
ילד,שלהרגשיעולמואתאחדברגעשערערה
שבשתיקהמוסכמיםכלליםמערכתעלשהתבסס

צפויהבלתינצנוצהסביבו.המבוגריםלביןבינו
בעולמווהבטוחהיציבכללקריסתגרםהזהבשןשל
שלראשונילגילויאותוהביאכךובתוך Iהילדשל
אותנטי:רגש

הכולכברשאםבלבוגמרושםלשירותיםהלך"אז
יוםנשפט':להיותב'לאלשחקילךהוא Iנכשל
והואיהיה.לאפשוט Iדברשוםיהיהלאהואשלם
שעלתהככלאבלחירות.שלבהדיפההדלתאתפתח

-הבתאהבתשלהעדיןבלחץלחושהחל Iהשמש
אהוב"היהכברהוא Iלהכרתוחדרוכשהדברדודה.
מתקדם").ראייה"קוצר(מתוך

למספרתאיןפשוטה",ב"סיטואציהלבחירהמעבר
חסרונהאיןזאת,עםריאליסטית.במלאותצורך

שהוא,סוגמכלפנטסטיתתלושה,אוירהמעמיד
השוליהפרט .הנכוןהואההיפךאימה.מטילתאו

אדם,בנישלעשירהמציאותמאחוריומנכיה
כלבים. Iאוכלרחובות,ערים,יחסים,מערכות
זוהי-"יש"ביטחון.מעוררבאופןקיימתהמציאות

בחוויהמדוברכאשרגם Iוסיפורסיפורבכלהקריאה
המופלאפשוט.הואהישאכזבה.שלאובדידותשל
בכלקייםהמופלאהמזעזע.אוהדופןביוצאאינו
הנראיתהמציאותשלשיהיה,ככלשוליפרט,

מעל"שנייהעליוהתעכבהשהמספרתוהמוחשת,
לדרוש".

ניסוחכה,עדהנאמרשללכאורהובסתירהזאת,עם
דמויותיהאףאישי.ובלתיכוללניהואההתבוננות

"התינוק","הנערה","הנער",לרובמכונות
זובשנייההופךהנבחרהשוליהפרט"האשה",

להציץניתןשדרכולפתחוהתודעה,הקיוםלמרכז
להבנהחותרתליספקטוראוניברסלית.לאמת
המצויה Iלפרטימעברהאנושית,החוויהשלכוללת
 1מדעיאופינושאתזוירהחת .הפרטיבתוךעמוק

 .כמו-אובייקטיבימגדיר,אפילו,נוסחתימדווח,
 :מרצדדשלאשבתבארוחתהתבוננותלמשלכמו

וכיסינחיים,יצוריםשלרבערבכמו"אכלנו.
אתשמעבדכמיעסוקיםהאדמה.פניאתבהדרגה

 ...ואוכלומת, Iוחיוהורג, Iוקוצרוזורע,הקיום,
לעצברוצהלאואנייותר.לירצויהלאאניאח,
אבלמילה.ללא ...קייםכברהקיוםכיהחיים,את

ואנחנוחזקיםאנחנושלי.אתמביןשלךהעונג
"חלוקת(מתוךבוכרים"ביןאהבההואלחםאוכלים.
הלחם").כיכרות

אותומפקיעהלכאורה,והשוליהמקריעלההשתהות
עיקרהסיבתיות,ומרצףהכרונולוגיהזמןמרצף

העומקחתךאל Iאחררצףאלהפרוזה,שלנשמתה
הופךהרגעהרגע.אלצולליםכמואנוהאירוע.של

הוא Iהמסופרהזמןולא Iהסי~רזמןמרחב.להיות
ההתבוננות,זמןזהו .הסיפורמתרחששבוהמימן

אפשר"שאיהתחוםזהוההד"."זמןהחוויה, Iהגילוי
האוקסימורון,אלהשואפתהמטאפורה,ורקלספר",
כךבגידה.מעשהללאהדבריםאתלבטאיכולה
מתחמתוךצרופה,לשירההפרוזהלשוןהופכת
החתירהלביןהעשירההמטאפוריקהביןמתמיד

מאפייןהואזהמתחכמו-מדעית.להכללההחמורה

ליספקטור.שלבכתיבתהמרכזי
הנפלאבסיפורגבישילביטויזוכהכהעדהנאמר

שאיןנערההיאהמשרתת,ארמיטה,"המשרתת",

ואינהיפהאינההיאמיוח.דדברשוםבהלראות
ומתיקותהפניםעלפצעוניםכמהלהישמכוערת,

שלבהסתכלותהמתגלהייחודהנעורים.של
ביןהטהורההפגישהמתרחשתכאןהמספרת.

פגישהלתופעה,המתבונןבין Iלמושאוהסובייקט
העולם.אתמחדשובוראתה~~יףתאתהמבטלת
הנערהשלהחד-פעמיתה~כותאלחודרתהמספרת

הזאת:

הארוסעלאומרתחיתהכבוד'הרבהלינותן'"הוא
השומעהיה Iוהשרגתיהשאולהביטויולמרותשלה,
כולםשבוועופות,חייםבעלישלעדיןלעולםנכנס

ועוד:("המשרתת"),לזה"זהכבודחולקים
הלכהשלשםספקאין .ליערדרךקיצורגילתה"היא

מלאותבעינייםחוזרתשלה.הנפשפיזורברגעי
עדידייםרחבתבורותשלמות.עינייםובורות,רוך
להיבלעחיתהיכולההעולםחוכמתשכל Iכךכדי
(שם>לאיבוד".וללכתבה

של"תלאותיה-הקובץאתהפותחבסיפורואסיים
יחסיםמערכתהמתארהתבגרותסיפורזהוסופי",

מאוחרת.מפרספקטיבהתשעבתלילדהמורהבין
אריג,מתוךכחוטיםומאבחנת,מבודדתהמספרת

אילמותובעיקרומורכבות,סוערותתחושותגווני
עומדיםשאנוכקוראים,חשיםאנומסווגות.ובלתי

ועםאלה,תחושותשלטיבןעלבחיינולראשונה
 1מוכרמהדברעםפגישהשלחוויהמתוךזאת,

ליספקטורשלכתיבתהשרק Iבתוכנוהמדמדם
בסיפורגםמובחנת.הבלתימעמימותואותוהוציאה

עילהומהוויםמינימלייםהםהריאליהפרטיזה,
אפילונראההפנימיים.התהליכיםלתיאור(הכרחית>
וגורלםשמקורםהפנימיות,מןנובעיםאלהשפרטים

שלוהלא-למודההצעירההנפשבמעמקירשום
הילדה:

אתראיתישמחייך.קרבייםעםגברראיתי"אני

שלהשקידהאתישגה,שמאשלוהמופלגהחשש
נעשהכאילוהמיומנותחוסראת Iאיטיתלמיד
ממנישמבקשיםידעתילהבין,בלישמאלי.פתאום
 1שלוהפתוחההכרסושלשלוההתמסרותאתלקבל

שליהגבהזה.הגברשלמשקלואתאק::~לושאני
היה-נרתעתי Iהקיראתלפרוץנואשותניסה

מוקדםהיההרבה.כךכללראותבשבילימדימוקדם
של("תלאותיהחיים"נולדיםאיךשאראהמכדי

סופי").

 1הספראתבחטףסגרתיהזההסיפורקריאתלאחר

לפנישהציבהגדולההתביעהמןהלםמוכת
למקוריותושליהעצומהההיענותומןכקוראת,
עומדתליספקטורקלאריסמצוי.הבלתיוליופיו

שלהגדוליםהאמניםעםאחתבשורהספקללא
מידתוקאפקא.באבלכצ'כוב, Iהקצרהסיפור
בפענוחםהןהמצבים,בבחירתהןוההעזההחידוש

לחוויה,מהותישאינומהעלהעקרוניבוויתורוהן
נדירה.חוויהוכבוד.השתאותמעוררת

טבעוןמריםשלהקולחלתרגומהלהודותיש
 •ההוצאה.שלהמוקפדתולעריכה

ליטכסקיצביה
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לשלוש,אמזלגבין
צדו,לנדהבדרך

הקיבוץהוצאתשירים,בוא,אלנו:דן
עמ' 63 , 2000המאוחד

החיפושיםהתמדהחיפושים,עקרות"החיפושים,

שתיהןאלההכול":ועקרותעקרותם/אףעל
 1הספראתהפותחשורותעשרבןשירמתוךשורות

בהמשךלוהצפוימןהקוראאתהמשוררמזהירבו
וקוראלהמשיךבוחראניהאזהרהלמרותהקריאה:

השורהואת Iהעמודרוחבלכלהארוכותהשורותאת
אותםאלהמתקשרת ,"ש"-בלבדאחתהברהבת

פרועהואהשירהחיפושים",עקרות"החיפושים,

החשוביםהמרכיביםמןהיאשבוו"התוגה"ועצוב

הפרועההשמחהומתמי.דמאזהלירית,שבשירה
מדמימותחיינואורחותעלהמשתלטתוהטכנולוגיה

שלפוסטמודרניתטכניקהמפעילותהליריקה,את
שיירהואכאילוהמרגש,העצבאתהדוחקותמילים
חוזרתהזהשבשיר"התוגה"זמנה.שעברלשירה
הנבללתהאדמהב"יבבתהבא,בשירשאתביתר

עומדת",הקרקעהיכןתדע"לאכיעדהאין"דבממת
הבין-כוכביתהמוות"דממת 1קוסמיצעראיננוזה

ייסוריו ...אביךשל/הנלחשת"האנחהזאת :" ...
השיגעון ...לבךעלוייערמוהאופלמןלחייםישובו
המשמרעללךימתין /רקותיךכתליביןהכלוא

הבלתי-שלראשיתואתברשרושיוויעלה ...
-הגואל"הרגעעלהוויתורשלראשיתואת Iמובן
האחרונים.ברגעיואב,עלשיר

אינוכששמוגםהאב,אלפוניםבספרשיריםהרבה
 ...בוקרמדיליהמתינו"הזיותיובפרוש:מוזכר

 1טנג'ירשלבריביירה Iקצרבילוייםלסיבובלהחזירו

לוואזן"אזן"ביןאו ,) 56(עמ'קזבלנקה"אוכיס
איש-גםהואהאבהאב.שללידתועיר ,) 62(עמ'

תדמה"פעםהעצמי:עםהשיחההפנימית,השיחה

מישהואתהכאילותדמהופעם /אתה,הואשאתה
מעליו"גוהרת 1לעומתוהאם, ,) 13(עמ'אחר"

 /שלווה,ובידיה/בגופהלחיקה;אותוונושאת
"האהבהגםאך ,) 22(עמ'נמנום"ותחושתחום/

הגעגועים;מןולא /הבדידותמןפוטרתאינה
כתפיועלהנישאריקארוןכבתוךהנחבאים
חיים,זעקתאיזו .) 35(עמ'המוות"שלהממתינות

שלהםהשירשכותרתבפשוטם,סרקסטייםדברים
אושר'!'נביעותהיא

שיריללאשיריםספר(הייתכןבספרהאהבהשירי
הקיץ;בחום"לאושר;-וחושנייםארצייםאהבה?)

נלקקתהוורודהכשפטמתה ...בננהונילשלטעםיש
מתגפפים"שדיהאו ;) 60(עמ'רכה"כגלידהבפי;
התיאוריםמולאיתי":מתמזמזים ...בחושיעוד

בדידות"פשטות,-במופשטנגיעהישהמוחשיים

הם-"דואבי")במילהביפנית(המבוטאים-ויופי"
 ...באורומתמוססשר; ...שאיננו"חללשלתאריו

"חמדת ·או :> 21(עמ'במים"מסיסותככמוסות

לזחול;מהעריסהיצאתיעת ....ההיא/השעה
החלל"מגבלותאתבדיוקלמפות ...הביתבמרחבי

"מים/שבוהאקטואליהשירמפתיעכמה :> 20(עמ'

 / ...בירהקצףמטוגן;צ'יפסריח ...אדמה;לחם/
בסיפורהמסתייםשיר- ,,ואשה/גברביןסיפור

שואליםונערו"שאוללשורה:המצטמצםקדם,מימי
האלוהים"אישהיכןבמצפה,המים,שואבותאת

 ,) 23(עמ'

שלנוהעברמזיגתשלהפלאאתבזהמציגאלנודן
מפליאגםהואשלנו.היומיוםבחייובתרבות,בלשון
מילהשהןשורותשבו Iקצרפשוט,שירלהביא
מופשלתבעוד;ך"בצהריים;כמו:שתיים,אואחת

האהבה/ברגעיהרהרתי;נשזף;ועורךלשמש/

שיריםשניבין ,) 39(עמ'בערב"בך/שאביא

פעמיים:אותםלקרואכדאילהבינםשכדיארוכים,
להביןבלאהכולמבין"אתהבמילים:מסתייםהאחד
חסראלוהים,אתלבסוף"מצאתיוהשני:דבר":
האלוהים>(שלבשנתו/שקוע 1בעולמוממשיעניין

הנקה",לאחרכתינוק
היומיוםמשפתלקוחיםבדימוייםהשימושלצד

גםמופיעיםהטהורה,והמחשבההשירהומשפת

חג"אני :והטכניקההמתמטיקהמתחוםגםמושגים

דברים ...הדבריםאמצעאתלסמןכדי Iעיגולסביבי
 ,) 30(עמ'אחר"למקום /אחדמקוםשהופכים

מניפה/בתנועתקומחזיקים /במבטייךו"מבטי

בשקט"המקדחהמתנועתהנוצרתההתרוצצותכמו

 ,) 43(עמ'

כמוזרותמתרבויותשבביםגםבספרוזרועים

תיאוראוויופי>בדידות(פשטותהיפאנית"דואבי"

גואנז'ובעיראכילתםומנהגסינייםמאכלים
(עמ'קטן"ל"סינימיוחדושירסיןשבדרום-מערב

צרפת,היאהגדולההמשפיעהזאת,עם .) 38

שלאביומולדת Iמרוקושללשעברפטרוניתה
שלהמאוחרים"שיריועלביתיש .המשורר
משחק-היאשהשירההכרה,בהם"יש-אפולינר"

תורםעצמוואפולינר ) 40(עמ'מאוד"מדודקלפים
קברוממצבתשהועתקהבצרפתית,ארוכהשורה

נושביםורוחוהספרטבעזאת,ובכל ,) 24(עמ'

אגדתחנתתנ"ך:בנגיעותמהולהישראליתצבריות
דרךהביתהבעלייהלשלוש,אמזלג"ביןבחדרה,

ליליותדיגו"הפלגותרחובותשמותנרה-צדק",
הנערשאולמעלרוכן"שמואלוגםיפו",מנמל

"שובהנוף:וגםנרקיסים",בשמןלמלךומושחר
האורנים",וצלליותהגיאצוקאתהבזצלחוצה

"תאנה/הגרניום":שיחיביןמתחפרת"האהבה

השחירושאבניונטוש"ביתוגםאדמה"ירוק;עץ

וצמחייתה.הארץנוף-האדמה"בשלוותהזמןעם
הספרשערהתחלתו.אלחזרתיהספרגמרעם

"בוא" 1הספרשםביןהנוצרתבקומפוזיציהמרשים

טוטפות-ושניהםאלנו""דןמחברושללשמו
קשרגםחיפשתימעניינת.יצירהשלראשהעל
גםעוסקאלנודן Iובכןהשירים.לתוכןהיצירהבין

הארוכותבעל-הפאות Iוהנערפלסטיתבאמנות
כך Iידיומעשהיצירההואמעט,והפה-הפעור

לאזאת,ובכלהספר.שלבשער-הפנימיקראתי
לספר?זהראשהגיעאיך-לתמיהתיתשובהמצאתי
אך Iבהופעתואותוהרשים Iלשעררקהגיעאולי

 •נכנס.לאפנימה
שתלשמואל
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הפרדבלילמהולהאושר
בכאב

הקיבוץהוצאתהלחה,בטנךבסר:יעקב
 80 , 2002לשירהריתמוססדרת ,המאוחד

עמ'

עלבסר.יעקבשלהחמישה-עשרשיריוספרזהו
ויסודמהורהר'פיכחוןשלענןשרויהשירים
אחדהואהחולףהזמןברכות.בהםנמזגההשלמה
האירועיםאללאחורההבטה .הספרמגיבורי

איןומפוכחת.אמיצהבו-זמניתהיאוההתרחשויות

יכולתקיימתאולםשהיה,מהאתולהשיבלתקן
מדי.כואביםהיולכןקודםשאוליבדבריםלגעת

מחזורוצוהלת.נעריתלאכבושה,כאןהשמחה
כולו'הספרקרוישמושעלהלחה","בטנךהשירים
המחזוראן-אדל.בסר'שלבתולידתעלמדבר
ההדירןמןהמהלךאתומתארחלקים,חמישהמכיל
הטוןאולםספק,ללאמשמחאירוע-ללידהעד

מצליחותזיכרוניותעצבופיסותמאופקהכללי
כמובכאב,הפרדלבלימהולהאושרלהתגנב.
במחזור ,גבשירהראשונותהשורותשאומרות

כאבזעקתקול"עכשיו'הלחה":"בטנךהשירים
ידי;כפותתוךאל;מתוכךשבאהאושר;

צערוכאב,דםהמערבתהלידה, ;" ...שהאדימו/

לחייםמטאפורההופכת Iופחדהתרגשותושמחה,
היאחדשהלידהבהם.ואירועאירועלכלעצמם,

הביתהנהקטן".כיפורל"יוםנפש,לחשבוןזמן
תרצו;אםמדמם,זקןאבא"ואניזה:בשירהאחרון

בחולון;החםשהחולאבי;עלאדומים;זכרונות
אויראתשפילחהאמי;ועלעצמותיו;מצעמרפד

מאובנת,קרקעאל;השישיתבקומהמחלוןהלילה;
והולדתהולדתי;ביוםנורא,ספטמברשל;קרה,
עתים, Iרעיאומר;הייתי Iמאחייותרשהוא;אחי

הזההקצרבביתמצפוני",עתים; Iאני /שאיפת

לידתעלוהרהורוהאם,האבמותשלאזכורמצוי

ביניהםמתחלקתלמעשהשהשלמותתאומים,
מצפוני"),("עתים;

למרותויפים.חושנייםההדירןלבטןהדימויים
מצליח Iשגורהואלאדמהבטן-רחםשלשהדימוי

י;דכףמניח"אניהנה:רעננות.לולהעניקבסר
מבחינתי;בטנך,כלומרהאדמה;בטןעלואזני,

בבטן /הראשון"הקוסמונאוטבדימויוכן ; ,, ...

נמשלתהעולם,בטן Iההדירןבטןשלך":העולם
למסתוריןידוע,הלאלמקום Iהחיצוןלחללכאן

הפרטיידוע"ל"לאוהיקום.החייםשלהמוחלט
שלידוע"ה"לאעםהשקהנקודתההדירן>(בטן

כחמ~יההחמה;"בטנך-אחרדימויכולה.האנושות
 1הבטןשלהכפולהחוםאתלהעבירמצליחבקיץ",

יחד.המתמזגיםהעוברשלוהחוםהאשהשלהחום
הגבריהחזהאתבסרמעמידהנשיתהבטןמולאל

חזי;עלוראי;ילדה;בואי ... 11במחזור):ד(שיר

"אלכסוןלצירוףב~יה"סימןמופנם;באלכסון
החזהעלהאלכסוןהריאוקסימורוני.ממדמופנם"

נוכחותאתלהדגיש Iאורכולכללהימתחדווקאבא

אתמשאירה"מופנם"המילהאולםהבכייה.סימן
פנימי.נראה,בלתיהגוף,בתוךהאלכסוניהסימון

המספר Iבמחזורהאחרוןבשירהאחרוןהביתהנה

 )ו(כאדמה/הלחהובטנךעצמה:הלידהסיפוראת
שלב,שלב,ואן;דבמה;הזרע; Iלךקראתיכך Iטל
האבניםקלותאבן;אלאבןכמואבר; Iאבר

ואן-ידי;כפותבתוךהבכיכקולאויר;כמשקל
בא,זההנהאבדל;- /אמרתכךלה,נקרא Iאדל
אן",כאן;אני; Iכאן /את

אחתקריאה .משהואמביוולנטיהואכאןהסיום
לידתעםלפתע,שנוצרההשלמותאתלפרשיכולה
 1אןהמילהאולםהמשפחה.ויצירתהחדשההבת

ממדיםזהבקונטקסטמקבלתהבת,שלשמה
"ועכשיואולאן?""ועכשיוגםשמהדהדיםנוספים,

נימהגםהשירלסיוםשמעניקיםבאים",אנואנה
העתיד.מולחשששל
ניתןההולדה,עלהמספרהשיריםמחזורמול

כךהמלחמה.בזיכרוןהנגועיםהשיריםאתלהעמיד
ושבע,ב'שישיםוהשירלשנת''כיוונתיהשיר
במלחמה,מצריחיילשלמותועלשמדברבקרב'

הזה.למוות Iהמשוררהואהלוחם,שלאחריותוועל
 ,~• jוש"בשישיםהשיר:שלהראשונהמחציתוהנה

הדקליםמיליון;לייניחולאעריש,אלעל;בקרב
העברתינושםבעודו;איש,הרגתיהחוףשלאורך

 1שליהנעלייםעלדמואת /והקיאשתהמים,לו

הנהנעוהדקליםוכפותוכהכה/ביןהאדומות
 " ....מתיהןעלהמקוננותכפריותנשיםכמו;והנה
שיריכללאורךהשניכחוטעוברהאדוםהצבע
הנעליים,הדם,הייןוהמוות,החייםצבעהספר.
בציורגםאדומים.כולם .מאיחודשהידיים,כפות
משיחת Iבסרמיכאלשצייר Iהספרכריכתשעל

 1היסודהבסיס,היא-ודומיננטיתחזקההאדום

צהובבצבעיהבית,דמויהרבועהמבנהעומדשעליו
תכלת.ו"חלונותיו"

לשנת''כיוונתי 1הללוהשיריםשנילאוראולי
הסיוםאתלפרשניתןבקרב'ושבע,ו'בשישים

שצוטטהלחה","בטנךהמחזורשלהאמביוולנטי
לשנת"כיוונתילשנת':'כיוונתיהשירהנהקודם.
אלעלהקרב;אחרילילה, Iבחדרושבע;שישים
עיוורבחלוןתלויירח;שימורים,פותחיםעריש,

שטנקהרכבת;תחנתלידהמתכמומעוך;ואילם,
סרדיןפחית,אחרפחיתפותחיםפניו;עלעבר
אפונהגם;כידוע,אויב,קבריאלה Iסרדיןעל;
לישיקרהמהכלנאכל;הכולמבושל;גזרולוף,
חווייתתמציתזוובכלל".כהמאז/ועד Iבחיי

נאכל.הכול-שיקרהומהשקרהמהכלהמלחמה.
חוויתאתאיבדהעתידהעתי.דאתאכלההמלחמה

מעתהנתפרשהכולההפתעה. Iהייחוד Iהמסתורין
שלחוויותהנוראה.המלחמהחווייתלתוךואילך
שלההוא,הזיכרוןדרךעוברותחדשיםוחייםלידה

אפשרותאיןהאחרת.המלחמהאוההיא,המלחמה
הגדרתהנהבמוח.שנצרבהזוועה,מראהאתלמחוק

(המתכתב'האחד'הקרויבשיר Iעצמואתהמשורר

בחדר'):ארבעהאו'משלושהעמיחישלשירועם
אלאאינןעיניומפוקח;אדםהיודע,"והוא ...

 • ." ...דבריודעשאיננופנימה;

עלוןקציעה

מחייכיםורדפרחיגן

הקיבוץהוצאתהלחה,בטנךבסר:יעקב
 80 , 2002לשירהריתמוססדרת ,המאוחד

עמ'

שתיאדומה.מאדמהצומחתחומותמשבצותחומת

והתחושהצהובהואהרקעבכחול.מנוקדותמשבצות
האדמה.מתוךעתהזהבקעההמשבצותשחומתהיא

עםמעטהמתכתב Iבסרמיכה(שלהזההחזקהציור
יעקבמטביעשבהלריצהזינוקכקומצויררותקו>

שיריו.מסלולעלמאודמשפחתיותרגלייםבסר
למשבצותמהעטיפההחומותהמשבצותהופכותכך

 1למשל Iאחדחשבוןנפש.חשבון •חשבוןבמחברת

הכחולהעינובפנקס'),'רשום(בשירהאבעםמנוהל
האסוציאציה .החיבעולםלשוטטממשיכההאבשל

שלגגהעלהמהבהבתלמנורהדומהזושעיןהיא,
מאיןשיבואלרוצחצופה ... "משטרהנית iמ:

כל"ירדושמהםשמים,שלהיאהתפאורהשיבוא".
מיאתמזכיריםהאלההמים .שמה"וזזהיוחי.וינ

שלוש'),כפול "ןכ"'(אחרבשירשיבואוהגשמים

שנה,עשרהששכבר"שותקאביועליגידהדובר
מתחתאלהחודריםהגשמים;מיושותהשותק;

השחורב'הדגהמיםאותך".המכסיםהשיש;לוחות
(בשירוהזמןלזיכרוןמטאפורההםב'חלקהנפששל
משחקבסריעקבחופים",חסר"נהרהואנהר')'זמן

והופךאחרבחומרפעםכלאותםמפסלבמים,
הואהשירים.שלהמרגשברצףתהוםלמיאותם
שלוהשיריתוהידחמקמקפיסוליחומרשזהיודע

חזק.לזרםדקמטפטוףהווריאציותכלאתמכירה
זורמיםהפרטייםהשמותהמשפחה.שםהםהמים

לרגעובעיקרלגברמאשהלאבמאםלבןמאב
מתכווןואנישפיר.למיאלהמיםהופכיםבוהנפלא
עלשליל"טליהיאההקדשההלחה.''בטנךלשיר

קודםלמסע.אותנומזמיןהשירבאהבה": Iשלנואן
זעקת"קולהחמה,הבטןכךאחרהמתוחה,הבטן
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רחמךבדםידיים"לנטילתולבסוףהאושר"כאב
לרגעאותההופךהלידה,עלמקדשבסרכיין".
חדרגעהואמחייכים"ורדפרחיש"גןויודעדתי

ילדותמזכיריםההתרגשותשלהטם-טםתופיפעמי.
יודעשהמשוררמטוטלת,הואשזמןמזכיריםאחרת,
ולכלואמטוטלתמאותהדקהלמסגרלפעםמפעם
במסדרוןתלויההממוסגרתהתמונהבשיר.אותה
"הלחההבטןאלה,ובתוךחייו.מרוהטיםבוארוך

ללכודקשהידי",כפותבתוךהבכיו"קולכאדמה"
יודע Iמאומןציידשלבידובסר'בשירכזהרגע

לחמוקלהלתתשעהובאותההחוויהאתלהקפיא
יבואהסתםמןשעליהאחרים,חייםלהתחילכדי

ההתרגשות,שלהגדולהמחוגובתוךאחרים.שירים
פחות,לאמרגשיםקטנים,מחוגיםגםמתקתקים

שלך",משפהשלי/שפתיעל;הלחם"פירוריכמו
לספריכולפירורשגםלהגידהדובררוצהכאילו

שירהואהלחה''בטנךמקרהבכלהסיפור.כלאת
קרונותמתחבריםאליוהקטרבעיניוהואמטלטל
 •הזה.היפהבספרהאחריםהשירים

סומקרוני

 'סוטיפלשימוויקפואכהלים

אלנכהשכםר•סלע •ק 1ר.םךפל 11אדםם
יתיאמרו.וניס

האסירה

1
 (ן:

:1 

ולילה"לילה"אלף

האסירה,פיטוסי:ומישלאופקיומלינה
ככלא,שנהלעשריםמרוקומלךמארמון

כנרתהוצאתגל'וייאליזבטמצרפתית:
עמ' 326 , 2001

סערהשלאכפימרוקוסערה 1972באוגוסט-16ב
מוחמדהגנרל ,-1956בעצמאותההכרזתמאז

השלטוןבמדרגבחשיבותוהשניהאישאופקיו'
ולסולהשניחסןהמלךבחיילהתנקשניסהברבאט,

נכשלההפיכהניסיוןהמדינה.עלהפיקודאתלידיו
נקבוכדוריםחמישהלהורג.הוצאאופקיווהגנרל

התאבדות.עלדיווחההרשמיתהגירסה .גופואת
לגלותונשלחונעצרוילדיווששתפטמהאשתו
בתוכדברילעולם",חוזריםלאשממנומקום"אל

מלינה.

המשפחהבחיידרמטימפנהסימנהאופקיו""פרשת

שניעללומדיםאנומרוקו.שלהפוליטייםובחייה
הילדה-הנערה,מלינהשלעיניהדרךהסיפורים
אופקיוכפול:שברעםמתמודדתעצמהאתשמצאה
ומשפחתולהורגהוצאאהבה,'אותוהביולוגיאביה

הציבוריהמעמדמפסגתכךבעקבותנגררה

המלךוהאומללות.העליבותתהומותאלוהפוליטי
איבהעתמאותהגילהגדלה,שבארמונוהשני'חסן

למערבולתנסחפהמלינהמשפחתה.כלפימצמיתה
גםועמוקותצלקותבהשחרתהקשה,נפשית
חייהקורותאתממנה.התאוששהטרםחייהבאמצע

העיתונאיתבאמצעותמרתקלספריצקההיא
 .פיטוסימישלוהסופרת

ומשושלתהנביאמצאצאיהחמישי'מוחמדהמלך
ועדעצמאותהמאזמדינתואתשהנהיגהעלאווים,

שלגילהבתמלינה,אתאימץ , 1961ב·למותו
לוויהבתלהיותלארמוןוהביאהאמינההנסיכהבתו

דברהיההאימוץכאחיות.גדלוהילדותשתי .לבתו
אימצוילדיםחסרותפילגשיםבארמון.שגרהשל

שלוקרבנותמאדמותיהןשנושלוילדותיתומות,
אומצהאשרשילדהנדירזההיהאבלאדמה.רעידות

כמעטלמעמדמלינה,שזכתהכפיתזכה,שליטבידי
התגוררה,בוהארמוןחלקנסיכה.שללזהשווה
חיותגןוכללטוב,ובכלבפארטבליסמינה,וילה

לאהמלך .עשירשעשועיםגןוסוסיםחוותפרטי'
 .אהבתואתלמלינהוהעניקבנותיושתיביןהפלה
גבול'ללאאותווהעריצהאהבהלוהשיבההיא

את"הטילוכיעדשהעריצוהובממלכה,כרבים
שחוותהמלינה,סוסו".גלליאתלאסוףארצהעצמם

מאכליםמגעגועיםזאתעםסבלהבארמון'רבאושר
כאילווחשתיאמימעל"נקרעתילמשפחתה.

מוחמדהמלךשלהפתאומימותוהחיים".מןנקרעתי
כארבעולאחרשמונהבתמלינהבהיות Iהחמישי

אתוהחריףאותההעציבהמחבקת,במחיצתושנים

מוחמדשלבנוהשני'חסןלמשפחתה.געגועיה
כבתמלינהאתגםוהמלוכהאתירשהחמישי'
בידיכ"משכוןלהרגישחדלהלאזואךהמשפחה,
המלך",

היומיוםיחיעלהקוראלומדהילדה,עינידרך
מנעמיועלהאגדיהעושרעלבארמון,המפנקים

המנוולים,והרעבהעוניאתשמכירמישם.החיים
ואתהחייםעליבותאתהמשתק,הפיגוראת

בשניםהמרוקאיתהחברהשלהחסומיםהאופקים
גםללמודניתןשעליהםהעצמאות,שלאחר

עדיודעג'לון'בןטאהרשלהספרותיותמיצירותיו
מןומנותקתזוהרתבבועההארמוןחייהתנהלוכמה

אותה.הסובביםהחיים

הגנרלאביה,ועלדליליםהיוההוריםעםהמפגשים
 , 6ה·סשנותבאמצעהפניםכשרשכיהןאופקיו'

עללמדהגםכךמאחרים.כללבדרךמלינהשמעה
המרוקאית,האופוזיציהראשברקה,בןפרשת

היתהזופרשהאביה.בהוראתלהורגוהוצאשנחטף
הראשוןבעשורמרוקואתשהסעירוהפרשותמן

"בלילות,היום.עדנשמעיםוהדיהלעצמאותה
סבלתיכךכל ...השחרורעלחולמתהייתיבמיטתי,
 ...הזדמנויותבשתילהתאבדשביקשתיעדמדבידות

מלינה,שבגרהככלבארמון".מקומיאתמצאתילא
הוריה.גירושיעל-ידישהוחרפהמצוקתה,גברה
השש-עשרהבתמלינהשיתפהדבר,שלבסופו

אתלעזוברשותואתוקיבלהבלבטיההמלךאת
מחדש.שאוחדהלמשפחתה,ולחזורהארמון

המשפחהבמחיצתהחייםגםכיהתבררמהרהעד

שלשתקוותיהרקלאוקשיים.צערנטוליאינם
 1התממשולאומחבקרךמשפחתילחוםמלינה

אלשערבלובמדינה,הפוליטייםשהאירועיםאלא
והגנרלהשניחסןהמלךאבותיה,שניאתתוכם

מצוקותיה.אתוהגבירוחרדותיהאתעוררואופקיו'

צבאיתנפלהפיכתצבאאנשיביצעו 1971בקיץ

שמונה-בתמלינה,מלכותו.מכסהשליטלהפלת
המלךנגדהחתרנותאתכאבהעת,באותהעשרה
פעילותגםאביה.ממקורבירביםמותואתלההיקר
המורדיםנגדאביהשניהלהמסיביוההרגכוייהד

ומיהטוביםמימתלבטתבעודהעליה,העיקה
אביהקודםההפיכהסיכולבעקבותבסיפור.הרעים

חילשלהכלליהמטהוראשההגנהשרלתפקידי
 .בידיוהמדינהשמפתחותלאישלמעשהוהיההאדיר
לפוליטיקהרבהמתיחותהחדירההנפלהפיכת

מלינהשוגרהזומתיחותשלבעטיההמרוקאית.
קצרזמןבתוךאולםלצרפת,משפחתהעל-ידי
מכל.הנוראהשבראתלחוותכדי Iלמרוקושבה

המרוקאיהאווירחילתקף 1972באוגוסט-16ב
מביקורששב Iהשניחסןהמלךשלמטוסואת

זימןהואונוקם,מבועתניצל.המלךבאיראן.
באחריותוהאשימואופקיוהגנרלאתלארמון
מןהוצאהאופקיושלגוויתוההתנקשות.לניסיון
 .מכןלאחרקצרזמןהארמון

ביתהאתלעזובאולצההמשפחהאסון.גרראסון
לגבולקרובהמדברי'המדינהלדרוםולגלות

הטירוף"."ממלכתאלונפשית-רגשית Iהאלג'ירי
שגברוככלגאתההמלךאלמלינהשלשנאתה

הביטחוניתהשמירהתחתובדידותהעליבותה
הפךשהרעבגדולים,שדה"עכברושיהצמודה.

