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חזהחגליון

יJפי
עה 111

מודחקיםריגושים,והרבהזיכרוןימיאירועים,חגים,גדושבחודשמופיע

ל"שואה"הזיכרוןיוםהזאת.בארץהעבריתדוברהציבורבקרבוגלויים,
הסתייגתיכברבמקרה.לאבמדכאותכאןמופיעה"שואה"המילהולגבורה.

מלחמתבתקופתהיהודילעםשקרהלמההזהמהמינוחבעברהזדמנויותבכמה
מעשהלאכלומר'קטסטרופה,אסון'פירושה"שואה"המילההשנייה.העולם
שאיןצפוי'בלתיאירועעליונה","השגחה"גורל"'הטבע,מעשהאלאאדם

בתקופתבאירופה,היהודילעםשנעשהמה .אותולמנועאדםשלבכוחו
מונהגיםנורמלים,רגילים,אדם,בניידימעשההיההשנייה,עולםמלחמת

נפש,חולילאשגרתי,רגיל,אנושימוחבעלימשפחות,בעליאנשיםידיעל
משפחתם,בניאתשאהבומניחאניוספרות,מוסיקהאוהביאנשיםחריגים;לא

דבר'לכלאדםבכי ...מיןיחסיקיימו Iאהבו Iבילו fישנוידידים.להםהיו
סיטואציותלנצלשידעואנשים,ידיעלתוכננההיאמשמים,נפלהלא"השואה"

החזוןאתולהגשיםלנסותכדיועולמיות,פנים-גרמניותחברתיות,פוליטיות,
היההואבדרכם.עמדלאהיהודיהעםהכול".מעל"גרמניההגדול:הגרמני

לשמשקלוטרףנוחהמטרההיההואאבלופוליטית,צבאיתעוצמהחסר
ותחילת-20השנותבסוףרגמניהשלהקשההפנימילמצבהלעזאזלכשעיר
פוליטית,מניפולציהשלבצירוףאלה,כלידועים.והדברים ,-30השנות
בדרךשידע,אחד'אדםשלפסיכופטייםדחפיםשליוצאפועל Iמצפוןחסרת

גםהטובים,ולאהרעיםלאהרגילים,האנשיםציבוראתלנווטדמגוגית,
החייםבעלהואהאדםכיאנושי'הכול(כיכביכולאנושייםבלתיבכיוונים
 ...לריסוןניתניםהבלתיהמגלומניים,צרכיואתלספקמנתעלביותר),האכזר
אחרת.אוזו Iכביכולפטריוטיתפשיסטית,אידיאולוגיה,לנצלניתןזהלצורך

בפניחסיןשהואמקוםו~יןאחרים,במקומותגםשם,רקלאידוע.וההמשך
 ...פלסטיןלאגםישראל,לאגםהזאת,התופעה

•:• 
 1ביותרהגדולההישגהיאישראלעצמאותהעצמאות.יוםערבנכתביםהדברים

-כולההעברית-יהודיתוהתרבותהספרותהשפה,החייאתשללצידה
ההישגשללעתידוביחסעגומיםהרהוריםלהעלותשלאאפשראיבתקופתנו.

לעתידהטובשבאמתמהעלולחשובלחזורהרצוימןאלה.בימיםדווקאהזה,
תאכלנצח(הלהחרבשעלחייםעללהתעקשבה.ואשרעמהישראל'של

אחרים,במקומותבהצלחהשנוסהחדש,שאיננופתרוןעללחשובלסרבחרב?),
ולאבזכותשנקבעוהעמים,משפחתידיעלשמוכרים Iלגבולותינוחזרהעל

 ,' 67גבולות ...אחרבחסדולאעליוןבחסד

כלשלביותרהפטליתהשגיאההואהתנחלויותשלניכרחלקלהורדתהסירוב
מדינהפלסטינית,מדינההקמתלאפשרהסירובגםכמוישראל'ממשלות
שהיאכפילצידהואנחנובעולם.העצמאיותהמדינותככל Iדברלכלריבונית
יוכלואזרקהמדינות.שתיביןעובר Iמשמעיחדמדויק,כשגבול Iלצידנו

אוליהזמןובמשךשוויוניים,אמיתיים,יחסיםהעמים,שנילטובתלהתפתח,
אדםהייתילו ...מהמפרידמשותףיותרהרבהבינינוישכיידידותיים,גם
לאיקרה,לאזהאםהעצמאות.יוםלתפילתהזההנוסחאתמציעהייתי Iדתי
מישל Iמכלהחשוב Iהיקרהנכס Iכאמורשהיא, Iישראללמדינתעתידיהיה

התרבותאתספגילדים,הולידמשפחה,הקיםשורשים,כאןששלחמאיתנו
להפרדהניתןבלתיחלקביותרהטבעיבאופןשהואהאלה,הנופיםאתהזאת,
הזה.באזורהפלסטינילעםגםעתידיהיהלאיקרה,לאזהאםהזאת.מהארץ

•:• 
במועדים.לעסוקבאלאהזההגלידן

מוקדשהזההגלידןאיןכןעלמועד.לכלטובהואבולעסוקשראוינושאכל
אתכאןמביאיםאנוזאת,עםישראל".ל"עצמאותאול"שואה",בפרט

מוכרשאינו Iגרמנייהודימשוררשלומותוהקצריםחייועלהמרתקהסיפור

אמניםקבוצתעםיחדהקודמת,המאהשלהראשונותבשנותיהשיסד,מיכאן,
 1דוידזוןהנסבברלין;האקספרסיוניסטיהחדש""המועדוןאתוסטודנטים,

שירובזכותבעיקרהתפרסםהודים,וןיקובהעטבשםיצירותיועלשחתם

בניהנאצים.מידימותואתומצאנפשלחוליחוליםבביתאושפז"סופעולם",
השיריםואתחייוסיפוראתולידינולידיעתנוהביאו Iבארץהחייםמשפחתו
בזאת.המובאים

-זיכרונותכאןמפרסמיםאנוהודים,וןשלשיריוותרגומיחייוסיפורלצד
אחתשל-בברליןישראליםעוז-זלצברגרפניהשלספרהבעקבותשנכתבו

כילדהחייהעללבבית,רותשלנו:מאודוהוותיקותהקבועותהמשתתפות
השנייה.העולםמלחמתערבבברליןוכתלמידה

•:• 
המרתקיםהחשובים,המשורריםאחדלעולמוהלךשנתיים,לפני Iמאיבראשית

לזה.זהקירבונויצירהוקשריידידותקשרירבין.עוזר Iלנושהיווהמיוחדים
המיוחדתשירתו .ומוקיריוידידיואצלוקשהעמוקחסרנפערלכתו'עם

בשיריושהפכההשפה,שלביותרהעמוקיםהרבדיםמןהשאובהבלשוןנוצרה
ומרגשת.יפהפייהמוסיקלית,מובנת,ולעבריתבמינהמיוחדת"עוזרית"ללשון

שלהבאשהגליוןמכיוון Iלמותוהשנתייםציוןמועדאתמעטמקדימיםאנו
 .בראשיתוולאמאיבאמצעיופיע"העתון"
שלהתייחסותהקוראימצא Iרביןעוזרשלמעיזבונוהשיריםשנישללצידם

בזאת)מפרסמיםשאנושנייםמבין(אחדהעיזבוןמןאחדלשירעצמוןצבי
אתוחושפתנוגעתעצמוןשלהקצרהמסתורבין;עוזרשלקודםולשיר

רבין.עוזרשליצירתושבבסיסהעיקרים

•:• 
נאבק,קיומו.עצםעל ' 77'עתרןנאבקשנה,-25מלמעלהזהומתמיד,מאז

קודםהםהקשיים ...לראויהשנחשבתוברמהקבועיםבמועדיםלהופיעומצליח
והספורט,המדעהתרבותמשרדידיעלנתמך ' 77'עתרןכידוע,כלכליים.כל

ב-הפעם Iהמשרדשלתקציבושובקוצץבאחרונההתרבות.נהלמיבאמצעות
זה .-11%בזאתלעומתקוצץ ' 77'עתרןשלתקציבוהרבה!כנראה,זה, , 3%
המילה.שלוהפשוטהישירבמובןהרש,כבשתזוהמון!זההרבה,לא
העיתוןקוראיהאמורה,הקצוצההתמיכהמלבדאחרהכנסהמקורלנואין

והמנוייםבשנהשלושפעמייםפרסוםמודעות Iסטימצקיבחנויותאותושקונים
אלהמנויים,אלהפעםלפנות Iכןאםנאלצים,אנחנוהעיתון.שלהקבועים
עיתיםרבות,שניםעיתיםשנים,אותנוהמלוויםאותםואלשבהםהחדשים
שלמו :האחתלסייע.יכוליםאתםשונותדברכיםלעזרה. Iהראשוןמהגליון

מתנהאוהולדת,יוםמתנתלקנותבמקוםהשנייה:במוע.דהמנוידמיאת
מנויעלעבורםחתמולכך'שראויטובלשכןמשפחה,קרובילידידים,לחגים,
שאוהבאדםלכלאירוע,לכל Iמועדלכלביותרהיפההמתנה .' 77ל'עתון
באמצעותהמציאותעםלהתמודדהאינטלקטואליתמהסקרנותבושישספרות,
מצוקה,לעתלהבדיל'אושמחה,שלעתלכםקורהלאהאםוהגות.ספרות
 ...הגותאיששלחכמהבאמירהזיכרונכם,במעמקיהנעוץבשירנזכריםאתם
חלקישל'עתון'גם ...ספקללאקורהזה ...רומןאוסיפור,שלמרגשבקטע
אוזןיטווכי- ' 77'עתרןשלבקיומוענייןלקוראינושישמקווהאניבכך.
זו.לפנייתנוקשבת

הראשונים,הפרסומיםהסיפורים,השירים,הזה:בגליוןהאחריםלחומריםבאשר
כלעגנון'שלהמשעיםספרבעקבותוהמאמרזה","מצדהמדורהרצנזיות,

 •שמח.עצמאותוחגמהנהקריאה Iובכןעצמם.בזכותידברואלה
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טלותרגמה:בחרהנרודח:ישרי,םפכלו
 93 , 2002לשירהקשבהוצאתניצן-קרן,

עמ'

הנובל.פרסחתןשלמשירתומקיףמבחר

שבשורותהנוגותאתלכתוב"יכולתי

 /מ~כב,'הלילהלמשל:לכתוב, /הלילה.
רוח / ;הכחולים:כוכביורוטטיםהרחק

יכולתיושרה.//בשמיםחגההלילה
הלילה./שבשורותהנוגותאתלכתוב

אותי."אהבההיאגםולפעמיםאהבתיה,
 ) 18(עמ'

 :מגרמניתלחמך'לשחמקל:כריסטוף
קשבהוצאתדייך,ואשרריבנוטוביה

עמ' 77 , 2002לשירה
ואוליקסמים;אעשהאנילהיות:"יכול
עזר:;מילתצעצועים;ארכיבאולילא./

כמהאקרא:המדרגותבחדרעירוםואולי

במקוםבבית;אנחנו/היום!/ליהתארך

העץעומדבחצר /אלוהים.התאבדשבו

הסוסבו'סבוךעודשערו /אבשלום.של
יפה).יום , 15(עמ'מת"

מלטהלשישרמותיו :וילקהמריחדיינו
עדה :מגרמניתכריגה,לאזרידס
ירושלים,כרמלהוצאתכרודסקי,

 196 , 2002מופתספרילתרגוםהמפעל

עמ'

נצר-בריגהלאוריםחדש.תרגום

כלחסרמגיע-דניתאציליםלמשפחת

ברשימותיו .למשוררלהיותכדילפריז
ותחושותיוחוויותיואתלהפוךמנסההוא

עלמבוססותהרשימותאמנות.למעשה
כיהדגישעצמוהואאךוילקה,שלחייו

המתרגמת,גיבורו.לביןבינולהחליףאין

דבראחריתהוסיפהברודסקי'עדה

והערות.

עםהגברת :חכןדימאאלכסנדר
עקרבי,איריתמצרפתית:הקמליזת,
הקיבוץהחדשה,הספרייההוצאת

 252 , 2002קריאהסימןספריהמאוחד

עמ'

והטרגיתמהחייםהגדולהאהבתםסיפור

יפהפייהצמרתיצאניתמרגריט,של

דיוואל,ואומןבשחפתהנגועהונערצת
מהוגנת.בורגניתממשפחהצעיר

רבגברים:מסכתקוסמן:אדמיאל
 , 2002כתרהוצאתיספוירם,ודרעוהקצב

עמ' 207

בסיפורואותנטיותאהבהגבריות,"על

אגדותניתוח- "יהחסידובסיפורהאגדה

גבריותעלחסידייםוסיפוריםתלמודיות

למושגיםבהתייחסזאתוכוחניות.

חדשהגבריותאינטימיות,כמאצ'ואיזם,

ובפילוסופיה.בפסיכולוגיהולזרמים

 :מסנסקריטתרגםביטא,הכהגררד

ירושלים,כרמלהוצאתתאוורר,איתמר
 195 , 2002מופתספרילתרגוםהמפעל

עמ'

-לפנה"ס)השנייה(המאהגיטאהבהגווד
היא-"המהאבהארטה"מהאפוסחלק

אתהמכילהפילוסופית,דתיתיצירה

כתובהגיטאהבהגוודההינדואיזם.עיקרי

ארג'ונהלביןקרישנההאלביןכדיאלוג

להילחםאלץיבולקרב,לצאתהמסרב

מבואהוסיףהמתרגםמשפחתו.בנינגד

וביאורים.

 :מאנגליתועש,עשןחאמיד:מדחסיך
עמ' 256 , 2002כתרהוצאתרהט,אופירה

משכילדרשיקו'עומדהרומןבמרכז
פיטוריולאחרומרדן.צעירפקיסטני

הידרדרותתהליךחיל"מתעדב'בומהבנק

עלביקורתהמאפשרוחברתית,כלכלית

המושחתת.הפקיסטניתהאליטה

עמ' 122 , 2002הזמןאותסדרתהמאוחד

בהםקצריםסיפוריםקובץראשון.ספר

גבולותאתלהגדירמתקשיםהגיבורים

ב"שטחמחסהלמצואומנסיםהמציאות
שפיות.עללשמורמת",

הוצאתדם,ותרפזחלבנחל :בוצ'ןיעקב
 , 2002הזמןאותסדרתהמאוחדהקיבוץ

עמ' 222

שנידורקשתן'בנימיןהרומןבמרכז

מחשבותיוידידיו'האהובה,אשתולשואה,
התחלהללאמעגלית,העלילהוהזיותיו;

וסוף.

 , 2002בית-אלהוצאתגנן,משחתרגם:

ועברית)(הונגריתעמ' 187

פתקיםעלנכתבופירסטרחלשלשיריה

נשלחהאליועבודהבמחנהשהותהבעת
"עתההשנייה:העולםבמלחמתמאושוויץ

קץבאלא /אגדות.אומראיןכבה.האור

גויותגבעל /אומן.שובלעוררהפלאות,

בצריףהבודדהנרלאורהמעונים;

אדון."הויהפלא,שובהבאהמוות;
עמ'הפלאות,לקץמחכים , 1944(דצמבר

83 (. 

באש,נעוריםשומרון:עליזה-ויטיס
 , 2002הגטאותלוחמיביתעדות,פנקסי

עמ' 247

מחתרתצעירה.נערהשליומניםקטעי

לארץהעלייהעדונדודים,וארשהבגטו

בקיבוץ.וההתיישבותישראל

 , 2002גווניםהוצאת ,נזכירקלד:אורדם

עמ' 111

ששינהנוח,הספר'גיבור .ראשוןספר

שאיבדצעירגברהואלבוכרי'שמואת
מציאותרקעעלאהובתו.נטלי,את

אשפוזומחוץ,מפניםומסריטתישראלית

זרותשלתחושותנפש,לחוליבמוסד

חיהואופיגועים,מביתאלימותוניכור'
לאהובתו.ומתגעגעבשוליים

הקיבוץהוצאת :נםרניתכומ :חזקיהקרין

עמ' 174 , 2001המאוחד

מערכותעלסיפוריםשני.סיפוריםקובץ

לרובעומדותבמרכזםמורכבות,םייחס

ואובססיביתצעירהסטודנטיתנשים;

להשהיהיפנילאהובמתגעגעתלניקיון
ציירתשלבתהקצרה,תקופהלמשך

צעירהנפשית,מהתמוטטותהסובלת
ללדת,עומדתוהיאמיניניצולשחוותה

ועו.ד

הקיבוץהוצאת.תמשטח :וייסתמר

גוצ'ןקגעי

 01תפוזומלבנמל

זיהזד"ה,לכנהשחזרה :ורקדרבקה
כנרתהוצאתרצחני'שררן :מאנגלית

עמ' 277 , 2002

היארבקה,המספרת, .יאוטוביוגרפסיפור

ומלרוקראליםהשחורההסופרתשלבתם

זכויותפעילישניהםהיהודי'לוונטל
רוקרעברההוריה,גירושימאזהאזרח.

