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~ןןןן nהותורו~

 1:~ו
הרע,קסמםוכלהחייםברונובסקי:יורם
כרמלהוצאת , 1998-1971יומןרפי

עמ' 163 , 2002

יורםשפרסםהאישירשימות-דפי-היומן

שלותרבותלספרותבמוסףברונובסקי
העתבכתבשנדפסווקטעים'הארץ',

הפותחהיומןקטעערך.אותו'מחברות'

עצמי"שלהאוזןעל"לחישההספראת
בראשונה.אורכאןרואה )' 78(לונדון

לדפוס.הביאוקנזויהושעיביןאברהם

מגדרמשלהן,חדרללאפלרמן:יעל
סופרותשלביצירתןולאומיות
ספיר,מיכלמאנגלית:ישראליות,

סררתהמאוחר'הקיבוץהוצאת

עמ' 304 , 2002מגדרים

הנשית-הסיפורתשלהתגבשותהעל
 ,-80וה-70הבשנותבארץפמיניסטית

מגדרשביןהישראליהקונפליקטמתוך
למודליםבהתייחסותזאת,ולאומית.
רהסימוןבעיצובה:שסייעוהמערביים

כהנאעמליהעל:ודלף.ווירגיניהבובואר
בן-יהודה,נתיבהאלמוג,רותכומרן,
 .ועודלפידשולמית

סטייהטירוףשוחם:גיוראשלמה
האוניברסיטההוצאתויצירה,

עמ' 283 , 2002המשוררת

סטייהטירוף,ביןהגומליןפעולתעל
ויצירתיותחדשנותביןהקשרויצירה.

הנורמהמןהסוטיםעלסטיגמהלהטלת
-החריגיםהיוצריםעלהחברתית:

וז'אןקאראוו'אגוובוזה,נסיךג'זואלדו
והמחוננים:החריגיםהיוצריםעלז'נה.

 .אוטוטונןואבגרךואןוינסנט

ואחרים,קולהאסקלייסט:פרןחיינריך
הספדיההוצאתהכהן,רןמגרמנית:

עמ' 219 , 2002החרשה

מגדוליקלייסט,שלהנובלותכל
 :-18ההמאהשלהגרמניםהנובליסטים

קולהאס","מיכאלאו",פרן"המרקיזה
"האירוסין 1בצ'ילה"אדמה"רעידת
"ססיליה"האסופי",דומינגו",בסנטו

"הדו-המוסיקה",שלכוחהאוהקדושה
קרב".

הוצאתהשמש,מקלעתחלפי:רחל
עמ' 393 , 2002המאוחרהקיבוץ

החלכתיבה,שנות 30שלמבחר
וער 1975ואחרים",ימייםתתמ"שירים

 . 1999סמויה""נוסעת
הכדורעומקיבתוכניבפנים;"ב~נים

הלבהומעליאש/לבתהזה;הענקי
מתנגשים;יבשותשבריהמתפוצצת/

קרקעי;תת-תת-תתבתוך-אש;נעים

 /בתזזיתהזזיםהיבשותשבריומעלי
-מחולהטקטוניים;הלוחותמחול

בפנים , 376(עמ' ...המפחיד;הענקים

בפנים).

בורחהפאשיזםשלהישלבספרדסטודנט
בסיפורנשבההואשם Iהולדתועיראל

עלכנראהשהומתשכוח,משוררשלחייו
אותומובילהחיפושפראנקו.חייליידי
האזרחיםמלחמתשלהעברטראומותאל
 .שלועברוושל

ואור,רןמאנגלית:בינתיים,ג'ין:הא
עמ' 251 , 2002שוקןהוצאת

המאוהבמסוררופאהואקונג,לין ,הגיבור
בסין Iעובדהואבוהחוליםבביתבאחות

מתגוררתהולדתובכפר .-60השנותשל
מדיופשוטה.ענייהאיכריםבת Iאשתו

גט.ממנהלבקשלכפרשבהואקיץ

מורןהוצאתרוקדים,ערביםקשוע:סייר

עמ' 166 , 2002

מילדותופלסטיני-ישראלישלסיפורו
והתפכחותהתבגרותדרךבטירה,

בוגריםוחייםבירושליםיהודיתבפנימייה
ישראליתבמציאותואב,בעל Iבןשל

אבסור.דעדאפשריתבלתי

ישראל'לארץהפיותאתלהחזירשד:
עמ' 175 , 2001מורןהוצאת

משוררת-שזשכתבההראשוןהרומן

מאתבדויאוטוביוגרפי"רומןומחזאית.

אישימאבקהמשנה>:כותרת(כך-שז"

ובריאהמסריטת,ילדותשלבחותמה
המחברת.-האשהשלמחודשת

משוררתאונ•ברם•ו:נה

~ 

k! 

ויצירהסטייהטירוף,

J שוהםרא~ג•~לכ,ה

ספרותחדורות,קריאתגוברין:נורית

א'כרך , 2002גווניםבמעגליה,עברית
עמ' 508ב'כרךעמ', 511

שכתבהורשימות,מסותמחקרים,כינוס

נתפרסמוואשרגובריןנוריתפרופ'

פרקים(כוללכתיבהשנות 35במשך
הדורותבספרותקריאהחדשים).

רקעועלהרחביםבהקשריההקודמים,
היסטוריתמפרספקטיבהזמנה,

ואקטואלית.

קוליאנופ.ויראןאליארחמירצ'ח
מילוןוייזכר):ס'חילאריעם(בשיתוף
ואונני,יותםמצרפתית:הדתות,

עמ' 319 , 2002כרמלהוצאת
מיתולוגיות,החשובות,הדתותסקירת
דתיותדמויותמיסטיות,שיטות

השתתפוהמדריךבכתיבתותולדותיהן.
משקףוהואחוקריםשלדורותשלושה

הדתות,בחקרשנה 50שלהתפתחות
לגישהועדהפנומנולוגיתמהתפיסה

הסטרוקטורליסטית.

השמות,כלסאראמאגו:ז'וז'ח
הספדיהטבעון,מריםמפורטוגזית:

המאוחר,הקיבוץהוצאתהחרשה,

עמ' 206 , 2002קריאהסימןספרי

בלשכהפקידרווק,הואז'וזהסניור

גזרישלואספןבימיםתושביםלמרשם
חייובלילות.מפורסמיםעלעיתונים
רישוםכרטיסלידיוכשנופלמשתנים

עלבחקירהפותחשהואאלמונית,של
חייה.

האיש,אשרימוליכה:מוניוסאנטוניוס
עםהוצאתניצן-קרן,טלמספרדית:

עמ' 335 , 2002לעםספריהעובר

הוצאתבשמש,דובדבניםשטנגו:חיים

ממוספריםלאעמודים , 2002כרמל
והזןההייקולשירתמחווהשביעי.ספר

נמשךבשערך/הבר;תותי"ריחהיפנית.

להריחאשוב/ערבעםצהריים;שעתעד
מחדש".ריחך

הוצאתכמעט,פישחוף:אכזרי

עמ' 62 , 2002המאוחרהקיבוץ

אלמתברג"מטוסבעברית.רביעיקובץ
ואניהלילה;גוףשלהעמוק;השקט
האםקולו;מסורכיווןאתלנחשמנסה
לאהואאוליבדרך.;עודושמאאושב

משלהאני /פצוע,המובילהליקופטר
כאילוחלומי;אלושבעצמי;את

ללא Iנסתרפרטי;קזינומעיןאלשבתי
לילה>חיי , 31(עמ'מרויחים."

הגווארדיהקוב:גאבולכאילמי
הוצאתמירסקי,נילימרוסית:הלבנה,

עמ' 379 , 2002לעםספריהעוברעם
ברומןמסופרותטורביןמשפחתקורות

ומלחמתהמהפכהמהפכני.אנטי
הןבולגאקובשללתפיסתוהאזרחים

אפוקליפטיאסוןהממיטים Iוחורבןכאוס
התרבות.על

הקיבוץרחוק,רץמריופיין:יונתן

עמ' 175 , 2001הזמןאותסררתהמאוחר,

במצביגברים,שבמרכזםסיפוריםתשעה

מציאותרקעעלשונים,התמודדות
מלחמותיה.ומוראותקשוחהישראלית

פרקיהזמן,חסדיעקבי:גר

יריעותהוצאתגרפיה,ביואוטו

עמ' 464 , 2002אחרונות

רקעעל Iיעקביגדשלהאישיסיפורו
חלקועל Iויתקיןבכפרונערותילדות
הציבורייםהפוליטייםבחיים

ובאופוזיציה,בממשלהוהבינלאומיים
הצלחותאיתם,ועבדשהכיראישים

האישי.וגםהציבוריבמישורואכזבות
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בחושךיהודיעדיין

הוצאתוחושך'אהבהעלסיפורעוז:עמוס
עמ' 593כתר,

עלשניםלפניהמחברשאמרדבריםעלבפרפרזה
 ,עליולומראפשרשהצליח'),('כישלוןהקיבוץ

'כישלון'הואגםאחדיםבמובניםכי ,עוזעמוסעל
שזוףקיבוץבןלהיעשותביקשבנעוריושהצליח.

עזבכןשעלאדמה.אישאולי'עברי-חדש''וחסון'
והשליךהקיבוץאלוהלךהישן','היהודיאביובית

שכתב,השיריםואתשקראהספריםאתמאחוריו

לאלאושרנו'עוז',לעצמוקראלתמורהובתקווה
אבקאתמעצמוהשילאםגםיפה.עלומאמציוכל

'ישראליות'שללסמלוהיההישן','היהודיהבית
המיליםאתהוגהשלו'בעבריתמכשף .משוכללת
בוחן ,זרמבטאמכלומשוחררתעגולהבצברית
בעלושותףהישראלי''המצבתמונתשלחד-עין

לאהנידח,הישן',ה'יהודיהרי .בהקול-בכיר
אלאכלל,עזבולאקלוזנר·עוזשאףואפשרעזבו.
לשובכדיהנידחת,בפינתומהלזמןלוהניחרק

במרכזולהציבושאפתניבטור-רה-פורסאליו
אהבהעלסיפורהרומן-אוטוביוגרפיההבמה.
מנצח'כישלון'שלהמשמחיםמפירותיוהואוחושך

השתוקים,מ'שבט'הנידח,ליהודינרגשתמחווהזה:
שעלילותיהםועלילה",הגותצנועינפש"אילמי
 .לפניושניםומאותהזה,ובזמןכאןנפרשות
בעיירותיהן ,ופוליןואוקראינהרוסיהבערבות
הנפשי'המזרח' .המעטירותובעריהןהנידחות

"יהודיםגםלהיקראעשויהספר .שלנווהפיזי
להתלוותאותנומזמיןעוזביוגרפיה",(אשכנזים),

נקודתאללחזורכדי ,ושלנושלוהשורשיםלמסע
אינהשלעולםשאלת-הבראשית,אלההתחלה,
נזעקתהיאאלהחושךימיובעצםכאן'מתיישנת

ולמה. ,לכאןבאנומנייןבדם:
ורעייתואביו)מצדעוזשל(סבוקלוזנראלכסנדר

מווילנה, 1932בשנתישראללארץהגיעושלומית
וילנהאז.כברבהםוהרגויהודיםהכושברחובותיה

בשורהאירופה,במזרחאחרוןמפלטלהםחיתה
נמלטושמהןזמניות,מדומות,מפלטערישלארוכה
לארץלהימלטביקשומווילנהגםהיהודים.מרודפי
רקנבחרת.אופציהחיתהלאישראלארץאחרת.

שפנהתבלארצותכשכלהסיכויים,כלמשאפסו
כניסה,אשרתמקלט,בבקשתאלכסנדרסבאאליהן
 .'עלה'לא .נדחק ,בפניושעריהןאתנעלו
נפש;משאתלוחיתהלאישראלארץישראל.לארץ
איןשלמפלט ,היחידהאפשריהמפלטחיתההיא

סופר-כואבת,דטרמיניסטיתאמירהזוברירה.

איןכיכאןאנחנואנטי·אידיאולוגית:פוליטית,
אותנוושונאיםהיהודים, ,בנוהורגיםכיברירה,

פוסט·קונספירציהתיאוריותשוםאחר.מקוםבכל
הקיסוסמכתליניאו-קולוניאליסטיות,ציוניות,
לאבעולם,המשובחותהאקדמיותשלהצוננים
לסבאהחותכת:הפשוטההעובדהאתיסתרו

ללכת.לאןהיהלאשלנואלכסנדר
כןשעלבחירה.ארץאינוברירהאיןשלמפלט

מחירכךעללשלםברירהאיןארץתושביעשויים

אוצריםהםשבהם.הכבדהואהרגשיהמחיראכזר.

וימית.הכוליציףפןבתוכם,אותוחונקים ,אותו
אתשיקעאוליעוז.שלאמו~ניה,אתהמיתאולי
בארץרגלהכףשדרכהשמרגעשלומית,סבתא
במערכהפתחהמיקרובים",מלא"הלוונטפסקה
כפייתית,ניקיוןבאהבתהללו'במיקרוביםנואשת
כימעידזה,בספרועוז'באמבטיה.שמתהוסופה

 .לדברוידידיהםמשפחתםבני Iהוריוידעוהכולעל
הורישושלהםהרגשמצוראתידעו.לארגשעל

גידולכמוהוארגשאחריהם.לבניהםהנפש""אילמי
 .שלימביכאלעוזכתב Iממאיר

לקלוזנריםהפגנתיתעורףבהפנייתחמש-עשרה,בן
רוויזיוניסטים,וחוקרים,למדנים Iספראנשי .

הלך .המרכזיהזרםמןמנודים,לאאםרחוקים,
מחדש:עצמואתלברואכדילקיבוץקלוזנרעמוס
בטרםוהשוליות.האי-תקינותהזרות,מאבקמנוער
הפעלהבהוראותעצמואתציידל'עוז'היה

מדוקדקות:

כאחדממששאיראהעדשבועייםבתוך"להשתזף
להחליף Iבהקיץלחלוםולתמידאחתלהפסיקמהם,
פעמייםקריםבמיםלהתקלח Iשליהמשפחהשםאת
ובלילחלוטיןולחדוללהתגבריום,בכלשלושאו

עודלכתובולאההםמכיעורי-הלילהפשרות
 ,) 536(עמ' " ...שירים

"כאחדלהשתזףבידועלהלאהכניםמאמציוחרף
אלא Iולתמידאחתהכתיבהמןלחדולולאמהם",
להיגמלהצליחלאהקריאהמןבלבד.קצרהלהפוגה
שחרגהספרייה,מנהלעםקשרקשרואףלרגע,

לקרואלנערוהניח Iשלוההפעלה'מ'הוראותהואגם
ב'השאלהרקולא'המותר',מןרביםספרים

הסתעפוהזה,הצנוע'הכישלון'מןמוגבלת',
בקריאה,שהתמידדילאיותר.עזים'כישלונות'

הראהשכתבומההכתיבה,'פשע'אלגםחזר
לאשה.אותהנשאגםובסוף Iהספרןלבתבחושך
ושגרירנוסרפדינומגדוליבאחדזכינואנחנו

נסיכתבניליזכהעוזעמוסואילובעולם,האהודים
עליושקפצהמוקדמת,עולםובתהילתחולדה
שייחלהתמורה .ומשהועשריםבןצוציקכשהיה

'עברינבראהאםאבלהכול.למרותצלחה,לה
מעיד Iלעילהמצוטטותהשורותבמעטאפילוחדש'?

לאמעצמותובע Iעצמועלסוגרהואכיצדעוז

אבותמעצמםשתבעוכפייפה,להתנהג Iלהרגיז
ייצוגיהכיהצבר .הגויאתשירגיזומחששאבותיו'

 .בחושךיהודיעדייןהואבתוכנו
לספרותמחווהגםהואוחושךאהבהעלסיפור

יהודיםחיקהאלשאימצהזובמיוחדהעברית,
שתוקים,"אותם 1אורעליהםוזרתה Iבחושך

עגנוןבסיפורילרגעבהופיעםאשראנשים-ילדים
שעגנוןכשםמזעפומעטנחשנדנדיש ,ונדנד

עוז ,) 93(עמ'והסרקזם"השנינהמןלכבודםמרפה
אפלפל.דאהרןשלליהודיוחבשהואמחובמתעלם

פזרניתהפכפכת:מידהכנראה,היא,נדיבותאבל
החיים.אלכילאיתלמתים,ממנהכשמעניקיםיותר

שורותכמהזאתובכל Iבספרמשפטמכלהתענגתי
חייבתעורךשידרבותחזרותגדושהספרביקורת:

הסגנוןסלסוליאתדבחיפותלהדקמתבקש .לכבשן
 1כוכי(הקרפיוןהקומייםבפרקיםהמיליםומשחקי

ראויהיהואוליאלכסנדר).סבאשלהמיןחדוות
ילדים.לספרנדניהקרפיוןעלילותאתלשמור
 • .ייהנוהנכדים

פזמירי

ושברו rהו,יבו

אתעוזבסוקרטסבלום:ירבעםבשמת
עמ' 67 , 2002גווניםהוצאת ,הקיבוץ

דגמנה"קיבוץ"המילההזאתהארץשלהתוםבימי
בהעבדוחלומותהרבההסוכנות.שלפוסטריםעל

"עיר"המילהלביןבינהההשוואהנוספות.שעות
בימיםהתחלפוהתוםימילטובתה.כללבדרךחיתה
לטרקטור.האסוציאציהכבראינוהקיבוץוגםאחרים
האצבעותטביעתאתמניחהירבעם-בלוםבשמת
לנשוםאפשרהספרכריכתעלהזה.הרווחעלשלה
חלקוינקדהאספלטשיבואלפניחיטהשדהעוד

נב•ם-•וגוס uנס
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"קייםכותבת,היאשלי","הקיבוץמהשירים.
הביתבתל-אביב", 53סוקולובברחובעכשיו;
זהועשןהמכוניותעשןאתעוצראינוהחדש

עלישוביםהגעגועיםהגעגועים.בעשןמתערבב
והגעגועיםהתרבות,ביתשלהנסחביםהכיסאות

 /הזאתלעירשייכתלאבכללש"אניהתחושההם
היומיום;במדרכות /הבחירה,לחופששייכתאני
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עם('אישאחרבשירבתצוגה".משתתפתלאאני
כךבדידות.שלריחישהעירלאנשיעיר')שלריח

חותמתאיןשעדייןמרגשעולםהשיריםמעמידים
נכתביםהשיריםשלו.המודעותבדרכוןברורה

"מפהכותבת,היאמלא","החדרגבול.בתחנות
 ;" ...מגורשיםבמחנהכמושהרגישוחפציםלפה/
שבעירהתחושהזאתובכלמרצוןגירוששזהוברור

ברווחחיטהלשתולסיכויואיןהנחותאיןהגדולה
לנתיב.נתיבשבין

באלהגםהאחרים,בשיריםגםנמשךהזההסחרור
פריזעדשירחיקובאלהוגםמשפחתיסיפורשיציגו

יבואהרוגעסוטר.שלהקפהבביתלשבתכדי
דיאלוגובונייד'באיגלוחודשים'תשעהבפואמה

גםבבטנה.הגדלהתינוקלביןבהריוןאשהבין
האם,חלליתאתאחדיוםלעזוביצטרךהזההתינוק

הואסוקרטס.עםתתכתבלאשלוהעזיבהאבל
התרבות,לביתסמוךנולדלאהואהבא.הדורכבר

שצבעולדגלהנוסטלגיהכדורסללמגרשקרוב
 .במאיהאחדאתבאדום
ירבעם-בלוםבשמתכותבתסרגל",כמוישרה"אני
גם"אבלהזה,היפהבספרהחזקיםהשיריםבאחד

לנפילות",מקוםשיהיהבקצה;חורישלסרגלים
ובעירבקיבוץ'הטורייהבאתנחפרוהאלההחורים
 •השירה.בעטנחפריםהםהגדולה

סומקרוני

בעוןבותהאפווןליפסה
היפיםהכובשים

הוצאתמדפים,עלאליםוייסמך:לארי
עמ' 12 7 , 1998יפהלספרותשופרא

שיריםמעט)(לאלכמהקרובהרגשתיפתאום ...
 ) ... (בשלושרשימתיאתפתחתיוייסמך.לארישל

לאלא,לדבר.כלשהוןז tשהיהאפשרכינקודות,
של"טכנית"מבחינהלאאףתבניתית,מבחינה
המחורזיםאלהסמן'ויישלהשירים .שירעשיית
זאתאך-ליטושאיזשהודורשיםאוליהיובעיקר'
גםהטומןהיגדועכשיו'כאןשלהמהותיבהיגד
דבריםמצאתיזומבחינהאי-הישרדות.שלסכנה

בישראללפחות,צעיריםרבים,אצלהמהדהדים
2002 • 

מעיןשהואשיר ,זכיבוש'עודהשירלמשל'
"ואתןיהושע:מספרמיליםשבראשהאפוקליפסה,

בניתם,לאאשרועריםבה,יגעתלאאשרארץלכם
אתםנטעתםלאאשרוזיתיםכרמיםבהםותשבו

 ,) 13כ"ד(יהושעאוכלים"

לדבריאנלוגיהואוליהד'היאהזוהאפוקליפסה
לקרותהעלולעלהקריסה,עלשירזהיהושע.
האלהשהכובשיםלמרותוכובשים,כיבושבעקבות

עיניים;מףארי"ממונעים,וראויים,הםיפים

ההיסטוריה,·מעולזרחוב;אחררחובמשחררים
שלנו;השבעהספקמןמאומה /ההצלחה.ממשא

אחד;ויוםכמעט,ילדינוהםהרי ...בםדבקלאעוד
ראשלהרכיןהכיכר'/מןלהתפנותהםגםייאלצו
אלוהיםישן:אלאותושלחדשות/לפניםולסגוד

אלוהים".הואהכוחהכוח./הוא
שאן'וביתמעלותיפלוהכובשיםשלהקריסהדברך

ומושבותערים"ועודובנימינה,ובית-לידונתיבות
וישבנו-התורלפיתפאורהכמוקרסואחריהן;

גםתיפולכךואחר :" ...הטלוויזיהמולרביםימים
החירוםממשלתוראשמאסר'צוויויהיותל-אביב,

 ...תומרקיןפסלעלייתלה
עליומתבונניםבינתייםהזוי'בינתיים-זהמצב

שעשויגלגלהוא-הטלוויזיונילמרקעמבעד
מיומחר'היפים,הכובשיםאנחנוהיום, .להתהפך

יודע?

מבחוץ?אויבים?אפשרויות.בריחינםה"הם"

והםשלהם,הכוחהואשאלוהיםכאלהמבפנים?
החדשים.האלים
כמומשחקיםמככבים,וייסמךלארישלבספרו

כשמשוןהתנ"ךמןדמויותאבסורד'בתיאטרון

עקדתו.אלההולךיצחקוגםעמלק,הגיבור,
החול'האדמה,רקמזעזע.אירוני'הואמשחקםאבל
היפים, .האחרים,בחייםאז'שהיהמהעלהמכסיםהם

שהיהבעבר.הילדות,בזיכרוןעתההמתקיימים
לא.שמאאומתוק,
במאה'ארץ-ישראלהכמו-נוסטלגי:בשירלמשל

שמיםתחתבית-לחם;ליד"חנינובה ,'-19ה
לחמוריםפקוחהאחתעיןאכולי-כוכבים;

וזרדיםבחושך;מחולליםוזאיבםשודדיםולסחורה;
שיר'שבאותווביפולפינג'ן",מתחתמתפוצצים
צועדותונשיםבדיליז'אנסיםמתייריםהתיירים
 .חדשהברזלמסילתובוניםעקביםעלסאטיןבנעלי
אנחתרקזושאיןמביניםאנחנוהשירשלבסופו
ישמזאת.יתרה-היפים""הימיםעלרווחה

געייתל /לחולותהארץאתלהחזיר"להחזיר'
בסמטאות,לצואההחרדל'/לתרדמתהג'מוס,
 " ...לחצבלחוביזה,לנרקיס, /המסעות,לפנקס

בורותמעללרבוץ"ישובהכול-יכולואלוהים
האיילה".לצמאוןיתעוררשובוהתמסחהמים;

יחזור'כוחבאיזההיפה,התמים,העבראתיחזירמי

צריךולאיכוללאשירכךעל .לחזורהואצריךאו
רקמשאירשהמשורר-ההוזהגםמהתשובה.לתת

חדווה.למעטצרגשר
יפתח''בתכמווחזקיםיפיםשיריםזהבקובץמצויים

ו'שמשוןיפתח)האבשלחדשה"מהדורה"(ובו

השתייןהזה,החידותחדאתההופךשיר-מתחרט'

ולשכותנדבניםביןהיום"מזדנבלהיות-:ז tור
השולחן".מןיבשיםפירוריםומלקטסעד;
בהםשיששיריםגםהיפוך'אפשרויותעלשירים
גםהזהבקובץישתקווה.רגעיבצדנואשיםרגעים

 •ואהבה.הישרדות.עלמחשבות
בן-שאולמשה

 (ו:

~ 
 ==י4

1 ~ ~ 

חציוrסומקרוני

ו~בראשטרמולנה
מ.ב.מצרפתית:

הקול""תנועתמתוךשיר

 .החדרבפנ;תהצלרסיסי
i ךסא;נ:ן~;ת,מ~ליליםקבףך~-ם ם~ל~··י-~~~ז

 י~~~מק;ל
~זףנ;~ת

~נכקפףסז ryעל~םליק . . . 

בפה

מ~עףכ;תמ~נףע;ת~עם

"הןניטשה,פיעלשתקניות","מילים
בראשטרמולנהסערה,"לידישמביאות

בפינותשאחריבשקטהמיליםאתמוצאת

משתיקהקולאפילואיךורואההחדר'
בעיקראולי'ארספואטיקה? .עצמואת

ממשיךהמעוכותהתנועותשטעםמפני

בפה.להילעס
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 1: 1.ןך:
בנוףכרמלאלדאלית
דרוזי

נאסר-אלריזנכיל

כהרצומחותמיליםנאסר-אלדין:נכיל
 , 2001ירושליםשלהב"ת,הוצאתהירוק,

עמ' 64

לרשימתשירהספרלידיבאהראשונהבפעם
שירהשלהמצומצמתמהמסגרתהחורגתביקורת,
בהקדמהנאסר-אלדיןנכילהדרוזיהמשוררבלבד.

המיוחדהיחסאתמצייןהמשורר"'ב"פתיחתלספר'
כאחדודרוזיםיהודים-כאןכולנו 11לישראל:שלו

הארץאתאוהביםכולנוישראלים,כאןכולנו-

עבורומשגשגתפורחתיפה,אותהורוציםהזאת

מציין''הואדאלית-אלכרמלהולדתו'בכפרכולנו",
נפתלי-הרץשלוהתקרה"התקרה"הימנוןחף;ר

הואההקדמהאתכולנו".שלהתקרה"היאאימנו'
עליפלושירישמילותמקרה"אניבמילים:חותם
יהיהשלי'הירוקושההרוקשוביםפתוחיםלבבות
שלכם".הנופיםמןגםחלק
"מיליםשמו:אתלושנתןהשירפותחהספראת

אלוןוכלניות,חבצלותביןירוק",בהרצומחות
הבאוהאפר;היער"שומרהמשורר'חיוחרוב,

ארבעתעלנפתחוהספרהכפר",מןהבאמקרוב;
שעריו.

פותחהדרוזי",הכפרמן"ענףהראשון'השער

לערביתבתרגוםמוריאל'יחזקאלשכתבבשיר
עםמזדהההמתרגםנאסר-אלדין.נכילעל-ידי
נאסר-שלשיריושיר.שורותהוספתכדיעדהמקור

הדרוזיהמשוררשלמשיריובסגנונםשוניםאלדין
אורישיריעלמחקרעבודתשעשהעריידי'נעים
המשוררתשלהפוליטיתמהנימהוגם-רגינברגצבי

שנואכי'זהות'בשירההמצהירהחיו'נזיחהדרוזית

אשרהערבית;ההיסטוריהבספרי"לעלעלעליה
אתשנאממנהויותראומות;לפיאנשיםמיינה

אזרחחדש;עולהמכלהעושה /העבריתהעיתונות
זורמיםנאסר-אלדיןשלשיריועלי",מועדף

 ...קטנה"עדהעלמספריםוהםובפשטותבטבעיות
 ...שומריםעודנודתנוסודות ...הישרדותכוחבעלת
זולתאהבתאמת,אמירת /וחלוםגורלקבלת
העםבתוךהולכים;בידידמשותף,גורל ...ושלום

שירגםנכללהזהבפרק ,) 13-12(עמ'בישראל"

(עמ'שלי""ואליההמשורר'שללכפרוהערצה
נפיליםשני ,וסבתי"סבישלואליהזאת ,) 24

"עומדחכלילית",הילה"עטוףוביתם,עתיקים"
לרגעולותחשובנאאללי:אומרוסבאעדיין;

יוכלו /והטלוויזיההרדיוהגיל' Iשהזמן /קט
ביד",שאפיתיהלחםאתזיכרונותימחלוןלמחוק

הדבקהריקודיהמקום,בנישלחיתיאורכאןיש
המהולתיאורלהם,המריעיםהזקניםהצעירים,של

לאהזה"שהמראההשוחק:הזמןמגלגלבחשש
אתאט-אטשוחקהזמןוגלגל ...לעתידישתמר
מילים ,) 15-14(עמ'עולם"שלדרכוכךכיכולם;

כדרבנות.נוקבותאךיומיום,של
אסון-המסוקיםחללישללזכרםמוקדשהשניהשער

בד\י'\ניזםחרת
~י>ו 1. /,
J .., שירים~ 
 ~ס

.,,, ~ 
\,,יעון ' 

·• ' -

והדיוקהפרטיםאמן

כמאפרה,סיגריותשלושמידן:ראובן
חמד'אחרונות-ספריידיעותהוצאת

עמ' 295 , 2001תל-אביב,פרוזה,סדרת

צעדיךשללהדיםחוזר//אתה

באשבועריםופניך

 ,,.עקבותיךשלהמוזרההדרך
הדרום>פואמתמיזון'(לואיס

בנים;נשמותעםבורחת /זדונית"ידבשאר-ישוב:

ענןרב-סרןשללזכרם ,) 29(עמ'ואבות"אחים
רביןוליצחקז"לאלדיןפח'רעליושלז"לקדור
 .) 37(עמ' ' ...חסראתה'חבר,שכותרתהבקינהז"ל,

ו"הגלגולנשמה""גלגולשעניינםשיריםגםיש
הדרוזים):שלהאמונהמעיקרי(אחדהקודם"
התחדשהותהיה;ועורגידיםבתוךהאור"נשמת

(עמ'העבר"מןבהחרותיםנשכחים,זיכרונות;עם

34 (. 

"המטושטשתלאהבה.בעיקרמוקדשהבאהפרק
וגם ) 54(עמ'מברירה"יותרלביןהבחירה;בין

 ...הומהאנושילב"לשנינולחברו:אדםביןלרגשות
הוא .) 48(עמ'התקווה"טעםהואבינינו;והכבוד

 ...אפי"נשמתהמזדקןהאבעלארוךשירגםכולל
(עמ'חדש"להיותליתן /והנרגשהנסעראבי
47 (, 

כן-הוא:כשמושירים.שלפרקאינוהרביעיהשער
בושתמכולמיהמחברתודותכוללוהוא"דברים"
קבלתביום Iלנביל"הימנוןהספרותית;בדרכו
ארוךשיר ;", ..תש"סבחנוכההאור''חתןהתואר

לא-מנוקדות,ארוכות,שורות-60מלמעלהבן
ל'חתן-דבריםחקק:וכלפורהרצלהאחיםשכתבו
 1חלדישולמית-חוההמשוררתשלמפיההאור'

נאסר-אלדיןשלונאומותשנ"טלשנת'כלת-האור'
'חתן-לפידהעברתביוםתרבויות"בין"דו-שיח-

בפרקהדבריםאםגםנוי.דבלפרופסורהאור'
 1לטעמימתאימים,הםאיןכשלעצמם,מענייניםהזה

שלהאחוריהשערעלרקבספר-שירים.להיכלל
 1שירתוועלהמשוררעללמיליםמקוםישהספר

שלפנינו.בספרגםחקק,כלפור Iהעורךשעשהכפי
נפרדת,בחוברתה"דברים"אתלהדפיסהיהניתן

השירים.ספראתשתלווה
שלהמרשימיםהאיוריםאתגםלצייןהראוימן

הנוףרישומישאמי.ופאדלחסוןיגאלכיוף,סאהר
השירים.אתמדובביםאלכרמלראליתשלהמיוחד

האיורבטוב-טעם.נבחרוהנוףתצלומישלושתגם
קעבורבידישצויר Iהספרעטיפתשעלהתמציתי

הירוק.בהרהצומחותלמיליםראוימרון'
להבנתצוהרהפותח Iמענייןבספרמדובר Iככלל

ואיתנו.בתוכנוהחיההדרוזית,העדהשלהנשמה

• 
שתלשמואל

זוספרו.אתלפתוחמידןראובןבחרזובמובאה

המרתקהמסעשכן Iלסיימונאותהדרךגם
ושניתןהספרדפיביןהקוראשעובר Iוהמעשיר

מעמיקהחיים,ולתובנותהאדםלנפשכמסעלתארו
ראובןמיזון.לואיסבדבריהגלומההמשמעותאת

לספרו.המוטואתלבחורהיטיבמידן
 1ספרוגיבורשלדבריואתומשבץממשיךהסופר

המשתלבותומחכימות,חכמותבמובאותגץ,נובל
אניגמטיתאםגםהאינטליגנטית,באישיותוהיטב

הכלליהידעבהתנהגותה.מובנתבלתיולעיתים
השירה,בתחומיגץמרשמגלההמרשימהוהבקיאות

הפילוסופייםההגיגיםושפעוהמיתולוגיההציור
עולמועלרקלאהסתם,מןמלמדים,משמיע,שהוא
הרב-תחומיעולמועלגםאלאהספרגיבורשל

שלשמותיהםעצמו.מידןראובןשלוהעשיר
נדודה,פסואה, Iטרוצקימרקס, Iדמנושפינוזה,

אחרים,ורביםראליוורודסל Iגוגןלקרואה,סוסה,
ססגוניים,כפרפריםהספרדפיביןמרחפים

מהפכנייםפילוסופיים,ניחוחותבכנפיהםהנושאים

"היאגץ,נובלמבהירלדעת","התאווהואמנותיים.
אתמשים,ללאוחושף,חשוכת-מרפא"מחלה

אתבבסיסהוהסותרתבוהנטועההחזקההסקרנות

הביטחוןבשירותמעבודתוהמתחייבתהדרישה,

אחרים,ידיעלשנקבעולהחלטותלהיצמד Iהחשאי
אישיתעמדהנקיטתובליקנקנןעללתהותבלי

 ...תכנוןלפילחיותלךמציעים"אנחנופעילה.
לוחות-זמניםלפילנשוםלךמציעיםאנחנו

ממךשיעשוכאלהדבריםלפקודות-מבצע.ובהתאם
החשאיבשירותממפעיליואחדלוהבהירבן-אדם",

מתוכנן][הבלתיהבלת"םאפילו"אצלנוכיוהוסיף,
גץמהצפוי",חלקהואצפויהלאמראש.מתוכנן
האינטליגנטיתבדרכווסיכמוהמסראתהפנים

"היהגווארה:צ'השלדבריועלוהמסתמכת
אפשרי",הבלתיאתדרוש-מציאותי

אמןהוא /מידןראובןדיוק,ליתראו Iגץמר
 1יוליבסוףאחדצהריים"לפניוהדיוק.הפרטים

אשהנכנסההירח,עלטיילהראשוןשהאדםביום
טיילתעלריקלבית-קפהושלושעשריםכבת

אסוףהיהוהמבריקהשחורשערההים.מולהצוקים
טריקוחולצתלבשההיאענבר.בסיכתעורפהעל

לבניםומכנסי-כותנהמלאלחזהצמודהכתומה
הפינתיבשולחןבחרההיאצרים.למותנייםהדוקים
צמודהיהוהשולחןהפתוח,היםעלשצפההעגול

הים.אלוגבובמקוםהיחידהאורחישבשלידולזה
מדרוםהאופקקועלשטהגדולהארניית-נוסעים
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כמעטצבעונית,תמונהלהפך".אולי Iלצפון
מצלמהבאמצעותשצולמהותלת-ממדית,פלסטית

נכון.קצבושלמדויקותמיליםשלמשוכללת
לקוראמעניקיםוהפרטנייםהמדויקיםהתיאורים

שארואתגץנובלאתמכירהואכיההרגשהאת

 1בלבדהאשליהמןבכךישאך Iבספרהדמויות

חשאיתבפעילותעיסוקןעקבאלה,דמויותשכן
באפלה,או Iבצללחיותנוטות Iאישיותןעקבאו

ביםמשייטותהןאישית.מחשיפהולהימנע
נידון,אשרגץ,נובלעצמועלשמעידכפיהדבידות,
מןסמויהבבדידותחייוכלאת"לחיות 1לדבריו

 .יהאמיתקיומואתלהכחיש .לורקידועה Iהעין
יבותרהעמוקהלתחתיתבאמתשהואמיאתלהדחיק

בודדות,טיפותמשםולשאובהפנימית,הבארשל
בהיחבא".פעם,מדי

שמסייעוהדמויות,התרחישבתיאורהדייל~'הפירוט

חשובהדינמיים,בהקשריםאותןלעגןלקורא
גיבוריבפעילותהתזזיתייםהשינוייםעקבבמיוחד
הגיבורשלבאלה(במיוחדובזהויותיהם,הספר

המגוונותהמשימותלהצלחתהנדרשיםהראשי)

 1הסופרגץנובלשולחיהם:על-ידיעליהםהמוטלות

סוכןדניאל-ז'אק,גםהוא"יגואר",בכינויהמוכר
שהואאיכות,יינותלייבואבינלאומיתחברהשל
משרדובעלעתיקותסוחרמרקם,רדיוסגם

ברונוגםשהוא Iליכטנשטייןבנסיכותבינלאומי
דוקטורגםשהוא Iמריבומסןסרטיםמפיק Iדילרמן

שהוא Iפרגוואילנשיאכלכלייועץבלוק,אדוארדו
הבינלאומי"הוועדנציגבלוק,אדוארדד"רגם

 ,.ט.מדוקטורגםשהואהאדם",זכויותעללהגנה
"פטרוכימיקהלקבוצתיועץ Iאוסטרי

בנסיכותממוקמיםשמשרדיהאינטרנסיונל",

היאליסהשאשתו Iצ'יליאנייזםגםשהואאנדורה,
הרשימה.אתמיצינולאועדייןהמלטזית""מזכירתו

 !יצירתי?דמיוןאיזה
העולםפניעלהחשאיהשירותפעילותהתפרשות

בירותדרךהסקנדינביות,הבירותבין Iהגדול
ועדתג'קיסטאןשלהגבולואזורטנג'יראירופה,
אפקטיוצרתאפריקה,במזרחהדחוסההנמללעיירת

(לדוגמה,ומראות.צבעיםעתירכורסה""מסעשל
ויגלאנדגוסטבשלהמדהיםהפסליםגןשלהתיאור
בשללהמהפנטהגרניטעמודניצבשבו Iבאוסלו

מהממת.עוצמהומקרינותבזוזוהשלובות Iדמויותיו

ומשוטטתשבה·אניכיהרגשהליחיתהאכןלרגע,
ביצירותומתבוננתהאדירהפסליםבפארק

מידן).לראובןתודהכךועלהמופלאות
חלקלממשגץנובלמצליחהתפקיד,מגבלותחרף
הופכתחייומציאותזאת,עם .שלוהפנטזיותמן

כלאתו"זוללת"תובעתוהיאוהרסניתלתובענית
כמהלנסועהעדיף"הוא :בחירתואמנםזוהי .זמנו

וממשפחתו.מביתולהתרחקבחרובכךשיותר"
אדי Iבנועםקשריוגםוכךמתרופפתשלוהזוגיות
התרופפותשליוצאפועלחיתההתרחקותו(ואולי
מיוםהביתה,אדיכשחזרמשפחתו?).עםקשריו

ליסהאתשאלהוא ,'אבכיתההראשוןהלימודים
היום?הספרלביתאותיליווהלאהוא"למהאמו:

למה? ...לנסועחייבהואנסע.הואכיאמרה:וליסה
שורףשהואאומרהואלמהאז .שלוהעבודהזאתכי

שמעתמתיליסה,חייכהזמן?שורףאדי.שאלזמן?
לפני Iאדיהשיבבלילה,פעםזה?אתאומראותו

זושיחהממועדרבזמןחלףלאלישון".שהלכתם
ובכללםהביתספריאתבטירוףשורףהחלשאדיעד

צריךלאאחד"אף-צועקכשהוא Iהתנ"ךספר
אותושבדקהפסיכיאטראנשים".בליבביתספרים
להימנעכדיהחיצונימהעולםמתנתק"הילדכיקבע

המתמשכותההיעדרויותעםההתמודדותמהמשך

 1לאשפוזנשלחהילדעצוב!סיפוראיזהאביו".של

שלואשתונפשלחוליבמוסדלצמיתות,כנראה

אומרת.היאסופי",זה"הפעםאותו.עוזבתגץ

האמנם?