לבנילארחשהעזוהיחידיםהיולתוקפנים",אותם
רוחםאתשעודדוהבריחה,תכניותגםהמשפחה.

טולטלהוהמשפחהמהגשמהרחוקותנראוהנכאה,
תיאורמקודמו.רעאחר,ל"גיהנום"לפעםמפעם
שלניסיונהתוךואומללותה,המשפחהסבלות
נרחב.לסיקורזוכהחיים,שגרתלהובילמלינה
המשפחהצעירימימשו ,-1987בדבר,שלבסופו

שעלהמנהרה, .שפיותםעלששמרההפנטסיהאת
בלילאאותם,הובילהבמסירות,שקדוחפירתה

החופש.אלמכשולים,

לפריז,מלינההגיעהושלוש,ארבעיםבת ,-1996ב

את"שהפךלאריק,נישאהיותרמאוחרושנתיים
משפחתשלחייהסיפורלאור",שליהאפלה

שלאחרבעידןמרוקוושלמלינההבתשלאופקיו'
מתוךנלקחהואכינדמהולעיתיםמרתקהעצמאות,

 •ולילה".לילה"אלף

רונןיהודית

ןוכיתמזרחישאובנוחוקרתמרצההיארונןדיתויהד"ר

שלה,םיהניכוררומןונר-אילן.תל-אניבברסיטאותיבאונ

ספרותיפרסינשנזכה Iעונדעםבהוצאתרחובים,שלויpסי
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החודששיחת
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לשתינקלענו"ניהודים·עוניםשוחט:אלה
אותנו''להכיליכלולאששתיהןלאומיות,תנועות
עלוןקציעח

שוחטאלהפרופסורשהתהשבוע ~
החדשספרההוצאתלרגלבישראל'
ראת pאסורים-לזיכרונותבעברית:

הספרקדם.בימתבהוצאתתרבותית,רבמחשבה

הופיעואשרמאמרים,תשעהשלאוסףהוא

האחרונות.השנים 16במרוצתבאנגליתבמקורם

הקולנועהמהפכנימספרהמוכרשוחטשלשמה
אורשראהואידיאולוגיה,היסטוריההישראלי:

עלשהתבססהספר,"ברירות",בהוצאת-1991ב
השארביןשעסקהשוחט,שלהדוקטורטעבודת

ויכוחעוררהישראלי'בקולנועהמזדהיםבדימוי
חסרותאישיותהתקפותגםכמועז'ציבורי

הקריירהאתשוחטפיתחהדברשלבסופותקדים.
והיאהברית,בארצותשלההמפוארתהאקדמית

עשרכיום,יורק.ביובאוניברסיטתכיוםיושבת

הדרךעללהתבונןאפשריותר'מאוחרשנים
שנחשבורעיונותהישראלי.השיחשעשההארוכה

השיח,למכונניהפכוומקוממיםנועזיםפעם

"גיאו-כמומושגיםובנליים.שגרתייםכמעט

ו"אוריינטליזם""אירופוצנטריות"קולוניאליזם",
שלדמותואחד.אףמפחידיםלאכבר

'שחיתהסעידאדוארדהפלסטיניהאינטלקטואל
ודיאלוגשוחט,של(ידידמיאוס,מחמתמוקצה

"הגלותבפרק:מנוהלשלוהמחשבהקועםמרתק
אדוארדהפלסטיניהאינטלקטואלמריבה:כשטח
"פסטיבללאורכיאםהציוני",והשיחסעיד
כמיושן-משהו>,לפתעזהפרקנראהבארץסעיד"

לראייןנוסעמידןקובילחלוטין.למקובלתהפכה
ורעיונותיומתורגמיםספריובאירופה,אותו

אלההתייחסותזאת,לאורראש.בכובדנדונים

קומה,שיעורבעלתכאישיותמקוממת.שוחט

חדשנייםורעיונותניכראינטלקטואליעומק

רחביבכלהרצאותלתתמוזמנתאשרומקוריים,
כלישלכמעטהמוחלטתההתעלמותהעולם,

תמיהה.מעוררתחיתהבארץמביקורההתקשורת

ראיוןעימהלערוךטרחלאגדוליומיעיתוןאף
לאסייםבפרייםטלויזיהתוכניתאףמקיף,
"בימתבהוצאתיצאעצמוהספראותה.הזמינה

להוציאו.סירבואחדותשהוצאותלאחרקדם",

ענבל"ב"מרכזהספרלכבודשנערךהערבאולם
היוהבמהעלגםבאנשים.מפוצץהיהצדקבנוח

עצמהשוחטאלהמפרופסור-מכובדיםהרבה
אמנוןד"רשהנחה,שטריתשלוםסמיד"רדרך

יצחקקדם""בימתומייסדהסופרקרקוצקין'רז

[הוועדהיל"הארגוןמנכ"ליתגורן'גורמזאנו
אילנההזמרתלוי'תקוהבשכונות]החינוךלמען
נוספים.ואורחיםכורדיים,שיריםששרהאליה

שלמקובלסטריאוטיפידימוישוברתשוחט

הסוציוהשכבותעםבארץהמזוהיםהמזדהים,

תקוהכדברישבאוכלוסייה.הנמוכותאקונומיות

הערבבפתיחתשוחטאלהאתשראיינהלוי'

שלשלנו'לדיוניםהכניסה"אלהענבל:במרכז
וחיברהאינטלקטואלימימוהמזדהים,הפעילים

בעולםאזששררולשיחלתיאוריותאותנו

המושגאתשלהלשיחמכניסהשוחטהאקדמי",

עלובאומץבכנותמדברת"יהודייה-ערבייה",

ביןמקשרתהציונות,שלהדכאנייםהמימדים

ספרדגירושביןלפוסט-קולוניאליזם,פמיניזם

הספרשלהאחוריתכריכתועלאמריקה.לגילוי

רקאיננההיזכרותאסורים"מיכרונותנכתב:

אלאשהיו'ולמקומותלזמניםנוסטלגיתכמיהה
להתגעגעמותרלאןשאלות.שלבעיצובןכלי

 ?פליטותאוגלותעקירה,הגירה,שלבעולם

התקשורתבעידןזהותלהגדירמותרכיצד

שוחטאלה

אילואותה?ולייצגלספרמותרולמיהגלובלית

בעודבעולםמטייליםוקולותמראותזיכרונות,
הספרהגבולות?"דרךלהסתנןנאלציםאחרים
גםוהללו'המורכבותהשאלותעללענותמנסה
אחרות.שאלותעל

במאמרהנאמרכלעםהסכמתילאאםגם

שלהמבטמנקודתהציונותבישראל:"מזדהים

היההואבספר'הכלולהציונים"בנותיהקור
גדלתי.עליולנרטיבלחיסטירתבבחינתבשבילי

נגלהושאלותתובנותשלומלאחדשאופק
הכריחוהמאמרצצו'חדשיםדיוןאזורילפתע.

דברים",הרבהעלרציניתבצורה"לחשובאותי

מבריקותאבחנותהגדושהזה,המאמרלדעתי

הספרשלהכותרתגולתהואמעניינים,וניתוחים

עדותשלסיפורןאתלאורכוסוקרתשוחטכולו.

להווה,עדכמעטארצהמהגעתןבישראל'המזרח
עללערער"ניסיתידבר:שלבסופוומסכמת,

וגאולתםב'הצלתם'שהתהדרהציונינרטיב-העל
זהבמאמרשנעשההניתוחהמזרח'.יהודישל

אומזרחיותאשכנזיות,שלמהותמניחאינו

דואליותלהציגניסיוןכאןנעשהלאפלסטיניות.

אשכנזיםבין'טבעית'עוינותשלחדשה
במקורהופיעאגב,עצמו'המאמרלמזדהים".

 ,-1997בלכתיבתו,שניםעשרבמלאת ,-1987ב

אלטרנטיבית"לאינפורמציה"המרכזהוציא

שהתייחסובמאמריםכולה,לושהוקדשהחוברת

עםולהתמודדותוהסמויות,הגלויותלהשפעותיו

המאמר.שלהנחותיו
לשיחהשוחטאלהעםנפגשתיהשבוע,במהלך
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הספרהוצאתלמחהערב:בפתיחתשאלחלוישתקוהשאלחארתחלשאולרוצחאני-
שנים?עשרלקחהבעברית

המאמריםאתבחרתילמתרגמת,שילמתיוכסף.זמןהמוןהמוןהזההספרבהוצאתהשקעתי
אהבהמתוךבערביתיצאהספרשינויים.בהםוביצעתימחדשאותםערכתי ,לספרשיוכנסו
וכאבשנה,עשריםמעלכברבקשראיתםנמצאתשאנילפעיליםלחרבים,תקוה,כמולאנשים

הכנהערבלהעבירממניביקשושנים,ששאוחמשלפניבעברית.בנושאחומרשוםשאיןלי
מתורגמים.שליטקסטיםכמעטהיולאחומרים,היוולאבירושלים,''קדמה"ספרביתלאנשי

לפעיליםשתהיהרציתישוב.עלתההבעיהבשכונות]החינוךלמען[הוועדבהיל"הבהשתלמות
עברית.כתובלחומרנגישות

נשיאישזאת,בכללמזדהים?ביחסכיוםבישראלשחלהשינויאתרואח'אתאיך-
חעבודח.מפלגתבראשלעמודפוארנבחרועכשיומזרחי,רמט"כלמזרחי,

איןאמיתית.תרבותיותרבעלמלמדתאינהעדייןאחרים,שלבחירתםכמו ,פוארבחירת
יהודיתספרותשללימודאיןבשווים.כאןמדורבשלאמשוםלמזדהים,האשכנזיםביןדיאלוג
דורגדללמעשהמתחוללת.עדייןהמחיקהמזרחית.היסטוריההוראתאין ,ספרבבתיעריבת

בעיקרהישראליתלתרבותנכנסההמזרחיותהיוםעד •מקורותיועליודעשלא ..מזרחיםשלנוסף
ממסדית.מזרחיות-מזרחיותשלמאודמסויםסוגמציגפוארת.ןאקזוטאוריינטליסטיתבצורה

בארץמתקייםלאהללו.ההבחנותאתשנעשהחשובמזרחית-ביקורתית-רדיקלית.עמדהלואין
איןתרבותיותברבתרבותיות:רבשלהמשמעותמהלהביןגםצריךתרובתיות.לרבחינוך

צריךהקונפליקט,עלללמודצריךאירופאיים.ולאמזרחייםדרביםרקשכלזנרלכךהכוונה
עלהמרכזשלהמבטנקודתאתרקללמדולא ,המרכזעלהשולייםשלהמבטנקדןתאתלהוסיף

כיום.נעשהשזהכמוהשוליים,

יהודייה-שלחרחורים-שסועות"דחויותהמאמראתבמיוחדספרך,אתכשקראתי-
ממזרחמספוחלטרב ..חזכורחכחנוב,ז'קליןשלהמסאיתבכתיבתהנזכרתיערבייה",

מהלכיםעלהצבעותעםאוטוביוגרפיתאישיתכתיבהכיןעירובישנואצלחגם iשמש
לאחרונה.אופנתיתמאודחפנהכחנובככלל,אקדמית.וכתיבה"כלליים

שלאחדאספקטמציגהכהנובבעיני.בעייתימאודזה"המזרח"שלכמייצגתכהנובאתלתפוס
הערכה,ומעוררתיפהשלההכנותבאלכסנדריה.ספציפיתאליטהשלמבטנקודת ,אחדמקום
משתמשיםאקזוטיזציה.רומנטיזציה,להנעשיתבעייתיים.הםכיוםבהשעושיםהש:מושים·אבל
קטןפלחרקשייצגהקוסמופוליטית,ספרדיתאליטהשללתרבותנוסטלגיהלעוררכדיבה

אניגם ,לכןאליה.ביחסא-היסטוריותהתייחסויותהמרןמוצאתאניהמזרח.ביהדותוספציפי
נירבאוניברסיטתקורסמלמדתאניאישית:לכתיבהבקשרמאמר.בקרובעליהלכתובחושבת

להיזהרוצריךמקומות,מיניבכלקיימתאישיתכתיבהואוטוביורגפיה","זיכרוןשנקראיורק

בכתיבהאיןאםנרקיסיסטית.להיותהופכתהאישיתהכתיבההאםהיאהשאלהאליה.יבחס
ישנה ,קולקטיבימאבקבתרךנתרןאתהכאשרארתה.מבקרתאני-פוליטיתיבקורתהאישית
למשבצתמעברכלוםיודעלאל"אניליפולאסור .האישיהסיפוראתרקלאלספראחריות
שהתנועותמאזבפרט ,כלליבאופןלזהותמתייחסהואזמנית.ובעליולאעליהואהמאמרשלי",

ההגמונית.לתרבותשייכיםשאינםאנשיםאצללסירוסשרגמואחידות,זהויותכפוהלאומיות
בתוכן.אותנולהכיליכלולאששתיהןלארמיות,תנועותלשתינקלענוכיהודים-עריבםאנחנו

אינטלקטואליםשניסעיהולאדוארדדרידחלז'אקביחסעצמךאתממקמתאתאיך-
מוסלמי?וחשבייהודיהאחדמובילים,מדוחים

מעמדית""הגנהמתוךהקולוניאליזםחווייתאתחוויתילאאנימהאליטה.באוסעידוהןרדידההן
כיופורטוריקאיותשחורותעםהזדהותהרגשתיהבריתלארצותהגעתיכאשרגרב.לאגםואני

אואנגלייםספרבבתילמדתילא .באתיממנההמזרחיתלחוויהזההשלהןהמעמדיתהחוויה
ביןגדולהבדלוישערביתבושדיברובביתנולדתישלי.השלישיתבשפהכותבתאניצרפתיים.

עלדיברוגםשניהםערבית.בושדיברוליבת ,למשלאנגלית,אוצרפתיתבושדירבובית

לעכליותרקלהיהלכןאחרים,דבריםעלשכתבואחרירקבמזרחיות,ועסקושלהםהמזרחיות
ניגשיםוישרשלימהעבודהמתעלמיםרביםחוקריםאוסלו.אחרירקכאןמתקבלסעידאותם.
הישראלי.בהקשראוריינטליזםלהביןשניסתההראשונהחיתהשלישהעבודהלזכורצריךלסעי.ד

 .קצרולראיון
שכתביהם"בעודשוחט:פרופסורכותבתבספרה

מוכרומנדליברקוביץי.ד.עליכם,שלוםשל

נתקלומעמיקה,להתייחסותזוכיםספרים

ושלמיכאלמורדשל ,שאולאבוארשלכתביהם

במקריםמוחלטת.בהתעלמותדרויששלום

לבתשומתמקדישהספרותיהדיוןבהםהמעטים

מטושטשתוליצירותיהם,מזרחיםלסופרים

כמו ,בספרדהזהב''תורהוגיאפילוביותם.ער

אךנלמדים ,לגבירוואבןהלוייהודההרמב"ם,

השתייכותםהיהודית.המסורתשלבהקשרורק
וזיקתםהערביתספרדשלולספרותלתרבות

נדחקתלאיסלאם,והפילוסופיתההיסטורית

הערבי-בעולםהיהודיתההיסטוריה ...לשוליים

אתהמאפייניםמונחיםפיעלמסופרתמוסלמי

בעולםהיהודיתההיסטוריהשלהעלנרטיב
בולטתזובעייתיתהשאלה .האירופו-נוצרי

'פוגרום'כמומונחיםלדוגמה,המילים.באוצר

ההתנסותשלמייחודיותההנובעיםו'גטו',

אותה,ומשקפיםהנוצריתבחברההיהודית

בחברההיהודיתההתנסותעל'הולבשו'

לשאלתיבהשרבת :> 154<עמ' " ...המוסלמית
ענתהזה,בנושא

שוחט:

שלהאמנות"עבודת
'תשע-גלמאיר

מאותארבעמתוך

פיעל(המזרחים

[בהקירשנבוים)'

גלמאירהאמןנראה

תשעתאתמחזיק

המוקדשיםהעמודים

מזרחית,להיסטוריה

העמודים 400מתוך

ספר-לימודשכולל

שלההיסטוריה

תמונהקירשנבוים,

 ].עק.שוחט,שלבספרהשלםעמודמוקדשלה

עשרלפנישאמרתידבריםויזואליבאופןמראה

לשניים:מתחלקתהחינוכיבתחוםהשאלהשנים.
ואיךהלימודים,לתוכניתשמכניסיםהחומרמה

הללוולהיסטוריותלספרויותאיןכיוםמכניסים.

לאעכשיו?עדהבינייםמימיקרהמהמקום.
מלמדים,כאשרוגםמזרחית?יצירהשוםחיתה

אוהיוצרים,שלהערביותטשטושתוךמלמדים

ערבבארצותההיסטוריהמהלךאתמתארים

מןתיאוריםהשאלתשזולפוגרום','מפוגרום

עולםאתגםמשכיחים .למוסלמיהנוצריההקשר

הערבים."מןשבאהידע

הספראתהפותחבמאמרשוחטכותבתכך

אירופוצנטריותביןבמחלוקת:שנויות"היסטוריות

אתמחלקת"האירופוצנטריותתרבותיות":לרב

שפתאתומארגנתהשאר',וכלל'מערבהעולם

 ...היאלאירופה.בעקיפיןהמחניףבאופןהיומיום
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היררכייחסביניהםשישלשונייםצמדיםמעמידה

שלהם,ה'שבטים'לעומתשלנוה'אומות'ברור:

שלהם,הטפלות'ה'אמונותלעומתשלנוה'דתות'

שלהם,ה'פולקלור'לעומתשלנוה'תרבות'

ה'קדמה'שלהם,ה'טרור'לעומתשלנוה'ביטחון'
תפיסהלפי ...שלהם ,ה'נחשלותלעומתשלנו

לבדהאירופהניצבתהתקופות,כללאורךזו'

היסטוריים:תהליכיםשללהתפתחותכ'מנוע'

המהפכהמעמדית,חברהקפיטליזם,פיאודליזם,

הטכנולוגית.והמהפכההתעשייתית

"התקדמותלמערבמייחסתהאירופוצנטריות
טורקוומדה,דמוקרטיים.ממסדיםלעברטבעית

בתוךסטיותלהיותאמוריםוהיטלרמוסוליני
שינחהשלמימוהמחייבזה,אירופוצנטריהיגיון

סלקטיבית.ולגיטימציההיסטורית

דמוקרטיותממסורותמתעלמתהאירופוצנטריות

האינדיאנית,האירוקותרבותכמואירופאיות,לא

יורקנירמדינתהואשכיוםבאזורשהתקיימה

האבותעבורהפדרציהלרעיוןמודלושימשה

 ...האמריקאיתהאומהשלהמייסדים
מגבלותאתמטשטשתגםהאירופוצנטריות

אתומסתירההרשמית,המערביתהדמוקרטיה

תנועותתחתבחתירההמערבשלהשתתפותו

באמריקהערב,במדינות(באפריקה,דמוקרטיות

משטריםלכינוןממשיובסיועובאסיה>הלטינית

האינטרסיםאתשישרתודיקטטוריים

הטוענתה'קלאסית'ההאשמהעלה'מערביים.'"
עונהופלגנות,פירודיוצרתתרבותיותשהרב

הרבאתמאשימיםקונסרווטיבים"הניאושוחט:

המביאהבדלנותביצירתבבלקניזציה,תרבותיים

ביןהמפרידובהדגשתהאומהלהתפוררות

כזוגישהאולםביניהם.המאחדפניעלהאנשים

במהותהשהאירופוצנטריותמכךמתעלמת

שוויוניתהבלתיהכוחחלוקתאתמצדיקה
ופירוד'.'אלימותומייצרת

גדושהספרכיהעובדהמןשליהנחתלאיביחס
רחבימכלמסרטיםובדוגמאותבתצלומים

שוחט:הגיבהראיתי'לאשמעולםהעולם,
מחוץעולםשיששנדעחשובזהכל'"קודם

והדוגמאותבברזיל,רבזמןשהיתיאנילישראל.
העולם .ממניחלקהןהברזילאיהקולנועמן

אנימתווך.תמידהואלישראלשמגיעהתרבותי

רפלקסיביבאופןיחשבואנשיםאםאשמח

הספר'.'בעקבות

 1997קירשנבוים)"על-פי(המזרחיםמאותארבעמתוך"תשעה ,גלמאיר

שהיאהיצירותכלעלשמעתישלאזהאיך

בעולםמיעוטיםשלתרבויותעלמזכירה?

השלישי?

מספיקשלישהאיזכוריםמקווה"אנישוחט:

בליגםהטקסטאתלהביןשניתןכךברורים

אולישנימצדאחד'מצדהסרטים,אתלראות
אשרחומריםשללהבאתםוידחוףהשראהיתןזה

לישראל'.'מובאיםלאכללבדרך

"מופעהמפרץבמלחמתשעוסקהמרתק,המאמר

המפרץמלחמתהקדמה:ומצעדהניצחון

בתקשורתנשמעשלאקולמציגבתקשורת"

הישראלית.בציבוריותולאאזשלהישראלית

"והמשכילהמענייןבפרקנזכרתיזהבהקשר

-היארעהעתכייזום(לא>ההיאבעת
בספרוהמפרץ"ומלחמתהאנלוגיהאינטלקטואל

לווהכוח.האמתהאינטלקטואלזבדשלמהשל
מאמרוהיהשוחט,שלעמדתהאתמאזכרזבדהיה

העובדההיאמקריתלארבה.במידהנשכריוצא

תמכואשרזבד'שמצטטהאינטלקטואליםכלכי
עירקעלשיטתיותבהפצצותבהתלהבות

אשכנזי.ממוצאהיוהולמת"ישראליתוב"תגובה

בניושוחטאלהפרופסורשלשהייתהלדעתי'
גדולתהישראל.למדינתעניותתעודתהיאיורק

אתלהכילביכולתהגםנמדדתמדינהשל

פרופסורכדוגמתביותר'החריפיםמבקריה

השיחאתשהתסיסהמנוח,ליבוביץישעיהו

מחדש.לחשוברביםלאנשיםוגרםבישראל

מעלהאבקאתמנערתשוחטשלכתיבתה

החשיבהאופניאתמאתגרתשהתקבעו'מושגים

למחשבהחדשיםפסיםומציבהאליהםשהורגלנו
 •ביקורתית.
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:b-1 :1 הכליםנושאות
העבריתהספרותבראיישראל,במערכותנשים

גובריןנורית

יחדוהכליםעלהיושבוכחלקבמלחמההיורדכחלקי"כ
לוקו",יח

 ) 24ל' ',א(שמואל

פתיחההערותא.

והכותרתהמוטומשמעות

כהוראתבמקורוהונהגהמאמרשבראשהמוטו

לוחמיו'אתלאחדכדידוד'במלחמותשעה,
וישימהומעלה,ההואמהיום"ויהיכחוק:ונשאר

(שמואלהזה"היוםעדלישראלולמשפטלחוק

מציג ,לענייננובהשאלהזה,מוטו .) 25ל'א'

נוהגיםואיןבמציאותמתממששאינורצוי'מצב

ובמיוחדהשונים,בתחומיםהיוםועדמאזפיו'על

במוטו'שמקורהדברי'כותרתישראל.במערכות
השולי'מקומןועלהנשיםשלתפקידןעלמעידה

ים.השובהחייםבתחומיבכלל'אם

לביטוירקנפרדדיוןלהקדישהיהאפשרלמעשה,

המילהשלמשמעויותיהעומקולמלואזה,

שכן'נושא-כלים.לצירוף:גםכמו"כלים"
בגד:חפץ:משמעויותיה:יתרבין"כלים"המילה

"כלי-צירופיה:וביןנשק:אוכף:קיבול;כלי

ליופיהכינויגםאלאנשקרקלאשפירושו-זין"

מספר .ושלושלההמיןולאבריהאשהשל

עצום,הוא"כלים"לנסמךהעברייםהסומכים
הגבוהמןבו:מגולמתרחבהמשמעויותוקשת

-(כליביותרהנמוךאל(כלי-קודש)ביותר
מפואר)(כלישבחמדברילילה),סירבמשמעות

מלחמתכלואףחפץ),בושאין(כליגנאילדברי

בו.מתבטאתהמינים

הלשוןשביןלקשרנפרדנושאכאמור'זהאבל'
 .בתוכההמיניםתפקידילבין

ומסקנותיההסקירהפרטי

השתתפותןשלרישומהאתאסקורזהבמאמר

ישראל'ובארץבגולהישראלבמערכותנשיםשל
לענפיההעבריתבספרותביטוילידישבאהכפי

דוקומנטציה,זיכרונות,שירה,פרוזה,השונים:

ויתארתחומיםארבעהמקיףהסקרעיון.דברי

הספרותייםבמקורותשנקלטהכפיהמציאותאת

מרחק;ללאבדברהנוגעיםעדויותהשונים:

-ומחקרתיעודהשנים;ממרחקזיכרונות
יצירותספרות.ליצירותגלםכחומרהמציאות

השנים.וממרחקמרחקללאיפהספרות

הנשיםשלחלקן . 1הם:אלהתחומיםארבעה

הראשונההעלייהבתקופתהעבודה"ב"כיבוש

במהפכהנשיםשלהשתתפותן . 2 ;) 1904-1882 (

הבריטיבצבאנשים . 3 ;) 1917 ; 1905 (ברוסיה

נשים , 4 ;) 1945-1939 (השנייההעולםבמלחמת

 .)-1948 194 7 (העצמאותבמלחמת

אתלמצוי'הרצויביןהמתחאתיבליטהמאמר

הנשיםשלחלקןמנתשהיוהמיוחדיםהקשיים

במחקרבתיעוד'חלקןמיעוטאתאלה,במערכות
"הרגילים",הקשייםעלבנוסףהיפה,ובספרות

ת' 11הספרותבעדויותמשתקפיםשהםכפי

ישרטטהמאמרוממרחק.מרחקללאלסוגיהן'
והספרותייםהמחקרייםהתיעודיים,המודליםאת

ונשארוללא-מרחק,הראשונותבתקופותשנוצרו

נשים:מתעדותנשיםימינו:עדשינויללאכמעט

התיעודי-הרומןז'אנרנשים:חוקרותנשים

היעד.כקהלנשיםבדיוני:

בלבד.בודדותדוגמאותאזכירתחוםמכל

נוספיםאפשרייםתחומיםיכלוללא(המאמר

נשיםוהשלישית:השנייהבעלייהנשיםכגון:

ובמרדבשואהנשיםהיישוב;בתקופת

שלהיקלטותןוכגון:שואה)ניצולות(פרטיזניות,

ודרכיישראלבארץהפליטה"מ"שאריתנשים
במדינה.)החייםבמערכותהשתלבותן

הסקירה,לפרטיהמסקנותאחתאתנקדיםאם

במערכותהנשיםשלרישומןכילקבוע,אפשר

עדדלהואהשונותובתקופותבמקומותישראל
היפה,הספרותיצירותמספרולמעשה,מאוד'

מןשעולהמה .אפסיכמעטהואלהן'שהוקדשו

עשירהיסטורי'גלםחומרשישהוא,הסקירה
למשורר;ת,והמחכהמומש,שטרםלמדי,

אותו'וינצלושיבואוולמחזאי;ת,למספר;ת

הספרותביצירותהבנייןכאבניבווישתמשו

במובנהבספרות,מצויזהגלםחומרהשונות.

בהכרחשאינםהנלווים,לענפיהיותר'הרחב
מכתבים,תיעוד'זיכרונות,רשימות,יפה:ספרות

היסטוריים.מחקריםכתבי-עת,מסמכים,יומנים,

עלומיעוטוגבריםידיעלברובונכתבזהחומר
נשים.ידי

מתודיותהערותשתי

מחקרבתחוםשליהעולםהשקפתבמרכז . 1

לקרואשישהתפיסה,עומדתוהוראתההספרות

מתוכה;ובראשונהבראשהספרותאתולהבין
לחקורושישריק,בחללפועלתאינהשזiספרות

ההיסטוריים,הרחבים:בהקשריהאותה

האידיאולוגיים,:יידכיוגרפיים,.חיייר 1-ב .r:ר

ובראשונהבראשלהביןישתופעהכלהפואטיים.

"חכםלהיותאפשרואיומקומה,זמנהרקעעל
ההווה.שלהראותמנקודתולבקרהלאחור"

-האחתכפולה:תמידלהיותצריכהההסתכלות
שבוהעולםמתוךהספרותיתהיצירהאתלהבין

ללא-מרחק,'כביכול'עצמנואתלהכניסנוצרה,
תקופה,אותהשללאווירתהפרספקטיבה,ללא
עימה;שאפשרכמהעדרבההיכרותמתוך

אותה,ולבחוןהיצירהאתלקרוא-השנייה

המקוםמןמפרספקטיבה,השנים,ממרחק

ובןזמנובןכשהואכעת,בועומדשהחוקר

אסורוהביקורתהמסקנותאבל,כמובן.תקופתו,

העבראתלבקראיןאנכרוניסטיות.להיותלהן

 .העברמתוךהעבראתלהביןאלאההווה,מתוך
מתוךעמדהלהביעכמובן'צורך'ישבשעה,בה

אלבטענותלבואאפשראיאחרת:לשוןההווה.
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נהגושלאעלמסוימת,בתקופהבמלאכההעושים
להביןצריךהיום,היום.שינהגורוציםשהיינוכפי

שגיאותאתבהווהולשנותמתוכה,התקופהאת

העברליוצרילייחסאפשראי ,כך .העבר

ושלאלבם,עלעלושלאמשמעויותוליצירותיהם

חוטאיםבזאתשכןבתקופתם,להןמסוגליםהיו

יח.דגםולהווהלעברליצירה,

היה.-שהיהמה ,העבראתלשנותאפשראי
הניסיוןסמךעל ,והעתידההווהאתלשנותאפשר

להציגאפשראיהעבר.שלהעגוםאוהטוב

אואנכרוניסטיתאומסולפתעברתמונת

באמצעותהיאהעברעםההתמודדותמתוקנת.

והעתיד.ההווהשינוי

שלהמינוחאינובומשתמשתשאניהמינוח . 2

המינוח ,כןכמו .למיניהןהמגדריותהתיאוריות

עולמי.השקפתאתמגלהבומשתמשתשאני

עלמדברתואניישראל,ארץעלמדברתאני

"כיבוש"אומרתוכשאניעולים.ועלעלייה
"כיבושהשנייה:בעלייההשכיחלמינוחהכוונה,

הטבע":"כיבושהשממה":"כיבושהעבודה":

ריסוןבמובן-עצמי""כיבושוכן:הנוף""כיבוש

היצרים.הכנעתהבלגה,התאפקות, ,עצמי

העבודה""כיבושהראשון:התחוםב.

בארץהמושבותבייסורנשיםשלהשתתפותן
 ) 1904-1881 (הראשונההעלייהבתקופתישראל

העבריתבספרות

היישובבתולדותזהלפרקלהתייחסההחלטה

בארץההתיישבותמפעללפיה,מכוונת.היא

העלייהמתקופתהחל ,מראשיתוישראל

ואכן,ישראל",מ"מערכותחלקהיההראשונה,

ולאורך ,אזבמלאכההעושיםבעינינתפסכך

המינוח,גםוהמדינה.היישובבתקופתהשניםכל

כך:עלמעידומאבק,מלחמהשלבמונחים
הרבה.ועודהשממה""כיבושהעבודה","כיבוש

שלעלייהבעיקרההיתההראשונההעלייה
לנשיאהמלאותשותפותהיווהנשיםמשפחות,

 .עליהןכידוע, ,נפלהעולעיקרפעםולא ,בעול
בזיכרוןחלקןשנים,אותןלרוחובהתאם ,כצפוי

 ,מאודמועטהיההיישובימיובדבריההיסטורי
אחרתמפלנטהמישהובאהיהאםדל.ורישומן

בספרישנשארממהרקהמציאותעלולומד

שהמדוברלחשובאפילוהיהיכולההיסטוריה,

שבכךלמרותזאת,ובכלבלדב.גבריםשלבחברה

התעלמותשלמפוארתלאמסורתהמשיכו
לגבריםהפעילותשלהזרקורוהפנייתמנשים
נשותראשונות,אותןשלרישומןנשאר ,בלבד

אותםבזכותבמושבות,בעיקרהראשונה,העלייה

 ,,לשיטתיולכן .ציוןלהןלהציבשטרחומעטים,
היהאפשרמידהבאותההריכך.עללבדךיש

טרחולאמדוע ,עצמןהנשיםאלבטענותלבוא
לתעדטרחולאמדועהיסטוריה-נשית,לכתובהן

חיתהזו ,כאמוד ,אבלחברותיהן?ואתעצמןאת

אתדווקאנסעללהעלותיש ,ולכן ,הזמןרוח
לנשים.גםוזכרשםוהשאירורגישות,שגילואלה

בלדב.ספורותדוגמאותלהיבא,אפשרזובמסרגת

ארבעתהיאביותרהמובהקתשהדוגמהספקואין

האדמהמשפתחסמילנסקי:משהשלהכרכים
תשי"ג,תשי"א:תש"ד:תש"ג:כדנים,(ארבעה

מהרהעדחרגהזוכותרתעובד>:עםהוצאת

לביטוי ,דברלשםונעשתהההיסטורימהקשרה

עצמאייםחייםבעלהאדמה,עםלקשרנרדף

סמילנסקילמשהלהעניקשאפשרדומה,משלו.