לאמץמנסהכשהיאשנתיים,מדיהםיניב

ולהשתלב.חדשהזהותלעצמה

משחמיידיש:כמלכודת,כרכומן:לייב
 248 , 2002הגטאותלוחמיביתקובץ,

עמ'

שנשלחוקובנהגטוימילדאחד-המחבר

הקבוצהקורותאתמספר-לבירקנאו

השחרורהמוות,מצעדבבירקנאו'

עצמו.שלווקורותיו

משאלמכירר,?יהודים :באואריהודה
 , 1948-1933לנאציםהיודיםכיןותמן

עמ' 380 , 2002ושםידהוצאת

עידוד-"ההעברה"בתוכניתעוסקהספר

באמצעותישראלבארץיהודיםהשתקעות

כדיבהתמכושהנאצים-רכושהעברת

עודמרגמניה.היהודיםיציאתאתלהגביר

לקייםהימלרשלבניסיונותהספרעוסק

ונותיובניס ,-1945-1942בחשאימו"מ

בגרמניהיהודיםמנהיגיםשלההצלה

לתתאףמנסהבאוארפרופ'ובסלובקיה.

להתרחשהמאורעותיכלוהאם-תשובה

 .שהתרחשומכפיאחרת

אחכהסיפורמאדרה,הזשחר:יגאל
קורצ'אק,יאנושע"שסדרהבאושוויץ,

עמ' 190 , 2002ושםידהוצאת

ברוךועובדיהעליזהשלאהבתם
הרפואייםהניסוייםצריףבצלמסלוניקי

באושוויץ.

סדרהלמנירן,געגועיםקשתי:יצחק
ושםידהוצאתקורצ'אק,יאנושע"ש

עמ' 160 , 2002

שטרסהוףלמחנהגירושעלילדותסיפור

לאחרלהונגריהשיבהבאוסטריה.

השחזורלארץ.והעלייהההצלההשחרור'
לעירהמחברשלשיבתובעקבותנעשה

שבהונגריה.הולדתו

מהגיהנזם;ישירםסרנה:פירסטרחל
ש
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"בציוריהמחזורמתוךרבין'<עוזר

 )' 96אוקטובר ' 77'עתרןהיותה",

משיריקטןמחזורבתוךנכללהזההשיריהברק

רביןעוזרשירת ,' 96אוקטוברבגיליוןרביןעוזר

תפושאווירבמזגעדינהכצמחייהכרגילעולה

"בעשנהונשמהנפשהרהורישירתשרעפים,

שירוהנהמחזור).אותו(מתוךהעיניים"מדמיע

חדה,עזה,בניגודיותמסנוור'ואורבשחורקצר'

פולחת.

כבריאתמתוארהכבדהבאפלההברקבזק ryרגע
העולםכבריאתקם",עולם"ומלואעולם-לרגע,

ברגענבראהעולםאור";"יהיבציווישהחלה
מגיחאינופורץ'אינוכאןהברקנראה.שהוא

מהבאלימות,מושלךנזרק,אלאהאפלה,מתוך

... 
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תורהעל-פיהעולםבריאתאתהדעתעלשמעלה

ביותרהאליםהרגע-הגדולהמפץתורתאחרת,

הרגעשהואקוסמית,אלימותהיקום,בתולדות

נזרק,כאןהברקליש.הפךנוצר'העולםבו
נפלא,ביטויקם.העולםהיקום,קםובתגובה

איזוכנגדקםגםהואאוליומורכב:הודמלא

גזירה.

מסתפקאינוהמשוררכילחשובנוטהאניואולם,

טבעתופעתשל-ומדויקפולחחד,-בתיאור

הפיזי.היקוםלבריאתבהרחבתהלאגםכאדרה,

משמשהברקרביןעוזרשאצללחשובנוטהאני

המודעתנפשושלבמובןהאדם,לחיידימויגם

כברק.חיינוולכליונה.לחייהלעצמה,לעולם,

"בשיריבשורהפותחהזההשיריםמחזורשהרי

מילההואהשניכשהבית~לדת",עדכבותהטרם
הנשמה.המשורר:אצלמרכזיתכהשהיאבודדה,

נראהכולו'הזההמחזורבמסגרתלפחותכך'
כדימויהברקלתפיסתחדטקסטואליבסיסשיש

הלידה,עםהנפשעבורנבראהעולםלאנוש.

חשדהמתוך-באלימותכך'-נזרקכשהאדם
אלאאינועולמו'כלתודעתו'חייוכלשחורה,

ולצייןלחזורכאןליחשובחולף.בזק ryעין'הרף
כשהואוקסוםמדויקשירזהולכלקודםבמפורש:

גםממשי'אירועושלרגעשלתיאורלעצמו'
שירי.ברקהרחבה.וניסיוןפירושמכלנקיכשהוא

למותחןגםאפשרזה:אחרוןלביטויובהקשר

מעצמו>שינותקעדיתרמתיחתלמתוח(מבלי

השירגםשהריארס-פואטי.לכיווןעיןלהרף

ברקהואזה>שירכמונפלאשיר(ולפחותעצמו

דקובקוחדשבאורהעולםאתלרגעהמאיר
משמעות.ושלראייהשלומדויק

חנ;ודקם 7-ע;~ף 7ףןשףב
צ;~ן~מט~ל~~ים~~ים
ר;~ים. q ~~דג;ה;תע;ל;ת

מ7=פנ;ו~ך~ים~לדיר~רב,זכ.~יף~ךב
זק~ה q~שוךתנו~~ים

ן~זכי·~ךח~נכןחב~לך~עע;ד
מזך~י~ה

מזכ~ים.ב;ל~תה 9סע,ןת;ך~ל
~נף 7ח~ךם 9 ~~דע ן~~ 7

~~גת~~ל~יםזכ~ים ם~~
~ך~ים.לא~ע,~קים~ל

העיזבון>מןשיררבין,(עוזר

במבנהומאודשונההמשוררמעיזבוןזהשיר

השורותמןשרבותזה,שירואולםהברק".מ"איך
("צלליופו;ליתבמלנכוליהטובלותבו

הנפשיתהתשתיתעללהצביעיכולהמתארכים"),

לטענתירבין'עוזרשלשירתובבסיסהעומדת

גונהדינהצילום: ,רביןעוזר

השירית-שבגישתוהגםהברק",ב"איךכולל-
מבחינתמעט.דופןיוצאהברק""איךאימז'יסטית

חשדהזושאיןאלאעננים,ישכאןגםהתפאורה
עבים,-המשורר(בלשוןענניםאםכישחורה

השקיעה,באורהמואריםדווקא>נקבהובצורת

היכלמעיןיוצריםשהםכךש~ימי'נגוהותאור

הםוהנגוהותקרשההיכלאלאבהט.עשוי

חזקאימאז'הואהברק""איךאחרונים"."נגוהות

בבחינתאלאאינולושניתןהסברשכלונקי'
מפענחעצמוהמשוררכאןואילוותוספת.פירוש

 )-עננות :תרצו(אם-ענבימראהאתבמפורש
עוד'ולא ,"בר~חייף"ערבלאמורהשקיעה,

משמעותלאותהפירושמוסיףאףשהואאלא
נדע","למעןהתכליתברמתפירושמפוענחת,

התמונהפירוש-הללוהפיענוחרמותמשתי

הפילוסופית-המשמעותופיענוחכדימוי'
נמנע-ודעיכתםהחייםחלופיותשלתכליתית

דמדומיםששיראלאהברק",ב"איךהמשורר

לזרוקולעופף",יכול"לשובזה,משמע>(תרתי

"איךהברק.עלנפשי'רקעשל Iהסברשלאור
 1עיןבהרףוהיעלמותבריאהשלשירהואהברק"

הואולעופף""לשובבעודדק,אורבקובהבזק,

מתקדמתאיננהשאפילואיטית,שקיעהשלשיר

משחקיםשהעביםמפני Iליניארירציף,בקו

שקיעהטרםשלהאחרונותהשמשבקרניקמעה

בסיבוב-נפתחאףוהואהשתלהב",רגע"עוד

ולעופף","לשובאחרוןמשחק

בשרירות-יחדיואותםשכרכתיאלה,שיריםשני

התשתיתאתלהציגלדעתייכוליםמסוימת,לב

בצדכמשורר'רביןעוזרשלהנפשית-תפיסתית
 •והמופלאים.החזקיםשירתומשיאיאחד

עצמוןצבי
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בפנסיוןגולים
אהרןאפלפלד

הוצאתלילה,ועודלילהאפלפלד:אהרן
עמ' 199 , 2002כתר

סיפורםאתמספראפלפלדאהרןשלהחדשהרומן
לילהלילה.ועודלילהפראכט.פנסיוןדיירישל
למאבקים,חדשהזירההואלילהכללילה.אחר

הלילות,"אלמלאמרפה.שלאהעברעםהתמודדות
כךמענגים",ואפילונסבליםבפנסיוןהחייםהיו

בפנסיוןהשוהה Iמנפרדהסוחר Iהמספראומר

כל . soה-שנותשלשבירושליםברחביהפראכט
משלוטכניקותמפתחבפנסיוןהדייריםמןאחד

עימהמביאהאפלתואשרהלילה,עםלהתמודדות
צילה,האנושות.שבמעשיבאפליםההיזכרותאת

בכורסה"השינהכיטוענת Iמנפרדשלחברתו
אליוצאיםאחריםהסיוטים".אתמעמעמת
מלחמתמיצי.שלולסיוטקוראבאוםמרהפרוזדור.

אולםביום.מתחוללתהגוףצרכיעלההישרדות
באמת,החשוביםהדבריםעלההישרדותמלחמת

בלילה.-השפיותעלהנפש,על
מערכותמנהליםבפנסיוןהחייםהשואהניצולי
נשאריםעדייןאולם Iהשניעםאחדקרובותיחסים

בשעותלעצמו.אחדכלזאת,"ובכלבבדידותם.
עולההבדידותאתמרגישאתההמוקדמותהבוקר
 1ללבדהיחדןיבהזה,המתחהחדרים".מתוךסמיכה

עד .כולוהספראתהמוליכיםהמתחיםאחדהוא
מידתמהיהכלל?למעןולתרוםלתתראויכמה

חייםשלשוניםסוגיםה"בריאה"?האנוכיות
החייםמן Iבספרונבחניםנזכריםקומונליים

מנפרדשלבפיולמחבואמושווהאשר Iבפנסיון
עדה"חוץ",מפנימקלטשלסוגכמעיןומשמש
מנהלתפראכט,הגברתשלבפיהאשר Iלקיבוץ
לומשותפים.חייםשלאידילידגםהוא Iהפנסיון

מצטרפתחיתהאומרת,היא Iיותרצעירהחיתה

הניצוליםמןיוציאאשרהמקוםהואהקיבוץלקיבוץ.
מעט"לאאולם:אותם.וישנה"אנוכיותם"את

לאלמה .השתנינולאאבלבקיבוצים.היומאיתנו
הרהורואתוחולקמנפרדמהרהרכךהשתנינו?"

האם ?להשתנותיכלוהאם .לפנסיוןחבריועםזה
 ?להשתנותעליהםהיהמהלשםישתנו?כיהיהרצוי

התשובותעלרומזרקאפלפלדהמעודנת,בדרכו
המשתמעות.

והןבגלותהןלהישארות,לסמלהופךהפנסיון
היא Iלפנסיוןבניגוד Iלקיבוץההצטרפות •בעבר
ארצה.לעלותלרצוןסמלהיאבחירה,שלאקס

לאולירושלים,לישראל"התגלגלו"הניצולים
הטריטוריהזוואיןציוניים,אידיאולוגייםממניעים
ארצותארגנטינה,קנדה,וכלל.כלללהםהטבעית
וקירצלהמשוררזיידלשלקהלםמצוישםהברית,
כמוהיידישנרדפתלאשם .הפנסיוןשוכני Iהצייר

להיותנדרשיםהפנסיוןדייריאיןשםבישראל.
חדשים"."יהודים

אנלוגיותשלמערכתאפלפלדבונההספרלאורך
"המוותאחד,מצדהניצולים.שלהמורכבלמצבם

אתמגבירשאךמה " 1בפנסיוןקבועאורחהוא

חיים"."מתיםשלסוגאךהםאורחיוכיההרגשה
בתוכנו"יש-לתרדמתשנפלואלו Iהשניהצדומן
משנתייםלמעלהכברששקועיםדייריםשני

לכמהשותפימהזמןשהיהשכפם,מילידבתרדמת:
לושקוראיםאחדאישועודקטנות,עסקות

אתציווההואניבא.מהוידעשניבא Iהמיליונר
בתרדמת.בפנסיוןשישקעואלהלכלהרבכספו

שעתםעדבהםלטפלמפורשת:חיתהצוואתו
ולאחריובתרדמתששקעהראשוןהיההואהאחרונה.

היאאףמאירהלתרדמתהנפילהמיליד".שותפי
המתרחשהקיום Iהפנסיוןדיירישלהקיוםאופיאת
החלוםאזורי Iהעברבאזוריאםכיההווהבאזורילא

והפנסיונים"הנופשמ"נובלותברבותכמווהסיוט.
שלבסוגהגיבוריםשקועיםכאןגם Iאפלפלדשל

ממנה.להקיץיכולתללארגשית-נפשיתתרדמת
שללהחייאתהעצמםמקדישיםהדייריםמןחלק

ההשמדה.במחנותהיאאףשנרצחההשפההיידיש,

אומרלה"תחליףאיןאם,חלבכמוהיאאם"שפת
והמיליםהאותיותאתהמצייר Iקירצלהצייר

מחציתלהקציבמחליטמנפרדלמנפרד. Iבציוריו
אינםלפנסיוןחבריואולםהיידיש,להצלתמרכושו

למנפרדכך.כלגדולהתרומהמידיולקבלמוכנים

להצלתעצמוהמקדישובןמפגרתבתילדים,שני

 1מנפרדהקבוצה.תוההעליהם,יהאמהחיים.בעלי

הקבוצהיכולההאםמרפה.אינוהסירוב,מןשנפגע
מנפרדביןהמתחבכספו?היחידיעשהמהלהחליט
מתחוללבספרהגדולהעימותאולםגואה,לחבריו
גברתהיהודייה-רגמנייה,הפנסיוןמנהלתביןדווקא

הליכותיהםכלאירופים.המזרחלדייריהפראכט,
הסדרחוסרדרךהיידיש,משימורבעיניה,פסולות

מעבר"ל"מחנההפנסיוןלהפיכתועדמפגיניםשהם
פראכטגברתטרגי:העימותשלסופוכדבריה.
רגלפושטהפנסיוןהדיירים,אחדידיעלנרצחת
 .עברלכללהתפזרעומדיםודייריו

נדרךכאןגם Iאפלפלדשלמספריוברביםכמו
חשהקוראבספר.הראשונההשורהמןהקורא,

מתחתהאצוריםהתת-קרקעייםהזרמיםבעוצמת

שהואעדועולה,עולההמתחהסיפורי.השטחלפני
לאדברלאחריונמנע,הבלתיהפיצוץאלמגיע
מצטעצעות,ולאפשוטותבמיליםכשהיה.עודיהא

במלואהימוריםמסכתעולהמרגשנות,חףבטקסט
לעלילהרקעאךמשמשתכשהיאחריפותה,
הדרמטית.

מתחילותהקיץ"בסוף : 4פרקשלהפתיחההנה
ענןפתעעליךמפילהחגיםזכרלחגים.ההכנות

אחיך Iאמךואתאביךאתזוכראתהקדרות.של
רבות,שניםלפנילאפעם,כייודעואתה Iואחיותיך

בוקרבכלוהלכתהשכמתואתהביתלךהיה
הרחובות Iובהיררענןהיהבחוץוהאדירלגימנסיה,

עתהשזהמאפההבלעלההקונדיטוריהומןלחים
בבתאותךומחלישבאהרחוקהזכר .התנורמןיצא

מעלשמיכהמושךבמיטה,מתכרבלאתהאחת.
כמהעדלנמנםבך:פועםאחדורצוןלראשך
ענייןחוזראלודבריםלאחרמידיותר".שאפשר
השאלהעללדיירים,פראכטגברתביןהעימות

לא.אוכנסתכביתלשמשהקריאהאולםיכולהאם
זמנית,בומתנהליםהנסתריםוהחייםהגלוייםהחיים

אינםאכןוחלקהיחיד'אתלהכריעכמעטמאיימים
מאריכיםאנוכיצדלהבין"קשהבעומס.עודעומדים

והתשובה Iמנפרדמהרהרשראינו"מהאחריימים
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שלהקוסמיתהדלת
שנתלההמפתחהבוקר.

 2שורות, 4ירח.וועל

ויהיערבויהיבתים,

 1חדששיר Iבוקר
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הקיבוץהוצאתאב,תיקוןלויט:ענת
עמ' 46 , 2002המאוחד

מספריאחדהואלויטענתשלזהשיריםקובץ
האבסורדגםבו(וקייםהמפוכחיםהכואבים,השירה

באחרונה.עוישהופהכמעט-משוחרר)האבלשל

קצריםשהשיריםכשםממשקצרה.רשימהתהיהזו

שמתהאבעלצערקודם-לכלבהםישאךמאוד,
בחריפות,להתבטאואםאצור'זעםגםמידהובאותה
-בחייובלתי-נסלחשהיההאבעלוהתסכולהזעם
מותו.אחרינעשההתיקוןאבל

ןיואמובןכמעטשהכולמפניקצרה,תהיההרשימה
המשוררת.שלבחשיפהלדון Iלדעתי Iצורך

אישית,בכתיבהשבאתפילה)(כדרךהתיקון

צורהבכלולבואלהיאמרהיהיכוללאמדויקת,
אחרת.