הכתוב Iמענייןספרהואבמאפרהסיגריותשלוש
מידיו.להניחוהקוראעלהמקשהמרתק,בקצב

• 
רונןיהודית

1
:ךן,

:1 

מזרח-תיכוןבנושאיומרצהחוקרת-רונןיהודיתד"ר

שלויpסיספרהובר-אילן.תל-אביבבאוניברסיטאות
 , 2000ושםידבפרסזכהעובד,עםהוצאתרחובים,

 2001הזהבנוצת Iאשמןובפרס
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מקוםלאשהואבמקום

גוונים/הוצאתחלונותאדוניס,טרבאי:דוד
עמ' 142 , 2001

דודהצעירהסופרשלהראשוןספרואדוניס,
שונות,עלילותחמשביןלחילופיךנע ,טרבאי

אנגליה-פריז : 2006סידני-פריזקועלהמתרחשות

ו.פדבאידרד

אדרניס

צרפתוצפון 1672צרפת ; 1998ישראל-פריז ; 1970

עלשברלוןטירתעומדתכולןכשבמרכז , 1916
ועד-16הבמאהאלמןברוןשלמחצרו-גלגוליה
 •-20הבמאההארסלמועדון

שלוסיפורירעיוניבכשרוןלהבחיןשניתןאףעל
עיבודבוסריות,שלאותותבספרניכריםהכותב,

הדמויותלנרטיב:אינפורמציהביןמושלםלא
הכותב,שהגהראשונירעיוןכמשרתותמופיעות

זמןנוספת.הצדקהבעלילהלקיומןשישמבלי
צרפת,ההתרחשות,מקוםובעיקרההתרחשויות

הקוראשלמבחינתומסוימתתמיההמעלים
להתמודדהכותבשלקושיאיזהכאןניכרהישראלי.

עםבפרט.הישראליתזהותוועםבכללזהותועם
ביכוריםיצירותגםמאפייןזהאסקפיזםזאת,

עשויהואכךמשוםדווקאואוליהעכשווית,בפרוזה
הדמויותעלעוברהעלילהמןניכרחלקלעניין.
-למקוםבדרךאלאמקום,לאשהואבמקום

עלברכבת,בכירכרה,במטוס,במונית,באוטובוס,

לתקשורתמטאפורהאולישהםתחבורהכלי-הסוס
עםהאדםבנישלוכןאלהעםאלהאדםבנישל

גלן,עומדהעלילותמןאחתבמרכזהארץ.המקום,
את"להמחיששלוהמחקרשמטרתצעיר'סטודנט
מחלישהשמאאומחזקת,טכנולוגיהשבההדרך
בשנת Iשברלוןטירתאלנוסערנןגלןהחברה",את

העתיקההטירהמשמשתשבההשנה 11970

דרססראתלפגושגלןמתעתדשםכסנטוריום:
דרךמלונדוןאחיועםשטסהראשוןהטייססמירס,
וכךלאוסטרליה.הרחוקוהמזרחהתיכוןהמזרח
אחדאתבשניתלקרואהתכוון"הואנכתב:

חזרתחילהאךהאחים,שניעלשהשיגהמאמרים
שניעבורמשהו.הבומבסטיתהסיוםפיסקתאל

בירחוןשהתפרסםהמאמרבסוףנכתבכךהאחים,

תעופה,שנותםישישלכבודבזמנושיצאמיוחד
תחבורהכליהמטוס,כילהראותהזדמנותזוחיתה

אתלשרתיכוללמאה,השניהעשורבסוףמהפכני
לקרבלוחמה,מאשריותרטובותלמטרותהאדם
תםיובעשילהרגם.במקוםלזהזהאדםבני

לקדמהדוגמההיווסמירסהאחיםהזו'ההיסטורית
האדםוליכולתהמכונהעםקיוםלדואנושית,
מעניינתזופיסקההמכשולים,"כלעללהתגבר
בשורתהאחרון.הזמןלאירועיבהקשרהדווקא

אלאוהפונדמנטליזם.שכנגדהמחאההגלובליזציה,
המצוטטתשהאינפורמציהיוצא ,מדוברבזהשלא
מטאפוריביטוירקלמעשההיאירחוןאותומתוך
 •הדמות.שלרוחהלהלכי

א-" · .· · • .,_ .. 

-נרי--: : .. '1 :,;רד:ר 1-י;ול '"""פ-יס

לצדוטקסיותפואטיקה
ואירוניהסו,פטיות

החשובהדברעלסיפורזמיאטין:ייבגני
חוהמאנגלית:סיפורים,ועודכיותר

 , 2001ירושליםכרמלהוצאת ,שאלתיאל

עמ' 237

נמנה-וסאטיריקוןמחזאי Iסופר-זמיאטיןייבגני

החדשה,העתשלהבולטיםהרוסיםהסופריםעם
מהפכתתבע .הרוסיהמודרניזםשלומבשריו

ביקורתובשלבעיקרזמיאטיןבלטאוקטובר
בזכותבעיקרבלטכסופרוהקולנית.המוקדמת
בסוגייתשנקשרומגוונות,אמנותיותהצהרות

סגנוןהגהלכךבהתאםלמהפכה.ויחסההספרות
האנטי-ברומןשביטויוסינתטי'מודרניזםשלמשלו

אוטופי.

והעולםהפרובינציהחייעםהאינטימיתחברותו
כתיבתוסגנוןעלשהשפיעוהםהאתניהדתי

שלהעשירההאתנוגרפיתהמסורתמןהמושפע
לשפהחידושלהביאבניסיונוסיפורים,מספרי

-המקוםבניבשפתשימושדרךהספרותית
סקפטיותלצדוטקסיותפואטיקההאיכרים.
טקסטיםהמאפייןהמתחאתשיוצריםהםואירוניה

אלה.
אתמתאר-1913בשהופיעפרובינציאלי""סיפור

מרגעבריבא,אגפיםהנערשלחייוהשתלשלות
באברינעליים.מטליאאביו'ידיעלמביתושגורש

בתוכה,נודדאלאהפרובינציה,גבולותאתיוצאלא
החייםוגרוטסקי.פראיהישרדותרגשידיעלמונע

בתיאורביטוירואיםבפרובינציההדקדנטיים

בתוךבאברימגיעלשם Iהמקומיהמנזרשלמשעשע
ייבסי.שלתאודלתעלנקש"בריבאשיטוטיו:כדי
לידישבונזיריםשניפתח.הואענה.לאאיש

לבניםבתחתוניםגלימותיהם,בליהשולחן
בריבאאתהיסהייבסיואינוקנטי.ייבסייובכותנות:

עיניו'אתשובוהפנה- '!ש-ש-ש-ש'-בחימה

שלו.התהכוסאלמזוגגות,ממצמצות,לאבולטות,
שפם,עםזקנהאשהרפויות,בשפתייםואינוקנטי'

הדלת,מזוזתלידנעצרבריבאבכוסו.ניעללאבהה
שלהשנימצדהמה?אוהשתגעוהםפה:פעור
ישרשמנונישיערהטירון:סאבקהעמדהדלת

סאבקה,כסרטנים.אדומותענקיותידייםכמקלות,
הזבובתסתכל'רקויי!הצדה:'לחש ,ביראת-כבוד

לאאתהרגע.בעודייבסייהאבשללכוסוייכנס
רואה?'

המשחקזהבטוח!'ענייןדבר.הביןולאבההבריבא
חמישייהעלמתערביםהםעכשיו.עליהםאהובהכי
הראשוןהאבומחכים.מחכיםהםואז-עשירייהאו

הזוכה'",הואהכוסלתוךזבובלושנופל
בבריתלפירסוםנאסרוזמיאטיןשליצירותיו
במכתב .המשטרמתנגדיעםזיהויובשלהמועצות
 1לסטאליןפונההואהספרשלבראשיתוהמופיע

שלבסיועורוסיה.אתלעזובאישורואתומבקש
התגוררשםלפריזזמיאטיןעקרגורקימקסיםהסופר

 •ימיו.סוףעד

רוחאביבית

הרועעלתיגרקורא

ג.מאנגליתהסערה,עיןוייט:פטריק
עמ' 652 , 2001ביתןזמורההוצאת ,אריוך

הסופרוייט,פטריקשלספרוהסערה,עיןתרגום
מפעלשלהמשכוהוא ,נובלפרסזוכההאוסטרלי'

מרכבה,יודריעלים,גדילי-לעבריתספריותרגום
המוכרגאוני'סופרוייט,דודה.שלסויפורהוום,

המעמיקהכתיבתומשוםכך'משוםדווקאלמעטים,
רביםכהלכןלקריאה.הלא-קלהוהאינטנסיבית,

שלוההתבוננותועמקיהרוחניהעושראתמחמיצים

ההחמצהבגללרקלאחבל.כמההאדם.לנפש
כנגדתיגרקוראשוייטמשוםאלאהספרותית,

 1תיאורועצםמתוךהאדם,בנפשהמשתלטהרוע

ומוסרי.רוחניקיוםשלהנגדיהקוטבהצגתומתוך
הקיוםאתכואבאלאאידיאות,מטיףאינווייט

חלכאיו.אתואוהבהרוע,מןסולדהפגום,האנושי
אליזבטעיקריות:דמויותבשלושמתמקדהספר
עשירה,אשהחיתהאליזבטובתה.בנההנטו'

ואכזרית,אנוכיתגבריםציידתויפהפייה,כריזמטית
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חיתהשלאומניפולטיבית,כוחניתשתלטנית,

בהםוזרעהלילדיה,אהבהלהעניקמסוגלת
וחמש,שמוניםבתהיאכעתהרס.סביבהובאחרים

שולטתאינהאחיות-מטפלות,שלושידיעלנסערת
בתה,לסירוגין.ומטושטשצלולומוחהבצרכיה,עוד

 1התפרקושכברנישואיה,מתוקףשזכתה-רודדתי

אשההיאצרפתית,נסיכהשלמפוקפקבתואר
אמה.אתהשונאתומרירה,אגוצנטריתמכוערת,

שלוהנישואיןקשרישגם Iנזיל Iהשחקןבנה
 1ונצלןאגוצנטרי Iועריריבודדאישהוא Iהתפרקו

משחקיכולתשוםעל'סר'כבודבתוארשזכה
(למעשהאמיתי.אנושיממדנטולתוירטואוזית,

נזילפנים).העמדת Iכלומרמשחק,הםחייוכל
לאאמם,מחלתבגלללאוסטרליהשביםורודדתי
מותה,אתלהחישמרצוןאלאלה,דאגהמתוך

לזכותכדיסיעודיאבותלביתהעברתהבאמצעות
 1מדירבהרבה,בארכנותמתארהספרברכושה.

וגםהמרכזיות,הדמויותשלהפנימיתתודעתןאת
בה.המטפלותהאחיותכמוהאחרות,הדמויותשל

המורכבותלביטויקולית,רבסימפוניהנוצרת
השוכןהיודע-כל'הסופרשלמבטומתוךהאנושית,

דמויותיו.בנפשכביכול
חייםהםהמזדקניםוילדיהאליזבטשלחייהם

הצלחה,שלפניםבהעמדתשמוסוויםכושלים,
שלארוכהשורההחושפיםחייםואהבה.אחווה

חמדנות,קטנוניות,אגוצנטריות,צליות:תכונות
קמצנות,מניפולטיביות,נצלנות,בצע,תאוות

מכלושנאה.תחרותיותקנאה,התחסדות,צביעות,

אחרבדקדקנותעוקבוייטממש.שלרוענובעאלה
הפניםהעמדתוביןגיבוריושלתודעתםביןהפער

דומהובדבריהם.בהתנהגותםהמתבטאתהמזויפת

הםאיןאולםהזה,לפערכמותומודעיםשגיבוריו
מוסרכלנעדריוהםאשמה,אובושהשמץחשים
(המודגשת)לתפיסתולשינוי.דחףשיעוררפנימי
שמייצרפי-טבעת"של"יצורהואהאדםוייט,של

ניקויתיאוראתלפרטמתעקשהואונפיח;ת.סרחון
בתיאורלמשלכמואליזבט,שלהאחוריים
כיסאעלאותההמושיבותהאחיותשלהגרוטסקי
עליוישובהכשהיאומותהשלה,המאולתרהנוחיות

בהגזמה.מאופרתכשהיאמלכות,כסעלכמו
הגיבורים,כלפיסלידהלחוששלאיכולאינוהקורא
הצליים,ברואיואתעויןעצמושהסופרודומה
להתבונןהקורא,על Iמשלובאכזריותוכופה,
זוסלידהאלה.דוחותתודעותשלפרטיםבפרטי
והאהבההעמוקהההזדהותהאמפתיה,נוכחבולטת

"אחרים"שהםה'טובים',לגיבוריורוחששהסופר
ולכןלחברה,מסתגליםשאינםחריגיםמטיבם,

האחרים.ובספריוהזהבספרכךידה.עלמזולזלים

האחותשלנחלתההיאהאחרףת Iשלפנינובספר
שחייהקדושה,היא,כןשכשמהרה-סנטים,

מחיקתעדלמטופליה,אוהבתלהתמסרותמוקדשים
לאליזבט,גמורניגודמעמידההיאשלה.האני

ברצוןמומרלהעניקהמבליבאהבהלזכותשרצונה
מיוחדקשרליצורומצליחהלה,ויסגדולהשיצייתו

בנשמהבהכירהעימה,מגעקרבתשלחסדורגעי
האכזרית.לתחבלנותהמעברהקשה,באשהשקיימת

ממדאלאליזבטנפתחתרה-סנטיםבאמצעות

קודםגםבחייההתרחשהזהכדברהקיום.שלאנושי
אזהגוסס.בבעלהטיפלהבההקצרהבתקופה Iלכן
 1כלפיואוהבתהתמסרותשלאינטימיקשרנוצר

 1ונדירקצרזמןלפרקמתוכה,התממשהכאילו

המטפלת-חומלת-מאריהשלהארכיטיפליתהמהות
מנפשהעצמהלהתוענקימיהשבערובמשרתת,
רה-סנטים.האחותשלהחנונה
שהזולת Iגמורטובשלאנשיםהםוהאחותהבעל
מלראותעיווריםשהםנראהעצמם.להםקודםתמיד
אוליעימה.כלהיטיבועסוקיםשבאליזבט,הרועאת

ומאפשריםבלבהנוגעיםאלהשני Iכךמשוםדווקא
ומתוךטובברצוןאמיתית,בקרבהלהםלהעבותלה

בלבנוגעתהיאלרגעים,באמצעותם,חסד.
ההוויה.שלהטרנסצנדנטי

לאליזבטמתרחשתהטרנסצנדנטיאלזוהצצה
האגוטיסטיקיומהלמרותנדירות.בהתנסויות

מאווייםנשמתהשלקרקעייםהתתבזרמיםמצויים
לושומרתשהיאסודי""אניאותו Iאחרלמשהו

להשייךהואשאיןבעובדהמכירהכשהיאאמונים,
בולעשותרשאיתלאואנישליאינוהזה"האני-

המאפשרוהוא- ) 183(עמ'רוחי"עלהעולהככל

ההצצההמשפילה.הגוףמהתפוררותלהתעלםלה
עלמתרחשתהטרנסצנדנטיאלהסודיהאנישל
מותוערשעלבעמידתהגםגם(כמומותהערש
שלהסערה,עיןשלהחוויההיאכזובעלה).של

שלחוויה Iואורקדושהדומייה,קורנתשלווה
המשמעותיתהחוויה ,) 223(עמ'ה"על-טבעי"

 .שמואתלוהמעניקה Iהספרשלהמרכזית
שהורסתהנוראההטייפוןסערתלפתענרגעתכאשר
הזה",הזוהרב"רגע ,) 456-455(עמ'סביבותיהאת

אליזבט,שלהרצוןכוחערקהסערה,שבעקבות
ברבוריםלפניהנגליםים,ציפוריאלפיובין

של"בנוכחותהומכיריםמידיההאוכליםשחורים,
האניקליפתאתאפואפורצתהסערהדרגה",שוות

חסדשלהאמיתית,לישותומאפשרת Iהיומרני
לבקוע. Iמיוחד
טרנסצנדנטיים,חסדרגעישלשבאמצעותםנראה

ידאליזבטאלמושטתחייה,שלהסערהלבשהם
לרגעים,רקולואותה,לגאולנעלמה,אלוהית
החיים Iהצליהסחישהםשלה,האגוחיימתוך

(בספרהעליוניםהחסדרגעיוהמוחמצים.המדומים

דתית,חוויהחינםוייט)שלהאחריםכבספריוהזה,

 1העליוןהרוחניעםהמפגשרקלאמתרחששבה

הזולת.עםביותרהאינטימיהאמיתיהמפגשאלא
הליכתהאתהגיבורהחווהמותה,שלפניובשעה

הסערה,עיןבתוךמחדש,כהליכתההמוותאל
הברבורים,עםהסופיהחיבוקלקראתבמים,

האינסופי.עםהזהותבהתמזגות

כיסאעלאליזבטשלמותהביןהנוראהפערואולם
עםוההתמזגותההתגלותחזיוןלביןשלה,האסלה

הקיוםשלהטרגיותאתמעציםהאלוהיהאינסופי
שללגישור'ניתניםהבלתיהקטביםאתהאנושי.

ואלטרואיזם,נרציזםוקדושה,סרחוןורוח,בשר

הניגודכמוורע.טוב Iוניכורחסדושנאה.אהבה

הקטנוניותשביןוזה Iוהאלוהיהאנושישבין
מכורחהפועל Iשקריאנישלוהמגבילהההרסנית

המרחביםלביןהחברתית,ההישרדותדחפי
וייט,שלבספריוהאמיתית.העצמיותשלהמופלאים

רוחניבמסתוריןששורשוהאפשריהטובביןהפער

המזויף,והאניהאמיתיהעצמיביןהנגלה,הרועובין
 .לגישורניתןאינוכיעד Iוקיצוניחריףכההוא
שלמתפשרתהבלתיתפיסתומשוםכנראה,זאת,
הטובאתכממיתההחברתיתהצביעותאתוייט

אידיאלמהצבתגםאבללשקר.המתפתחשבאדם
למימוש-טוטליתהתמסרותשלמדיגבוהרוחני

לאלוהות,ליעודו),השחקן(התמסרותהאמנותי

 •לזולת.אולאינסופי

נצררות

ומדריכהקליניתפסיכולוגיתהיאנצררות
יונגיאניתאנליטיקאית

ו
~ 

:1 

בנאיפרץ-דרור

דקויות

נעלםנורדנשרפ;תהנופ;תהשע;ת
-T ז-• : T •:•:: T •:: •: 