שלהשתייכותןעצםבתיעודראשוניםזכות

ההסתייגויותכלעםהאדמה",ל"משפחתהנשים

כתיבתו.מאופןזמננובןהקוראשל
תחילתלאחדשנה 60הופיעזהתיעודמפעל

מאוחרבתיעודהכרוךכלעםהראשונה,העלייה
סמילנסקימשהפירט ,הראשוןלכדךב"מבוא"זה.

לחוקלי"שמתילמשל: ,בחידתועקרונותאת
יחסאשראלה,שלשמותיהםאתדקלהזכיר

עליהםשמעתיאשדאואליהם,קשובינפשי
הואכןכמו .) 9<עמ' ,, ...יםשאהבתאנשיםמפי

מראהמהםכתובים,מהם ,מקורותיואתמפרט

אוזניים.משמעומהםעיניים

סדרות,ארבעהראשון:בכדךבמספרים:נדנד

נשים. 13גברים: 46לנשים:·מוקדשתהרביעית

בכינוייהןאוהפרטיבשמןנזכרותהנשיםכל

בכינוייהםמוזכרים 13הגברים 46מתוךבלבד.

בלבד.
 ,השניהכרךבסיוםמסוימתבמידהתוקןזהמעוות
כלופוענחו ,הראשוןלכרךתוספותהובאושבו

גבריםשלשמות 8פענוחעםיחדהנשים,שמות

 .הראשוןהכרךמן
דמויות, 52לנשים:מיוחדמדוראיןהשני:בכדך

המלא.בשמןכללבדדךהמופיעותנשים, 3מהן

בכדךנשים. 2מהןדמויות, 29השלישי:בכדך

ובול"אמהות"מיוחדמדורדמויות: 29הרביעי:

פרטיבשםאחת ,המלאבשמן 3 (שמותנעהאד
בלבד).

שלהןדמויות 22שמות, 156מתוךהכול:בסך

נוספיםומיוןבניתוחצודךשיש ,כמובןנשים.

בכךדיאבלומעמדן.תרומתןלמקצוען,בנוגע

זה.ראשוןלסקר
משהכותבשבהלדרךרבות,מניאחתדוגמה

אתהפותחת"מוטיליכה"האשה:עלסמילנסקי

הראשוןבכרךלנשים,המוקדשתהרביעיתהסדרה

פילוסוף''מוטילשל"אשתודאהמה:משפתחשל

אבלמשלה,פרטישםגםלההיהודאיחיתה.

ושמהגוף','פלגאותו:ידעלאממכידיהאיש

כזושפתיחהודאי .) 211<עמ' " ...בעלהשםעל

משהאתלשבחישאבלכיום,מאודלנוצורמת

לאשמה,אתידעשלאשלמרותעל ,סמילנסקי
הכרךבסוף ,כאמוד ,ואכןציון.להמלהציבנרתע

"שמה":ונוסףבמקצת,המעוותתוקן ,השני

 .דיסקיךמרדכיאשת
העדות:שלושכךעל

הנשיםודמויות ,בכללאלהמדמויותאחתכל . 1

פחות,ולאמיוחד,למחקרראויהבפרט,

אתשיתארמרתקברומןלדמותלהפיכתה
הראשונות.שלהאפופיאה

עלהסוגיםמכלספרותעוד ,כמובןיש, . 2

ההתיישבות,במפעלחלקןועלאלה,ראשונות

מנקודתמלארישוםיפה.ספרותגםושםופה

שלספריהכגון:מפורט.למחקרמחכהזומבט

תשכ"ג>:(תש"ד:בהרהמתנחליםאלפו:דבקה
פקיעיןאנשי(תשט"ו>:אחתמשפחהקורות

גדרותבספרהחזנוברוחמהוכגון: ;) 1960 (

להזכיראםחנם,ברכהשלספריהוכגון: :>י"שת(

לארשימהמתוךסופדותשלשמותשלושה

~

 sו
 .~ן~

שוחטהימנ

קיימת.אבל ,ביותרארוכה

השנייהבעלייההנשיםעלוהספרותהתיעוד . 3

מסיבותהראשונה,בעלייההנשיםשלמזהגדול

ממפעליאחדאליהן.להיכנסהמקוםכאןשלא

בלבדלנשיםהמוקדשיםהראשונים,התיעוד

מימון:עדהשלספריההיוהשנייה,בעלייה

החלוצה(תדפ"ט>:ישראלאבזרהפולעותתנועת
תנועתשנותחומישים :>ץ"רת(ישראלאברז

תשט"ו).תל-אביב,עיינות,(הוצ'הפועלות

בעקבותיהםשבאווהאחדיםאלהספרים

אשה-עודנת-ספד-על-נשיםשלמודלממחישים

מחקריםשלאוסףזהואםבשביל-נשים.

נשים.ידיעלנכתביםככולםדובםומאמרים,

היום.ועדמאז

 ...שהבולטספקאיןאלה,לימינוהעברמןנעבודאם
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אוניגיאלפידשולמיתשלספרההואביותר

שנה 100במלאותשהופיע,תשמ"ב),כתר(הוצ'

לעלייה"תיקון"שלספרזהוהראשונה.לעלייה

בתוכה.הנשיםשללתפקידןובמיוחדהראשונה,

פאניה,אשה,שלדמותההועמדההרומןבמרכז

הנלהבתהתקבלותומבטה.מנקודתמסופרוהוא

וההכרחהצורךעלומעידההעידההרומןשל

שלולתפקידןלמקומןהלבתשומתאתלהפנות
דמויותשלשילובבויש"המערכות",בכלהנשים

זה.מתחוםחורגוניתוחוובדויות,היסטוריות

אלה>בימים(שהופיעהדורותריאת pבספריפרק

זה.לרומןהוקדש

לחומרדוגמת-מופתהואלפידשולמיתשלהרומן

בתולדותשמצויההיסטוריה,לנושמציעההגלם

שלתרומתשלהמוזנחובתחוםבכללהיישוב

במיוח.דהציוניההתיישבותבמפעלוחלקןהנשים
ספרותיצירותתבואנהשבעקבותיולקוותיש

נוספות.רבות

מהפכניותנשיםחשכי:התחוםג.

הבולשביקיתבמהפכהנשיםשלהשתתפותן
 ) 1917 ; 1905 (ברוסיה

תקופתמאזלראשונהאולי ,מדוברזהבתחום

פשוטולוחמות,נשיםעל(דבורה),התנ"ך

עצמאי.ובאופןגבריםלצד ,כמשמעו

הקומוניסטיתבמהפכהנשיםשלהשתתפותן

עלשעברוהחברתייםלתהליכיםקשורהברוסיה

להיותהחלויהודיותנשיםהיהודית:החברה

לרכושכדיההוריםביתאתעזבועצמאיות,
יחדולהשתתף,מקצוע,לרכושכללית,השכלה

במקרהשונות.חברתיותבתנועותהגברים,עם

הצעירבפניאםעמדותיהן.עלנלחמוגםהצורך,

עצומים,קשייםעמדוהגדולהלעירשיצאהיהודי

אחתעל-היהודייההצעירהשלשבפניההרי

שלשניםבאותןהעבריתהספרותוכמה.כמה

מתארת,-20ההמאהוראשית-19ההמאהסוף

"תלושות"שלדמויותיהןאתבראשונה,אולי

הכללית.בחברהוהןהיהודיתבחברההןאלה

האשהשללהפיכתהראשונים,זכות ,אולי

בספרותולוחמתמהפכניתלאשההיהודייה

'רחל.בפואמה ,ציוןבןלש',שמורההעברית,

כרך ,יפו('העומר',תרס"ז) ,(אדרהימים'חזון

לביקורותשזכתהזו,בפואמה ,) 1חוב' ,'א

ההיסטוריהאתציוןבן ,'שסקר"קטלניות",
 ,עצמושלוההווהועדרחלמקבורתהיהודית

השנההיא ,שנכשלה""המהפכהשנת , 1905

,נהפכתזובפואמהישראל.לארץעלהשלאחריה
נאלמהמכבשהלאם-הנקמות,מאם-הרחמיםרחל

שלהחדשהשהדמותמשוםאולישכולה.ללביאה
היהיכול ,עיניולנגדחיתההיהודייההמהפכנית

בדמותהכזהדרמטישינוילחוללציוןבן ,'ש

יהודייה.דארקז'אןלמעיןולהפכהרחל-האם,של
עמדהאףיותר)טובלבדוקצורךיש(וזאת ,ואולי
רחלשלדמותהממשית,דמותעיניולנגד

בהמשך>.<עליהבן-צביינאיתרחלהיא ,לישנסקי

צביבןיצחק ,זרובבליעקב ,גוריוןבןדוד ,בן-צביינאיתרחללשמאל:מימין

אךתועדואלהמהפכניותנשיםשלדמויותיהן
היהודים,המהפכניםשלהכלליבתיעודהןמעט,

עםבנשים.המתמקדמיוחדבתיעודפחות,ועוד

בדיוןמעורביםשבהןספרותיצירותכמהזאת,

התפרסמו ,דוקומנטרירומןמעיןומציאות,

ימים,לאריכותזכולאאךהשנים,ברבות

נסקרוככולןרובןכליל.כמעטנשכחוולמעשה
הספרותבראיאוקטובר"מהפכתבמחקריונזכרו

וכונס 1976בשנתלראשונהשפורסםהעברית",

מתוךתשל"ח). ,המאוחד(הקיבוץמפתחותבספרי

רבקהנשים:הן 6 ,במחקרשנזכרוסופרים 46

[היאכלאבקמירלהביחובסקי:אלישבעאלפו:

שרהברנשטיין-כהן:מריםרבינוביץ]:זינא

חלקלקחוכולן(בנאדי).מנשיהודיתגלוזמן:
 ) 1917 (השנייהאו ) 1905 (הראשונהבמהפכה

עלוכולןאישית.התנסותמתוךעליהוכתבו
והספרותהתרבותבתחוםוהמשיכו ,ישראללארץ

העברית.

בן-צביינאיתרחלנוספים:שמותשנינזכיר

 ,בן-צביינאיתרחלהראשונה,שוחט.ומניה
לישנסקי>בתיההאגדיתהפסלתשל(אחותה

עצמהבזכותפעליםרבתאשה ,) 1979-1886 (

נשיאלימים ,בן-צבייצחקשל""אשתורקולא

ציון","פועליתנועתמייסדיביןחיתההמדינה,

נערכה(שבה"פולטאבה"ועידתממשתתפי

בשנתציון""פועלימפלגתשלהיסודועידת
"תנועתוממייסדות"השומר",ממקימי ,) 1905/6

עצמהאתותיעדהכתבהעצמההיאהפועלות",

תרבות"ל"גיבורתהפכהטרםאבלהאחרים,ואת
מןשחיתהמשוםאולילה.כראויברומןולדמות

מדכאות,ללאהציונית,שבמנהיגותהבולטות

רבקההעבודה.תנועתשלהנפילים"ומ"דור

 pומרחורוכ pמבספרהעליהברשימתה ,גורפיין
הזדהותהאתתיארה ) 1964 ,וחינוךתרבות(הוצ'

לבשהכיצדהלאומית,החוויהעםהאישית

מותועלאבל"לאותשלמהשנהבמשךשחורים

לעלייתהשנה 70במלאות ,) 477(עמ'הרצל"של

בן-צבייצחקידהוצאתהוציאה ,לארץ

חיתה, ,בכך(תשל"ח).כתביהשלביבליוגרפיה

מסוגלביבליוגרפיהשזכתההיחידההאשה ,אולי

זה.

הערה:ונוסיף

(רבקהאחרותלנשיםגםשאירעמהלהקרה

עםיחד ,ברומןשליליתדמותשנעשתהגובר),

מישלשוחט)ומניהמייזל(חנהאחרותנשים

ממנהונפרע ,ועימהןעימה"חשבון"לושהיה
אהרןשללרומןהכוונהזו.בדרךומחברותיה

 ,המאוחדהקיבוץ(הוצ'האורמבוזתאפלפלד
של"דמותהשוורץ:יגאלשכתבכפיתש"ם>:
המכונה ,האורמבבזותהחקלאיתהחווהמנהלת
פיעל ,לוודאיקרובעוצבה,'הרווקה',בסרקזם

 ,מייזלוחנהינאיתרחלהמנהלותשלדמויותיהן
שהרבתהשוחט,מניהשלדמותהפיעלוגם

מקרההחקלאיהספר[ביתהללובמוסדותלבקר

הנוערוחוותבנהללהחקלאיהספרביתישראל:

שהותותקופתעל .].גב.בירושלים:הציוני

הציוניהנוערחוותועלבכללהללובמוסדות
ינאיתרחלשלמעלליה(כוללבפרטבירושלים

שהעניקבראיונותאפלפלדסיפראליו),ויחסה

מוסקונה-לרמןלנילי(תשמ"ב),שניידולשמאל

שוורץ,(יגאל ,") 1992 (שוורץוליגאל ,) 1991 (

p תמונת-אפלפדלאהרןהשכם.ונצחהשכםינת
 ,) 132עמ' , 1986ומאגנם,כתרהוצ'עולם,

 • 1880 (וילבושביץ-שוחטמניההיאהשנייה

"נשיםבלקסיקוןלההמוקדשהערךאשר ,) 1961
כך:מסתיים ) 1991עובד,עם(הוצ'בישראל"

מקורהיוהססגוניתודמותההסוערת"אישיותה

עלמרובההנסתרשחלקןל'פרשות'אכזבלא
הראוימןכזהמשפטהזה",היוםעצםעדהגלוי

כדי ,לבוואתעינואתויצודסופרכלשיסקרן
זכתהשוחטיהמב ,ואכן .עטואתלושיקדיש

שכתבהדוקומנטרי""רומןלהשיוקדשבאחרונה,
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קורותרוסית.רולטההכותרת:תחתבקי'רות
הביטחון(משרדברוסיה-שזחט rזילבזשבמניה

אבלמדוע,ברורלא .) 1992 ,לאורההוצאה-

זכהלארב,מחקרימאמץבושהושקעהספר'
אותוהמחיזולאמחזאיםהציבורית,הלבלתשומת

מניה(אגב,סרט.ממנועשולאותסריטאים

אלונהשלסבתההיאוילבושביץ-שוחט

איינשטיין'אריקשללשעבררעייתואיינשטיין'
שערים""מאהברחובותכעתהמסתופפת

מעגל".)ו"סוגרת

מאומה"כמעטזה:ספרמתוךאחדמשפטנביא

בהבתקופהברוסיהופועלהחייהעלנכתבלא
העשריםשהמאהמדינית,כשיטההטרורצמח

בכךלקחהיהמבהפסק.ללאעימהמתמודדת

 .]--- [ידיה:במורצחמעשהביצעהואףחלק,
(עמ' "]--- [חי'כ'לפידהלכהזובתקופתהמניה

11 (, 

שכוחןזה,פרקשללסיום-לא-סיוםהערותושתי

האחרים:לפרקיםגםיפה

השאר'ביןכותבות,שנשיםמקרהזהאיןאולי . 1
הארצישראליהרפרטוארמןנשיםעלביוגרפיות

רובינא:חנהעלגיאכרמיתכגון:והישראלי.

נוריתשוחט:מניהועלחבקיךאולגהעלבקירות

שלושהלהזכיראםבארון'דבורהעלגוברין
בלב.דשמות

הספרותאתהקדימהוהנוערהילדיםספרות . 2

הנשיםלדמויותוהאיזוןיקרן"ו"התגריםלמכר
סופרישביןמשוםאוליקודם.רבזמןנעשהשבה

שהקדישווהןהסופרות,הןרבותהילדים

לאכיאםמיוחדת,לבתשומתומקדישות

היישובמתקופתנשיםלדמויותבלעדית,

לילדותגםפהפתחוןונותנותוהמדינה,

דבורהבלבד'אחדשםלהזכיראםכגון'ולנערות.
ועוד 1967 (ניליגיבורתשרהבספריה: ,עומר

זהרהעל ) 1980 (מזזתךעלאהובמהדורות);
צביהעל ) 1983 (אששלדמעותלביטוב:
הרבה.ועודלובטקין:

ישראלמארץנשיםהשלישי:התחום .,
העולםבמלחמתהבריטיהעזרבחיל

 WAAFS ATSהשנייה

ואשרמכולםהעגוםהתחוםזהולי'הידועככל

כמעטזכהשלאהתחוםוזהומכל'פחותתועד
היפהבספרותלאממש,שללהתייחסות

התיעודגבולשעלבספרותולאהמובהקת

הדוקומנטרי).(הרומןוהבדיון

הכלל.עלהמעידהכלל'מןהיוצאהיאסנשחנה
ודמותהמחזות,רומנים,סיפורים,נכתבועליה

שכחה.שלעמוקהתהוםמאותהנחלצוושיריה

הגנוזהפוטנציאלגדולכמהעדמעידהרקדמותה
עולהעימהיחדנשים-לוחמות.שלבפועלן
אבללצניחה,חברתהדייק,חביבהשלדמותה

תהודה.לאותהזכתהלאהיא

ישראלמארץנשיםשלזו'הודרבתאפופיאה
בית,מאחוריהןוהשאירוהבריטילצבאשהתגייסו

המלחמתי"למאמץ"לתרוםכדיילדים,בעל'
זכתהלאבגרמנים,למאבקשותפותולהיות

מןכמהלהוציא,והארה,הערכהלשוםכמעט

זיכרונות,השאירואלהעצמן.בדברהנוגעות

הבאים.הדורותבשבילגלםחומרבגדרשנשארו

בספרההמבשר""פעמיהפרקאתנזכירמתוכן

 ,) 1970מסדה,(הוצ'שביל pרגובררבקהשל

קרההקודמת.ההערהעלמלחזורמנוסאין
אחרות.פעילותלנשיםשקרהמהגוברלרבקה

זה,בתחוםכראויהוערךלאשפועלהרקלא

מטרהחיתהשהיאאלאאחרים,בתחומיםגםכמו

להעלותבמקוםוזדוניות.מרושעותלהתקפות

להתחשבנותקרבןגוברנפלהנס,עלמעשיהאת
מארצותלעוליםדאגהשלבמסווהפוליטית

השנייה".ישראל"ארץפעםשנקראמההמזרח,

הטובהלכפיותרבות,מניאחתדוגמהוזוהי

למשימותשהתנדבומיכלפיהחברהשמגלה

אםבר-יוסף:(יהושעבעבורהביותרהקשות

ואחרים).תש"ג,הבנות

זה,פרקשלמפתיחתובלבד'אחתדוגמהנביא
לצבא:הנשיםגיוסעלהוויכוחאתהמתאר

ביישובהתנהלשבזמנואפילו'לתארקשה"כיום
לצבאלהתייצביהודישלחובתועלסוערויכוח

אסורכיהדעה,אזרווחההיטלר.נגדהלוחמים

הם-כיגבולותיה,אתלעזובישראלארץליהודי

אחתעל ]--- [היישוב.שלהיחידיםהמגיביםהם

ממש:רוחותסערתהנשיםגיוסעוררוכמהכמה

אחתלא ...בישראל!הזהכדברנשמעלאעוד

ישראל'בנותשללכבודןהחששניםבעתוהועלה
מוכר?!נשמע ,) 22(עמ'זר"בצבאתשרתנהאשר

ביטוישנתןהיחיד'ואוליהמרכזי'שהספרדומה
הבריטי'בצבאהארצישראלילחיל-הנשיםמרוכז
אי-ספרחיל.בנותהבסברכהשלספרההוא

תשכ"ה).עובד'עם(הוצ'טי-אס

ה"אי.טי.נפרדים:חילותבשני'למעשה,המדובר
האווירלחילהקשורוה"ואפ"ס"הכלליאס"

והיום:אזשכונהכפיתיבות,בראשיאוהבריטי.

. ATS -Auxiliary Teritoiral Service -:(אי.טי.אס)

שירות-עזרבפלשתינה:אזוריותיחידות-עזר

 .)י"א(בפלשתינהטריטוריאלי

 ,הורדפלשתינהשל P-ה,אבל ATSPהיה:תחילה
הבארמזכללהרחיקכדיפוליטיות,מסיבות

בארץהיהודיהישובעםהנשיםגיוסאתלזהות

 • ATSרק:נשארולכן(פלשתינה)ישראל

לטיפהמלשון . P.A.T.Sלהןשקראוגםהיו ,אבל
) Pat ( הבס,לנשיםהמתאיםחיבה,ככינוי)'עמ

45 (. 

לחילמסופחישראלמארץנשיםגדודהיהוכן
(ואפ"ס)שנקרא:הבריטיהמלכותיהאוויר

. WAAFS - Women Auxiliary Air Force Service 

נשים: 3350היוב"אי.טי.אס"מספרים:

המתגייסים:הגבריםמספר . 600-ב"ואפ"ס"

איש! 600,000שליישובמתוךוזה .-22,000כ
בצבאהיהודים-הארצישראליםהבריגדהלחיילי

להקהגםחיתההשבייההעולםבמלחמתהבריטי

חנהנשים:שתיגםהיוחבריהשביןצבאית,

אליהועםיחדלנצט:ובתיה(מרון)מאיורצ'יק

משהיזין'יוסףטופז),דודושל(אביוגולדנברג

יצחק,יצחקאורלנד'יעקביוסף,בןא'זעירא,
 ,) 245עמ'(הבס,פרידלנדצבי

כמעטהוא,חילבנותהבסברכהשלספרה

לנשים,המיועדנשים,עלאשהשלספרכצפוי'

סיפוריםהםאלהבדבר.למעורבותובעיקר

אופייני.זהוגםרצופההיסטוריהולאפרטניים

שמותאלאמשפחהשמותאיןהמספרותלנשים

שם.בעילוםמופיעותשהןאובלבד'פרטיים

המתקבלהרושםהרגשי.הצדעלהיאההדגשה

נשיםשלאשה-אל-אשה,פרטי","ספרשלהוא

מתוךהציבור'לכללמיועדשאינומתנדבות,
אינוהרחבשהציבוראולי)(הנכונההתפיסה

 sן:ו(
ן~
~ 

סנשחנה

מזלזלואףובקורותיהןאלהבנשיםמתעניין

הקרבתן.אתמעריךואינובמאמצן

ברכההעורכת,שלבהקדמההספרפותחוכך

חתימה:וללאכותרתללאהבס,
ואלפיאתלעצמך.לךקודם-כלנועדהזה"הספר

אי-לשירותהןגםנתנוכמוךאשרחברותיך'

היפותחיינומ'שנותויותרוארבעשלושטי-אס

גםשיירשםהוא,הצדקומןהדיןמן-ביותר'

שלהכוללסיפורן ]--- [ .לזיכרוןשלכןהפרק

ומניעיהם,המעשים-הואאלמוניותאלפי

הנכרוהדמע,הצחוקוסבלם,המאמצים

והמבחנים,הניסיונותוהחג,החולוהגעגועים,

-בזיעתהעבודה,-הכולועלוההישגים.האכזבות
וללאמנוחהללאולילה,יומםלעיתיםאפים,

כלשהומיליםצירוףהואדלואולי ]--- [ .חשבון

החייםסערוהעמל'המאמציםאתבולהביעכדי
אישיותהחריפות,הבעיותותהומותהלוהטים

המשותפתתרומתןהסתכמהשבהםולאומיות,

לניצחוןהעבריותהמתנדבותאלפיארבעתשל

 ... .) 10-9(עמ'השנייה"במלחמת-העולם
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עלאלהמרותעדויותהיוםלקרואמאודקשה

הבריטי'בצבאישראלמארץהנשיםשלמצבן
האפשריות,הבחינותמכללהןההתנכלויותעל

ובכבו.דמעמדלהחזיקההרואיים,מאמציהןועל

לרומן'לנושאזופרשההפכהלאאיךלהביןקשה
חלקבההלוקחותנהפכולאאיךלסרט;למחזה,

הגיעאוליאבללדעת.קשהתרבות?לגיבורות

ספרשובולקרואלחזורצריךיקרה.שכךהזמן
לחוותכדישבו'העדויותעשרותעלזה,מרגש
 .זוטוטאליתחוויהמחדש

שנתןכמיברטובחנוךעללהצביעאפשראם

ובמיוחדהיהודית,הבריגדהלחיילביצירתוביטוי

גםאחרתובצורה ,) 1965 (בגרותפצעיברומן

שלמקבילותדוגמאותליאיןהריגורי'חיים
נשותאתיצירתןבמרכזשהעמידוספרותיצירות

 ,"סא..טיה"אי

תאריכיםכגוןשונות,בהזדמנויותהשנים,ברבות

בחילמסויםמאורעהנשים,אחתפטירתעגולים,
הנשים-חיילותמןכמהרואיינובצה"ל,אוהאוויר

ספק,איןאבל,משפחותיהן,ובניהרביטי,בצבא

בכלל'אםמאוד'דלרישוםהשאירהזושפרשה
 .הישראליהקולקטיביבזיכרון

התקופה,שלהמיוחדיםהספרותייםבמאספים

נשארהשנייה,העולםמלחמתבשנותשהופיעו

לצבאהנשיםהתנדבותשלביותרזעיררישום

נראיםאלהוחטופיםמעטיםאזכורים .הבריטי
להזכיראםאלה,מאספיםשפתיים",כ"מסבעיקר

הסופריםשל"תרומתם"היובלבד'שניים
לשלושהויועדוהמלחמתי",ל"מאמץהעברים
בארץהקוראיםלקהל-(תש"ב)'חוף'יעדים:
ולחיילתל"חייל(תש"ג)ו'בסער'הימים":"באלה

העברים",

בשנותשהופיעואחריםעםיחדאלה,מאספים

מיוחד'למחקרנושאהםהשנייה,העולםמלחמת
להתנדבותןהתייחסותםאתרקנזכירזהובהקשר

הבריטי:לצבאלהתגייסותהנשיםשל

שםאלאעורךשםנרשםלאשעליו'חוף',

בשנתבחיפה,הופיעבבארי",ב."האחראי:

-ישראלארץפועלימפלגתבהוצאתתש"ב,
העמודים, 110בתהחוברת,בסיוםחיפה.סניף

(בתוךהימים"עםטבנקין:יצחקשלברשימתו

דבריובסוףהזכירשהתגייסו)"'חבריםעםשיחה

לוויכוחהתייחסותתוךהמתגייסות,הנשיםאת

שללמקומה"ובנוגעזה:בנושאבארץשהתקיים

וכבודה.עצמהעלהארץ'עלבהגנההאשה
אנומבייש.הנועכשיועדשנמשךהזההוויכוח

מסירותועלאשהשלגבורהעללספריודעים
זאתבשאלהדניםכשאנוזאת,ובכלאשה,של

גברים.שלפסיכולוגיהמתוךעליהדניםאנו-
כשרונהלפיבהגנהמקומהאתלקבועלאשהניתן

והפסיכולוגיההפיסיולוגיהזאתתקבעויכולתה.
 ,) 104<עמ'הגבר"שלולאהאשה,של

"מוגשבשערו:ונכתבכ'מאסף'הוגדר'בסער'

ישראל".ארץסופרימאתהעבריםולחיילתלחייל
בהוצאתתש"ג,בשנתבתל-אביב,הופיע'המאסף'

פיכמן.יעקבבעריכתהעברים,הסופריםאגודת

"עליםנכתב:העורךדבריאתהפותחתבשורה
ולחייללחיילתשימגישיםישראלשסופריאלה,

אםכי ]--- [לתעמולה,עליםאינםהעבריים,

אהבהאותובראשונהובראש Iישראלגורלעלספר

לבבםלקולששמעולאלה,עמוקההודיהואות

 ".]--- [כבודנואתוהצילושמנואתוקדשו
רעיונות"שבריבמאמרוברגמן'הוגרשמואל

'החיילשלגליוןמתוךמצטט,אלה",בימים
ההובלהמיחידותאחתשלביטאונההעברי',

מכתבהאת[תש"ב]בטבתט"ומיוםהעבריות,

אתבורואהשהואלאה,בשםשחתמהאשה,של

והראשונההיחידההבונה-חיובית"התגובה

החיילותאחתהיאהכותבתכיספקאיןלאסוננו",

שלרוח"ליצורהקוראת: Iהבריטיבצבא

תוכשראשרואשה,אישכלכללית:התגייסות

נשי"החלטתוכן: ".]--- [לצבא,-בצבאלשרת
עםהתחשבותכלבליהמונית,לילודהישראל
ילדיםמספרשלנורמהקביעת Iהכלכליהמצב

משפחהכללשחררלמשפחה,להיותשצריכה

להעמידהמסים,נטלמכלהנורמהעלשעברה
בלינשואיםאורווקיםעלהזההנטלכלאת

מבינהאני ]--- [הנורמה.מןפחותאוילדים

את Iישראלשיב Iמאיתנויגזולזהשדבר

-להשמדהתשובתנותהיההכלכלית.העצמאות
<עמ'דור"השמדתלעומתדורהקמתתקומה,
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"הוועדדברבמסגרתמובאהמאסףבסיום

ולכלולחיילתלחיילהישוב,"ברכתהלאומי":

המלחמה",למאמץהמסוריםהישובבני

הקולקטיביהסיפורושם,פהאלהאזכוריםאףעל
גםכמו Iהבריטיבצבאישראלמארץהנשיםשל

היפהבספרותסופרטרם Iהאישיהסיפור

לענפיה.

ההיסטוריהאתהמלווה Iהעבריבזמר
לשיריניכרהדישוהישראלית,הארצישראלית

לחיילות. Iבכללאםקלוש,והדהבריגדה,חיילי

השירהוא- ,בחורותתתגייסנה.אס..טי('לאי

לי).שידועכמהעדהיחיד

מיוםבמכתבו Iהעברילזמרהמומחה Iהכהןאליהו
כתב:זהבענייןלשאלתיבתשובה , 28,12,2001

חייליעלנכתבועברייםשיריםממאהפחות"לא

שמסביבההוריכלועלהיהודיתהבריגדה

אשרהברית.בנותלצבאהיהודיתלהתגייסות
אחדים,שיריםנכתבובהחלט-הא.ט.ס.לחיילות

גםומסוימתלחיילתבמיוחדשנכתבוכאלהגם
כולה.ליחידהשנכתבוכאלה
יד'עלהשירשלולחןמיליםכתבזעיראמרדכי

לחיילותשהוקדשבנספח),(ראההפירמידות'

האי.טי.אס.הימנוןגםהיהלוובנוסףהאי.טי.אס.,
נבורךבאוהלמנשים /לבנוורםגאה(חיילות,

עולותשובאנו /אלינוקוראתשובהמולדת /

קודראם /דולקלפידנוחיילות, /מהתנ"ך
 /קולךהרימיאת /ושותקהעולםהעולם
ניסוגמדרךאנחנולא /נמוגלבנולאחיילות,

נלך>.קדימהק' /
ידיתחתאינןשמילותיושהזכרת,השירוכן

שעודויתכןבחורות']תתגייסנה['לאי.טי.אס.

 1שלוההמשךבמכתבישירים".שלושהשניים

אתופירטחזר , 19.1.2002ומיום 6 , 1,2002מיום

(פינקרפלד)עמיראנדה

ביןשוויוןאיןהעבריתהשפה"מבחינתעמדתו:

אולמתנדבתמתייחסכששירוחיילות.חיילים

כשהשירלאשה.נטוהיאהכוונהתמיד-לחיילת
הלוחמיםלכללהכוונה ]--- [רביםבלשוןמדבר

שתועדה Iמסקנתוולכן'כאחד".ונשיםגברים
"המתנדבותהיא:אלהבמכתביורבותבדוגמאות

ואףהולםלייצוגזכוהשנייההעולםבמלחמת

שזהו Iמסתבר .העברילזמרהקשורבכלמודגש"
מקווהואני Iעצמובזכותהעומדמרתקנושא

מיוח.דמחקרלויקדישהכהןשאליהו

במלחמתנשיםהרביעי:התחוםה.
העצמאות

יפהוספרותתיעודיזיכרונות,

 1מןאלתרנתןשלהמפורסםהשביעי"ב"הטור

קצרזמן ,) 19,12,1947('דבר'כסף'שלמגש'על

שווהתפקידניתן ,) 1947בנובמברהכ"טלאחר
מנגד"אזישראל:מדינתבהקמתולנערלנערה

מולאלהםיצעדוואט-אט /ונערנערה /יצאו

"שיאהוא Iמירוןדןשכתבכפיזה,שירהאומה",

הואהיוםועדציבורי-עיתונאי"כמשורריצירתו

העצמיתהמודעותשלבמרכזה"עומד
מלחמתל"שירת"המודל"גםזהוהישראלית",

עיוניםהשותק.האתמול Iמירון<דןהעצמאות",
האוניברסיטההוצ'הצעמאות,מלתמתבשירת
זה,בתחום Iואכן .) 65עמ' 11992וכתרהפתוחה

ישהעצמאות,במלחמתהנשיםשלחלקןשל
מאשר Iוספרותיתיעודיחומריותרהרבה

ואףכאן'שנסקרוהאחריםהתחומיםבשלושת
הנשיםשללחלקןהנוגעהתיעודנשארכןפיעל

ביטויוגםכמובולט,במיעוטהעצמאותבמלחמת
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היפה.בספרות

בספרהנשים,שלחלקןאתלבדוק,הראוימן

יוזמיוביןהיתהעמירשאנדה ,אשגוויליההנצחה
הזיכרוןבספריחלקןאתוכן ,עורכיוובין

ולאלנופליםבעיקרשהוקדשוהאישיים
לנופלות.