הזה,והחזקהקטןהספראתהסוגר Iהאחרוןהשיר

הכול:אתכמעטמסגיר
כשהייתימשהייתי /ש;דהאביאלאשוב"במותי

 ",באתי//ולא-שאבואליהמתיןמותועדמולו;
אנושעליוהאב,מןלהשתחררותאחרות,במילים
שהחייםזמןכלסוף,בעצם,אין'השירים,מןלמדים

אנחנומהובתו?האביחסיעלאנחנויודעיםמה

כךכדיהאם-ואביההמשוררתביןשהיולמדים
אלו:שורותארבעשכתבה

הקשהידךחיתהבגסיסתך;רקמדועתוהה"ואני

שנחתםבגלגוללהיגאל;היהשעשויאדם;שללידו
באיבה,"

אינהשלוהקשההידביניהם.שםגדולהאימהחיתה
חינוכית Iלמשלנפשיתאחת,גישהעלמעידה
צדגםהזהביחסהיהמ'כנראה'ויותר-למשל

בתולומציבהשעתההיה,הואאדםאיזה .פיזי
ומסליחה.מזעםהבנויהמצבה
אתאביביקששבנפשו/ש"מהגהינוםמפניזאת

בסולםעלתהוהנפשבשנתו/לושנעתרעדמותו;
הסולם,"שבתחתיתמחייויעקב;

עוז-דרושומחריד'עמוקכזה,ספרלפרסםכדי

נדמההכאב.גדולכיללא-פשרות,וחשיפהנפש
רקואפילולעצמה,חייבתחיתהלויטשענתלי

הגלויה,בצורהההשתחררותאתכמשוררת,
 •זאת.שכתבהכפיהמדויקת,

 )"למעשה.וכמעט/להלכה,שיוויון;וזה /ותבוסה;
ורואיםפנימהכשמתבוננים Iבכלמצוילבין'ה'בין

עמידים.כהאינםכברוחומריומתפוררכמושהגוף

חדהוהיאבשיאה"כשהרוח"דווקאקורההדבר

ובקיום:בקייםחותךלבין'ה'ביןהשסע,אבלכתער.
לחושהרצוןביןהראייה/לגלגללראותהרצון"בין

 ,"ה;~~הלאברילעונגהרצוןביןהחישה/לעצבי
ראויהשאיפה"מהיאחרבשירשואללויתן

ולאוקירקגורשלפתגמיםומצטטעימה?"להתמודד
ומה?-רזה

אלףעושהלזה;זהוביןבזה,וגםבזהקורא"אני
קפה,שותה /ויוצא,(נכנסאחריםדבריםואחד

הדברים,"רובוהםומשתין),עומדסיגריה,מצית

ןלויתעמוס

"לאביהיא:בספרההקדשהזאת,ובכלנמשכים.
הקורא,בדיעבד?נאהבונאהב",שנזכוראמנון

 .התשובהמןפטור Iכמובן

גסיסהשהיואלה-אחרונים"ל"ימיםמחולקהקובץ
בהםהימיםשבעת-"שבעה"ומתמשכת.נוראה

שבעהכעסנו,/~כללאובמותך.סרה;בך"דיברנו
 /זאת,עלולו ;·ל~~ק;תבך;נכווינוימים

שהוא-ה"שלושים"פרקבאאחר-כךבסליחתך",
העוונותאתלדחוק;"התחלנובההמחילהפרק

שלאבשלווה;בהןלנוחשתוכלהלב/למחילות
הימים"ב"שארמסתייםוהקובץבחייך"ידענו

עולמך;חשך"מאזמזעזע:במרובע-שירהנפתח
כיבתהמותך;שבטרםלנשמתך;כנרעולמימואר
נשמתי,"את

לביןביןשירים

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

שיריובקובץוהפיקחותהפיכחותאתלהגידכדי
רובאתלצטטהייתיצריך-לויתןעמוסשלהחדש
ציטוטעצמווהואאליםשיחהקרויזהבספרשיריו
בסקסואליותקשורשאמנם Iפרקומשלקטנטן
ואניה"אלימות",אבלמאיידס),כידוע,מת,(ופוקר
משום Iבעיקר Iהיאבמירכאות,מידזאתמציין

לעיתים,דוקרותחזקות,הןהשיריותשאמירותיו
נינוחות.-מכלופחות

השם,בבחירתזעירההחטאהאיזושהיקיימתאםגם

משוררשלרבותפרשנויותאומרהואזאתבכל
בשל.
הזה,הקובץ"נושאי"אתלתמצתבוחרהייתיואם

קטביםבשנילדברהייתינצרך Iלמחברוהחמישי
שכללמרותואחרים,משורריםיוצרים,המעסיקים

ושכחה.זיכרוןכתהום:ועמוקכיםרחבמהםאחד

אתומוצאהזיכרוןאתבודק Iעצמואתזוכראדם

קוראואנינוכחות.קיימות,האדישות,אתהשכחה,

'מסעלויתןשל Iהתמציתי Iמאודהאישיבשירו

אליה:מגיעיםשרביםהעגומההמסקנהאתרע'
חשתיולא /,הולדתיבכפרביקרתי;שנים"אחר

מקצתוכןבמקומם/עמדוהעצים /מאומה/

מתך;רובם /שידעתי;האנשיםאבל /הבתים.

בעיניהם/אני;ואף /אותי;זכרולאוהאחרים/
מזמן,"מתי

מנצחות.האדישות,אוהשכחה,

אתה"תוצאות",אתמחפשלויתןשלספרו
אידיאולוגיותלבין.ביןנודדוהואשאינן,המסקנות

ניצח"הקומוניזם;('שיוויון':עוד.ואינןשהיו

ניצח /הקפיטליזםלמעשה.//נסווה /להלכה
ניצחון;אחד;לכללהלכה.//והובסלמעשה/

w יםיס~tז

oo ירויעתוןדדוגוונים

זה,וביןזהביןלבין''ביןנותרהואשובובעצם,
הדברים.רובהםואלה

האנטי-אידיאי' Iהמענייןהשיראתובכתבו

בפזמוןמסיימוהואנובט'ברטולדשל'הפרדוקס
 /המציאותשמלמדתציות;באישיעור"זההאומר:
ומסקנה,"להיקשלהיכנע;המסרבת

הסוף,עדומתקצרההולךבינייםזמןישמסקנה.אין
המוות. Iהכליון

טריוויאליתשאלההשאלות.נותרותובינתיים
בשירכמוקיומיות,שללשאלהלעיתים,הופכת,

המאכלשהיאמתבשלת','כרוביתהנחמד-כביכול
שהכולהוודאותחרף"מדוע,אךהמושלם.האהוב,
שקט?",איננימושלם,

הוודאותמןיותרהאליםהספק Iהמחרחרהספק
השניבחלקומתבטאהואהמנצח. Iהגוברתמידהוא
בשירה,עוסקיםמשיריושרביםזה,מענייןקובץשל

רקאמרבחייוה'לא'שאתישירבאופןבאומרו
שעשהומהוזה •נבללכל'כן'אמרמזהוחוץ .בשיריו
 1כאמורלהרהר.לושרגםמהזהדווקא.לאומשורר?

 1השירבעשייתלויתןעוסקהקובץשלהשניבחלקו

 .בהיפוכיו Iבכוחו
המטפלתלשירהקרובאיננישאישית,מודה,אני

השיר?מלאכתעללשירלארספואטיקה.בעצמה,
עולמועלכותבהואשהרימזה,גדולפיתויאין

אנייכולאבל,שלו.המעוףניסיונותעלהאמיתי,
השיריגידהשיר,באמנות"לטפל"שבמקוםלטעון,

8 
 266גליון



והחולף.המתרחשהקיים,את ,עצמואתבעצמו

לגבישליהאישיהקטןהדידויעםשביחדאלא
אצלמוצאאניהשירה,כתיבתשלהקיומימצבה
וסוגסטיביות,מדויקותארספואטיותשורותלויתן
כמו /ליום,שירלי("תןליום''שירבשיריםכמו
ואפילועצלה'חתולה-'שירה ,)"לרעב.עונילחם
השירה("אמנות'ערדלה'קצרצרהומוריסטיבשיר
ולזרוק!"),לחתוךהמילה:;אמנותהיא;

 •ומרגש.מפוכחשירהקובץ

כן-שאולמשה

מולהמגרשת,האםמול
העוו,דהאב

קריאה/סימןספרי ,סדומאלאיני:לאה
עמ' 143 , 2001המאוחדהקיבוץהוצאת

בנדירמנוח.נותנתאינהאינימצמית.ספרזהו

הנתון ,ילדגדלבוהגיהנום,עלמהכותביםשמי
עיקראתמפנה ,אינססטואוזיאבשללמשיסתו
קוראשמהשעלהנובלה,דווקא.האם,אלהטענה
באםעיסוקםנוספים,סיפוריםשניוכן ,הספר

 .מנגדהעומדת
שותףהיאהאם ,יותרעודלרעאולרע ,איניאצל
לתהותלקורא(ואיןמלמדשרההאם,לזוועה.מלא

ולדהאתמסרהבספר),השמותלבחירתבאשר
אתבת,וילדהמחדשומשנישאה ,לאימוץהראשון

לחפשנדרהאוהבת,כאםבתהאתלגדל,תחתנדר
היאסולחת.אינההמספרת, ,נדרהאובד.בנהאת
אהבתידעהלאומימיהושמונה,עשריםבתכבר
איזהבהזנחה.בשנאה.חזקהאבל,פחדנית."כןאם.
בשרחתיכתמיותרת.אמא? ,בשבילךהייתיסתם

וגוזריםשרוחצים.אותה.ומאכיליםשמגדלים
אתומגהציםנעליים.ומצחצחיםציפורניים.

 ,) 17(עמ'ידברו"שלאהחולצות.

דחייהשלשכזה,עלבון .להכילושאיןעלבוןזהו
ידייםלשלוחשנהגשוטרבאב,לנקום.ישונדחות,
הסדרעלששמרשעהילדות,שללגופןזדוניות
היהלאהשומרים?),עלישמור(מיכדורגלבמגרש
 ,מזלולוהתמזלהלה, .לנקוםבידיההסיפק

באשראבל,כדורגל.משחקבעתסתםלהשתווץ
כדרךלנקמהמסתמא,מייחלת,חיתהזולאם,

קר.המוגשתכזוכולן,הנקמות
רעלניםקורסלנקמה;ימיהכלעצמההכינהנדר

(בשירותהחייאהקורסהפתוחה>,(באוניברסיטה

לימודי(בעתהספאריבטורפיטיפולהצבאי),

בעבודהראשוןתואר(אחריבאיפורקורסהתיכון>,

(בעתתדירהמגהצתבאמהוהתבוננותסוציאלית),

הביתאתנדרמכנהכך ,כן-הריכוזבמחנהשחיתה

ניסוחלאוזהאמה,אתמגהצתנדרגדלה).בו

דופיללאמגהצתבאמה,צפתהשניםפיגורטיבי.
קיומה.קמטיאתפחותהובהצלחהבגדיהם,את
סםהזרקתמקדימההיאגיהוץל .סגילאבכך ,אבל

הגופה,נתחיבפיזורומקנחתלוורידים,ואוויר

 .הספארילטורפימאכל

בהםידהמרומזת,בנתינתםהדבריםאםגםואמנם,

לקרואלקוראמניחהאינהאינימזוויע,עולםלאייר
שלבצורהבחומהנתקלתנדרהמדמה.לכוחדרור
מהעללאמה,מספרתשהיאשעה ,אמוןחוסר

 ,אותיתאהביפעםרק"פעם,אביה.להשמעולל
בחושךשלי,הילדהבתקוות ...אותךמזמןשאניכמו
 ,תחתיומחדשמתיכששוב ,לךהמתפללנרדם,הלא
שהלילהדמיינתיוזרוקהוריקה ,הכולנגמרושוב
כימהזאב,אותילהצילבאת,לאפעםעודהזה
תדעי?ואיךמסכנה,נסיכה ,אותךוהרדיםקשרהוא

הייתיששניםאותעשי?ומה ,ביערגוססתשאתאו

אילמתצעקהמזהה .כן ...בסדרהלאשאביבטוחה
הבעהאיזוממנו.שנשארמהפרצופך.עלשנכוותה
כלזהמהאועשית?!מהזה?!איךשלאילמת

(עמ' ,, ... ?השתגעת ,נדרהאלה.והזוועותהסיפורים

קורץפתחהםומתחשבעקיףדיבוררמיזות, .) 17

בשמםלדבריםלקרואישכןעלאשרהבנות.לאי
פרט.שוםלהשמיטולא
זהותתחתהולכת,נדרהאלההנוראותכלאחר

"מרגועות",האבות,בביתלגורכאמה,שאולה,
והיאכבת.אותהשתאהבאחרתאמאלהולחפש

שרהאמה,חיתהאליוהאבותבביתמוצאת,אכן
ולאלכן.קודםגוהצהלולאלהיכנס,,אמורהמלמד

הצדיקותשלושנמצאושלוש.אלאאחת,אםרק
המחיר ,מחירבאיזהאבל ,לנדרתיקוןנמצאבסדום.
יתנכל.נבלעםאשר ,בןהקורתמידמשלםאותו
מהןאחתאמהות,שלושלהשנמצאותהיכןשם,

שכחהלאאבל ,הכולשכחהשכברבינהמסותרת
מיומנויותיהאתלשכללנדרממשיכהאימהות,מהי

פוטרתהיאטובה,תחתטובהכמשיבההרצחניות.

אחדשלהבהמייםמחיזוריוהאמהותאחתאת
הפרוורסיה,מצדהןאביה,שלדמותובןהחוסים,

אמוןחוסרהמעוררתהמכובדותכסותמצדהן

האמיתי.אופיועללטענותבאשר
ההכחשה,סייעניהםהמידה,באותהכמעטגרועים,

אשרהרשויות,זהובכלל ,בןהקוראתהסובביםאלה
הזדעזעותלכדיעצמםאתלהביאגליםמסואינם

ההזדהותאתתופסיםהםהקורבנות.שלמקורותיהם

מוסדיתזעזעאשרלפורענותכשער ,בןהקורעם
לדעתם,תופשת,הדעתאיןומוכרים.שגורים ,ארץ

לאשהנדרשלצמיחתה .הוריוכנגדהיוצאבן
שלאעדים,כאלףמעידהבחברה,היטבהמשתלבת

ושובהוריה.ידיעלגידולהבדרךפסולכלהיה
 ,בנוישפשעמהאך ... "לפושע.הופךבןהקור
בצדאנוומתייצביםשביםהישרדותיצדקשבצו

להוכיחניתןאיןפשעיהםשאתאלההחזקים?
להכיראלאלנוואין-לפעמיםיש ...לעולם

מביאותבעצמןפתיותשילדות-כךעםולהשלים
טמוןהפיתויגןוהלוא,אסורה.יתרקרבתעצמןעל
הואהאלוהיםצו ...אמנוחווהימימאזנקבהבכל
מייעודםולחרוגתחתיולחתוראנושלבניואלזה,

למפלטואלוהיםהופךכךהנה, .) 87(עמ'ומכוחם"
הנבל.של
 ,צלוללשוןמענהנמצא ,זוכגוןתפלהצדקנותעל

(רבקה?),בקיהמאומצותהאמהותאחתשלמפיה
כששומעים ,"ועכשיואלוהים.עםוסיגשיחלהשאין
הקטנים,על ...ברדיוהאלההזוועותאתיוםכל

תופשת,לאאני ...הפקרמהםשעושים ...הילדות
אמא ...מתפוצץהמוחספרדית).-(יקירתיקרירה

ואמא,אבאלאאםכילשמור.להחזיק,בשבילזה
לעזאזל?"בילד,להתעללאפשרואיךמי?!מי?אז

ידיעלהוריה,ידיעלמעונהילדה ,נדר .) 62(עמ'
ושלא ,אותוהכירהשלאהגם-האובדאחיהזכר

לענותהמוסיפהואשה-אליותתוודעהיאבטובתה
לחפשהלכהאילולה,מוטבהיהאוליעצמה,את
אסונה.הורתה,אתלאבדמבליאחרת,אם

 ,נדרכאשר .אינישלהמיליםבחירתעלומילה
השפהאמה,עםחםחשבוןבאהבטירופה-יגונה,

רהוטה,דוברתנדרהרגש.סערתעלדהימעאינה
קרדוקמכסההזוועהכלעלופרטנית,דקדקנית
פוגשתהיאעתיותר,המאוחרבשלבביותר.ומנוכר

שנדרהרגשיהחוםהמאמצות-מאומצות,באמהות,

גםאותותיואתנותןבחייה,לראשונהאוליחווה,
האמהות,בפיאיניששמההמונולוגים,ושפעבשפה,

התופת.בתוךנפש,משיבמשבמעיןהוא

שבהם,הראשוןקצרים.סיפוריםשני ,בספרעוד

תכננושבו"בבוקרכך:נפתחלרבין",מחכה"נאצר
לפנישעהואשלמאדאםהתעוררהנאצראתלשרוף
הקטנההסכיןאתשלפהשלה,היומיתהקימה
 ,אכן .) 117(עמ' " ...כריתהתחתקודםלילהיחהשחב

המניעאתלברררקונותר ,גלויצ'כוביהדהוד
פההאחרות,העלילותכבשתישלאוההזדמנות.