~ע;לם~ם jPiJ~בףע [i~ש [i~ד 7ף~
ך~רים iJ~ק-~עפ;ך;ת~~tקיתע,דינףת

ר;~ה י~~~דיךר ry ~םל;ן iJ~גכrז
~ללים iJ~תא;ר ry~~ריר~חףץ~יכקנו;ת
ים 7 ~;ס [i~~ן~יםש;נכק [i~~נןים iJף~ךח;ב
בק.ר~לבךאףת~~זקים~כ;ן [iסך~ע

~~~נרי ת~~ל~~ןה iJסרףם ע~~~ן
אמףנתיז;היתעלףליםמלאע;לםמףל

T •• T - : -' • •:: 0 T 

~ר iJ ~~ל~לה iJ~י י~~~כל /iJoי;ןע
iJ ףלט~o/ לiJ ת~~לים~ל~i] דד~ךח;ל

 ר~.ם~ע,ן~לת /o ~;כת;ךית 9 ~ ה:ל~~
ף~~ררש;~~ים ף~;נ~ /o~ןל /o~~ךסב;

~ם [iדארר /oרןה o/iJכלן~תע~מ;~ת

13 
 2002מרץ



 sוי~
1 ~ ~ 

והםבעיניהם,הואהכזב

מו,וםלשוםפונים

הוצאתהביתה,הדרךכלרוזובסקי:מירי
עמ' 167 , 2002עובדעם

קורא?מה

אורייןיהודית

האספנותתשוו,ת

האחסנהוחדוות

השלושיםבשנותמתחילהסופרתהיארוזובסקימירי
ב-ירושליםבפרסלזכותהספיקהשכברלחייה,

סיפוריה.כללראשונהכונסושלפנינוובקובץ 1999
גםניכרתכתיבתהאתהמבריחההטרגיתהאירוניה

אתוהנידחיםהבודדיםמחפשיםלכאורהבכותרת.

כוזבביתעוזביםהםשלמעשהבעודהביתההדרך
לשוםפוניםוהםבעיניהם,הואהכזבאבלומדומה.
שוםולחוותםאחרתמסגרתבדמיונםבנוהםמקום.
נישאו.הםשלמענהלאשליהדומהאינומחייהםפרט

הזמןועםחתניםמחפשותכולןהתחיליתבנקודה
אלהגםאבלקלאסיים,גרתלזוהופכיםכולם

והליבידוהחיוניותאתמאבדיםמאהבהשנישאו
נישואיהם.טרםיחדכשהתגוררוחלקםמנתשהיו

היאנורמליתגושפנקהמקבלתשהאהבהברגע
שלאדישהבמערכתומתחלפתהחוצהמחלחלת
שםוכשהםלשם,מתגעגעיםהםפהכשהםחובות.

לפה.מתגעגעיםהם
שלהטוביםהסיפוריםאחדאפשרית",ב"אהבה
אהבהלקנותאפשרשאילגיבורה,מתבהררוזובסקי
בדאגהחיבוקיהאתמחתלתהיאהענקה.באמצעות
הקטניםזאתובכל ,עצללעומתההאבובמסירות,
בלילהאבא.כלפימגליםשהםבאהבהלהמעווילים

שקועוהבעלאימהותחוגגתהיאלהרגיעם,קמההיא
יותר.אבאאתאוהביםזאתובכלבשנתו,

במשפחה.הגבריםלביןבינהמאבקנולדזובדרך
 ,בחשאיולעיתיםבקוללעיתיםחייה,עלמלינההיא
לולהינשאשיכלהאחרלגברהקוראמתוודעואז

שהחמיצה.הגברעלמצטערתהיאועתה
וה"אתה""אתה"ויש"הוא"ישההתרסהדבריבכל

אתתומךש"ההוא"בעודהריאליהבתפלותאשם
הקורארקאוהבת.היאההואאתוהפנטזיה.ההזיות

ל"ההוא"נישאהשאילויודעת.אינהשהיאמהיודע
"ההוא"יוותרתמידכימלכודת.לאותהנופלתחיתה
עםכיהתוגה.למקורייעשהו"האתה"החפץמחוז
ונתחללה.נחלמתשחיתההאהבהמתממשתהאתה

משמינההפסיכיאטר"אשתהמצויןבסיפורגם

אפשרית",ל"אהבהתמטיתקירבהישנהמנחת"
דקהובאירוניהבהומורמשתעשעתהכותבתאבל

"בןנפתח:הסיפור .הטרגיהמצבעלהמחפה
בבליינד-דייט,הארכיטקטבתאתפגשהפסיכיאטר

'המוסד'איששלבתמשותפתחברהשסידרה
הםעצמה."בזכותאסרטיביתואישיותלשעבר

באהכךאחרקליק.ביניהםונוצרקלותשוחחו
והיאהתחתנומהרהעד .יחדגורלעברווהםהאהבה
חיתהשאם Iברורלאמשהולפעמיםהרגישה
אכזבה,לזהקוראתחיתהשםלזהלתתמתאמצת

מלאהיהאושרםבינתייםהתאמצה.לאהיאאבל
איחרהפסיכיאטרשלוהבןתינוק,להםכשנולד
בשלאלאהינוקאשלהבכיבגלללאהביתהלשוב

הארכיטקטבתלקתהמהרהעד .בעבודתוהקידום
אפשרית""אהבהמהסיפורהמוכרתבתסמונת

כשפנתהבחוכמהנהגהשםלהשאיןהצעירהוהאשה
הדמויותשלרדוקציהנעשיתכאןבאמה.להיוועץ

ובתהפסיכיאטרבןאלאשמות,ללאהמופיעות
אתמכתיבההאבותשלהפונקציהכיהארכיטקט,

לשובמאחרשהבעלוככלהצעיר.הזוגשלחייהם
משתכנעוהקורא Iהאירונילשיאוהסיפורמגיע

הארכיטקטאשתה~םההורים.שלבחוכמתם
 1הנישואיןחייכלליאתלבתהלהסבירמשכילה

הנישואיןשלמוסדיסודהיאשהאומללות Iכלומר
הצפוילאושרהארכיטקטבתנכנעתוכךהמתול~ים,

אשת .אחרביתלהלתורמבליהוריה,אצלכמו
במהלהישכינחת,מרובמשמינההפסיכיאטר
משפחהחייישלבןחברותיה,לפנילהתפאר
תוגתהאתתישאהארכיטקטבתואילומושלמים.

 .הצערסיבתהיאכאילו
המתאימההלשוניתהנימהאתלכדהרוזובסקי
מדירזהלאהאלסטיתהשפההתמטיים.לחומרים

החיה.העבריתאתשמגלהכזאת ,מדידשנהולא
מצויניםפתרונותומצאהמבוזהואינהגבוההלאהיא

אינההיאוהמונולוגים.הדיאלוגיםבשילוב
בשיחותמסתייעתואינהישירבשיחמשתמשת

בתיאוריםמובלעתהשיחהנקודתיים,באמצעות
ספרבתורהדוברים.זהותעלמקשהאינהאבל

נטוליםוהחומריםמצויניםאחדיםסיפוריםביכורים,
 •לבנליות.לגלושבליהשגרה,מחיי

ידיעותהוצאתארץ,צ'טווין:ברום

עמ' 110 , 2002אחרונות

עלמהשלחרסינהפסלוןנראההספרעטיפתעל
הרובץקרןחדסייחהמחבקתמחשוףעמוקת

בחמדנות,לימנכסתשהייתיפריטלמרגלותיה.
משוםקיטשבולראותעלולהמצויהצופהאבל

אתשקישטוהפורצלןבובותאתמזכירשהפסלון
אחרימאירופהשבאההקשישההדודהשלהמזנון

קיטש.איננההעטיפהשעלשהבובהאלאהמלחמה.
מייסןמביתהאמיתיהדברוהיאאמנותפיסתהיא

וולגרי.זיוףתמידהואשהקיטשבעוד
מאלףלמעלההיואובססיביאספןשהיהלאוץ

שמקורםפורצלניםבהםאותנטיים,פריטים
קטנהבדירהאוחסןהאוסף , 17ה·מהמאהבארמונות

הסופרלביןאוץיואכיםקספרביןחדרים.שניבת
לפנישנה 11967ב· .הגורלנתקשרצ'טוויןנדרס

צ'כוסלובקיה,עלפשטוהסובייטייםשהטנקים
לעקובלפראגעיתונוידיעלצ'טוויןנדרסנשלח

תשוקתאודותעלולכתובהרנסנסחפציאחרי
צ'טוויןאבלהישיש.רודולףהקיסרשלהאספנות

 ,לאוץוהתוודערודולףשלאספנותואתהחמיץ
אתהאספנות.בתאוותנגועהיהצ'טוויןגםשכן

ומצאילדבהיותואוץיואכיםגילההאחסנהחדוות
שלארלקינוהליצןפסלוןידיעלמכושףעצמואת
הפורצלניםבהצלתיעורראתראהומאזמייסןבית

מייסן.מפעלשלהמעצביםגדול ,קנדלרשעיצב
המונומאמניהלהגשמתהשתמשהירושהבכספי

היסטורייםלאירועיםנפששווההיהמזהחוץ .שלו
פוגרומיםשמלחמות,בעובדהבקיאהיהאבל

פסליקנהכךלרכישות.פזהזדמנויותהםומהפכות
הבדולחלילאחרישנמלטומהיהודיםפורצלן
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נשבריםעולמות

סיפוריםביתם,זההיההאםפלג:דורית
הוצאתהחדשה,הספדיה , 2000-1985

קריאהסימןספריהמאוחד;הקיבוץ

עמ' 206 , 2001

אתוהטיחבעצמוהשליטהאתג'יאוסן"איבד
לכלישגרמהבעוצמהברצפההיפההקומקום
לשבריריחרסינה,שלשבריםלשברים.להתפצח
 .) 170<עמ'עדינות"כחולות,מכחולמשיכות

גםכמוהספרשלתוכנו Iמוטאנדומוטאטיס Iזהו
מעליהםפושטיםהאנשיםנשברים,עולמותסגנונו.

לחלוטיןעירומיםונשאריםהאחרונותהגנותיהםאת
ברגיסטרמסופרהכולאךלהם,שמוכרמהמכל
משיכות-אכן-מלאתובשפהמתלהםלא Iנמוך

שהכולבימיםנפשמשיבמשבוזהעדינות.מכחול
ובוטים.ישיריםבקורנסיםראשינועלניתך
אמצעלמןשנכתבוזה,בספרישנםסיפוריםעשרה
 • soה-שנות

אחתממנומרחיקיםאובביתם,האנשיםאםבין

אכןאםגםמפורענות.נמלטיםהםאיןלהם.היא
הוא"ביתםכילומרנוכלשלאהריביתם,זההיה

ירחיקואםגםהאנגלי.המנחםכמאמרמבצרם"
תמידלאפורענות,שלסוגאותםרודףהרימביתם
הםהסיפוריםמןבחלקכלום.אחריהשאיןכזאת

אחרים.אנשיםנותרים

וסופוהגדולהלעיריוצאאיכריםבןסיני",ב"סיפור
שהמוצאחרפה .משפחתועלחרפהממיטשהוא
שמתבקשמהכלאתמקייםהאב .וסופיאכזריממנה
מתייעץהואואמונותיו.מסורותיופיעל Iממנו

לדעתכדיסתוםתדרוךמיןמקבלואףומתפלל
למצואכדייצאאליההגדולה,לעירדרכותצלחאיך

עללושדווחכפיבנו'נקלעאליוהמצבמןמוצא
הגדולהלעירמגיעהאבעיר.באותההגראחיוידי

וניכורה,צבעוניותהגודלה,אתלהכיליכולואינו
קידמהמהכפר.לולמוכרמשוועבניגודהעומדים
הישרמדרךאותוומדיחיםלאדםהאורביםופיתויים
כללמרותאשרהאבשלחינוכיככשלדןנתפסים

בןמולעומדשהואסופו Iבבנווהשקיעשטרחמה
דברךהיאהישרלדרךלהשיבוהיחידהשהדרךמורה,

ממנווהיציאהמחסהאינוהביתחזרה.ממנהשאין

פחות.עודבטוחה

לאשהמחברתאשה,נוסעת"סנדוויץ'",בסיפור

להגדרתהבאשרהסעיפיםשניעללפסוחמפסיקה
כותבתהיאהסיפוראורךולכלבחורה,אונערה-

זהשכלאלאנערה;בחורה.הגדרתהאתומתקנת
באירלנדהנוסעתבאשהמדוברמורי.דולאמעלהלא

שאמרהמרגעבחורה,אונערהתהיהבטרמפ.

לשבט.דינהנחרץ Iישראל Iדהיינוהיא,מאיןלמסיע
 .כן-יהודייה.אה,- .מישראל- ?אתמאין- "
שלעםהם Iלרביעיוהעבירהאישאמריהודים,-

ישכסף,מלוויםהםבכסף,מרמיםהםסוחרים.

 .) 110<עמ' " ...כסףשלריחלהם

נוסעביתך Iמביתךהרחקתאםגםבחורה,אונערה

מין Iיולדורותהיהודיהגורלהואביתךוכאן .איתן
יודעיםאיןכאשרגם Iהפרטישהיהודיקאטאקליזם

יהודהשללחטאיועווןכמזכרתעומד Iדברעליו
הכסף.שקל-30וקריותאיש
ולכןכסף,להשאיןיודעאותההמסיעהאישאבל

הסיפור,שלכשמוהסנדוויץ'רקלאעליו.הוצאותיה
לבדהעזובההיאשבסופו Iבמלוןלילהלינתגםאלא
בעינינפקניתשלשםלהמייצרת Iהאוכלבחדר

המלון.עובדות
כאןנמסכים"הכיבוש"שלוהחטאהקדמוןהחטא

בחורה.אונערה.אואחת.אשהשלגורלהלכדי
סיפורמיןהנמלים",עם"האשההסיפורבספרעוד

לערעוראחתאשהשלודרכהגארופאעלפנטסטי
אחדשלסיוםמזכירהסיפורשלסיומולחלוטין.
מופרך.כהממשי,כהפייטון","מונטישלמסרטיהם
לולייניתהיאגילה,האשה,"לעוף",בסיפור

במועדוןבלייניםשללתאוותםמתאבןהמשמשת
כלפיהטענות Iכךאוכךאתנחתא.שמאאולילה,

ממיטההיאקהלהאתלרצותובנסותהלמכביריש
פורענות.עצמהעל

סימניניכרוהישן'חואןשל"בפניוהסיפורבפתיחת
באהבתהתמידחיתהכןועלכאחדוהמוותהילדות

כברלהסתמןמותוהחלכאילוכאב.שלמידהאליו
חואןשלפניו ... "הסיפורובסיום ) 9<עמ' " ...עתה

והיאמעליה,ומרחפיםגדוליםמחדש,ונפתחונסרגו
לאזהכיצדלרדתשהחלהערפלמתוךתהתה

חרוטיםשראתהוהמוות,שהילדותכה,עדהבחינה
 .) 33<עמ'שלה"והמוותהילדותהיושם,

שלשירהאתבזיכרוןמעלהוהואבעינינפלאסיום
בפניםאליהולכת"אני'אלי':גולדברגלאה

אליך".כשהלכתילשוואשביקשת
מציביםמרובה,המחזיקיםאלה,קטניםקיוםמשלי
עירומיםכאנשיםבהם,שהמסופרהאנשים,את

להםהקרוביםהאנשיםובתוכועולמם,לגמרי.
דבראיןמתנפנפות.ישויותכמיןמתגלים Iביותר
רעחורשמישהוכיהידיעהזולתועמי,דיציב
מיןאיזהמזאת,גרועאולפינה,מעברזומםעומד
נשאבותשלתוכהפרה-דטרמינציהמיןאדיש,גורל

לאדברשום-בכפם"עווללא"עלאלודמויות
האדםהמודרני.לקיוםנאותמשלאכןזהואישי.
אינםאשר Iכתליוארבעתמתוךלפרוץמבקש

עליולגונןכברבהםאיןשמאאו Iאותומספקים
הגדוללעולםובצאתושבחוץ,הפגעיםמן

כלשהינקודהימצאלאשםאףכילוומשמסתבר
 1מאחורשהשאירמהגםכייגלהאזאובה,להאחז

שלו.לאכבר
 • .ממנויצאכברביתוביתו'אליחזוראם

ו
~ s ~, 
~ 

עטוןאהרן

במדעיהעבריתהאוניברסיטהבוגרהואעטרןאהרן

המדינה

 .הרוסיהצבאמפנישברחוומאריסטוקרטים
נוחרכושהםיהלומים Iניידרכושאינםפורצלנים
לנודדים.

עםעקרלמזלואבלבדרזדןאוץהתגוררתחילה
מספרצ'טווין .נשמרוהאוצרותשםלפראג,האוסף

שעותתשעבמשךבאוץלפגוששהספיקאףחייועל
 1האספןשלפניואתזכרלאגםהואבלב.דורבע

אולוהיהאםזכרלאוצ'טוויןשגרתייםהיופניו
שפם.לוהיהלא

עלמספראוץ .יהודיעברעםכעירנותרהפראג
לפיאמת.המילהכתובהלשונושתחתהגולם

ייוותרא'האותתיתלשאםהמהר"לשלהמיסטיקה

ביתהכנסת,שבית-הואהנסיםאחדמת.הגולם

המצבותעמוסהקברותובית Iהישןהיהודיהעירייה

עומרם,עלנשארואלואתריםשלושה-השחורות
המקומותאתלהשאירהתכוונושהגרמניםמשום

ארייםתייריםלמעןהיהודיםחיסולאחריכמוזיאון
הנכחד.העםשלבשרידיםשיצפו
 1וישילואולז'נבהקצריםזמןלפרקישנסעלמרות

לנטושממנוימנעהפורצלןשנגעלאוץברורהיה
<עמ'כאסיר"בוהחזיק"האוסף-לתמידפראגאת
בביתשמקורןדל'ארטהקומדיהשלדמויות ,) 66

עלמות,שבנאפולי:מובטח""קאפודיחרושת
האוסףכל Iבמייסןשמוצאםחייםובעליאצילים

בכסףהשתמשלאאוץפורצלן.שלמיליונרהוא
מלבדואיש Iבודדאדםהיההואבבנק,לושהיה
היושלוההתלהבותשעותהאוסף,אתראהלא

חרסינה.רכישתעלההתמקחותרגעי
צורךעלענהולאלקישוטשימשלאהאוסף
היהוצ'טוויןכפייתיתסטייהחיתהזו Iאסתטי

-1974במותו.לאחרהאוסףעליהאמהסקרן

חידתאתלגלותכדילפראגצ'טוויןנדרסחוזר
האוסףאתלהורישהבטיחשארץולמרותמותו

 .בדיבורועמדלאהואציבורי'למוזיאון

• 
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כולוהעולםבאוזנימזמוריםהשוקביאי 1
התחרותבשבחירקלאסירנותזמירות

עלשירי-חשקגםאםכיהחופשית,

לניצחונושהביאהזוהיאשהריההפרטה.נפלאות

האחריםהמשטריםכלעלהקפיטליזםשלהסופי

שהיוהמשטריםמכללטוברקלאאותוועשתה

המשטריםמכללטובגםאםכימעולם,

העולמותמכלהטובהעולםכדוגמתהאפשריים,
(ונשכחמ"קאנדיד"פנגלוסד"רשלהאפשריים

המדינותקוניגונדה).עלשעברוהמוראותכלאת

הגבלותלהטיללעצמןאמנםמרשותהעשירות

מיסישלמערכותלהןישבארצותיהן.השוקעל

ייצורענפימסבסדותהןייבוא.ומכסותמגן

בשרןעללמדושכברסימניםאפילוויששלמים.
כברפנימהובתוכןההפרטהשלמגבלותיהאת

תחומיםובכמהדרכים,מיניבכלאותההגבילו

שערורייתובעקבותושם.פהממנהנסוגותהן

הבריתבארצותגםלהביןכברמתחיליםאברון

שלמידהבלילהםאפשרשאיתחומיםשיש

בשוקמשתמשותהןעדייןאבלופיקוח.הסדרה
ן,כאישלייצוא.כסחורהובהפרטההחופשי

גלובליזציה.הואשלההצופןושםסתירה-לכאורה

המעצמותמפיצותוההפרטההשוקתורתאת

הברית,ארצותובראשןכולו'בעולםהמתועשות

לפעמיםמקומיים,אנשי-עטבעזרתלפעמים

הפיננסייםהמוסדותשלהכפייהבכוח

וחצי-מפותחותמתפתחותמדינותהבינלאומיים.

הכספיםמשוקלהלוואותקרובותלעיתיםנזקקות
הואכאלולהלוואותהעיקריהמכשירהבינלאומי.

המעצמותשללמרותןהנתוןהעולמי""הבנק

הלוואותלהעניקמסרבזהבנקהמתועשות.

אתהראויהבאדיקותמשליטותשאינןלמדינות

ה"ליברליזציה"ואתהחופשי'השוקכללי
ולמכורלהפריטאותןמחייבהואוההפרטה.

מהערךבהרבהנמוכיםבמחיריםקרובות<לעיתים

הכלל'אתהמשרתיםציבורייםמפעליםהאמיתי>
גדוליםשלהםהרווחשסיכויימפעליםבעיקר
שלטונייםבאמצעיםלהגבילמהןמונעהואיותר.

בלשוןהמכוניםהקונגלומרטים,השתלטותאת

הואכלכלתן.על"רב-לאומיים",סגי-נהור

המדינותשלהחברתיתבמדיניותגםמתערב

משאביםהקצאתפוסללהלוואותיו'הנזקקות
לחינוךואפילולרווחהחברתיות,למשימות

התערבותמהווהכזושהקצאהבנימוקובריאות,

הואהחופשית.בכלכלההמדינהשלרצויהלא

למשקיעיםנוח""אקליםליצורמהןדורשגם

עלגבוהיםמיסיםלהטילמהןולמנועמבחוץ
לתרוםיכולותהיושהכנסותיהםמיסיםרווחיהם,

זובצורהארצות.באותןהחייםרמתלהעלאת

להיותימשיכוהעניותשהמדינותמוודאהוא

ירודהלהיותתמשיךבהןהחייםרמתעניות,

 .נמוךלהיותיחדללאהעבודהושכר
השוקתורתאינטרסנטית.לגמריהיאזוהתערבות

שלצורכיהןאתמשרתתוההפרטההחופשי

אינןמזמןכבראלווהעשירות.הגדולותהמדינות

שיוכלומוצריםמסוימיםבענפיםלייצריכולות

רמתתחרותיים.במחיריםהעולםבשוקילהימכר

וההוצאותיקרהעבודהשכרגבוהה,בהןהחיים

יקרות.הןגםוהשיווקהייצורלתהליכיהנלוות

בארצותהמיוצריםמוצריםמחיריזאת,לעומת

יותרהרבהאסיה,מזרחארצותכדוגמתהעניות,

ממוטטמהוללחופשישוקואותותחרותיים

אחרבזושלמותתעשיותהמפותחותבארצות

הטקסטיל.תעשייתאצלנושקורסתכדרךזו'
הבדליעלמפצהשהיהבאיכותהבדלהיהבשעתו

כינויפעםהיהיפן""תוצרתהתיוגהמחיר.

יותר'בזוליימכרשאפילולמוצרירודה,לאיכות
לא .מחירואתשווהואינובמהירותמתכלההוא

וארצותיפןשתוצרתרביםייצורתחומיישעו.ד

עלעולהואףנופלתאינהאסיהבמזרחאחרות

היאהתוצאההמערב.ארצותתוצרת

שלהגדוליםהתעשייתייםשהקונגלומרטים

לדקל-פטריוטייםסנטימנטיםלהםשאיןהמערב,

מפעליהמעביריםישראלים,ליצרניםמשישיותר

לסגורמעדיפיםאחרות,ולארצותלירדןייצור
ולהעבירםבארצותיהםשלהםהייצורמפעליאת

נמוכהבהןהחייםשרמתיותר'עניותמדינותאל

לשמורכמובןרוציםהםאבלזול.העבודהושכר

וליהנותהמפעליםעלהבעלותאתבידם

בידייולאמושלאולהבטיחמרווחיהם

ומדיניותהחופשיהשוקתורתממשלותיהם.

מןהגדול'ההוןלבעלימאפשרותההפרטה
נכסיאתלידיהםלהעבירהעשירות,הארצות

אתמאלוומונעתהחלשותהמדינותשלהכלכלה

ניצולאתלמנועכדיהשלטוני'בכוחןהשימוש

פעולתהעולמית.הכלכלהענקיבידיכלכלתן

שקרגלובליזציה.בפסבדוניםמכונהזוהשתלטות

להודותהמערביהעולםצריךרווחתושעלהוא

החופשית,לתחרותהשוק,לכלכלתורקאך

העשירותהארצותשלהזאתהרווחהלהפרטה.

היותבטרםהרבהההיסטוריה,משחרלנומוכרת

עלנשענתהיאבעוני'מקורההחופשי.השוק

האדם.חייזילותועלהזולההעבודהעלהמצוקה,

לעוניזקוקהגדולהעושרהיהומעולםמאז

עושר'איןעוניבליאותו.ויזיןלידושיתקיים
ניגודים,שלמקיומםהנובעלוגיכטיעוןרקלא
בכלתמידבלטזהדברפשוטה.כעובדהאםכי

בהיסטוריה:הידועיםהכלכלייםהמשטרים

כדיבעוניהחייםאדםבנימאודהרבהדרושים

תמידיכלושהעשיריםהמותרותאתלייצר

הפאראתחיו'שבההרווחהאתמהם,ליהנות

באותםרקמדוברואיןאותם.שסבבווההדר

גםאםכיהאישילעינוגםששימשודברים

בשכיותאחריהם,שהותירוהחומריתבמורשת

הפאר.ובאוצרותהחמדה

שלהגדולהשהמורשתלהודותצריך

התרבותנכסיהעבר'שלהציוויליזציות
היולאהםגםשנשתמרו'הגדוליםוהמונומנטים

העושרועוני.עושרבעולםהיואילולאקיימים

לצבורלמעטיםהמאפשרהעוני'בזכותהקיים
כלכילזכורראויהרבים.שלעבודתםפריאת

העבר'מןשנותרווהיפעההפארוההדר'ההוד

והפסליםהעתיקים,והמקדשיםהפירמידות

הטירות,ההיכלות,והארמונות,האדירים,
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שלהמפעימההמורשתהקתדרלות,

היולאאלהכלוהפיסול,הבנייהתרבות

עםהגדולהעושרנפגשאילולאנולדים
אבל Iבכךלהודותנעיםלאהגדול.העוני
חירות.מרהיולאיותרש-וויוניותחברות

עשיריםחזותייםתרבותנכסיאחריהן

והאציליםוהקיסריםהמלכיםכלכאלה.
שהותירוהאלה,והכמריםוהשועים

 1הזוהכבירההפארמורשתאתאחריהם

עמדואילולאלהקימהיכוליםהיולא
עבדיםשלהמוני-המוניםלרשותם
ובעלישכיריםפועליםואפילווצמיתים

ובעבורזעום,בשכרשהסתפקומלאכה
מאוריצירתהעלעמלולחץומיםצרלחם

שניםימים,עלימיםחשכה,עדראשון

לשאלהאותנומביאוזהשנים.על

(אסורעוניבהשאיןחברההאםהמטרידה,

אתלהגבירהחותרתחברהלחלום?),

אתלהפרישתוכלפרטיה,כלרווחת

עוצרהיופיליצירתהדרושיםהמשאבים

הניצולתרבותשהורישההנשימה,

והשיעבוד?

בדעלאקריליק , 2000"כושי-קושי"טושיץ-אופיר,מרינהיכוליםאינםוהשיעבודהניצולשהרי

להםשחיתהבצורהלעולםלהתקיים

בארצותעובדיםלמדוהאחרונותבמאותבעבר.

העולםארצותברובובעקבותיהן Iיותרהעשירות

אתולתבועשלהםעללעמוד Iביהמעד
חלקםאתודרשונאבקו Iהתארגנוהםזכויותיהם.

מאבקםוהלך.גברהקיבוציכוחםהלאומי.בעושר
שעותעלה.העבודהשכרהישגים.להםהביא

הסוציאליות.זכויותיהםהוכרונתקצרו.העבודה

דומיםנעשוהמתועשותבארצותהחברהפני

הימחקותותהליךהחל .בימינולהשישלאלה

הגדול.לעושרמקורששימשהעמוקהעונישל

החברה,בשולירקפתוח,כפצע Iנותרזהעוני

לעושרלתרוםמסוגלותאינןשממילאבשכבות
הצטמקותלפחותאוהימחקותסכנתהכלל.

לצעודשהחלובארצותהגדולהעושרעלאיימה

לשוויוןבכיווןמהוססים,ראשונים,צעדים

שהעלתההצרפתיתהמהפכהסיסמת(האםחברתי

המילהאתגםכללהלאלשלטוןגנותהבוראת

אבלגדול.עושראיןגדולעוניבאין"שוויון"?).

הקולוניאליזם.זו:לבעיהגאוניפתרוןעלהאז

לכןקודםשנולדוהגדולות,האימפריותמושבות

צבאייםבסיסיםופיזורגלםחומריניצוללמטרות

להעבירנוחמקוםשימשו Iשליטתןאתשיבטיחו

הזולה.העבודהשל Iהבסיסיהגס,הניצולאתאליו
בין Iהגדוללעושרהגדולהעוניביןהפער

קיצוניניצולבתנאיהעובדיםהשכיריםהפועלים
העיןמןודחקמקוםהחליףרקמבצליהם,לבין

לקבלהחלוהעשירותבארצותהעובדיםואילו

הלאומי.העושרמעוגתיותרגדולנתח
מאתיים-בקושימעמדשהחזיקפתרוןזההיה

העולםממפתנעלםבימינושנה.שלוש-מאות
הבריטית,האימפריהשלהבהירהאדוםאפילו

העולםשלרווחתואבלבאימפריות,השורדנית

עשרותשלקיומםעלנשענתעדייןהמערבי
בקולוניותזוליםפועליםשלמיליוניםומאות

המערביהעולםשלהתחרותכושרכללשעבר.

אילולא Iאמיתיחופשישוקבתנאימתמוטטהיה

הזולההעבודהמקורותעללהסתמךיכולהיה

העומדיםמקורות Iהעוניבארצותבשפעהקיימים

בזכותהעשירותהמתועשותהארצותלרשות

החופשיהשוקכפייתבזכותהגלובליזציה,

שממנההרווחההעניות.הארצותעלוההפרטה

וההדרהפארהעשירות,הארצותתושבינהנים

העצומים,השחקיםגורדישלהגדולות,עריהןשל

לדברשלאהעינוגים,ובתיהתרבותמוסדותשל

הגדולים,העשיריםשלהפארובתיהאחוזותעל

שבמרחקים.העוניבליקיימיםהיולאאלהכל

הוקמושלידוכךבשלשאתביתרהמתבלטעוני

וגורדי-שחקיםמשרדיםובתימסחרמרכזי

העשירותהמדינותערישלהפאראתהמחקים

העליבותעלבאמתלכסותיכוליםאינםאך

השוקתורתמשם.ספורותמטריםמאותהרוחשת

מהארצותמונעותהגלובליזציהעםיחדהחופשי
וחוקתייםכלכלייםבאמצעיםלהשתמשהעניות

רמתאתולהעלותתושביהןרווחתאתלשפרכדי

נדלההבלתישהמלאילכךדואגותהןחייהם.
ויעמודלהתקייםימשיךזולעבודהכוחשלהזה

בעזרתשהשתלטוהתעשייתיותהמעצמותלרשות

אלו.במדינותכלכלהענפיעלההפרטה

עתירי-ייצורמפעלישלבנדידתםרקמדובראין

שהבעלותתוךהעניות,המדינותאלעבודה
הרב-הקונגלומרטיםבידיברובהנשמרתעליהן

המערביהעולםמדינותמרביתלמעשה,לאומיים.

הכדורסלניםרקולאאנחנוגםזה(ובנדון

המערבי)לעולםשייכיםשלנווהכדורגלנים

אתפנימהבתוכןלקייםיכולותאינןכבר
אתהבנייה,אתהציבוריים,השירותים

עתירישלמיםייצורענפיועודהחקלאות,

מארצותזריםעובדיםבליידיים,עבודת

גםבייצורגם Iמכלכלתןניכרחלקהעוני.
זרים,עובדיםבלייתמוטטבשירותים,

מיליוניםהעניות.המדינותמןאליהןהנקהלים

מוצאיםשאינםעובדיםשלמיליוניםועשרות

אתהבינו(שטרםבארצותיהםעבודהלהם

לטובתהילודהאתבהןלהגבילהצורך

רבהתמורהלהםהמבקשיםאוהיילודים),

עבודתםבעדלקבליוכלולאשאותה Iיותר
המתועשות,הארצותאלנודדיםבמולדתם,

עבודהבכלעובדיםהםשםהעשירות.

לעבודרוציםאינםכברארצותאותןשתושבי

מעמדהבגללבין Iהנמוךשכרהבגללביןבה,

והמוראליהפיזיהקושיאו Iהירודהחברתי

בה.הכרוך

לנגדקמהההוןשלהגלובליזציהבצד Iוכך

הריבודהעבודה.שלהגלובליזציהעינינו

שללבעיהבינלאומית,לבעיהנעשההמעמדי

המעמדותמלחמתשלמקומהאת .כולוהעולם

ביןאוכלוסיות,ביןלא-מוכרזתמלחמהתפשה

למזרח,המערבבין Iהארץבכדורשוניםאזורים

למדינותהעניותהמדינותביןלדרום,הצפוןבין
להתחוללעשויותהיום,ידחקאםגםהעשירות.

גלובליות,מהפכותאפילוואוליתהפוכות,

החד-ארציות,החברתיותלמהפכותבדומה

בכוחיקום,דברשלבסופו .העברשלהמקומיות,

 1גלובלירווחהמשטר Iכלשהובהסכםאו

הקיימיםהרווחהלמשטריבדומה Iבינלאומי

ואפילוהעשירות,בארצותאחראוזהבמסווה

הברוטליהקפיטליזםערשהברית,בארצות

עודיוכלולאהעשירותהמדינותהבלתי-מתפשר.

המדינותחשבוןעלועושרןרווחתןאתלקיים
יהיההיום.זאתעושותשהןמידהבאותההעניות

שלשוויוניתיותרקצתלחלוקהלהסכיםעליהן

יקוםבהקדםשלאכמובןהעולמיים.המשאבים
יותריהיהאבלהמדינות,כלביןמלאשוויון

עודההיסטוריה.עלהקץבאלאעדיין .שוויון

העבודהבכוחיראושלאחדשים,משטריםיקומו

בניכלרווחתעלוישקדובלבדסטטיסטיקה

העובדיםכאנשיםהעצמיכבודםועלהאדם

איךעצמם.אתממנהומקיימיםיוצרתבעבודה

העתיד?שלהחברהבמדעיכאלהמשטריםיכנו

אוביאר-סוציאליזם.אוסוציאליזם.אולי

שיהיה .אחרשםכלאו Iליברליסוציאליזם

ימציאואולי .נאורקפיטליזםאוחדשקפיטליזם

 .משלודרךלושיפלסגמרילחדששםמישהו
להישמעעשוייםהדבריםהתוכן.יקבע,השםלא

החייםרמתעלייתבעקבותאבלאוטופיים,

~ 
~ c::: 

~1 ~ 
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מחודשתכחינה .הטויאוה ~ 1~

גולדברג ,אלתרמן ,נסקישלו

דולמלי

העבריתהשירהתולדות :ברזלהלל
"שירת(מתוךימינועדציוןמחיבת

הוצאתהחמישי),הכרךישראל";ארץ
עמ' 722 , 2001פועליםספרית

דיוק,עלהמקפידהמודרניסטיתישהג
עלהתבססותתוךורציפות,סדר

ספרואתמאפיינתומסמכים,מקורות

הואזהספר .ישראלאזרשירתברזלהללשל
השירהתולדותעלבמחקרוהחמישיהכרך

מתמקדהספר .ימינוועדציוןמחיבתהעברית

אברהםהמשורריםשלושת-ב"טריאדה"

-גגולדברולאהאלתרמןנתן ,נסקישלו
הגולהמןהעבריתהשירהמרכזאתיקרשהעת
עצמםראואלהמשוררים .ישראללארץ

הואוהלאומיהפואטישייעודםכמודרניסטים,

עםהרוחחיישילובשלבמובן"תרבות"כינון

באירופההשנייההעולםמלחמת,ערבהחומרחיי
 .שבדרךישראלמדינתשלהדמיםואירועי
שלושתאתברזלשלהמחודשתבחינתו

גישהעלמתבססתהללוהמודרניסטיםהמשוררים
,הנמצאפואטימערךומתארתסוציו-היסטורית,

לאחרת.אחתספרותיתמתקופהבמעבר
 ,המשקל ,המצלול ,החרוזבתחומיחידושיהם
ביצירתםהמשתקפותהעולםותפיסותהז'אנרים

אלובזיקתםבנאמנותםזהבמחקרמוצגים
בתרגומים Iהשארביןמתבטא,הדברהקלאסיקה.

שקספירשלמיצירתםאלהמשורריםשתרגמו
בהתבססותםוכןנוספים,וקלאסיקוניםומדלייו

ביצירותיהםואוניברסלייםיהודייםמקורותעל

שלהם.

המשורריםזיקתאתמחדדברזלשלזהמחקר

לחדשבאהואאיןהקלאסיקה:אלהמודרניסטים
המחקרמגמתהספרות.שלהתיאוריהבתחום

בעוד Iמהימןאינפורמציהמקורלשמשהיא

דרמות,סוגיה,עלליריקהבמרכז.עומדהטקסט

המוצקהבסיסהםופולמוסיםמאמריםסיפורת,

שלעולמוהשקפתמורכבתועליהם ,הספרשל
הטריאדהמןאחדכלשבולאופןביחסו ,ברזל

יחד.גםומסורתמהפכנותביצירתומשלב

כלשלוהערכיתהפואטיתבמחויבותההתבוננות
מסגרתבתוךלמקמומאפשרתבנפרדמשורר

ישראל.בארץהנכתבתספרותשלהיסטורית
הסיפורתבמחקרמקובלתמוצאנקודתזוהי

חותרתוהיאהאחרונות,השניםבמאההעברית

הרוחנייםהתכניםשלראשיתםאתמחדשלהבין

אפשרהציוני.המעשהאתשכוננווהתרבותיים

נושאותשיצירותיהםהאסתטיבמטעןלראות

 1ציוניוהפוסטהציוניהשיחשלשורשיואת

שלורגשיתאינטלקטואליתהתמודדותשעיקרם
שלה.התהוותהתהליךעםחברה
עלההיסטוריוגרפיהמןהלומדיםיש

הערכית-פואטיתהמוצאנקודתההיסטוריוגרף:

והעל-האוניברסלישביןבמתחקשורהברזלשל
 ,וההיסטוריהפרטיקולריהלאומילביןזמני

הישראליים.ובזמןבמקוםנטועיםששורשיו
הקבציםאלכמו Iהבודדהשיראלהתייחסותו
שבהפעילהכצומתאותםמציבההשונים,
 ,התנ"ךמן-מגווניםיהודייםמקורותמצטלבים
והמדינההמלחמהאירועיהחסידות,הקבלה,

כמואירופייםאמנותייםזרמים ,שבדרך

בשירה,והסוריאליזםהקוביזםהסימבוליזם,

שלבמארגמבחיןברזלובציור.במוסיקה
שלושתשלביצירתםומודרניזםקלאסיקה
במשקל,שיריות,בתבניותהמתבטאהמשוררים,

ובסמלים.בדימויים Iבחרוז

פיהשעלטענה,עומדתהמחקרשלבבסיסו
ה"כרךמשוררישלהצרפתיהסימבוליזם

איכותואתמקבלהעבריים,האירופי"

וליצירתם,לעמםמחויבותםדרךה"לאומית"
השואהשלהמכרעתהתקופהרקעעלבמיוחד
ונסקישלשלשליחותו .ישראלמדינתוהקמת
שמואלשלובחוויהאלוהיתבהתגלותקשורה

והניגוןהאורלוגיןהסנה,כאשרלנביא,המתקדש

ארץ-יישרא,שירת

ש,רנם~יאברהם

דםרתיאדתכ

גר,דכרג,אח

כרזר ,,ח