נזכירמתוכםתיעו,דספריכמהיצאוזומתקופה

ביןהנשיםשלחלקןעל . 1בלבד:שלושה
עמיראנדההעצמאות:במלחמתהנופלים

ממלחמתדמויותכליל ...בחייהם(פינקרפלד):

מיוחדפרקזהבספר .) 1961 ,עמיחי(הוצ'רחשהור

היו"רבותהקבוע:המשפטובושלנו",ל"הבנות
בהמשכוהבנים".עםאחדשכםהלוחמותהבנות

ושמהגבורתההצהובה","השדהמתוארת

הלאהסביבה,ערבייביןכאגדת-אימים"ש"נישא

"ההגנה":חבריביןנשים . 2יהודה.בןנתיבההיא

סיפורןי. pבאחאלמוניותעירוני-אברהמי:חנה
מלוא,<הוצ'בתל-אביב,היהגנהיחברותשל

קודםשירתו"ההגנה"מחברותכמה ,) 1989

א<למוניותקטינסקי-עוגןצפירהכמובאי.טי.אס,
<נשיםבן-צבימינהכמו ,) 177-172עמ' ,>י pבאח

לאביורגפיותזהבלקסיקוןזן>. pסי pלבישראל.
נשים . 3וב"הגנה",באי.טי.אסנשיםשלמעטות

 ...אליחוזרזהבן-צבי:כצנלסוןצביהבפלמ"ח:
שםעללוחמים(סדרתמספרותפלמיתלוחמות

הביטחון,משרדהמאוחדהקיבוץ,הוצ'אלוןיגאל
שלוששלסיפורןזהו .) 1989 ,לאורההוצאה-

והלהבקרשושנה ,גולןזיוהפלמ"ח:לוחמות

זרובבלמדברילקוחלספר(המוטוקליינברגר.

ספרשלעורכוובמיוחד ,ועורךמשורר ,גלעד

היו"הןבמערכה":"ישראלמתוךהפלמית>:
האפוריםהבגדיםאתלבשוכמונובכל.עימנו

אתנשאוכמונוהכבדות.הקסדותואתהנוקשים

בפלדהואחזוהגבעלנשימההמקצרהמשא

בלילה.בשדהאבןעלראשיהןושמוהקודחת,

יכולנוואיךהימים,באותםהיינומעטיםכךכל

שלמותרדומהנוסף?!"אוחז-נשקעללוותר

הדבריםנקראוכיצדהערות-השוואה,להוסיף
נשמעיםהםוכיצדורוחשי-טוב),(אוהדיםאז

התנשאות)!מעטלאעם(פטרונייםהיום

שרובםהיא,ואחריםאלהמספריםהמסל~ותאחת

ברכהשלספרהשלהמודללפינערכוככולם

הספראשה;היאהעורכתכלומר: .חילנבותחבס
היעדקהלפרטניים;נשיםסיפורישלאוסףהוא

משפחותיהן.ובניבדרבהנוגעותובעיקרנשים;-

מקצועיתהגישהנעשתההשניםברבותאמנם

 ,וכךהשתנה.לאבעיקרוהמודלאבל ,יותר
העבריותאלה:בימיםממששהופיעבספראפילו

המגדרבראיובציונותביישובנשיםהחשדות.

העורכותשלוש ,) 2001בן-צבייצחקיד(הוצ'

חזן-גליתקרק,רותשילה,מרגליתנשים:הן
איןאמנםנשים.הןהמשתתפותומרביתרוקם,

בספרגםשאין(כמופרטניים,סיפוריםבו

שלאמקווהואניהפולעות>נתותעשנותחמישים
בעיקרוהמודל-אבל ,בותקראנהנשיםרק

נשאר.

בשניםשהופיעומעטיםלאבספריםהדיןהוא

פועלתלמעשה,ומגדר.נשיםבנושאהאחרונות

חייבותשנשיםמחויבת-המציאות,התפיסהכאן

כיווןנשים,לחקורחייבותושנשיםנשים,לתעד
לאאם .בשבילןהמלאכהאתיעשולאשאחרים

באשרוזאת ,בחוץתישארנההןזאת,תעשנה

המבטנקודתהדגשתנוספהלכךהתיעו.דלעצם
המיוחדת.הנשית

איןהעצמאות.במלחמתנשיםעללספרותנחזור
שהתקבלהידועים,הספריםשאחדספק,

בןנתיבהשלספרההיהגדולה,בהתלהבות

התחלתעלרומןהספירות.בין- 1948יהודה:
עימדהביאזהספר ,) 1980 ,כתר<הוצ'המלחמה
שהיהמשוםהשארביןממש,שלמרענןחידוש

לוחמתאשה,שללקולהיחידכמעטביטוי

עלהאחר""הסיפורהיותועםיחדבפלמ"ח,

האחר"ל"קולמובהקתודוגמההעצמאותמלחמת

רומןזהואשה-לוחמת.שלהראייהמזווית

נותןאבלהשנים,ממרחקשנכתבתיעודי-בדיוני,

בגוףבדורה""אשהלחוויית"אותנטי"ביטוי

ראשוןגוףעםיחדהצברים","אנורבים,ראשון

<עמ'ידעתי"לאאניידע.לאאחד"אףיחיד:
93 (. 

שכיחהתיעודיהרומןז'אנרגםכי ,להעיריש

שלהבאספרהזה.מסוגהנשיםבספרותמאוד

 ,דומינו<הוצ'העבותותבדעיהודהבןנתיבה
אולי ,מקודמותגובותפחותהרבהעורר ,) 1985

זכההואגםכיאם ,שבוהחידושפגשכברמשום

הביקורת.לשבחי

מצולקותעתריהאורהשלשיריהספר ,לעומתו
ספריאחרונות,ידיעות(הוצ'אישי),(יזמןאהבה

תהודה.לשוםזכהשלאכמעט ,) 1996חמד,

בנגב,הפלמ"חעםשלחמההמשוררת,שלשמה

נכלללאשירה,ספריחמישהושפירסמה

 ,בישראלנשים ,(קרסללמיניהםבלקסיקונים
לתשומתזאתהיזםבישראלמשורריםזן pסי pל

העבריתהנשיםספרותחוקרותכלשללבן

האחרוןהביתמןאחתדוגמהנביאוהישראלית.

המחזורמתוך ) 44<עמ'האש''קוהשיר:של

מולהיתההחזקה"המלחמהתש"ח":"זכרונות

 /אוריה /דוד / ,כולנוהיינוהפעם /פנינו.
הראשון",האשבקו /ובת-שבע

חלקשלקחונשיםשלוהזיכרונותהתיעודספרי

אגולהכגון:מעטים,היולעצמאותבמאבקפעיל
(תשכ"ב).לוחמתשלסיפורהכהן:

האות<עד"הערכים"מחציתשלבבדיקהאגב,

למעלהכימצאתי ,בישארלנשיםבלקסיקוןיו"ד)
ב"הגנה",והיוהבריטילצבאהתגייסונשים-30מ

גאולהלהוציאאבל ,ובלח"יבאצ"לבפלמ"ח,
ספריםהוציאו ,עצמןאתשתיעדונרשםלא ,כהן

אודותיהן.עלכתבושאחריםאופעילותן,על
הסופרות,הנשיםבקרבהשלטתשהמגמהדומה

עמליה-העצמאותבמלחמתבפועלשהשתתפו

הר-שולמיתבפלמ"ח),(חברה ,כהנא-כרמון

יהודיתקרבית),חובשתב"הגנה",<חברהאבן

ונשארה,היתה-בלבדשלושלהזכיראם ,הנדל

במובןישיריםסיפורי-מלחמהלכתובלא
כלוחמות.עצמןאתלתעדולא ,המקובל

בבתל-אביהופיעה ) 1948 (ש"חתבשנת

כששמהשירה,פרקין. Jלמבשםאנתולוגיה
למנועכדי ,הספרובשערהכריכהעלמנוקד

יהודיתערכההאנתולוגיהאתבהבנתו.טעות

הופיעהוהיאהנדל")יהודיתבידי("מלוקטהנדל

הפועל"הוועדשלמחלקת-ההסברהב"הוצאת

העבריםהעובדיםשלהכללית"ההסתדרותשל

1
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:1 

סרגוסטיענתצילום:יהודה,בןנתיבה

הצעירההסופרתאלהפנייהעצםישראל",בארץ

ועלאליהההערכהעלמעידהדרכהבראשית

נשיםלשתףהרצוןעםיחד ,המרכזימעמדה

והספרות.התרבותבמערכותיוצרות

ב'שירתהקדמה,ללאפותחת,האנתולוגיה

וכןסנש,חנהשל ' ...ב'אשריומסיימתדבורה'

בהכלוליםמילים.ביאורישלעמודיםבארבעה
רקעעלשונות,בתקופותשנכתבופריטים 45
הרחוקהבהיסטוריהשוניםמאורעותשל

יוכבדנשים:שלושהמשתתפיםביןוהקרובה.

לכלוללא<אםסנשוחנהסירקיןמריםבת-מרים,

לנשיםהתייחסותכלבהאיןהנביאה).דבורהאת

לאואףהשנייההעולםבמלחמתלאלוחמות,

השםגםשמעידכפיהעצמאות,במלחמת

המגן.הגבראלהמופנה

אלבטענותלבואמאודקלהשנים,ממרחק
לרוחשהתאיםמהאבלהעורכת.ואלהאנתולוגיה

 ,לכןתשס"ב.לרוח ,כמובןמתאים,אינותש"ח
רקעעלזואנתולוגיהלראותישזה,במקרהגם

שישלמהבהתאםהישגיהאתולבדוקזמנה,

ומהבה.שאיןמהאלבטענותלבואולאבה,

מתורגמיםשיריםצעירה;עורכת;הם:בהשיש

מריםגליק;ה.פרוג;שמעוןסוצקבר;(אברהם.

וצעירים:ותיקיםמשורריםשלשילובסירקין>:

 ~~ 46בעמ'~~המשך
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הרוךלאורך
להולדתושנים 96-פןאלכסנדרשללשירתוקווים

שביטיעקב-שי

אלכסנדרהמשוררשל"גורלו"וזר ~

U __ J .שירתולמדיידועתמידהיהשמופן,
בהשוואהבעיקרפחות,הרבה----

 ,שלונסקיזמנו:בניהאחריםהשירהלגדולי
 5ה-סהולדתויוםבמסיבתגרינברג.אלתרמן'

בין ,אמרלמדי>מצומצמתבמסגרת ,-1956(ב

פןאלכסנדרלפני"אישאלתרמן:נתןהשאר'
היהלולאאהבה.נושאיכזהבייחודהעלהלא

(קרי:עומדהואבולמחנהזהמשוררמשתייך

ספק,ללאהרי'י"ש)הקומוניסטית,המפלגה

הציבורייםהחוגיםכלאתמקיףהיהזהיובל

החדשה.העבריתהשירהשללחגההופךוהיה

העברית,בשירהעצמובפניזרםהיארתויש

דעתהלתתתצטרךעודהישראליתקורתיוהב

הזה,הזרםאתופירוטעמקותביתרולחקור

מר.ד"שיסודו

דהרךלאורךפןאלכסנדרשלהראשוןשיריוספר
 1בהיותו ) 1956 (ממששנהבאותהאורראה

משיריוקצתרקפורסמואזעד . 50בן /כאמור

שערךאלה<בעיקרספרותייםעתבכתבי

העם''קולשללספרותובדףשלונסקי>

פזמוניבעיקרהיובציבור""ידועיםהקומוניסטי.

ה-ובשנות-20השנותבסוףשחיברהמולדת

ומזוההמוגדרהיהטרםשאזמכיווןהן , 30

ובעיקר'הן'ציוני'הלאהשמאלעםפוליטית
או I(שהולחנופזמונים 1כאמור Iהיושאלהכיוון

בפיתחילהמושריםוהיועממי>ללחןחוברו

הם,כאלהכל.בפימכןולאחרופועליםחלוצים

ש~נו''למדברעממי),(לחןלבנים''הבולמשל,

עדרים','שתו'<אולגבעה''מעברעממי),<לחן
זעירא)מרדכי(לחן:'כינרת'ברדי),נחוםלחן:

מקומהפינתהכשהחלוציות Iאחר-כךועוד.

נדחוהרועיםושיריארצנו""בנייןושירילמדינה

שירים,מספרהציבוריתבתודעהשרדוונשכחו'

'אדמה-מולחנים:אומושריםהםאףבהיותם

'שיר 1זיוממיתוסכחלקזעירא>מ'(לחן:אדמתי'
לחןארוכה",כל-כךלינראית("הדרךהשיכור'
שירישני ,) ...(עליחביבואחרון-אחרוןעממי),

פן>:של(ובשירתובשירתנוהמופלאיםמןאהבה,

וילנסקי>מ'לחן:היה",לאאו("היה'רומנם'
ברשימתשאיןכיווןארגוב).סשה(לחן:ו'וידוי'

האהבהשירתאתלהציגמקוםזוקצרהמבוא

(ראהוייחודהעומקהובמלואהיקפהבמלוא

שלבציטוטאסתפקלעיל),אלתרמןשלדבריו

מבחר(מתוךהנ"להשיריםמשניבתיםמספר

גמור.זילואידךהיה"),לאאו"היההכתובים

רומנס

הסיום>בתיושניהפותח(הבית

וידוי

הראשונים>הבתים(שני

 1הגשרעלופנסהפשוטמעילי

-גשם~ניהלחותושפתיהסתיוליל
התזכור?ראשונה,אותיראיתכך

ושתיים,שתייםכמוברורליוהיה

ומיםלחםכמוכשבילףאהיהכי

 .תחזוראליומיםלחםוכאל
* 

לתפארת,רעהיהטוב,לאזההיה Iכן

מלילות:בלילנפגשנואיךזכוראבל
אחרת,זהיהיהאל-שניתזהיהיהאם

וסוררת,ענייהאהבהאותהרק

הוורד'ציץאותועםמעילוןבאותו
משמלות.הפשוטההשמלהבאותה

i-;,1ייז , c ~ אחרת,זהיהיהאלשניתזה

באות.אותיהיהכך Iכךיהיה

תכלת,איזופורחתמקריתפגישהבכל

הלילך.ניחוח-ראשוןמבטלכל
כאלה:לילותישנם-היהלאאוהיה

לך!לאהיהלילו Iלילוהיהל.ילך
* 

בית-המרזח,את-הואאהבה,אותוהיא

הח.דהפחדאתאהבוושניהם

הירחושמענתועדולבסוף
אחד:בלילהלואומריםדבריהאת

 .לינודעלאהפשרהיה,לאאוהיה
לי.לאהיהלילףלילף,היהלילי

פטלי:משהוישמקריתפגישהבכל

לי!לאלף.שלום ...לאהובעיפתי

הלא-מושרשירו ,) 1935 ('נגד!'כמובן,עוד,והיה

וממוסכתומדוקלםוידועמוכרשהיהפן'של
למן-הנוערתנועותבחוגי"מסכת")(מלשון

לא-הצופיםלתנועתועדשבשמאלהשמאל

המהפכני'תוכנול>הודות<אוולמרותלחןבזכות
אלאאינוזהכלאבל .בהמשך<בקצרה)כךועל

גנוזהנשארהשברובהפן'שירתשל ryק~אפס
אורכשראוגםבישראלהציבורלרובועלומה

שלו."מבחרים"ארבעה )-1985ל 1956(בין

הקשותהאחרונות,בשניםדווקאומוזר:

ושלאכזבותשלבעיצומןדווקאוהכואבות,
אלכסנדרשלשמוועולהצףעכשודווקאתהיות,

טבעוןנקריתההנצחהבמרכזהעיוןיוםולצדפן'
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יוחדהבואבריק","שיךהתערוכהבמסגרת

ב"צוותא"מתקיימים ,פןשללשירתוגםהרצאה

לאאו"היהערביומעלהשנהזהבתל-אביב
אלכסנדרשכולםושירהוקריאהדברים-היה"

מוסיףוהקהל ,היוכברכאלהערביםעשרהפן.

לרחביגםאלהערביםיפליגוובקרוב ,ונוהר
היהשבחייו ,גדוללמשוררפואטי""צדקהארץ:

 •הממסדידיעלמוחרם

 ,בסיבירבניז'ני-קולימסק,נולדפןאלכסנדר
כשאמו , 1906בשנת ,הצפוניהקרחליםסמוך

אוקיינורגףפן>,של(סבואביהאצלביקרהההרה
(כנראה>הראשונותשנותיותשעאתדויבם.וצייד

עודומתהחלתהשאמולאחרהסב,עםהעביר
הסבמשמתבמוסקבה.חיואביותינוקבהיותו

מסעהאב,ביתאלבמסעוהחל ,לבדוהילדנותר

בחברתהסתופףבמהלכןשנים,מספרשנמשך
בשנותבהםמלאהשרוסיה ,כמותוהפקרילדי

היווהסכיןוהאגרוףהאזרחים,ומלחמתהמהפכה

הואכותבאשה'אלב'מכתבהעיקרית.משענתו

נסתיתשעבן"עודיהשאר:ביןאלה,ימיםעל

 / ...לקחתמאימיו /-הוקאתילרחוב /מדממה.
/בה-לגדולה!חותרת /נקלותעת ,הר / ...

הסכיןבה /בן-לילה-חושך,בגרהתינוק

לאאף /-אדםחייומחיר /עולה,בתועפות
 ,אביואתמצאדברשלבסופונחושת!",פרוטת
במסרגתהשתלבלאאבאביבתבשנותיוגםאולם

ילדותושנותשונות(כמהכלשהיסדירהחינוכית
ואצ"ג!),אלתרמן ,שלונסקישלמאלהונעוריו

 ,נדודיובימיעודשיריםלכתובהתחילפן
ואחרלרמונטובלשיריאביובביתומשנתוודע

תנופהולקצבלחריזהנטייתוקיבלהליסניןכך
הראשוןשירוהיאהפקר''בןהפואמהמחודשת.

בעריכתספרותיעתבכתב )-1922(באורשראה

עםגםלראשונהפןנפגש-1922ביסנין.

במקבילרבות.הושפעממנו ,מאיאקובסקי
(כהמשךבאיגרוףפןעסקהספרותיתלפעילותו

הצטרף ,) ...נדודיובימישלול"פרקטיקה"

הןאיגרוףכמאמןושימש"מכבי"לתנועת

היהשלאאףמוסקבה.ב"דינמו"הןב"מכבי"
פןנעצר ,כספורטאירקל"מכבי"והצטרףציוני

תנועותחברישלמעצריםגלבמסגרת-1926ב

שובשוב,נאסרברח,מזרחה,גורשציוניות,

הציעה ,-1927ב ,דרבשלבסופוברח.ושובגורש

לפלשתינה.להרג ,גורקישלאשתובה,פישקולו
עלממששלמושגלוהיהשלאאף ,לדבריו
וכךבציונות,נאשםאני"אםנענה:ציונות,

לעשות.מהשאיןהרי-משהועלילכפותרוצים
פלשתינה".יהיה-פלשתינה?

יהודי"מטען"ללא-1927בארצהאפואהגיעפן
הראשוניםשיריואתגםעברית.ידיעתובלא

מהםאחדיםתרגם(ושלונסקירוסיתכתבבארץ
ערביתשלמד(לאחר-1928בכרבאבללערבית),

אתמפרסםהואביאליק>שלבהדרכתובעיקר

 ,'!אל-'עדייןהמולדתשיר ,הראשוןהערבישירו

פןאלכסנדר

דעתהלתתתצטרךעודהישראלית"הביקורת
הזההזרםאתפירוטוביתרעמקותביתרולחקור

מרד",-שיסודו ,)ש"י-פןשלא'שירתו<קרי:

-50ההולדתוביוםבדבריואלתרמןנתןקבע

להנעים,לךבאתיהללתפארת"לאאכן.פן.של

פונהכך- "סובו'ב'מהערשךאתנדנדלא /
זר'הלך'שירובפתחהחדשהלמולדתהוא

תיזכריהשכול,ארץ"ארץ,ובהמשך: ;) 1932 (

ההתרסהלתמוה",עדשירולךשאחרבפייטן;

-בהמשךהמתייפייפת"השירהנגד-(תחילה
נגד ,המשטרנגדהחברה,חוליינגד ,העוולנגד

ועודבזהזהעמיםשיסוינגדהמלחמה,פשע

מתמדת,בדינמיקההכפייתיהצורךועוד>,

יסודהםאלהכל ,המרדבמוסכמות,הכפירה
נושאהויהא ,פןשלבשירתומוטבע, ,אימננטי

גםוצורניתתפיסתיתמהפכנותזוהייהיה.אשר

יח.ד

היא,יבותרוהמוכרתהידועהה"פן"יתהמהפכנות

האנסי-משסריתהפואמה'נגד',שלזו ,כמובן

כברשהוזכרה , 1935משנתוהאנטי-מלחמתית

תקופת ,זובתקופהכתבשלונסקיגם ,נכוןלעיל.

"אחרת",שירהוהנאציזם,הפאשיזםשלעלייתם

רובים'להםתתנוב'אלאלתרמןוכמובן
היהיכולפןרקכאלהשורותאבל ,הפציפיסטי

לכתוב:
חברים

בשקטזהקשיבו

אדום,ופועלחייל ,אני

-נגרזאחת:במילהכוליאתממצה

האיום.הזההרצחנגד

(ובהמשך:>

הידאתקצצו

חונקת,לגרונכםאשר

והילחמו

בעד

הנגוז

שכךמישלבפיושםהואהללוהמיליםואת

אדםהיה"הואובסופה:הפואמהבפתחהוצג,

פשוט".

 ,לחלוטיןא-פוליטיבשיר , 1931ב-כבראבל
(קרי:גיבורושלבפיופןשם-גג'בלי'לילות

האלההחרוזיםאת ,השיכור ,היחפןשלו-עצמו>

הנצחי:הנודד-המנודה,זהקיןעםההזויהבשיחתו

-מנ;ו?למהקין,קין,

למסה!רדבלמעלה!די

ידעתכיהדריכני

 ...שבעולםמשעולכל

שבינואםל~ ,קין ,קין

-מגדינועלקום-נקום

שנאתנושלחשבונה

וישולם!אזייפקד

בשנייםטובכיורז ,קין

שינייםהשחזשן-אל-שן

במחנייםולבוא

 ...העתיק!העוולעל

:.\

ו t.ו~--- :ו

 ,פןשלהאהבהבשירתזהייחודצייןאלתרמן
שורות ,למשל ,הרי .שלוהטבעבשיריגםכךאבל

בית ,) 1937 (מלאה'באוקטבה'סתיומתוך

המסיים:והביתהשירמפתיחת

 •משתחזתבעפעוףבאשאשחרבות.שולףהרקיע

לזירה.נרגרפר-הרעם-לשבריםתרועתומפורר

מפוארז DOאיזה

-נס!איזה

והחסדהזכותלושמוריםעוד

לשירה.סערהההופכיםהעליון'התזמורחוקישל

* 

אדמות!ומחיהנדיבסתיו

-חופן-חופןשפעואתבפזרו

 ...מעשירושדופיועולםהואומעלהגבהיםאחרוןעד

בטהובן.שלהצליליתחירשותומלבב-הפסנתרניתכתכך

השיר.שלהמנגןניצחונולשיאי-המיליםממריאכך

שאין ,פןאלכסנדרשלהמולדת"ל"שירי ,ומכאן
ראשיתםהמולדת","שיריבשירתנו.להםדומה

 ,לעילשצוינולפזמוניו-בו-זמנית-במקביל-
עםהפגישהחווייתאתמצייריםהםוכמוהם

 ,(בתוכןביניהםשהשוניאלאהחדשה.מולדתו
שיריבעודקוטבי.הואהחוויה)בסיבבאווירה,

באווירהמתאפיינים'כינרת')(וכמוהםהרועים

כח"םצאני;ארעה("אנירוגעשלפסטורלית

שלואף )" ...יפחידנילאהוא;גםוהשרבהיום/
בחול-קסםזיו /כנרת,כנרת,("כנרת,מרפא
יאושציפ;רן /נעקרתהגוףמן~תך /.המדבר

באותןראשיתם,מעצם-המולדתשיריהאכזר"),

מובהק,אי-שקטשלשיריםהם-ממש!השנים

-ובהמשךובאווירה,ובנוףבאקליםמאבקשל
 ,'!אלביעדייךכברכךומרד.מפורשתכפירה
גיהנום-"השמששבו ,הראשוןהעברישירו

מונעיםהחוח"חודעלו"החייםוהשרבצלוי"

החדשה,לארצולה,לקרוא<עדיין>ממנו

('מולדתמכןלאחרשנהגםכך"מולדת-מכורה",

 ~ 46בעמ'~~המשך
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בן-דודאלפרןרות 1: ··1(ו:

לערבלהזמינכםמתכבדהסופרבית .אייכמןלמשפטשנה"ארבעים
ספרוהזכוכית',תא'מולהספרשלהמחודשתהוצאתולכבודספרות

יצחקלשעברהנשיאיו"ר:אייכמן.משפטאתהמסקרגוריחייםשל
המדינהפרקליטבך.גבריאלבדימוסהשופטדברים:יישאונבון.

הרוחלמדעיהפקולטהדיקן ,לאורדןפרופ'במשפט.תובע ,לשעבר
ה-"המכהגולדמן>(מיקיגלעדמיכאלפקדתל-אביב.אוניברסיטת

יוצאירפאלי,וחייםאסתרזימרה:גורי.חייםוהמשוררהסופר ," 81
גב'אמנותית:קריאההמחנות.משיריישירואושויץבצולי ,סלוניקי
ו'ראשוןיום ,"-81ה"המכהמהסרטקטעיםיוקרנואימנו.שמירה

התקייםשבובאולם ,הסופרבבית 20.30בשעה 23.8.01תשס"ב.בתשרי
משרד :בשיתוףירושלים. , 11בצלאלרח'העם,בית ,כמןאיימשפט
לתרבות".ירושלים-האגףעירייתוהספורט.התרבותהמדע

~לבצללאבי

באלם,לאביבצלם,לאבי ,בצללאבי

גפנותחתליישבהספיקשלא
תאנתותחתלשכבולא

לאושבניו

ושולחנוזיתיםכשתילי
למריצה,הפך

ופמוטותפגוםואורלוגיןנוצותהרינושאת
ופיילעס,פומפיותמרקחת,וצנצנות

 ...פאצ'יילעסעטופותסבתותשלדיוקנאות

המילים.אמותוינועו
לך?קרהמהאבא
לך?עשתהמהדכאו

הבלוריתיפה ,גוריחיים

מזכוכית.תאמול-ואניואבי

מזמזם,מאוורר

ושאלהתקרהשמי
שאלהרודפת
רודפת

ונו'מתכבדהסופרבית

 , ,,מזכוכיתתא"מולשלהמחודשתהוצאתולכבוד
 .אייכמןמשפטאתהמסקר
אמנותית.קריאהויקראוהמחנותמשיריישירו

וכורעים.וקורעיםקוראיםואנחנו

 ,קודשועיר ,בצלאלברחוב
באולםהעם,בית

 ,משפטוהתקייםשבו
-בדברונעשההכולבובעולם

מלכות,הרוגיעשרתרחוביש

השואה,קדושייש

רות.אבישלוםבןבצלאלאין

האם,

האחרונים,ברגעיוגם

אסור:הרעים

אלוהים!"?בצלם"התולעים

ורע.טוביודעאבי

הפועלות,הנשמותוכלהתאואתאותך
המשפחה.עםנופשלקיסריהגררתי

 ...אותי ,שליהנכדות ,בתי ,בעליאתלהכירנא

שנה,מארבעיםיותר

דמעה.מקורללאשליבמדברריחפתי
מראות,אסורהמשמוע,אטומה

לריאות.מלקחתנשמרת

אבי,אבי,

הייתהריאתה

 ,שליהבובותמתקן
גשרים,בונה

שתיקה.נסיך

לא,קולךרעםבלבדאחת
מגרונומדברקטגורעכשיו

ההואהשדהכריחאביריח

העלה.שהבל-והמנחה

הבא.ברוך

 ••• 006הואבמלוןהחדרמספר

לצון?חמדמישהואומקרהשובזה

לכריתמתחתמתהפךהספר
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וגרעשייףתמידית.בחינהלקראת

יצא?צלםאיזה
האחרונים,ברגעיוגםהאם,

במעונים?ולאבמעניםשאהיהחשש
 ...אותהוהעלהיחידתךבתךאתקחקח,

ומלחמה.וטרורוחולירעב

מותךהיהשוואדבריך'היושווא

צוואתך:אני-כןפיעלואף
לה,כואבזהאסור'זה"ילד;ת,

 ...נבראה"הנמלהוגם
למדה.לאדברסבתא

היפה.אבי

דכאו'עשןתלתליו
ראשך'עטוררוחנייםמדעיםפיח

אותךלשאולרוצהאני
האם,

תולעיםלבתרלבתךמתירהיית
נשארת.לו---

השואה.-ונו'טוב"לקח"כי
בה.וכולי
והופכים,בההופכיםכולם
ומשתמשים.ממשמשיםכולם

עצמה,אלעצםוקיירבנוונטענובנינובשמה
תובלואתיובלאתשהולדנועד

 .•.קיןאתוגם
מבטיחיםאנחנובשמה

בתים.והריסותזיתיםפגרי

הילדים.במותינועל
אותה?נוליךלאן

שנאההביןהאחרונים,ברגעיוהאם,

השונאשלחיימעכירה
הנשנא?שלנשמתומזככתאו

 ...ונחמתךתושבתךחליפתך'כפרתך'מהנקמתך'מה
 .בתךאתממנהפטוררק

זכור,

 .לדורמדורכבדשלועמלקה

 ...קמח?!"שקרוצה"מי
לישוןהרךמשכבןאלשליהנכדות

הכוח,תחנתשלוארובות,

 .ארמוןקסמילהןמדליקות

שנים,הרבהלפניהיו'היה
ותולעים.וילדהואבאנורא,רשע

סיפורון","הגמדעוף,עכשיו

אחרים.סיפוריםלחפש

היםמןבאהרעננתורוח

שבחרהנץ'וליסה
ולהביןמאמריקהאלינולבוא

להבראה"ה"יוצאתאת
פליטים,שלבןובעלה,
החדשים.המגורשיםאתבדיןשמייצג

 ...במיהואכלנוייןשתינו

 2001אוקטובר

המחברת)לבקשתניקודללאנדפס(השיר

נספח:

תמיד'באששלי'התאבתוךאתהאבי'
שכמעטגוריוחייםשלךהבת
-מבטהשיר
זכוכית.קירותמולעדיין

• 1 

,2 

.3 

,4 
נברא.-משנבראאדם

 5.בחירה.זאת-צלםבאיזה

אפייםארך

מגרמניה""אמן

.6 

ד.

בו.להתעטףצעיףכעיןגדולה,מטפחתיידיש.פאצייילע:
אייכמן.במשפטהטיפולעלהממונההלשכהמספרס: 6

המיליונים.ששתשלאיכותםאתלסמלאמורהמספר
 ,) 2(משלידתעזבו.אלתורתילכםנתתיטובלקחכי

פאולמאתמוות''פוגתמתוךמרגמניה",אמן"המוות
זנדבנק.שמעוןתרגום:צלאן.
טובהמאתלילדיםספרסיפזרזן,הגמדשלסז pםפנ

הרשקוביץ.

של CAPSפרסזוכתומתרגמת,משוררתנץ,ליסה
מייצג Iלקרשלמההדיןעורךבעלה,יורק.נירמדינת

חברון.בהרמגוריהםממערותהמגורשיםהפלסטיניםאת
בן-דו.דאלפרןרותמאתפואמה

29 
 2002פברואר



 :ז.tו:ג
השוקתורתשקוו~- ~

שחםדור
זי'י'(ג

זי

מת,שאלוהיםלנושסיפרוחרי ~
מקום,ממלאלושישפתאוםהסתבר

היהכמו ,מאליוזה,השוק.הואהלא

המוסדותשלמודעתהתערבותבליאלוהות,
החרבהשלחייהאתמארגןוהמדיניים,החרבתיים

טובתביןמושלם,מופלא,איזוןמתוךהאנושית,
העליון.הצדקאתבהומשליטהכלללטובתהפרט
מונע ,ומסדירמווסתחופש!)לותנו(רקהשוק

חייםרווחה,צמיחה,שגשוג,מבטיחעיוותים,

 ,האלוהנפלאותכלואתלכול.עושרטובים,
מנגנוןבעזרתמחוללהואהאדם,שלאושרויסוד

יכולאיששאיןחוקיםפיעלהפועל ,מסתורי
 ,התזזיתן ,הפעלתןהמנגנוןהואהלאלשנותם,
הפוסקהואוביקוש.היצעהקרוינלאה,הבלתי

ימות,ומייחיהבכלכלההפועליםמהגופיםמי

וכל ,ייבולומייצמחמי ,בטליוומייעבודמי

הצודקים-דינופסקיאתלקבלהמסרבמשטר
האשפהלפחמושלךבהם,להתערבומנסהתמיד
נעלם.לאבק,מתפוררמתנדף,ההיסטוריה,של

זכהוהואעדנה.לשוקהיתהבלותואחרי ,וכך
לכלסמלשמושימשבעברמלאה.ברהביליטציה

שללתרבותחסר-הלב, ,הכוחני ,הוולרגיהגס,

דברכליורדשבולמקוםכינויוהיההונאה,

שוק,של<לשוןביותרהנמוךהמשותףלמכנה

שבהואוהנהשוק>,שלנימוסיםאומרים.היו
פסקיושעלכפוסק ,העליוןהשכלכתמציתאלינו

ערעור.אין

השוקניכסשיפוטיאקטייבזםשלמופלאבתהליך
ששיפוטובית-דין-על,מעיןשלמעמדלעצמו

במיקח ,ומסחרבעסקיםמילאהתחומים.בכלחל

אבלושירותים.סחורותמחיריבקביעת ,ו~מכר
והואלראשלועלוהנוזליםבאלה.לודיאין

באותםגםפוסקלהיותלו!)(ומתיריםמבקש

שבהםממשות,נעדריאווריריים,תחומים

קודםלמישוש.ניתנתשאינהסחורהמייצרים

מכברברורשםהבמה.ובאמנויותבבידורכל

אתקובעמופעשלטיבולאהחד-כיווני:הכלל

אתהקובעתהיאהמסחריתההצלחה ,הצלחתו

יור.ד-שלאמי ,שורדכרטיסיםשמוכרמי .טיבו

(יהיההתרבותשלאחריםבתחומיםגםאבל

לכאורהעושהשיהיה>כלזומילהשלמובנה

רווחיהםבהגברתרקלא .בקסמיוהשוקמנגנון

התרבותסחורתאתהמציעיםהתיווךגופישל
הסחורהשלרמתהבהעלאתגםאםכי ,לציבור

החופשית,שהתחרותלנולחששולא(האםעצמה.