 ,כאן ,"יומתבחטאו"איש ,וישירמהירהחשבון
אברםודוק,-אברםהאויב,מפנילהגןנחלצתהאם

נעקד ,עוקדעלסיפוראבינו'.'"אברהםולאהכשדי
לעילא.קומיתכסותמקבלוהמזבחומזבח,
עלדרושאינידורשת"האחרת", ,השניבסיפור
בידיאברהםשלוקבורתוהגרשלגירושהסיפור
היאאוזן"טחתמנגדעומדתהאםשםגם .בניו

 .ואימוץמחיקהישנהכאןגםאישון'.'ועקורת
הבןשיבתב"סדומאל",נדראתמהקורותבהיפוך
יצחק.עבורהזדככותמעיןהיאהמגורש, ,האובד

מאמץתבנית,כמובלשוןומפתיע,מהופךבסיום
שלאחדבצדנעמדהוא .לחלוטיןשונהסיפריצחק

הגרועםהדחויאחיועםיחדהנבחרהבןהמתרס,

 •והעוק.דהמגרשתושרה,אברהםמולאלהמתה,

:ךן,

~ -
ן~
~ 

עטרןאהרן

9 
 2002אפריל



והלםוהריחהטעם
החוויה

הקיבוץהוצאת ,ח;לואשתר rה :ס~שרון
לשירה,סדרה /רתמוס-המאוחד

עמ' 80

שירתהעל-ביקורת'כלולדעתי-שליזוביקורת
כזאתשירהעללכתובעוול.להעושהס ttשרוןשל
מיכלאנג'לושלמופתיצירתעללספרכמוזה

גדיההאתעזה.ארוטיתחוויהעלאולמשל'
לשוןללאאבללתמצת,אוליניתןשבשירים
שלהמיליםואמנותוהרגשותוהתחושותהמראות

החוויהוהלםוהריחהטעםטעם;בכךאיןעצמהאס
פשוטצריךכזהספרלכןהעיקר.הם-הםזובשירה
ולשלש.לשובגםורצויולקרוא,ולשובלקרוא,

והמרגשהמרתקהשירהספרזהו'לפחות,מבחינתי
אםלפיכךלייסולחרב.זמןזהשקראתיביותר

לשיריםאלאבמישריןאתייחסלאשלהלןבדברים
ידיעלתתקבלדלעילשהמלצתיבהנחהבודדים,
 .כולוהמכלולמןבמישריןירוווהםקוראי

 ,"ל; nואשת"הזרהספר:שםעלמשהוקודם-כול
אלא"חולות", Tשליחידצורתאינושבוה"חול"

קדמונינוידיעלנגזרוה"חולין""חולין",לשון
הקדףשה,שלהיעדרהאתלצייןכדיחו"למשורש
גז>:(אבותחז"לאמרווכברעיקר.בעיניהםשהיא

מהואומר:ממשנתוומפסיקושונהבדרך"המהלך
הכתובעליומעלה-זה!~ידנאהמהזה!אילןנאה

דווקאבעולמנוהריאבלבנפשו".מתחייבכאילו
חוויותינו'ורובימינורובהואהעיקר'הואהיומיום

במובנהדווקא<ולאוהקדףשהולרע.לטוב
"לשיראבלהזר.היאהחריג,היא-היאהרליגיוזי>

פירושודבר.למדתישלא/פירושוך~ך''אתאותו
ושבעשבעים /לשיר:רקפירושוחמוריות. /

חול","אשתהיאס tt ,) 57<עמ'לחומה"מסביבלרוץ
שמחוץלעולםלהתייחסאפשרבחולשרקכיוון

ולכאבליופיעולם,שללמורכבותוהפנימי'ולעולם
שביןוהמתחאלה,להם.ומעברשביניהםמהולכל
שרוןשלשיריהוהםעולמההםהחול'ואשתך~ך
אס.

אתלנו"עושה ) 9עמ' ,'ך;ז'(הפותחהשירכבר
הזקן"המשוררהםוהשחקניםבמה,העולםכלזה":
כי .אנחנוכלומרוהמאזין'-והמוותונמרזקן"

 1פחדשמאחוריהותשוקהוסכנההרפתקההםהחיים

מרכזימרכיבשהואומוותאהבה,שמאחוריוויאוש

האדם.כימותשימיה-ושירהבחיים,

ומופיעשב'זרך',אתהמסייםזהיאוש-אהבה,הצמד .

עמ'הגדול",הצחוקאלמתפרצת("אניהבאבשיר
שלמתעבמבט /מ~דן?אחרוןזיכרון"מהו :) 10

אנומלאךשללבומרירותמול / ... / ...מלאך!
שאינומכטבלב /גדלנו:הערומהשבלבמבינים

 /פראכאןצומחתאהבהואהבה? /שובעה.יודע
מיםנואשת /אורנואשתהדעתגבינתמיום

נודדיםאנוזמןתאבי / /חצב.יבלית,כשושנים,

 " ...מנחמותמיליםאחר
-מחדהדעת":שב"גניבתהדו-משמעותנפלאה
הגירושבעקבותשובעהיודעשאינוומבטהילולה

-ומאידךהדעת;עץפריגבינתתוצאתמ~דן'
גבינת-דעת,אלאאינהפראהצומחתהאהבה

מנחמות.במיליםוהצורךנואשףתומאחוריה

שלהאחרצדואלאשאינוהגדולהצחוקהמשתה,
גרסה ,) 16<עמ'דידלוס'ב'ללאומופיעשבהיאוש,

דידלוסשלמעופםעלהמיתולוגילסיפורמודרנית
-איקרוסהחופש.אלהלבירינתמכלאואיקרוס

הדמיון'בכוחהדאייההעולם,גילויהנעורים,סמל
ההשתאות"צביהואבעצםהזקין;-השירההחזון'

בכלובשנולדזהוניצחון'שררהקרניבעל Iהזקן /
השירגיבורהואאיקרוסלא(ושמאהשעשועים"

הגדול'והממציאהמהנדסעצמו'דידלוס Iאביואלא
בהמריאוהמבוךמןגםלהיחלץידערוחושבגאוןזה
משחקאלאהואאיןעכשיוהאדם?),רוחכנפיעל

חגיגותהואמעיינםשכלאלהואלים","המוןבידי
לגבוהדביקולחופשי.אותוגררוהם ... "ושעשועים:

ודחפופעמוניםצווארועל /ותלורחבותכסףכנפי
כמובן Iוסופו-שידאה!"שיעוף! /הרמקצה /

שהתרסק.

אותישהזניק /האישאבי'להיותרוצהלא"הוא
'טבעת'שלפתיחתוכך-מלחמה"סוסכמומראשו

אבי-האלים,או-בשר-ודםאב"הוא"?מי .) 13<עמ'
מצחו?מתוךבזינוקשנולדההיאשא.r,ונהזאוס,

ועליהקרקס,זירתשלתמונההיאהפעםהתמונה
הדוהרהסוסברעמתנאחזתהלבקרועתהילדה
זואיןשובעכשיואבלעליו.ועולה-רוכבתסביבה
מאלפתהיאעכשיו-מלחמהסוסעלהרכובהאתנה

שלהחוכמה,שלסמלה Iהרסןממציאתהסוסים,
בתביזיההשלא"ומפניהאמנויות.שלהתרבות,
אמוניםונשבעתי /יתום-הסערהעצמיעלהכרזתי
אתהמילה":בבטןלעיתיםהמופיעה /-לטבעת
מראות,שהןמיליםבמילים,מבטאההיאעולמה
תובנות.שהןמיליםורגשות,תחושותשהןמילים
למילה.-המשוררתשלנישואיןשבועת
שירהוא ) 32<עמ'מתרחש'יותרעזאחר'משהו

ואוחזהמתפשטה~ןשלהאש"מלכודתבגנות
בוץשהואה~ן ... /צורהלהותירלאומאיים
מתרחש:יותרעז Iאחר"משהולעומתו ," ...וקיפאון

זהולא", /לומרבכוחוויש / ...למיליםידידהוא
בזכותהמשוררת,שלעצמאותהבזכותשיר

הצעירה:מיוחדותהבזכותשלה,האינדיווידואליות

וסבלנית, /חרשתהאדמה Iממניזקנים"הדגים
 /משתחווהילדה-לעצמיאניחלהםאניחרקאם

לשאגתהדקות,שבעצמותלתעופהלירח,לשמש,

כעת."הבוער /הגוף

 1שהבאתיהדוגמאותמןגםשמסתברכפילמילים,

שבינובמהגםאס.שרוןלגבימיוחדתחשיבות

סבי~ך",גופיאתכה.טו"אניבארוטיקה.גםלבינה,
"אתהאהבה,למעשהחברהאתכביכולמצטטתהיא
 .) 6-373עמ'הצ:ד',('שדותמילים"סביביטובה

 /היוםכלאחרירדףאחד"משפטאחר:ובמקום
 1אותוכשצריךדווקאנח",הואעכשיוודווקא

כוחןזה .) 26עמ'אחד',('משפטהנעדר""המשפט

שקשורבמהבמיוחדמוגבלותן.גםזומילים,של

במיליםהארוטיקהשללתיאורהכלומרלארוטיקה,
אותימכריעות"המיליםבאמצעותן:לגילומהאו

רואות,עיניבבטני. /נוברתצבועים/עדתארצה.

הכחול .) 58<עמ'כחול"אח.ד/צבעעיוורים,כעיני
היזקקותמתוך<לפעמיםומופיעשבהזההכחול

הגדולבחלקושיריםבשללמיתולוגיים)למוטיבים
'קזר".בספר'השניהשערשל

הפותח.השערל'טבעת',דווקאלחזוררוצהאניאבל
שם,(ללאמקסיםארס-פואטישיר-קודם-כול

במלואו:כאןשיובא ) 27עמ'

לירק.תא~ריא ry-~~לתא~ר~ם
מלףח.תדגישהיא-ם'אדאמראם

' -T ' • : -T -

~יי·דבז~ן,;ע,ן,סהס:ינ:יי
ף. 9 ~;~ידיף~~י ת;פ;~~ת wר nל;~ה q ~ יי:ז~;~
 ה~;.עה ry~י ry~י~ןז;~ךתלאהיאךע.~~ו

סע.~יםת oנכת 9 ~ק~א;נ:ייה p.~ךא;~ר
ry ה~י~~יא f ל;נכי~ל~לן;ןצ~~-

מ~~רת.~י .~סף;כי~ע.ת~אן~י .,ז~ן oדמרדי
זיר~;ת. nמינ~לכלמסגל~םביפים~~ים w ם:;~

• • • : • : ,,• • T T : • " :-• ••• 

כל<ללאליהזכירוזהשירשלהפתיחהשורות
"אםגלבע:אמירשל'בעלטת'אתתוכני>קשר

אםאך / ... /אבן.יאמרואבןואומראבן~דאוני

זאתמצייןואיני ,"ענ;יאמרודםואומרדםיראוני

 • 19<עמ'הדם"של"ביומואתלהזכירכדיאלא

יחידשירזהושדשא.חילמילילדהמוקדש ,) 17

ובו'ועכשיו'לכאןמפורשותעצמוהקושרבקובץ
שםהיה /החייםאותךשהשיגו"לפניהשאר:בין

לוישאםבחיות /צורךלושאיןזה-הרעהאיש
השכנים",שלילדים

לסיום,ממשהרי'אנושי'במסרשנסייםכדיאבל
באצטרובלהמסתודדת"בחשכה :) 31<עמ''בהקיץ'
סמוךנפלא!ציוראיזה-ופיכחון" /פיתוינפגשים
מסתבר,הזההיפהפההשיר-אגדהלסיום

וזהלמשל.לב, ...להיותעשוישהאצטרובל
החושיםוהפיכחון'הפיתויעםהיטב"מסתדר"

הניתוחאבלבו.ומסתודדיםשנפגשיםוהמחשבות,
מוטבאזקסמו;כלאתהשירמןיטולהריהלמדני
הם·לדברשבוהדומיננטייםהבתיםלשנילתת
הואשספרהנפלאה,משוררתשלבלשונהעצמם
שיר:אוהבילכלחגיגה

פתףינפגשיםנאצטרנל ת,,;ת 9מןpכה w~ם
 • • • ,T •••" ' T T •-. ... •ן iף~~ח

מ~שף~ה;זעףר,~ ,סע.ץ~ל ;ל~הףאימ~ר
מחשבה.תבניתת;לשת ,~הכאן

הףר T-הר,אלא iאינהאםהאצטרנל:
T '•,: : ' T • -•• T •: • : 

~ w ~א. 

~פרה-~ש~~ליסה "ה.:ר"סיח f~סרי 1Pמ~~קטךס~~ר?
 .ל~ך?;~ס ף~; :"ש~;"~סןשלה~קןא ,ה;~~~ד
 .לריקריק*יןךי;ך,;תסע;ל;ת~~ךרג;ת

ך~לק~ליםסע,שף:ים וי~;,~לקןנףת gמ ת~~~
ש;שנה>א;לב(כמ;

 , oורי~ב;ך;כ~א7=נ~ףת fנף p.א; Tמ~:זיךים~לף~ל

• 
שביטיעקב-שי
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גד""הבושלכאבו

מחייםתמונות-נער~תקוטזי:ג.מ.

 180 , 2001עובדעםהוצאתקרתניים,

עמ'

ותורגם-1977בשפורסםקוטזי,שלג.מ.זהספרו
הקודמיםהרומניםמשבעתשונהלעברית,באחרונה

טבעמולהגיבורשלניכורועוצבבהם Iקוטזישל
נקשריםשאינםובמרחבבזמןפראיים,וחברה

שייךזהספראפריקאית.הדרוםלאקטואליהישירות
והאחרתממוסדתהאחתספרותיות,מסורותלשתי
נערותעצמית:הצדקהשלעכשוויתלמגמהקשורה

דרך Iהמשחזר Iגרהמכרקוטזישלממוארהוא
 1ווסטרבעיירהמאושרת,הלאילדותואתתמונות,

שחזורגםהואנערותמקייפטאון.מילים 90
האפרטהייד,מפלגתעלייתתקופתשלבתמונות
התגבשותבמהלךמתברגלבןנערשלראותמנקודת

האישיות.

החזרהעוז,עמוסשל ) J' (1995בםרתפבנרתכמו
פרספקטיבהמתוךלהתחלה,הילדות,לתקופת
לבגידה.נאמנותביןלקונפליקטקשורהבוגרת,
לנוכחחרד J'בםרתפבנתרהילרכמונבערותהילר

באופןמתייחסיםועוזקוטזיהסביבה.שלהמבוכה
להכריענאלץהואכאשרילדשללתחושותיוישיר

הרואיכללבדרךשהואה"ספרותי",עולמובין
שלחברתיותאמיתותלביןמוסריים,ערכיםוטעון
מתהווה.חברה

 1נערשלבזיכרונושנחרתוכפיתמונות,שחזור

תהליךמתווה Iובורגילדשלמשולבתראותמנקודת
העיסוקהחרדה.תחושתמקורותאחרחיפוששל

גםעומדרדיפה,תסביךשלמנחהכיסודבחרדה,
יותרמאוחרשנתייםשפורסםרחפה,הרומןבמרכז

שםהשנייה.בפעםהבףקרבפרסקוטזיאתוזיכה

נטועיםששורשיוהתפוררות,שלתהליךנחשף
הסופרשלהביקורתנברעות.האםשלבאלימותה

אינההרומןמעלילתמשתמעתשהיאכפי Iרגהמכר
ואףהיווניתהטרגדיהשלהרמונימעולםניזונה

היאהמודרני.הרומןשלהנוצריהעולםמןלא
 .העברהריסותביןחדשהדרךלהלפלסנאלצת

המספרמנציחבפרת'/,פבנתרהתמונותכמו

ביניים,במעמדילדותשגרתשלרגעיםנבערות
אישיותדיבובשלמכאיבהחוויההמחיים

סבלולגרימתלאחריותההמודעתאמביוולנטית,
אפריקנרים,להוריםשנולדכמיהאחר:של

חיצוניהגנהמעטההםהאנגליתוהעדפתההשכלה
השייכותקונפליקט Iיותרעמוקקונפליקטמפני

 1חולניכילדעצמואתמאפייןקוטזיאמנם,למקום.

ועריץהספרבביתזהירהיותוספרים"."תולעת
אמושלהמגוננתאהבתהאותומעמתתשם Iבביתו

חושש,הואכך Iאותוהופכתחלש,אךמהוגןאבעם
המשפחתיתבאווירהגםמנומקתהחריגותלחריג.