·כ·~ררת iפ~אטי~:-ד

 ם~~::-,פםפ-יית

 ,ברזלפיעלמרכזיים.סמליםבשירתומשמשים
נפרדתבלתישלונסקישלהדתיתשליחותו

והפואטית.החברתיתממהפכ,נותו

סגנוןבעלתהיאאלתרמןשלהשליחותתחושת

במרכזהבמהותה.חילוניתאך Iנבואיכפייתי

כאשרלכורח,חירותביןהאינדיווידואלעומד
המת-החי,האהובה,הכוכבים,הניגון,הדרך,

תחושתבשירתו.המרכזייםהסמליםהםהפונדק,

האישיתבחוויהקשורהגולדברגשלהשליחות

מקדישהגולדברגהאהוב.ונטישתהאבטירוףשל

השיראתורואהאקדמיתלהשכלהחייהאת

לאהבה.כתחליף
 ,שלונסקישל"דווי"והקובץ'התגלות'השיר

בחוץ""כוכביםוהקובץהגדולה''בדרךהשירוכן

את-ברזלפיעל-משקפים Iאלתרמןשל
בתוכםומשלביםהשניים,שלהשליחותתחושת
והואהרומניםוהיסטוריים.מיתולוגייםמצבים

גולדברגשלמדומהמנסיעהומכתביםהאור
הםהווידויי-ביוגרפי.סגנונהאתמבטאים

והאהבה.הנפשמעמקילתיאורמכוונים

היא(כיוםלמולדתאוניברסליותביןהכפילות
נעוצההישראליות)שלמרכזיתכהוויהנתפסת

האוניברסליליקוםבחרדהשלונסקיאצל
ובחרדה"דווי"בקובץוה"קרוע"ה"פרוע"

הימים","באלהבקובץישראלבארץליישוב
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ב"שיריביטוילידיבאהאירופהבעריהבדידות

לתוךיוצקיםמסעותיוכאשרוהפיוס"המפולת

שלציוריובודלו'נוסחהפואטיתמהפכנותו

פר'אלןואוגרזוהרןאמילשלושיריהםשאגל
השנייה.העולםמלחמתערבשלהיסטוריהקשר

ומשפותמיידישותרגומיומילאת""עלשירי
לחורבןכתגובה-ברזלפיעל-נתפסיםאחרות

"אבנישיריבשואה.אירופהיהדותשלולהרס

ו"ספרהארוך"הפרוזדורו"משירגריל"'
המדינהקוםלאחרנכתביםהסולמות"
שלואישייםארספואטייםלנושאיםומתייחסים
המשורר.

אלתרמןשלשליחותמתוךלעולםהפנייה

אירופה,לעריהיא,אףקשורה,בחוץ"ב"כוכבים

בנוסחהאסוציאטיבית,הפואטיקהדרךונבחנת,

התגלות,שלהתמות .דוושךוכתמישאגלציורי

נסקי'שלושלעולמואתשאפיינוועולם,דרך
השלושהמביןאלתרמן:אצלייחודילביטויזוכות
ושיפוטיתמוסריתרגשית,עמדהאלתרמןמביע

ב"שמחתהנעוריםאשתבגידתהשואה:לאסון
חרדתאתאסוציאטיביבאופןמבטאתעניים"

אתהמתארים-מצרים"מכות"שיריהשואה.

מתמקדים-העתיקהבמצריםאמוןבואחורבן

בנושאאוניברסלישיפוטכוחלבטאכדיבעבר

אתמפניםוהאסוציאטיביותהסמלועונש.חטא

והעיתון"'העתב"שיריברורלסגנוןמקומם
השביעי"הטורו"שירי"רגעים"היונה","עיר

ולאקטואליה.הרחבלקהלהפוניםומחזות

השירשבחווייתלאמתגולדברגשלמחויבותה

עשן""טבעותשירילהבנתהמוצאנקודתהיא

מנסיעהמבכתביםכמוהעין",ירוקתו"שיבולת

ההתרשמותעומדתהאור'והואוברומןמדומה

רקנרמזתהמלחמהאווירתבמרכז.האישית

אירופי.בכרךהאהובמןפרידהשלבהקשר

הנתמכתבודלו'נוסחהווידויעמדת
אתגםמאפיינתידנג,בנוסחבפסיכואנליזה

שיריוב"מחזורהפריחה""עלבקבציםשיריה

ז'אנרייםמפתחותגםעתיק",מספראהבה

"עםשירילהבנתמסייעיםהסונטותבהבנת
ביטאהגולדברגהחיים",ו"שאריתהזה"הלילה

שירישאיננה.האהבהזיכרוןנחמתאתבשיריה

נפרדתכחטיבההנתפסיםשלה,הילדים

התמימההגישהאתהיטבמבטאיםביצירתה,

בשירילעצבבניגודוזאתהעולם,כלפי

המבוגרים.

משרטטהזההמשולשהמכלולעלפנורמימבט

רצופהבהתהוותשנמצאפואטי-היסטורימרקם

צפתכילידציונית.יהודיתזהותשלומתמדת

ואירועיהשנייההעולםמלחמתשנותאתשחווה

פרספקטיבהברזלהללמציעשדברך'המדינה
הכרחיסיבתיקשרהרואהופואטית,היסטורית

כותבהואהימים""ברבותועתיד.הווהעבר'בין

נוסחתהלבבותאת"כבשה ) 669עמ'(שם,

ל'מגןבנים''מגןבהצטרפותשדגלהונסקי'של
להמשכיות,מהפכנותשלחיבורוהצדיקהאבות',

חמיאברהם

הסירנותשירתחוק

iJ ~~ןאךר ת;עiJ ןךר
ןר 1סןןאסך~ידים~ין

 .ה~,ש ש~~נכסת
 .ת,ק~ ry ~ ה~~ךי 1קמ 1סי

ק~י~יםלת 1דט~ז~ית~ך~ז~נף;ך
מ;ך;ת. q ~~יש p:~ל

ג;ןל.~י 1?ר 1 ק~~ןי 1ל q~~רים ,;ע:ןם
חרב;תשפתים 1הרטבנ

• : -: : T -• :-•• 

ע,~לה.~לש;ך
~לקפ;ץ 1 נ~~~~ע;~ךים

ry7 ~~ןה. 1,זק ה~?~~ל .ש.ל
ק,ת. ryנ;:רר~ל~ל;ש 7

 1~נ~י fלאם 1~א
ה. f י~~ iJת 1יר ry ~~ץ 1ח

ןה. 1ס~רה f~די iJן

נה 1הזיעל
--: T 

ךת. ry ~~ך~הסכל

ו
~ 

:1 

לרציפות",כתמורה

ברזלשלבספרוהייחודיותאתלראותאפשר

הרואיםאחריםופרשנותמחקרלספריבהשוואה

העבריםבמשורריםועוסקיםזאת,בתקופהאור

שלמחודשתחקירהכינדמההמודרניסטים.

כעתקשורההלאומיתהזהותהתהוותראשית

הישראליהאתוסנבדקשבהיצירהלתקופת

שוניםערכיםומקומיים.אוניברסלייםבהקשרים

ומתפצליםמסתעפים-ואחריםאמנותיים-

ותרבותגלובליזציהשלזו'בתקופה
והתפרסותאחד'מצדפוסטמודרניסטית

שני.מצדלאומיתוהתבדלות

שכתבהמלחמהמראהפתאוםמבספרבשונה
ביןבקשרהמתמקד-חברחנןהתרבותחוקר

ה-בשנותהעבריתבשירהופוליטיקהפואטיקה

השתלשלותשלהמקורשההתחלה,ומניח 40

שרירותית,החלטהשלתוצרהיאהאירועים,

יחידהאפשרותבגדרהיאאיןולעולםכוחנית,

מאורגנתברזלשאצלהרי-ובלעדית

פיעלהעבריתהשירהשלההיסטוריוגרפיה
ישןשלהכרחיתברציפותפואטייםמפתחות

לחדש.בסיסהמשמש
היסטורימצעמניחותפרקלכלהנספחותההערות

במערךאותווממקמות Iהבודדלשירופואטי

להיסטוריההפואטיקהביןהזיקהומוצק.מקושר
לשירה.תרבותביןקשרומאשרתסיבתיתהיא

שלהתרבותיתתפיסתועלמעידההספרעריכת
פיעלמסודריםמשוררכלשלשיריומחברו:

ידידותיתמידערשתויוצריםהאל"ף·בי"תסדר

השירהשלאקדמיתמחקריתכתשתיתלקורא.

נהפכה-ברזללפי-שבעצםהמודרנית,העברית

אתרקלאהספרמעלהקלאסית,לשירה

אלאמחודשת,לבדיקההמודרניסטיםהמשוררים

למשמעותומעבר"מודרני":המונחאתגם

המאהבתחילתחידוששלתקופההתוחםכמושג
(במובןדיאלקטימנגנוןבופועל ,-20ה

העברדחייתשלאקסמהפכנות,ההגליאני>:

מהומתבתוךרואהשהואתוך Iהעתידלטובת
-החדשהפיכתאתגםלחדש,מהישןהמעבר

ברזל.צאןלנכס-המודרני

באופןהנסקרתאנושית,התנהגותאותהולסיום,

מולמהפכנותשלדורותלאורךדיאכרוני

 1אלתרמןשלשירובמרכזעומדתשמרנות,

שלהאדירההפואטיתלתרומתוהמוקדש

 ;) 160עמ' 'ב(השביעי""הטורמתוךשלונסקי.

 /' ...הואמובןלא Iמובן'לאהוגדאיךנזכור"עוד
(ההבחוברות,//צעיריםשירימולכיום,אך /

פשוטיםהםשלכולנו)//(שלו'שירינוכינדמה

לומר;תורנובא /הברות'/בשפת'אילכמו
קטקצתבעיניים/;ולהביט ...לנולאהמודרנה

הוא;וסימןומופתכנראה,אות,/;וזה ...נבערות

 • 11 ...ורודשחראיזהדולקבשר/שהנה
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טורקיתאנתולוגיה 1:~ו
אשכנזיאסקיןנסים :מטורקיתתרגם

חיכמתנאזים

געשהר

למףךספרהאחתבין;
: T T --•• :• • 

שהחלבטרםשנסת~םל;ם nהאחרתףביד;
 .... ·: ·:·: ' ··- '}; 60 ת~~ל·~:ןג~~ךיל-

 .באיסטנבףלביאזיתבכ:פר
 :- : . : •-ז- • :

~ ry9 סרא~יסע;ךקףo/ ש~~מרל! 
~ Q מ~ח;ןה:ס~ן~ה:ןג~ע,~ק.י ;י~~ק

 J/ק;ל.
Q:p ךםע,ןת

מז;~קת!

 !ש~~מרל /o~~יומ~ךדק;ל;ת 7מק~יבף

 ת;ש~~~~ליוהףא
אדמים:פבל;נים

 ,ן /v ~ oת· i ;:~ו:ז .ך;ת~
ב;ת: ry77 םי~;,7::יי~יו /oא;ק:נ;ס 7
~ןמף~יףתחן

מב;ע.רמל.ב
o/ ש~~מרל. 

 :;תי~~ל.י f~ין~י wדחד;;ה /o~ייף~ל
נשריםסלעימעלנצפהאכף

T •: : • - •• •• : -T : • 

סרףג.ל;ש;~ב

 .ב;:רף
מ~דףך ר;~ /oמ~;ע

:p לם·,~~פךן~ןח~~~ n ; 
 .באיסטנבףלביאזיתבכ:פד

 :- : • : .-ז- • :

 ב~~ 7סדףג ry ךי~~.:
ע rל~ך ףק~~~ךןמ;
 /Po:ןג~ ד~~~מ י~~ב;א~ד

הגד;להה:פ:פדאתלכב;ש
• : ."" -T O : -T 

החדףת.בשיריבפצח;
: T : : • •• -•• 

קולביגזהית

~ןקי~מ~~נכקף ם~~~גן:
המדממים.לבב;תשל

:• : T -: -: • 

א;tינףע;קף ryמ;~ר~ת~קןע

בע.ר~ים

~ןןהמ;ט;תס:ינףמ; p: ש~~מדב;ת q:ןגל~~דח.ץ
 !ר~~~ !ץ.חד~~

המזרח

ביאזיתבכיכרההרוג

סרףגל;ש;~ב

~~רהע w ~~ן~עירךהףא
 .ש~~~הףא ם;~~

ה·:פ;כבים·תחתבלילה
ד·---ד:--

 .באיסטנבףלביאזיתבכ:פר
 :- : . : .-ז- . :

ה:פניםש;ת nר;באלפיםבמא;ת,
: •• -:-T • :--• • 

הסדינים.עלהבגדים,על
 . ·:--ד·:--

ע.ךר p:חןןן;ת p ~ םי~~~ 7
בחבףר;ת.ש;ת nר;ולפעמים

: • : T • :--:-

f ף~~ן~הךעיד;ת ,םי~~זןח:,~~דה"רtt .ב

ם /oלסם~תהףא~~ידח~ף /oסא~ר
מח~ן.~ל;אש ttחיארמז:וקגה
דמ~~ה. םי~;~~ ר~~ .ך~דל.יףבץלג /oם ryן ר~.ע~

מל.יל;ת~ןז;ךםח;ך /oךם

ך~ין-א;~ים.~ןתז;ךם

f ~~מ~~יח;תחןה 7סע; ק:P ,ל~ים
ים. 7מtיך~ג;ףקךיא;תמלס~הח~הףב

סרףג.ל;ש;כ,ב
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 .ב~~ף~נ:וי~הךדףת, rry :חן~pז~.זה~ר

~י~רחהףאם w~~יי~ף ry ~ם!רי
מרפא.צמחהףאוהפרי

: -: . :· --: .. 
~הף~~ף~יריל~ת;ת~סה~~נ:וידף~ה
ןק~ף. אי~~~םזpיץהףא
ס~~~יםים ryנ;ם w~זp,זדח:,זה~י
הכבש.שלהשחףטמראש;כמ;

: •• -T :• -:• :• 

רקם ryס~ה~הןלםטס~ן~ה
~ים. w~לף י;~~~ירי-עם

וגזומאלינגזאתי
~ 

:1 
טובחנערה

 ,סראש~ת;רד 7כ"ס~י~ין
 .ןע;~ילןאגכ"ס~י~ין
 )?י~;עןלןא;ג:כ;ל י~י~~ p:לר:ן~ג י~(
 .קר w ~ ,לר~יי 9ם 7~~חילזtם
ש;וכק. י~~ל~ן

דאלרגזההרסנופזל

הנצחיתהדממה

ry לר~סר , י~~~חיון? Q ר~
 ,תא~~~יר
ל~ה·ב.םל.יל;תד lj ~~רך~ Q~יר
 .ר~ Q7לר~סרף~~ן

~~מף~הם~ת~ךת~~קף~ה
 .זrסף,נ~~~תזt~רזt~ןה~ךם
ם~ח;ך;ת. ר:~יtכ;:על~;לש~~רךס:הסב t~ג;ן
 .ר~ Q ?לר~סרף~~ן

~ lj ם~:ת~ן~רף~ר·~ר

דל~ןת,דtירד~הל~דידףת,ב;ת, wד~ף
םךל.~ה. רס~?~םהריס;ת~ת;ךע..ר~ה
 .ר~ Q ?לר~סרף~~ן

ן~ע,ןה.~ערם:;כסלים,עלס~~ןךקנ,;תן~ע,ןה,~ער
 ,ססר~~קלטף;נןיר;ת;נזירים~א;ת ·זקל;שזק~ד~ם

 :ם~~;ת~ס~~ן~קף~תןק~א;ן~חףץ~ןצףתןקר~לג
 .ר~ Q ?לר~סרףד~ז

 ,ס~ח.רלחזרר Q ~ה;ל.ךי ~~
ק~ר;ת. ייt~~ד~~לח.רשקט, w י~~
שףב,נ:ו~~ה~יךלא ה~ק~~~ר p: ה~י~~~~י;ך ~~

 .ר~ Q ?לר~סרף~~ן

י;ןעת. ~~~אד ף:.~ , י~~ ף:.~
ליש;ן.~ןאך~ר~~קש~י~י
 ,ק;ל.ך~ת IJ ~;ש י~~
ךמףוכך~ת IJ ~;ש י~~

האשר.עללחש;במסגלאיני

י;ןעת, ~~~~י p:סנז~:ז-ת~·לי q ~ א¾~
~ים. 9 ~~ז:וך~י~ה ,~תא~רי~ה
סדנזים.ם~~ים~להןפף ry ~~רק

ב, t ~ 7 ת~~;יןדם~ריל ל;~~~י~י

 ,ב~~םר w ~:~רזtםש;ב qלאף~ללא
םנ,;ם,אף~ללא

לtי:ם. Q ~ן~םר Q ~;ם

ף~tייי~ן ryי;ןע~י

נן~דידר 91J~תדםע.ריך~דע
ם~ל.מףת.:;כליל ר:.~:~ף?םדחין

למדבטורקיה, 1902ב·נולד Iופרוזאיקוןמחזאי Iמשוררחיכמת,נאזים
במוסקבה.-1963בומתבברה"ממדיניתכלכלה

כחתרנייםטורקיהשלטונותידיעלהוגדרווהחרבתיותהאידיאולוגיותיצירותיו
הקהלדעתבלחץממושך.למאסרונדוןקומוניסטיתבפעילותהואשםוהוא

זאתבעקבותהמועצות.לבריתעקראזשנים, 12לאחרשוחררהעולמית
במשךבארצולפרסוםאסורותהיוחיכמתשליצירותיואזרחותו.נשללה
אנשישלמאמציםנעשיםבאחרונהשפות.לעשרותתורגמואבלרבותשנים
בטורקיה.לקבורהעצמותיואתלהביאטורקיםרוח

למד . 1997ב·באיסטנבולומת 191וב·צ'לטקבכפרנולדקולביגיהית
תרבותיכנספחכיהן 1964 • 1960ובשניםאיסטנבולבאונירבסיטתולשוןספרות

נשוויץ.

פשוטיוחייהארץמנופילרובמתארוהואעממי-ריאליסטי,קולבישלסגנונו
העם.

פרסםצבאית.באקדמיהלמדבאיסטנבול.-1914בנולדואלרגיההרסנופזל
האדםבגורלהמתמקדת Iשירתועלחשוביםבפרסיםוזכהשירהספריעשרות
והרעב.המלחמה Iהעונינגדהמתמידומאבקו

ביוון)(כיוםבפלורינה 1921ב-נולד Iומחזאיסופר Iמשוררג'ומאלינגיאתי
בישראלשההאנקרה.באוניברסיטתמשפטיםלמדבילדותו.לטורקיהוהיגר
טורקיהשלוהתיירותההסרבהבמשרדעדבהשרעייתובעת 1965 • 1963בשנים

יקעב.צאןבספרקובצורשמיובתל-אביב.
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הגדולהזיוף •נובט 1:~ו

פזמירי

כרטולטשלושקריוחייופיוג'י:ג'ון
הוצאת ,ברקאימרדכימאנגלית: ,כרכט
עמ' 683 , 2001דביר

בראשיתבברליןשלוהקברטהופעותב
היהודי-הסאטיריקןנהג-30השנות

קטעלשלבטוכולסקיקורטגרמני
אלמוניאתשואלפלונינובט.ברטולטעלידוע

נובט","שלמשיבאלמוניהזה?"המחזהמי"של

פלוני.ושואלחוזרהמחזה?"מישלכך'"אם
סיטונאיתבגנבהנובטאתהאשיםטוכולסקי

רודיארדההודי-בריטיהסופרשלמיצירותיו

נובט'.'רודיארדלווקראקיפלינג

שלהפלגיאטיםאתזיהואחריםאינטלקטואלים

ויון'פרנסואההצרפתייםהמשורריםמןנובט

מןאדם","כלהימי-ביניימיהמחזהמןדמנו,

אדמיק.לואיסשלדינמיטהאמריקאיהרומן
שלמותבשורותהבחיןשלוהגרוזיניהרופא

המשוררמאתהנחש""עורמתך'שאל'שנובט

ב"מעגלאותןושתלרובאקידזהגריגולהגרוזיני

בגנבההודהעצמונובטהקווקזי",הגיר

בחלקםפורסמוהללוהגנבהמעשיהאחרונה.

הדרמהגאוןשלשמואךעת,ובכתביבעיתונים

מכך.נפגעלאהגרמנית

ברטולטשלמיצירתונכבדשחלקהעובדהגם

 1וידידיואהוביו Iאהובותיובידינכתבנובט

עודידועהחיתהומזכויותיהם,משמםשנושלו

 .בגלויכךעללמחותהעזלאאישאך Iבחייו
חתרנותכמעשהמתפרשתחיתהכזאתמחאה

היהשעברההמאהשלהראשונהבמחצית .מסוכן

-קדושבבחינת ) 1956-1891 (נובטברטולט
 1העולמיוהקפיטליזםהנאציזםנגדחתללאלוחם

הרפובליקהשלהסוציאליסטיהעדןגןגיבור

חוקר Iג'יפיוג'ון .)ר"דד<גרמניתהמזרחהעממית

היהוסלבית,גרמניתספרותשלאמריקאי

במאמרנובט,לזיופיראיותכמהשחשףהראשון

שכתב-הגרמניתהגירסהעל-1966בשפיוסם

זואך Iמדלייושלז'ואן"ל"דוןנובטלכאורה
האופטמןאליזבטאהובתובידילמעשהנכתבה

פיוסםשניםכעבורבסון.בנוהשוויציוהבמאי

ובוהותוהונובט,"ברטולטמחקרואתפיוג'י

שלהבימויעבודתאתהמשבחתוכנית",פיעל
יצירתושלהאותנטיותמןמסתייגאךנובט

שלושבידיהגדולבחלקהשחוברההכתובה,

שטפיךמרגרטה Iהאופטמןאליזבט-מאהובותיו

עבודתאחרי-11994ברקאולם .ברלאוורות

כמהפניעלשנה 25שארכהמקיפהמחקר
אחוזים-80כהזיוף:היקףאתלאמודהעזיבשות,

נכתבולא Iעליהןחתוםשנובטהיצירותמן
בידיו.

ושקריוחייוהמקיפהבביוגרפיהזאתעושהג'יפיו

שראתה-11994בשפיוסםברכםברטולטשל

 1ברקאימרדכישלעבריגרםבתרבאחרונהאור

אישוםכתבהואהספרזמורה-ביתן.בהוצאת

 1התיאטרוןמענקיאחדנגדבמיוחדחריף

על-בלבדבשמועדיין-מועליםשמחזותיו
באותהכמעטהעולם,שבבימותהנכבדות

מדלייו Iשקספירשלמחזותיהםכמותכיפות
המזהיריםהעינייםממאחזיהואנובטוצ'כוב.

בניצולרקלאניכריםשזיופיושעברה,המאהשל

'שחורים',כפועליםואהובותיואהוביושלציני

גםאלא Iיצירותיועלשעמלוזכויות,חסרי
היהכשלמעשה Iגןמהול'סוציאליסט'בהתחזותו

בחשבונותהשקיעשאותועצום,עצמיהוןבעל

היהלאהאדוקהסוציאליסטשוויצריים.בנקים

למעןשעמלומי .מיליונרהיההוא ;עירום

בעוני.ולעיתיםבמצוקהחיושצברהמיליונים

נובטמתגלההפוליטיותבעמדותיוגם

מלמחותשנמנערקשלא Iציניכאופורטוניסט

ביוניגרמניהבמזרחהפועליםהפגנתדיכוינגד

נאמנותואתבכתבלהביעמיהראלא 11953

הדיכוי.מדינתנשיאלאולבריכט,המוחלטת

כדיברליןלתוךהסובייטיםהטנקיםכשנכנסו

נובטלהםנופףחיה,באשהמפגיניםאתלבלום

 1מצויהואצדבאיזהספקיהיהשלאוכדילשלום,

המצבחילמפקדלסמיונוב,אישימכתבהריץ

לךידועלחווי Iהנכבדבנוסמיו"חברהרוסי:

כוחותעםאחדשכםניצבאניזההיסטורישברגע

שלהתרבותגיבורהסוציאליסטית",הקידמה
שנאהואכלפיהם;מחויבחשלאהעולםפועלי

כמיבקצרה,זאתעשהעימם,וכשנפגשפועלים

ובכלל,חובה.ידילצאתכדירקשד,שכפאר

לעזובנובטתכנן Iהפתאומימותולפניקצרזמן
אגם,שפתעלמפוארבביתולהתיישבדד"ראת

מראהעלבכפייתיותהקפידאזעדלבנק.קרוב

שלבשהפועליתהחליפהאתטהור;'פרולטרי'
ומיובא.יקרממשימידה,לפי Iפרטיחייטלותפר

למוותשדנופראג,משפטינגדמחהלאנובט

נזעקלאהואהיהודי.נץאוטוהטוב,ידידואת

בהם,התעללכשהשטאזיולאהובולידידיולסייע
ששוכנו Iשלוהמפורסמיםהחקירותבחדרי

מרחיקתקצתבהשוואה .לשעברס.ס.במפקדות

הרודניתהשטנית,אישיותואתפיוג'ימשווהלכת

וסטאלין.היטלרשללזונובטשלוהנצלנית

לעשותאנשיםלהניעהכוחהיהלשלושתם

בכך.ירגישושהקורבנותבליכחפצם

גנבותיובחשיפתרקלאהיאהספרשלגדולתו

אלההיקפן.אתלאואפילונובטשלהספרותיות
המתעתעיםשקריהלעוצמתמשללשמשעשויים

התיאטרלית,העיןלמראיתשעברה,המאהשל

גדולתו .ביותרהאכזריותהאמיתותעלשחיפו

רוח Iההיסטוריהרקעבתיאוריהיאג'יפיושל
החשובותהתרבותמבירותאחת Iבברליןהזמן

סוגישניתמציתאתבהאדרהשייצגהבעולם,

במערב:שעברהבמאהביותרהקיצוניהרוע

והטוטליטריותהנאצית,החומה,הטוטלריות

חייואתלקרואאפשרהקומוניסטית.האדומה,

 •-20ההמאהתולדותכקיצורב.ב.שלושקריו
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היום-יוםאתפיוג'ימתארסוחפתבכתיבה

שבה ,פשרללאנעלמיםאנשיםשבהבמציאות

בעלי ,בדד"רהקומוניסטיתהמפלגהבכירי

דירתםמחלוןצופיםוהמיוחדות,היתרותהזכויות

בהתקוממותנינוחהבוקרסעודתבעתהמרווחת

מצטלביםבהןהדרכיםואת , 1953ביוניהפועלים

למשל,כך,הפאשיסטי.הרועסוגישנילעיתים

בשירותמרגללהיותהספיקאוטוולטארנסט

גחבמפלמסורחברכךואחר ,יהקיצובהימין

בסרטפעולהאיתרשיתףנובטהקומוניסטית.

בברלין.המובטליםהפועליםעלומפה""קוהלה
נעדרשמואךכולוהתסריטאתכתבאוטוולט

הוא,התסריטכותבשםהזכויות.בעלימרשימת

ציבור.יחסישלמשיקוליםנובט;ברטולטכמובן,

מיאתבראשונהנובטפגשההסרטהבאתר

במפעלותחרוצהופועלתאהובתולהיותשעתידה

תלמידהחיתההיאשטפן.מרגרטהנובט,

כללהצטיינותבפרסיזכושחיבוריהמבריקה,

קומוניסטיתכךואחרבנצרותהאדוקהארציים,

ערכישלזרועמעיןבקומוניזםראתההיאמסורה.

בשלוםלחיותיכלהוכךהנוצריים,והחמלההחסד

התלהבותגילתהלאשטפןהאמונות.שתיעם
 ,עליושידעהממהנובט.אתלפגושיתרה

שש ,ציניכאופורטוניסטיהנעיבהצטייר

בגרוש""אופרהשאתגםידעההיאלהתעשר.

כתבההמחזהשלרובואתוכיבעצמוכתבלא

עלילותיוכמהעדהוכחהעודהאופטמן.אליזבט

הרחב,זהלאאם ,בציבורידועותהיונובטשל

והספרות.התיאטרוןבקהיליית ,הרחב-דיוודאי

ברשתו.ליפולממנהמנעלאהנוקבשיפוטהאך
היאגםהוכתהואחריה,לפניהאחריםכרבים

עדלאהובתו.וחיתהבברכטכשפגשהבסנוורים

מותשהבלתיהכותביםלצוותהצטרפהמהרה

בכתיבת ,השארביןשותפה,חיתהשספיןשלו.

בקו-פרודוקציההשתתפהכן"גלילאו".המחזה

המשולששליצירה-מסצ'ואן"הטובה"הנפש

עליהחתוםנובטאך ,ברלאוורותשספיןנובט,

מןאחוז-80ככתבההאופטמןאליזבטלבדו.

נובטאתשפיוסם ,בגרוש""אופרהשלהטקסט

(נובטאדם"הוא"אדםהמחזהאתהעולם,ברחבי

'אלבמה',המפורסםהשיראתבעריכה),הסתפק

ולאהתחילשנובטמחזותשלארוכהשורה

השתתפההאופטמןשנים.במשךלסיימםהצליח

נובטילמחזהגורקימאתהרומןהאםבעיבודגם

שלא , 1917אוקטוברבמהפכת(המסתייםמגויס

הכושלתבמהפכה,המסתייםגורקישלהרומןכמו

נובטשלהבימוילמלאכתתרמהוכן ) 1905של

הדרמהמןלמדהשאותןבימתיותאמצאותהרבה
הביניים.בימיהיפנית

עםמקבילותיחסיםמערכותשקייםלנובט,

חיתהאחת,ובעונהבעתנשיםששעדכשלוש

אהובותיוולמצוינות.לכישרוןחדהעיןטביעת

ידעו-וכמובןמבריקותמשכילות,נשיםהיו

העצמאיותיצירותיהןולסלוח.להעניקלאהוב,

לאבשמן>עליהן(החתומותהיוצרותשלוששל

המחזותמיטבאםרבספקלהכרה.כמעטזכו

לתהילהזוכיםהיונובטשלבשירותושכתבו

בשמן.עליהםלחתוםהעזואילוכזאת,

מחזאיותנשיםהיו"איפהעדייןהשואליםאת

מפנההעשרים"המאהבראשיתעולמיתברמה

נובט,שלבמחזותהנשיםדמויותאלפיוג'י

עצמןבזכותלהכרהיזכושבויוםעלהחולמות

דמויותוהשתקה.התעללותקורכןעודיהיוולא
עוצבונובטשלבמחזתראלהמרגשותנשים

כלשתוקות.שנותרונשיםבידיברובםונכתבו

הנכבדהמו"לאתלשכנעפיוג'ישלניסיונותיו

 ,פטמןהאושלשמןאתלהוסיףנובטכתבישל

בחומהנתקלורובם,את,שכתבווברלאושספין

אחריגםנפגעלאנובטשלמעמדואטומה.
הקומוניסטי.הגושוקריסתברליןחומתנפילת

נובט ,בישראלגםרבים,לאינטלקטואלים

 ,-1995במותולפניקצרזמןמקודשים.ויצירותיו

שעבד ,מילדהיינוהמזרח-גרמניהמחזאיהעז

האמיתיהכוחהוא"הטרורכילהודותנובטעם

תיקיכשנפתחוגרמניה,איחודאחרינובט",של

כאינטלקטואלים ,מילדהיינושגםנמצא ,השטאזי

לדעתהשטאזי.עםפעולהשיתףבמזרח,רבים
עצמם,לרוסיםעודפת''מסירותגילהנובטמילד

מילדהיינולדבריכנראה.שהשתלמה,מסירות

בהוראתברליןבמזרחמשלותיאטרוןנובטקיבל

הרוסים.

 ,פוהלמרטיןנובט.שלבשירותועבדוגבריםגם
כךכלהתמחה ,הומוסקסואלמבטיח,משורר

החוקריםטובישגםעדברכטיאניתבכתיבה

מהלביןנובטשכתבמהביןלהבחיןהתקשו

הסונטותמןשתייםעלחתוםנובטפוהל.שכתב

נעצרלימיםפאוסט.עלפוהלשכתבהמבריקות
ואחותואמולרצחבילדותועדהיה(שכברפוהל

מנותאתוספגהשטאזיבידיהנאצים>ידיעל

מהלכיםלושהיונובט,הידועות.ההתעללויות

לאהבכירה,והפקידותהשלטונותבקרבהדוקים

פצהלאבברה"מ,גםאלאהמזרחיתבגרמניהרק

נץאוטוהטובכשידידומחהלאגםהואפיו.את

עצמיאתרואה"אניפראגבמשפטילהודותנאלץ

כבוגדלדיןפהעומדאנייהודי.אניפושע.

מארה"בנובטשלשובואתשמימןנץ,וכמרגל",

טיטואיזםבטרוצקיזם,הואשםגרמניה,למזרח

האמריקאי.האימפריאליזםשלהנפשעובשירותו
המשפטים,אחרימספרחודשיםזאת,לעומת

נובטמיהר ,-1953בהנפלהתקוממותבעקבות

נכונההסברהלמטרותתיאטרונובימתאתלהציע

המשטרשל-משחקוקטעישיריםבליווי-

העזסטאליןמותאחרירקהדכאני.גרמניהמזרח

לשרפוהלמרטיןשלבעניינולכתובנובט

השקטאיאתבמכתבוהזכירהואהמשפטים.

 ,גלוייהלנההשחקנים.בקרבזהבענייןהשורר
אדישהחיתהנובטשל(והיהודייה>החוקיתאשתו

שחקניבקרבתסיסההדברכשעוררזה.לכל

אמרהנובט,שלתיאטרונואנסמבל',ה'ברלינר

שבבים".נופליםעצים,"כשחוטביםנפשבשוויון

האלילפנימעלהמסךאתלקרועהעזלאאיש

הנערץהטיפוחיםנערהיההריהואהמתעתע.

החרופותגרורותיהןהעממיות,הדמוקרטיותשל

יותר ,-1965באפילוהעמים'.'שמשסטאלין,של

אתשידעואנשים ,סטאליןמותאחרימעשור

כשפיוג'יעליה.להצהירפחדונובטעלהאמת

רקהעזשנהבאותהבברליןלראשונהביקר
שנובטבפניולהודותבסוןבנוהשוויציהבמאי

שלוהעיבודהתרגוםבמלאכתהתערבלאכמעט

היהיכולבסון .מדלייומאתז'ואן""דוןהמחזה
הןלב,בגילויכךעללהצהירלעצמולהרשות

בעולםנדירנכסיושרה,שלבמידהשניחןמשום

משוםוהןשקרים,שלתליםתליעלשנבנה

דרכוןנשאהואהגדול;האחממוראפטורשהיה

בניגודבצרפתית,ששלטה ,האופטמןשוויצרי.

הגירסהבכתיבתבסוןלצדשותפהחיתהלנובט,

עלאמנםהתמרמרההמחזה,שלהגרמנית
בברכט,מאוהבתחיתהכבראזאךהעושק,

נובטשערךהשיעבודבחוזהלא-מודעתשותפה

סקס-תמורת-טקסט.האהובות:עשוקותיועם

נשיםאליושריתקנובט,שלכוחוסודהיהמה

הרבהכךכללמענולעשותמוכניםשהיווגברים,

הופעתואתמתארפיוג'ימעט?כךכלתמורת

שנובטמכווןרישול-נובטשלהמרושלת

הוקסםנובט .וממוןמחשבהמעטלאבוהשקיע
והתאמץ'המקולל',הצרפתיהמשוררמדמות

דוחה,גוףריחהדיףאמנםהואבהתאם.להיראות

גבריםעלקסםהילךהואאךמרקיבותהיושיניו

דמותםבןאתבוראושאכןהספרות,מחוגיונשים

עם .הפריזאיבנוסחהמקולליםהמשורריםשל

הפילוסוף ,השארביןנמנה,הטרגייםמעריציו

גרשםשלידידו ,בנימיןולטרגרמניהיהודי

הקולנועמבקר ,בנימיןשלדאזידידושלום.

כלפישהתנהגותואותוהזהיר ,קרקאוארזיגפריד

בנימיןאךמאזוכיסטית","עבדותהיאנובט

נאלץלימיםלאזהרה.שעהלאוהתלושהחלוש
 ,לספרדבמנוסתוומתלצרפתמגרמניהלברוח
הלגמריבעוצמהלהכירהוא"הכרחבו.בפורט

~ 
~ -~1 ~ 

 ~~ 27בעמ'המשך ~~
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והמריהאובססיהנימת •הצעירנובט 1:~ו

רפאליצבי

ברחתי"מהכרישים

הרגתינמרים

הפשפשיםידיעל
נטרפתי,"

בדכםבדםולם

להולדתושניםמאהמלאו 1998שנת

חגגהכולהאירופהנובט.ברטולטשלב
נובטכי ,לכלהוזכרושובהאירועאת

המאה.שלהגדוליםהיוצריםאחדהוא
 ,ולזכרולכבודואירועיםבמספרבאירופהנוכחתי

בפרט ,מחזותיושלומופלאמחודשובביצוע

מסוים,לחוגפרטחגג,העולםובברלין.במינכן

בעצםנכתבונובטשלמחזותיוכינטעןשבו

 .ופילגשיומזכירותיוידיעל
דרכוראשיתמאז ,הצעירנובטכיהיא,האמת

כיוצרמתגלה ,-1918בוהבימתיתהפיוטית

נתיבואתעדייןהמחפשתושייה,רב ,עצמאי

שלזהבפרט ,הגרמניהאקספרסיוניזם .האישי

 .עליוגםפסחלא ,נדודקיופונקהאוונגרדיסט
-בלילה"ו"תופים"בעל"-יצירתובביכורי

סגנוניתמאקלקטיותלהתרשםעדייןניתן
הדידקטייםהלימודיים,במחזותיוברם,מסוימת.

] Lehrstucke [, הקברטעלעקרונידגשהושם

לרוב.המארקסיסטי ,התעמולתי

ביצירתומבחיןדייךברנהרדהתיאטרוןחוקר

האסתטיקהבהשפעתנובטשלהמוקדמת
נובטהניח,כנראה,בעקבותיוהגל.שלההגותית

למחשבהמאשריותררבהעוצמהאין"לרגשכי
לראותהואהבלים"הבלואילותחילה".

ללבלרגשות,הנגרםכלשהונזקבאינטליגנציה,

המחוספסת.לשפהבאשרולרצון",

,אנסההצעירנובטשלאחדיםלמערכוניםבנוגע

ורקאךמבטאה"הלשוןאריסטו:לדברילהידרש

איננילכן".קודםכברהיושקיימותמחשבות,
אלא ,המחזאישליצירתוביכוריבכלכאןנוגע

בראשיתכברכינדמה,הרלוונטי.בעיקרם

האפיהתיאטרוןשלממדיובעלילנרמזיםיצירתו

באפלה""אור-מערכוניובשנילבוא.שלעתיד

לעולםבאה-המת"בוהכלו"הקבצן
נובטשלוהפואטיתהבימתיתהדיאלקטיקה

ברוטלימחוספס,הואהראשוןהמערכוןהצעיר.

גרמניהשלהמצחיניםמהביביםלקוחכמווקשוח,

במטאפורהמשופע-השניהמערכוןואילו

בעתי.דאותושתאפייןאירונית,פיוטית,

<קטע>באפלהאור

אדומים.פנסיםבושת.בתישלאפלרחוב

עיניים:מאירשלטעליורעוע.ביתלידם

לעםזהשכלהאורזויהי

נגד"מדעיות"להרצאותמשמשהבית

בושתבית-הביתמולהמין.מחלות

הדג',הגברתשלבהנהלתה

מארקשני-.עגבתאחדמארקרכה.זיבה : pפאדו

להידחףזלאנאוחמישים.

החלה?כברההרצאהפלוני:

דקות.שלושבעוד : pפאדו

מדונג?הםהמוצגיםכלפלונית:

 ?עגבתמבקשתאת : pפאדו

בספירט.הדונגמוצג

בבקשה.זיבהארח:לקוח

 .בסדר : pפאדו

הנוראהדברזהעגבת!רקלאזעגבת.פלונית:

נכון?ביותר!

למכירה.איננהבלבדהעגבת : pפאדו

לזיבה.מוקדשתההרצאהפתיחת

זאת.לראותחייבתאני .לעצמיאמרתילקוחה:

לראינוע.החמישיביוםהולכת'אניכללבדרך

זיבה.תןפלוני:

פנינג.חמישיםרק.נתתאחדמארק : pפאדו

 .יותראתןלאפלוני:

בתור?הבאמיתיכנס.לאאז : pפאדו

איןואםההרצאה,אתלשמועמאודרציתיפלוני:

הארורה?במחלהלהידבקצריךאניכסף,לי

וילדי?'אשתישליוהבריאות

ההכנסה?ומסוההשקעה?שלי?והמוצרים : pפאדו

פונההפלונילמשטרה.אקרא-ולאמכאןזעוף

הדג',הגברתשלהבושתביתאלממוללבית

מוסדכביכול-לעם""השכלהשלהבוטההתיאור
מסתיים, ,הקתוליהישועה""חילכמוהומניטרי

העסקמפתיע.באורחנובט,שלהאירוניתכדרכו

 ,המוסראישוהלה,רגלפושטפאדוקמרשל
הרג',הגברתשלהזנותבעסקישותףנעשה

ברליןאתהמערכוןמזכירהאובססיביתבאוירתו