הטלוויזיה?רמתאתתעלההשוק,שלחיקואשת
השוקאמורתחוםשבכלוכשםרואים!)רואים,

אתלעודדהרע,אתולהשפילהטובאתלרומם

גםהסתםמןכך ,הירודאתלשכחהולדוןהדגול
במספרספרשלאיכותונמדדתבהשגםבספרות,

ארוגשלהראשוןספרו .ממנושנמכרוהעותקים

ספריוטפסים.מעשריםבפחותנמכרפראלן
הרומןמלך ,סיאזיןהנשכחזמנובןשל

 ,לעומתונתגמדבלזאקגםשבזמנו ,הפופולרי
לאאנילא,במיליונים.אלפים,במאותנמכרו

אבלהמקובלת.ההשוואהאתכאןלעשותמנסה

אתבימינוכמואזקובעהספריםשוקהיהאילו

נוכחותםפיעלסופריםושלספריםשלעתידם
זוכרהיהמיהמכר","רביברשימותהתחרותית

סי?אזיןאתשוכחהיהמי ,פראלןארוגאת

בתהחופשית,ולתחרותלשוקנולדהלאחרונה
עליההוכרזלידתהומרגעההפרטה.צעירה,

צרותלכלהפלאתרופתהיא-היאכיבתרועה

אתתנערהשירותים,אתתייעלהיאהעולם.
בהם,הטבועההטבעיתהעצלותמןהעובדים

המחירים,אתתורידהעבודה,פריוןאתתגביר

תגדילהצמיחה,אתתחדשהרווחיות,אתתעלה
כאןישלכול.רווחהותביאהלאומיהתוצראת

אושרשלהחמקמקהבשאלההמתחכךעמוקעניין
המשמעותאתלבררהניסיוןממנירחוקהאדם.

בחייהיבטיוכלעלזהמושגשלהפילוסופית

הואהחברהבתחומיאבלהאדם.שלוהנפשהגוף

,,~Q,r,, 
 ',,rמ

 (''~ג
זי

הביטחוןיסודיים:צרכיםשנישלבסיפוקםמעוגן
האנושיתההיסטוריהלבחור.והחופשבקיום,

בסיפוקםרוציםשהםכךהאדםבניאתעיצבה

במקוםאחדשלולאיחדגםאלהצרכיםשנישל
כמו-אוטומטיתמעוררתביטחוןהמילההאחר.

האמתאבלהגנה,של ,צבאיכוחשלאסוציאציה

מוטרדאינוהאנושותשלהמכריעשהרובהיא

התקפהמפניבפחדמדיניות,בשאלותמדייותר

בקיוםהביטחוןעלחושבוכשהוא ,מבחוץצבאית

לקנותכסףלויהיהמנייןהשאלהאותומעסיקה
ותמורתגגקורתתמורתולשלםובגדיםמזון

מהכלותמורתהרפואהותמורתהילדיםחינוך
עלחושבוכשהוא .סבירלצורךבחברהשנחשב
הזכותעלרקחושבאינוהוא ,לבחורהחופש

לשיםשניםבארבעפעםלוהניתנתהפוליטית

 ,כמשמעופשוטואם,כי ,אחראוזהפתקבקלפי
צורתואתהעבודהאתלעצמולבחורהחופשעל

שהואהמצרכיםואתהמגוריםמקוםואתהקיום

ואתקוראשהואוהספריםהעיתוניםאת ,צורך

הואוהטלוויזיה.הרדיותוכניותואתהסרטים

החופשעלולאהיומיומיבמובנוהחופשעלחושב

ערטילאי.כמושג
האחרונה,המאהשלהחברתייםהמשטרים

הקומוניסטית-בצורתווהסוציאליזםהקפיטליזם,

אלהצרכיםשנילספקהצליחולאדיקטטורית,
 ,צורותיועלהפשיזםאת(נשכחבו-זמנית
אפילולספקיכולאינודרבשלבסופוכישנתגלה

חופשאדםלבנימאפשרהקפיטליזםמהם).אחד

אינואבלשהוא,תחוםבכלכמעט ,מרביבחירה

חרבאישי.כלכליביטחוןמעטאלאלהםמעניק
אימתהפרנסה,ומקורהעבודהמקוםאוגדן

הקומוניזם,תמי.דמעליהםמרחפותהאבטלה,
כמעטכלכליביטחוןאדםלבניסיפק ,לעומתו

אבלבלתי-מספקת,ברמהלרוב(אמנםמלא

וצרכיהחינוךועימומובטח,היההעבודהמקום

להםהותירלאזאתלעומתהמינימליים),הקיום
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לאוכמעטפוליטילאבחירה,חופשכל

שאירעותאונותסתםאינןאלו .יומיומי
העובדביטחוןהעדרההיסטוריה.בגחמת

הואאיבודומפניוהחששעבודתובמקום

שלהתחרותכושרשלבקיומוחיונייסוד

כמעטהחופשי'בשוקהקפיטליסטיהמשק
חופשהעדרואילושלו!ד'אטרהרזון

המשטרשלממהותוהםוהכפייההבחירה

מכוחחוץמה'שהריהדיקטטוריהקומוניסטי

לעבודאדםבנילהכריחיכולהכפייה
חוששיםואינםמובטחקיומםאםולייצר'
כליכוללאוכך'עבודתם?מקוםמאיבוד

המאהשלהחשוביםהמשטריםמשניאחד

הנובעהאושראתלאנושותלספקהאחרונה
היו .יחדגםאלהצרכיהשבימסיפוק

ואוליהאדםבנישהרבהתקופותבשניהם

יותר'אופחותמאושריםהיורובםאפילו
בקומוניסטייותר'הקפיטליסטיבמשטר
מהביטחוןהנובעמלא,אושראבלפחות,

הםיחדגםהצרכיםשנישלקבועבסיפוק

מעולם.ידעולא
ביחסםגםמזהזההמשטריםשנינדבליםלכאורה

אוניברסליהואלהרוויחהרצון .החומרילרווח

שימשהסתםומןהאנושיתהחברהכמוועתיק

האדםבנישלבפעולתםחשובמניעתמיד
אבל .שהעמידוהכלכלייםהגופיםשלובוודאי

היחידלמניענחשבהואהקפיטליסטיבמשטר
האנושי.הקיוםאתהמשרתיםהמנגנוניםבכל

בימינונמצאזואמונהשלהעולמיהמרכז

11 
~ו

הופמקלראוריעל-פיתאצ'רמררגטהמפריטה

בריתמשפורקהשרוסיה,אףהברית,בארצות

עלשנייםאודברהעולםאתלימדההמועצות,

במשטרכשרים.לאבאמצעיםגבוהרווחעשיית

ממעמדולרדתהאישיהרווחאמורסוציאליסטי

אצללתפוסאמורהמקומואתאוניברסלי.כמניע

הכלל.עםהחברה,עםהסולידריותתחושתהפרט

חיובי'רצוןמכלחזקיםהאנושייםהפחדיםאבל
יעילזרזהןהעבודהמקוםארנוןמפניוהחרדות

ולהגברתלמאמץפוליטרוקיתמהטפהבהרבה

לטובתאוהסוציאליזםלמעןהעבודהפריון

מפניהרעב,מפניהמחסור'מפניהפחדהמדינה.

הטבעית,העצלותמןחזקהקיום,יכולתאיבוד
אדםבניהמדרבןוהואבהנאותלשקועהחשקמן

לטרוח,הטבעיות,לנטיותיהםבניגודלפעול

אפילוומעייפת,קשהבעבודהולעבודלהתאמץ
האנושיהמיןשלמגבלותיולהרוויח.מהרצוןיותר

לאשבההקומוניסטית,שבחברהכךלידיהביאו

מעלמונפתהעבודהמקוםארנוןחרבחיתה
איכותלקוי'לעבודהתמריץהיההבריות,לראשי
נמוכה.החייםורמתזעומהכמותוירודה,התוצר

החששתמידשימשהקפיטליסטיתבחברה

להרוויח,הרצוןמןיותראפילומפיטורים,
העבודהפריוןמכךוכתוצאהלעבודתמריץ-על

עולההתוצריותר'יעילההכלכלהיותר'רב
התקופתיים>המשבריםאתנשכח(טוב,בהתמדה

אבליותר'העשיריםשלהחייםרמתעולהועימד

התוצאהפירורים.מעטלאהגיעוהענייםאלגם
נראה ,-20ההמאהשבשלהיחיתה,אלהמכל

יתרונואתהוכיחהקפיטליסטיהמשטרכילרבים

בגרסתומקום(מכלהסוציאליסטיהמשטרעל

לאאדםלבנילרגוםמסוגלוהואהקומוניסטית)

לחיותגםאםכימוצרים,יותרולצרוךלייצררק

טעותכאןחיתהלמעשה .יותררבבאושר

מסוימת,ראייהמזוויתמסוים,ברגעאופטית.

ארוכהתקופהפניעלבמבטאבלשכך.נראה

גםהקפיטליסטישהמשטרבבירורנראהיותר'
לבניומתמשךאמיתיאושרלהיבאיכולאינוהוא

ואינובקיומםביטחוןלהםמקנהאינושכןאדם,

ומתעוררתהשבההאובדן,חרדתאתמשכך

המציאותיתהברירה .ומשברשפלבתקופות

כלכליביטחוןופחותבחירהחופשיותרנותרה:

חופשופחותאישיכלכליביטחוןיותראואישי'

המיןלפניעומדתעדייןדברשלבסופובחירה.
יהיהשבומשטרמקימיםאיךהשאלההאנושי

וגםהאישיהכלכליהביטחוןמרבגםאדםלבני

ביןנאותאיזוןלפחותאוהבחירה,חופשמרב
(וגםתושגשלאשעדמשימה,עודוהנההשניים.

ההיסטוריה","קץעללדברמקוםאיןמכן>לאחר
השוקבשורותאתאלינולהביאלהיטותמרוב

מצוותעלהמקפידיםמומריםוכמווההפרטה,
דבר'כללהפריטאציםאצלנוגםהחדשה,דתם

העולםשלהמפותחותשבארצותאחרירבזמן

ההפוך.בכיווןהתנועההתחילהכרבהמערבי
התקשורת,שירותיאתהבנקים,אתהפרטנו

הכוונת.עלהתחבורהוהציבורית,האישית
הסוהרבתיגםבתור.הבאיםוהחינוךהרפואה

קראתימזמןלאכולה?).המשטרהלא(מדוע

הפרישהגילאתשעברואדםשבנימעניין'טיעון
משעוליםיותרהבריאותלשירותיעולים

כךכלרביםמשאביםישקיעולאואםהצעירים,

במידההדרביםנוסחו<כךחייהםלהארכתבניסיון

שירותייהיוהנסתר>לשוןשלחביבה
גםאזיהיוהסתםמן .יותריעיליםהרפואה
חוליםשצעיריםידוע(שכןיותררווחיים

מקום,מכללהפריטם.וייקלמזל~ים),פחות

עודףסרחרקיששבההברית,בארצות

והרפואהציבורית,רפואהשלומדולדלקטן
שםפרטיות,בידייםכולהכמעטנמצאת

לשלםכסףלושישמירקלחיותמאריך
לייעולתרומתםאתתורמיםוהשאר
אצלנו'בקרובלמות.ומקדימיםהמערכת
לפטורכאןזוכההביטחוןרקאצלנו.בקרוב

לאהואגםאוליאבללהפרטה.התביעהמן

הזרם.נגדלשחותרבזמןעודימשיך

המפותחהקפיטליזם'שבארצותכאןנאמר
בארץ •ההפוךבכיווןהתנועההחלהכבר

הברית,ארצותההפרטה,שלהקלאסית

מלכתחילה.מופרטתהתחבורהחיתה

יזמיםבידישםנסללוהברזלמסילות
לסלילתזיכיוןקבלתשלגביהםפרטיים,

להדפיסושיוןכקבלתחיתהברזלמסילת

זוליםפועליםאלפימאותמבחוץהביאוהםכסף.
הגדולהרווחאתאבלאדירה.מסילותרשתוסללו

ומשאותנוסעיםמשינועלאהאלההיזמיםעשו
שקיבלוזיכיוןאדמותממכירתהנדל"ן'מןאםכי

צרבפסמדוברולאהמסילה.צדימשניבחינם

האופק,קצהעדהמגיעיםבמשטחיםאםכי

בדורותהמסילה.שלאורךהעריםנבנושעליהם

הנדל"ניים.הרווחיםכלמוצוכברהאחרונים

גברוומשאותנוסעיםהובלתעלבתחרות
הרכבותחברותוהמטוסים.המשאיותהמכוניות,

וכדישירותיהן'אתולצמצםכסףלהפסידהחלו

הברזל'מסילותמערכתשלמלאהקריסהלמנוע

ההפרטה:מתהליךהפוךתהליךשםהתחולל
ולמפעילהרכבתקווילבעלתנעשתהוהמדינה
כסףמפסידותהןשאףהתעופה,חברותשלהן.
עמדוואחרותקרסוכרבמהן(אחדותרבזמןכבר

אחרישבתשורההבהלהאתניצלוקריסה>בפני

ולקבללתבועכדי 2001ספטמברפיגועי
דולרים.מיליארדיבמתנההפדרליתמהממשלה

שיפריטוועדיעזור'לאזהשגםלוודאיקרוב
חברותהרבהיולאמוכבראל-על,אתאצלנו

בשווייץבבלגיה,הברית,בארצותתעופה

מקצהדוגמאותרקהןואלואחרים.ובמקומות

המזלג.
ממשיכותהעשירותהקפיטליסטיותהמדינותאבל

בשורתואתהשוקתורתאתבעולםלהפיץ

עושותהןמדועלבחוןבהחלטכדאיההפרטה.
להןיוצאמהפשוטות:במליםכלומר'זה.את

כךכלחופשיאינוכברהשוקאצלןשהרימזה?
הןכולוהעולםעלואילומצטמצמתוההפרטה
ההפרטהואתהשוקתורתאתלכפותמבקשות

לאמדוע-אזלגלותגםעשוייםאנחנומלאה?
אםכיאומרותשהןממהללמודכאןלנוכדאי
שנייםאודברעודגםואוליעושות.שהןממה

 •חברתיים.משטריםשלמהותםעל
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ותפארת"רע"היה :,ו:וו-
שושןאדיביאסתר

לענבר

n-Lii זהיהיהאל-שניתזהיהיהם

 ;~~~י~~~: ~ו~י~:..:~~~~ס~ ~
חוזרתוכךפןאלכסנדרהמשוררכתבכךבאות":

הנעות-התנגדותתוךהרומןגיבורתומצטטת

מיליםשלהאוקסימורוניתלמשמעותןמתעתעת
ולתכניםחייה,כלפילתקפותןאלה,

לתפארת."רעמהן:המשתמעיםהאידיאולוגיים

זוחלותהןמבינה.דווקאאניהאלההמיליםאת

גמורבניגודזוחלותלמפרקת,עדהזנבמעצםלי

לתפארת,להיותיכוללאשרעהאומרתלדעתי

ביסודההיאהזאתהמחורבנתהרומנטיקהושכל
 .) 11(עמ''הנשי"המיןנגדמזימה

הראבןגילשכתבההאחרוןהרומןשלבמרכזו

יחידותהמוחלטותה,יפעתה,במלואעומדת

הרומן'גיבורת-,וברנועההאהבה.-ועוצמתה

שהדברכפיאלקאתומאודהנפשהבכלאוהבת
פתיחתטרםעודהמעוררתבכותרתכברניכר

שלאהבתהכיסופיאתאורכו'ולכלהרומן'
"עללאהובה:השיריםמשירהצעירההאשה

נפשי'שאהבהאתביקשתיבלילותמשכבי
ונו'.מצאתיו"ולאביקשתיו

שמשתרעתאהבההיאלאלקנועהשלאהבתה

שלביכלאתוחובקתשלמיםחייםפניעל
לביתומכניסתההחלהנשית,ההתבגרות

נישואיהדרךצעירה,נערהבהיותהלראשונה
עיצובדרךלה,היחידהבתם,ולידתהפיקטיביים

פוליטית,פעילהיחידה,אםצעירה,כאשהחייה

ב'עזרתבחייהמתנהלתבעבודתה,המתמקצעת
חברותיה),הצעירה,אחותהשכנה,(אמה,נשים'

מהלמותולהתנזרלפרושובחירתהלברגותהועד

והמוכתמת.הרועשתהחיים

ובולעניתמוחלטתכמהותמוצגתברומןהאהבה

ללאלתוכההצעירההנערהאתהיונקת-לוכדת

מצדה,רציונלישיקול-דעתאובחירהיכולתכל

כפיחייהבמסלוללהמשיךלהמאפשרתואינה

והערכיםהקודמיםקשריהעלכהעדשהתנהל

וברנועהשמגיעהלאחרכך'בה.המוטמעים
לפגישהאלקשללביתומקריובאופןלראשונה

היאצעיריםחבורתשלפוליטית-אידיאולוגית

בתוךנינוחמתייצב ...צעיר'ב"ולנטינופוגשת

עמ'(שם;ומאופק"זרגוף ...הדלתפתחמסגרת

 ,)םש("בואי"האצבעלסימןמתהפנטת ,) 28

אהבתהובקסםבאישיותולעד-חייהונכבשת

זרעוחייה,כללמשךלביתהיהפוךביתואליו.

כמיהתהלמושאיומבטו'קולווגופוהאחת,לבתה

לביתו-כניסתהעםחייה.ולתמרוריותשוקתה

בלבקשראחריונכרכתהיאחייו-גופו-ומהותו

נעוריה,מחברנפרדתהיאמכך'כתוצאהיינתק.

ומחליטה,ואחותה,הוריהעםהקשראתמנתקת

וערכיהעולמהולהשקפתחברותיהלכלבניגוד
להתגייסשלאבקיבוץ-הולדתה,חונכהעליהם

לצבא.

ונספגתוחודרתחובקת-כלבכל,נוכחתהאהבה

לינטענה"ירושליםהאשה:חיימרחבלתוך
המקיפיםלחפציםגם.כמו ;) 56עמ'(שם;באהבה"

שלהפיזיתבנוכחותתלויהבלתיהאהבהאותה.

האוהבת.האשהכלפיביחסוולאהאהוב
בשיאה>היאהרומןכל(ובמהלךבשיאהלאהבה

האהובשלחדרוכךדתיים:מיסטייםהיבטים

באורמוצפיםלראשונה,לההנגליםוחפציו'
המתבוננתהמאוהבתהנערהאת'מרגשיםמיוחד

זהורת-אורלהתבוננותאותהומביאיםבהם

"אוראותה:המקיפיםהשגוריםבעצמיםונפעמת

שלתחושהביעוררעצםוכל ...מחדרובקע
מרצדמאודומשמחמופלאמשהוכאילופליאה,
בלתימשהוכאילושבעולם.העצמיםבכלומהבהב

נודעעכשיורקוהנהבכל'שרויקסםורווימושג

אקסאתהמלווההמוסיקה ;) 43עמ'(שם;לי,"

נשיםשלמלאכיים"קולותהיא:הראשוןהאהבה

הטיולים ,) 33עמ'(שם;לאלוהים"שרות

שמניםגת ...כנסיות"טיוליהם:הראשונים

נתפסהמיניוהמגע ,)םש(מכולן"עליואהובה

נוגעבגוףגוף"מגעמיסטיות:איכויותכבעל
אושר'מלא'יוםעלינומוריד .מאיתנוגדולבדבר

(שם;העולם"מלואעלאושרמורידבאך'של
שיאיםרצופתאהבהשלשיאיה ;) 35עמ'

אפיפאניותחוויותבשתיהםזוואקסטטית

משמעותייםחייםבצמתיהממוקמותהתגלותיות
נועהבחייכמו-גםאשה,כלשלבחייהביותר

(הפיקטיביים>נישואיהיוםהרומן:גיבורתובר

בתה-יחידתה.לידתועם

גםכרוכהפניהובריבויבמורכבותההאהבה

ניכרשהדברכפיוהשפלה,ייסוריםבסבל'
אלקשללבואוחוליםבביתההמתנהנחווית

להגיעשלאבוחראלקהלידה.שלאחרובדיכאון
והשתוקקותההלידה,לאחרהחוליםלבית

להוויהנהייתלבואונועהשלוהמדממתהנואשת

ניסיוןדרךשמועצםהמתנה",של"הלםכאב,של
לימדת"אתההן:באשרנשיםשלהממתיןחייהן

לחכות.עצמיאתלימדתיאנילחכות.אותי
כךכללחניכהשהפכתיעדעצמיאתלימדתי

הזאת.בפעילותמצטיינותנשים ...מצטיינת

טוותשלארוכהגנאלוגיההיסטוריה,שנותאלפי
מחכהורקדבםאצלנומ,~נתבחלוןומחכותצמר

 ,) 139עמ'(שם;להתפרץ"להזדמנות

נטרולההיאהאהבהלהעצמתנוספתדרך

והעמדתהכלשהםוהנמקותמהקשריםועיקורה

ניתנתשאינהעוצמה,רבתיחידאיתכמהות

בלהט:נועהשטוענתכפיולהסבר'להשוואה
 " ...לחודרומנטיתואהבהלחודאימהית"אהבה
מתנערתהרומןבתחילתכבר ,) 15עמ'(שם;
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והנמקותמהקשריםהרומןהמספרת-גיבורת

החברתיהיוםסדרמנוטרלכמו-כןפסיכולוגיים.
האהבהלסיפוראפשריתכהנמקההןפוליטי

המתנערתהמספרת, •לרומןכרקעוהן
חייה,לגביהיסטורייםאירועיםשלממשמעותם

היסטורית''פנורמהבסיפורהתהיהשלאמציינת
גםכך ,) 19עמי(שם:כאן"אהיהאני"ושרק

"אינניהמספרת:שלערבהומעוקרמנוטרל
ביולי,לשניקודםהייתיאיךלתארמסוגלת

נערהגושעלתחשבו ,הכרחיהדבראםאבל
לפגישתהעדכך ,) 19עמ'(שם:צורה"חסר

"באהחדשה:כלידההמתוארתאלקעם
שאני ,גופיאתממלאהשאניהתחושה
זהצורה.ליניתנהוכאילו ,במלואושוכנת

ידיאתחילצתי ...קצרתיואלה ,אני-גופי

הפניםמולאצבעות,הרקדתילסדיןמתחת

תנועתן.עםבשקטומחקתיתינוקת,כמו

עמי<שם:בחלל"אניזאתשלום,שלום
44 (, 

ברומןהאהבהב.r.ימתהדיוןשלנוסףהיבט
דמותשלהמקוטבתפקודםתיאורהוא

באהבה.האחוזיםהאשהודמותהגבר

מוחלטת,היאלגברהאשהשלאהבתה

חייםמרחביעלבויתורוכרוכהבלעדית

הגברשלאהבתוזאת,לעומתאחרים.

בלבדאחדעיסוקהיאמוגבלת,היאלאשה

לשנותכדיבהואיןהרביםעיסוקיובמסרגת

מערכת ,כך .ותוכניותיוהתנהלותואת

אתמשנהאינהנועהעםאלקשליחסיו
הןופעולותיותוכניותיוואתיומוסדר

"לעזובתוכניתו •בארוךוהןהקצרבטווח

מועמדתלא ) 56עמ'(שם:לגרמניה"ביולי

נועהשלמעברהגםקל-שבקלים,בספק

ודבקותההתקדשותהנישואיהם, ,בביתולגור
אינםלכןקודםספוריםימיםלידתהואף ,בו

הזמןוכשמגיע ,והתנהלותויתרתזנבאתיםמשב

המניעיםונוסע.קםאכןהואלעצמושקבע
הגבראהבתשונים:והאשההגבראצללנישואים

מניעיההםלוולהינשאלצדולהיותוההשתוקקות
ומניעים ,הרומןגיבורתהצעירההנערהשל

הםלצבאמשעבודשחרורשלאידיאולוגיים

הצעירההאשההצעיר.הגבראלקשלמניעיו

ריבונותהגבולותיה,עלשומרתאינההמאוהבת

לעברעצמהמסבההיאשלה,והאוטונומיות

לתהות ,עולמולתוךלהתפשטמבקשת ,הגבר

 ,הרוחניעולמוואתעברואתלהכיר ,קנקנועל
עצמהמרוקנתהיא .אותווללמודלולהאזין

להתחברותומייחלתלההאימננטיתממהותה
רקשאםליהיה"נדמההגבר:עםולהתמזגות

יחלחלו ,תוכיאתואנקהבזתימחשאתארוקן

אלפלאיתאוסמוזהבמיןאלקשלמחשבותיו

לעומת ;) 75עמ'(שם:בי"שיורצוהחללתוך
 ,גבולותיועלבקפדנותשומרהגברזאת,

לספרממעטהוא ,שלווהאוטונומיהריבונותו

תחוםאתלסמןומקפידועברועצמועל

<שם:הגבול"אתלסמן"נזקקשלו:הטריטוריה
משתכנתשנועההעובדההיאסמלית ,) 82עמ'

בחדראלקואילופתוחה,שדלתוהשינהבחדר

באהבההאשה •תמידסגורהשדלתוהעבודה

עדדרוכההמתנהשלבמצבקבעדרךנמצאת
לכלאוטלפוןלצלצול ,הגברשללבואוכלות

בא,לא"אלק :מצדוהואאך ,ממנו-חייםאות

,רךץ,בןג'ל

נפשישאר,בר,
ר ~ .... ח

• , > V 

יםתרונ

הואכאשרגם ,) 143עמ'(שם:בא"לאהוא

וחוזרקצרלזמןשוהההוא ,לביקורסופסוףמגיע

בבית,קבעדרךנמצאתהאשהבחוץ.לעיסוקיו

ומשנהלמרחקיםיוצאהגברואילוקבועבמקום
גרבלהאשהביןנוסףבולטהדבל .חייומרחביאת

האשהאחרים:ולחייםנוספותלאהבותביחסהוא
אחרלהואיןבלבדאחדלגברעצמהמקדישה

בהיעדרויותיווהןהקצרותבנוכחויותיוהןבלתו
גברעםרקנרדמתישנותי"בכלהמדבריות:

יוצרהגברזאת,לעומת ,) 271עמ'<שם:אחד"

אלקכךרבות.נשיםעםוהולדהאהבהקשרי
נועהבעודמיןיחסיאיתהומקייםבתמרהמתאהב

נשיםשתיעםמתחתןהואבהמשך ,בביתוהרה

ובת.בניםאיתןומולידנוספות

ב.

שלהשוניםותפקודיהםהאהבהשלזהבתיאור
לאופןהדאגןנעניתבה,האחוזיםוהאשההגבר

באהבההאשהאתפמיניסטיותחוקרותרואותבו

 , 1972פיירסטון, ; 1967הורגי, ; 1963(פריון,

פרידמן, ; 262 • 4עמ' , 1994רתוק, ; 138-121

ביןהדמיוןבמיוחדבולט ,) 94 • 63עמי ; 1996

האשהואתהאהבהאתהדאגןמציגהבוהאופן

עיונה ,השניהפיןלביןזהברומןהמאוהבת

מאמרהבנושא.בובואררהסימוןשלהמחקרי
"המילההמרכזי:בטיעונהנפתחבאהבה""האשה

שוניםדבריםשנימייצגת'אהבה'הפשוטה

 ;) 674עמ'<שם:נשים"גבריםעבורלחלוטין

האשהמצדהאהבהראייתעלמדרבתהיאבהמשך

ללאוהנפשהגוףשלמוחלטתכ"נתינה

אחר"דרבלשוםלבשימתללאהסתייגויות,
להיותשהופכתתנאיללאאהבה ,)םש(

כותבתמהנשים,בשונההגברים,לאמונה.

פעמיםמספרלהתאהביכוליםדה-בובואר

יישארולבםבעומקמקרהובכלבחייהם,
היאהנאהבתהאשהסוברניים."סובייקטים

היאכמו-כןהאחרים",ביןאחדערךרק

מרגישהבאהבהש"האשהכךעלמדברת
שלאידיאליזציהעושההיאערך-רב,בעלת
עמ'<שם:רכשה"שהיאהאהבהדרךעצמה

שהאשהכךעלגםמדברתבובואררה ,) 679

אתמבטלת ,גברכלפימופניתהמאוהבת

נקודתשלו.הישותדרךוחיהשלהישותה
משתקפתבוהאופןביןנוספתבולטתדמיון

מחקרהלביןהדאגןשלברומןהאהבה
בהדגשתהיאדה-בובואר,שלהעיוני

באהבה:המיסטיים-רליגיוזייםההיבטים

מתובלתהמאוהבתהאשהשל"המיניות
במיסטיות",

1
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 ,קסמו ,הרומןשלמורכבותואבל
והאינטלקטואליתהרגשיתההתרשמות

מעמדהדווקאנובעיםבקוראמעוררשהוא

מתעתע.פניםכפלשלועקרוניתבסיסית

שונים,קולותשנימובעיםהרומןלאורך

הרומןגיבורתשלמפיה ,יחידראשוןבגוףשניהם

קולהואהאחדהקוללאהבה:בהתייחסויותיה
בכנות,והמגוללהרגשמעולםהנובע ,וידויי

אהבתהסיפוראתלחייהובהלימהפנימייבושר

קולהואהשניהקולואילולאהובה,עד-כלות

והואודעתניתנחרצת,נימתופמיניסטי ,רציונלי
מובעלמשלכךהאהבה.שלזותפיסהכנגדיוצא

מתוארתדרכוהמיליםלאוצרביחסזהפניםכפל

הרומנטי:בלקסיקוןלהשתמשהולםהאםהאהבה:
 ,) 31עמי(שם: " ...לבייסורירע.ד" ..."נשמה

שרירסתם ,שרירהוא"שהלבבכך:להכיראו
להיבטיםביחסגםכך ,)םש( " ...מתנפחדמי

 ,,כאמוראחדמצדוהאהבה:החייםשלרליגיוזיים
והלידההנישואיםיוםחוויתעלנועהמספרת

בולטים,רלגיוזייםבהיבטיםשימושבאמצעות

קולהאתמשמיעההיאכאשר ,האחרומהצד

היאלבתה,כותבתשהיאבמכתב ,הרציונלי

חירשת"נולדתילחלוטין:מהםמתנערת
(שם:וגאולה"ונשמהלנצחולנשגב,לאלוהים

לנישואים:הפניםכפוליחסהגםכך ;) 37עמ'

גופהנפשהבכלאותםמממשתהיאאחדמצד

 ...ושובשובמתכחשתהיאהאחרומהצדומאודה,
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למשלכךחייה,לגביותקפותםלממשותם

רק"אלהנישואיה:דברעללאמהבהודעתה

חופהלישישאומרתזאת ...פיקטיבייםנישואים
לאאתגרש,אניכךושאחרמחרתיים,ברבנות

מנהגסתםזה ,בעינינחשבותשחתונות

באמת"נישואיםלאשאלהתדעיאבלפרימיטיבי,

פניםכפלשלזובסיסיתעמדה ,) 75עמ'<שם;

נערהשלאפשריהבלתילהריוןביחסהגםניכרת

חייהכבסיפורזוגהבןעל-ידישננטשהצעירה

וחשה:ההדירןעלשומרתעצמההיאשלה,

-כקדושנתפסקדוש.ליהיהעצמו"שההריון
 ,החלטתילאממש ,החלטתישככהמשוםלא

(שם;מהותו"בעצםבעיניהיהשכזהמשוםאלא

שהיאכפיהתבוניתעמדתהזהומול .) 96עמ'

 ,פמיניסטי ,פרובוקטיביאחרבקולמתנסחת
שלההפליטהשאריתאתמלווה"הייתירציונלי:

עמ'(שם;הפלה" ...שתעשההגונהלגניקולוגית

ביחסגםמובעתכזומתעתעתאמביוולנטיות ;) 96

הוידוייהאישישהקולבעודאהבתה;למושא

-היחידחייהלגבראהבתהסיפוראתמספר
עדיפותהעלמצהירהתבונישהקולהריאלק,

מיאתלבחוריכולתי"אילונשים:אהבתשל

 ...גברולאאשהבוחרתהייתי ,נפשיבכללאהוב
איןשבמציאותאלואליפנהשהרגשהיהצריך

וידי ,איננוהגברובמציאותבלעדיהן.קיוםלי

עמ'(שם;בזמן"הופיעותמידרחמניותנשים

הגיבורהשלחייהליבתשהיאהאהבה ,) 155

על-ידימכונהסיפורה,אתמגוללכולווהרומן

רגשית"כ"אפילפסיההדעתני-פמיניסטיהקול

האהבהשלגדולהכיו"המפגע ) 175עמ'(שם;

עמ'(שם;מייצרת"שהיאהלבקור-הרומנטית
175 (, 

לגיבורהביחסהפניםכפלאתלעצבנוספתדרך
הרומנטיתהאופציהאתבחייההמממשתהנשית,

הנשיות,דמויות-המשנהבאמצעותהיאתום,עד

מקוטבותוגםביותרלהקרובותגםבה-בעתשהן
לחייהביחסחייהןובאורחבדעותיהןלחלוטין

מריםהשכנהאחותה,אמה,הןכאלושלה.