ומבישה,דופןיוצאתממשפחהבא"הואהליברלית:
אלאשם,מוכיםאינםשהילדיםבלבדזושלא

ואישהפרטייםבשמותיהםשםמכוניםהמבוגרים

יום"כלנעלייםשםונועליםלכנסייההולךאינו
מצליחיםאינםהללוהחיצונייםהנימוקים ,) 10(עמ'

מהגריםשלצאצאיםהיותםעובדתאתלהסוות
האפרטהייד.משטרשלאפריקהבדרוםמאירופה,

העיירהאתמנציחהנערותשלהפתיחהסצנת
בוכמרחב Iהספרוביתבתיהרחובותיה, Iוסטרו

להיחלץמסוגלשאינו"הבוגד",שלכאבומחלחל
יצרהאלההכפולים"בחייוהמייסרת:הכפילותמן
הכתיבהכשרון ,) 17<עמ'התחזות"שלנטללו

"כשהוצגוהסובב:עםאותומעמתשלוהמובהק
לבחורשעליוכיריביםוהאמריקאיםהרוסיםלפניו

משוםברומאים,שבחרכשםברוסים,בחר ...ביניהם

בעיניו"חןמוצאתבאותיות,החזקהדיש,שהאות

האסתטילעולמוהסובבביןבניגודההכרה ,) 32(עמ'
מפגיעההרתיעהפגום.שהואתחושהעימהמביאה

לאעוד"מעולם"פגימותו":במרכזעומדתגופנית
הואאיןלבו.עומקעדבזהמתביישוהואהוכה
שלוהידעניתהנינוחהברוחמקלותעללדבריכול

לוישפגום.שהואהרגשהלוישהאלה.האנשים
-הזמןכללאטבתוכוונפרץהולךשמשהוהרגשה
 ,) 13(עמ'קרום"חומה,

הואבזיכרונותיו.עצמומשקע"הואילדכלכמו
אוסףהואעופרת.חייליאוסףהואבולים.אוסף

אוסטרלים,קריקטשחקנישלתמונות-תמונות
שלתמונותאנגלים,כדורגלשחקנישלתמונות
"מעשן"הוא ,) 41<עמ'העולם"מכלמכוניות

פיותעם Iסוכרואבקתגטנועשויותגרירתסי

רוכבשלו,ב"מכנו"משחקהואבוורוד.צבועים
פלין.ארולבסרטיוצופהקריקטמשחק Iאופניועל
השטח.לפנימתחתמבעבעיםוגועלאלימותאך

ובסודות:באיסוריםמצמררות,בסצנותמלאנערות
התרנגולותשללשונותיהןאתהמנקרת Iאמותמונת
דווקאהאלימותשורשיאתמנתבתשלה,החולות

מוצאה:ואלבחייוביותרהמשמעותיתהדמותאל
גםאלאבחברה,רקלאממוסדתהגופניתהפגיעה
שלההלקאהמקלותמפניהפחדהנפש.במבנה
שללנוסטלגיהחומרהואאךמשתק,המורים

מוריהם"על-מתמוגגיםואחיוהאבהמבוגרים.
קריםחורףבבוקרינזכריםהםמוריהם.שלוהמקלות
בעכוזיהםכחוליםפסיםמעלההמקלהיהשבהם

בשרם"בזיכרוןתמימיםימיםנשארהיהוהעקצוץ

בתספורתגםקשורהמהשפלההחרדה ,) 13<עמ'
הרכבתעלמעלייהאוהספרלביתמאיחורבפחדאו

כסודנשמרתהספרבביתהאלימותנכונה.הלא

דתולגבישקריוהואנוסףסודההורים.מפני
המשיכהגםמתפילה.להתחמקכדיהקתולית
כחריג.אותומציבהלילידיםהארוטית

לחוקיותקשורותלחרדותיותראמיתיותסיבות
גורריםהגדוליםהאפריקנריםהתלמידיםהיסטורית.

כדיתוךירקרקזחללפיוומחדיריםלפינהאותו
הואבקייפטאוןהקודםבביתולרחמים.תחנוניו

השכןידיעלהצבעוניהמשרתשלבהכאתוצופה
ואחריםאלהרגעיםלברוח.שהעזמשוםרק Iהאנגלי

אפשריתנקמהמפניפחדהילדאצלמעוררים
ירחםלאאדיבביטחון:יודעהואאחד"דברבעתיד:
עליו,"

-הסדיזםמןבאימהספוגים-ואשמהתום Iיופי
המינית:להתעוררותעדהילדשלבנפשומו~נים
לחשוףעליושיהיהלמחשבהנחרדהואמראש"ימים
 ) 14(עמ'החינוך-גופני"לשיעוררגליוכפותאת

איכשהולהתגבריוכלשלובכוחו"רקומסקנתו:
הספרוביתהמשפחהחייעלהילדות,תקופתעל

להעמידעודיצטרךלאשבהםחדשים,לחייםולהגיע
 ,) 17(עמ'פנים"

הואאביומשפחתלבנישייכתשחיתההחווהנוף
הסודית"המילה .חופשיחשהואשבוהיחידהמרחב

כשהוא'שייך':היאלחווהאותוהקושרתוהקדושה
'אניבקול:המילהאתלבטאיכולהואבפלטלדבו
מנוסאיןשםגם .) 105(עמ'לחווה'"שייך

הכבשיםצמרגזיזתהחיות,כלפימהתאכזרות
המודעותמןגםמנוסשםאיןהטלאים.וסירוס
ששניממנונעלם"לאלחווה.מנוגדתשאמו

 ,) 106<עמ'בזה"זהמתנגשיםהאלההשעבודים

כוחהבחווה,ובנוסף,לאדמה.מנוגדתהאםרגמניות
ואינהלצודיכולהשאינהמשוםפוחת,האשהשל

בפלט.לטייליכולה
סוגדתאינההילדשלתמימההלאהראותנקודת

פנתרבספרכמוושוב,הדעת.ולחיילספרות
מתפרקתוהלאומיתהאישיתהבגידהשאלת Iבםריןת
והפילוסופיה,ההיסטוריההפסיכולוגיה,לתחומי

בזה.זההמצטלבים
כתמהוההיסטוריים,היומיומייםוביטוייוסדיזם

אתהופכיםביקורתית,חשיבהעםיחדמרכזית,

מהותו"גרעיןאשם:תחושתעללדידויהספר
לעיןיתגלה Iוהמכוערהשחור Iהבכייני Iהתינוקי

<עמ'לחיות?"להוסיףיוכלבכללהאםוללעגם,כל
122 (. 

בכך"האמנםספרובסוףהתוהה Iלעוזבדומה
לולא Iלהפךאובכולם?שובבגדתישסיפרתי
ביןקשרקוטזייוצרבהם?",בוגדהייתיסיפרתי

לשאוףהעקיפהדרכוהזיכרון.דרךוזהותנאמנות
לתיעודבמחויבותוקשורהיותראנושיתלחברה
קרתנייםמחייםתמונותשלצילוםכמוהחולף.
הספרים,עלדעתואתאישנתן"לאקוטזי:מסכם
לאשאישהספריםעצמה,אנימהדודהחוץאולי
אניהדודהשוכבתועכשיולעולם:אותםיקרא
הוארקאותה.לקבוריבואשמישהואומחכהבגשם
כולםאותםישמוראיךזה.כלעללחשובנשאר
כלאתהאדם,בניכלאתהספרים,כלאת Iבראשו

יזכור?"מיהוא,אותםיזכורלאואםהסיפורים?
 8 ) 178(עמ'
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רעב"שלאחרת"שפה

הגוףהואצלשחשכתימה :אדףשמעון
עמ' 76 2002כתרהוצאת ,האמיתי

שמעוןכותב'פונטיקה'השירשלהפותחתבשורה
השירובהמשךרעב".שלאחרתשפה"סתיו.אדף:
הדמיוניהמשחקיםובמגרש ,ילדמדיהדוברילבש
אתקחוטענה".כמו"מרוכזתתהיההעיראפילו
לחם.ממנוילושוהואהאופהבפיאותושימוהרעב,
המשוררובפילעוגהיהפוךהפילוסוףבפירעבאותו
משירירביםלאורךרעבאדףשיניים.יצמיחהוא
האומץהואהרעב .אהמיתיהגוףהואצלשחשתבימה

בוקרשמישלהזולהב"תפאורהשורשלהשריש
ירחשלהנפלאהדימויהואהרעב , ,,בשדרות

תצלוםהואוהרעבהרוג"דג"כמובבקריםהמשכשך
בתוךעכבריםמלכודתהמעמידללנהרונןשלחזק

הראווה.חלוןמעצבהואללנהעכברים.מלכודת
שאותהמוכיחהספרלשםמתחתשלוהתצלום
רגעמאודפוטוגניתלהיותיכולהמוותמלכודת

התצלוםמתכתבמסוימתבמרהבה.שנלכדיםלפני
אכדישלהצבעונייםהחשמלכיסאותתצלומיעם

וורהול.
כתבשהואהראשונהבפעםבאיקרוס.פותחאדף

היהאיקרוסרוס) pאישל<המונולוגאיקרוסעל
מחתיםאותו.מגיירהואהשנייהבפעםמיתולוגיה.

לאלטר-כמעטאותווהופךבדרכוןמיםחותמתלו
באחדישאלהואמדי?"מאוחרנולדתי"האםאגו.

לדעת.עצמואתיפוגגהשאלהסימןודונגהשירים,
הפילוסוףהואאדףבסלואו-מושן.תהיההנפילה

'זכר')(בשירבורחכשהואאפילוהסלואו-מושן.של
הגב".עלשכובקיץ;כמוכבדבעשב"נסתרהוא
הרגלייםשלהקולפסאתלשמועשרוצהמי

הבריחהאותו.צריךלאשהדובריגלההממהרות
ארוכים.למרחקיםהרעבזהו .לעצמומעצמוהיא
כ"גוףמתגלההצלאפילובסופוהמרתון.רעב

לא"זהתיקון.ניסיוןהיאהכתיבהלכןהאמיתי",
הצלשלהרומנטיקההמזרח".עלשמספריםמהנכון

ערבסקותאותבלין""ריחותלהלקשורשאפשר
הפיצוחפיצוח"."קולהחשבגוףמתחלפתרוחשל

הבוקע"דברוזהוהסיפון"עלנופל"קולמפענח
הבא.הקיטלוגאתהדוברמציעכאןמה".מדבר
משלוותה"."אמיואחריוהיום"מן"ירחזהותחילה

יוצרתושלווה,יוםלאם,ירחביןהאתהמשוואה
שלהיכולתאתלגוף,צלשביןהמרגשהפעראת
אותןולנעוץומטאפורהמציאותיחדלהלחיםאדף
מזלג.אותועל
אתמרחיבהזהבספרהחיבורכאן.רקולא

הצילום"כנגד"מסהמתוךלציטוטיםגםהטריטוריה
בעדשהובוחניםהשיריםרצףאתפעםמדיהחותכים

לפילוסופיה.שירהשביןהדו-קרבשדהאתרחבה
נובטתוהמנוקדותהקצרותהשורותשלהרצףבתוך
מאולףסוסלרתוםהמצליחהמכופתרת,אחרת,שפה

 .יותרפראילסוסהרתומותלמושכות
הלחיןובוהמצורףבדיסקגםמתרחבתהטריטוריה

שישהושרטל)ושמעוןגרוסורידעם(יחדאדף

הבאהקריאהיותר.חתרניתקריאהזוהימשיריו.

האrכיתיהגוףהואצלשתשבתימה

,,. 
ףדאשמעון

התוויםסולםהקול.ממיתרישנסחטצבעלהציע
לפרוץבאההמוסיקאישלהאופציהומזרחי.מערבי

הגבולכאשרולכןשירה,ספרשלהמוגןמהמרחב
הגוף.והיכןהצלהיכןהשאלהנפתחתשובנפרץ
הוארלוונטי.אינוזהובמקרההשאלהסימןאבל
שמיעה.ובסימןקריאהבסימןלהתחלףבשקטיכול
בשורותיוגםהזההספראתמאודאוהבלמשל,אני,

בבחירהגםמנוקדות,הלאבשורותגםהמנוקדות,
המקופלתבמוסיקהוגםהשערכמעצבללנהשל

השלוביםהכליםשחוקהוכיחאדףהדיסק.במעטפת
כלקודםיודעאותושמפעילמיכאשרטובתמיד
 •לרגש.

סומקרוני

המהפכהאחרי

הכנות,אתלהדליקכבארד:שריל
גולחדהוצאת ,ביץ'בנוקטיה :מאנגלית

עמ' 286 , 2002

מקוםמכלהצליחה.כ-מעטהמהפכהבנות.ניצחנו,
סוף-סוףלהצלחתה:אחתניצחתהוכחהכבריש

העונגאתבמהפכניותיה.ולצלוףעליהלצחוקאפשר
בכארדשריללנומגישההטובותהעילותואת

שאפשרהנבות,את pלדהלישלההשנונהבסאטירה
עדן",בגןהראשון"הבוקרגםלהלקרואהיה

מציירתבנרושרילתפוס.השםהיהאילמלא
'נכון',לאהובלומדיםגבריםפמיניסטית:אוטופיה
מפי Iשיחפצועדהבנות'את'להדליקאיךכלומר

מלמדותהמומחיותעצמן.הנשיםבתחום:המומחיות
ולבריאותם,לרווחתם-וגם'נכונה'קריאהגםאותם
לנשוםובריא),(צמחונינכוןלאכולאיך-כמובן
ונו'.נכון

לפניפרצהאמריקאית,סוציולוגית Iבכארד
שהאקדמיהובהומורבגמישותהספרותאלכשנתיים

מחציהכמהיםממועבבכדילאלהרוס.הצליחהלא
המגדרלימודיאתבאה.שממנוהמקוםאלהמושחזים
בכמה ,אחת"רגל"עלבכארדמתארתהאקדמיים
הסתכןלאעודזולתהשאישעזות,משיחות

האמיתיות.השליטותהןשנשים"ברורכשכמותן:

לכןהדרושות,הראיותאתהשאירולארקהן
שהעולם,ספקאיןשתוקה.נותרההאדירהמורשתן

פיעל(גברים,המשק''בהמותבידישנכבשלפני
שמוכיחותכפי Iמטריארכליפעםהיה ,)פ"מ Iבכארד
הפמיניסטיותבעיקרחוקרות,אינספוריוםבכל
 1שבהןוהפנאטיותהרדיקליותלסביות)הסתם(מן

 ,, ...קביעותיקבלולאשלעולםאלה
כברהפנאטיותהרדיקליותשלההעדןבגןאבל

אלאבאקדמיה,רקולא Iמזמןקביעותקיבלו
השלטון.אתכבשוהןהעליון;הכוחבמסדרונות
איךללמודהגבריםאתשולחותהנאורותהשליטות

לכםתארובו-זמנית.ואסרטיביםפריכיםלהיות
וחדשאמיץלעולםמתעורריםאתםאחדשבוקר
 1הנבערהעםאתמשגרותהנאורותהשליטותשכזה:

ידעשלאהעםהגברים,-מכברלאעדהדכאני
ארכיפלגמין-מחדשלחינוךלמחנה-כזהשהוא
ידידותיים.יותרטיפהבתנאיםגולאג

למשימתןבנחרצותמתמסרותהנאורותהשליטות
וההזיההמחשבהטוהראתלהבטיחהראשונה:
גיבורתליסה,המחשבה.מיניסטריוןבאמצעות

מופקדתהיאהמיניסטריון.בכירותעםנמנית Iהספר

סוהרת- Iכלומרסקס.ביותר:החשובההמחלקהעל
הזיהכלבעיקורעיתותיהאתהמכלהצנזורית
"בהמותאותןבקרבמחשבתית,לא-תקינהארוטית
בפטנזיותהעולםאתשזיהמוגברים,הקרויותמשק"

שלהם.המלוכלכות
מדוקדקביעורכוללוהוארטרואקטיביהטיהור

ועדסאדרהמהמרקיזהפורנוגרפיה,קלאסיקתשל
המחשבותמשטרתתפיקהאםאו".של"סיפורה

מפניםומתפצחונימוחרך-הנכסףהחדש,הגבראת

אינהעצמהבכארדשליסה-שרילמתבררומחוץ?

הכוח,היררכייתהיפוךברעיוןנלהבתתומכת
הרעיוןאמנםהמתרגמת.כלשוןמיגדרא','חילופי
אתעוצרתהייתי"לאאךהדעת,עלמתקבל
 .ביושרמודההיא Iליישומובציפייה"הנשימה

הדמותאבל Iבכארדכיוונהלכךאםיודעתאינני
זהו .גברהואבספרהביותרוהמנחמתהסימפטית

בתלמודושהתקדםליסה,שלהצעירעוזרה Iג'סטין
החינוך-שלהכמעט-סופיבשלבכברמצויוהוא

בשלבבג'סטיןמתאהבתשהייתיחושבתאנימחדש.
למפעלמתפנהכשהואבחינוכו:היותר-חתרני
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בקרבההומורחושעלמחקר-במיוחדמאתגר
החולפתההתאהבותלאאבלהמהפכה.מחוללות

זרעיהמהפכה.אתתכשילבג'סטיןהקוראתשל
עצמן.המהפכהבמחוללותכנראה,טמונים,הכישלון

ממשלאלפי-מידה,גברלברואהמתיימרותהן,
פיגמליון.סיפורלאזהכפיהן.מיצירמרוצות
הגברהאםבברואיהן.מתאהבותלאהבוראות
מהןשרכשבידעעליהןמאיים ,הרגיש ,המשוכלל
רקכהעדשהיהידע,חינוכו-מחדש,במסגרת

בהןמעורר'החדש'הגבריהרוךואוליבבעלותן?
טרםכאן)מסתכנתאני ,(אוינשיםשהרירתיעה?