שניםשנכתב ,דבליןלאלפרדאלכסנדרפלןיא

 .מכןלאחראחדות
השקריםאתהצעירנובטמאשים ,כאן

כותבהיהאילופאדוק.שלוהצינייםה"חינוכיים"
שוםבלי ,מכןלאחראחדותשניםהמערכוןאת
כשם ,הפכפכותוואתאותומצדיקהיהספק

גלילאושלבגידתואתיצדיקהיום,שבבוא
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היהיותרגרהבונובט .שלובאידיאליםגלילאי

בדומהוזה,הבמה,עלפאדוקאתמעמיד

שר:היהוב"מהגוני"ברגוש"שב"אופרהלדמויות
המוראל"!מכןלאחרורקהזלילהבאה"ראשית

שלתיקון)לצורך(פירוקהדמונטאז'זאת,עם

ברובעיקריכמוטיבקייםהוא,באשרהאדם,

הראשוניםהמערכוניםנובט.שלמחזותיו

 .בבירורכךעלמצביעים
המת",והכלב"הקבצןהמערכוןאתלדוגמהניקח
בראשית-זוהינדיר.אמנותימסמךבחזקתשהוא

נחשפתבה ,הצעירנובטשלדרמטורגית

אךהואכיכאןנדמה .שלוההגותיתהפואטיקה

החוגגבקיסרמעשהכלל:מטיףולאמשוררורק
עובר-קבצןעםמנהלהואהרבה.תהילתוימיאת

שיחההמת,כלבועלמרההמתאבלאורח,

משיבהקבצןואילושאלותשואלהקיסראקראית.

מבריק,הדיאלוגבוטה.מצחובעזותבלאקוניות
שלדקהנימהעליושורהזאתעםאך ,להטוטי

מלנכוליה.

היסטוריהשוםאיןכי ,בעלילמוכיחהקבצן

ואףפיקציהאךהינדנפוליאוןכיהיא,באשר

במציאות.קייםאינוובעצמובכבודוהקיסר

עלי?דעתךמההקיסר:

פחדן.אתהחלשלוש.קולךבצן: pה

סוף.בלישאלותשואל

רבים.אולםסביבךסובבהעולם'שכלסבוראתה

 ...אני.למשלממךכמהפיחשוביםרבים,

מדעת.ונבערחירשעיוור'אתהכן'עליתר

לפחותכלשהם?יתרונותבימבחיןואינךהקיסר:

 ...אותי?סובלאתהזאתבכלזהמדועלי'תאמר

 .לפטפוטיוהקשבתיתרהגאווהבךאיןכיבצן: pה

מותאתלהשכיחכדיביותר'ליחשובהפטפוט

האהוב.כלבי

היפההיוםאתלי.קלקלתלדרכיהולךאנייסר: pה

 ...חייבימי
לבסוף .רוחומעוזומתפעללקבצןסולח(הקיסר

עםששוחחכללידעולאעיוורשהקבצןמתברר

 ).הקיסר

 .לוהלךהואבעיוורונו>להבחיןניתן<עתהבצן: pה

לאשליהנערחוגג.הזההאידיוטגםחוגג.העם

כלביעללחשובשובחייבאניעתה .עודיבוא

המת.

בהדיאלקטית,פריזמהמעיןהיאכאןהשיחה

אדם.בבניאישיתפרספקטיבהמתוךנובטצופה

מילתלפירוריפרטעליהם,לדעתניתןמהוכי

טמוןזאת,עםהשום.כקליפתהחשובהסרק,
טפחהמגלה ,קיומיסודאיזההמדוברתבמילה

בימעלהזה ,עתילחפתטפחיים.ומכסה

-בקטסמואלשלהפואטיקהשלאסוציאציה
רבות,שניםשתיכתב-היאוששלהפילוסופיה

 ,גורולאיזהמחכיםכולם .מכןלאחרבדתר
הקבצןיבוא;לאשלעולםלבםבסתרביודעם

הצעירברכט

ולדימירלהיותעתידיםמיליםבדו-קרבוהקיסר

ואסטרגון.

להמשילהמבוגרנובטימשיךהשנים,במהלך

ומרי.סרקסטיתאובססיהתוךמנוכרים,משלים

לאמיתה.שלוהבדויההאמתחבויהגוריהבאל

דכא,עדינכרןונא,מקדמתאמיתותירסקהוא

קוראז',אמאכךפיה.עלקערהיהפוךכמו

ואדוןמסצ'ואן"הטובהמ"הנפשהפרוצונת

שלו.השכרותבהתקפירקה"טוב"פונטילה

המערכוניםשלטעמםאתרקלעילהזכרתי

מחזותיושלבחשיבותםנגעתיולאהראשונים,

לשולליגםהמארקסיסטיים-דידקטיים.

בלעדיכיידועהקומוניסטיותהדוקטרינות
ביותר.דל-20ההמאהתיאטרוןהיהנובט,

חדשהראייהזוויתהקנההאפיהתיאטרון

התיאטרון.שללפילוסופיה

הגרמנימהקומיקאירבותלמדנובטברטולט

לכתובהצעירנובטביקשכאשרולכטין.קול
עושים"מהולכטין:אתשאל ,ממחזותיואחד

לקרב"?צאתםלפניהחיילים

השיב-במכנסיים"ועושיםכסידחיוורים"הם

בעצב.ולכטין

במחזותיונובטשלהמלחמה"גיבורי"מאז,

במכנסיים.עושים

ירשום:הואקוראז'"ב"אמא

גיבורים.לושישלעםטובא:חייל
לגיבורים!שזקוקלעםאויב:חייל

~ 
~ -== 
~1 ~ 

סרקסטיתבדיאלקטיקהוהמריהאובססיה
במיטבה!

 ,שיטתיבפלגיאטנובטאתלהאשמותובאשר
אףשבחלקןהרבות,מנשותיורעיונותבגנבת

החומריםהוא,נכוןאמנםמחזותיו:אתכתבו

יוצריםידיעלכברנכתבונובטעסקבהםהרבים
הואמה-היאהקובעתהשאלהאולםאחרים.

בכרוניקותהשתמשששקספירכשםמהם?עשה

התואמתגאוניתיצירהלעשייתישנותמלכים

ולרובלדמויותיונובטהקנהכך ,זמנואת

אידיאית,ערכית,משמעות ,גיבוריולאנטי

ממקורן.שונהקונטרפונקטית,אואפולוגטית

בעיקר)(הטוענות,הטוענים ,מכלוהגרוע

 ,יצירתועםהפרטייםחייואתלערבהשכילו
אוסקרשלאלוכמולפרשותלהידרשטובוכאן

הזדוניבעטשטופלופרוסט,מארסלאוודיילו

מבקריהם!של
אותוהאשימונובט,שלבימיוכברכימסתבר

בוטהבפלגיאט,הנשים,דווקאולאו ,מבקריו

"אדוןשלהבסיסיהרעיוןלדעתם:ומחוצף,

מסופרתנגנבפשוטמתי"ומשרתופונטילה

-כמנהגונובטהשיבלמקטרגיופינית.
פלגיאטזהאין"חלילה,יבש:ובהומורבלקוניות

מידיאישיכשיקיבלתיהספראתעיקר.כל

שלמיצירתומשהוגונבאניכאשרהמחברת.

בכך"!יבחיןלאאישוכה,כהביןהזולת,

ממנה,ובגלותובמולדתוביותרהאפליםבימיו

מלחמהלעוול-החברתילהשיבהצעירנובטידע

ומחוצהבארצועונג,מדושנירביםכאשרשערה,

ודקדנטי.הוללבאסתציזםשקעולה,

המארקסיסטייםלהבטיםנסכיםלאואםנסכיםאם

מגודללהתעלםנוכללאנובט,שלביצירותיו

שלכחדשן ,ימינולתיאטרוןההומניתתרומתו

סממניבדורו.מסוגההראשונההאפית,המחזאות

שלבקלישאותהמהולים ,שלובתיאטרוןהניכור
כברצצים ,והרעיוניהלשוניהאקספרסיוניזם

בלילה",("תופיםהתיאטרוניותיצירותיובביכורי

הלשון:בזודורשיולכלפנה ,בבגרותו ,)"לעב"

הצאצאיםאל

אפליםבזמניםחיאניבאמת

חלקמצחנואל'התמיםהדיבור

-הצוחקזההלב.טמטוםעלמרמז

עדייןקיבללארק

האיומה.הבשורהאת

אבי-שאול>מרדכי<עברית:

• 
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החודששיחת

ו==יי
באינטרנטאוויסיאה .אפשטייןאלכס : 1

עלוןקציעח

הסופרעםנפגשתישנהכחציפניי,

אפשטיין'אלכסוהמקוריהמוכשר
אותואודיסיאה,ספרובעקבות

אפשטייןהספר.אתאהבתילאלביקורת.קיבלתי
שלהמפורסםהמיתוסאתשלובדרכומספר

הספרכריכתעלשמוגדרבמהאודיסיאוס,

מותח,לאהיההספרבעיניוקריא",מותחכ"רומן

ההגדרהועלמסוימת,לנקודהעדרקקריא
בגלללהתווכח.שניתןבוודאיכאן"רומן"
ומאודאפשטייןשלהקודמיםספריואתשהכרתי

עושהשהואהצורנייםהניסיונותאתאהבתי

שלוהייחודיהקולאתהעברית,בספרות

תוךגמישהבפלסטיותתוכןעולמותשמערבב

העשירההשכבתיותאתשלי","כולםאומרשהוא

ביקשתי Iועודעודבהלחפורשמאפשרתהזו
שזותודואודיסיאה.עלולדבראזאותולפגוש

ראשונהלפגישההאידיאליתהפתיחהנקודתלא

מתוךאבלאכזבה,אחרידווקאלבוא Iסופרעם

אשרמעניינת,שיחההתפתחהשליהביקורת
ברשתלאדירעלהבינתייםלהלן.תובא

 1אפשטייןשלאחרשאפתניפרויקטהאינטרנט

להגיעניתן"הספרייה"אלדמיונית"."ספרייה

"בבל"הספריםהוצאתאתרידרךבגלישה
תרשיםמופיעהגולשלפני"וואלה".והפורטל

אחוריותכריכותשעליהםמדפים-ספרייהשל

תוךמתבצעיםוהניווטה"שיטוט"ספרים.של
תיאורמופיעפעםבכלהספר.כריכתעלהקלקה

אם :נוספים"ו"דבריםמתוכו'ציטוטים Iהספר

דברדפיוביןמסתתרהאם Iהספרמןמשהונופל

למעשההגולשחדשניות.המצאותושללמה,

כדיתוךהעלילתיתההתרחשותאתמחבר
הולכתבלשיתחידההספרים.ביןהשיטוט
הפרויקטיםאחדזהווגובר.הולךוהענייןונגלית,

ספרותביןהמשלבבתחוםביותרהמעניינים

במדיההשימושכהשעדבעודואינטרנט.

התוכןהעתקתכדיתוךבעיקרהיההחדשנית

שמציעבאפשרויותשימושכלללא Iהספרותי

-השאלהאתוחוקראפשטייןבאהאינטרנט,
חדשהמדיהכללספרות".האינטרנטעושה"מה

הפוטנציאלבמלואומתגלהאשרעדלזמןנזקקת
מןתכניםבתחילתוהעתיקהרדיו :שלה

כאן .וכולי Iיאטרוןהתמןהקולנועהעיתונות,
הביאמהלשאלתימרשים.צעדאפשטייןעושה
כשיטוטהספרעלילתלבנייתהרעיוןאלאותו

משהולכתוב"רציתיענה:וירטואלית,בספריה

שלחיקויבעצםזהספרייה.שלמבנהלושיהיה
וברגע Iמישהואצלמבקריםאנחנובוהתהליך

בספרייה.לומסתכלים-קפהלהכיןהולךהואבו

לאשהיאבמדיהנכוןהכיייראהשזהחשבתי
וסוף.אמצעהתחלהבלישיהיהמשהו Iמנייר
מאודליהיהכןכמו .לינארילאמבנהלנסות
בזהישבחינם.שהיאאמנותיצירתליצורחשוב

החמהההמלצהאחריאזמשחרר".מאודמשהו

לנושבנההוירטואליתבספרייהלגלוששלי

בעקבותעימדשנערךהראיוןהנה Iאפשטיין

אודיסאה.

לךישהאחרונותבשניםצעיר,לאמןיחסית
המלחמה,עלשדיברהכלבמרשים:יבול

ההירםמטפסלשאהוזתכ ,) 1994ביתן,(זמורה
גוונים), , 2000 (מהפךמילוןכתר), , 1999 (

 ) 2000(כתר-קצריםהצהוביםהגיבורים

דחףזה?מהכתר). , 2001 (אוזיםיאהועכשיו

יצירתיות?שלפרץנשלט?בלתי
ושוםעושה,שאנימהזהשזה.מהזה"כתיבה,

לא."אחרדבר

מזח?להתפרנסמצליחאתה
כן."האחרונותהשנים"בשלוש

כתובענית-כזוסיטואציהרואהאתהאיך

כנשאפת?או

הזוהמפחידההמילהאתיששבחרתי.מה"זה

ולהגיעלכתובהואחיישלהמבנה'השראה',

עצמה."הכתיבהמתוךההשראהלמקורות

חיעצמךאתרואהאתהאובססיבי?צורךזה

כתיבה?בלי
בליחיעצמיאתרואהלאשאניבעיניברור"זה

מלנשום."ליברוריותרזהכתיבה.

כותב?אתהגילמאיזה

 ", 22-21בגילסופרשאניהבנתי . 13 • 12"מגיל

באיכות?לפגועיכולכזהקצב
ביןמיוח.דבאופןכגבוהזהאתרואהלא"אני

דברים.עודעשיתיכיהפסקהעשיתי '-99ל ' 94

אניבמקצועי.אלקטרוניקהמהנדסאניעבדתי.
ישכותב.שאנימהשלהאיכותעםמתעסקלא

תוכן."לתוכהיוצקשאניתבנית

שלמיםחלקים .שאלתילמהלךאגידאני
מהאבוזייםאה.מצוייםהצהוביםבחגיבוירם

הרגשתיכקוראתאנימעצמך?גנינהזה,

רמאות.

ניסיוני.מאודטקסטהואהצהובים"הגיבורים

אתאוהבמאודאניכיאותולכתובליחשובהיה
לאורךכמשחק.הסיפורשלהרעיוןואתהנושא

ממשיךשאנירעיונותישכותבשאנימהכל

חזרהריחות.נופים,מראות,תמונות,לפתח.

מתכתבסופרכלאחרת.מזויתתמידאבלתהיה,

עצמו."עם

בוטח.באופןנעשהזהכאןאבל
שלי.הספריםאתרוכשלאואניהקוראלא"אני

האודיסיאה.כריתוךנכתבהצהוביםהגיבורים

להגשיםגדולאתגרשהיה Iצדדיטקסטהוא
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אותו,"

מרוכזבאופןמצוייםהזחבטקסטדווקא

הניסיוניות,שלך:בפרוזההחזקיםהאלמנטים
מייגעת.לטעמיאחרזייםאההמשחקיות.

הצהוביםבהגיבוריםשישאיתןמסכים"אני

מחפשאניכרגערעיון.שלהסוףעדמיצוי
שונים,"טיפהכיוונים

איזה?

מיבתורקצרות.יצירותולאארוכה"יצירה
יכולשאניחושבאניקצריםסיפורים 130שכתב

כתיבהשלהרעיוןאתמיציתיזה.אתלומר
הכיווניםאחדהואהמיתולוגיהענייןכמשחק.

שהיהלמהאחורהחזרהזוכיום.ליחשוביםשהכי

מיתוסבכלל'העשרים.המאהלפניחשובהכי
מושלםבאופןמערבהואסיפור.כלשלתמציתזה
מולשקרהזה,הניגודהאמין.עםהבדיוניאת

שהתחלנו'לפניעודבמיתוס,מראשנפתראמת,
אותי,"שמענייןמהוזה

הפיכתשלתהליךישמעצמךבציטוטים
למיתוס.עצמך
"סימפול"או"דגימה"המיליםאתמעדיף"אני
שחשוביםסופריםומסמפלדוגםאני"ציטוט",על

חשכשאניעצמי.אתמאשריותרהרבהלי'
זהאתאעשהאנילטקסטמוסיפהשלישהדגימה

שוב,"

ביןמפרידמאוררקקוהזחהעשייהכסוג

נדאהטקסטאםזולה.אפיגוניותלביןהצלחה
פרקשלאובדוחסשלחיוורחיקויכמולי

אתצריכהאנימה-עצמיאתשואלתאני
זה?

אסורלדעתיאותי.מחזקדווקאכזה"משפט

לפעמיםבספרות.לפניךשעשוממהלהתעלם

יותרזהלפעמיםנכון'זהאתעושהלאאני
מוצלח,"

אבודיסיאהשישמרגישאנילהומור'בקשר
לאאניזה.עםשהגזמתיליאמרוואפילוהומור'
אחוז 80ביצעתיהאםובודקמטרותדףעםיושב

 50 ,ההומורמחושאחוז 90 ,שליהדמיוןמכושר

מהכלכמעטאבודיסיאה,הסיפור.מיכולתאחוז

 11 •עשיתי-לעשותיודעשאבי

שלךהעיקריתהחולשהנקורתלרעתךמה
כסופד?

אומר."לאאניאבליודע,"אני

עומקחוסרלרעתי.מחי,לךאגיראניאז
דגשי.

דמעותעדלרגשאותי.מענייןלאזהמבחירה."זה
דבריםישהיטב.לפנישעשומהדבריםחלקזה

לכתובאותימענייןלעשות.לידחוףשיותר

כזהקראתי'לאכך:אחריגידשהקוראספרים
עמודים,"שניעודיקרהמהיודעלאשהואספר',

הרבדים?ביןסתירהיש

לקרואבכלללמהכן.-שליהכתיבהשל"במקרה
מקבללאשאתהמשהונותנתהקריאהספר?
שהרבהבמצבאנחנוהיוםאחר.אמנותסוגבשום

לאנשיםלהזכיררוצהאניזה.אתאיבדואנשים
 ,,לקרוא.זהכיףכמה

זה.אתעושיםבטחדגשיעומקעםספרים

כבר.קייםזהשנים.הרבהבמשךכתבו"ככה

שונות.מטרותישסופרלכלשונה.שליהאג'נדה
חשובה,לישנראיתבמידהזהאתעושהאני

דבריםחשבוןעללבואיכולזהשלי.במגבלות
מציעאנילעשות.רוצהמאודאנישאותםאחרים,

 ,,שונה.קריאהחויית

ו
~ 

:1 
האנשים?שלבלבלגעתרוצחלאאתה

ספרדרךלגעתחשוביותרהיוםהספרות"במצב
אניזמן.הרבהקראוולאראולאהםשכמותו

לאשהםדבריםהקוראיםאללהביאמנסה
לחלוקרצוןליישפחות.מכיריםאומכירים,

מספרלישישלהבותהחתמידתאתהקוראיםעם
ברגעהדגימות.גםולכן ,בארץכתבולאשכמוהו
אין-כתבוכברשכמוהושארגישספרשאכתוב

לילהו'אלףמינכהוזן''הברוןלכתוב.טעםלי
אניהחזקים.הדבריםאלובנפשי.הםולילה'

הכולומזהאותישמענייןמהזהסיפורים.מספר
להתעסקכשארצהאותי.שמרגשמהזהמתחיל.
במידהאוטוביוגרפי.חצימשהואכתובברגשות

 11 •שליהבאבספרקייםזהמסוימתמאוד

אהובים!סופדיםרשימת-לסיוםוממש
צלקה,דןאתהשארביןאוהבאני"מהישראלים

קמחיאלונהבלום,קסטלאורלי ,וסמןגרדוד

כורחם,את-העולמיתמהקלאסיקהקרת.ואתרג

 • 11 •גארירומןיוסח,גסורנו'קלוי

שהצדדיםהדגשתיאברזיםיאהדווקא

הצורנית,חאמצאחהשעשוע,-שלךהחזקים
ביטוי,לירימספיקבאולאההומור,חוש

בפיתוחטוביםהפחותהאלמנטיםואילו
הפכוובארכנות,בשטחיותהדמויות,

שעמום.יצרוולכןלדומיננטיים
 ,,תגובה.בכזונתקלתי"טרם

אמדו?מה

אבודיסיאההחרשהזרקור .לקירמקיר"שבחים

ברגעלומודעהייתיואני ,הרעיוןעצםהוא
שםשהגעתימרגישאנילכתוב.שהתחלתי

לספרשליביכולתדברים.בהרבהלשלמות
ומהקייםשמסופרשמההרעיוןבפיתוח ,סיפור

בעידןהיוםדווקא ,בעיניקיים.לאמסופרשלא
לספרלמקורות,לחזורחשוב ,מודרניהפוסט

הכתב.עלשעלהלפנידומהבדרךהסיפוראת
הספרות.בתוךהמיתוסמימדיאתשקיבללפני

הגדולהזיוף •נובט
 ~~ 23מעמ'המשך ~~

עלמסוימיםאנשיםשמקריניםשכלתנית"לא
פיוג'י,קובעפנים,אלפניםבמפגשזולתם

חלילנישלממאהמאודממשיחלקהוא"ברכט
שהיויעילים,אבלשכלתנייםלאקסמים

 ,כאחדוסטאליןהיטלרשלבמקרהמסוגלים,
תבוניים-אנושיצורימיליוניעשרותלהניע

בטובחיהם,"לדבוקלכאורה,

אחריוהנפחדיםהסומאיםההמוניםהיגררותכנגד

עלשנובט,שכלתנית"לא"הלגמריהעוצמה
המזיקיםממייצגיהאינועדיין ,תעתועיוכל

ועוצמהורגשיתשכליתעצמאותנדרשות ,ביותר

מיעוטשלנחלתולעולםהןאלהמבוטלת.לא

כנראה, ,היושכאלהועוצמהעצמאות .קטן
בברכטראהלאשמעולםשלום,רגשםשלנחלתו
מבריקמחזאילאואפילומזהירתרבותגיבור

ברכטשלמיצירותיולכמההתייחסשלוםבמיוח.ד

בעיניוהיהלמשל'בגרוש","אופרהבביטול.
לוולטרשכתבכפילחלוטין",ערך"פחותמחזה

ידידותשלסביפורההמוזכרבמכתב ,בנימין
הוצאתאופקים,סדרתשפירא,אברהם<בעריכת

המריםהדעותמחילוקיכמה ,) 1987עובד,עם

רקעעלהיו ,בנימיןלידידושלוםביןשהתגלעו
החרופהוהערצתומברכסהראשוןשלהסתייגותו

שיומניעלשלוםהצטעררבצערהשני.שלאליו

בתחילתרקלפרסוםהותרוברכטשלהעבודה
דעתואתברכטחושףדפיהםביןו. oה-שנות

המלאה ,בנימיןולטרידידושלהגותועל
עלכדבריו.יהודיים",ורעיונות"מטאפוריקה

בנימין.היהודיעלמגיב'"גוי'שלום:העירכך
במצבלהגידיכולשהיה ,עצמוהגויאותוזהו
לישסיפר(כפיוייגלהלנהלאשתושכרותשל

יהודייה'חזירה :)-1938בבפריזבנימין

יחסו"עלשלוםשלרשימה(מתוךמלוכלכת!"
במקורשנכתבהבנימין"לוולטרברכטשל

כלולהוהיאנחמניעדיבידיתורגמהבגרמנית,
עםשפירא,אברהםבעריכתדברעודבקובץ

 ,) 1986אופקים,עובד/ספרית

ברכטשלמחדשלהערכההשעההגיעהלאהאם
הספרותיות,לגנבותמעברויצירותיו?האיש-

אובגרוש""אופרהשלהאמיתיערכןכיוםמהו
הצגותלאאםמהגוני",שלונפילתה"עלייתה

 ,מילדהיינולשעתן?מגויסותדידקטיות,קברט
זאתניסח ,הגרמניבתיאטרוןברכטשלממשיכו

נעשההיהלאברכטהיטלר"בליבאכזריות:
בולווארדים".שלהצלחהמיןאלאברכט

• 
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זומראודי 1: 1.ןן:

למותיוםלךמצאת

;:זןה.~חרףיפההכיבנו;םמתת
-: -:-• T :• • • 

מבין,לאאני

 ?ןמףת~רי~הס:ית"~זדן~א

יפה,:פך:פלי;םהיה

נ:וע~ב. ryלק~האפלף Tלי;היה
:• TT • - : 

O T :• • • 

 . . . . . .-: ,ףי ry :לר w~ק~ר wי;זעאני
סם, 9מ~ן

חשףבים.אנשיםהרבה
 .-: . ז-: .. :-

ויספידף,ידברףשם:פלם
ם:,מ;עילינ;רא-;·~היף

:• : T • • 

~ל j2 ~~זpןסן~ם ryל~ת;יף~לףשלאוחבל
-:-T :• • • • 

ך~רים,ק~ת~~יסהףלג~ב
 .ת;י~~~ד o;ת n ן~~עליומףנחיםזvיהיף

:• • : • T T T 

קים, iמ~סמהש~:םויהנף
 ,ם~~ע.ב;ר wגד;לב;אינג-מט;ס T~מ
• • • : T • • 

 'ן;,~;ל~חזרהבדך:פ;
ii ;זעקלאר~:p ;פ;ר~ךבףר~לןנ~. 

ילדותםלרחובהמקבילברחובשגריםאנשים

;ב nברלגףראפשר

:ןדף~ף.ב iלךחס~ק~יל
 .,ס,זקים ryרף י~~~~סם, 9ס~ן~רףך'סך~ר

~רות~ע,ל.י ,םי~~~ע.~יע;~ךיםבrז;רית nאבחצרהמנשבים
 • • T •-: ••:ד •:-:-

~ים. oךריח;ת

~זףךיםם ryע~~י~ין
ק~ר;ת,ע,ליל;ת~לדקיקיםחףזקים

ד~יםק;ל;תם ry ~ף~סד~דים
;לזיםזסל

~לים ryב j!ר~תלראש;נהמגל~ם··
 ,ת;ס~ 9 ~~סם ry ירנ;ע~•~~ Tהתפרסףתאת:ו •

 •~נ:וד~ים. •חש.ב~.גבי Tעל , n •א
."' T --•• -•• • • 

~ןה~ע.ין ת;מ;ק~~ליליתהליכה
:-• T •• • • 

 ן~~קיר;ת~ין
מגדףלתםשנורךף

ע~בףתל wק;ר.רבדקו.התעטפ~
 .הליכהבנת:,מף :~ל

~~טא;תל wחשכתןאת·מדגיש,הש:פז;
 T , •:דד•: •: T ••- ז••

י;תר'.מצלצלת~חיתה
."' T : T : -: ."' ."' •• 

מכבר.לא
צליליםאתrזמביאה .והיא

: • : • T T ' : 
0 

' 

נאויר'שע;מךים

ים ryס~כף~םןךיו~נכ~רף ryממ~-:פאלףנרא~ם"ו
:• : • -T : • • • • 

זר'נטעמנזר'של
 T- '".ד: • •:

 .םי~~;סנ;יר;ב;ת nך~ת;ך
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מאגארלאילייך
דודמשחמאנגלית:

חטוףמטוס

שףבסזp~ךל.ת;ך 7ס~ט;ס~סך~ז
ה~~נףלא~חלהסזp~ךל.ת;ך 7~ס!שףב
 .ףצ~;נ~ ryךסע.~יםגנ;ס 7א; ryןאף.ע.י;.ינף ל~~

ע;ת wס~ם. י.;~על~צ;ף p:~ל;תח~נ;ע,~ה~יגת-ס~~ףל 9
: w נף~f ::.ס .ר~~סף~ת .דסw ס~זסם.~~רירח~לקסה~ש

:p ~~ךלת;ך 7ססטףףס~ט;ס ס~pסז
~ז wמ;עלדד~עףס~רףד~ז~יר~הקף 9 ~דיף-י;ךק י.;;י

f .ת ה~~ךל~דדר ק~~ 1~ךסק·~ה~

tי~רים Q נ=7~נףףלחנ:וע~ל?ל~חקןר g ~ס~םן. ry י~~~
f ~ 9 ,ל;לדים,~ל~ם 7 ;~· ,ם:ג~;א'עלר;~~ים~דה~~ f תקים~

~ק;םשףם f · 1ס 7ל~ריס~י;ת ת;ל,~ q~י-~לףק;~יםל;נ;ת. J/ס י.;ך~
ים Viס~;.ינף~~רים. p:נף ry~ג~ים Viס~ף~~ל·זאת;ךיז n-י.; f~י~נף

f רח~יעסו 9ס ·;ער~מף~י 1ט;ב~
ס,רןה.ס~ן~ה .ל#ק~~לדשו םי~~~~ס~לים
ם'~ך ל~~ף ת:~.~דףל.י ת;~ ~#~על~צאןין fס~ם

~ ry לי~~~ה tי~ v/ סס;ף 'ל~~~ך~ריקרןה?יל~: f • 

יהודיתלמשפחהנולדהמאגארלאילייךהמשוררת

הבירה.בוושינגטוןומתגוררתאיונהשבמדינתבקלינטון

שנכתבושיריםהמונימתוךנבחרחטוף''מטוסשירה

יורקבניוהמגדלים''שניעלהטרורהתקפתבעקבות

הציבוריות.השידורתחנותגליעלארה"בברחביושודר

1(ש.דידובסקי)דידו
:ךן.

:1 
ואחתאלפייםיוניפולין,

• 
סזפף~ן:ל~~יל"סכ~ת ם~~;~

 .ן~~ל;ן [lףב; ל;,;קיר

f מף~ן.ךהףא ,טי~~ך~ישסךר;ן~סי;ד
צפףפיםצפףפיםואנשיםחדרשניבצד

 • : . : . ז-:- ·:•: • ..- :

~פף~ים.

~נ:ויםם ry ~~ףמף~ן'ךהףא#סם~~יטךס~יש
ס;ז.~רי~ת~ת~גtיקהףא

• 
למחצהבדףיהבזהףתנ;סע

•• -::• : T T •:: •: : 

~י~ה 9 ~ף~ז:ויםדס,~הסררין ryב;
ר~ש;סיו.~תש;ף qל א#~מףי 9ס;~ן

סךח;ב.~על~לף:הקףךים~לך~ת
הט;בואתהרעאתמ;ת nת;אוירמשבצ;ת
 _ ... ,ז- ... .ם~~ wס~ת א.ל~~~

ק~יןה,לא 7ס~רקסע.~ב~ת~אןג;~7=נים
יהיהשלאשזפהעשיריםשלברשלנףת

: -: T :• :-• • :• -:• • ::• 

 .ח~~:שףבסע.~ב

 ,~;עסכלן~יר ר:ד~~על~ז:וד~די י.;~ל ,;ע
:p ידע~רt~סw ה~~ f ~~ד~רים ש~~ ר

~ה~שףלסם~~ין

מלא.לא ,;עהא;רהזאתהזפאהבשחר
 ••ז T- ז••--- :

מתאדהאיננףהזפהבילהזם
 ·:-:· ·:·· ·:---ד

ךה. /o ~ל;~סל.רע,ד:זך~:ז

לאחרתע;ליםמזפנrזי;רדיםלרכבתע;ליםאנחנף
 ·:·:-ד . ד·:· ·: ·:·:-ד . :--:

ר;ן w ~ע.ריםלים Q ~ 9על םי~-';~דררנף ry~ג~ז 1 ,סכל
ר;ן. qס~ס~ןם~י~נף~סי~ףים, /v ~~ ,;ע ש~.~#רףר

גווניםבהוצאת-1999באורראהרכהגיראבןדידושלשיריםספר
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הזמןהיותלפני 1: 1.ןך:
ינאיצבי

בזמןהמהרהר"כלויטהר:

חריפהבתחושהכורחובעלנתקף

 ".האנושיהשכלמגבלותשל

ארבעהאינשטייןפיוסם 1905מהלךב
שגרםמהאבלמהפכניים,מאמרים

היהלסמורהרחבהציבורשללשערו

גופיםשלהאלקטרודינמיקהעלהשלישיהמאמר

היחסותתורתמוכר:היותרבשמואונעים,

אתזעזעוזותורהשלמסקנותיההמצומצמת.

האיששלעמוקותהכיהפנימיותהתחושותאחת

כולם,בעבורואחידאחדהואהזמןלפיהברחוב,

ניוטוןשלכניסוחובעולם,מקוםובכלעתבכל

שיםאבשבי ,ירטוןנאצל .לכןקודםשנה 300

למהירותבאשרביניהםחלוקיםלהיותעשויים

שחלףהזמןלגבילא'אבלשעברוולמרחקשנעו
שעברוהמרחקואתהמהירותאתשמדדומעת

"מוחלט,הואוניוטון'אליבאהזמן'שכןמאז.
באופןזורםומטבעו'מעצמוומתמטי'אמיתי

בניבשפתחיצוני",למשהויחסכלבלאשווה,

כלבעבורואחידאחדהואהזמןפשוטים:אדם
בעולם.והאירועיםהאנשים

שלהמוחלטמהזמןשהתפנההרם,הכסעל

הזמןלאהאור.אתאינשטייןהושיבניוטון'
האורהאור.מהירותאלאאינשטיין,פסקמוחלט,
אלף 300 (בטבעהעליונההמהירותאתמייצג

עצםבלתו.ואיןריק>בחללבשנייהקילומטר

לאאבלהאור'למהירותלהתקרביכולמסיבי
ככלכיאותה,לעבורשכןכללאאליה,להגיע

שלוהמסהאתתגדילהיאאנרגיהלושיוסיפו

שאלומתהיאהדברמשמעות .מהירותואתולא

וחיבורחיסורשללעיקרוןכפופהלאאור
למהירותובאשראינשטייןשלקביעתומהירויות.

השתאותמעוררביטויהיאהאורשלהמוחלטת

שהרימחשבתית,ממוסכמההדמיוןשחרורשל

כלשהוחפץמשליכיםנוסעיםשראומיכל
החפץשלמהירותוכייודעיםנוסעתממכונית

שחיתהמהמהירותיותרהרבהגדולההמושלך
מנוחה,ממצבנזרקהיהאילולולהיותיכולה

לכיווןמנוגדבכיווןנזרקהיהאםשכןכללא

החפץאםכיופסקאינשטייןבאוהנההנסיעה.

בקרקעפוגעהיההואאורשלפוטוןהיההמושלך

הנסיעהבכיווןהושלךאםבין-עוצמהבאותה

ההפוך.בכיווןאםוביןהמכוניתשל

המהירויותוחיסורחיבורמעקרוןהאורהפקעת

ממעמדוהזמןבסילוקמכריעתפקידמילאה

משקיףאזיקבועה,האורמהירותאםכיהמוחלט.

בירכתיפנסהדלקתאחריהעוקבהארץ'בכדור
שלאוריגלהרבה,במהירותמולושחולפתחללית

מאחרלחרטומה,להגיעכדיזמןיותרנדרש

האורשאלומתבעתקדימהנעהכולהשהחללית

מהירותאםהחרטום.לעברדרכהעושההפנסשל

שזהכפיהחללית,למהירותמתחברתחיתההאור

אלומתבעיה.שוםחיתהלאניוטון'אצלקורה
הזמןבאותוהחלליתלחרטוםמגיעהחיתההאור

בעבורוהןהמשקיףבעבורהן-בדיוק

האורמהירותאםאבלבחללית.האסטרונאוט

יותרלאורנדרשואםמתחברת,ואינהקבועה

הזמןמשמעהחללית,לחרטוםלהגיעכדיזמן

הארץ.כדורפניעלמאשריותראיטיבחללית

שלבמהירותאלינוביחסהנעהבחלליתמכאן'
 50%ב·אצלהינועהזמן ,האורממהירות 85%

האסטרונאוטכי<אףאצלנומאשריותרלאט
להניענצליחאםהבדל).בשוםיחושלאבחללית

ונשגרהאור'למהירותהקרובהבמהירותחללית

האסטרונאוטבחלל'שניםעשרשללמסעאותה
עלשניםאלףמאהשחלפובשובויגלהבתוכה

ושכמותםאלהזמןתעתועיהארץ.כדורפני

הפופולריתבספרותשכונהמהאתהולידו

אינשטייןשלתביעתוהתאומים","פרדוקס

ממדילשלושתערךשווהממדבזמןלראות
הרצףתחושתעלתגואפואקראההמרחב

מרגעכמעטבנוהחדורההזמן'שלוהזרימה
<עבר'הזמןשלהדינמיותאתבהציגהלידתנו'

היחסות",תורתפי"עלכאשליה.עתיד>הווה,

 Theבספרםגריביןוג'וןדיוריםפולכותבים

, Matter Myth הואדקה-דקה.מתרחשלא"הזמן

שם",פשוטהזמןהמרחב.כמוהיקפו'בכלפרוס

אינטואיטיביתאנטיגישהלהמחישאוליאפשר

תמונות,שתילנויוצגואםהבאה:דבוגמהלזמןזו

מעלטרייהביצהאדםמחזיקבהםשבאחת
נוכלבמחבת,חביתהרואיםובשנייהלמחבת,

זאתלרעותה,קדמהתמונהאיזובוודאותלקבוע

התרמודינמיקהשלהשניהחוקפישעלמכיוון

שלממצבנעהדומםהעולםהאנטרופיה><עקרון

מחביתהלקבלניתןלאכןועללאי-סדר'סדר
שחיתהלומרנוכללאזאת,עםטרייה.ביצה

לביןהטרייההביצהתמונתביןזמןשלתנועה
ששניהוא,לומרשנוכלכלהחביתה.תמונת

המרחב-פניעלזהלפניזהנמצאיםהאירועים

מ-המורכבקולנועלסרטדומה?משללמהזמן.
המעברמהירותשרקבדקה,נייחותתמונות 24

תחושהלנומקנהלרעותהאחתנייחתתמונהבין

הפיזיקאיאתהביאהזואנלוגיהתנועה.של
לסרטהמציאותאתלדמותברבורג'וליאן

אחד'אפשריהווהלוכדתתמונהכלקולנוע.

דברשוםאבלמאיתנו'אחדכללהכילהעשוי
 .הללומהתמונותאחתבכלמשתנהאוזזלא

וכלאשליההואהזמןשבובעולםמאמיןברבור

שלההספדדבריאלמוות.בניהםהאנשים

עליומעידיםנסוהוותיקחברועלאינשטיין
הקדים"הואדומה:זמןבתמונתהחזיקשהוא

לזהאיןזה.מוזרמעולםשפרשבכךמעטאותי

ביןההבדלהפיזיקאים,בעבורנו'משמעות.כל
אשליה",שלענייןרקהואועתידהווהעבר'
כלוברבוראינשטייןשלשביקוםאפוא,יוצא

דברוכלהמוותהלידה,-אדםשלבחייודקה

חייםדקת"כלמשתנה,אינולעולם-שביניהם
ברבור.קובענצחית",במהותההיאשלנו

ממפגשהגןכהוחבולהאפואיצאההאינטואיציה
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זאתטראומהאבלהמצומצמת,היחסותתורתעם

שספגההמהלומהלעומתוכאפסכאיןהיתה
-20הבשנותשהתגבשהזוהחדשה,מהפיזיקה

מכניקתשלהכותרתתחתהקודמת,המאהשל
זה,שאישבעובדהאירונימשהוישהקוונטים.

פיזיקאיםיכלולוהודותאשר Iאינשטייןאלברט
שעדומושגיםרעיונותלראשונהלבטארציניים

שהתעללאיש Iהבדיוניהמדענחלתהיואז

בעצמונפל Iשלנועמוקותהיותרבאינטואיציות

הקוונטיםמכניקתאנשישללהתעללותםקרבן
ופילוסופייםאינטואיטיבייםלוגיים,בעקרונות

כגוןהקלאסית,הפיזיקהשלביותרהבסיסים

שרירותיות.והעדראובייקטיביותסיבתיות,

אחרות,רבותכמו Iאלוששאלותהסבוריםיש

תיאורייתחדשה,בתיאוריהפתרונןאתתמצאנה

התורות:שתיאתשתאחדהקוונטית,הכבידה

הניסיוןהכללית.היחסותותורתהקוונטיםתורת

המוחזקותאלה,תיאוריותשתילאחדהכושל

ה-במאההפיזיקהשלהגדולותהתורותכשתי

אתשנה 70זההטורדותהבעיותאחתהוא , 20

נובעביניהןהניכוררבים.פיזיקאיםשלמנוחתם
היחסותתורתשונות:בשפותמדברותשהןמכך

במונחיםהכבידהכוחאתמתארתהכללית

מכניקתואילוהמרחב,עקמימותשלגיאומטריים

הטבעשלהכוחותארבעתאתמתארתהקוונטים

חלקיקיםחילופישלבשפה-הכבידהלרבות-

חיבורשאיןהיאהמעשיתהמשמעותכוח.ושדות

המאכלסותובגלקסיותבמרחבהמדעיהטיפולבין

הזעיריםהפיזיקלייםבגופיםטיפולולביןאותו

 .וחלקיקיוהאטום-קריביותר'

ו
~ 

:1 

אפשריתבלתינקודה
היואלותיאוריותשתישבוזמןהיהזאת,עם