יצירהאחתיצירתה:פריהנשיםשתיובעיקר

אתהנושאתספריה,שלהבדויההדמותדמיונה,

ודלף,נירה-היאשמהשלהתחיליותהאותיות
ודלף,נרו-קודמתספרותיתדמותוהמהדהדת

יצירוהאחתנדירים,פרחיםוחובברווקבלש

שישההשלכותכלעל ,הגרבתהבטנה,פרי

באישיותהוזרהגרהגםשהיא ,הגרשלבדמותה
הוריה.שלהמורכבתלאישיותםממדיתהחד

ספרי"גיבורתודלףנירהשלהזאביתדמותה

זושללדמותהממדעודמוסיפההמושלמת"
ילדים,נטולתרווקההיאאותה:שבודה

עמדותיה,עללוחמתרציונלית,פמיניסטית,

לגברים:ביחסהרמהבידושולטתכוחניתחזקה,

גםהיאכזו .) 221עמ'(שם;ומזיינת""משכיבה

ונראהבתבונהונוהגתהפועלת ,הרגהיחידהבתה

עמ'(שם;מאידיאות"כולהעשויה"היאכאילו
מימושיםמייצגותאלונשיםדמויותשתי ,) 231

אתהמשקפים ,אלטרנטיבינשיאנישלשונים

אילמלאהמספרת,שלהפוטנציאליתדמותה
שמעידהכפיהאהבה,במחלתוחלתהבאלקפגשה

"אלמלאלבתה:בהקשרעצמההמספרתכךעל
אניגםאוליאלק,אלמלא ,נשמתיאתפגשתי

ניכרהפניםכפל .) 231עמ'(שם;כמוה"הייתי

גיבורת ,וברנועההארס-פואטי:בהיבטגם

העיקריסיפורהאחד:מקולביותרכותבת Iהרומן
אהבתהסיפורהואראשוןבגוףמגוללתהיאאותו

אתלאבד ...בווידויהנשמהאת"להוציאלאלק:

 ,לדבר ...עלי,לדברעליולדבר ...בווידוינשמתי
כנראהכךלשם-לדעתעצמיאתלדבר ,לדבר

 ,האחרהקולואילו .) 9עמ'(שם;היום"התכנסתי
והמובעודלף,נירהשלהבדויהבדמותההנטמע
הנשיתהאופציהשלקולההוא ,שלישיבקול

למספרת.המקוטבתהאחרת

שימושעל-ידיגםנוצרתהרומןשלמורכבותו

ב"הקשרותפקודיםרב-פניםדחוסאינטנסיבי

שלדברך ,) 1986 , 368-231(מירון,הספרותי"

קודמותספרותיותאהבותמאזכרתהיא"רמיזה"

כדיויוליה''רומיאואתמזכירההיאלמשלכך

וכדילאהבהגירתפסיכולוהנמקותכנגדלטעון

"תחשבוהאהבה:שלועוצמתהטיבהאתלתאר
עליה,באההאהבה ...ויוליהרומיאועללמשל

כדמות.אותהחוללההאהבהאותה,חטפההאהבה

מתעקשמבוהלאידיוטרקכזאתברקמכתומול
הקשרבאותו ,) 18עמ'(שם;ה'למה?'"על

טריסטןשלאהבתםגםושובשובמוזכרת

'פונדקגםכמו ;) 19עמ' ; 207(שם;ואיזולדה

ונשנהחוזרשימוש ,) 107עמ'(שם;הרוחות'

שלוש'זמרלשירבהקשרמופיעב"ציטטה"

ללכתליתאמר"אםאלתרמן:שלהתשובות'

אשרכל ...אחזורלאלחזורלאתאמראםאלך;

יהיה /לשמוח.ואוסיףאעשהותשאל;תבקש
כוח"לייחסרלאלעולם /,קליהיה ,אהוביטוב,

טורישלונשנהחוזרציטוט .) 109עמ'(שם;

הרומנטיתהאהבה.ח.מתלהעצמתמשמשאלהשיר

כמודומות,קודמותאהבותשלהדהודעל-ידי

אהבהכלפיהאמביוולנטיתהעמדהלביצורגם

הנשיםדמויותשלניגודיאנלוגיולעיצובזו

בשירודלףנירהגםמשתמשתלמשלכךברומן.

ושרההפסנתרלידמתיישבתהיאכאשרזה

אתמכאיבבננהבקשרהכפותהשב"כל"בכיר

אופייחפיעלשהיא,אלאהתשובות",שלושזמר

"לא"המילהאתמשמיטההפמיניסטית,ומהותה

עמ'(שם;אוכל"לאאהוביזאתאת"כימהטור:

שלהמקובלתמשמעותואתמהפכתובכך ,) 110

המאפשרתפרודית,משמעותלוומקנההשיר
 ,הגרמגיבהגםכךחתרני.באופןאותולקרוא
באומרה:זהשירכלפיוההגיונית,הדעתניתהבת

הזההשירכמהשיבינו ,הציבוראתלחנך"חשוב

מתוךמופיעותנוספותציטטות :>םש(שובינסטי"

מאתעניים',ב'שמחתהמצוייםשוניםשירים

בעוצמתומהדהדתמשוכפלתובכך ,אלתרמן
הןמוצגתשהיאכפיהרומנטית,האהבה.ח.מת

 ;נפשיש<אהבהאלתרמןבשירתוהןזהברומן
 ,) 153עמ' ; 1972אלתרמן, ; 108עמ'

לקוחהושובשובברומןהחוזרתנוספתציטטה

לא"שובפושקין:של ,ניןאזנייבגנימתוך

חרדה"אומללת,;פשוטה,מאוהבת,תינוקת

מתוארתדרכהכאשר ) 158עמ'תשי"ג:(פושקין,

כיסופיבה,שחלהשינוינועה,שלהתבגרותה

עולמואתולהכירלינוקרצונהגםכמואהבתה,
גדלעליההרוסיתהספרותדרךאלקשלהרוחני

קורא.הואואותה

חוקרותשללתיאוריותההיענות-לכאורה

האהבהשגורמתהנזקאתבתארןפמיניסטיות

שלהבסיסיתהעמדההאוהבת,לאשההרומנטית

ההיבטיםלאהבה,ביחסוהקולותהפניםכפל

,כולםהספרותיההקשרגםכמוהארס-פואטיים,

ומוכליםשותפיםלהיותכדיברומןמצויים

המתבוננתהמספרת,שלהעקרוניתבעמדה
ונותנתמאשרתחוזרת,השניםממרחקבאהבתה

ועדיין ...ושמונהשישיםבתובר"נועהתוקף:לה

ועדיין ,שאיננומהואלשאיננוזהאליוצאהלב

עמדה ,) 9עמ'(שם;מגע"לזכרמתקמרהגוף

"הטרובדורהכריזמטיהמשוררבדבריגםהניכרת

 ,(הלפריןלבו"לבחירתרומנסותהשרתואריפה
שמועל(שאוליפןאלכסנדר ) 13עמ' , 1989

אלכסנדר--הגיבורהשלאהבתהמושאנקרא

 /לתפארת,רעהיהטוב,לאזההיה ,"כןאלק>:
זהיהיהאםגורלות:;החורץהאלליעדאבל

עביהאהבהאותהרקאחרת,זהיהיהאל-שנית

זהיהיהאל-שניתזהיהיהאם ...וסוררת,

 •באות".אותיהיהכך ,כךיהיה /אחרת,

ביבליוגרפיה
 2000כתרהוצאת ,נפשישאהבההראבן:גיל

שיריםבתוך:עניים""שמחת , 1972 1נתןאלתרמן

המאוחד.הקיבוץ Iשמכבר

-פןאלכסנדרכוכבים,שלכת 11989חגית,הלפרין
פפירוס. , 1940דעויצירתוחייו

:אוריבתוךהנצח"שלבאפו"חחים 1 1986 1דןמירון

 • 368עמ'ירושלים,ותעודות,רים pמח-נגסיןניסן

231 • 

ספרית ,אוניגיןיבבניתשי"ג, Iאלכסנדרפושקין

פועלים.

בלילילותבתוך:"וידוי"תשמ"ה, Iאלכסנדר Iפן
 , 123 • 121עמ'המאוחד,הקיבוץהוצאתגג,

אבהבתוך:לבינו""בינה 11996אריאלה,פרידמן

קוהוצאתהנשית,בזהותוכוחאינטימיות-מאהבה

 • 93 • 63עמ'המאוחד,הקיבוץאדום,

ול pה :בתוךהאהבה""במילכוד 11994 1לילירתוק

עמ'החדשה,הספדיהעברית,נשיםסיפורת-הארח

262-264 • 

D~ Beauvoir, Simone. The Second Sex. New 
York; Vintage, 1952. 

Fairestone, Shulamith. The Dialectic of Sex. 
New York; 1972. 
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 ) 1995הרצאה,שלפורטרט(או

פלגדורית

בתוםהערבמנחהאמרוגיר'דמיין [)

שיאיםשנילשבורהצליחהההרצאה, .

הפעמיםבכמותהאחד'הזה:באולם
-והשניההרצאה;במהלך'זיון'המילהשנאמרה
זמןפרקלמשךהרבקהלהאתלרתקבהצלחתה

ואכן'הפסקה.שוםללאשעתייםכמעטשל
קהלממש:שלהישגספקבליהואהשניההישג

למאמציםרגילאינובאוקספורדהסטודנטים
ההרצאהשעותמספרהקשבה.שלמדיממושכים

אינושבועמדילספוגנאלץשהואהפרונטלית
למתקבלכאןשנחשברצופההרצאהומשךרב,
לשעה.מעברהרבהלאכללבדרךהואהדעתעל

המזומנתהמסהעלמראשידעכנראההמנחה
ייאמרלערב,תרומתושכןהמאזינים,לקהל

בתחילתמשפטיםבשניהסתכמהלזכותו'
המיותרתהצגתהעלהתנצלות<בעיקרםההרצאה

הלא-בסופהושנייםידועת-השם>,המרצהשל
כאן.שצוטטוהמשפטיםשניהם

כמוהיטב,כאןמוכראכןגריוז'רמייןשלשמה

קתדרהלהיששהרייותר'אוליהעולם.בכל
היריבהשהיא~אוניברסיטהבאנגליה,קבועה

עוררבואהקיימברידג',שלנו'זושלהנצחית
בנפרדשמעתישלהההרצאהעלעצום;עניין
כאחד.ומרציםסטודנטיםאנשים,וכמהמכמה

המשמשהזואולוגיה,בבנייןהגדולהאודיטוריום

בעיקראדם.וגדושמלאהמוניות,להרצאות

באולם.ושםפהבזוקיםגבריםכמהכיאםנשים,

המרצה,שלבואהלפנירבזמןמתמלאהאולם

ימצאולאפןכמוני' Iחששושהבאיםמפניכנראה

השורותבאחתיושבתאנילהרגלי'בניגודמקום.

אתלקלוטאצליחשלאחוששתהראשונות;

לאלגמריחשששפתי.שאינהבשפההדברים

מדברתגריוז'רמייןשכןשמתברר'כפימבוסס,

רוצהשהיאמהאתלהעבירלהחשובוברור.חזק

מילהכל-יגיעושהדבריםדואגתוהיאלהעביר'
ומילה.

מוקפתמגיעה,היאהנקובההשעהלפנידקותיים

המנחה,הואמביניהםאחדמקורבים.שלפמליה

ז'רמייןבקצרה:אותהמציג-לא-מציגשכאמור

הזמנה , xשםעלההרצאהאתכאןנותנתגויר

בתשלוםגםהסתםומןכבודבהרבההכרוכה
שהכינהניכרביושר.אותוהרוויחהוגירנכב.ד

להעבירשאיפהומתוךהיטב,הכןהרצאתהאת

עיקריאתהאפשרככלוממוקדברורבאופן
ושאותםאלה,בימיםאותהשמעסיקיםהדברים

בחדרהןעצמה,לביןבינהללבןכעתמנסההיא

באולםכאן'והןבקיימברידג'שלההעבודה
שהיאמציינתהיאמלכתחילהההרצאות.

שאלומשוםבתגובות,האפשרככלמעוניינת

אותם,לבחוןהדברים,אתלגבשבידהיסייעו

הכןעללמחשבה.חדשיםכיווניםלסמןאולי

נעזרתאמנםהיאעבה.דפיםערימתשלפניה

בהםמציצהרקמקריאה,אינהלרובאךבהם,
ההכנהעבודתלקריאת-כיוון.פעםמדי

עדמתבררכךבהרצאה,שהשקיעההדקדקנית

בנקודותחידודדברישזירתגםכוללתמהרה,

הןהמשמשותהתבדחויותברצף,מסוימות

מקולנוחאפשרותכהפסקות-התרגעות,

למטרותוהןההרצאה,שלהאינטנסיביהמחשבה

עלנסובותהגדולברובןהבדיחותשכןאחרות:
גברים.

'עדיין'אומרתאניעדיין.נאה,אשההיאגריו

שמאפשרותכזאתשטחית,רגעית,בהתבוננותכי

כבתאשהנראיתהיאהרצאה,שלשעתיים

-שלההחמישיםבשנותאופןבכלאו-חמישים
השניםבמהלך'אךמאודנאהחיתהשבצעירותה

שמאאוהחיצוני:במראהדומה,עניין'איבדה

-עמדה?הצהרתכלשהי'הצהרהבהופעתהיש
מרושללאאם Iמשהוישהופעתהבכלאופן'בכל

'איןכאומררוח,קצרחפוז'בוודאיהריממש'

היותהאלה.'כגוןקטנותעםלהתעסקזמןלי
מידניכרומהירהעצבניתאשהגריושל

הרחבותבמחוותדיבורה,באופןבתנועותיה,

המתמרדשערהאתמחליקהשהיאבאופןשלה,
כשיערגםדומה,ניכרת,הזוהתכונהלאחור.

לא-כל-הנבואההסידורמניסיוןשנחלץעצמו'
חשמלשלבעננהמתעופףוהואשלהנחושכך

בפתחהקשורבצעיףראשה;עברימשניסטטי

שהשמלהבאופןקשור;לגמרילאאבלשמלתה,

שאומרת,אשהכאןישגופה.עלנחה-לא-נחה

זהלאאבלנאה;להיותיכולתיאונאה,אני I'כן

ובכוונתייותר;חשוביםדבריםישהחשוב;בעיני

אליהם'.גשתל

ביותרהטובהההצדקההיאאופן'בכלהרצאתה,
מצוינת.הרצאהזוהישכןמשדרת.שהופעתהלמה

ומעברומיקוד'חדותברור'כיווןבעלתמרתקת,
מחשבהבהנושבת-המעולההניסוחליכולת

שלמכבליםבמובהקהמשוחררתרעננה,חדשה,

שלזו(כוללקודמתמחשבהמכבליקונוונציות,

מקובלותומדעותקדומה,מדעהעצמה>,הדוברת
לאדםובפרטלא,וכללכללקל.לאוזהבכלל.

בפניעומדהואותמידמחשבתו'עלשמחייתו
שעליואליו'שהגיעבמקוםלהישארהפיתוי

שהיא'ככלגריולהיאחז.משם,לזוזלאפרסומו:
רוצהשהיאמטרהלהיש-במחשבתהחד-כיוונית

בולדוזרכמואליהחותרתוהיאאליה,להגיע

אח.דבמקוםלהיתקעמסרבת-עפרבערימת
מפחדתלאהיאהלאה:תמידהלאה,חותרתהיא

אוהמבטאתלהזיזהחדש,את<ולתפוש>לתפוס

היאשהיוםבכךלהודותאחרת,אותולמקד

יפה.וזהפעם.שחשבהמכפיאחרתחושבת

מעטלאגריו:שללהופעתהלחזוררוצהאני

מציגאדםשבוהפיזיבאופןמתבטאמהאישיות

ואולימאיפור'נקיותפניהבכדילא .עצמואת
 1לאחוררגעמדיהשיערמועףבכדילאאפילו

מכוון.כמעטשהואמשהוהזהברישולישמבוטל.

באופןזקופהלאגםוגבוהה,לאגוירשלקומתה

ימיםכמהכאןשהרצהמילד'אותרושלהמרשים

משוםבהאיןקדימהרכינתהאךלכן'קודם
קצר-רצוןאותורקוכלל;כללקומהכפיפות

מהירהגריושיחה.לבנייותרמהרלהגיערוח

המאפייניםאחדזהוכברק,מהירהמאוד'

קוצר-הרוחאתבהויששלה,ביותרהבולטים

במחשבתםמאודמהיריםשהםלאנשיםהאופייני

ובדיבורם.

+-
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אתבהםלדאותקלסמויהסיבהשמאיזופניה,

שלמסגרתכמוהםשחיתה,הצעידההנערהפני
השרידיםמעט:נשמטהשהתרופפה,ההםהפנים

בדיוקאינםשובדומה,הפנים,ותוויהתרופפו

מתחתקצתאלאלהיות,צריכיםשהםבמקום

שהיאבשעה,בפרטדגידשלהופעתהכלאבללו.

הנשמטשעדהאתקצרת-דוחבידהצידהמסלקת

אכפתלאזהכל-אומדתעיניה,עלושובשוב
לנסותמאמץשוםאיןחשוב.אינוזהכללי:

לגבולן.פניםלהשיבהמעוות-לכאודה,אתלתקן

אצלכךכל(הנפוץזהכלמקוםאתולא:לא
עצבנותאותהתופשתבנות-גילה>מסוימותנשים

לעיקר.למטרה:להגיעהחותרתקצרת-דוח
סוף,סוףלהביא,הוא ,גדידעבוד ,והעיקר

הציוויליזציהמכבליהנשיהמיןשללשחרורו

-פטריארכלית.הגברית

פשוטכךכלשהואמשוםמרביקגדידשלהרעיון
שלאיכולהשאינךכךכדיעד .נכוןכךוכל

זהעלחשבתשלאזהאיך ,עצמךאתלשאול

לשחררמהפחד:להשתחררהיאמטרתהקודם.
עצמהאתכל,קודםלשחרר,מהפחד:נשים

עצמהאתלהביאמרבההיאשכן ,מהפחד

-תחושהיוצראהדה,מעודדוזהכדוגמה,
שוויון:של-לאואולי ,אוליאשלייתית,
והמדכא,והכובלהמגבילמהפחדלהשתחרר

הכוחמסמליובכללהאונס,-הגברימהאיום
בסךזהמההפאלוס.ובראשונהובראשהגבריים,

הכולבסך-משונןבלעג ,גדידשואלתהכול?
(האםמדשיםלאמאוד ,ארוךלאפל;ךאיזה

אינניהודו?תרנגוללגדוגדתהדמיוןהוזכר

בריאתומטבעשנועדשכן>,דומניבטוחה.

לגדוםיכול ,כןואםהנשית,לואגינהלהיכנס

אחדאבזרכלמתחיבתנזקפחותערוךלאין
 •דגידשואלת ?מפחדותאנחנו ,כןאםממה,לשם.

אחדשכןרגע.נעצורוכאן-מראההסטטיסטיקה

גדידשלההרצאהאתשהופכיםהדברים

יישמעאוליפניושעל,ובאופןכךכללמשכנעת
ההסתמכותדווקאהוא ,כךכללמעניינת ,מופרך
ומצאה,שטרחהסטטיסטיקותעלשלההרחבה

הסטטיסטיקה ,ובכןיזמה.אףהסתםמןחלקןואת

בעימותיםשמקודםהמוותמקדישאחוזמראה

מקדימאחוזערוךלאיןגדולגבריםביןאלימים
הדובמזאת,יתדהלאונס.המתלווההמוות

המשפחה,בתוךמתרחשהאונסמקדישלהמכריע
היכרותביניהםשישאנשיםשניביןלפחותאו

חותרתאליההמטרההיאוזו ,כלומד .כלשהי
בחופשיותללכתמנשיםהמונע-הפחד ,גדיד

מהןהמונעללכת,רוצותהןשאליהםלמקומות
לנהוגמהןהמונערוצות,שהיוכפילהתלבש

פרופורציהכלחסדהוא-בכללבחופשיות
אומדת ,שצדיךמהלמעשה.למציאות,לאיום.

מזיק,הפחדכיגם ,לפחדלהפסיקהוא ,גדיד

לפח.דממהבאמתשאיןבגללכלקודםאבל
זיוןכאללאונסתתייחסיגדיד:שלטענתה

טענתה,עיקרבעיניוזה-תתניאלמפוקשש.

אל-שבהביותרהחשובהחלק
אל •חייךאתלהרוסלותתני

עצמי,תיעובאשם,דגשיתתמלאי

ולמה?מהעליאוש:שנאה,
ידיהאתופורשתגדידשואלת

בזיוןמדוברהכולבסךבפליאה:

זה.עלעכביתתאלמוצלח.לא

-כלקודם ,ובעיקרהלאה.לכי
ביותרהחשובהחלקשוב, ,וכאן
אל ,שכךמאחד-טענתהשל

תתניאלמלכתחילה. .תפחדי
 ,צעדייךאתולהגביללהצרלפחד
להכתיבלאוכמהכמהאחתעל

מהלארוצה.שאתמהעשיאותם.
מהרוצה,חיתהשהקונוונציה

(מנקודתהפטריארכלישהמנגנון

צדק,בליולא ,גדידשלמבטה

הממשלתיים-המוסדותכל
חלקהםעירוניים-ציבוריים

עצום:פטריארכליממנגנון
היתד)וכלמשפטבתימשטרה,

גריוז'רמיין

רוצים.היושהגרביםמהרוצה,היה

קצרת-דוחבתנועהמסיטהוהיאחופשייה.היי

מעיניה.החשמליותהבהירותהשערותאת

 ,אפילומרתקיםמעניינים,דבריםהרבהיש
שלאמיתיחידושחלקם •גדידשלבהרצאתה
מסויםבכיווןמיקוד ,חידודחלקםהתבוננות,

ידועיםוהדבריםאומדת,היאמוכרים.דבריםשל

הבסיסית,טענתהלחיזוקמשמשיםהםכאןאך

אמיתייםוהצדקהבסיסחסדפחדאותו-שהפחד

שהיהמהשלוהחמדהלסיבוךהגודםגםהוא-
'זיוןאותו ,גמדנוופשוטאונסלהיותיכול

אינהפחדאחוזתאשההגדרתה.לפימפוקשש'

חיתהשאילובעודבכלל.אונכון.לחשובמסוגלת

אפילומצליחהחיתהאולילחשובמסוגלת

או ,איכשהואותולנטרלמהמצב,להיחלץ

תיטהפחדאחוזתאשהמזאת,יתדהלהימלט.

המאייםהגבראתלרצותכדידברכללעשות

מעיןשלנבוןלאהמאודהמעשהכוללעליה,

אומדת'בטוב',אתךאשכבאניאיתר:'עיסקה'

אותי,תהרוגלאלי.תזיקלאואתההזאת,האשה

כאלה,במצביםשקודהשמהבעודבי.תתעלללא
אתלעצמההורסתשהיאהואהטוב,במקדה

ובמקדה ,לדיןהאנסאתלהעמידהאפשרות
ברע.גםב'טוב',גםאתותשכבהיא-הגדוע

השכנועלהטבכל ,דגידומדגישהחוזרת-העניין
כמעטישההתדבחותאףועלכוחותיה,בכלשלה,
כוחבכללדפוקשלהבניסיוןנואשותאיזו

העניין-שומעותיהשלדעתןדלתעלאגרופיה
לפח.דממהאיןכלל.לפחדלאהוא
שחייההואגדידאצלביותרהמענייןהדבראבל
לפחותשלהגמורהההפרכהלכאודההםשלה

שהיאכפינאנסה,דגידשלה.הטענהשלאחדפן
 ,בכךצודקתוהיאלהחשובזה-להזכירמרבה

לביןבינההנוצרלקשרעצומהתדומהתורםזה

לומדקשהאבלתשע-עשרה.בגיל-שומעותיה
לאאפיזודהכאלחיתההזהלאונסשתגובתה
אתעיצבהזההאונסמפוקשש','מיןמוצלחת,

ילכושחייההכיווןאתלמעשה,קבע,הואחייה.
גדידשלחייההוקדשווהלאהרגעמאותוכיבו:

אונס,ששמההזאתהתופעההזה,הדברלחקר

נכוןיותראובכלל,הנשי-גבריהמאבקולחקר

הםבההקובעיםשהכלליםבחברההנשיהמאבק

התחוםאתלמדההיאופטריארכליים.גבריים
מרצההיאתיאוריות,בווגיבשההגתההיאהזה,

לשיםישוכאן .ממנומתפרנסתאפילוהיא ,עליו

אבל ,לעיןמידנדאהאינושאולילהבדללב

לחייה,כיווןנתןאמנםהזההניסיוןכלל:דקאינו
אותם.הדסלאהואאבל .כןזהחייה,אתעיצב

תוכן:להנתןהוא ,להיפר .לוהניחהלאהיא
הזההאונסלמענו:להיאבק ,בולהיאבקמשהו

חסומותשנותרותובנותלהאיפשדספקבלי

מהותשלהדבליש .בולהתנסותנאלצהשלאלמי

אירועלבין ,בחייךמכריעגודםשהיהאירועבין
(וזאתאונסמצליחקרובותלעיתיםאותם.שהדס

מודעתגדיד-האנסשלמבטומנקודתהצלחה,

להביאהנאנסת:שלבחייהחורבןלחולללכך>
לדגשיעצמי:עדךתחושתשלגמורלביטול

היאשנאנסה,הנערהשהיא,להדגשהאשמה:
שנתקלומיבזוי. ,,מחוללחסד-עדךיצודמעתה

מסוגלתלא(אניכזאתנערהבחודה,באשה,

להמעיטיוכללאילדה>,עללחשובאפילו
עושה.שגדידהעבודהשלבחשיבותה

זועבודתהאתעושהגדידאיךלדאותגםמעניין

עבודהספקללאעבודהשהיאעבודה-
לוחמתהיותהאףעלשליחות.מיסיונרית,

אדםהיטב,מעוצבתבשמלהאמזונהלמטרה,

תחושהמתוךהפועליםהאנשיםככלחד-כיווני
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שהרבהכפימייגעתאינההיאיעוד'של
 ) cause (במטרההמקובעיםהאלהמהאנשים

לאלפחות-להיותעלוליםויחידהאחת

ההומורבחושמעטלאמשתמשתהיאבהרצאתה.

שאףהומורחושאמנם,-השומעותושלשלה

פיעלואףלפעמים,גסקצתחד-כיווני'הוא
'תהיות')(ואפילוכאמירותמנוסחיםשהדברים

ההולםקורנס,למעשההואושנונות,קצרות

ראשי-ראשיםאותםעלושובשוברבבכוח
הזההקורנסאתמנחיתההיאלפעמיםהגברים.

לומרשקטבמצפוןאפשרהוגן.לאבהחלטבאופן
אבלכזאת.היא-מניפולטיביתשהיאעליה

שהקדישולוחםלמטרה:לוחמתהיארגיוז'רמיין

באמצעים.בוחלאינולמטרהעצמואת

הוגנות.תמידלאהזההקורנסשלמהלומותיוכן'
שישבלגלוגמשמשות,הןאיןקרובותלעיתים

סולידריותליצוראלאהגברי'המיןכלפיבהן
שלחשבונםעלשומעותיהקהלוביןהמרצהבין

חיציםרגיושולחתעודכלכיהם:באשרהגברים

גבריעדייןספקבלישהואבממסד'שנונים
כשהיאבטענות.אליהלבואאפשראיבמהותו'
שכלאינדיווידואליםסתם,גבריםעלמדברת

ההגינות.גבולותאתחוצההיאבמינם,חטאם

באחתשישבהלא-צעירהגברהרגישספקבליכך

שכמעטכךכלבובערזעמוהאחרונות.השורות

עצמו:אתלהביעהצליחובקושיכשדיבר'נחנק

אניילדי:ואתאשתיאתאוהבאניגבר;'אני

פירושהאם-אחתאףאנסתילאמנקה,מבשל'
לראותומרתק-אצלי?'בסדרלאשמשהוהדבר
כשורתחילהבוש'נכנסה'אחריגריו'איך

מרגעמתרככת,קדימה,ראשלנגוח,מסתער

המסתתריםהפגיעהרגשיאתקולטתשהיא

שאיןלהסבירבעדינותומנסההמתקפה,מאחרי
אלאאחרים,מסוימיםלגבריםאואליו'כוונתה
ביושרלבחוןאםנכון'בדיוקשלאמהלממס.ד

במהלךגבריםחשבוןעלשלהההתבדחויותאת

(ל'ירידות'שלההדיגרסיותאמנם,ההרצאה.

לתבלשנועדוהלצוןבדברירקקיימותמכלילות>
וליצורמושכת,יותראותהלעשותההרצאה,את

גופהההרצאהשבקהל:הנשיםעםסולידריות

ממרחקלינדמההפחותלכלכךמהן'נקייה
שנכחוהגרביםקמצוץשמבין'אגב,מענייןהזמן.

שאלשלאאחדהיה'לאגדותיועלהמלאבאולם
הקיצוניההבדלאףעלכלומר'בסופה.שאלות

השאלותכמותהקהלים,שנישל~נוכחות

לכמותכמעטזההחיתהגבריםידיעלשנשאלו

מעידזהאולינשים.ידיעלשנשאלוהשאלות
אמיתיחינוךעלאחרדברמכליותר

לתחושתהסברים,לתבועלזכותלאסרטיביות,

לשאלהערךשישבהכרההמתבטאתעצמיערך
עצמהאתמוכיחההזאתהתחושהבאם-שלי

לא.אוכמוצדקת,
מעגלאתלהשליםאםהיותר-נוקבת,השאלה

ידיעלאלאגברידיעללאנשאלהההרצאה,
נדמהכךהמערבית,הודומאיישחורהאשה

אשהלאאופןבכל-מאפריקהואוליממבטאה,

עזכההיהמבטאהבאנגליה.וחונכהשגדלה

שקשהבדיבור>פגםלההיהשאף(יתכןומסלף

לאטלאט,דיברההיאאומרת.היאמהלהביןהיה

לעניין!סוףסוףשתגיע-להרגיזעדלאטמאוד'
אבלגיחוך:עדכמעטוצורםרםהיהוקולה-

במהלךמוצקה.חיתהאליה,משהגיעהטענתה,

מי-איןשלדעתהמפורשותגריואמרהההרצאה

להגנהשונותשיטותללמודטעםיודע-מה

לאשזהמתבררכילמשל'מגע,קרבעצמית,

טעםאיןוכמהכמהאחתועלמועיל'כךכל
אלאאינןשאלומאחרהרשמיות,לרשויותלפנות

והכולהגברי-פטריארכלי'השלטוןנציגות
הנאנסתנאלצתגהינוםמדוריאילויודעים
המשפטבביתובעיקרבמשטרהתחילהלעבור'

גרועעדותן'לפיהתהליך'קרובותלעיתים-
להתפתחהואלעשותשצריךמה .עצמומהאונס

ההשפעהאתלהשיל-מהפחדלהשתחרר-

בראש-הגבריים,המיתוסיםשלהמשתקת

בחופשיותולפעולהפאלי'המיתוסובראשונה
מןהאשהאמרהיודעת,את .לנושנכוןמהלפי

שתמידמהאתלימזכירמציעהשאתמההקהל'

עלבוןבךמטיחיםאםבאוניברסיטה.לנואומרים

שאכפתלהםתראיאל •תגיביאלצבעך'בגלל
אומרת,ואנילהפסיק.להםירגוםשהכימהזהלך.

ולבלוע,לשתוקצריכהאנילהיות?צריךזהמה
היאמציעהשאתהחרבזה?בכללהילחםולא
חותך.השניהצדוגםפיפיות,חרב

בעיה.כאןישהסכימה.גריובמפתיע,לאאולי

העבודהבחדרעליה,תחשוב-ודאי-אוליוהיא,

האשמולבקיימברידג',שלהוהמרווחהעתיק

 •באח.הבוערת
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 , Anna S wirszynska ) 1909 • 1984 (םרריראנה

ומחזאית.משוררת

מלחמתאחריוארשה.אוניברסיטתבורגתוארשה,ילידת
הקולותאחדהיאסווירבקראקוב.חיההשנייההעולם

בהגותההמרכזיהרעיוןהפולנית.בשירהביותרהעצמאיים

והגוףמכאןתודעהשלבפיצולהאמונההואהלירית
בגוף,לטפלמרבהסווירשללשונה .מכאןהמתכלה

נרחבתהתייחסותישומאידך Iשלוהביולוגיותבפונקציות
עצמה>המילהאותהזאתהפולנית(שבשפהלנשמהלנפש,

מטאפיזי.מימוליצירתההמעניקה

הפולניהמשוררידיעללאנגליתשתורגםמשיריהמבחר

לאוגרוהמשוררעםביחדמילוש,צ'סלאבהנובלזוכה
 Talking toהכותרתתחתהבריתבארצותפורסם ,נתן

My Body הקשהשמהלקיצורהאחראיגםהוא(מילוש
פולנית).דוברשאינומישלבפיולהיגוי

שלהראשונההפמיניסטיתהמשודדתחיתהסוויראנה

ובסבלןבצעדןהשתתפותמתוךנבעשלההפמיניזםפולין.
גםיוצאתהיאגברים.ידיעלומושפלותמוכותנשיםשל

הקשישותהלא-נאות,היום,קשותהנשיםשללהגנתן
מצדלהתייחסותזוכותשלאנשיםאותןכלוהבודדות,

מאופקתלקונית,בשפהזאת,קיימות.היולאכמוהגרבים,
מוכיחה.ולאשופטתלאמתבוננת,שלריחוקומתוך

מאבקה Iהאמריקאיהפמיניזםמןבשונהשלההפמיניזם

מעמדי.מאבקשלאופינושא

המתרגמת
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אירועיםספרים,מוספים,

ההרסאיש

ה-שנותמאזביותרהגרועהחיתה 2001שנת

ירדהעסקיהתוצר ,-3%בירדלנפשהתוצר : 50

2,1ב תוצר ,-4,8%בירדהתעשייתיהתוצר ,-%

והשירותיםהסחורותיצוא ,-10,5%בירדהבינוי

 ,-8.8%בירדובנכסיםההשקעות ,-13,1%בירד

שליליתחיתההצמיחה ,-9%לעלתההאבטלה
שלחיוביתצמיחה<לעומת 0.5%שלבשיעור

מדבריםהנתוניםוכדומה.הקודמת>בשנה 6,4%

האשםעלמצביעלאאישאבלעצמם,בעד

שהצליחשרון'אריאלההרס,אישהעיקרי:
גםלדרדרהפלסטיניםנגדהמלחמתיבסחרור

היאשהכלכלההאחרותחיינומערכותכלאת
כמעטאיןלביקורתרפה,המחאה .להןמשלך
תהיהמעטעוד .בשלוממשיךההרסואיששפעהה

שהואאמיתית,הרסחגיגתאזורית,תבערהכאן

לגרורמנסהערפאתורקכמובן'בה,רוצה"אינו
 11 ...כורחובעלאליהאותו

חמישיםלזוז:זאתבכלמתחילמשהוואולי
בשטחיםלשרתהמסרביםוהחייליםהקצינים
אברהםשלנחישותוהפלסטינים,דביכויולעסוק

הרובאיומיחרףהפלסטיניתבמועצהלנאוםבורג
הארץבמוסףלויגדעוןשלהגלויומכתבובכנסת,
לפנימהממשלהלהתפטרלוהקוראלפרס

מלחמה.בפשעיהואגםשיואשם

לאןביןוכאןבין

בוטחת,חזקה,אמירהבעלמשוררהואבסריעקב
ויודעדרכיובכלהשליטהשיראמןמיומנת.
השירהלחה','בסבךמרבית.עוצמהממנולהפיק

ספרוקרוישמועלפרקים,חמישהבןהארוך
לשירה,ריתמוססדרתהמאוחד,<הקיבוץהחדש

גםאלאנפלא,שיררקלאהוא ) 2002עמ' 80

חשירית:לאמנותומאלפתדוגמה
הלחהבטנך

מתנועעתמתוחה,

חייםשלתנועה

מקדימה

אתמעינינומעלימהמגששת,עדייןהפתיחה

משהועלנרמזיםכבראנואולםהתמונה,מלוא
יד;כףמניח"אנילהופעה:עצמוהמכיןסמוי

כף / ] ... [בסנןכלומר'אדמה/בטןעלואזני
מקדימהפסיעה;שלניסיוןמגששת;רגל

בהדרגהשמתגלהמה " ...האדמהפני;עללדריכה
הלידה,רגעלקראתההרההבטןתמונתהיא

הממדגםמשתקףהפרסילסיפורמבעדכאשר
של"תנועההאדמה.כבסןהאשהבטןשלהמיתי
מקדימה"פסיעהשל"ניסיוןהיאמקדימה"חיים

האדמה",פניעל"לדריכההעובררגלשמתרגלת
נושאו:אתמחדדהראשוןהשירסיום

אוזני Iכןאם, ...