לגבריםממשיכתןהכוח,שלהסקסאפילמןנגמלו
מאמהותאחדותאכזריים-משהו.לומרשלאכוחניים,
אמנואיתם.חיוואפילולכאלהנישאוהמהפכה
 ,האמריקאיהפמיניזםמחלוצות ,פריוןבטיהדגולה
כפימכה,לגברארוכותשניםנשואהחיתה

לאאנחנואבלהאוטוביוגרפי.בספרהשהתוודתה

מרעיתהלצאןהטיפהובפרסומיםשבכיכרותשכחנו
שלה.המכההגברמןפחותנוראיםגבריםלנטוש

בצרות!)שובהמהפכה ,(אוי

אתשהסיטוכיווניםכמהעלמצביעהכבארד
המיניםביןהיחסיםאבסורדיים.למסלוליםהמהפכה

המהפכהלפני-מוסדאבסורדכשלעצמםהם
אתלכםמשאירהבנותאת pלהדליכלאחריה.
 •האלה.האבסורדסרגישביביןהבחירה

פזמירי

הסףעלקיום

המאוחד,הקיבוץאחרון,לילהכמרשביט:דן
עמ' 124 , 2001קריאהסימןספרי

להפגיששביטדןמנסהארחוןלילהכמובנובלה
לעקוריםלהיפרהעומדיםמתיישבים,שלהוויה
היצירתישהאלם ,מזדקןסופרשלהוויהעם ,מרצון

מצטלביםהאלההעלילהכיוונישניעליו.השתלט
 ,הכפרבניפסוק.סוףאיזהשלהשיממוןבנקודת
שכןקשה,התמודדותבפניעומדים ,לסופרבדומה
הכתיבה,כאידיאלהחלוצית,ההתיישבותאידיאל
הידברותלערוצילחתורישולכןהרגלאתפשט

הקיום.עםחדשים

בחייארוךלילהשלקורותיואתמתארתהנובלה
במתכוון),אנונימיות(הדמויותואשתוסופר

כפראלהרחוקההעירמןבאוטובוסהמיטלטלים
אותו.נוטשיםשתושביולפניערבבעמק,קטן

עלשהממונהמכיווןיסודה,בטעותהנסיעה
מועדמבעודלסופרלהודיעשכחבמקוםהאירועים

הופעתו.ביטולעל
ההתקפלותשלבעיצומהחשכה,עםמגיעיםהשניים

שנוצרתהמבוכהסיטואצייתעםבבדבדהכללית.
הסופרשלאינאונותונחשפתלמקום,בהגיעם
בכלנאחזאך ,דברפרסםלאשניםשזההנודע,

מנסהכנגדוהעזר .יצירתולהחייאתסיכוישלבדל
הרבהכמהידע"הואהנכאה:רוחואתלעודדלשווא

בה",שנותרההאהבהממעטלאסוףעליהפירורים
מהוליםחמלהרגשותאלאחשההיאאיןכעת

הביקורתייחסהבעלה.כלפיובדחייהבהסתייגות
המספר.שלהאירוניתמבטונקודתאתמשקףכלפיו

הנאספיםבפנינואםמהצדבומתבוננתכשהיא

מהרהרת:היאהאוכל,לחדרלבואשהואילוהמעטים
לעצמונוטלהואשובבהם.נוזףהואזכות"באיזו
כדיבעצמו",מופלגתאמונהמכוחגדולה,סמכות
שלהם.הנטישהכוונתעלמאזיניואתלהוכיח
והסבוכההגרוטסקיתדמותואתמזכירההסופרדמות

שלבנובלהההתאבדותכוונותבעלהמשוררשל
עצמועלהכופהלהתאבד",מתכוון"משוררשביט
גםוכפייתי.מתוסכלהסף,עלקיוםמוגבלים,חיים
חייםלאורחמופרזתמודעותבעלכיוצרמוצגהוא

שכלכך ,מסוגוידועלסופרהיאיםולחשיבה
ולאהמוחצןמבטומכוחמוכתביםומעשיותגובותיו

יסטהלאהואפנימית.אנושיתמרהאמתפיעל
רםשקולולו"כשנדמהמקובלים:התנהגותמכללי

קולהואאמיתיקוללהנמיכו.ממהרנבוך,הואמדי
להינתקמנסההואלשוואביומנו",פעםרשםשקט,

הממוסגרים,מחייוהבורגנית,העצמיתמתדמיתו

 .אשתושלהמעיקהמנוכחותה
אינו ,זובנובלהכסופרכמוהושביט,שלהמשורר
ומעלהמציאותכבלימעללהתעלותמצליח

לאנשיבשערכמטיףהסופרשלהצגתותביעותיה.
נלעגתיישובם,אתלמחרתלעזובהעומדים ,הכפר

החלוציותשלשופרהעצמורואההואומנותקת.
היצירהשלהריקהחללואתבקרקעוההתערות
המסרתוחלת.חסריבנאומיםממלאהואשבוששה
אתלתקןהאמןהסופרשלבכוחואין-הואבעיקרו
העולם.
אינומהםשאישובהבנההזוגיתאומללותםבחשיפת
הסופרמשתלביםהמעיק,הקשראתלנתקמסוגל
שימשיכו ,הכפראנשישלהנטישהבדרמתואשתו
ילכוהם .נטישתולאחרבלבםהכפראתלשאת

למקום.מחובריםלהיותימשיכואבללדרכם,
לביןהשחוקהזוגיהקשרבןהקבלהכןאםמסתמנת

שואפיםאלהוגםאלהלכפרם.המקוםבנישלהקשר
יחסיםממרקםלהשתחררממחויבות,להתפרק
האידיאלאתכמוהחלוציהאידיאלאתשהמית

הרומנטי.

ואשתו.הסופרביקורידיעלמונעתהסיפורעלילת
כאובות,דרמותהשטחפניעלמעלהנוכחותם
הנתקאתשהודחקו.ועלבוןכעסהחמצה,תחושות
גםהמספרממחישלזולתויהאבביןהאומלל

בגבולותהנשאר ,אבסורדידיאלוגבאמצעות

למשל,כך,בנפרד.דמותכלשלהפנימיההרהור
עלהמבוססלשירן,מיכהביןהנרקם"הדיאלוג"

לחשובהיהעשוימהםאחדשכלהדבריםשלהשערה
הכמוסבעולמןבחופשיותמסיירשביט .לומראו
מבליבתודעתןהמתרחשאתומוסרהדמויותשל

רצה"הסופרמילולית:תקשורתביניהןליצור
לאאבל ...שואלהיה"מיכהאמר":לאאבל ...לומר

למונולוגים"הדיאלוגים"הופכיםבהמשךשאל",
הדמויות.שלעולמןאתעודהמאיריםמהורהרים,

זמניתלהחייאהזוכההסופרשלהשפוףהגבריהאגו
אתאיתרשחולקתצעירהמעריצהצווית,בזכות
אשתושלהפגועהנשיותהואילובכפר.האחרוןלילה

בןמיכהשלבזרועותיולשעהגאולהלהמוצאת
למפגשיםמביאמוזרמקריםצירוף .הכפר

הואולמיכהלצרויתהמשותףהחטופים.האינטימיים
ומתקשיםלמקוםנפשםבנימיקשוריםשניהםכי

אחראוזהבאופןאיבדושניהםהפרידה.אתלעכל
מתומיכהשלהוריוהאבות.דורעםהקשראת

עםובעייתירופףקשרולצרויתקצרזמןבהפרש
הגרושים.הוריה

להפיחאמורהשחיתההכפולההבגידהחוויתואולם
שובלאחריהמותירהפרח,לעורבאהופכתחייםרוח
שלהארוךהלילהסוףלקראתוכלימה.תפלותשל

בו-העיקרילשיאההנובלהמגיעהנפשחשבון
ואשתוהסופרבדבר.הנוגעותהנפשותכלנפגשות
הצעירה.המעריצהבנוכחותמביךלעימותנדרשים

האומללותהבגידה.שלהגרוטסקיהחשיפהרגעזהו
פגועים,יוצאיםוכולםמתפרצתהכבושההזוגית
ונעזבים.עוזבים

בתמונתהטוטאלית,בנטישהמסתיימתהנובלה
האוטובוסובמאסף,המתרחקתהמשאיותשיירת

השביםואשתוהסופרובומהכפרהיוצאהאחרון

צווית,הצעירהנותרת ,מאחורהניחר.לשגרת
אחריהםשהשאירוהעמוקולשברלעזובהכאנדרטה
האישי.במישורגםהנוטשים,

קופסתשלהסמליתהתמונההיאהאחרונההתמונה
העזובבחדרוצוויתשמצאההמנותצתהפרפרים

הפרפריםאתהבתמלקטתמשיםמבליאביה.של
לאהשבראתהמנותצת.הקופסהתוךאלהפזורים

-שהתפוגגההתיישבותחלוםלאחות.יהיהניתן
החברהאתגםשפקדהערכיםמשברבעקבות

כמחוזהיותרלכליישאר-בכללותההישראלית
שנשארההבתואילוכזיכרון.כאוב,געגועים
לפרוץשהעזההיאדווקאתלישותה,כלעל ,מאחור

לנטישהלהצטרףולאהנורמטיביתהמסגרתאת
ההמונית.

יחסיםמערכתשלבהתפוררותהשביטשללעיסוקו
המוקדמת:בכתיבתועודשורשים ,כאמורישנם,

הרףללאהמתמודדותלדמויותלהימשכותוגםכמו
לביןבינןמשובשקשרועםיצירתיתאינאונותעם

הישוברקעעלהסופרשלהופעתוכאן,סביבתן.
המקום.אתהפוקדלמשבראנלוגיהיוצרתהכפרי

בבחרו ,דרמטימסיוםשביטנמנעכןפיעלואף
שלכשביבאוליהנטוש,בכפרצוויתאתלהשאיר
לפחותהאחרון.הלילהלמרותלבוא,לעתידתקווה
 •.כךעללרמוזעשויההספרבשם"כמו"המילה

כן-דודיערה

:ןן.
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הוויהמתוךנשימות

ישראלית

כתרהוצאתהכול'כמעטזוכרבנאי:אהוד
עמ' 172 , 2001

אסםכמונראהמחצ'קאללהשלהתעופה"שדה
רתומהפלטפורמהעלהגיעוהמזוודותגדול.תבואה

שטיחיםהציעובוכריותבכיפותזקניםלטרקטור.
התקרבכשיצאנומאוד.וקרבהירהיהלמכירה.

כבןאישפשוטותובזרועותגדולבחיוךאלינו
שהיופניםעםתנועה,קלוגבוה,רזהחמישים,

שלאבבירורשידעתילמרותלימוכרותמאוד
המזוודותעםלנועזרהואמעולם.אותופגשתי
הקשראישפנחסוב,פנחסששמואמרלאוטוודברך
מטעםהקרוביםליומייםבמחאצ'קאללהשלנו

 11היהודית.הקהילייה

בקווקז'שלוהנחיתהאתבנאיאהודמתארכך
למסעהיהודית,הסוכנותמטעםנשלחאליה

שמעולםהמקומית,היהודיתהקהילהבקרבהופעות
ישראלי.במוסיקאישלאובוודאיבישראליפגשהלא

וגרמניה,בהולנדנדודיםמסעיומןגםכמוזה,מסע

מנגןאותונמצאשם-מוכרלאמןהיהטרם
הקוראאתמקרבים-התחתיתהרכבתבמסדרונות

שמעבראדם,שלהעתידימסעואלהכותבואת
נושאגםהוא Iומשוררמוסיקאי Iנוודלהיותו
קיימתזאת,מצניעשהואשלמרותאדםבשורה;

המרגשתאמיתיתאמונהמתוךשליחותתחושתבו
בכנותה.

בגוששיטוטמקומי'מסעמתוךרשמיםבספרעוד

כשממעללצפת,נסיעהחלב,בגושביקורדן'
והאלוהים.האדםוהמקום,האדםשאלתמרחפת
ההוויהמתוךנשימותצלילים,טעמים,ריחות,הרבה

והסתירות.הפניםמרובתהישראלית
ורחוקים:קרוביםמימיםמהצבא,מהבית,זיכרונות

נחוצים,חפציםקצתאורזהיהאברםשלי"סבא
לאשתוומודיעישןעורבילקוטיותר'אופחות
ענייניםכמהלסדרכדילדרךמידלצאתשעליורחל

הבהילותכלולמהמהעלשואלתכשחיתהדחופים.
זוקףהיההואבוער'כךכלפתאוםומההזאת

לי'ישרוח,בקוצרואומראצבעואתלעומתה
 ,"'!וננסיעה,

לזהותניתןסיפורים,שלזהמרשיםמבחרבתוך
האמן'שלהשראתולמקורותשהיוומקומותדמויות

כמוואהובים.מוכריםשיריםמתוךבטקסטיםגם

שהואלים'מעברעסקיםב'מסעהטייסדייגולמשל
לוולנסיה'עדאותיש'לקחטייסאותוהסתםמן

והזמר'המשוררהמלחיןלאוהבירקלאספר .ועוד
גםאלאשלנו'המוסיקאיםמטובילטעמישהוא

החיים.אתשאוהביםמילכל
שמעוןשלבעריכתולאוריצאהספרכילצייןראוי
שלוהליריתוהחוכמההדיוקשהרגישות,אדף,

 •הזו.הברוכההעריכהבעבודתגםניכרים
רוחאביבית

חברתשלהאינטרנטבאתרלעייןניתן<אגב,
נבחריםקטעיםמופיעיםשםאם.סיאב.התקליטים

 :המחברשלידובכתבחייםוקורותהספר'מתוך
> www.nmc-music.co.il 
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הו,דמוןהחטאהנגב:

בדרום,אפלהעסקהסימון:בןדניאל
עמ' 178 , 2002כתרהסדרה,הישראלים

מלאוהואבו'ומהתהלךבנגבמשוטשבסימוןבן
 .כרימוןקטגוריה

מאמריםסדרתשלהרחבהבדרום,אפלהה pעס
תושבישלבמצבםעיסוקוב'הארץ',שפורסמה

נתיבות,ורהט,שבעבארושדרות,ירוחםהנגב.

סמויחוטכאילו Iיחדיוכרוכותואופקים,גתקריית
לא Iגורלשותפותלכלל Iאותןקושרהעיןמן

 .במיוחדמוצלחת
 1האחדכפול.הוא Iסימוןבןלפי Iהקדמוןהחטא

מאסיהרובם ,-50השנותראשיתעולישלהשלכתם

לעבותמנתעלהנגב,מרחביאלאפריקה,ומצפון
יהשנהמדינה.ימיראשיתשלהרחוקהס~ראת
מסורותיהםממחלצותאלהעוליםשלהפשטתםהוא

המודרניותבכסותלהחליפםכדיותרבותם,
ןוהכישלזהוצרופה.ישראליותלכללוההאחדה

לבושולכללהישןמלבושםהופשטוהעוליםהצורב.
באו.לאחדש

הממשלות"כלזו:היאהאפלההעסקהשלמהותה
ולהרבותכושליםלמפעליםכספיםלהזריםביכרו

הצדדיםשנייצאוכךנזקקות.למשפחותבקצבאות
והתושבים Iתעשייתישקטרכשההמדינהנשכרים:

האפלה"העסקהזאתבחסדיה.תלותםאתהעצימו
 ,) 11<עמ'

-ייםשכביןברורההבחנהנדרשתואולם
אילוץהיההנגבבספרהחדשההאוכלוסייהפיזור

מדרום,הארץעללהגןמנתעל Iביטחוניאסטרטגי
מתייחדהואכןועלמהמרכז,הנגבמריחוקהנגזר
בארץ.אחריםלאזוריםמכךלגזורואין Iלעצמו

הממסדביןקח-תןשלהסימביוזהואולם,
םירבבמקומותאלהיחסיםמאפיינתוהאוכלוסייה

מינילמרכז.הקרוביםאזוריםזהבכלל Iבארץ
 1פוליטי-מפלגתיעורףהמספקים"מוכתארים",

לחם Iלומרניתן Iהיוחומריות,להטבותבתמורה
בהחלטוהםהתקופה,ומסממניהשלטוןשלחוקו
לנגב.אנדמייםלא

בנגבמהותיים,הבדליםלראותניתןמזאת,יתרה
 1מטרופוליןוהקרויההעיירותהתפתחותבין Iעצמו

םיוהמושבהקיבוציםהתפתחותויבן Iמחדשבע,באר

בשנימעסוקנמנעסימוןבןובכלל,מאידך.
םיוהמושבהקיבוציםאתמדירסימוןבןהאחרונים.

התגבשבההנדונה,שבתקופהמשוםאולי Iמהדיון

 1כוחןבשיאאלהתנועותהיוהנגב,יישוב

דניאלממשלה.חבריהיואףבחלקם, Iומנהיגיהן
התנועהמאנשיהנגב,חלוציכיטועןסימוןבן

ולאלהלראשונים,השמורהבתהילהזכוהקיבוצית,
אףנותרולאהמדינה,קוםלאחרלנגבשבאו

שיירים.

במעט,ולולגרוע,לעיל,באמורלציין,למותראין,

ומתחושתאלה,תנועותשלהכבירממפעלן
םיהקשיאףעלוזאת,בחבריהןשפיעמההשליחות
ביןהמהותיההבדלטמון Iכאןאךבדרכם.שעמדו

לאותהרגלו,החרז tת Q \רכר ,. , ...
לה. Jלמ ,1שמיזסו•ח nנציית tז•

 >1 ' 111 'סהמצרקה, ·אותםלץח•

tוm הם"'tJ1כע" סח~::ו>ינהדהמירנח ,פיסד . x ם

זרו·א'היהה t ~גולר '"ט'ישסישיתחלוללא:

:באשזודגידר·,הבאות. :םיושנהשלז·iזא.ס:ו

לעהאהזרותלכ .לתוומ .,בהחפער

בדרוםפאלהעקסה

ה iר iד ' 0ה
@ 

הפיתוח.עיירותתושביוביןהקיבוצים,יושבי

היומיוםואתכורחם,עללנגבהגיעוהאחרונים
בנייהשלשליחותתחושתהמתיקהלאשלהםהדל

והיבבות.

היאלשינויהארכימדיתהנקודהכיעולהמהספר
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"רציתיסימון:לבןמספרנתיבותמועצתראש Iזוהר
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שנהגתהתוכניתהיישובים",שלושיםב"פרויקט
החינוךרמתאתלשפרכדי Iחינוךמומחיידיעל
בתוךחלשים.ביישוביםהתלמידיםהישגיואת
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(עמ'האשכנזים"ליהודיםחיתהשהציונותכמואולי
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גוריוןובןבוודאו Iהרצלכרוכים Iקצרבמשפט Iכך
האנשיםובביזרי.רועיעובדיה,הרבעםיחדיו
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 .לבדולנגבייחודיתתופעה
בכדווים.העוסקמהפרקעולהיותראףקשהחזות
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סגירתנגדבמאבקשקשורבמהלפחות Iלחיקוי

באופקים.מפעלים
בהיותוהנגבשלפיתוחומקשייחלקתולההספר
מבטלהפנותדיכי Iייאמרכךעלפריפריה.אזור

פריפריותכיצדולהיווכח,מהנגב,וצפונהמזרחה
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סףעדלהגיעונכונותנחישותאירדנטיסטיים),

הפוליטיתההוויהשלללבההחוק,עלערעור
הסדרה""הישראליםתעסוקואוליהישראלית.