דמיוןמכלזערוריזמןבשברירקרהזהמאוחדות.

ואחריו 1חלקי 1 ( 10-43לביןהגדול""המפץשבין

להיווצרותהראשונההשנייהשלאפסים) 43

פלנק,בגודלהיההזעירהיקוםעתבאותההיקום.
שבה Iזומנקודהרקלמעשה,ס"מ. 10 · 33דהיינו

האחרים,הטבעמכוחותהתפלגהכבידהכוח

כדאיהבראשיתי.ביקוםהפיזיקליהעיסוקמתחיל

המייצגיםאלה,מספריםשניעלקמעהלהתעכב

הזעיריםהפיזיקלייםוהמרחבהזמןערכיאת

כדילאורהנדרשהזמןהואשניות 10 · 43ביותר.

 10 · 33ביותר:הקטןהפיזיקליהמרחקאתלעבור

הזמןשלזהבגודלדנויבממחברתמדעניםס"מ.

תיאולוגיםשהעסיקהלסוגיהמענהלתתכדי

הסברהרווחהעתבאותההביניים.בימינוצרים

הקטנותהפיזיותהמהויותהםהשרתשמלאכי

התלבטושכךמכיווןהאפשריות.ביותר
היכוליםהמרביהמלאכיםמספרמהוהתיאולוגים

ללאנותרהזוחידהסיכה.שלחודהעללעמוד

יבמממעבדותסקיופיל , 1995שנתעדמענה
 10 · 33הואמלאךכלשלגודלושאםומצאחישב

 1025לעמודיכוליםסיכהשלחודהעלאזיס"מ,

מלאכים.
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(פרט> , 1952 ,הזיכרוןשלהתמדתופירוק ,ראליודורסלו

 1המקובלהתרחישפיעלליקום.בחזרהומכאן

בקירוב,שנהמיליארד 15לפנינולדהיקום

הגדול","המפץהמכונהאדירה,בהתפרצות

(הנקודהכמוהמאיןזעירהייחודיתמנקודה

בצפיפותדחוסהשהיתהמהאנרגיההסינגולרית).

 100ימינועדנוצרוזוזעירהבנקודהאינסופית

הכוכביםמיליארד 100כפולהגלקסיותמיליארד

אינשטיין:שלהמפורסמתהמשוואהמכוחביקום,

E=mc2 . הגדולהאירועשהוא ,מפץאותולמן

מצויהעולםהיקום,בתולדותביותרוהתיאטרלי

היוצרתתנועההתפשטות,שלמתמדתבתנועה

המתגלגלתלמחשבהבדומהחדש,מרחבכךאגב

חדשמחשבתימרחבכךאגבויוצרתבראשנו

לפניה.קייםהיהשלא

הסינגולריתבנקודהקרהמהלדעתיכוליםאיננו

שהכילהמרחביתעוויתאותההזעירה,(ייחודית)

מכיווןאינסופיים,בערכיםוטמפרטורהאנרגיה

ממדיבה,נמעכולנוהמוכריםהפיזיקהחוקישכל

ניסיוןכלכןועלבה,התאיינוהמרחב-זמן

ממצב .בתוהועולהמתמטייםבמונחיםלתארה

כמובןניתןלאזהאפשריבלתיופיזיקלימתמטי
 1ביותרהטריוויאלילאגם Iעתידימצבשוםלגזור

ועדכיניםמביצי-ממנהלצאתיכולהכולשכן

שלנקודהמאחראחרות,במיליםראמים.קרני

מרחב-איןהבראשיתיהיקוםשלהסינגולרית
הלכהנמצאתהיא Iעברמרחב-זמןולאהווהזמן

שכןכללאהפיזיקליות,לתובנותמחוץלמעשה

 .שלנולאינטואיציותמעבר
גדליםאיךאינטואיטיביתלתפוסאולייכוליםאנו

וטמפרטורה,אנרגיהכמומסוימים,פיזיקליים

להביןנוכלכיצדאבלאינסופיים,ערכיםמקבלים

המבטליםפיזיקאיםישהזמן?שלהתאיינות

וכל.מכלאלוכגוןאינטואיטיביותהסתייגויות

אומרים,הם Iזמןקייםלאהסינגולריתבנקודה

מהמרחב-נפרדבלתיחלקשהואמשוםרקלא
שבתנאיםמפניגםאלא Iהכרללאהמעוךזמן

כןועלאירועים,איןותנועהמרחבהעדרשל
חתןויינברג,סטיבןהזמן.למושגמשמעותאין

התיאוריהחזוןבספרומשווהבפיזיקה,נובלפרס

 ...כשםלטמפרטורה.הסינגולריהמצבאתהסופית
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 1:~ו
מתחתהטמפרטורהמהילשאלהמשמעותשאין
משמעותאיןכךויינברג,אומרהמוחלט,לאפס

זאת,עםהגדול"."המפץלפניהזמןעללשאלה
אםיודעיםאנואין"למעשה,כימודהויינברג

בעבר",מסויםבמועדהחלאכןהיקום

שחיה?לפניחיהמה
יותרהוגנתלינראיתהשגתנובקוצרזוהודאה

לאלפיהרבים,פיזיקאיםבפיהשגורהמהאמירה
הראשונההשנייהשל 10 · 43לפניזמןקיים

לטפלכליםאיןלפיזיקהכיהיקום,להיווצרות

בנקודהשהריזו'קריטיתזמןלנקודתשקדםבמה
זמן.איןמרחבובלאמרחב,איןהסינגולרית

חדשלצרורפתחפותחתשהיאזובטענההבעיה
מנייןמתחיל 10 ·-43באםלמשל'קושיות.של

מרגעהזמןמשךאתנגדיראיךהפיזיקלי'הזמן
השנייהשל 10 · 43ועדהגדול""המפץשלהאפס

הגדול""המפץאםאחרות,במיליםהראשונה?

נקודהמשמעהסינגולרית,מהנקודהיצא
קדמוושניהםהגדול",ל"מפץקדמהזואזוטרית

זאת . 10 ·-43בהמתחילהפיזיקלי'הזמןלתחילת

"המפץמרגעלהתפשטהתחילהיקוםאםועוד'
שהואומשעהמרחב,יצרההתפשטותוהגדול",

יתרלהתקיים.הואאףאמורהזמןממדאזינוצר

הקוסמולוגיםטענתאתנקבלאםגםכן'על
עםנעשהמה 10 ·-43בהתחילהפיזיקלישהזמן

אליולהתייחסהאם ? 10 · 43ל.שקדםהאין-זמן

גבילהמתמטיקאיםכמנהג-שליליזמןכאל

לאנטיביחסהפיזיקאיםוכמנהגשלילייםמספרים

 ?שליליתולאנרגיהחומר

הראה 1965ב· .לדיוןהוקינגמצטרףזהבשלב
ב"חוריםהסינגולריותכיפנרוזרוג'רהפיזיקאי

הכללית.היחסותממשוואותמתחייבתשחורים"

גםהסינגולריותאתוהחילכךעלשמעהוקינג

הבראשיתי.היקוםשלהקיצוניהכבידתיהמצבעל

סמוליןליהפיזיקאיכותבזאת,שעשהלאחר
כימצאהוא , The Life of the Cosmosבספרו

לערכיםמגיעותוהאנרגיההחומרשצפיפותלפני
זמן".שלראשוןרגעלהיות"חייבאינסופיים

כאלהוקינגשללאמירתולהתייחסעלינוהאם

אתלהביןהאםסמולין,תוההעובדתית?הצהרה

מיליארדעשריםאועשרהשלפניכךהדברים

זמן?שלראשוןרגעלמעשההלכההתקייםשנה

 .בתהייתורבזמןסמוליןאתהשאירלאהוקינג
הכרחיותהבדברשניהרהורלוהיה soה-בשנות

אםשכן'היקום.ביסודסינגולריתנקודהשל
אזיביותר'זעירהישותהיההבראשיתיהיקום

אוגלדהיינודבר'לכלקוונטיגוףכדיןדינו

בעלכגוףהבראשיתיהעולםלתיאורחלקיק.
פירושכירבה,משמעותישקוונטיותתכונות

סינגולריתמנקודההתחיללאשהואהדבר

גלית,מישותאלאהפיזיקה,חוקיבאיוןהכרוכה

בעלמרחבאמנםבמרחב.מסויםמקוםהתופסת

כדיבודיאבל ,)מ"ס 10 · 33 (ביותרהזעירהגודל

בתוכו.להתנחלמקוםהפיזיקהלחוקילאפשר

הפרוסקוונטי'כגלהתחילהיקוםאםמזו'יתרה
חוקיאתבקרבווהמקייםמסוים,מרחבפניעל

נצחי.עברלויהיהשלאסיבהשוםאיןהפיזיקה,

משמעותחסרתנעשיתלוקדםמההשאלהלפיכך

הגיאוגרפיתהנקודהנמצאתהיכןהשאלהכמו

הצפוני.מהקוטבצפוניתאחדקילומטרהממוקמת

מתנהלהיקוםלפיואחר'מודלנאמץאםגם
(בעקבותהתפשטויותשלנצחיתבמחזוריות

התכנסויותושלונשנים)חוזריםגדולים""מפצים

החומרגופיביןהפועלהמשיכהכוח(בהשפעת

שלבסופוההתחלה),לנקודתלשובלהםוהגורם

במקוםהגליתבישותייעצרהואמחזורכל

נקודהאיןשהריהסינגולרית,בנקודהלהימעך

שלהיקוםהוקינג.שלעולמובשחרסינגולרית

הארוכהלדרכוקוונטיממצבאפואיצאהוקינג

חוקפורעכממזרולאהפיזיקהשלהחוקיכבנה
עול.ופורק

הסינגולריותשלובוהומהתוהוהפיזיקהשחרור

מהצורךפנרוז,רוג'רהוקינג,שלעמיתואתפטר

לכסותתפקידושכלקוסמי",ב"צנזורלהכיר

חדירההבלתיבמעטפתהסינגולריותערוותאת
הנפגעת 1השחור","החוראופקשללמידע

חיתההוקינגשלהקוונטימהמודלהעיקרית

קוסמולוגיבכינוס , 1981ב·הנוצרית.הכנסייה

למשתתפיהאפיפיורהודיעהוותיקן'שיזם
הכנסייהמצדמניעהכלשאיןהכינוס,

מ"המפץהיקוםהתפתחותאתיחקרושהפיזיקאים

התחיל,היקוםאיךלשאוללהםאלאבלהגדול",

טיפולהלתחוםמחוץנמצאזהמופלארגעבאשר

מידישמטהוקינגשלהחדשהמודלהפיזיקה.של

דליתדיןליתשלהאחרוןהמעוזאתהכנסייה

הבריאהאתלמקםרצתהשבקרבו-דיין

שיערנועודכללמה.הסבירהוקינגהאלוהית.

להניחיכולנואמר'התחלה,נקודתליקוםשחיתה
במלואומוכללהיקוםאםאבלבורא,לושהיה

הדברפירושקצוות,אוגבולותללאעצמו'בתוך
ישנו.פשוטהואסוף,לוואיןהתחלהלושאין

שבווהיקומיםמגא-יקום

לתתכדיהוקינגשלבתיאורישכלוםהאמנם?

אםהזמן?שלההתחלהלסוגייתסופיתתשובה

זמןשלראשוןרגעלהיותשחייבהודההוקינג

מלשאולאותנוימנעמההסינגולרי'היקוםלגבי
המודלפיעלשהריהקוונטי?היקוםלפניהיהמה

באנרגיהקוונטיתמתנודהנוצרהיקוםהקוונטי'

הריקאנרגייתמשמע,הריק.החללשלהכמוסה

הגדול""המפץשלהסינגולריתלנקודהקדמה
אינסופימחזורשלבתרחיששנתלהמיגםשלנו.
נצחיותולהבטחתוהתכנסויותהתפשטויותשל
ויינברגסטיבןמרה.אכזבהלוצפויההיקוםשל

האי-סדר)(מידתהאנטרופיהשרמתומצאחישב

גבוההתהיהוהתכנסותהתפשטותשלמחזורבכל

המחזוריהתהליךוכך'הואילקודמתה.שלמזו

עברומבחינתלאנצחילהיותיכולאינוהזה

סדרלאימובילהואשכןעתידו'מבחינתולא

שהואתרמודינמי'משקללשיווידהיינומוחלט,

מסקנה:ומוחלט.סופיקוסמילמוותהמדעיהמונח

התחלה.לזמןלהיותחייבתנצחאיןאם

מביאיםכאשרמסתבכתהזמןשלההתחלהשאלת

ולאיחידיאיננושלנושהיקוםאפשרותבחשבון

היקוםרקשייווצרלמההכול,ככלותבלעדי.

יהיהלאלמההאפשריים?העולמותמכללשלנו

הקוסמולוגייםהמודליםואכן'רבים?מניאחד

אלןטגמרק,מקםוילד'ג'וןליברה,אגררישל
שלקיומםמתיריםואחרים,סמוליןליגרת,

אלהמיקומיםאחדאףאמנםנוספים.עולמות

אחדשכלמאחרזולתו'עלדברלדעתיכולאינו

רעהו'שלהתקשורתילאופקמחוץמצוימהם
שלקיומואפשרותלשלולכדיבכךאיןאבל

חדשים.יקומיםלעתמעתהפולטמגא-יקום,

להניח,ניאלץזהרב-יקומימודלנאמץאם

נוצרוהמגא-יקוםאתהמאכלסיםשהיקומים

אחרינו'וחלקםלפנינוחלקםשונים,בזמנים

דומיםאחדיםנפרדים.מ"מפצים"אומ"בועות"

מאיתנושוניםלהיותעשריםואחריםלשלנו'
סקלותאמנםשלהם.הפיזיקלייםבקבועיםאפילו

מבחינתנו'רלוונטיותלאאלהיקומיםשלהזמן
מחוץממילאמצוישלהםהמרחב-זמןבאשר

המגא-לגביהדברכןלאאבלשלנו'לאופק
פרוסיםהרביםהיקומיםראותו'מנקודתיקום.

קדמוואלהאלהלידתם:סדרפיעלבמרחבו

השאלהלפיכך' .אחרינונוצרוואלהאלהלנו'
שלנוהיקוםשלוהמוחלטהפיזיקלילזמןקדםמה

שלהמרחב-זמןמבחינתרלוונטיתלחלוטיןהיא
המגא-יקום.

ליקומיםהמגא-יקוםביןהיחסמסוים,במובן

החלבשבילגלקסייתביןליחסדומהבתוכו

לפיכאמור' 2בה.המצוייםהשחורים"ל"חורים
מחייבותהכלליתהיחסותמשוואותפנרוז

שלבלבםסינגולריותנקודותשלהימצאותן

(המוקדם)הוקינגלפיואילושחורים","חורים

סמוליןליהיקום.ביסודגםסינגולריותחיתה

היקוםשלהסינגולריותביןההקבלהאתמרחיב

וטועןהשחורים","החוריםשלהסינגולריותלבין

השחורים""החוריםשלהאופקלאזורמעברכי
יקומיםשלהםהסינגולריתמהנקודהנולדים

הכוללאאמנםגדולים","מפציםמתוךחדשים

נמצאתהיקוםשלהסינגולריותשהרימקביל'
השחור""החורשלהסינגולריותואילובעברו'
בכל.דומותהןלכךפרטאבלבעתידו'נמצאת
באירועיםכהעדהבחנולאאיךהשאלהנשאלת

שלהשחורים""החוריםבאזוריאלהמסעירים
שמפציםסמולין'מסבירהסיבה,שלנו?הגלקסיה

"החוריםשללאופקמעברמתחולליםאלה
מסקנה,מעינינו.עלומיםכןועלהשחורים"

סמולין'שלהתזהאתלאוששנוכללאלעולם

 ~~ 39בעמ'~~המשך
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זהמצד
~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~ 

לויתןעמוס

אירועיםספרים,מוספים,

צחוקםלקולהמחסוםשערישניביןושובהלוךעשריםכןצעירחייל
לוהשיבו"למה?"שאל(וכאשרהחייליםשל

קודם,יוםשתוקנוהשערים,אםלבדוק"כדיהארץ'בצפוןמיישובעשרים,בןצעירחיילהוא

שנתעשהתיכוןשסייםאחריבסדיר.משרת

קצתולמדבקהילהחברתיתבפעילותשירות

עשהלהתגייסזמנוכשהגיעויהדות.פילוסופיה

אזלוהיולאשליחות.שלתחושהמתוךזאת
שנהבתוםהיום,בשטחים.לשרתאםדילמות

יכולשאינוהביןורפיח,עזהבגזרתשירותשל

תחושת .לדברלוושבוערעודבכךלהמשיך

בתחושתהתחלפההתגייסעימתהשליחות

שם.קורהמהלספרהשליחות
צעיר"חייל"ייסוריסלעיאורישלבכתבתו

לאלהכיאומרהוא ) 08.02.02מעריב,(סופשבוע,

קורהבאמתמהמושגאיןבעורףשנמצאים

בטלוויזיה,זהאתרואיםלאלדעתובשטחים.

כמעטקוראיםולאברדיוכךעלשומעיםלא

הסתרה.שלמשומןמנגנוןקייםלדעתו'בעיתון.
אתראיינוברפיחהבתיםהריסת'בפרשתלמשל

אתלאהמח"ט,ואתהאוגדהמפקדאתהאלוף,

העבודה.אתשעשוהזוטריםהקציניםאוהחיילים

הזמן'כלרואים-אומרהוא-הטרורפיגועיאת

מראים.לאהכיבושאתאבל

הצעיר'החיילשלבדבריוכךכלשמשכנעמה
דברשוםהכיבוש.שלהבנאליותעלסיפוריוהם

מבתיהם,אלפיםגירושלאעם,רצחלאדרמטי.

ויחסהתעללותהשפלה,שליומיומיתמסכתרק
ועודסיפורועודסיפורבמחסומים.אנושילא

הפלסטיניהילדסיפורהסאה.שגדשהעדסיפור

סיפוראני":"היכןשאלהזמןוכלנקשרושעיניו

לעבורלונתנולאשעותשבמשךוהעיוורהמקרר
לוולסייעידלולהושיטסירבווגםבמחסום

שטורטרופלסטיניםשלושהעלסיפורבעיוורונו;

שהיההאדמה,ותפוחיהזקנהוסיפור )" ...תקינים

סיפורבהיותולבו.ואתגבהאתששברהקש

ראויהשיטהמעצםהנובעתעוולהשלאופייני

 :בשלמותולהביאו
סחורותלהעביראסור Bל- Aשטחי"בין

שתילהעביררוצהפלסטיניאםבמחסומים.

מישהואםאבלבסדר'זהאדמה,תפוחישקיות
מסחריתכמותנחשבכברזהארבע,להעביררוצה

אםבשטח.המפקדשלדעתולשיקולהנתונה

טוב,רוחומצבאםלעבור'ייתןלאלו'משעמם
זה.אתיאשר

אשהעםהיהאליושנחשפתיקיצוניהכי"המקרה

תפוחישלשקיותכמהלהעבירשרצתהזקנה

וכלילדיהםעםמגיעיםהםכללבדרךאדמה.

עוברתזקנהשאותהאושקיות,שתילוקחילד

מאבטח,בעמדתהייתימקרהבאותופעמים.כמה

אתוראיתיזה,בתוךלהיותליהיהקשהכי

עםבדתערהזקנהאתראיתימלמעלה.הנעשה

המחסוםמפקדואתאדמהתפוחישלשקיותשתי

אמא'כוסבעבריתאותהומקללאותהעוצר

כלשלאמא'כוספה',עושהאת'מהשלך',

דוברקציןלהיותצריךמחסום(בכלהפלסטינים'

היה).לאאבלערבית

ולמהעליהצועקהואלמההמפקדאתשאלתי
מכיר'אנילי:ענהכךעלאותה,מקללהוא

מביאהפעםבכלסחורה,מעבירההיאאותה,

היאשאםלההודיעהואוחוזרת',שקיותשתי

וגםבגופואותהחסםחוזרת.לאהיאהולכת
 ...השקיתאתלהקרע
כמאבטחגםבעצםכינוראית,הרגשההיתה"זו

סריאחיקםצילום:

לאאחדשאףחיכיתיאזלמעשה.שותףהייתי

אתלאסוףלהועזרתימהעמדהירדתייראה,
אתתזכורשהיאחושבלאאניהאדמה.תפוחי

שהיאכדיגםזהאתעשיתיאבל Iשליהפרצוף

אתלנקותכדיוגםכאלה,כולנושלאתדע

עצמי",

ולמ"פהגדודלמפקדמכתבשלחהמקרהבעקבות

נענש.שמישהונראהלאוגםלוענהלאאישאבל
חריגה,איננההקציןשלזוכגוןהתנהגות Iלדבריו

שירותוחודשישמונתבכלהכלל.היאאלא

הבעיותעלאחדדיוןולוהתקייםלאעזהבגזרת
כונסואחתפעםניצבו.הםשבפניהןהערכיות

"שלאכךעלדוברבהדקותארבעיםבתלשיחה
זקןאובילדלפגועאפשרכיסתם,לירותצריך

היחידהיההוא " ...בתקשורתטובנראהלאוזה

בילדיםלירותאמוריםלאשהםואמרשהתפרץ
טובנראהלאשזהבגללולאמוסרילאזהכי

בטלוויזיה.

שנותשלושיםאחריכי Iהביןדברשלבסופו

הפלסטיניםאתרקלהאשיםאפשראיכיבוש

אצלועוררונחשףלהםהאירועיםשקורה.במה

למסקנההגיעשבסיומהעצמיתבדיקהשלתהליך
 1למזלובשטחים.לשרתלהמשיךיכולאינוכי
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זהעתרב ,הגדודלמפקדכךעלכשהודיע

חינוך.לחילמהיחידהלהעבירווהסכיםלבקשתו
העדותמלבדזה,בסיפור ,לדעתישחשוב,מה

בההבעיהטיבאתמדגיםשהואכשלעצמה,
הקציניםעצומתנוכח ,בשמאלכעתמתלבטים

היאהאמתבשטחים.לשרתהמסרביםוהחיילים

מתנוססלאחוקיותאישלשחורדגלשוםכי

שלחוקולחםשהןקטנותעוולותלאותןמעל
רקנורה,לאכדורשוםנהרג,לאאישהכיבוש.

האדמה.תפוחישקיתונקרעההושפלהאחתזקנה

לסרבנותהמתנגדים ,לדעתיטועים,לכןדווקא

חוקיותלאלפקודותציותבאירקותומכיםבכלל
עצםעללדברשלאכאלה,עוולותבעליל.
להיאבקניתןולאביומויוםשלדברהןהכיבוש,

כולה.הכיבושבביצתאלאבנפרדמהןאחתבכל

לייבש.צריךאותה

לחלחלמתחילזומתובנהמשהוכינראהב.ב.

שישייוםאותושלב'הארץ'הציבור.לתודעת

מודעהבנושא:גדולותמודעותארבעפורסמו

לשרתהמסרביםוחייליםקציניםשלנוספת

 200מודעתאיש>:-200ככבר(המוניםבשטחים

"למעןמודעתגבול":"יששלותומכיםסרבנים
הקציניםעםהזדהותהמביעהשפויה"ישראל

אתהורג"הכיבושומודעתהסרבנים;והחיילים

ומהשבת.מוצאיבאותולהפגנההקוראתכולנו"
שלנגדיתמודעהשום-פחותלאשמעניין
הממשלה.במדינותתמיכה

החרשחפוסט

לאבהתהוותה.תופעהעדייןהיאהגלובליזציה

וישחסידיםלהישאודותיה.עללנוברורהכול

אתהחוציםהקוויםכיונראהמתנגדיםלה

בזמנו .לימיןשמאלביןבהכרחאינםהמחנות

שלורבומורוגידנס,אנתוניאתכאןהזכרנו

ספרוואתבריטניהממשלתראשבלייראנתוני

הברמאס,,יורגןאחרדעותהוגההשלישית.דהרך
הואגםלעשותמנסהפרנקפורט,אסכולתאיש

החדשלמצבקוראהואבדברים.סדר

פולייטות,<מסותהפוסט-לאומית""הקונסטלציה
הקיבוץאדום,קוסדרתגוטשלק,יעקבמגרמנית

תחתאותהשתייגנומרגעכאילו ) 2002המאוחד

 .לנוהוקלכבר"פוסט"איזה
השמאלבעיניפוסט-לאומייותר.מורכבתהאמת

עםרע>,זהשלאומיסיבה(מאותהטובאמנםזה

"המדינה-הסוציאלית"-הרווחה,מדינתזאת

דורשתשהיאמשוםדווקאהברמאס,שלבמינוחו

חברתית,ולכידותסולידריותשלגדולהמידה

הדגםמןבמדינת-הלאוםרקהיוםעדהוגשמה
לדילמההברמאסעצמוקולעבכךהאירופי.
הואאחדמצדלה):מודעשהואבטוח(שאיני

הואשנימצדהלאום,מדינתשלבשבחהמדבר

לביטולה.מייחל

רווחהמערכתבעלתההמוניםדמוקרטיית

-אומרהוא-המערביתבמתכונתממשלתית
המהפכהמןשצמחהבמדינת-הלאוםראשיתה

נוכחמעמד-להחזיקהצליחההיאהצרפתית.
בתכלית,שונהמציאותשלקולותרבתהכחשה

הבנויותבחברותמושבלהשמצאהמשוםרק

הלאוםהטריטוריאלית,המדינה-לאום.כמדינות

קונסטלציהאותהיצרוהלאומית,והכלכלה

ההכרהלהתממש.להשאפשרההיסטורית

אתהטריטוריאליתלמדינהמספקתהלאומית

שגורמתאזרחיתלסולידריותהתרבותיהמצע

אחראיםלזה.זהאחראיםלחושאומהאותהלבני

למשלקורבנות,להקריבמוכניםשהםכךכדיעד

מחדשהחלוקהבנטללשאתאו ,הצבאיבשירות
 .) 48,42(עמ'המיסיםשל

היום,נתונה ,הזומדינת-הלאום-והרווחה

מלחמתמסוףהגלובליזציה.לאיום ,לדבריו

מדינהחיתה-70השנותסוףועדהשנייההעולם

הולךלחץעליהמופעלמאזאולםבשיאה,זו
מתאפיינתמשמה,כנגזרהגלובליזציה,וגובר.

הגירה,עבודה,כספים,תחבורה,תקשורת,ביחסי

לאומיים.גבולותהחוציםוכדומה,מידעתרבות,

הקשריםלביטוימפתחמילתנעשתה"רשת"

הואשלהביותרהחשובהממדכאשר ,הללו

כספים,שוקיבינלאומיים,תאגידיםהכלכלי.

 ,ועודהשקעות ,הוןתנועות ,למיניהןבורסות
הגלובוס,פניעלאלקטרוניבאופןהמרושתים

מןבמנותקמשלהםעצמאיתדינמיקהמפתחים
ביןההבדל .כלשהימדינהשלהלאומיתהכלכלה

הכלכלהלביןהקודמת,הבינלאומיתהכלכלה

ההיא,שהכלכלההואהנוכחית,הגלובלית

בסיסעלהשנייההעולםמלחמתלאחרשהוקמה

להסדריםנתונהחיתהכאחת,ובינלאומילאומי

כאלהשהסדריםבעודמקובלים,משחקולכללי

הגלובלית.בכלכלהכללקיימיםלא
מדינת-הלאום-עלהללוהתהליכיםהשפעת

וחיבורקיצורלשוןלנקוט(אםהסוציאלית

בעיקרולכת.מרחיקתהיאהברמאס>בפיככינויה
היציבות,מאיניכרלחלקהמקורהםדברשל

עלרקלדבראם ,העוניבממדיוהגידולהפערים

השלכותגםלהם(יששלהםהכלכלייםההיבטים

ורב-תרבותיותהגירהכמווחברתית,תרבותיות

הברמאסהפנימית).הסולידריותאתהמערערות

ליסודותסכנהנשקפתאלהמתהליכיםכיאומר
גבולותכאשרהטריטוריאלית,מדינת-הלאום

הפניםיחסילוויסותכסכריםהמתפקדיםהמדינה,

ידיעלכליללהישטףעלוליםשלה,והחוץ

מענייניםאלהמהיבטיםכמההגלובליזציה.

שקורהלמהנגיעהאפילולהםוישבמיוחד
אלה>:בימיםוכדומה,הוןבריחת(כמובישראל

והמיסיםהמשאביםאתלהפיקיותרקשהלמדינה

ההוןשלהמואצתהניידותלניהולה.לההדרושים
האיוםיד;עליולשיםהמדינהעלמקשההפיננסי

אתעליומלאכוףממשלותמרתיעהוןבבריחת
חלקונמצאהאירופיהשוקבארצותהמס;חוקי
בירידההמיסיםכללמתוךמס-הכנסהשל

נסיגהחלהכלליבאופןו; oה-שנותמאזמתמדת

הגישהתנאיוהחמירוהסוציאלייםבתקציבים

השווקיםבלחץהסוציאלי:הביטחוןלמערכות
לאומיותממשלותשליכולתןקטנההגלובליים

למדינותהכולל;הכלכליהתכנוןעללהשפיע

בדמותעוצמהרבימתחריםקמוהלאומיות
אתגםהמחלישיםהרב-לאומיים,התאגידים

הבורסותהמקצועיים:האיגודיםשלכוחם
במחזורהפוגעתמדיניותנוקטותהבינלאומיות

1
 (ו:

s 
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הברמאסיורגן

ממריציצעדיםעלומקשותהלאומיהכלכלי

שלקסמיםמעגלזהו ,דברשלקיצורוצמיחה.

קורסות,סוציאליביטחוןמערכותגוברת,אבטלה

להוסיףישזאתלכלכאשרמתכווצות,והכנסות

צורתשלהנחלשהאינטגרטיביכוחהאתגם

מסדלשמשהמסורתיתהלאומיתהחיים

האזרחית.לסולידריות

הברמאס.שואלאלה?כלעללהגיבישכיצד

גלי ,זרהוןשלהללוהנחשוליםמול ,לדבריו

ישהמקומיתבתרבותהפוגעמידעושטףהגירה

של(מגוננת)"פרוטקציוניסטית"גישההנוקטים

גישההנוקטיםישלעומתםסכרים.סגירת
עלהמברכת(משחררת)"ליברטיאניסטית"

מרגולציההןהשחרורועלהחדשההפתיחות

 .הלאומיהקולקטיבמדפוסיוהןממשלתית
אינההגישותמשתיאחתשאףסבורהברמאס

שאיןלוברוראחדמצדשלמה.תשובהמציעה

הפוסט-בקונסטלציהלנקוטיכולההמדינה

מצדהתקפדות":של"מדיניותהחדשהלאומית
עצמית"פרימהשלמדיניותשגםסבורהואשני

ברשתותטמיעהלכללהמדינהאתהמביאה

 .) 70<עמ'הולמתאינהפוסט-לאומיות"

מטאפוריתבלשוןאפוא,מציע,עצמוהוא

פתיחת"שלמשולבתגישה ,משהוומעורפלת

+-
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 ,) 71(עמ'מחדש"וסגירתםשלוביםעולמות-חיים

סגירותוגםהחדשותלמגמותפתיחות,גםכלומר

"רשתות"המשלבתגישהזוהיבפניהן.מסוימת
כלומרוכדומה>,שווקיםתקשורת,(תחבורה,

"עולמות-חיים"עםתפקודית":"אינטגרציה
וערכיםנורמותהידברות,קולקטיביים,(עולמות

הואחברתית","אינטגרציהכלומרמשותפים),

מתרחביםתקשורתרשתותאושווקיםכימסביר

שעיקרהמודרניזציה,שלדינמיקהמולידים

יותר.גבוהבשלבהסתגרותגםאךהיפתחות,

עולמותנפתחיםבמודרניזציה,התקדמותכל"עם
כדיבין-סובייקטיביבאופןהמחולקיםהחיים

תהליךזהוולהיסגר",ולחזורמחדשלהתארגן

בחשיפההכרוכיםוהיפתחותשחרורשלדיאלקטי

סכנהמפנימחדשארגוןשלגםולכןובסכנה,

ההיפתחותבלחץשהתפוררהחיים"עולםזאת:

באופקיםשכעתאףמחדש,עצמולסגורחייב

מורחבים".

החדש,בשלבכיגורסהברמאסאחרות,במילים

-מדינתשביןבזיקהצורךעודאין ,בליהגלו
עללבססהישאלאהרווחה,למדינתהלאום

הגלובליזציהלדעתואוניברסלית.סולידריות

פניםכלפילהיפתחהלאומיתהמדינהאתדוחפת

ולהיפתחתרבותיים,חייםאורחותשללריבוי

צמצוםתוךבינלאומיים,למשטריםחוץכלפי

העצמית.הריבונות

האיחודהואשלוהפילוסופיבחזוןראשוןשלב

פוסט-לדמוקרטיהמודלרואההואבוהאירופי

שאלותבשתיתלויההצלחתוזאתעםלאומית.

גלמסויהיההאיחודהאם-הוכרעושטרםיסוד

הלאוםמדינתשלהסמכויותארנוןעללפצות

לפתחבכוחויהיהוהאםמחדש?החלוקהבתחום

הלאום?שללגבולותיושמעברקולקטיביתזהות

הברמאססבורהנאורותהשקפתעלכאמון

שניתןמלאכותיענייןהיאלאומיתשהשתייכות
כצורההלאוםשמילאהתפקידוחרף ,לשנותו

ניתןקולקטיבית,זהותשלהראשונההמודרנית
 ,("עדאירופיתכלללסולידריותלהדפנו
לערובמוכניםיהיוגליםופורטושוודים ,שלמשל

 ,)" ...דומהמינימוםשכרעםויסכינולאלהאלה
עלטרנס-לאומי","רצוןעלעודמדברהחזון

לקראתכשלבאירופית",פדרלית"מדינה

חלקשתהווהקוסמופוליטית""דמוקרטיה

הברמאסמתבסםכךהמוסריים",האנשים"מיקום

תוךהגלובליזציה,שלהמלאההכוסמחצי

אישמשמעהשלה,הריקההכוסמחציהתעלמות
יציבות.ואיודאות

האינטלקטואל>ברונולמחצה,אחיוהואהשני

הובצז'ק?תורתוומפיץסוכנוממנויותרועוד

לפחות, ,לדעתישיש,מכיווןלמדיסבוךהנושא

בשורתוהאחתבשורות:אותמורותשתי

עודניסח,אותהמישלשלהפסימית,המקורית,

שלהאופטימיתבשורתווהאחרת,בחייו:

מישלמשנתשלהעממילמסבירשהפךהובצז'ק,

חוקרהואמישל . 2009בשנתהתאבדותולאחר

לדעתשתגליותיו'המולקולריתהביולוגיהשל

בחקרנוהרנילסשלמאלהנופלותאינןהובצז'ק,

המרחבבחקראינשטייןאלברטושלהאטום

אליהבאירלנדנכתנוהאחרוניםחיבוריווהזמן.

שלמותהלאחרוולבק>מישלהמחבר(כמועקר

איריםנזיריםשחיברוספרבהשפעת ,אנאבל

אתמישלחוקרבחיבורוהשביעית.במאה

ומתים",חייםאנובווהמנטליהאנושי"המרחב

נוצריםהזההמרחב"בלבכילמסקנהומגיע

האהבהוהייסורים.ההתרחקות,הפרידה,

האלמנטריים"?"החלקיקיםמבשריםמה

וולבקמישלמאתהאלמנטרייםים pי pהחל
הוא ) 2001בבלהוצאתסבו:מיכל(מצרפתית

להשתיתהמנסהפרודי>(ואףפרדוקסלירומן

החלקיקים(הםתורת-הקוונטיםעלתורת-אהבה

ואי-יציבותםאי-ודאותםשבשלהאלמנטריים)

אםבטוחאיניאפשרית.בלתימלכתחילההיא

העבריהמו"לידיעלכהלכההובןזהפרדוקס
בדברים ,שביההולכת ,בבלהוצאת ,הספרשל

הגלויים:מסריואחרהעטיפה,גבשעל

השנייההמחציתשלבצרפתנולדוומישל"ברונו

החברהעםיחדוהתבגרוהעשריםהמאהשל

המורכבעולםלתוךנולדוהםהמערבית.

בחברהוחיוגרפיהופורנוניכורמצרכנות,

שלההכלכליתהשיטהאתהרףללאשמשכפלת

'החלקיקיםחיים.פיסתכלעלאותהלהשליטכדי

המערביהעולםשלסיפורוהואהאלמנטריים'

המטאפיזית'המהפכהלפנירגעהיום,של

שלאלהעלאףיעלושהשלכותיההחדשה',
הנצרות",עליית

בחינותוכמהמכמהטופחעצמושהספרדומה

הזה.הפשטניהסיכוםשלפניועל

בתיאורידווקאמצויללבהנוגעיופיוראשית,

כביכולהואאותההדקדנטיתהמערביתהחברה

וכשרונוביותרמוכשרסופרהואוולבקמבקר.

מתארהואבהםמקומותבאותםלביטויבאהגדול

 ,למשל .האנושיהקיוםשלושבירותוחולשתואת
אהובתו ,אנאבלשלהלווייתהאתהמתארבקטע

"אהבתם")לומר(קשהשידידותם ,מישלשל

מותה:לפניקצרזמןהתרחשההמאוחרת

לאטםמתנהלים ,קרסיבכיווןויצאושבוהם ... "

עציביןהשמשמוצפתהעירייהשדרתלאורך

נהגלכן'קודםשניםוחמשעשריםהערמונים.
בתוםעצמה,שדרהבאותהאנאבלעםלטייל

 ...הלימודיםיום
שלהביתבגינתיפוזרשאפרהביקשה"אנאבל

זהלדעוך.התחילהיוםאורנעשה.זהגםהוריה.

ברכותנפרשהאבקלבן.כמעטאבק-אבקהיה

רגע,באותוהבר.ורדיביןהאדמהעלרדידכמו

מסילתשעלהמחסוםצלצולנשמעבמרחק,

הצהרייםאחרשעותבאותןנזכרמישלהברזל.

לולהמתיןבאהואנאבלחמש-עשרהבןכשהיה

 ...זרועותיהביןאותוומחבקתהרכבתבתחנת
הואהשמש.אתחוצותשקרנייםלוהיהנדמה
 ,) 290 • 1 (בוכה"שהואהבין

בשנותמתה ,הנדירהיופיבעלת ,בלאנא

אצלהשנתגלההרחם,מסרטןלחייה,הארבעים

משום,בעצםמתההיאלראשונה.שהרתהלאחר

נשיםשלורחמןאהבה"ידעה"לא ,מישלשכמו

בוודאיזהולסכנה.יותרחשוףמעולם,ילדושלא
יופיכמהאבלמאכזבים,חייםשלתיאור

ישכאלהותיאורים ,בומשוקעיםואמפתיה

הקריאהאתשעושיםבעצםוהםבספרלמכביר
מקומותאותםלעומתםכך.כללמענגתבו

 ,למיששל"המטאפיזית"בבשורההעוסקים
ומייגעיםמשמימיםובאפילוג,בפרולוגבעיקר

אותם.לצלוחקלולא
"תמורהאותהבכללמהילשאול'צריךשנית,

 ,המדעןמישל'כביכול' ,מבשרעליהמטאפיזית"
הגיבור ,גיבוריומשניאחד(למעשההרומןגיבור

• 

הרעעשיית ...קשרהיאבהטועשיית ...קושרת

שלאחרכינויהיאפרידה ...קשרפרימתהיא

הואבו ,בספראחרבמקום .) 306(עמ' " ...הרוע

נאמרנעוריהם,שלהמוחמץהרגעאתמשחזר

תיאוריהלהציעמישלעמדשנים"כעבורכי

עלשהתבססההאדם,לחירותהנוגעתקצרה

החילופים ...גזיבמצבלהליוםגיהלוהאנא

הנוירוניםהאלקטרונים,ביןהמתקיימים

לאיעקרוניתנתוניםשבמוח,והסינפסות

 .) 93(עמ'הקוונטית"הוודאות

בביטחוןזותורהאתמנסח ,לעומתוהובצז'ק,