אתהלוכדתהיא

הראשוןהקוסמונאוט

שלךהעולםבבטן

פניעל"לדריכההמגששתהרגלכףכימתברר

שמטבע"קוסמונאוט",שלרגלוכףהיאאדמה"
"בבטן(אובחללהריחוףאתמעדיףהדברים

האדמה.פניעלדריכהמאשרשלך">העולם
לבנותשומתאתזהדימויממקדכךבשלדווקא
ואיזוהמציאות,קרקעעלינחתכיצדבשאלה

מחזורשלשהמשכושאלהתהיה?זונחיתהמין
לבירורה.מוקדשהשירים

החמהבטנך

כאןבקיץ,כחמנייה

אןלהנקרא

כבריודעתוהיא

אן.

אהבהעלהמספרבמחזור'השניהשירנפתחכך

נקודתבקיץ"."כחמנייהכולהשמשיתרעננה,

ואנוהחווה,כלומרועכשיו'כאןהיאשלוהמוצא
להיוולדהעומדתהבתשלמשמהגםזאתלמדים

ה"כאן"מןהנגזר ,"ןא"בשםלהיקראוהעתידה
אן"כבריודעת"היאשכן-"הלאן"מןגם(ו

התחלהלכאורח,להלן>.כךועלפניה.מועדות
והיוענן""היהכןלפניאמנםאופטימית.חדשה,

"הלךהענןאבלראשי"עלואפרחולשל"שקים
האהבה,שלומכרתההנולדתשלבזכותהונעלם"

שצלםקודמיםחייםהיומולידיהשלשניואף
שנים/רבמאהב("ואני;אותםמלווה

הלכתבו/קוצים,בשדהכאששמשתלח;
זאתבכל )" ...קמעהנחרכושריסיךעד /וראית

בןמשפחתיתאחדשה,ראשיתמתכנניםהם

מתוכה"),מיבסיםשלושתנוהמראה,("מןשלושה
חלק:לוחעלכתובה
אצבעותיובקצות Iבפנייךנגעתי

כמואן,שלפניהתוויקבעתי

גניםאדריכל

קורסהמחזור'באמצע ,השלישיהשיראולם,
שעמסווהכאבהאושרשלהמשאמכודבפתאום

לו:שקדמוהשיריםשניעליו
האושרכאבזעקתקול Iעכשיו

אלמתוכךשבא

ידיכפותתוך

שהאדימו

שלהכרמסימני

נסתרעולם

כנראההקיים

נשובושמהבאנומשם

 ,ישובוואליובאוממנוהנסתר'הצלליםעולם
דווקאהשטחפניאלעולההזמן'כלקייםשהיה
 ...שלצאתהרגעשמתקרבככלהאושר.בשיא
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רגלהכףדריכתרגעהעולם,לאווירהנולדת

החששותמתפרציםכאילוהאדמה""פניעל
התבטלשלאהעברמפנינדחקההווהוהפחדים.

להםאיןאבלבתם,עלמגונניםההוריםמעולם.

מפניולאעצמםמפנילאעליהלגונןיכולת

"קמוטים"פניםבעלזקן""אבאהואהאבהעולם.
מרגניות""יערכמוהבתבעוד"מצולק",ולב

אימהוכותרותוטרשיםחולשל"יםבתוךנתונה

אלהבימיםלפרשצורך(ואיןיומית"בעיתונות

בעיתונות).אימה""כותרותהןמה

חדשהלבתהוריםרקאינםההורים ,כןעליתר
שלהם,להוריהםילדיםגםהם ,להיוולדהעומדת

בשירלדוברמשפחתית.בהיסטוריהחוליהכלומר

החםשהחולאבי;עלאדומים/"זיכרונותיש

קשיםוזיכרונות " ...עצמותיומצעמרפדבחולון;

מחלוןהלילה;אוויראת"שפילחההאםעל

אירוע ,, ...מאובנתקרקעאל;השישיתבקומה

הולדתי;ביוםנורא,ב"ספטמברשהתרחש

בכותרותרקלאהיאהאימהאחי",והולדת

וקבורמתהאבהחיים:בקורותגםאלהעיתונות

חודש-ספטמברבחודשהאםשלומותה ,בחולון

קשהחותםשהותיר-הבניםשנישלההולדת

בנפשם.

הזה:ההיבטאתמעמיקבמחזורהרביעי·השיר

בת-זקונים,לתינוקתאברקאינובשירהדובר

אלאהחיים,ביןאינםשכברלהוריםבןרקולא
ורעיבני; ,ובני("רעיבוגריםולבתלבןאבגם

כתפיועלונושאקודמים,מנישואים )" ...ובתי

הרעאתהכואבהרע/האב ,"אניקל:לאמשא
שבו",

מצויותכולובמחזורהחזקותהשורותמןכמה·

שבסופו:השורותלמשלכמוזה,בשיר

ילדהבואי

וראי

חזיעל

מופנםבאלכסון

בכייה.סימן

הזאתהמציאותקרקעעלנוחתיםאפוא, ,כיצד

אתהחותם ,החמישיהשירעליה?פוסעיםוכיצד

עושההואלשאלה.תשובהלתתחייב ,המחזור

ואתהחייםמעגליכלאתטורףשהואבכךזאת

בכךומגיעבזה,זהומערבבםהזמניםמעגליכל
נפלא:שירילשיאגם

אהובתיבתי,אשתי,את,ולפתע

ואביאמיאת

ובניאחי

ואניבתי

אתאניאתופתע

העבראתלמחוקבמקום ,אןשלהצפויהלידתה
מעלהחלק,לוחחדשה,התחלהכולהולהיות
העמוקהשבתובנהמשוםהנשייה,מתהוםאותו

אתלתמוךעשויהואשדווקאברורהשירשל

אפשראיבהווה.חייה

המעגליםביןלהפריד
צורך.איןוגםהשונים,

חוליותהםהוא,נהפוך

נפלאהדוגמהבשלשלת.

הבאותהשורותהןלכך
שלהמיתיהממדשבהן

בשירשנזכרהשיר

אדמה/("בטןהראשון

שבבטנך") ,כלומר

בממדכאןומתערב

האישי:

כאדמההלחהובטנך

הזרע Iלךקראתיכך Iטל )ו(

בדמה

ואן

רותםערןצלום:

שבראשלצייןצריךהנאמרשלמלאההבנהלשם
עלשלי"לטליההקדשה:מופיעההשיריםמחזור

כאדמההלחה"בטנךכלומרבאהבה", ,שלנואן

המיתולוגית,האדמהבטןאחדמצדהיא<ו>טל"

האהובהזוהישניומצד ,מטללחה ,חיכלאם

הבתאתבבטנההנושאתטל(י),הפרטית,

אן.המשותפת,

החייםומןהחדשיםהחייםמןאפוא,נבנים,החיים

אחרים,אנשיםומחיישלהםמחייהםהקודמים,

נדבך:גביעלנדבך
איבר Iאיברשלב,שלב,

אבןאלאבןכמו

ברגעלבתםלקרואאותםשמביאההיאזותובנה

רקלא ,השיריהמחזוראתהחותםבשיאהלידה,

הסבתאשלבשםגםאלא ,אן ,שתכננובשם

(אדל>:

אמרתכךלה,נקראואן-אדל,

אבדל-

אתבא,זהוהנה

אניכאן,

כאן

ואן

 ,חיבורשלפתרוןפתרונו:אתמציגהשירסיום
ההווה ,והמיתיהפרטי Iוהיחדהיחידחברותשל

מ"כאן",שנגזרה"אן"העתיד.אלהמשליךוהערב
מקףללא(ואפילומשםאן-אדלאלמצטרפת

שאך ,העכשיומתחברשבו"אבדל"),מפריד

ביניהםהחיבורושרק ,לעדהקייםהעברעם ,נולד
אלהכאןמןהנמשךעתידכלומר ,לאןגםמוליד
את ... "גיאומטרית:תצורהגםלכךישהלאן.

שאןמשולשמערךמעיןואן" ,כאןאני ,כאן

שלו.החץראשהיא )" ...אןכבריודעת("והיא

מובהק,מבנהישכולולמחזורכירואיםאנו

אךאמנם,מטאפוריתבדרךאותנוהמוליך
לשלב.משלבמנומקת,

כולושבספרלהראותאפשרדומהבדרך

עצמם.השיריםביןדומותזיקותמתקיימות

שלשמההואאדלהשםכיהמידעאת ,למשל

נהר''הזמןמהשירשאבנוהמתה,(הסבתא>האם

נושאזהאבל .דנושבוהשירלאחרמידהמופיע
אחר.למאמר

תך=משחישמחתך

יריב ,אלוןעלי<עורכים:עניים""שמחתמסכת

היא,שדמות>המאוחד;הקיבוץהוצאת ,אהווןבן

כהעדשהוציאה ,ביותרהיפההמסכתספק,בלי

שמחת ,אכן ,זוהי .זובמתכונתיםבאורבהמדרשה

החשובהיצירתושירה.אוהבלכל(ברוח>עשירים

שערים:בשלושהכאןמובאתאלתרמןשל

מפחד"מימבואכנתינתם:השיריםואחדשלושים

מאתהידועההמסהאתהכוללעניים",משמחת
כעשורלפנילראשונהשפורסמה ,שלומרדכי

עלערוכה ,ומשוכללמתוקןבנוסחב'אלפיים',

הרבלספרייהחלונותהפותחכהיפרטקסטהדף

מקורותעםעניים""שמחתשלו:שלתחומית
הפיוט,התפילה,התלמודים,(מהתנ"ך,

שישאחרמקורוכלההגותהשירה,הסיפורת,

בעל-(דבריםתוספותהשירי>:לטקסטזיקהלו

במהלךואחריםשלומרדכיידיעלשנאמרופה

ופירושים :> 1999בשנתבמדרשההיצירהלימוד
שלארוכהרשימהמאתופרשנות(ביקורת

סופריםשלוזיכרונותלעדויותבנוסףחוקרים,
אלתרמןעלואורלנדבנרקו ,גוריכמוומשוררים,

ויצירתו).

הואהזאתהמסכתאתשמייחדמהכיספק,אין

אםשלו.מרדכילאורחה,האכסניהשביןהזיווג

אודותעלהיאעניים","שמחתכפרשנותואמנם,

<ועלליהדותציונותשביןהסימביוטיהמאבק

לךאיןהריהאחרונה>זושלהמנצחתשיבתה

שלהקיבוציתהאכסניהמןיותרהולמתאכסניה
דףבכלניכרהאוהבוטיפולהבה,לטפלאורנים

מדפיה.ודף

וירטואוז.פרשןהואשלומרדכיכיחולקאין

40 
 264גליון



האסוציאציותעושרהמקורות,עומקהדעת,רוחב

והעולמית,העבריתהספרותמןשלוהספרותיות
העורכיםמצייניםבצדקכמעט.ורעאחללאהן
מןהיא 1941ב·אורשראתהעניים""שמחתכי

וטוביםרביםהערבית.בשירההחידתיותהיצירות

 ,ערפליבועז ,מירוןדןצווית,אידה(ביניהם:
כולםאךשונים,פירושיםלההציעוואחרים),

באוהנהלפענוח.הקשהחידתהאתהטעימו

 ,ביותרהמדהים"הפתרוןאתומציעשלומרדכי
שמחתלחידתביותרוהמנומקביותרהשיטתי
עניים",

ואםומרתקתמדהימהשלושלפרשנותוואמנם,

 ,זוהריבמקצת,טורדמשהוזאתבכלבהיש
פירושליצורהגאוניתיכולתודווקא ,לדעתי
לשנות ,-40הלשנותתקףשיהיהכךכלמקיף

העולםלמלחמתכלומר ;-90הולשנות-50ה

ורצחאוסלוולהסכםהשחרורלמלחמתוהשואה,

(כגוןהמאוחריםבמאמריוכותבהואעליהם ,ריבן

הנגדי''בכיווןהמחקריתבאסופהשהתפרסםזה

בימיםהמתפרסמיםהמאמריםברצףוכן ) 1995

רביעימאמרפורסם(לאחרונהב'הארץ.יאלה

ראש-השנהלמלחמת"שנהשכותרתהבסדרה

ושישים ).ל.ע-אל-אקצהלאינתיפאדת(כוונתו

ומפרשמוסיףהואבהםעניים",לשמחתשנה

הזמן.אירועילאורעניים""שמחתאת

(המשתרעתכולהשל.ושלמסתואתכאןלתמצת
עקרונותיה.אתלהציגרקאלאעמודים> 153על

מכנהשהואמהעלשלונסמך ,בעיקרו
שניועללהלן>(ראההאלתרמנית""הדיאלקטיקה

"השיבהכלל-משירתומפיקשהואכללים

(דהיינו=משחיתן""שמחתךוכללהמנצחת"

ודומיו).=אסוןששון=שואה,ישועה

שלשירתומכללגוזרהואהראשוןהכללאת

היאאלתרמןביצירתרווחת"תבניתאלתרמן:

 ,משהוהמנצחת.השיבהלכנותהשאפשרהתבנית
מפניולנוסאו ,לגרשו ,לעוזנושניסומישהואו

חוזר"עוד(בנוסחהעוזב"אל"כמנצחשב-

המנצחתהשיבה ,)" ...לשוואשזנחתהניגון

המתשלהמנצחת"שיבתוהיאעניים"ב"שמחת
הבתשל"ניסיונותיהכלכאשרהחיים",לארצות

לאל'.'מושמים-מפניולנוסהרעיהאו
ל"שמחתהפתיחהמשירגוזרהואהשניהכללאת

כי /עניים.שמחתהדלתעל"דפקהעניים":
שמחתנוריהכיותישא /עת.עדהאישלהחיכה

עמוסזהשיר " ...עני-כמתבהוישמח /עניים,

ורוכב(עניומדרשייםמקראייםגאולהבלשונות

השירים;שיר-דופקדודיקולזכריה;-חמורעל

ענוויםישמעוחבקוק;-לוחכהיתמהמהאם

מסיקהואמהםוכדומה>תהילים,-וישמחו

עלרקלאהגאולהשמחתהיאיים-עבש"שמחת
הדגםפיעלגםאלאהנגאל,הענישלהדגםפי
לשואה;סמוכהישועהאולםהגואל'.'הענישל
על .השירשלהשלישיהביתמןגוזרשהואכפי
כי /נעים,ומהטובמה"ויאמר:-הענידברי

"ותאמרמשיבה:היא-עניים"שמחתבאתני

לךבאכילא, /,משחיתןבאכילא,השמחה:

 /,גתךדרכתילא ,ביתךפקדתילא /.אחרוןיום
היאשמחתךמשמע,הארון'.'נושאיעםאלךרק

אותךתלווה,והיאשואתךהיא,ישועתךמשחיתן

הקייםאפוקליפטיגאולהדגםזהו .קברלבור

כרוכיםוחבלי-משיחמשיחחז"ל.בהשקפתכבר
ייתיבתלמוד:עולאר'שלאמרתוידועה •יחדיו

אראנו"ולא(משיח>"יבוא ,דהיינו-אחמיניהולא
המצב).יהיהנוראשכל-כך(משום

=משחיתןשמחתךלאיזומענייןאותנואולם

השוניםהפירושיםאלתרמן.התכווןספציפית
ערבשנכתבההיצירהכיכללבדרךשיערו

בגולה.לשואהנתכוונההשנייההעולםמלחמת

שלוהכוונה?)שמחהלאיזהלשאולאז(אפשר

הקמתעללשמחהחיתהאלתרמןשכוונתבדעה
מפניולחששישראלבארץהעבריהיישוב

הואהארץ.אתהרגמניםיכבשואםהשמדתו

בספר),המובאתרשים(כוללזהבהקשרמזכיר

שנהגתההכרמל"על"מצדהתוכניתאת

לאבאאלתרמןשאמרמהומצטטזולאפשרות

לאחרדרכים")שתי("עלביניהםבוויכוחקובנו

בארץכלומרכאן",זה-עניים"שמחתהמלחמה:
שבהכרזתהשמחהעלגםלחשובאפשרישראל.

השחרור.במלחמתמחורבנההחששועלהמדינה

העשוימודולריבדגםמדוברכירואיםאנו

כוללשונים,היסטורייםמשברלמצבילהתאים

אוסלו.הסכם

הפחדמאחוריכי ,שלודבריהםיותרשחשובמה

מבית,עצומיםפחדיםרוחשיםמבחוץמכוחות

אימתלציונות:היהדותשביןביחסיםהקשורים

הציונותמידיהיהדותשל ,כביכול ,בדןהאו

ראייה .המשורראתביותרשהטרידה ,ולהפך

היאהיהודיתההיסטוריהשלזודיאלקטית

שלושלפירושואתגם ,לדעתיהמניעה,

שהיהדות"כשםכותב:הואעניים'.'ל"שמחת

לה,שקדםלמקראניכורמהבמידתחיתהעצמה

היאהציונותגםכן ,המשכוהיותהעםיד-ביד

ניכור-להשקדמהליהדותניכורמהבמידת

ביותרהשלםהמשכההיותהעםיד-ביד-לניכור

שניהםלניכורוניכורניכוריעודה.מבחינת
המקראית-בדיאלקטיקההכרחייםשלבים

ומשלימיםזהאתזההמתקניםיהודית-ציונית,

אחד/לגוףהיותם"עדמאבקכדיתוךזהאתזה
קיץ"ב"חגיגתכנאמר-שמים"חציועפרחציו

 .) 92(עמ'

כלל(בסיועהפרשניהמנגנוןאתשכונןלאחר

לא=משחיתן")"שמחתךוכללהמנצחת""השיבה
הפועלותהנפשותאתלזהותאלאלונותר

מתבטאת,שלושלפירושונועזותביצירה.

באופןזאתמלעשותנרתעשלאבעובדה ,לדעתי
הציונות,זו-ענייםשמחתכל-כך:חד-משמעי

לאסון;רגעבכללהפוךהעלולההגאולהכלומר
היהדות,היהודי,העםהם-והמת-החיהעני-כמת

הרעיה,הבת,מנצחת;ושבהשנעזבההמורשת

בנםהישראלית;ההוויהזו-הנעוריםאשת

בשינייךבתי; ,החיאת ,גורך("אתהמשותף

אשרהיחיד'סיום')בשיר " ...ממענינומילטת
שלוהמושיע. ,הצברהוא-היצירהבסוףשורד

תל-אביבזובמצורהנופלתשהעירקובעאפילו

(עמ'המשיחעםאלתרמןאתלשעה,מזהה,וגם
155 (, 

מרכיביכלביןהללוהמורכביםהיחסיםעל

מובילהעניים""שמחתכי ,אומרהואהיצירה

הציונות,נגדהיהדותשלהאשמהכתבאתהן

היהדות.נגדהציונותשלהאשמהכתבאתוהן

המיוצגתהישנה,היהודיתהמורשתביןהעימות

המיוצגתהישראלית,ההוויהלביןהמת,ידיעל

הוא ,לשתיהןהצפויהחורבןבצלהבת,ידיעל

היה ,דברשלבסופו ,לדבריופנים.משואללא

בציונות,"בגידתה"עלהיהדותששילמההמחיר
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לארהמזןנרנ

ענייםשמחת

מסכת

ןבוc-הןחריב ,ןולאעל• :עוריכם

j rאה•יn ג:-י;ןק t ט /;ןמאוחדזn 14 11וסדכירנת 

"בגידתה"עלהציונותששילמהמהמחירגדול
המקרים.בשניכבדהיההמחיראולםביהדות,

בשתיהכיר ,שלואומרמקום,מכל ,אלתרמן

אופקמאודנתרחבמכךוכתוצאההבגידות

שבהיצירהעניים"ב"שמחתרואהשלויצירתו.

ש"סודסבורוהוא ,עצמועםויכוחאלתרמןמנהל
היינו ,שלובדיאלקטיקהטמוןאלתרמןשלכוחו

לשתיבבת-אחתולהיענותלפה,להיותביכולתו

עםזוהנאבקות ,כביכולסותרות,מבטנקודות

"הסינתזה",ואנטי-תזה'.'כתזהעוצמתןבמלואזו

 ,המסתורי"הגור" ,כאמורהיא, ,פירושולפי
סיוםעםהשורדולרעיה,למתהמשותף"הבן"

לשיאהשלושלפרשנותומגיעהכאןהיצירה.

אדמתעלהשורדזה"בןעמימות:כלומשילה
רבבכוחשמוטעםכפיבריתי','אדמת ,הארץ

היהודיאביומותאחריובסופה,היצירהרבאשית

הצברהואבסופה,הישראליתואמובראשיתה

כוחונותן"ברוךהקוצני:הארץבןהמפורסם"

(מתוךבסודר"להולחבוקולהודרדר;ארץעל
שםלעשותמפליאשלואבנים'),ארץ'על

"סודר"עםהנחרז"דרדר"כיולהראותבפירושיו

+-
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 1: 1.ןן:
שנולדהמושיעהתינוקהאם,שחובקתהצבר'הוא
 ,) 153-152<עמ'החורבןעם

למשלכמומכן'לאחרשפורסמובמאמרים
של.וממשיך ) 11.01.02 (ב'הארץ'האחרוןבמאמר

מגזיםואףהצברשללידתובסיפורלעסוק

החדשהבבריתישועשללידתו"סיפורבתיאורו:

המושיעהצברשללידתוסיפורלעומתמחוויר

הואהצברלידתעלהמיתוס ...ענייםבשמחת
האםגיבורתו ...ביותרנועזפראי'לידהמיתוס

הרעיה,הבת,גםשהיאהישראלית-ציונית,

כאן>,נעדרלאעריותגילוישלהבט(שוםהאחות

האב,ידיעלקץאיןובאהבהרצחבחמתנאנסת

עדגשתה,להראותה,לאנוסהממשיךהמת-החי'
ביחסיםלביטויבאשהדברכפיאלה,ימינו

 ,, ...וישראליותציונותיהדות,שביןהמורכבים
אתהצברממלא"האםהשאלהאתגםבוחןשלו

שנהשישיםלפניאלתרמןלושהציבהיעוד

שלמנהיגותםאתבוחןהואעניים?"בשמחת

-90הששנותוסבורושרוןברק ,נתניהו ,רבין

אולםהצבר","שלוםואףהצבר""שנותהן

עליהמחילהואפסימית.דברשלבסופותשובתו
וסבור=משחיתך""שמחתךשלהכללאת

שהפכומהשמחותאחתעודהיאאוסלו"ש"שלום

למשחית.

"שמחת-במסכתהשלישיהשערלסיום.מילה

אולי-פירושים"תוספות,מקורות,עםעניים

פחותאינואבלהפרשני'מקודמויומרניפחות
כאןהיצירה.שלמעמיקללומדועשירשימושי
נטלעניים""שמחתהצירוףשאתלמשל'למדתי'
עוז"אלוההנגידשמואלשלמשירואלתרמן

בשירוכךעללוהודהגםונורא"קנואואל
וזוהמזמרת.התיבהסבפרגרברה"על"הקרב

והפירושיםהתוספותהמקורות,לעושרדוגמהרק

שביצירה.תגכלעל

לוינסעמנואל

תלמודיותקריאותתשע

הנורא><אופירהנפלאלריבם

לריבםעמנואלמאתתלמודיותקריאותתשע
והוסיףמצרפתיתתרגם , 2001שוקן(הוצאת

ספרהואעמ') 264 ,אפשטייןדניאלדבר:אחרית

נולדהואלפעמים,כאלהספריםוכמונפלא,

יהודיםרוחאנשישלבכנסבהרצאהבאקראי'
היהודיהקונגרסבמסגרת-1957בצרפתים

שנולדנס,לוילמסורת.מאזשהפכההעולמי'
 ,-1995בבפריזומת-1906בשבליטאנקובנה

המאהשלהחשוביםהפילוסופיםלאחדנחשב

מלחמתלפניוהיידרגהוסרלשלכתלמידם .-20ה

בצרפת.הגותםלהשפעתתרםהשנייה,העולם

המערביתהתרבותכיהבין'השואהלאחר
ובכלהממשימהאדםגוברניכורמתוךהתפתחה
לקיים',הקיום('מןהגדולההפילוסופיתיצירתו

'כדליותקשה','חירותוהאחר','הזמן
לאמאלהדבר-מהיות''אחרתואינסופיות',

האדם,ופניהאדם,עומדיםלעברית>תורגם

הואדבר:באחריתאפשטייןשלבלשונובמרכז.

כלומרהמערב,שלהגדול""המאוראתמכריח

הקטן","במאורלהתבונןוהאמנות,ההכרה

הואהאינסופית.ודרישתםהאדםפניכלומר

בעצמה,אינסוףעדהמתבוננתההגותאתמכריח

תרצח!לאהאומרתהדקההדממהלקוללהקשיב

סעדלהמוצאתוהמוסריתהאנושיתהגותו

אתנטשלאשמעולםלריבם,היהודיים.במקורות

הסמינרמנהלהיהמסוימת(תקופהיהדותו

שלמפיותלמודולמדאליאנס>מטעםלמורים
כימראהשושני",בשםומסתורימזהיר"מורה

כלומרדוגמטי'ספרשלהיפוכוהואהתלמוד
עלמדברהואויכוח:שכולופתוחספרהוא

עללדברממעטלאנושות,ומתכוון"ישראל"
מהכלדרישותיו.עללדברמרבהאבלאלוהים

בבוזכינהשהיידגרמה-ולחייולאדםשנוגע

צנועבאורבומואר-הרדודים"היומיום"חיי

משאלתלהתחמקלנומאפשרשאינוהוד'מלא
החיים.מהות

לריבםשלהפילוסופיותהקריאותגםהןכאלה

לאנושי'התלמודדאגתאתחושפותהןבתלמו.ד

כמקוראלאאסתטי'לפולחןאולהכרהכנושאלא
אתלהביןניסיוןתוךמעשית,מוסריתלאחריות

בבחינתהמשותף,קיומנושלהאתיתהמשמעות

הרצאהלכבהמעשה",אלאעיקרהמדרש"לא

האתגרמוגדר.נושאלריבםמפתחקריאהאו
הקוראאלשמפניםלקריאהלהיענותבניסיוןהוא

הדףכאשרהגמרא,חכמיגייה,הסודוברי

ומנוגדים.שוניםרבים,קולותמשמיעהתלמודי

האינסופי'הספראתיוצרותהשונותהפנים

שלקולוגםמצטרףהללוהקולותלכלכאשר

 .הפרשןהקורא
הזולת"עבר"אלקרויהבספרהראשונההקריאה

פ"זודףע"בפ"ה<דףיומאבמסכתעוסקתוהיא

הפותחתהכיפוריםביוםהכפרהבסוגיית ,)א"ע

יום-למקוםאדםשבין"עברותבמילים:

-לחברואדםשביןעברותמכפר;הכיפורים

חברו",אתשירצהעדמכפר'הכיפוריםיוםאין

אנוהרמב"םמאזכיואומר'שםמקדיםלריבם
אלוהים,עלביהדותשנאמרמהשכליודעים,

ואלוהים,האנושית.העשייהידיעלמתפרש

מופיעשתהיה,מההערומהמשמעותוותהיה

'כשהואהיהודיובניסיוןהאנושיתבתודעהתמיד

החוויההמוסריים.מלבושיושהםבערכים,לבוש

שלאיכולה'אינהלפיכךהתלמו,דבעיניהדתית
-דאגתימוסרית.חוויהובראשונהבראשלהיות
הזה.המוסרילהיבטבעיקרנתונה-לריבםאומר
עצמו.בטקסטלדוןניגשהואאלהדבריםלאור
ואוכל Iקללאולעיתיםונפתלארוךהדיון

לריבםפותחכךהנה,המזלג.קצהעלרקלהדגימו

בסוגייה:הדיוןאת

חטאיםעלכפרהלהשיגמאפשרכיפוריםיום

איןאבל"מקום",הקרוי-לאלוהיםאדםשבין

ביוםהשמשבזריחתדיאין .מאגידברשוםבכך

הסליחההאלה.החטאיםעללכפרכדיהכיפורים

דורשת-האשמהמןהנפששחרורכלומר-

זהשמעשהכדידווקאהשנה,בלוחקבועתאריך

גורסתלפחותכךיום,בכללהיעשותיוכל
מביאאינוהכיפוריםיוםאולםהיהודית.החוכמה

אינהוהסליחהבלבד'עצמובזכותהסליחהאת
וההתחייבותהתפילההצום,החרטה,מןנפרדת

נשארתלאההתחייבותבעתיד.מעשיםלשפר

האובייקטיביותבצורותגםמתגלמתוהיאפנימית
הכיפוריםשיוםאומרתהמשנהכאשר .הללו

לומרכוונתהלמקום,אדםשביןעברותעלמכפר

מעוררשהואהנפשיוהמצבהכיפוריםיוםשקיום

החטאיםזאתעםלכפרה.ראוייםאותנוהופכים

ברצונותלוישאהיהבלימתכפריםלאלוהים

בהאהאחרמסויםבמובןהואאלוהיםהטוב.

ובכל-המוחלטהאחרכאחר'האחרהידיעה,
זאתלעומתבי.רקתלויאיתרשליההסדרזאת

מאשראחרפחותהרבה-האדםאחי'הזולת,
מהאל.יותרמסויםבמובןהוא-המוחלטהאחר

צריךאניהכיפורים,ביוםבסליחתולזכותכדי

שאנחנומרגעיסרב?ואםאותו.לפייסקודם

לסרביכולהאחרבטוח.אינודברשוםשניים,

<עמ'סליחהבלילעולםאותיישאירוהואלסלוח
13-12 (, 

דווקא .הללובדבריםישנפלאעומקכמה

לאדםלצייתחייבהמוחלט,האחראלוהים,

ויתפלל.יצוםיתחרט,רקאםחטאיועללוולכפר
שלברצונותלויוהכולאחרת,ברירהלואין

הזולתבידיזאתלעומתהאל.ברצוןולאהאדם

יכולהואאלוהים.בידישישמזהרבכוחיש
ולאבורקתלויהסליחתולסלוח.ולאלסרב
 .זולתואיששוםבידי
הללו'היפיםמהדבריםמדייותרשיתלהבמי

כאלה.הפתעותמלאוהדיוןהפתעה,לוצפויה

עלהקערהאתלריבםהופךשבהמשךבדברים
ההבדלאתמבררשהואלאחרפעמים.כמהפיה

ומוצאלזולתלעברותלמקוםעברותשבין
והאחרונותפולחניותעברתהןשהראשונות
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להסיקהיה"אפשראומר:הואמוסריות,עברות

אתמעריכהשהיהדותבפזיזות,קצתאמנםמזה,

המצוותאתמאשריותרהחברתיהמוסר

הסדר.אתלהפוךגםאפשראךהפולחניות.

למקוםאדםשביןחטאיםעלשהכפרההעובדה

בלבד'בנוכלומרבתשובה,ורקאךתלויה

המצוות".משמעותעלחדשאוראולי'שופכת,
דווקאהפולחניות,במצוותראשמקלאינולריבם

המצוותעםאותןוקושרלאדם,חשיבותןמשום

שצריכותשהפגיעותסבורהואהמוסריות.

הןהזולת,עזרתבליהנפש,בתוךלהתרפא

אתדורשהתשובהשמעשה'משוםיותרעמוקות

עבורה.זאתלעשותשיוכלמיואיןהאישיותכל
כדיהשנהבלוחקבועביוםצורךישכךלשם

שובלהגיעתוכלהפגועההמוסריתשהתודעה

אינושאישהטוהראתמחדשולהשיגלפנימיותה

רבהחשיבותמייחסהואבמקומה.להשיגיכול

זושדיאלקטיקהומדגישלמוסריוהןלפולחניהן
 .ביותרחשובהלונראיתוהאינטימיהציבורישל

קולקטיבי'וציוויחוקבהיותוהפולחן'לדבריו'
הואאותה,מתנההואלתודעה,מחוץאינו

הואערה.ולהישארלעצמהלהגיעלהמאפשר
הצדקחוש-הזההפלאים"פלאאםתוההאף

היסטוריתתוצאהאינוהיהודית"בתודעההנמצא

הזה?השילובשל

והואבלבד'הדיוןשלתחילתומקום,מכלזה,
מבקשתכדרכה,הגמרא,מסובך.ונעשההולך

חבו'בריוסףר'הכתובים.ביןסתירותלגלות
אישיחטא("אםאבשמואלפסוקעלהמתבסס

כיפוריםיוםכיטועןכה>באלוהים"ופיללולאיש

אנהר'רבילחברו.אדםשביןערבותעלגםמכפר
משמעותמההשאלהבבירורפותחבתשובתו'

-וייבא"אלוהים?("מאןכאן"אלוהים"המילה
ארוכיםהדבריםוכדומה.דיין>אלוהים?מהו

פגיעהביןמהכגוןרבים,נושאיםעלומשתרעים

לחברואדםשביןבסדרלפגיעהאוניברסליבסדר

משיבההנפגע",האישאתתחילהלפייס("חובה

תפקידומהלפגועהדיבורעלולכיצדהגמרא>;
מהאחריות");לקבלאלא ...לסמן("לאהשפה

בעיית(כוללהרחמיםלמידתהצדקמידתבין

כאשרוכדומה,הגרמנית>האשמהעלהסליחה

ותמידמפתיעהתמידלריבםשלפרשנותו

מעמיקה.