ושגשוגו.זהמופלאתהליךשלבלידתו
הציטוט,ובנבואה.בציטוטספרואתמסייםסימוןבן

הואמת,אינולעולם"העברפרקנו:מוויליאם
"בדרוםסימון:בןשלהנבואה,עבר",אינואפילו
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הקונסנסואלית,האחרונה,הרזרבהבהיותולנגב,

המרכזיאבהלאאםעדנה.תהיהעודלהתיישבות,
 1טבעישבתהליךהרי ,הספרעלמטובולהעתיר

גםלבוא,ולעתיד Iהגיאוגרפיהמרחקיצומצם
 •שבלב.מרחקים

עטרןאהרן
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ד•- .. ·:·:- .. ·: ·-:-:

~יי·~ק~הס,ןם tך ,ן;א~ים ?Vך;ע,ס~כף
עליתחלהנש;פע;תלישנואףהtפננ;ת

--T : • •: • : : T • : T -

 .~ךיר Qס Jjרף p:~אףס;תן ryענכה

ס~רים.~לס~~היי:חף~ז~לינףא w~~עט

 ,ע.ר~~~ךז:יי ר~~~~עם,~י
-ס~~ש~אתעדלס;נכז~םדמ;גףצ;ת qף~ע;ת
סן;נ;תסז;נ;ת~לןןן Q~תז:יי ryן~ ר~~~
ס;ףס;ף ן;ר~~לי א~~:סןר ry~ךז;ן א~~

 1927הודים,רןיקרב

העצב.זהאת ,הtפנוףךזהאתמע;לםחשתילא
-: • •• T •: •: : • -•: "." T :• :• 
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הו,ירשעלהדמות
"סופעולם"משוררהודיםוןיקובעל

מתעוררתבחילההחושב"באדם

ההווהעלמביטכשהוא
מיםשלבגיגיתאותוטבלולכן

משוגע"שהואמפני

הרדיסרןיקרב

ב
במרכזנפתחה 2001קיץ

החדשהכנסתשבביתהיודאיקה,

חייועלתערוכהבברלין'
הידועדוידזון'הנסשלויצירתו

(המבוססהודיםרןיקרב-שלוהעטבשםיותר

הודיםרןשלשמומשפחתו).שםשלהאותיותעל

שורותשמונה"סופעולם":השירעםנקשר
הקפהבבתיהסופריםאת 1911ב-שחשמלו

שלם.דורשלרוחומצבאתותיארובברלין
המשוררשלמחייולבדמציגה,התערוכה

היצירתיתהנפשית,המשפחתית,וסביבתו

יהודית,משפחהשלקורותיהאת.והאמנותית,
הברלינאיתהבורגנותבקרב-20ההמאהמתחילת

 ,-1933בלפלשתינהלהגירהועד

למשפחה ,בברלין-1887בנולדדוידזוןהנס

והמרדניהבכורבנםומכובדת,אמידהבורגנית

המשכילהאשתוודוריסדוידזוןחרמןהרופאשל

ביתאתעזב 17לובמלאתוהאינטלקטואלית.

 .עצמובכוחותהשליםהברגותבחינותואתהספר
לארכיטקטורהסטודנטדוידזוןהנסהיה-1907ב

קומץעםביחד ,ייסד-1909בקלאסיות.ושפות

החדש""המועדוןאתברובם,יהודיםסטודנטים,

ב-בברלין.האקה'ב'חצרותהאקספרסיוניסטי

הניאו-ב"קברטמשיריולקרואהתחיל 1910

התרכזוסביבוהחדש","המועדוןשלפתטי"

 •אלזהביניהםשונים,ואמניםאינטלקטואלים
ג'וןהסופרחיים,גיאורגהמשוררשילד'לסקר

חיתהואחרים.מיידנרלודוויגהציירהוקסטר'

האלימותהסטודנטיםאגודותעלתירגקריאתזו

) , ,· 
, L . .!; )· 1 , 

/ ~i1' 
/ ~r, 

ד ,(._1 
;;. 

ל' : ,..,,.,.
/ 

מיידנרלרדרריגצייר:הרדיס,רןיקרב
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הקברים"שלוותונגדהמנופחים"וה"גנדרנים

פתאומיתבהתפרצותהגרמני.בדייךהפוליטית"
הולךשהזמןבתחושהומגלומניה,כשרוןשל

אתמחדשלהמציאאלהצעיריםשאפו ,ואוזל

עצמם.והחייםהפוליטיקההספרות,האמנות,

בלתיולחוויותלחייםשאפוהניאו-פתטיקנים

בלילותחייהםמתחאתהגבירוהםאמצעיים.

שמצדהודים,וןגםכךומין.סמיםשוטטות,של

נשאבשניומצדהקתוליותאלמשיכהגילהאחד

חייוכילומרניתןוהדקדנס.הבוהמהחייאל
נגדגמורההתמרדותהיוהודיםוןשלויצירתו

התרבותאתשהציבו-חונךשלאורםהאידיאלים

חייבכיוגרסוהערכיםסולםבראשוההשכלה

המוצהרתמטרתולרגשותיו.מעללהתנשאאדם

כך-שמושאתגתה,אתבצללהעמידחיתה

אירוני",גיחוך"תוךרקלבטאיש-גרס

המשורריםשביןהמוכשריםלאחדנחשבהודיםון

'דמוקרט',העתבכתביאורראושיריוהצעירים.

שלהקברטבערבי . Aktionו-'שטורם',

 ,שיריוממחזורושובשובקראהחדשהמועדון
שהלהיבהחלקים,עשרתבןהוואריטה","מחזור

הקהל.את

לנתקהחלהואמרגוע.לוהביאהלאהכתיבהאך

משפחתו.בניועםהקרוביםידידיועםיחסיואת

גיאורגחברו-יריבושלבתאונהמותובעקבות

יאוששלומעמיקהולךלמשברנקלעחיים,
אתולפרסםלולסייעניסוידידיוומבוכה.

לקחתמוכןשיהיהמו"לאזנמצאלאאךיצירותיו
המשימה.אתעצמועל

 1895דזוןודאנהוהנס

~ 
~ 

c=: 

~ן
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 1891 ,דזוןוידיומדהנס

אמניתחיתההקרובהבריתובת

הנינגס.אמיוהסופרתהקברטים

הנינגסמספרתשכתבה,במכתבים

בחדרםידידהאתלנעולנהגהכיצד

לשירשיצאהבעתהמשותף

משיגעוןסבלהודיםוןבקברט.
לעצמומסוכןוהיהרדיפה

בראשונהאושפז-1912בולאחרים.

במוסדמשפחתוידיעל

 ,בפריזוחיברחממנו ,פסיכיאטרי
לסירוגיןאושפזמאזוברלין.מינכן

דאגהמשפחתושונים.במוסדות

אתכךכדיבתוךואיבדהלחולה,

ראוידידיוואילו ,יצירתואלהזיקה
 ,הגאוןהמשורראתלכלראשיתבו

לחולה.להתייחסכיצדידעוולא

דוידזוןמשפחתעלתה 1933בשנת

הבןאתישראל.לארץהברלינאית
מאחוריהם.להשאירנאלצוהחולה

אתהנאציםשרפושנהבאותה

הודים,ון"המנוון"המשוררשירי

לטיפולהיהודיבמוסדאזששהה

שלידבבנדורףעצבים,בחולי
המוסד,פורק-1941בקובלנץ.

לא •לפוליןהועברווהצוותהחולים

ניצולים.נותרו

"סופעולם",שירורקאורראההודיםוןשלבחייו

<התרנגול Der rote hannבשםכספרוןשהוצא

דוידזוןהנס-הודיםרןיקרבנחשבכיוםהאדום).

וביןבגרמניה,החשוביםהמשורריםבין-

-70השנותמאזהמאה.שלהחשוביםהמשוררים

הספרלבתיהלימודיםבתוכנית"סופעולם"נכלל

לוחקבועבברליןהאקה'ב'חצרותהתיכוניים.

אתנושאתגיטרסלובעירספריםהוצאת ,לזכרו

טיבינגן.בעיררחובוכןשמו

דוידזוןמשפחתבנישלצאצאיהםהיוםחייםבארץ

 ,שיריואתלקרואעודמסוגליםאינםחלקםאשר
 •גרמנית.דובריםשאינםמאחר

שנדפסהכתבה ,הקיר"שעל"הדמותהדברים:מקור

סטראטנוורט;איונההעיתונאיתמאת Die Weltב-

קטלוג-הלילה"עםנאבקיםשליהשבילים"כל

(בעריכת-הודיסרןשלויצירתוחייועלהתערוכה

על ; 2001ברלין ,סטרומפלדהוצאתסטראטנוורט),

 .מאירישראלשלגומרתרפי

יקרבשלאחותו ,מרישלבנה ,מאירלישראלתורות:

השירים.ואתהחייםקורותאתשתרגםהודיס,רן

הודיסרןשלאחותואנה,שלבתהנוסבאום-דוכס,לחוה

לידינושהביאו ,דוכס-מולדואיילהחוה,שלולבתה

הדברים.את
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לגרמניהנתייחסאיך
לבביתרות

בברליןישראליםהספרבעקבותהרהורים

אמיץספדהוארבבלץ Dארשיל'ספד
שהיאבשאלהלגעתמעזהואומרתק.ה

הזמןלבניביותרהקשותמןלדעתי

שלולרגמניההנאציתלתקופהנתייחסאיךהזה:

אחדכלשלוגםככללשלנוגםשאלהזוהיום?

לאשאלאחדשכלחושבתאניכפרט.מאיתנו

הייתיאיךנוהג?הייתיאניאיךעצמו:אתפעם

ימים?אותםשלבמבחןעומד

ריגששהספדלומדרצונילהשיב,שאנסהלפני
משפחתישם.הייתיאנינוספת:מסיבהאותי

בברליןוהשתהתההמהפכהשלאחדמרוסיהבאה

ביתשלשניםאלההיובשבילישנים.כשמונה

ספדיבית"עממי",לזהקראואז-היסודיהספד

"קניון"ממיןחלקוהיהבפאזאננשטדאסהנמצא
 .רוחביאלאמסחרילא-היהודיתהקהילהשל
ספדוביתעשירה,ספרייהכנסת,ביתכללהוא
התנהלוהלימודים . 14גילעד

שעהלמדנויוםכלאךבגרמנית,

שאנימשוכנעתהייתיערבית.אחת

לארץוכשעליתיהשפה,אתיודעת
לגלותמופתעתהייתי 11בגיל

מזה.דחוקהאנישעדיין

ספדנובביתהראשונותהכיתות

הלכהלשנהמשנהאךמלאות,היו
היוההודיםכיונצטמצמה,הכיתה

ורושמיםילדיהםאתמוציאים

הכלליים,הספדלבתיאותם

שילדיהםרצוהםמביים.הגד

כךאותם.הסובבלעולםיסתגלו
שללמנייןעדשליהכיתהנתקטנה

היושלנוהמודיםתלמידים.

מאמציםבנוהשקיעוהםמעולים,
הכיתה.לגודללבשיםבליגדולים
עלינו-שעזבנואחדיכיליסופד

 .ונתמלאוהכיתותחזרו-ארצה

מבתיהיהודיםילדינזרקוהנאציםעלותעם

אבי'לפאזאננשטדאסה.חזרוואזהכלליים,הספד

לפניעודליהודיםהגוברתלאיבהמודעשהיה

כשסייםלארץהמשפחהאתלהעלות'בחדהיטלר
להטילרצהלאכנראה .העממיהספדיבתאתאחי
 .יגדמנבתיכוןיהודיתלמידייסודיעליו
איששלי'המודיםניסוהנאציםעלותאחדי

ישראללארץדדךלאבדדךלהגיעכיכולתו'
פחות.שנקלטוהיושנקלטו'היוהמנדטורית.

בארץחברימאתזכיתיאותם,שהקדמתיאני'

פיעלאףמיד'בידבקוהוא"יקית"לכינוי
השתייכתיאלא"שורשית",גרמנייההייתישלא

המזרח,מןהיהודיםה"אוסטיודן",שללקבוצה

הוותיקים.רגמניהיהודיעםבתעדנולאשמעולם

ביתופתחוהלכו'לאשלהםהכנסתלביתאפילו

הדירות.אחתשלמגוריםבחדדמאולתרתפילה

ליזכור ?באנטישמיותאישית,נתקלתי'האם
להביאאותישלחועשר.כבתאזואנימקדה

המאפייהאלאפויותלאעוגיותעםתבנית

האפייהתנודכינוהגים,היוכך-לרחובשמעבד

לדלתכשהגעתיוהנה,דיו.גדולהיהלאשלנו

והעוגיותמידי'נפלהוהתבניתמעדתיהיציאה,
התביישתי'כמובן'מהמגש.גלשוהלא-אפויות

אךזאת.עשיתיבכוונהלאהדיפחדתי:לאאך

-שועראזהיהבית-קומותבכל-הביתשוערת
כבד"אצלנוואמדה:נזעםמבטביוהעיפהיצאה

מפההגונהסטירה-לעשותמהיודעיםהיו

אתאמדההיא " ...אלהאבלמשם!הגונהוסטירה

עלכשחשבתילימים,קשה.ובאיבהבכעסזה

"אלה",האיבה.משורשימשהוהבנתיהמקרה,

העשירים,היהודיםהםלמעלה,שםהגרים

לשרתםחייביםהפשוט,העםבניואנחנו'
 ...לפניהםולהתרפס

נועדבתנועתחבריםהיינו

הצופים"אגודתיהודית,

לתנועהכשנרשמתיהיהודים".
ישבתידברים>רושמים(ברגמניה

במהשאל'והואהמדריךמול
אמדתי:שלך?אבאעוסק

מידוהעטאתהניחהואעיתונאי.

ואמד:ביהביטראשו'אתוהדים

אומדשאינואחדסוף"סוף

סוחרפירושוקאופמן'קאופמן'!"

זכורזהרגעגםעסקים.אישאו

בדובםהיובברליןהיהודיםלי.

בעלימבוססים.אמידים,אנשים

סיבתזוחלילה,אגיד'לאעסק.
עםמשתלבדקזההאנטישמיות.

עמוק,הנטועההיהודיםשנאת

טיפהעודלדוד.מדודהעובדת
ההסתה.בכוס

ברליןוילהלם,פריזריךגימנזיום
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 1910ברליןפרידריכשטראסה,

הנוערבתנועתהיטב.ליזכוררגעעודלאחרונה,

אחדיוםלטבעיוצאיםהרבה,מטייליםהיינו

ובאחרוןבחופשות.מחנהועורכיםבשבוע

עמדאגם,לידבחורשה ,שהשתתפתיהמחנות

ואתאותי ,אותנובירךהמפקדובשעתהמדריך

ישראללארץועוליםמהםנפרדיםשאנו ,אחי

חגיגירגעהיהזהפלשתינה.אזלהשקראו

נדמההנהכיפעםלאחשבתיכךאחרומרגש.
העומדיםלתנועה,חברישהם,ההואברגעהיה

קרקעעלעומדיםשהםמרגישיםדגלם,סביב

מאיתנונפרדיםוהםיציבה,תרבותשלמוצקה
-סכנותומלאהונידחתצחיחהלארץהיוצאים
שהכולכדיבלבדמועטותשניםהיוודרושות

לרגליהםמתחתבוערתתהאשהקרקע ,יתהפך

מקלט.ומחפשימבוהליםיהיווהם
בהם.נהגנולאויפה ,אלינוהגיעו ,כאמורחלקם,

הביאוהםשלנו.לחברהטובמשהותרמוהםאבל
"כל-ומהודרת,קשהבכריכהספריםארגזיאיתם

-גרמניםומשורריםסופריםשלכתבי"
מהם.להיפטראיךכךאחרידעולאשיורשיהם

למדוהם .פסנתרואףכינורנגינה,כליהביאוהם

מןלעולםנגמלולאאםגםובחריצות,עברית

שעושיםכמו-אומריםהיולאהגרמניהמבטא
-תל-אביביבתיכוןשלמדושליהנכדיםלמשל
אלאהביצהאתהכירושלאהם,יבוא","אני

משקיהקימולצלחת,המחבתמןגולשתכשהיא
ודוקטוריםהשבים,ברמותלמופתעופות

איתםוהביאהםבלול.לעבודלמדושביניהם

ולאןו"בבקשה","סליחה"אומריםוהיונימוסים
יודע.אינואישנעלמואלה

בכמהלארץלעלותהקדימה ,כאמור ,משפחתנו

ומעברכאן.בשבתנושמענוהזוועותועלשנים,

איךהלא-פתורה:השאלהתמידאורבתלזוועות
ועוד ,דורשעבראחריהיוםשללגרמניהנתייחס

עוז-פניהשללספרהאותנומחזירוזהדור?

זלצברגר.

אחת,תשובההשאלהעלמשיבהאינההיא

חוקרתהיאשיחה,בניאתמדובבתהיאנחרצת.