"חשיבותוכיכותבהואכאשרפקפוקיםוללא
בעובדהנעוצהדז'רזינסקימישלשלהגדולה
האהבהלאפשרויותהתנאיםאתלשחזרשהשכיל

שלמעט,אקראיותאמנםפרשנויות,באמצעות

שהואמבליהקוונטים.מכניקתשלהיסודהנחות
אותהלדמותמסוגלהיההאהבה,אתהכירעצמו

יכולהשהאהבהלשעראנאבל.שלתיווכהבעזרת

,להתקיים"נודעושטרםובאופניםמסוים,באורח
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 .) 306(עמ'

ונושאהנביאשללפרדוקסבנוסףשלישית,

העצמיביטrןונולעומתמישלשלשבירותו-כליו

היאיותרעודזאתשמדגישמה-הובצז'קשל

שהשליםלאחרכיבהמשך'המסופרתהעובדה
מדעי'לכתב-עתמאמרואתושלחתורתואת
חושב"אנינעלם.לפחותאולחייו'קץמישלשם

היה ...מימישפגשתיעצובהכיהיצורהיהשהוא

נדמההיהתמיד ...לגמריממוטטהרוס,משהובו

קשרמרגיששאינו ...עליולמעמסההםשהחיים

מנהלוולקוט,עליואומר-כלשהו"חיליצור

וכאן .) 307(עמ'עבדשםבגולוויהביולוגיהמכון

היאמטאפיזית""תמורהמיןאיזולשאול:צריך

לשמשמסוגלתשאינהאהבה,שעניינהועודזו'

לדעתי'התשובה,אותה?שגילהלמיחייםתורת
"חלקיקיםאותםשלבטבעםאפואנעוצה

ועתהדברינובפתחנזכרושכבראלמנטריים"

 'קנקנם.עלמעטלתהותהעתהגיעה
לכימיהפרופסורבעצמוין'טריינאבנר

כותבחשוב,ומשוררהעבריתבאוניברסיטה

מצטטאניבמקרה(לאלמדעשירהביןבספרו

החלקיקיםעלאליו>אשובועודממנו

החלקיקיםמארבעתכיומסבירהאלמנטריים

ידועיםשהיוהחומרשלהבנייןאבניהיסודיים,

ונייטרון>פוטון ,אלקטרון ,(פרוטון-20הבשנות

תכונותבעלימהםכמהלמאות.כיוםמספרםעלה

"מוזרות"מקדםאףשהוכנסעדבמיוחד'מוזרות

החלקיקיםאותם.לאפייןהאמורמיוחד
שהחדירההקוונטיםמתורתחלקהםהאלמנטריים

הייזנברג>(שלאי-הוודאותעקרוןאתלפיזיקה

העובדההקלאסי.הסיבתיותעיקרוןעלוערערה

אתהןבה-בעתלמדודניתןלאכי
חלקיק,שלמיקומואתוהןמהירותו

הקוראים(ישכגלוהןכחומרהןהמתנהג

לתארעודמאפשרתאינה"גלקיק")לו

'אלאכבעברדטרמיניסטיתעולםתמונת
משוואות(לפיבלבדהסתברותיתתמונה

התורותכלכיהואהמענייןשרדינגר).

נוספותעכשוויותתורותוכןהללו'
"כאוס",כמו-מצייןשטריינין

"משוואות"מיתרים","פרקטליות",

מצדדווקא,מקרבים-ועודהילברט"
מערערים,אךלאמנות,המדעביןאחד'

המקובל.ההגיוןשלטוןאתשני'מצד

ניסוחכברוזהמישל'שלתגליתורביעית,

האהבהכיזאת,כללאורקובעתשלי'
בלתיכאוטית,היאהקוונטיםתורתפיעל

החלקיקיםכמווחמקמקה,ודאית,

רבות,מבחינותזוהי'עצמם.האלמנטריים

לגלובליזציהדבומה(קצתפסימיתתגלית

(בנוסףבגינהגםשאולילמעלה),ראה-

לחייוקץמישלשםאנאבל>שללמותה

נעלם.לפחותאו

דרכו"וממשיך"נביאוכאמור'אולם,
רבהבאופטימיותלפתחממשיךהובצז'ק,

לנוומספרמורושל(המעוקרת>תגליתואת

הנציגהחדש,היצור"בריאתכיב"אפילוג"
במרס-27בנערכהחדש,תבונימיןשלהראשון

שלהיעלמותולאחרשנהעשריםבדיוק 2029
נעשתהלדז'רזינסקיכמחווה ...דז'רזינסקימישל

פלזו"שלמולקולריתלביולוגיהבמכוןהסינתזה

דווקאהואהזההחדשהאדם .) 318(עמ'עבדבו

גבעלהדבריםאת(זוכריםהמשוכפלהאדם

אתהרףללאשמשכפלת"חברהבגנותהעטיפה
שלעדןגןבמיןהחישלה")הכלכליתהשיטה

תכונותיוממנושנעקרולאחרמשובטים
שקשרהיוחסיןקשראת"מששברנוהאנושיות:

השכלנובאושר:חייםאנחנו ...לאנושותאותנו

האדםמין(שלשלדידםהכוחותמעללהתעלות

-עליהםלהתגברהיהאפשראי ).ל.ע-הקדום
שונים:חייםלנוישוכעס.אכזריותאנוכיות,

אבלשלנו'בחברהקיימיםעודםוהאמנותהמדע
ידיעלפחותמונעו'היפה''האמת'אחרהמרדף

 .) 319(עמ'האינדיווידואלי"ההבלדורבנות

הפיסקהפרודיה,עלאירוניהלהוסיףכמואולם

"להצדיעזאתבכלמבקשתהספראתהחותמת
(האדםאותנושבראואמיץגורלמוכהמיןלאותו

חצוי'מיוסר'מיןובזוי'דאףבמיןאותוהחדש>,

שאנוכיותוומדון'ריבשוחראינדיווידואליסט,

השכילבהיסטוריהשלראשונהגבול'יודעתאינה

האחרוניםשנציגיולעצמו'מעללהתעלות
 .) 320(עמ'לאדם"להיעלם,עומדים

רוחונוטהלהיכןלדעתי'ספק,איןסיכום:
האדםלעברדווקאלאוהמחבר.שלהאמיתית

פגמיועלהאנושילאדםאלאהמעוקר'החדש
קדימה.להתקדםזאתבםלהעשויוחסרונותיו'

השניהראשיהגיבורדמותגםתומכתזובפרשנות

עליומישל'שללמחצהאחיוברונו'הספר'של
יותררבמקוםהתופסאךדיברנו'לאכמעט
מדען'הואמישלאם .אחיומאשרהספרבדפי
וחובבתרבותאישאינטלקטואלהואברונו

ולאוחסר-חייםחסר-יצריםמישלאםספרות.

בלתי'מאונןוסוערגועשברונומימיו'אהבהידע
כריסטין'עםמיניאושרלחוותהזוכהנלאה,
מקוצרמעולם.חוולא(ואנאבל>שמישלאושר

הססגונית,דמותולמרותאפרט,לאהמצע

האחיםשנישמקיימיםשיחהלהזכיררקוברצוני

הקסלי'ואלדוסג'וליאןאחרים,אחיםשניעל
וממדען'מאינטלקטואלהואגםהמורכבצמד
חשדעולםהאחרוןזהשלהנודעתיצירתוועל

כימישלאומרהספרעלבביקורתומופלא.
להביאשכח"הקסלישתכנןהעתידיבעולם

סדרבכלהמחבלהאינדיווידואליזם"אתבחשבון

הסוציאל-דמוקרטי"המודלואפילומושלם

יודעגםמישלאולם .ידיועלהוכרעהשוודי"

המודרניהמדעשחוללהמטאפיזית"שהתמורה

ההבל'אתהאינדיווידואליות,אתאחריהגוררת

לסבל'מקורשהיאהתשוקה,ואתהשנאה,את

התשוקהאולם ,) 162(עמ'ולאומללות"לשנאה,

החקירהאתהמניעהלידע""התשוקהגםהיא

מחקרעמיתדיספליישן'שסבורכפיהאמיתית,

שהואהבודדיםהאנשיםואחדמישלשלבכיר
 ,) 271(עמ'מעריך

כרוךהמדעזה:ספרשלפרדוקס-העלכןאםזהו

ברציונליותרצוננווחרףבתשוקה,הפרדלבלי
בשלהןאותןלספקיכולהמדעאיןוביציבות,

-לעקרורוצהאינו(אםהמשתוקקהאדםטבע
העולםטבעבשלוהןהובצז'ק>לושעושהכמו

(ותורתהאלמנטרייםהחלקיקיםבדמות

יציבות.ואיודאותאיהמבשריםהקוונטים>

~
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מבלבל(ת)בבל

הספרגבעלהמערכתדברביןשהפערמסתבר

החלקיקיםשלבמקרהכמועצמולספר
בבל.הוצאתבספרייחידמקרהאינואהלמנרטיים

קולהאסמיכאלהנובלהזוהוצאהשלאחרבספר
לאחרונה,שיצאהקלייסט,פרןהיינריךמאת

"הנובלהההוצאה:מטעםהקצרבמבואנכתב

האשמהכתבהיאקלייסטפרןהיינריךשכתב

זוהיהמדינה.שלירתהוכרחבשרירותהכנגדחריף

היחידשלאובדנואתהמבכהנואשת,קריאה

במערכותהאדםנכתשבוהמודרניבעולם

 ,"ופוליטיותחברתיות
האמנם?!

ספרו'שלהראשוןבעמודעצמו'המחברהרי
עלשלוהנובלהעוסקתבמהמפורשותכותב
לגילהגיעו"עדקולהאס:מיכאלהסוסיםסוחר

אזרחלהיחשבזהדופןיוצאאדםיכולשלושים
אלמלאזכרו'אתלהללחייבהיההעולם ...מופת

+-
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מבואותסדרת •ירושלים •אליקיבמוסד

הצדקחושמופרזת.הטובותממידותיואחתחיתה

 ,) 7<עמ'ורוצח"לשודדאותוהפךשלו

המסתייםקטלניצדקחושעלסיפוראפואזהו
זוגבשלשלמהמדינהמחריבקולהאסבהרס.

וייחרבהצדק'ייעשהבנוסח ,ממנושנגזלסוסים

משתמשתזאתלעומתההוצאה,העולם'.

קושיה.כלליישבחבוטותביקורתיותבקלישאות

/מטאפורית>ימית(מטובתרבויותשתי

לומראפשרהקודם,מהדיוןחוטקצהלמשוךאם

מייצגים ,ומישלברונולמחצה,האחיםשניכי

-למדעשירהביןבספרוטרייניןשאבנרמהאת
ביאליק,<מוסדהחדשההעבריתבשירהעיונים

האנגליוהסופרהפיזיקאיבעקבותמכנהתשס"א)

כמושלאהתרבויות","שתיסכופרסיצ'רלס

סמואלשליותרהמוכרתתרבויות""התנגשות

האיסלאםביןלעימותהמתכווןהנטינגטון

לעומתלתרבות-המדעסכושלכוונתולמערב,
הסופריםניצביםהאחד"בקוטבתרבות-הספרות.

ובקוטב'אינטלקטואל'התוארעלהשתלטושאף
פעורההקבוצותשתיביןכאשרהמדענים,השני

שראינוכפיכותב.הואהבנה",אישלתהום

לגשרהאלמנטרייםים pי pבהחלוולבקמנסה
בספרוטרייניןהזה.הפערעלמסוימתבמידה

ראויה,לבלתשומתכמדומניזכהשלא ,המעניין

השירהבתוךנוספת,חלוקה ,במקביל ,יוצר

לביןמימטית-אובייקטיביתשירהביןעצמה,

שואפתהראשונהרומנטית-אקספרסיבית.שירה

אותהמדמהוטרייניןהמציאותאתלשקףבעיקר
אתלבטאשואפתהשנייהבעודל"מראה",
(וכמול"בריכה"אותהמדמהוטרייניןהמציאות

פעםנחרצת:החלוקהאיןביאליקשל'הכריכה'
היאופעם ,החוץאתומשקפתצלולההכריכה
עם ,ברורהפנים).אתומבטאתועכורהסוערת

חזקהזיקההראשוןלסוגכיהחלוקה,מעצםזאת,

זהבספררופפת.זיקההשניולסוגלמדעיותר

ואישחשובמשוררבעצמו ,טרייניןעוסקאכן

העושיםישראליםמשורריםבאותם ,בכירמדע

בשירתם.מדעייםבתכניםשימוש

בעצםהיאבעיניספרושלהחשובההתרומה

השונההפיגורטיביתללשוןמקדיששהואהדיונים

שלהם.ההיסטורילרקעגםוהזרמיםשכישל
השירהשל-20הבמאהעלייתהכימסבירטריינין

הרומנטיתלשירהכריאקציההתרחשההמימטית

היא,ושגםלה,שקדמוהשניםבמאהששלטה

שקדמהההשכלהלתקופתריאקציהחיתהמצידה,
הפוסט-מודרנית,-21הבמאהשהיום,דומנילה.

דווקא,ישהפוךבכיווןשובנעההמטוטלתכאשר

השירהעיקריה:אתולהטעיםלשובטעם

העולםאתולשקףלשובשביקשההמימטית,

משורריםידיעלשוניםבשמות,כתכנתההחיצון

"קורלטיבפאונו>,<עזרא"אימז'יזם"שונים
(מנדלשטם),"אקמאיזם"<אליוט),אובייקטיבי"

שהמשותףוכדומה,(וילקה>הדברים""שירת

"אובייקטיביזם"שלמידהאותההואלהם

שלוהטשטוש"המסמוסאתהשוללת

מןסעיפיםכמהלצייןמענייןהרומנטיקה".

שמביא<התמונתי>האימז'יסטיהזרםשלהמניפסט

בשפתהשתמשהמגמה:אתלהמחישכדיטריינין

ממיליםהימנעהמדויקת;במילהאבליום-יום

צבעונייםתוארמשמותהימנעתורמות;שאינן

מהפשטותהימנעשבשירה;המחץאתהבולמים

ממטאפורותהימנעסנטימנטליות;ומקלישאות

מתארקוויבעלחזקאימז'הצגאמינות;שאינן

 .) 43<עמ'ברורים

כיצדיפהמבהירטרייניןהשירית,ללשוןאשר

המטונימיה,עליותרנשענתהמימטיתהשירה

עליותרנשענתהאקספרסיביתהשירהבעוד

אוחלקהחלפה:היא(מטונימיההמטאפורה.

האדום"האדום-השלםאתמחליף/מייצגתכונה
השאלה:היאמטאפורההעדשים;נזידאת-הזה"

גשומת"צמרת-המאייןמןתכונהשואלהנושא
טרייניןשונים).ביןדמיוןויוצר-עפעפיים"

יותרקשורההמטונימיתהיצירהכימוסיף

היצירהואילו ,ולזמןלמקוםלפרטים,לריאליה,

ןימעניולקפיצותלהשוואותנוטההמטאפורית

היצירה,שלהספרותיתלמגמה"אשרלעניין.

יותרהצמודהמראה>(דגםהמימטיהדגם

הדגםואילומטונימי:דגםהואלריאליה,

המתרכז-הכריכה(דגםהרומנטי-אקספרסיבי

 .) 69<עמ'מטאפורי"דגםהואוסתומותיה>בנפש

בשלהמימטית-מטונימית,השירהכי ,אעירמצדי

לפירושיותרנענית ,אובייקטיבילעולםזיקתה

האקספרסיבית-השירהבעודולפענוח,

 ,הסובייקטיבילעולםזיקתהבשלמטאפורית,
"קורלטיבבהעדרסתומהלעיתיםנותרת

בהכרחזואיןלפענוחה.שיסייעיקטיבי"יאוב

מקריאתאך ,אחרעלאחדסרגלהעדיףהמלצה

מןמשורריםכי ,לינראהשירהספרימעטלא

לעצמםעושיםהרומנטי-אקספרסיביהטיפוס

אחראית,לאלפחותאוקלה,מלאכהלעיתים

שלתליםתליהשירעלעורמיםהםכאשר

שלאפשרותכלכמעטוסותמיםמטאפורות

פענוח.

טרייניןמקדיש ,במיוחדיפהנפר,דפרק ,כאמור

העבריתבשירההמימטית-אובייקטיבית"ל"מגמה

שאולבמשורריםדןהואבו-20הבמאה

 ,בז'רנוומאיהעצמוןצביפגים,דן ,טשרניחובסקי
מדעייםבתכנים ,לדעתו ,נכוןשימושהעושים

לקבוצתמקדישהואקודםפרקבשירתם.

מיונולפיהשייכיםפחותלאטוביםמשוררים

העושיםהרומנטית-אקספרסיבית,לאסכולה

רוצההייתיזאתעםאלה.בתכניםאישישימוש

בקבוצההנכללתממשוררתדווקאדוגמהלהביא

אבירןאצ"ג,הםבה(האחריםחלפירחל-זו

לצייןכדיהן-מוסל-אליעזרוב>ויהודית

שיריהשלהגדולהכינוסספראתזובהזדמנות

מהשניםחלפישלשיריםהכוללהשמשמקלעת
והן ) 2002עמ' 398המאוחד(הקיבוץ 1992-1975

עוסקבהםדןשטרייניןהשיריםשאחדמשום

אותנוהמחבריםהאלמנטריים"ב"חלקיקים
הקודם.לנושא
כותב ,חלפירחלשירתשלהמדעיתהזיקה

כמומספריהכמהמשמותכברבולטת ,ניןטריי

וכןהוודאותאיעקרוןאוזיקיתחופשית,נפילה
"עקרוןשיריהממחזוריכמהמשמות

 ,אור"גליהאנטרופיה","עקרוןהסינכרוניות",
אוזיקיתמתוך ,למשלהנה,ועו.דחלקיקים"

שלהישרים'הפסיםהשירהוואדותאיעקרון

המציאות':אפשרויות

המציאותאפשרויותשלהישריםהפסים

שלהחוםגלימכוחהתפוגגו

המציאותפרודות

מכוח

היותרהאמתשלהקטניםה~יטרינים

מכוחממשית

זוהריםבודדיםהשטיםהכלומייםהפוטונים
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האטוםשהואאינסופיחללבתוך

הריק

הרצוןשל

שבו

הכן

והלא

מרטטהךהיינוהם

שיוואשלנצחיקוסמיבריקוד

 .) 214עמ'השמש<מקלעת

בווישמסוים,לנושאכמדומנימוקדששער

היפההשירלמשלכמווכדומה).חוזריםדימויים

הספר:שםלקוחממנו

ערפלשלדוק

היםעלהבוקר

עינייםרביסתריםסתרים

בודדומפרש

 ) 41(עמ'געגועשלשנהמאהבתתולעתכמו

השוואתי-אימוץיש ,טרייניןאומרזה,בשיר

כמייצגתפיזיקליתעולםתמונתשלמטאפורי

כראוילהעריכוכדיזאתעם .אישיעולםשל
החלקיקיםמוזכריםבשיר .מדעימידעדרוש

-ביותרהזעירההמסהבעליהאלמנטריים
והניטרינים,נמנוח.ת>מסה(חסריהפוטונים

היקוםאתוממלאיםהמחסומיםכלדרךהחודרים

דמיוןאתהמושכים-לגביהם)שקוףהארץ(כדור

כוסס,געגועאיזה-המיידיתברמהמתפרשהשיר

שישחשאתהזאתובכל-מכרסמתעצבתולעת

מילההיא'תולעת'זה?יותרמהואולםיותר.בו

לחלשכינויבישעיה,יעקב""תולעתטעונה.
לעםהכוונהזהובמקרהלמרמס,המשמשולדל

כינויבאבות,ותולעה"רימהעפר"מקוםישראל;

לתולעים;מזוןהגוףמשמששםקברלבור

תולע"עלי"האמוניםוכןבשמותשני""תולעת
עזריאלוהרילצביעה,ארגמןאדוםצבעבאיכה,

D קאפוזויאלfD 

שנהמאהכתתולעת
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שנאמרכמו ,נהירגמריללאעדיין ,כןפיעלואף

ואוליעיניים'.'רביסתרים"סתריםעצמובשיר

נחתכתהיאכאשרשגםמתעתעת,תולעתזו

 •ולנוע?לחיותמוסיפההיא
בצבעים.העושהציירגםהואקאופמןהיאבשירהמופיעהאחרתישותהמשוררים.

הלא-חומריהחללאתרקלאהממלא"הריק"

ההתייחסותהאטום. ,עצמוהחומראתגםאלא

מופיעהשהיאכפיהפיזיקליתהעולםלתמונת

האחרוןבביתמתבטאתעתיקיםזדיםבכתבים

המסמלההודיהאלשיווא,שלהקוסמיבריקוד

לידה-הקיוםמחזורשלהנצחיהריתמוסאת

מקבילותלהםשיש-וחורבןבריאהומוות,

וכליםהנוצריםהאלמנטרייםהחלקיקיםבעולם

העת.כל

מגלה ,טריינין,אומרהשירשלמדוקדקתקריאה

כ"התפוגגות"המצטיירתהנפשהיאעניינוכי

המציאות"אפשרויותשלהישרים"הפסיםשל

(חלקיקיםומפרידיםמפורריםגורמיםשלמכוחם

הפיזיקלישהעולםאינסופית)וריקנותכלומיים

והריקודהפירוקהווייתהמטאפורי.מייצגההוא

הריקבתוךהזעיריםהחלקיקי~שלהקוסמי
ודאותולאיהרצוןלהתפוררותאנלוגיתהאינסופי

 .) 140 • 1<עמ'ניהיליסטית

מתעתעתתולעת

עזריאלשלבספרווקראתיוחזרתיקראתי

ניסוחיםבספריששנה.מאהבתתולעתקאופמן
השעמוםספרים;שמחרימים("היכןמבריקים

קפלי("ביןנועזתמטאפוריקהחוגג"),הרצחני;

אוהבת / ... /כיס/אלתענתהאלהמצאתישדה/

עםגבר;כובדאוהבתנץ;אוהבתמשחקים/

מפתיעותתובנותבטנה"),בחדריאשךשלזעה

בתוכניאוהכלב/בפניםמהיודע/אינו("איש

שחור;("מיתריפהושיראור")בטרםנחש/

שלטרויקע'יידישע'דילי;נגנואדום/מיתר
 ,) 49(עמ'לי''נגנוללבנוגע " ...פרוג

למרותכמכלולהספראתלפענחהתקשיתיאולם
וכלשערים,שבעהבו(ישכמכלולבנוישהוא

הזמןהיותלפני
 ~~ 32מעמ'~~המשך

דילגיטימיפיזיקליכרעיוןהצגתהעצםאולם

דירוגשלקיומועלהמחשבהאתלחזקכדיבה
שלנוהיקוםשלהגדול""המפץשהריזמנים.

"החוריםשלהגדול""המפץאתבזמןמקדים
אחריבקרבולהיווצרשהחלוהשחורים"
כשם ,מזויתרה .ויותרשנהמיליארד

"חורשלהסינגולריתבנקודההזמןשהתאיינות

הזמןאתמאיינתלאשלנובגלקסיהשחור"

החלב,שבילשלהכוכביםמיליארדימאהביתר

לאשלנוהיקוםשלהסינגולריתהנקודהכך
כמגא-היקומיםשארשלהזמןאתלאייןיכולה

התרסקותהמרחב.בממדיהדיןהואיקום.

שלנוהיקוםשלהסינגולריתבנקודההמרחב
לה,מחוצההמצויהמרחבאתלבטליכולהלא

שביןהמרחבאתנכנהשםבאיזהכןלאשאם

היקומים?

דיוריםפולההתחלה.לנקודתאפואחזרנו

הפיזיקהשחוקי ,> The Mind of God (מעריך

הםכיהעולם,מוצאאתלהסביריכוליםלא
 •לפניוולאהעולםשנוצראחרינוצרועצמם

דימוייםשישכךעםלהשליםעלינומסקנה:

יתרהאותם.לחשוביכוליםשאיננוומחשבות

שאנוהיקום-המואצתהתפשטותועקבמזאת,

שנהמיליארדימספרבעודעומדהיוםרואים

אנחנוהיוםכברלמעשה,ועד.לעולםלהיעלם

מאיתנוביותרהרחוקותהגלקסיותאתרואים

מיליארד 10לפנימהןשיצאהקרינהבאמצעות

לעולםעכשיומקרינותשהןהאורואילושנה,

אתיחצואלוגלקסיותכאשראלינו.יגיעלא

להבהב,ימשיך,אורןשלנוהתקשורתיהאופק

חצוכאשרלהןשהיהגילבאותוועומדתלוי

לושמעבר,בעודשלנוהתקשורתיהאופקאת

לראותשנוכלמהלהזדקן.כמובןימשיכוהן

הסמוכיםוהכוכביםהחלבשבילרקיהיהמכאן
לנושנותרכל ,זועגומהתחזיתלנוכח .לנו

ובלתיקסוםרגעלאותולהתגעגעהואלעשות
הגדול""המפץ,שביןפיזיקליאין-זמןשלחוזר
ארבעתשבוהראשונה,השנייהשל 10 · 43לבין

באותושכןמחוברים.היוהטבעשלהכוחות

והעתידההווה ,העברגםמופלא,זמןשבריר

 •אח.דבזמןמאוחדיםהיו

מידעששוםהשחור","החורלמרכזמסביבהאזורן.

הגבולאתגםמסמןכןועלהחוצה,ממנולצאתיכוללא

לתקשריכוליםשאינםמרחבסוגישניביןהמשותף

ביניהם.

כוכביםאלפיםעשרתכלעלשמרנית,הערכהפיעל . 2

"חוריםמיליון 10ישמשמעשחור","חורישרגילים

שלנו.בגלקסיהשחורים"
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~נקה 1:~ו
מרקישדור
גולןשמאימרוסית:

1 
כבר.מאס

המחסורוהגשם,הקיץ-גרוסמןליהודהלונמאסהכול

שלהכלליהאסוןפוסק,הבלתיהרעב ,במזוןהמתמיד

האדומים.והקוזקיםהלבניםהפולניםנמאסו .וחורבןהרס

מחודדות,במיליםעצמםהמסביריםחיות-אדם,הפרשיםאלהכלנמאסו

 ,היומיומיוהמוותהעקשנים.המהומתנים,היהודיםגםנמאסולב.שובות
חלולה.סוכריותפחיתכמווריקותרוח-רעה,כמוהנבובותהסיסמאות

ההרסושלטוןביום,הכבדהוהשינההמפרכים,הלילייםהמסעותנמאסו

מרשיםדברכל ,מותרהכוללהם.מותרהכולהצבא:שלללא-גבול

ה'לאוו.'מןהאיסורניטלהאגרוףבכוחכיום.

מהמלחמה.נמאסגרוסמןיהודהלסופר

החדגונית,ההדדית,ההשמדהלעייפותו.האמיתית,הסיבהחיתהזואולי

 ,כלשהיהארהבאמצעותהנשמהלריפוימקוםהותירהשלאכמעט
לידי ,בכילידיהביאדברכלהעייפות.אתלהפיגנתנהשלאוהיא

הפסקה,ללאירדהגשםכלות.עדחדשהפראיתתחושההתייפחות.

שמי-שמש,שלהלימוןמטרייתתחתוארוסה,ורוח.חומרמספיג

המטורפתלאשהדומהלאוכללרצויה,כלהזה,ממקוםליהודהנראתה

הספסל.על

קולות,שמעוואוזניוחזיונות,ראויהודהשלשעיניומפנילאלא,

היהיותר,קרובותלעיתיםכי,אםבלבו.כלשהומקוםעודנשאר

תמונותנוראים,מראותחוזהבחרדה,כמעטבדאגה,עצמואתתופס

אתעליהםשיתךמבליעיניולנגדחולפיםוהםהרג,שלותופעות

רגועות,יותרהרבהובנסיבותרב,לאזמןלפנישעדמראות,דעתו;

אתאפילוהשליךהואמה-בכך.שלאירועוכלספוג,כמוקולטהיה

המחברתעלברוגזמציץוהיה ,אותופותחהיהלאכמעט ,האישייומנו

רשלניים.כתמיםמכוסהושחוקה,ממורטטתכיוםפעם,שלהחגיגית

בגדהעצמית,באישיותואףבגדבמחברת,בגדלמעשהאשרהוא,

חיתהשאותםבמוראות,בקצותיהנגעהאשר ,בנשמתוחלקבאותו

בבגידהבוחשדלאאיששורות-שורות.המשורטטיםהדפיםאלמעתיקה

בכלמצרגרוסמןיהודההיה ,מצפונואתבמקצת,ולו ,לבחוןוכדי ,זו

בהזנחתה.המחברתאתומאשיםכועסוהיה ,מיומנושהתרחקעללבו

להחביאשנאלץעדנעימה,לאמבוכהלוגורםהיהכברמראיהעצם

מבטו.את

היושלוההיכרשסימן ,הזמןחללאתויצרוזהאחרבזהנמשכוהימים

מאודיהודהתקופות.אורגעיםלאואופןפניםבשוםאךולידה,מוות

תהכוסלגמוע ,ונקיבהירבחדרהכתיבה,שולחןלידלשבתהשתוקק

בניחותאלתאראמאיל.בקערתרגליואתלאטולרחוץ ,לימוןעם

החיילים-הקשרים,לחורשה,מעברהקרברישומיאחד:יוםלפחות

מעשיקטיפה,בכובעיחיילים ,חלירוטרופיםשלהכרותותאצבעותיו

להתגלגלהמשיכוהכרכרה*גלגליאבל ...בהיוזמהפכהבלוריות,אונס,

זומלחמהלסייםהעתהגיעהולהכות.לרדתהמשיךוהגשםולהסתובב,

הרישומים ,חומרדיהצטברהחודשיםארבעתבמשךבמלאכה.ולהתחיל

הסופיהניצחוןלמעןכיהחליטוהקוזקיםואםלסיפורים.להפוךביקשו

זההרי-ברליןעדאפילואווארשה,עדלרוץצריךהפרולטריאטשל
להם.שירוצועניינם,

עםיהודההגיערטובה,גבעהלידומסכנהדלהעיירה ,חוטינואל

עדייןהקברניםפלוגתאךהקרב,נמשךעודלכאןבכניסהאמש,שחר.

ידילצאתהלילהב~כתמלאכתםעשוהחובשיםוגםהגיעה,לא

השדהפניעלשאמדרים.כמוהשרוולים',אתלהפשיל'מבליחובה,
שלושים-שלגופותיהם ,הבוקרשלהדמדומיםבאור ,השחירוהעירום

מעלעלתהכברהשמש .הסמוךבחורשצייצוציפוריםאנשים.ארבעים

בערפלוהכוהענניםלקרעימבעדפרצוהחזקותקרניההאופק,

 .בקרבונמסופלאבדרךאלא ,אותופיזרולאאך ,המחורר
ורחב.כחולגדיליםבצעיףעטופה ,בהריוןאשהעמדההשדהבקצה

עלאצבעותיהאתשילבההיאלצעיף.מתחתבלטההעגולהכרסה

הגיע.שעתה-זהיהודהאלהביטהלאהיאלהפילה.כחוששתבטנה,

הכרכרה.מןירידהכדיתוךיהודה,שאלכאן?"מחפשתאת"משלנו

השדה,מןמבטהאתלהסירמבליהאשהאמרה ," ...משלנו ,"משלנו

הזרים",ואתהאנחנורק ,משלנוכולםהרי"המתים

p; 

שלושים,כבתחיתההיאלכתפה.מעברבאשהוהציץקדימהפסעיהודה

הלסתותבעליהבהירים,הגדולים,בפניההציץהואיותר.מעטאולי
גבותיהאליבש,עלהכצבעירוקות-חומותהבולטותעיניהאלהגדולות,

רקותיה.כלפיונמשכושנמתחוגבותאפה,מעלהכהות

ועכשיוכאןלהלומרוהשתתק.יהודהמלמלפולני",אויבאינני"הרי
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במקומה,שלאשטותבכךחיתהיהודי','אני

שהרגוהפולניםאלה ,משלנו ,רוסי'אנילומר

לך?"אניזר"איזהנעתרה.לאלשונובנו',

בתרעומת.אמרתי

ואמרה,בהריוןהאשהחזרהוזהו-זה", ,"זר

כלילדים,"משפחה, ,מאליומובןהדברכאילו

שלנו",אלה-ביתךלגגמתחתחייםעוד

צמודתהיפה,ידהכףאתהעבירהבזהירות

טיזוז"ואחר-כךבטנה,מתלולמעלהאצבעות,

וכמההאדמהרחבהכמהראה-נא ...אור!-

זאב-ערבות, ,בחורואתה,שלנו?הםמרובים

בחזרה,"תרכבולערבההגעתהערבהמן

אותומכנהשהיאלהיווכח,ליהודהלוהיהנעים

צפוףצמרשלחמימותכאילוחשזאב-ערבות,

ההרה,האשההקפוא.גופואתעוטפתגסו

נראתההמתים,שדהשלבקצהו ,כךבעומרה

עליהשנטרפהכאחתאומבולבלת,זאתבכל

דעתה.

בקוליהודהפתחמאליו",מובןמשפחה, ,"כן

מגוריםמקוםמשותף,"גגחולה,אלכמדבר ,רך

 11 ...מובןזהמשותף,הכול-מזוןמשותף,

אתלהפוךאפשרהרי ,הכולככלותאחריאבל

יהיוכולםכזהובמקרהלמשותף,בעולםהכול

'משלנו',

בהתמדהבשרהתבוננהבהריוןההאש

אםלדעתהיהאפשרואיבשדה,ובעקשנות

יהודה.שלדבריואתשומעתהיא

 .בהריוןהאשהאמרה ,"אסור"
יהודה.שאלמדוע?""אבל

וסוף-כל-סוףההרה,האשהאמרהכולם",בשבילרחמיםדי"אין

אתרואהלאאיש ,מדיגדול"העולםיהודה,אלגופהאתהפנתה

אני ,כאןאלההנהרואה?לאשאתהמישהועלתרחםואיך ,רעהו

מחוץאלידהאתוהושיטהמשכההיאהם",הנהכולם,אתרואה

גידלוולשוואעליהם,מרחמת"אניהמתים.עלוהצביעהלצעיף,

הערמותאתבידההקיפהשובהיאכאן",לשכבכדירקהאמהותאותם

אתה,זראישוגם ,חיעדייןאתהלרחם,צריךלא"ועליךהקטנות,

קוראיםאיך ...אחרעיסוקשוםאיןליאבל ,לדרכךלךתלךובקרוב

לך?"
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"יהודה",

לשלום",לך-לך ,"ובכןהשם,עלההרההאשהחזרה ," ..."יהודה

זההחליקאיך ,האמיתישמואתלומרהיהצריךמדועידעלאבעצמו

מדוע .הערפיליבשחר ,חוטינולידהאוקראיניבשדה ,כאן ,משפתיו

בשבילה,יהודהומיהו ?הענקיתהבטןבעלתהמטורפתלאשהדווקא

'קרובים'עלו'זרים',שלהחישלנו'לפידעתהשיקולאתלשפוטאם

בכרכרהלכאןשהגיחהזה,המשקפופריהודהבעיניהמיהוו'רחוקים',

 ?הליליתהערבהמןשלו
יהודה.שאלאת?"מי"ואת,

האשה.השיבהלאעץ",שלענףעלנחנקההוא"יודה

יהודה,התפרץהזאת?"האדמהפניעלהיהיחידשהואחושבת"את

אומרת!"שאתלפנילחשובעלייךולו!לי"ומה

לאאםכועסאתה"למה ,בהריוןהאשהאמרהרעש",תעשה"אל

לך?"איכפת

אותי",מעליבה"אתיהודה,אמרלי?"איכפתשלאלךאמר"ומי

פניהאתאליולהפנותומבלי ,בהריוןהאשהאמרהשנעלבת","טוב

והיודאשים-פועלת.עדייןהנשמהשאצלוסימןשנעלב"מיחייכה,

בושה",חסריכיוםהאלההבוגדים

המעשה"כאן ,בקושישנשמעבקוליהודהמלמלשונה",עניין"כאן

פלילי",

הואהאדם"אם ,בהריוןהאשהקראה ",כאןאיןפלילימעשה"שום

הנה .לושיתחשקמיכללמוותישלחנבלה,כליעשההואמצפוןחסר

מה?"לשםאותם?שלח"מיהשדה,לעברהצביעהשם",אלה

שלחההמהפכהשלח?מינאטם.כןעלבסכנה,חשהואשתק.יהודה

יהודה-איש-קריות.עם,כמואפלהענייןכאןמטרה?לאיזואבלאותם,

באגרופים?נחבא,הואהיכןלמהפכה?להיותיכולמצפוןאיזה ,ובכלל

"זאת ,בהריוןהאשהאמרההצודק",הואיותרחדותששיניו"מי

 ,אחראחדלאףולאהרחמים,לאלוהירקטובתרצח'ו'לא ...הצרה
נורא,"שפכת,דםבעצמךודאינכון?

התעניינות",גיליתי"אבליהודה,אמרשפכתי","לא

בחיים?"עדייןלך?ישודאי"אמאהאשה,אמרההדבר","הוא

יהודה.אמר ,יש" ,"כן

עוד",כאןלהישארלך"אסור ,בהריוןהאשהאמרההביתה","סע

העטוףהשמש,שלהאשוכדור ,לפני-כןכמוולחאפורנשארהאור
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שריקהספקפתאוםשמעיהודהמטושטש.מתווהקיבל ,ורךמוזהבצמר

תודהבהכרתמצפה ,הקוללעברבמהירותפנההוארחש.ספקעמומה

אפורות-כנפייםעםנוגים,רכים,פניםבעל ,בהירמלאךלראות

בשדההופיעלאאישאבלמשתפלות.נעריותכתפייםמאחוריבהירות

הספק-דהויבמרחבגרוסמןיהודההתבונןלבבתשומתשלו.הראייה

הארץ.עלוירקנאנח, ,ספק-מואר

יהודה.שאלמצפון?""מהו

 .בהריוןהאשהאמרה ,"אהבה"
קצותעלהתרומםהדלילבבוץמחליקוכשהואהאשה,אלנפנהיהודה

מעט,כפוף ,אחר-כךלחיה.עלבשפתיורפרףובזהירות ,אצבעותיו

 .סוסיולכיווןפנה

פניםבשוםוסמןגריהודה ,הצבאי-החוליםבביתזוקהלכצצהמאין

סוערגשום,ערבבאותו ,באקראילכאןהגיעהואאףידע.לאואופן

נסעהואלעננים:מעברברקיעהכוכביםשלמעמדםעל-פי ,ורענן

יבשהופינהמרקקערתאחריובחיפושיו ,ז'אבוקריקיהעיירהליד

התחושהמאמש.עודלוהציקהרעב .הזעירהאורלכיווןפנהוחמימה,

שלוהסופיהמוחלטההיעדרמעליבה.ואחר-כךקשה,תחילהחיתה

קדמוניםבזמניםכברייתכן!זהכיצדהאנושי.כבודועלצלהטילמזון

הנקיותשלהם,האבןבמערותמפותחמוחבעליבני-אדםלהםישבו

 ,אפויובצלפיתה,לועסיםהלילית,האשכתמדורולידמירוק,מרוב
מסכן ,הפרולטריוןומשחררהסטודנטהוא,ואילותמרים,ועוגיות

הואעגומות.ומחשבותיוריקהבטנו ,זאב-נוודכמובערבהחייואת

אתלבנותאחד'באללהכירשנים,אלפיולחיותלחלוףהיהצריך

'הציידיםאתלראותהשמש',תחתחדש'איןאתלכתוב ,גושןארץ

העיירהליד ,שכאןכדי ,במקורמופאסןאתולקרואגל'כרוישל ,בשלג

ומשפיל.קשהכהלמצביגיעז'אבוקריקי

ויהודההאפלה,בערבההגשם,בלבהתפזרהחוליםביתשלהאוהלאור

הכרכרה.אתלשםהפנה