מתוךבשנייםמופלאשימושגםעושההוא
מסכתבאותהשמופיעיםסיפוריםארבעה

הממחישעברי'בתרגוםמהם,אחדהנהבתלמוד.

ומורכבותה:הסליחהתהליךאת

לפניובאלאאחד.שוחטעםסכסוךלוהיה"רב

פגשלפייסו.אלךרב:אמרהכיפורים.יוםבערב
הולךלהיכןאותו:שאל(תלמידו).הונארבאותו
אבאלו:אמרפלוני.אתלפייסלו:אמרמר?

ועמדהלךאדם.להרוגהולךכינויו>היה(זה

שלראשומבקעיושבהיההשוחט>.<לפנילפניו
אבא,לו:אמראותו.וראהעיניואתהריםבהמה.
מבקעהיהזמןבאותואיתן!דברליאיןאתה?

ומת."בצווארוופגעהעצםנשמטההראש,את

הסיפור:עללריבםאומרמהלבשימועתה
מסוכן.משחקהואוהמחילההפגיעה"משחק
(הנוצריתהנדיבההסליחהמןכאןרחוקיםאנחנו

האנושותולעולם'.'לעירלכולםהניתנת ).ל.ע-

מורכבתהיאשונות,רמותפניעלמשתרעת

השוחט .אלהבפניאלההסגוריםרבים,מעולמות

אתלבקעממשיךהואעצמו'שלברמהכלוא
אותו.וממיתהעצםנשמטתשממנוהבהמה,ראש

המוותאתאלאהנסאתלתארבאאינוהסיפור

אתבשיטותיהם,מסתגריםאדםכשבניהמאיים

עדייןנמצאתכשהאנושותלהרוג,המסוגלהטוהר

גודלואתהתפתחותה,שלשוניםבשלבים

בטרםכשהאמיןרב,עצמועלשקיבלהאחריות

 .) 21<עמ'האחר"שלבאנושיותועת

ששםהרדודההפוסטמודרניתלגישהבניגוד

מילריבם,דווקאיודעמפיה,משלא"האחר"

כילנולומר '"מ"אחריות"אחר"בעבריתשגזר
"האחר"שלואנושיותולהרוג"מסוגל"הטוהר

שלואמיתותםעומקםמראש.תמידנתונהאינה

כמהפיחשובההממשי'האדםעלאלה,דברים
ושחרור.וכאבותעלמכליליםמדיבורים

עלמסותההווהעבודתבספרואופירעדיגם

המאוחד/<הקיבוץהזאתבעתישראליתתרבות

בחלקועוסק ) 2001עמ' 302קריאה,סימןספרי
הואגםמסורתיים.יהודייםטקסטיםשלבקריאה

פרקוזמננו'בניצרפתיםהוגיםעלמסתמך
אלבאלריבםאםההבדל.רבמהאבלורדידה,

ממנולדלותומבקשרוחנימפגשכאלהטקסט

מעידאופירעדיהריומפרות,מעמיקותתובנות

בענפיםשלי"הענייןכידבר'ב'פתחעצמועל
שלעניינוהיהלאהרבניהשיחשלהשונים

אלאהיהודית,התרבותבתולדותההיסטוריון

שכבותשלבנוכחותןתרבותמבקרשלעניינו
זוהישראלית.במציאותהזוהתרבותמןשונות

תבלולשלמצומק,גלדשלנוכחותלהיותעשויה

חומרשלממנו'להיפטראפשרשאיהעיןעל
מדבריםדבריומרעיל".אומחמיץ'אומתסיס,

לגלותכדילאטקסטיםבוחןהואעצמם.בעד
"גלדבהםלגלותכדיאלאויופייםעושרםאת

מתסיס,"חומרהעין",על"תבלולמצומק",

תרבות,היסטוריוןאינוהואמרעיל".אומחמיץ'

להבין'לבנות,באלאהואתרבות,מבקראלא
אחדכללהרוס.לחסל,לקעקע,אלאלפרש,

כחלקזאתעושההואלכאורה .עימדוטעמו

אולםלכך'מסכיםאינוומיהכיבוש,נגדממאבקו
לריבםיותר.הרבהלכתמרחיקערעורולמעשה

(בספרוממנוגדולפחותלאמוסריהוגההיה

אבלללוינס>בחובואופירמודה 1999לרעלשון
פרשניתקריאהכללשעבדאותומחייבזהאין

אופירשלשההווהגםמהההווה.שללאקטואליה
ההווהגםאלאהכיבוש,שלההווהרקלאהוא

מסורתכללקעקעמטרתוכאשר ' 6 7ל-שקדם
"תצורתמכנההואאותהפרטיקולריתתרבותית

הקובעתמאודויציבהמאודותיקהיהודיתשיח

מחשבה".שלאופקיםומגבילה

"קריאהבמסהאותושמענייןמהלמשל'כך'
הטקסטלאכמובן'הוא,הכיפורים"ליוםבמחזור

 ,) 120<עמ'הסוציולוגית""התזהאלאופירושו

"הפרקטיקות"עליו:האהובהאחרתובמילה

לשבתוחילונייםדתיים"ליהודיםהמאפשרות

טקסט"באותוולהשתמשספסלאותועליחד
"האחדותליצלן,רחמנא[זו, ,) 118<עמ'

לריבםכזכור'בעיניו;כךכלהמגונההלאומית"
לדבריכולו'הטקס,משותפת].אחריותבהרואה

<עמ'ותחנונים"סליחה"במשחקיעוסקאופיר'
הואזאתלחשוף.הפרשןמבקשכלליושאת ) 121

הנותרתהמפרקת"הקריאהבאמצעותעושה

אףכמעטזוהטקסט.שלהשטחלפניצמודה

המפיקהדוברהתכווןלמהשואלתאינהפעם

לפעול,לשחק,אפשראיךאלאמסוים,היגד

 ...ההגדהפעולותבאמצעותולהתחרותלהתמודד
משתמשעצמוהטקסטכיצדהיאהשאלה

את[מניפולציה]מתפללבו'במשתמשים
סוףסוףהגענוהנה ,) 122<עמ'בו"המתפללים

המעניינתהיחידההשאלה-המניפולציהלשאלת

כמובן:הצפויה,והתשובההפוקויאנים.את

מארגוכלהואהמחזור'שמייצרזו"התכוונות
בעצםהיאקשור'הואשבהםהמסועףהטקסטים

העדהשקושרתקשר ...ממדיםעצוםמל~וניהחלק

אותולרוקןלכייתר'להבהילו'היחיד'כנגד
הלאה.וכן ,) 126<עמ'ממעשים"

מחפש.שהואמהבטקסטמוצאאחדכלכידוע,
אתאופירוהמוסרי.האנושיאתלריבם

והזדוני.המניפולטיבי

1
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המלצה

שלכלליאיגוד(ביטאון 5מס''גג'בחוברת

הספקתינגיד>חייםעורךבישראל'סופרים

 ~~ 46בעמ'~~המשך
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וביעייום
שנינורית

"כללי'אומרתהאשהבמראה",בוההאנייוםאחררם

יוםשלהסיפוראתלךלספררוצהואניסיפורהואיום

רביעי".

תמונה.לימראיםהצדדיםשניבחדרי'קסמיםמראתיש

שנישבפנים.הקסםאתמזההתמידלאאבלעצמי'אתבהרואהאני

בצדהיסטוריים,מראותרואיםהאחדבצד •אחדוהסיפורלמראהצדדים

הפרטיים.מחייתמונותהשני

תלתליםלוהיוצעיר.גברדמותבארץ-המראהקמהשנהחמישיםלפני

חיתההארץחדווה.ומלאומחייךשריריהיההואכחולות,ועינייםבהירים

שלו.היווהנשיםשלוהיוהמיםשלו'

יחדחברי'גםבו"משתקפיםלעצמי'אמרתיבעלם",משתקפתאני"הנה

בעתציון",אתלבנותמוכניםהקיץ'מדרדריפחדללאבסנדלים,הילכנו

המראה.סיפרההפרטיסיפורהשאתלאשהנהייתיבארצי'זהדימוימשול

מלחמותכמההיוהשניםחמישיםלאורך

מושפליםהיוטרור.בפעולותנהרגוואנשים

חייםעללשמורכדיוהושתקו'שנכלאו

אוכלהיהרעים.והיוטוביםהיושקטים.

אזהבטוח.בצדחייתיואניוחינוךלכולם

ביתבניתיבנות.שתיוילדתיהתחתנתי

הפורחת,גינתיאתמשקהבוסתן'ונטעתי

לשלוםוהציפייהבעיתוןחדשותקוראת

אבלבמראהכההכתםהיה •בארץנבטה

אתלקלקלרצהלאאישאכפת?למי

להישאריצליחוהחייםהכללית.השמחה

בהיסטוריהברורשינויזיקנה,עדטובים

 •היהודיהעםשל

דמותבחלומות,לפעמיםשקורהכשם

עיןאתמצמררתבמראה,הלכהשחורה

במקומותאותוזיהואנשיםשוד.דהחלום.

אםהיונקת.נזקקותואתוידעובאאליהם

הילדיםהיוחייל'צורתבמראהלבש

עצמידיוקןקשת,שולהלאחורומשליכיםממנובורחיםהפלסטינים

לאאדמתנו'שודדבא"הנה .גרשולאבנים

הבורחים.לילדיםמעלהאבותקולותצלצלוהקדוש",המסגדאתלוניתן

אתלוחשיםהיהודיםהיובישוב,עבודההמחפשערביאישצורתלבשאם

ויבנהמרעאינועודכלבארצנולחיותלגר"תנוהקדומים:זיכרונותיהם

חיתההמראה,בגבהאשהשללמעונהחודרהצלכשהיההמקדש",בית

רוצההואלמין'לכסף,זקוקהואבעלי'הנה"אה,עצמה:אתמרגיעה

מתקדשתאשהבההדרךזוהאיןמסכן'שודדצרכיו'אתשייקחאותי'לאהוב

לוקחהיההואלהיות".צריךכךהנישואין?במקדשלעבודבכדילבעלה

מןבגדקוטפתיבשה.כביסהלקפליוצאתחיתההיא .צרכיואתממנה

פינותאתמרככיםהיוציפורשלוציוץהשמיםלערימה,ומקפלתהחבל

שותיםיהודיםשבחוץ.העולם"אתלעצמה,אומרתהיא"ראי",בלבה.הבור

יבואפרחים.משקיםולאמיםשותיםערביםגינותיהם.אתומשקיםמים

יש,עודכלהחיים,טבעזהדואגת,לאהממשלהאבלהמים,יאזלובויום

מחשבותיהאתהופכתוהיאבחדשות".נשמעכברוכשיחסרמשתמשים

התהוםאתחותמתבערימות,הבגדיםאתמסדרתלבעלה,ומחייכתלשיר

המראה,שלאחדבצדחייכהכשהיאבבית.השלוםאתלשמרכדישבלב,

והילדיםהפחדאתלחתוםכדיהערבילאישהיהודיםהשניבצדחייכו

סוכריות.להםשהושיטהחיילאלהתקרבו

לרחובותוהתפשטבהר-הביתההרגכשהחל

נעצההבישול'בזמןוהאשה,מתואנשיםירושלים,

בשניהודיעההחולמתהמראהידה.בכףסכין

קברומקוםאתידעלאאישמת!שהמלךהצדדים

כה.עדבמותוהבחיןלאאישכי

תנועותהתבגרה.האשהעברו'שניםחמישים

ביןחדשמאבקבארץ.ונפלוהתעוררופוליטיות

תגזים,חמס,פתח,להם:שמותהרבהמלכים,

ראשים.מרובתמאפיהשב"כ,ממשלה,מתנחלים,

החשיכו.המראהצדישני

במראה,הפעורההכהותמןמבטההסיטההאשה

לבקרבאבמראהפעםלאשראיתי"אישאלי:

השכןהכפרמן"ערביאמרה,רביעי",ביוםאותי

רביםחודשיםאותוראיתילאבביתי.עבדשפעם

 .שליהפקסבמכונתלהשתמשרשותביקשמאז

אתיאפשרבעזהערפאתשללמשרדופקסרק

בנו'אתהכרתי .הפלסטיניהכלאמןבנושחרור

פרנסההביתהשהביאילדיםעשרהמתוךיחיד

מדירביםסיניםהביאוכאשרבנייהאתרילשומרשהפךקבלןוחייך.

בילדסדוםמעשהמבצעהכפרמוכתראתתפסכיאותוכלאולענף.

אתשברוואחיוהבןולהשתיקו.לבןלהרביץבניואתשלחהמוכתרמפגר.
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הזמיןהקשריםבעלהמוכתרהמוכתר.בןשלרגליו

 .והסגירועלילהוהעלילהמשטרהאת
אמרתיערפאת",שללמשרדופקסשלח"בבקשה,

שכבוד Iשליהפקסמכונתאתסוקרתבגאווה,

ולמיכתבמהשאלתילאבחלקה.היוםנפלכזה

לאחרשבועותשלושההבןאתלפגושושמחתי

בשכונה. Iמכן

עזרה.האבביקששוברביעיביום

עבורךלהתפללרקופרטית,קטנהאשה//אני

אחראיךשסיפרלאחרלואמרתייכולה",אני

ממשחרריו.טלפוניתהודעהבנוקיבלאחדצהריים

לחם,לביתמישראלגנובהמכוניתלנהוגעליו

המכוניותשוחטאלהיהודיהגנבמןלקחתה

"הזכירוהכלא,מןאותךשיחורנו"אנחנוהערבי.

יוםבמכונית.עבורםנהגוהואבטלפוןחבריולו
עצמידיוקןקשת,שולהבמכוניתמשחדריושלושתהתפוצצולמחרת

אותווהצמיאוהרעיבושם Iהפלסטיניהשבווכידיעלנעצרהבןהגנובה.

עלבשמחההודיעובישראלהחדשותנעלם.היהודיהגנבשבוע.במשך

המשפחהכישהכריזמכתב,רכבם.בהתפוצצותתנזיםחברישנישלמותם

אותוהאשיםכיהפלסטיהממשל .בכפרהופץ Iהבןאתמחרימההמורחבת

הכריזוהתנזיםקשר.כלהכחישוהישראליםהישראלים,עםפעולהבשיתוף

שווא.קרבןמאשמה.כנקיעליו

מראשיהואשמאהבהאשההכרתילו.אעזוראיךוידעתילאבתההגשתי

המאפיהראשאליה.טלפנתיחברון.שלהמאפיה

שהואלאבלומרליוהורה Iבטלפוןאותיהרגיע

מאזהתנזיםאתשונאהוא Iהסיפוראתמכיר

גואלה,בביתמשפחתובביתהשקטאתשהחריבו

היהודית.השכונהאללירותכדיאליוכשפלשו

כיהמאפיה,שירותיבעבורלשלםיצטרךהאב

העברתיהזה.מהסוגבמקריםצדקהעושהלאהיא

מאמיןאינושאישלמרותלאב:ההודעהאת

לחקורהפתחאנשימתכוונים Iהבןשלבחפותו

בצרהשקועהוא .לאורהאמתשתצאעדאותו

לאהואאותו.להרוגשלאהחליטואבלגדולה,

יחיה.הואימות,

כלמצפוני.עלכבדנשארהסיפוראךהלך,האב

 ,הפרטימעוניבמראה.השתקפומאפיותהרבהכך

ללמודהלכתילהתחזקכדיהתפרק.המראה,שבגב

ואמרהתנצלהואהשיעור.אתקיצרהרבתורה.

נגנבה.שכמעטמכוניתובגללברמאללה,הצבאיבמחסוםלפגישהשנקרא

וה;נורץהרבכשהובאולמכונית.פריצהבמהלךנתפסצעירפלסטינינער

ועזרה.רחמיםהרבמןהנערביקש Iספסלאותועלוישבולמחסום

להיפרדשבאההמשפחה,בפגישתנוכחלהיותהולך//אנילי,אמר//עכשיו/ו,

ובוו,שלעזרהשםיצטרכואוליבישראל.שייכלאלפנימבנה

לכןהמראה.מןהצלליםיוצאיםאט,//אטהאשה,ליאמרהרואהוו,//את

 •יוםוו,מדיסיפורלעצמילאסוףכדיבה,בוההאני

1
 (ו:

s 
~1 ~ 

הדחליליםהאנשים

ביטחוןעללאחראיםפתוחותשאלותכמה
המרינה:

לדעת:רוצהאני
שולחים?מיאת
לישראלההגנהצבאזההאםלדעת,רוצהאני
לישראל?ההרסצבאאו

אוליאזלמלחמהיוצאהואריקותחורבותמולהאם
היהקישוטדון ...אבויבראשועמדוקישוטיםדון

 ...כמהפיעדיף
נשיםבילדים,הזמןכלהבתיםהםשמל.איםאו

יכוליםולאבלילותשנתםאתשנמיםואנשים,
משחקיםלאועוגות,פרחיםשלאבדעתםלהעלות
אולייקרה,זהאכןואםלפתחם,השליכוושמיכות

ממנו?מפחדיםתמידצבאשראשימהאזיקרה

תגובהנדחתה?החורבהשהצעתהסיבהזוהאם

נקםאוהרסשאינהמחווהשונה,מחווהאחרת,

//סימטרי//?

-היהשתמידמהלהיותצבאנונאמתיחזורזמתי
כברחצתהההרסמידתמתיויודעשמגןהגנהצבא

ההגנה?גבולותאתמזמן
צבארוע,מולהגנהשלגדולאחדצבארואהאני

ועלינושבהםוהפגועיםהחלשיםעלכולם:עלשיגן
שלנשקהואשנשקוהשלוםחייליצבא--כאחד
ותוכ~יותפיוסופגישותדיבורשלהריסות,בניית

כיוההתאבדות,ההרסהרצח,חילותמולשיקום,

שללגבולותמעברכזהצבאלהקיםבהחלטאפשר
לאדן..בןהצוררנגדאךהוובמקרהראוודת,לאום
מדיני..ודמיוןומעוףחזוןכאןאיןכברמזמןאבל

האמתאתשמחטיאהתגובהועודתגובהבמקום

נקם,ורגשילבושברוןהרסעודומביאההחייםואת
בתוכושנושאמיישכברוכאשרושוב,ושובשוב

ולסלקה Iמהרלקברהשדואגמינמצאאחרת,תגובה

מהדרך.

סותרותידיעותשלבמלחצייםנהיהמתיעדאז
לא 'כבךמעט-מעזפעודכיוכזבאמיתותבחצאי
זוכיתר-בותבניחייםשלנחמדהשגרהלנותהיה

שלילייםלרגשותמתחתונחנקתונשחקתהולכת
ובמאמר ...ועלבוןכאבשלבושהועודבושהשל

אחת,'שייטתשלגבורהמעשיכיאוסיףמוסגר
חיים,שגרתלהזיןיכוליםאינם Iשיהיוככלחיוביים

אלמנטרייםאלוגאווה.שלרגשאושמחהשלקיום
שוםולאמונעתתרופה Iכלבראלמנטריים Iכךכל
נוסף,דבר

ככה, "לחיותאפשרמתיעדמתי?ועד
כבשירוהחלוליםכאנשיםרקלהיותשונכלעד
אנחנוהחלולים;האנשים//אנחנואליוט:ת.ס.של

 11הדחלילים/האנשים

כז'רנומאיה

 2002ינוארתל-אביב,
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הכליםנושאות
גובריןנורית

 ~~ 25מעמ'~~המשך

היהודית:להיסטוריההזמןמאורעותחיבור
 .ועודהרחבלקהלהתאמה

ומסקנהסיכום •ו

וחסרממצההואאין ,ראשוניסקרשזהומכיוון

תשומתאתלהפנותחיתההמטרהמעט.לאבו

השטחאתלמפותולצורךהנושאלעצםהלב

היכן?איך?מי?עלמה?כתבמיראשוני:מיפוי
אלהבתחומיםוכולליםמקיפיםמחקריםלעודד

היפההספרותבתחומיקייםשכברבמהואחרים,

הנלווית,הספרותבתחומיהשונים,לענפיה

ארכיוניחומרניצולעםיחדנוספים,ובתחומים
הייתיכמעטהזמנה,זוהיובעיקר'נבדק.שטרם

ליוצריםסוציאלית","הזמנהואומרתמסתכנת

והמרתק,העשירהגלםחומראתלנצלוליוצרות,

ישראלבמערכותהנשיםאתביצירותיהםלתאר

לקייםכדין' 1יצירתםבמרכזולהציבןהשונות,
ללאיחלוקו","יחדיוללוחמיו:דודשלצואותו

הכליםלנושאיאפשרותאיןהכלים,נושאות

 •לפעול.

הישראליתהאגודהשלהריבעיהשנתיבכנסשנאמרודרבים
"מלחמהבנושא:המגדרולחקרפמיניסטייםללימודים

תל-באוניברסיטתפמיניסטיות",פרספקטיבותושלום:

 6.1.2002אביב,

הורךלאורך
שביטיעקב-שי

 ~~ 27מעמ'~~המשך

עדיין )ט"תרפמאורעותבעצם , 1929 ,חדשה'

וסודרהומדברית"זרהבהיותההןיכול'אינו
גדושה"איבת-אחיםראיתיך"יעןהןמאוד",

הארץ>:תושביוהערביםהיהודיםהם<כשהאחים

"הןהמרד:אלקדימהכברצופההואאזאבל

אוהועידו'/ליגבהייךשעת-וידוי/לאעוד
 /-חייםרוצהאני /שהתכלבב.כמיזנב,לאסף
נראהמיבב",זעקכלב~למותךשימרידו;כאלה

שניים:'אלאלפנינואחדפןאלכסנדרלאכאילו
;:~מנון / ...לבנים/("הבוהבונההצעיר'החלוץ
"חבר'הבחבורתהמסתופףארצנו"),בניין

ומאידךאבריק,בשיךהרועיםוקבוצתטראסק"

<בסגנוןהמהפכןהמרדן'האינדיווידואליסט,פן
הוא ) 1935 (זבת'ב'ארץכברוכך,ובתוכן>.

יותר:ובוטהיותרמפורש

-בבשרהחיציךוקלע Iכופרעלה,
אבניה.לחורבמלחדורקהית

ה~ןרה,וארץהיעודארץהר

אניבכפירהגם

מבני-בוניה!אחד

"שבאתיךשלאמביוולנטיותזו'כפירהשירת

ידיעהשלגםאבלזעם,ושלכאבשלואהבתיך",
אחרתאונים/שירתאז"אויבואיוםכיברורה

חיי"גורלהיא,כיאשתל'חולךבלב /ונבדלת
שירתו-מולדתושלהלוזהיאזוכפירהשירת

(כל>"לאורךאותומלווהוהיאפן'אלכסנדרשל
הדרך",

הואוערךשכינס(והיחידהראשוןשיריובמבחר

לאשלו'המולדתשירימרביתגםובועצמו),

להוציאוהמושרים,הידועיםפזמוניואתפןכלל

שללזכרוהשיר ,) 1939 ('אדמה-אדמתי'אחד:

שיר/פזמוןדווקאזכהבמהלמה?זיי.דאלכסנדר
שירי-שלהפסטורלהנוכחתכאןגםוהריזה?

"כאןעגולים",יעגלבגלים/("המחולהזמר
 ..ביתי'"),'זהמזמרותהזיתים/צמרות

האחד:רבדים.בשנילי>נראה<כךהתשובה
עוטפיםבשיר:הדומיננטיהיסודאינההפסטורלה

-ונדם"שאדםבדם;לי"ארשתיךמזהאותה
 ,והסמויהעמוק ,השניהרובדמזה.החירותונדר
שנרקמוהמיוחדיםוהיחסיםזיידשלאישיותוהוא

החלהשהיכרותםהאלכסנדרים,שניליבנו.פןיבן
זהמסילותמצאו ,פןשלעלייתולאחרקצרזמן

דומה,נעוריםלרקעהודותאוליזה,שלללבו

שללשילובמקבילה,אתלטיתלחזות

ותכונותמהפכנות /וחלוציותאינדיווידואליזם

ל"מחנה"השתיירלאשזייד,אףלכןאחרות.אופי
היהלאעצמושפןגם(מהפןשלהאידיאולוגי

לאזמן>,אותובמרביתפוליטיתמוגדרעדיין

 /חירותצידוניב"כישירואתלסייםפןהיסס
וחרתיה!"אבריקשיךגבעותעלהפשוט;האדם

שנים(שלוש'נגד!'שמאזפשוט""אדםאותו-

שלהמובהקגיבורוהואזייד>שלהרצתולפני

 •פן.

גרפיהכליובי

הוצ'שירים,מבחר Iדהרךלאורךפן:אלכסנדר . 1
 • 1956וחיים","מדע

הוצ'כתובים,מבחר-היהלאאוהיהפן:אלכסנדר . 2
תשל"ה. Iצ'ריקובר

הקיבוץהוצ' ,סיםריהחדב nהרחובפן:אלכסנדר . 3
 • 1977המאוחד,

הוצ'שירים,מבחר-גגבלילילותפן:אלכסנדר . 4
תשמ"ה. Iהמאוחדהקיבוץ

חייו-פןאלכסנרדכוכבים,לשכתהלפרין:חגית . 5
תשמ"ט.פפירוס,הוצ' , 1940דעירתו rו

נקריתההנצחהבמרכזהעיוןיוםלרגלשנכתבודרבים
באמנותמבטאבריק:"שיךהתערוכהבמסרגתטבעון

והתקופה"זיידאלכסנדרמיתוסעל

זהמצד
-<)• 

לזיתןעמוס
 ~~ 43מעמ'~~המשך

לומרוצריךהשירה,אתבעיקרבינתייםלקרוא
שירהעלמסהבעצמובה(המפרסםשהעורך

היטיבשירה>ופרשנותשירהעלספרמתוך
טובהואףטובה,ככולהרובההשירהלבחור.
לאזכררקאפשרכזומהירהבהמלצה .מאוד

בזיכרון.שנחרתובודדותומטאפורותשורות

בסר)יעקבשלמיידיש·(בתרגוםז'כלינסקיוייזל
אותיקח 1שלי:הגבהעלרועד;"היםכותבת

שלוםדמעתך":תוךאל ...הביתה;קחהביתה;
שילכוהפניםאתהידיים,בכפות"חופןוצבי

בשפהוכמו /ממבט,ערומותשניםעודלפני
מבין;אינישכברבמשפטיםזרות,במיליםזרה,

 : ,, ...שדודותמאחורישנותרויםהפגאתמיישן
והטמאהמלוכלךאתאוהב .. ,"שביליבנימין

את ...והדפוקהעניהמסריח ...והבוערוהזנותי

תל-שלהדרומיים"ברחובותהאחרותהשפות

הזמןמןבשיריולתארמיטיבדיירואשראביב:

חדש':'זמןשלהחשכההאימהאתהאחרון
אנישםזמנחדש.אחר;מגששותהדם"עקבות

מתאבדים;שלרפאיםרוחותעםלעצמי;מתחת
ומהדקים;לרגונימעוקלותסכיניםמצמידים; ...

הגה/אתלהם;שאמסורכדילקוליזמנחדש
 /הנראיתבארץבזמנאחרמתעורר;ואניחלומי
מספרושירים ,וכןואובד".בתוכינרעד ,כארצי

למעלה.כתבתיכרבעליהם ,בסריעקבשלהחדש
אלמוג,רות-מהיררבפרוףוהסיפורתהמסותגם

 ,שמירזיוהאוחנה,דודצמח,עדיבלס,שמעון
לשוברצוןמעוררים-ונוספיםלבאלאונורה

 • .~ vול
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תיאטרון
מירוןכרמית

ונוערילדיםהצגות

אותיורקאגורתינטלה /ובמותהילדותילה"חמקה
אשובלשוא /לבדותהליחייסיפורהפך /הותירה

ואופירה;תרשישהאפליגלשוא /דמותהלבקשעוד
שהאפירה".חכמתיעופרת /עשההזךאמונותיזהב

 ) 151עמ' 1הצל"("שעוןפגיסדן

הצעצועיםבחנויותלתלותנהוגהיה ,המולדחגבהתקרב ,מולדתיבארץ
לאשוח ,כמובן(הכוונה,האשוח"למען"הכולהלשון:בזועיניים,מאירשלט
אגדותשלהקסומיםגיבוריהןחייםמהלכיםהיואלהבחנויותהמולד).חגשל

ואילוומכשפות.גמדים ,חילגיבורינסיכים ,שיערזהובותיפהפיותהילדות:
מסוגיםותהפוכותשינוייםעברהואומסובך:מורכבלאגדותהיחסבארצנו
האחיםאגדותאתובבתי-ספרבגניםלספרהיהשאסורשניםוהיושונים,

~וים.

שהועלוההצגות(ראוילדותנואגדותשלכבודןהוחזרהאחרונותבשניםאך
התיאטרוןאולמותועוד).ותמיעמיסינדרלה,שלגיה,תשס"ב:החנוכהבחג

האמרגניםבעיקרנהניםמהןהילדים,הצגותלכבודולרוחבלאורךנפתחו
תמידשלאהחששלולארע,כלכמובןאיןכשלעצמהבעובדההזריזים.
 1כאמורהאמרגנים-מארגנים.מאחוריעומדיםהאמנותיים-חינוכייםהנימוקים

זאתלעשותאיןאולםשעשועים,בעסקילהצליחהמפיקיםברצוןפסולאין
הערכיםחשבוןועלההוריםשלחשבונםעלהקטנים,הילדיםשלגבםעל

איךלדבר.מיותרהכרטיסיםשלהאסטרונומייםהמחיריםעלהאמנותיים.
הזמן.עלחבלבימינו?אומרים
תיאטרוןכןוכמובית-צבי,עםפעולהבשיתוףברמת-גן,הספרייהתיאטרון
לשמם,כספייםמאינטרסיםפטוריםפורתאורנהשםעלוהנוערהילדים
הילדיםהצגותעלחותמםאתלהטביעהאמנותייםלשיקוליםלתתויכולים

אחדות:דוגמאותעלאצביעמעלים.שהם

רמת-גןחספרייח,תיאטרוןבית-צבי,הקופים:לארץהמסע
סלבחותפאורה:בימויקורן;גורעיבור:צ'וקובסקי;ק.שלסיפורופיעל

בלכרוביץ'מישחמוסיקח:שר;אורנהתלבושות:מלצב;
 1הנצחידוליטלד"ראתמאודמזכירהחיות,מרפאלב-טוב,שד"רהעודבה

מבקשתהקופהצ'יטה .זומקסימהילדיםהצגתשלההנאהמןגורעתאינה
לשלוטהרוצה Iהאכזרמ~רמליהקופיםארץשוכניאתלהציללב-טובמד"ר
 ש~pז~כלבועםיחדלאפריקהלמסעיוצאהלבטובהדוקטורהקופים.על

ביןהנצח;המאבקלחלשים.ולעזורהרשעיםאתלנצחבמטרההקופה,וצ'יטה
אתמנצחיםהטוביםהכוחותכאשרהנכסףהסוףאלמגיעהטובלביןהרע

הרשע.כוחות

ויכולתבימתיידענעורים,חןהפגינו ,בית-צביתלמידיהחביבים,השחקנים
נהנו.גםנהנוהמבוגרים,וגםהילדים,שידה.

אמברוזג'ימסמאת:רמת-גן;חספרייח;תיאטרוןבית-צבי,בקרקס:חרפתקח

ו
~ 

:1 

הספרייהתיאטרון"האסופית",

אופיר;אלוןבימוי:ענבר;רןפזמונים:שבתאי;יעקבעברית:בדאון;
כרושצ'ובחאכחתלבושות:שריר;רוותפאורה:
אתבכבודמאכלסיםלרע,טובביןומלחמהואגדה,כישוףקסמים,אווירת
לחתולפרטבעולם,להאיןשדברהקטנה,הפרחיםמוכרתעלהסיפורעלילת
שלדמיונםאתמעוררתזוולספניתרכהשחיהמסתברלד~ר.היודעמיוחד

המרושע,הקרקסבעלושלבמגפיים")"החתולהידועה:האגדה(ראוהסופרים
האישייםהאינטרסיםלמעןהחתולשלכישוריואתלנצלכמובןהמעוניין

אךמדי'מפחידהאינההיטב,מבוימתרב,ובטעםבחןעשויהההצגהשלו.
העלילה.בהתפתחותחלקהנוטליםהילדיםאצלמאושריםצחוקגלימעוררת
הצגותהחנוכהחגבחופשתהעלו ,בית-צביעםבשיתוףהספרייה,תיאטרון
ו"הבלוןלב-הזהב""פרחתם","סומימעולה,הצגה-"האסופית"נוספות:
ולבקרהילדיםאתלקחתמומלץ ,מאחורינוהחגחופשתאםגםהאדום".

 .-גןברמתהספרייהיאטרוןבת

עומרובורחמאתונוער;לילדיםפורתאורנהתיאטרוןאיתמר":"אהבת
עפרהתלבושות:שוחם;פרירחתפאורה:רכבי;חגיתבימוי:ספוח);פי(על

בורוכובישראלמוסיקח:קרנפינו;
בןאליעזרהעבריתהשפהמחיהשלבנו Iאב"יבןאיתמרשלאהבתםסיפור
זכהבירושלים,האצילותהמשפחותלאחתבת Iאבושדידלאהושליהודה,
אףוכעת-עומרדבורההסופדתידיעללבני-הנעוריםכספרמונצחלהיות
המחזה,ובעקבותיוהספר,ולנועד.לילדיםהתיאטרוןידיעלהבמהעלמועלה
למשפחההבתלביןאיתמרביןאפשריבלתיהכמעטהאהבהלסיפורפרט Iמתאר

העברית.השפהתחייתעלהמאבקאתגםהמיוחסת,
הצגהלהעלותוהשכילולמחזהומקצועירצינייחסהפגינווהשחקניםהבמאית
חיובימסרוגםתולדותינושלרחוקהלאהעדבמןערכיםגםבתוכההמאחדת

 •וידידות.אהבהשל
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