שיחקשלאביצוריםהמאוכלסאוהלאותושלהמנהלתחיתהלכקת

מזלם.להם

אבלבריא,מתהלך"עדייןכניסתו'עםיהודהאמרשמי","לרטוב

יודע?"מיזמן-מה,בעוד

מתחתעדבמאונךשירדשחורשיער ,בהירעורבעלתחיתהלנקה

שיערמאחיותיה.נפרדתלעצמה,להנפלהשערוכתוכללכתפיה,

רכות,תאוותניותושפתייםילדותיסנטרעםצריםפניםהקיףזהמלא

עיניוהכהה.המתנועעתלמחיצהמעברהציצוהקטנותאוזניהואילו

,התבוננומזוזומרוחקותכחולות,עינייםכמעטשלה,האפלותהתכלת

משכמייתו.המיםאתמנערשהיהיהודה,אלבסקרנות

אתהאותך'מכירה"אנילנקה,שאלהאלינו?"ששלחואתה"זה

בעיתון",כתבת

אורשראיתיעדונסעתי'"נסעתייהודה,אמראותי",שלחלא"איש
חשוב",זהמהובעצם, ,מנצנץ

לנולשלוחהבטיחו"הריבאיכפתיות,לכקתאמרהמאוד","חשוב

לבדי,"אניואילומלא,הכולכאן?שנעשהמהרואהלאאתהחובש.

בידומחההוא .שכמייתואתוהסיריהודהאמרשניים",אנחנו"כבר

לבן-אדםכברתני ...חובשחובש,"אנילכקת,שלהספקותאתכמגרש

אכלתי,"לאמאתמולמשהו.לאכול

לרעו.דהתחילושלה,הילדהסנטרמעלהוורודות,שפתיה

יקרה?מהאתה"יודעצלול'בקוללנקהאמרהלכולם",לתת"אם

חמה",עדייןחמיצה,עםסירבפינהותמצאלךזאת,בכל

שותפתוהיתההיאעליה.שמעורבים ,זונקהלאודותעלשמעיהודה

להתמוטטותעדעליהשמרוהואהשישית,הדיויזיהמפקדשללחיים

לביקורקופץכשהיהמספרים, ,ובעצמובכבודובודיוניאפילוממש.

לנקהאצללהתעכבמבלינפרדהיהלאסביצקי'הדיויזיהמפקדאצל

דרגהבעליאורחיםוכמהכמהאחתעלהכחולות,העינייםבעלת

באמצעשדה,-חוליםבביתכאןהיא ,מסתבר ,עכשיוממוסקבה.בכירה

 .הסופר ,וסמןגרויהודההיאהלילה.
ז'אבוקריקי'אלאארוסהלאבאופקכאן .ואיננוחלף-שהיהמה

ותתלהלךשפם,רקזה?בודיוניבכללומיהולכאן.יגיעלאובודיוני

ועודאחר.דברבשוםולאמבין,הואסוסיםבעניינירקכביסה.עליו

לנקהאחרילרחרחולא ,חבריועםיחדמצלוחיתתהלמצוץהואיודע

חשוב-הסוסשלנפשואתלהכירהתפוחים.בגןהשולמיתזאת,

ורקאשה.שללנפשהולהציץלהעמיקלדעתגםצריךאבלמאוד'

חשיבותבעלמקוםלתפוסזכותמקנהכאחתהנשמותשתיהיכרות

להתבונןיודעהואבכללאםהארמיה,מפקדואילוהשמש.תחת

שתייה.בבקבוקזההרי-במקצועיות

באקראי'כאילויהודהשאלבמקרה?"כאןעברלאהארמיה"מפקד

בחשדנותבוהביטהלכקתלשאול.היהצריךולאשטעה,הביןומיד

הכחולות.שלההברקתבעיני

בהתגרות,לכקתאמרההקדמיים",הכוחותעםנמצאהארמיה"מפקד

בעורף".משוטטלא"הוא

בהתגרות.משים,מבלייהודהשאלאמיץ-לב?","הוא

גבה.אתאליווהפנתהלנקהאמרהגיבור","הוא

זוללאניבךלהביטבמקוםאם ,גרוסמןיהודהחשבגיבור'אניגם

גיבור.באמתשאניסימןטיפוס,חוליהמלאזהבאוהלהכרובמחמיצת

פיואתמנגבכשהואיהודהשאלטיפוס?"חוליגםישאצלך"כאן'

ידו.כףבגב

את"הנהמאליה,מובנתהתשובהכאילולנקה",אמרה ...יבואו"ולאן

הלילהלשלוחהבטיחוגוסס.כברוזההחוצה,לשאתכברצריךההוא

הוא?"והיכןחובש,

לסמוךיכולה"את ,האברזיןמיריעתוהתרומםיהודהאמרכאן","אני

שפם",גםאגדלתבקשיואם .עלי

לחייך'שלאמתאפקתוכמובחיוכו' ,במשקפיוביהודה,הציצהלנקה

חיתההיאבצחוק.ופרצהלחייה,עלהקטנותידיהכפותבשתילחצה

וטוב-לב.קלילאופיבעלת

טיפוס-זה"הרילצחוק,שסיימהלאחרלנקהשאלהמפחד?"לא"אתה

 " ...הבהרות

עבורלשלםלדעתצריךאמיתיגבר"אבליהודה,אמר"מפחד",

גםהנה, .רמאיהואגנב,הואמשלםשאינוומי .לידךלעמודהזכות

לתת,"דבריותרליאיןהתשלום,הואשליהפחד-אשלםאני

לגרוףאו ,כאןלהישאראםידעלאבעצמוגרוסמןיהודהכןלפנידקה

עיניו'שישאוהולאןולדהורלכרכרהלקפוץבמהירותהשכמייה,את

בלבדזוולאייסע.לאמקוםולשוםיישארהואידע:עתהמכאן.הרחק

אלאשלו'הפרשיםמגפיתוךאלפחדיואתשגירשלאחרשיישאר'

ואוליכתף-אל-כתף,השפם,בעלבודיונילידלדהורמוכןהיהעכשיו

אלהחטיבה,מחציתשלבמרחקלפניוולדהוראותולהקדיםאפילו

אמרבערמומיות,אלאהתכווןלכךלאלמעשה,שדה-הקרב.שללבו
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גםאךקצרהכפולה,משמעותחיתהזהלביטוילידך:לעמוד'כדילה

קיבלוקסומהבדרךביחד','אנחנואועלי','תסמכימעיןמסעירה,

אפילואואותיותצירוףמאשרנרחבתיותרהרבהמשמעותהמילים

מתוק.ורודכקצףהמיםפניעלאי-כהנישאוהןלכןצלילים,

נעשהבבקשה,לרטוב.יהודההנניאניואילוטוב.מהבודיוני?הנוהוא

כמועצמך,בכוחותצמחתהפרשים,חילמפקדאתהבינינו.היכרות

העזים,מגלליהסמבוקשיחכמוהמגפיים,מתוךהיישרשאומרים,

השמירהמגדל-אניהמכונמת,האדמהעלהלילה,כאןעומדאניואילו

אתןאניכתפי.עלזוחליםלחיםועננים ,כאשנבי-יריחתולעיניבעל

זאתובכלצעדים,בשניאותילהקדיםאפשרותהארמיה,מפקד ,לך

בעליהודיהננילנצח.חייבאניכיאחרי.תלךהזאתהאשהתפסיד:

אניהשליחים.שלוראשקדמוניםנביאיםשללבעםעיניים,ארבע

לייעניקמשכנעניצחוןורקקיים,שאניולכולםלעצמילהוכיחחייב

לא-כן?הארמיה,מפקדאדוניזה,אתשווההאשהוגםכזה.ביטחון

כל-כך",יפהלהיותלאשה"לא-טוביהודה,אמריפה","את

ומחוספס,עבהאריגגביעלבערמהשכוביםשהיווהחוליםהפצועים

לאגםוזהיהודה,אתבבירורשמעמהםמישהואםספק .וצעקונאנחו

על ,כאןשכבובמלחמהלהםשיחקלאשהמזלאלהאותו:הטריד

עקוריםלשורשיםדמוורגליהםגשמים,סערתנפגעיכמוהארץ,

מעלה.כלפימזדקריםומרוסקים,

יפה,שהיאלהלומרכדילגשם,החוצההאשהאתלהוציאצריךלא

סמןגרוליהודהלוישענייןאיזה .השחורברפשעימהולשכבלחבקה

בעקשנות,הנאחזיםהחייםעלאומללחולהאיזהיחשובמה ,בכך

 ,לוהיהוחשובמענייןגסיסתו?שלהבהירותברגעיי,אולבובהביטו
עלהכלות,עיניודרךבהביטושם,לוחושבהואמהלוודא ,כמובן

 ,לגופוסמוךלהאזיןחדשים,חייםהולדתשתוצאתוההזדווגותמעשה
שלגניחותיהםאתלאסופית,ומסתלקגוועשלוהשמיעהחושעת

בהבהסתערותתאווה,שלצרודיםקולותאלאהאחרונים,חבריו

אי-אולםהמתוק.המוותעםלחייםהתשוקהשווהבמידהמעורבים.

לפרושאלאנותרלאלכן-לבדוקלאואףאלה,אתלחקוראפשר

ולהתבונןהאשה,עםולשכבוהחמימה,היבשהבפינהכאן'יןהסגאת

הםולכןזו'במלחמהמזלםלהםשיחקשלאאלהאתבזיכרוןולקבוע

הרפויים.צוואריהםמעלראשיהםאתמעטישאורק

ברעשומטההאוהל'יריעותביןברווחמתפרצתפתאוםחיתההרוח

מתגלגלרעםנשמעפעםמדיהברזנט.אלהצפופיםהגשםקילוחיאת

מנורתשללאורהומוות,גסיסהשלהזההמקוםואילוהנמוך.ברקיע

גןשלצדדיתלסימטההמעופשת,הליליתבמהומההיהדומההנפט,

ופנסמעליהם,רוכנתלשוכבים,מעלחולפתחיתהלנקההעדן.

שלהטיהכלעםכיצדבסבלנות,מתבונןהיהיהודהבידה."העטלף"

זעירים.חרוזיםהמקושטתההררית,שלההמותנייהנפתחתגופה

חיתהואזברכיה,אתלכופףמבליגוהרתלנקהחיתהלפעמים

ברכייםשלה,למגפי-האשהמעלחושפת,חצאיתה,מעטמתרוממת

ישיבהרגליה,בהונותעליושבתשחיתהאוורודים.גרבייםעטופות

אתסיימהלבסוףשדה.תותשלשיחעלילדכמורוכנתילדותית,
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יהודה.אלושבהשלההבדיקהסבב

מתיבתשלפההיאכוסית?"לשתות"רוצהלנקה,אמרה ," ..."שניים

אותםונוציא"שתה,רפואי'באלכוהוללמחצהמלאבקבוקוןהקרשים

החוצה",

יהודה.שאל "?"ואת

במים?"זהאתמוהל"אתהלנקה,אמרהאני","גם

יהודה.שאל "?"ואת

תוךלנקהאמרהה'ואת'·'ואת'",עםהזמןכלאחריחוזראתה"מה

לעיתון",מכאןהעברהרוצההייתיבעיתון?לכתוב"קשהמוזגת,שהיא

רוצה?"אותך,"אלמדיהודה,אמרמאוד","קל

"אתםאמון'בחוסרלנקהבוהביטה ," ...אותיתלמדכמובן'"כן'

מבטיחים".רקכולכם

וסייםקולהאתיהודהחיקה ," ...אחדדברעלרקחושבים"אבל

לא?"לומר'שביקשתמה"זהבמקומה,

"הכולתודה,בהכרתבקלילות,וחייכהלנקהאמרהאתה",גדול"חכם

מןמשם,אותךגירשוומדועכותב.הייתמאמריםוגםיודע,אתה

העיתון?"

את"כתבתיזועפים,בפניםיהודהאמרהמנהלים",עםדעות"חילוקי

עלי",כעסולכן ?האמתאת-אותהאוהבומי-האמת

הזעירה,ידהכףאתוהעבירהרחמים,שלבקוללנקהקראה"מסכן!"

יהודה,שלהדוקרניתלחיועלאחרים,מעולמותהופיעהכאילוהרכה,

נחוצה?היאולמיבגללה?עושיםלאמההזאת,האמתלעזאזל"שתלך

הקיר?"עלולתלותבמסגרתאותהלשיםאולי

לכאן'אותישולחיםהיולא"אםיהודה,אמרנחוצה",היא"לפעמים

לטפי",אותי'לטפיהמשיכי-נא, ?מלטפתעכשיוהייתמיאת

תספיק!עודרגע,חכה ...הכול"יודעלנקה,"אמרהחכם,איש"אתה

לביתמתחתבכתפיים,תפוסאתההחוצה.אלהאתנוציאתחילה

ברגליים",-ואניאותו!תריםהשחי!

יהודה.אמרבחוץ",גשםיורד"אבל'

להשאיר",נהוג"לאבחומרה,לנקהאמרהבכך","ומה

עלונשרכהמאודכבדהחיתההיאלהתקרר'הספיקהלאעודחגוריה

האוהלמןונחלץהיריעהאתלרווחהיהודהפתחכתףבדחיפתהאדמה.

פנימהחדרוהקריםהמיםאותו'חיבקהוהמפולשתהלחההרוחהחוצה.

מיהרהואהמרתית.גבולאורךחולצתו'שלהזקוףהצווארוןמאחורי

הראשמידיו.אותהמפילכמעטבבוץ,החלקהתוךחגוריהאתלהניח

לחות.הרוויהבאדמהעמוםבקולנחבט

סליחה,כמבקשתבקול'והוסיפהלנקהאמרהבברזנט",שםאותו"כסה

 11 ...בסדריהיההכולואזהשני'אתנוציא"עכשיו

גמור.היההענייןהראשון.לידהשניאתהניחוהם

להתחמםאפשר"עכשיוביניהם,המוסכםאתכמזכיריהודהאמר"ובכן",

קצת",

טיפותאתמגרשתאותו'והניעהראשהאתהפנתהרקשתקה.לנקה

לבהשלהתפרצותכמויהודהאתהלהיטהשתיקתהמשערותיה.המים

אפילולוגורמתחיתהלאנלך','בוא,לו:אומרתחיתהאילורותחת.

התרגשותמהתרגשות.גרונואתחנקהשעתהשמחהמאותהזעירחלק

עימד'תלךהחופשימרצונההמבטיחה.העצובה,משתיקתהשנבעה

ספקותזאת,ובכליהיה.וכךלהיות,צריךכך .אליותבואומהתאוותה

לוהוסיףרקברורבלתיספקואותולא?אםומה-לבואלהתגנבו

למדורה.שמן

טחב,שלריחשםעמדעתההאוהל.מןהתנדףבית-החוליםשלריחו

אלשערהאתלנקההעבירהידיהבשתינפט.שלהאדמה,רקבוביתשל

ואמרה:יהודהאלנפנתהכתפיה,

עללפרושהסגיןאתעימךקחיבש.יותרכאןבפינה, ...נלך"טוב,

האדמה",

וחרמיםמצודים,היאאשרהאשה,אתממוותמראני"ומוצאכתוב:

יילכדוחוטאממנה,יימלטהאלוהיםלפניטובידיה,אסוריםלבה,

כמוהאשהעםלצחקנמשךהאדםיילכדו.הצדיקואףהרשעבה",

הואוהיםהים,אלנפערוהפתחפתח,היאהאשהמלאך-המוות.עם

ג'ינג'ית,אושחרחורתיפה,האשהאםביןזוהר.ואופלהחייםשברון

היאוכהכהביןמברמשים,אונקייםמוארכים,אועגוליםפניםבעלת

אתהאדםבפניהפותחתהיאחי'כלביתגםשעהובאותההמוותבית

שכחה'עדביותרהמרוממתבדרגתההנירוונהשלהממשותחוסרשערי

קםלאטווהואלשוב,לומניחהבקריאת-הדחהואחר-כךעצמית,

האשהאצלואילוהחיים.רצוןעםיחדאליושבהוהכרתולתחייה,

שעוןשלהצרההחיבורבנקודתהמשייהחולכמולחייםהופךהמוות

נשארלאאלוהיםואפילוההולדת,לחיקהופךשלהוהפתחהחול,

זה.גדלגלכלפיאדיש

כאילואשהלידיעבורולאיינקהלאאיש ...הרשעגםכמווהצדיק

המעוותשמוחוקדוש,אישאולימאשרחוץנשמה,ללאפסל-אבןהיא

אחרות.בספירותוכהכהביןמרחףנראים,בלתיבחזיונות

והנרגשתהעתיקהההתלהבותהלילי,ביערהלוכדתהרת-האסוןהסכנה

האלםשגמגוםבשעהשחר'עםהשמשאלתשללידתהבטרםשל

שישעצמההנפשכלח,עליושאבדהמליצותבעלעלאפילומשתלט

יישארולאאלהכל-האשהמןהפוגהללאהזורמתומוות,חייםבה

נחיריהםאתמרחיביםהםבעודהצדיק,ואתהרשעאתשילכדומבלי

התרגשות.המעוררהריחאתלקרבםנושמיםובצייתנות,כוונהללא

לאלילה,וסגידהויאוש,ותקווה,ומרדף,והתרחקות,התקרבותוהנה

והידיים .האושרמורכבאלהמכלודאיאלה,כלותחייה.וחורבן

שמאחוריוהעולמותהכוכביםנצנוץבעוצמת,החובקותהמגששות,

שיעור'ללאהנצמדוהכנוע,הגמישהחם,והגוףהסגורים,העפעפיים

ללאהספירובסימטתהזה,העולםמןשלאוצליליםפרחיםמזיגת

בתבל.האדםשלהאלוהיתבבדידותמוצא,

טיפוס-מחלתהפילהההוא,והגשמיםהרוחותלילשאחריהשישיביום

 •למשכב.גרוסמןיהודהאתהבהרות

מקלעהנושאתגלגלים, )!(ארבעהעלכרכרה-"טאצ'אנקה"-במקור *

מקלע.וללא ,לבדוב"טאצ'אנקה"נוסעהסיפורגיבורכב.ד

ביורגפיה-לוםובלהיותברוסיה:אורשראהמרקישדודשלהחדשמספרופרק

סטאליןשלבימיולהורגשהוצאבאבל,יצחקהיהודי-רוסיהסופרעלספרותית

) 1940 (, 

בדמותובספרהמופיע-לרטובקיריל'אכזר'.משמעברוסית , Lutovלרטוב

ברוסיה,המהפכהבימיבאבליצחקשלהעטשםהיה-רגוסמןיהודהשל

(שמפקדובחיל-הפרשיםהאדוםבצבאשירתבאבלבעקבותיה.שבאוובמלחמות

אותושכינוהיולעיתונים:ומאמריםכתבותהחזיתמןושלחהאגדי)בודיוניהיה

עליז",סוסשלגבועלהעצוב"הפרשאז
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וחולך'נמוגשיומיוככל .עליוחושבתאניחרבהנים

 .חגיגיאליושביםכך
וחולך.מתעצםהעץשלוהזיכרוןנעלמיםחלומותי

-אדוותכמו .וחולךבא
עיר.שללחופהובאותחוזרות

ומובילפנים,במאוררבינוביץשלמהליאומרפנימה",תיכנסי"בואי'

אליו-רופאלא-שינייםמרפאהוארבינוביץההמתנה.לחדראותי

עםמקושרתמרפאתודוחק.כאבלהרגעתרבהבדחיפותפונהאני

ששלדמתקלףטיחדחויישן'במבנהמצויהוהיאשלוהמגוריםדירת
שלולוהטבוהקמאובק,ביוםלשםמגיעהאני .דרכומציץמחלידברזל

 .ומשחוחמישיםמאותתשעאלףבשנתמזגניםנטולקיץ

ירקותדוכנילידבתל-אביב,המרכזיתהתחנהבשוליממוקמתהמרפאה

מחוחלפניםלהיכנסנפשיתמוכנהואנילמיניהןססגוניותומציאות

מעבירההסףשלהחצייהאךוהבלח.הסואןהחוץאתהתואםואפרורי
העובדות,בפנישסוגריםאורןעץספוניקירותובואפלולילעולםאותי

כהיםלרהיטיםקריסטל'דמויותזכוכיתמנברשותאורלריצודי
לבנה.רצפהשלשחוקיםאריחיםביניהםשמבצבציםכבדיםולשטיחים

אליוחודרתלאשהמציאותצפויחבלתימהמראהנעתקתנשימתי

הרכה.בסביבהנבלעצעדיורחש

שונות,בשפותעיתוניםוקוראיםאנשיםמספריושביםההמתנהבחדר

לקיומה.הראשוןבעשורשונותמגלויותלישראלשנוהררבלערבכיאה

פהבהבלעימושמביאפולניעברניכררבינוביץשלבמבטאוגם

טרםשלבימיםהגיעואולימלחמה?שרדהאם .אחרמעולםזיכרון

עומדמהיודעמילא?ואוליניצלו?המשפחה?בניעםומהמדינה?

עלייה?קולטתבמדינהההיתוךכורמרכיבישלהקיוםמלחמתמאחורי
לשונייםניתוחיםעדייןגורראינוחדשים""עוליםבביטויהשימושגם

ב"מהגרים",המושגאתלהחליףוינסובעתידשיבואוציוניםפוסט

כיסאבמחיפסוודואירופיתאווירהוחווהלתוריבסבלנותממתינהאני

ואניוהזויהקלהשעהחולפתחומה.קטיפהומרופדרגלייםמגולף

הואשיניים""מרפאהמושגהמרפא.שלל"קליניקה"להיכנסמוזמנת

תקוותניפצולימודים.סיוםקטעושמלחמותיהתקופחשלמסממניה
מנעומורגלתלאשפחשלובעיותהאנושיהחומרעייפותתואר.בטרם

בלתיקודשלשוןכאןהוצעומ"שם"לבאיםאקדמית.השלמהפעםלא
שבתוכםהחייםאבללמדוחזרותהמיליםאתחדשים.וחייםמוכרת

מתו.כבר

בוישלבן.ומסוידידייםרחבחדרהיאהשינייםמרפאשלה"קליניקה"

ומגשמפחידהשינייםמקדחתשלידוומתכוונןלבןטיפוליםכיסא

ושארחיטוי'חומריגפןצמרלמיניהם,מלקחייםשעליוכסוףמכשירים

הסבריםותוךמתיישבתאניוהלסתות.החניכייםביןאללהצצהמכשירים

זכוכית,שדלתותיולבןצבועמתכתארון-בסביבהמבטמעיפהאישיים

חלוןהשולחןמאחוריסתמי.עץוכיסאניירותעמוסכתיבהשולחן

שלשכבותוכמהכמהמגלה-בלבןהיאאףהצבועה-שמסגרתורחב

קדמון.צבע

נחשפיםשמעשיהםהשכניםביתנשקףוחצי'כמטרשלבמרחקמהחלון'
הבתים.צפופתבתל-אביבשגרתימחזה-רצויהבלתיבאינטימיות

יבשים.ענפיםומדולדלמאובקהדריםעץמזדקרהזוהזעירהבחצר

במעטהספוגיםפעם,ירוקיםבוודאישהיוהעץ,שלהכמושיםעליו

יוםמדיהיוצאיםהאוטובוסיםמאותשלהפליטהמצינורותגזיםמפויח

שלהזווהעגומההקטנהאלוהיםבחלקתהסמוכה.המרכזיתהתחנהמן

מבעדשמציציםכתומיםתפוזיםמספרבמפתיעזוהריםהשינייםמרפא

בציור.כמוהעץ.שלהגוססתלעלווה

הבלתימהמראהמתפעלתאניהתפוזים",עונתשעכשיוידעתי"לא

ואנחנוהגננייםהישגיועלבדיבורומצטנעהשינייםמרפאשגרתי.

באתי.שלשמולענייןשבים

נשארתואנילחדרמחוץענייןשהואלאיזהרבינוביץנדרשבינתיים

מחפשתאניהדקותלהןמשחולפותממתינה.הטיפולים.כיסאעלשכובה

לבחוןכדילחלוןוניגשתממושבייורדתובסקרנותבולענותענייןלי
שטובהבציורוכמוהמניב.התפוזיםעץשלהבוטניהנסאתבקפידה

המירא.'זאתהיתרההקירבהמפיגהכאןגםהמרחק,אשלייתלו

גמישים.מתכתחוטיבעזרתהענפיםעלתלוייםמתברר'התפוזים,

מספיקהלאאניחם?פלסטיקאלאממששלפירותאינםבכללאולי

המרפאשלהמתקרביםצעדיוששמעכיווןתומועדהענייןאתלבדוק

היה.כלאהיהלמקומי.במהירותאותימחזיר

בחצר.הטבעפלאיאודותעלנוספיםושיחשיגבלאנמשךהטיפול

שלהחדריםדרךחולפתמהמרפאה,יוצאתאניהמקצועיהחלקמשתם
משאירהכשאניהחמהלתל-אביבויוצאתהרוביקוןסףאתחוצהוארשה,

 •אבודים.חלומותשלחללמאחורי
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ההפרטהנשורתשקו

 ~~ 17מעמ'~~המשך

הביטחוןאתגםלאחדשיצליחמשטרפעם

התמריץעםופרטפרטלכלביותרהטובהכלכלי

מהם.ליהנותיוכלשהכללנכסיםוליצורלעבוד

כךעםיחדשיצליחמשטרגםזהיהיהואולי

ניכרצמצוםאחרי(שתבואהעניותבארצות

גדולבחלקפעםלהתהוותעשויבהן>בילודה
היוםהקייםלזהדומהמצבהעולםממדינות

עבודהכוחבהןיימצאשלאהעשירות,במדינות

מואסיםשהעובדיםאחרותולעבודותלשירותים

רזרבהתהיהלאהאחר'הצדמןאבל' .בהן
שתוכלהעניותבמדינותאדםכוחשלמספיקה
להן.הנדרשתבכמותזרים""עובדיםלכולןלספק

עובדיםשבהןעבודותאותןבכלאזיעבודמי

יהיומי ?העניותהמדינותמן"הזרים"הפועלים

הקשות,העבודותאתשיעשוהשחוריםהפועלים

הזריםהפועליםבליהשכר?דלותהמלוכלכות,
התאילנדים,הרומנים,(האפריקאים,

ובליים>הסיבהפיליפינים,הקולומביאנים,

אתיכפוףמיהדר'פרייקטוףמיהפלסטינים,
בבניין'יעבודמיהפרחים,בחממותגבו

העבודהמיכוןבסיעוד?בניקיון'בכבישים,

שלהרחבתה ?ייההנבתיעוש ?החקלאית

חלקיים.פתרונותישאלהבכלהאוטומציה?

אלאלעשותםניתןשלאדבריםיישארותמיד
כברהאנושיהמגעאפיים.ובזיעתכפייםבעבודת

שלהמעצבנותבמערכותלאוטומציהעבר
בעיות,כמהושםפהשפתרהקולי","המענה

נראהלאאבלחדשות.בעיותיצירתכדיתוך
ואתהסיעודאתלמכןיהיהאפשרפעםשאי

העבודותכלאתואפילוהניקיוןעבודות

אי-יימצאאםגםהבנייה.ועבודותהחקלאיות

בדומהאשפהלסילוקמרכזימכניפתרוןפעם

באנשיצורךיהיהתמידלשפכים,שנמצאלפתרון

תמידכפיים,בעובדיצורךיהיהתמידתחזוקה,

וישישים,נכיםשלעגלותיהםבדוחפיצורךיהיה

אתלרחוץיכוליםשאינםאלהאתשירחץובמי

עצמם.

העתידשבחברתברעיוןמשתעשעאנילפעמים

שיקוםהצבאהעבודה,בצבאחובהשירותיונהג

וצבאבצבא-מלחמהצורךיהיהלאשכבראחרי

זאתלראותנאוחכם","קטןלהיותיוכלההגנה

בריאהוצעירהבריאצעירכלרצינית!כהצעה

נאמרקצובות,לתקופותהעבודהלצבאיגויסו

ניקיון'בעבודותיועסקושנתיים,אושנה

בעבודותבסיעוד'בחקלאות,עונתיותבעבודות
בכלכבישים,בסלילתבבנייה,מקצועיותהלא

מעבודהיםהבהבלה.זקוקהתהיהשהחברהעבודה

שתשתמשהמדינה,לקופתהשכראתישלמוזו

לחלום?אסוריש,מהורווחה.חינוךלצורכיבו

ולעבודותצעיריםלגייסאפשרלביטחוןמדוע

למחלותיהאמיתיפתרוןלא?הכלללטובת

בדרךיבואהאנושיתהחברהשלהגלובליות
חברהתיכוןאםרקכאבים.ובהרבההקשה,

ומדינה,מדינהכלבתוךרקלאיותר'שוויונית
אי-אולייקוםאםהעולם,מדינותביןגםאםכי

רבותי'הפרט.שלהבחירהחופשמירבעללשמור
לעשותהרבהעודישנגמרת.אינהההיסטוריה

בכלהטוביהיהלאשאולימשטראללהגיעכדי
במשטריםהטוביהיהאבלהאפשריים,המשטרים

 • .עכשיועדשהיו

מערביתרוח

מנשבת

כפייתשקרשחם:דודשללמאמרותגובה
 263בגליוןחתרנות,

התרבות"כפיית"שקראתלחשוףבבואושחם,דוד
לחשוףישאשרמושרשתמקובלהבמיןמדוברכאילו
פריכות.בכמהכמדומהמסתבךשביסודה,השקראת

אלאמדובר,האשכנזית""התרבותבכפייתלא
מכלערבמארצותהעוליםשלהשיטתיתבהדרתם

 .תרבותש"מריח"מה

אלהעוליםאללהתייחסאמיתיניסיוןהיההאמנם,
מוכר'ולאחדשאותולמלאשישישןהמלאככלי
בריאהבאסימילציהיסודוזהשתהליךההכרהמתוך
בחברהלהתערותאלהלעוליםלעזורבכוחהאשר

הצעירה?הישראלית
והממסדהארץותיקישלהראשוניתההסתכלותהאם

ש"רק"'סתם,מהגריםכעלחיתההעוליםעלהקולט
להתערותכליםלעצמםליצורכדישפהמחליפים
מסורותיהם?אתלמחוקלאאךהחדשהבחברה

הממסדכימלמדהוותיקיםשלהתרשמויותבכמהעיון
העוליםשל"המזיקה"השפעתםמפניבעתהאחוזהיה

הישראליתהחברהאתלהורידשבכוחהערב,מארצות
לוונטיניים.פחתפיעבריאלהציוויליזציהמפסגות

אלהשלבמאמרהמופיעותשהןכפימובאותכמה
שלמבטהמנקודתהציונותבישראל,"מזדהיםשוחט

היהודים":קורבנותיה

לפנינו ...בארץכמוהידענושלאגזע,עליית"זוהי 0
השכלתםדרגת .שיאהיאשלושהפרימיטיביותעם

חוסריותרעודוחמורמוחלטת,בבורותגובלת
גולדבלום:(אריהרוחני,"דברכללקלוטהכשרון
 .) 1949אפריל 22'הארץ'

מחובתנולערבים,יהפכושישראליםרוצים"איננו 0
וחברות,יחידיםהמשחיתההלבנט,ברוחלהאבק

כפיהאותנטייםהיהודייםהערכיםאתולשמר
 1964ישראלנצח Iגוריוןבן(דוד ,,בגולה.שהתגבשו

 ,) 34עמ'

ולאמערביתרוחהחדרתלהיותצריכה"המטרה 0
בלתימזרחיותלתוךאותנולגרורלהםלהניח

 ) Abba Eban, Voices of Israel ,טבעית."
.) 1957, 76p . 

ציווילזציהלרמתאלהעוליםלהעלות"הנוכל 0
אצל:(מצוטטנאותה?"

Sammy Simooha. Israel pluralism and 
.) conjlict, 1978, 88p 

• 

הוצאההדבריםשלשוןלחשודואיןברוריםהדברים

רוחם.מהקשר

באמרושחםמרצודקמסתמא,לא?אוכפייהחיתה
והשונה,האחרעלכזאתהסתכלותעםחיתה.לאכי

בעבורם.שיטריחושוויםאלהשאנשיםחשבואםספק
אליהםוהרשמיםהחוויותהדברים,סךאלאהאדםאין

מטבעהעולים,זמן.האורךתהליךכמובןזהונחשף.
לארץ,בבואםהמערבית"ל"תרבותנחשפוהדברים,

קובעיעל-ידימיוצגתשחיתהכפילתרבותלפחותאו
הפוסט-בעולםגםתמיד'ישנםטעםוקובעיהטעם,

סוגיםוסוגותביןומחיצותהיררכיותהמהרסמודרני,

תרבות.שלשונים
במעיןנמצאיםהעוליםרב.זמןדורשתשכזאתהפנמה
החדשהלתרבותוחשיפתםמזולזלת,תרבותםלימבו'
חסריםנמצאיםהםוכךמרובים,במאמציםלהםעולה

לגמרי.
מקורותיהםאתשמכבדבאופןההטמעהנעשתהלו
לשניוטבעימדורגנעשההתהליךהיההמזדהים,של

התופעהמאיתנונחסכתחיתהאוליגם,כךהצדדים.
וסגורכבושהיהאשרדברכלשפורץכמושפרצה,

 .לחציואתלשאתיכוללאשהכילושהכליוסופו'
המזרחית"למוסיקהשחםמרשללדבריווהכוונה,

סופוהואזהדברטיים"',ניפוייםרבותתוכניותיש

שליוצריםלחלוטיןכמעטהודרושבותהליךשל
חיתהשרמתםכמובןהרדיו.מגלימזרחיתמוסיקה
בחרס.יתדכתקיעתנשמעשנשמע,ממהוחלקמגוונת
וסגנון.תוכןעםכלוםולאלהאיןהפריצהואולם,

תהיינה,אשרלהדרההסיבותתהיינהמחאה.כולההיא
להכחיש.איןהיותהעצםאת

המקבליםואנשיםחקלאן'לפידנדלקלזמןמזמן
עלבטרוניותבאים"מזרחי"שמריחמהמכלפריחה

ישנהאחר'תחוםבכלכמוהתרבות","התדרדרות
חדשותמתחלפות,ומקובלותמגמותשלוירידהעלייה

כדימספיקזמןאינןשנה-50שאפשרלבקרים.
עלמצלהאינהאשרמרכזיתתרבותיתזהותלייצר

לאפשראלאלהכריתם,שיכולבאופןהשוליים
המרכז.וביןבינםקשרתוךלהתקייםלשוליים

חששךאתלראותוישאבודלאכלוםשחם,מר
יאהשאינהודאישכזאתהסתגרותכהסתגרות.

תרבותית.לפריחה
שיוטבו.אפשרוהדבריםזמןעוד
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בהרצליהחרשתיאטרון

בעבודתוהשנייהעונתושזוהרצליה,תיאטרון
בפעילותרואהובמאי'כמנהלבסרגדליהעםהאמנותית,
התיאטרוןיפעל 2002שנתבמהלךחשוב.יעדהקהילתית

יפתחכןכמוהרצליה.בשכונותהמתנ"סיםמןבשניים

דורלעודדשמטרתהצעיריםלמחזאיםסדנההתיאטרון
סופרים.שלחדש

הרצליה",תיאטרון"אנסמבלעצמוהמכנההתיאטרון'

העירוני'לאיצטדיוןסמוךענקבאוהלשעהלפיניצב
אמיתי'תיאטרוןבנייןבקרובלושייבנהבתקווה
לפיולצופים.לשחקניםהדרושיםהכליםבכלהמאובזר

עםהרועשיםהברזלכיסאותעללשבתנוחלאשעה,
באוהלקרירדיוגםעליהם,היושביםשלתנועהכל

הענק.הקרקסי

לביןהקהלביןוחמהחיוביתאינטימיותנוצרתזאת,עם

המצויןהמשחקבשלוהןלבמההקירבהבשלהןהאמנים,
הבכורותבשתישהשתתפוהשחקניםמרביתשל

האחרונות:

הרצליהתיאטרון"תנינים",

רבקהתרגום:רייט,ניקולסמאתהרצליה,תיאטרוןקליין""גב'
סרבולערכהתפאורה:בסר,גדליהבימוי:משולח,

פסיכולוגיתחיתהשמה,עלקרוישהמחזה ,) 1960-1882 (קלייןמלאני

כמהעלחלקהכיאףתורתו'אתשהפיצהפרויד'שלתלמידתויהודייה,
משחקיםבעזרתבילדיםהטיפולשיטתאתשהמציאהזוהיאמרעיונותיו.

קלייןמלאניעברה 1926בשנתקשבת.אוזןהמסריטולעולמםלהםוחיתה
שבהבברליןהנסבנהאתבהשאירהואריק,מליטהילדיה,עםלאנגליה

הבריטיתהפסיכואנליטיתהחברהידיעלבברכההתקבלההיאמותו.עדחי
ולפרסום.לתמיכהלהוקרה,וזכתה

מליטהד"רבתה,עםקלייןהגב'שליחסיהסביבבעיקרהסובבתהדרמה,

הנובעותהתקלותכלאתבחובהטומנתפסיכולוגית,היאאףשמידברג,

הפרטיים.ילדיהעלעקרונותיהאתליישםהמנסהמפורסמת,אםמהיותה

והססגונית.התוססתאמהשללתיאוריותתתנגדשהבתמאליומובןכמעט

 ,) 1982 • 1899 (הימןפולההיאזהומענייןנשילמשולששלישיתצלע

לזכותקליין'גב'אצלמטופלתלהיותהמעוניינתהיא,אףפסיכולוגית
והצלחותיה.רעיונותיהמזיווליהנותבאהבתה

ארוכיםפסיכואנליטייםדיוניםלהפוךמשכילותמצוינותשחקניותשלוש

האישיותברוחהקהללבאתשכובשוחי'אמיןלמחזהלעיתים,ומשמימים
במשחקהלנומזכירהקלייןהגב'בתפקידמרוןחנה .מהןאחתכלשל

בארץ.התיאטרוןכמלכתומיומנותהכשרונהאתלעיתיםוהסרקסטיהחריף

הקשוחההעצמאית,הבתריבלין'לאורההקשהבהתמודדותלהעוזרות
בתפקידהמצוינתטפרסוןועידיתרבים,כאביםבלבההמסתירהוהמרירה

שמרהבסרגדליההבמאישלעבודתו .הנוספתהפסיכולוגיתהימן'פולה

המעוניינות,ושתלטניות,עצמאיותנשיםשלושביןהעדיןהאיזוןעליפה
מחזהבעולם.שלהןהקטנהאלוהיםחלקתאתלכבושבדרכה,אחתכל

מעולה.ועבודהמעניין

בימוי:סרבול,יהושעמאתהרצליה,תיאטרוןאנסמבל"תנינים",
שפימוסיקה:סרבול,ערכהותלבושות:תפאורהעיצובבסר,גדליה

ישי

מצפיםאשרלגורו","מחכיםבמחזהבקטסמואלשללגיבוריובניגוד
מצוייםסרבוליהושעשלהאנושייםהתניניםארבעתכלשהי'לגאולה
בעולמם.להתרחשיכוללאכברטובדברשוםואשליה.תקווהלכלמעבר
סתיו.מרוחונהניםבגליובוהיםהים,שפתעליושביםהםלפיכך

הניעמה ) 2001דצמבר'הארץ',<עיתוןשביטציפישללשאלתהבתשובה
סרבול:יהושעענהזה,מחזהלכתובאותו

כלמאוסיםשנהפכוהדבריםלכלאנושיתאלטרנטיבהליצור"ניסיתי
הלוחמנותכוח,אחרהרדיפההתחרותיות,האינסופית,השאפתנותכך:

לגהינום",העולםנהפךשבעטיה

כישלו'החברתיתבביקורתהדרךמחציתרקעשהשהמחזאילצייןניתן
כמוהיםשפתעלהשכיבהוהמעורבות,הפעילותמןהבריחהלדעת:זאת

-האשליהמןהתעוררותמהווהאינההצהריים,מנוחתבשעתתנינים
מקום.לשוםמובילהשאינהאי-איכפתיותשלחדשהאשליהיצירתאלא

אתלהפוךבסר'גדליהשלבימויוהצליחהמחזה,שלחולשתולעומת
להזדהותשגרםוחיפעיללחומרהמעולה,השחקניםצוותשלכשדונותיהם

הצופים.קהלאצלמוחלטתכמעט

כדאישדה.ויגאלחורימכרםורדה,אבויוסףהמצטיינים:השחקנים

 •וטוב.צעירמתיאטרוןליהנותכדיהרצליהעדלהרחיק
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