שלאחדבקצהשבהווה.ודבריםשבעברדברים

 ,נסקישלואברהםשלשירואתמביאההיאהקשת
לאנצחועדנשכחלאנצחעדכינשבעאשר

נוכללאלשכוחכייודעתעוז-זלצבררגגםנסלח.
כרויהאוזנהאבל .אותנוהסמיךלאאישולסלוח
האחרים.הגרמניםשלדבריהםאתגםלשמוע

זיכרונותיהבספרשקראתיהניתוחעלינאמןואכן

גרמניםאלי"כשבאיםזה:אתשעברהאשהשל
שזהיודעתאניראינו'לא ,ידענו'לאואומרים,

אבל ,'ידענוואומריםכשבאיםאךאמת.לא

עלולמחאהקולמשמיעשהיהמיכל .פחדנו

חייאתלסכן ,בחייושהשיגמהכללאבדהיה
היהלאולכך ,שלוחייוואתילדיווחייאשתו

משאירהאניכךליכשאומרים-אומץ',לנו

לומריכולמאיתנומי ,ואכן ,"להידברותפתח

הזה?במבחןעומדעצמוהואהיהאיךבוודאות

נוכללאזאתגםהעתיד?לנוצופןאפואמה
ישבתי ,מכברלא ,האחרוןבחורףאבללדעת.

ביןכדורסלבמשחקלצפותהטלוויזיהמסךמול

ברלין.שלהנוערקבוצתוביןתל-אביבמכבי

העינייםכלהופנוהמשחקתחילתלפניוהנה,

חנוכייהבושהוצבההברלינאיהמגרשלאמצע

עםוביחדניגשצעירגרמניוספורטאיענקית,

היהזהחנוכה.שלחמישינרהדליקושלנובחור

כלהלוואיוחשבתי,מרגש.רגעבשבילי

ויושביםאחת,לשעהמעפרמוקמיםהמנוולים

 •וכלות...רואותועיניהםהאלהביציעים
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ירושליםכרחובותעגנון ~ 1~
ארזישחר

עגנוןלש"יהמעשיםספרבעקבותסיור

הואכןפיעלואףאמונהבעלשהוא"אדם
עצמו"עםלהילחםמוכרח

עגנוןש"ימתחקהוכתיבותיוימיולכ
הסועריםיגוריםחבהשלמתאחר

להתגלותכמהההיוצרנפש .בנפשו

היאמתרפקתהימנה.ונחבאנעדרוהואהאל,

נסערתהתחדשות,תאבתאךעברמנהגיעל

חוששתבעודהלארצההאומהשלהחדשהבאהבה

שלה.קדומיםממקורזאתאהבהשלמניתוקה
לעומתזההשוצפיםזרמיםמזרמיונבהלתכושלת

אשרוישראליותיהדותשלניצןאותוולעומתזה

היאתוההאלהכלעללחיים.מתנוצצותעתהזה

פשר.ומבקשת

האמיתית,השלמותסודלעגנוןלוהשחהוהנה,

לכדיאלוניגודיםמתמתקיםבהטבעית,העל

ירושלים.העירהיאותקווהאורעוטתאחתמסכת

תלושיםהנראים Iהאגדי Iהחלומי Iהאידיאלי

הממשיתהמציאותחלקיהםומנותקים,

שלחישוףהמופלא,רקבירושלים,הירושלמית.

המעניקהואהוא,ודווקאהואולפנים,שלפנימה

הראויההמציאותתוקףאתשבשטחלמציאות

חליפות,וברגלבע.טבירושלים,בשיטוטיולשמה.

שלירושליםשלהחיהבבואתהאתעגנוןמבקש

רקשלמות.לוהמראה Iשלוירושליםשמים,

 1האלביןלבינוהמחיצה''תסתלקזהגילוימתוך

יוכלזהגילוימתוךרקחליפות,ומתגלההנעלם

אללחתורהמאירה,אספקלריהמתוךליצור

מבקש.הואאותהושמיםארץביןהשלמהאותה
ברחובותקוראיואתמובילעגנוןכאשר Iלכן

בירושליםכלקודםמובילםהואירושלים,
בבקשומשוטטהואעימם Iשלוהמטאפיזית

האדם.אהבתהעם,אהבתאלוהים,אהבתאהבה:

םינחשפאלוהיועםעגנוןשלהמרתקיםיחסיו
סבפרהמעשים.ספרבסיפוריהקוראלעיני

אלההתגלות,אלדרכועגנוןעושההמעשים

קשיםלבטיםלאחרהסובייקטיבית.האמונהחווית

מודרניים,גורמיםעם Iהזמןסערותעםומאבקים

גיסאמחדהאהובותהגלותיתוהיהדותהעיירהעם

נפשועםגיסא,מאידךומנוונותקבעוניותאך

אלשואפתאךלעברהמחויבת

האמתאלעגנוןמגיע Iידהעת
והואהאללופותחפתחהמטאפיזית.

באופןקשורהמעשיםספר .בונכנס

הואעניינוכלשהרילירושלים,הדוק

 1בעירושוכןוהאל Iהאלבקשת

היאירושלים Iלכןבירושלים.

שנעסוקלסיפוריםרקעהמשמשת

בהם.

לשנהואכנסעליהםואענהאשבתשובה,

 *.) 196<עמ'חובותבלאהחדשה

שלמנוחתואתהטורדיםאלומכתביםמהם

ועםמורכבים,היותרהסיפוריםאחד

הואבמשמעותם,ברוריםהיותרזאת

ובונפתחבו ,) 1946 ("התזמורת"

לפענחננסהבמהלכוזה,סיורנסיים

השוואותבעזרתהסיפוראת

מתרחשהסיפוראחרים.לסיפורים

חשבוןזמןשזהוהשנהראשבערב

חשבוןעורךאכןוהאני-המספרנפש,

עתה,עדבחייוהנהגתועלנפש

חדשהלדרךפורץהואובסיומו

ומפתיעה:מרעננת

יוםבכלהייתי.עסוקכולההשנהכל

יושבלילהלחצותעדהבוקרמקיצת

מתוךעתים .וכותבשולחנילידהייתי

השפעתמתוךעתיםהרגל,

קוראיםאנולבנושבעזותהקולמוס,

דעתיהסחתיכןגללהקודש.רוחלזה

לאבהםנזכרתיואםענייני.משאר

שהגיעכיוון .לדחותםאלאנזכרתי
ארנוןדנצ'וצילום:שערים,במאההדסים

הדוארלבנייןנסורהנושאלבירורהמספר?חדשהשנהלעצמי,אמרתיהשנהראשערב

 • 32יפוברחובהמרכזיבלאהנחתיהרבהומכתביםובאהממשמשת
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המרכזיהדוארבניין-א'תחנה

מאודחשובחלקנוטליםוהמכתביםהדואר

משמעותםהמשעים.ספרשלבסימבוליקה

-המשעיםספרמסיפוריאחרבסיפורמפורשת
הסתם,מןמשחק,בוגםאשר-שלימה""פת

תפקיד:שלפנינוהדוארבית

חלונו.עלאחדזקןלידפקוהולךנגררשאניעם

יקותיאלהדוקטוראתוראיתיראשיאתהטיתי

שמחהושמחתיאצלורצתיבחלון.עומדנאמן

כיווןעוינים.ודבריוהואגדולשחכםלפיגדולה,

שבאעדביתולתוךצפיתינתעלם.לפניושעמדתי

שלוםלוהחזרתי .שלוםליונתןאצליועמד

שהיוהגדוליםהדבריםמאותםלשמועוהמתנתי

 .מפיולשמוערגילים

וילדי.אשתילשלוםנאמןהדוקטוראותישאל

הםעדייוצרתי,ליהזכרתלוואמרתינתאנחתי

 .ישראללארץלחזורומבקשיםלארץבחוצה

חוזרים?איןמהמפנילחזורמבקשיםאםאמר

עקבהואאמרכאן.ישעיכובואמרתינתאנחתי

 ...עיכובעקוב
בלומהגערהוכמין Iכלשהןפתוחותהיושפתיו

בושזרקההמופלגוזקנועליהן,תלויההיתה

הגדולכיםגלים,גליםונעשהנתקמטשיבה

ספרו.עלמדברוהתחלתיבלביעצה

מןיש .הדיעותרובעליונחלקוספראותו

האדוןמפיבושכתובמהכלשאומריםהחכמים

דבריועלהוסיףולאנאמןיקותיאלכתבו ) .... (

יקותיאלאומרוכןכלום.ולאמדבריוגרעולא

עצמומפינאמןאלאכי,לאאומריםויש .נאמן

ואהדשלאאחדבאדוןדבריואתותלהכתבו

מימיו.אדם

ברם .הספראותושלטיבולפרשהמקוםכאןאין

טיבושנתפרסםשמיוםלומרצריכניזהדבר

בנישמקצתלטובה,קצתהעולםנשתנהבעולם

טבעםאתקצתושינומעשיהםאתתיקנואדם

הכולעושיםלהיותאיבריהםאתשמכווניםויש

בספר.שכתובכמו

הפלגתינאמןלדוקטוררוחנחתלעשותכדי

חטיבהשהואמודיםהכולואמרתיספרובשבח

פניונאמןיקותיאלהחזירבה.כיוצאשאיןגדולה

לביאתוטירפתיעמדתי .לווהלךוהניחניממני

שאמרתי.מהכלעלוחרטהצערמתוך

וכשעמדתיעברתו.לישמרלאנאמןהדוקטור

להביאםמכתביםצרורליונתןובאחזרלילך

אתהנחתיבאחריות.ולשלחםהדוארלבית

הבטחהדרךלביעלידיונתתיבחיקיהאיגרות

 .) 145-144(עמ'באמונהשליחותיאתשאעשה

אלאאינונאמןיקותיאלהפשטפיעל

שאחדנאמן','עבדע"ה,רבינומשה

'יקותיאל'.היהחז"לפיעלמשמותיו

מיוחדספרלנומוסרנאמןדוקטור

 ) .... (האדוןמפיבושכתוב"שמה
כנהוגנקודותשלושכאןאיןכתבו",

המפורש,לשםרמזזהוארבע.אלא
הכול"אמרתיאותיות. ,,בןשם

שאיןגדולהחטיבהשהואמודים

מעונייןנאמןדוקטוראיןבה",כיוצא

מסתכלתאוהדת,ספרותיתבביקורת

למעורבות,אותנוקוראהואמהצ.ד
מתחילההמחויבותלמחויבות.

הספר'אתהנושאלעםבהשתייכות
לשלוםהמספראתשואלוהדוקטור

לגשתניתןכךאחרוילדיו.אשתו

נותןנאמןוהדוקטורהספר'לגוף
ספרשלמגופואגרותלמספר

ולשלחםהדוארלבית"להביאם

היכןכן'אםהמכתבים,באחריות",

וכאןוזברותיה,משהתורתמצוות

יופצושדרכוהדוארביתשלחשיבותו

חוצה.

חמתועלישהעליתינצטערתיזועף.שהואבשעה

נתתי .הקטניםבדבריםעמיליטפלאותווהזקקתי

למחויבותהדואר'לביתהדרךאולם,

בהגםפשוטה.אינהולמצוות,לתורה

עיכוב:עקובועקבעיכוביםיש

ללכתנמלכתימציקני.הרעבהתחיל

ואמרתיביחזרתישהלכתיכיוון .תחילהולסעוד

כיווןלסעוד.אלךכךואחרהאיגרותאתאשלח

שאנייודענאמןהיהאילובלביהרהרתישהלכתי

עצמיפניתיתחילה.לאכולמזרזניהיהרעב

 .האוכללביתוהלכתי

כוחשבאעדפסיעותושלוששתייםפסעתילא

העלהפתאוםדימה.לאומהדימהמההמדמה.

ישחולהאדםליאמרתיחולה.שלמיטתולפני

וכתבנאמןלדוקטורעליווהודיעואחדבמקום

למהרצריךאניוהרירפואהנאמןדוקטורלו

רגליעקרתיהדואר.לביתהאיגרתאתולהביא

 ...הדוארלביתלרוץ
שתילפניושהיואדםשלשמחתולהביןקל

לילךצריךשהואלונדמהזהלשלהטהדרכים,

לילךצריךשהואלונדמהזהלשלהטהבזה,

וכיוון .בהלילךצריךשהיהבדרךהלךלסוףבזה,

מפקפקשהייתיאפשרתמיה,עמדתישהלכתי

הקליםענייניאתלהקדיםוביקשתיאחתשעה

שעהיצתהלאנאמן.דוקטורשלענייניולפני

(עמ'הדוארביתאצלעומדשנמצאתיעדקלה

147-145 (, 
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שצריךבדרך"הולךשהואלמספרעתהנדמה
אצל"עומדנמצאכברהואוהנהבה"לילךהיה
המעכבאתאךשליחותו'ימלאוכרבהדואר"בית

הבאה.בשורהרקלפגושעתידהואלכלהמרכזי

הישנה.המרכזיתבתחנהאותונפגושאנו

הישכחהמרכזיתהתחנה-ב'תחנה

ה-לשנותעדשכנהיפוברח' 46מס'ביתבחצר

זובתחנהירושלים.שלהמרכזיתהתחנה 60

האחרוןהאבטובוסאתהאני-המספרהחמיץ

עיכובבעקבותזה,שםהנושאבסיפורלשכונתו'

לאשריטמרשלמרעתושריט.מרשענבו
זקנושלרוחואףהמספראתלחלץהצליחה

היהודית,המסורתאתשמייצגזה,זקןהצדיק.

כשיצא<אך>אחרמעולםעצמו"הטריחאמנם
משמשיםהיולאעדייןהזההעולםמן

לשמשהצליחלאולכן ,) 111<עמ'באבטובוסים"
בין ,הללוהיחסיםהמודרני.בעולמנודרךמורה

היהודיתהמסורתלביןוהופעותיוהמודרניהעולם
ספרשלמאושיותיוהםהיהודית,והאמונה

כשנגיעבסיורחלקלהםנייחדואנוהמשעים,

שאנוזו'בתחנהשערים.ולמאהקוקהרבלבית
השטני,בדמותדווקאנתמקדבה,מצויים

שריט','מרהשםאתכאןהלובשת

ספרשלרביםבסיפוריםמופיעההשטנידמות
הסיפורשלבתוכואנוושרוייםהואילהמשעים.

הסיפורהואשלימה"ש"פתומפנישלימה""פת

והמפורטהברורבאופןהרעאתעגנוןמתארבו

הואהלא-זהסיפורשלהשטניאתנכירביותר'
גרסלר.מר

אצלעומדשנמצאתיעדקלהשעהיצתהלא

מרכבהבאהליכנסמבקששאניעדהדואר.בית

עכשיותמיה,עמדתישם.יושבאדםוראיתיאחת
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אדםלונוסעבעירמצויהסוספרסתשאין

ביותר,שמתמיהומהסוסים.שנישלבמרכבה

אתשמטהדרכיםבעוברישחוקלועושהשהוא

עיניהגבהתימהלכים.אדםשבנילמקוםסוסיו

שהיהגרסלרמרזהוגרסלר.מרשהואוראיתי

אלאלארץ,בחוצהחקלאיספרביתנגיד

נוסעהואוכאןסוסעלרוכבהיהלארץשבחוצה

נימוסין'ובעלמשכילאדםהריוהוא ...במרכבה

מחמתניכרבשרואיןבשרבעלשהואפיעלואף

 ...השכלתו

שבמכירי.המיוחדיםמןהוא,מכיריזהגרסלרמר

שעמדתישמיוםאפשראותו'מכיראנימאימתי

שמיוםאומראםאפריזולאאני.מנירודעתיעל

פיעלואףאהבתנו.פסקהלאאותומכירשאני

חביבשאנילומריכולניאוהביוכולוהעולםשכל

לימראהוהיהעימישטרחמכולם,יותרעליו

היהמהםעייףוכשהייתיהענוגים.מיניכל

לוניתנהיתירהחכמהחכמה.בדברימשעשעני

שלמדתהחכמותכלשמערערתגרסלרלמר

אלאגמול,תשלוםביקשלאומימיואחר.ממקום

ימים,היוהה,טובתו.שמקבליםושמחונותןחונן

לאותועדלשעשעניזריזוהואבחורהייתיאני

 .באשעלוקנייניוכלביתינשרףשבולילה

שכניעםגרסלרמרלוישבביתינשרףשבולילה

היהמומרישראלזהשכןבקלפים.עימדושיחק

סחורתובתוךלמטהדרהיההואאריגיך.מוכר

סיפרלמחזורמחזורבין .ספריעםלמעלהואני

שכלסחורתו,עלעליהקופציםשאיןשכנילו

המלחמה,בימותשנעשוהםניירשלאריגיו

שלאריגיךלעשותחזרוהמלחמהומששבתה

בגדלולעשותרוצהאדםואיןפשתים,ושלצמר

תוךומתקרעיןשמשתתקיםהמדומיםמאריגיך

ממש.אריגיךלוליקחשיכולבזמןלבישה,כדי

באחריות,אתהמובטחגרסלרמראותושאל

לוהדליקמשיחיםשהםעםאני.מובטחלואמר

לתוךזהגפרורזרוקואמראחתציגרהגרסלרמר

אתוהדליקהלךאחריות.דמיוטולזואשפה

שהיהמומראותו .כולוהביתונשרףסחורתו

שלאואניסחורתודמיקיבלבאחריותמבוטח

ומה .נפשבפחייצאתיקנייניאתהבטחתי

דיניםעורכיעלהוצאתיהשריפהמןלישנשתייר

העיראתלדיןלתבועגרסלרמראותישפיתה

אתשהגדילואלאעודולאביתי,אתהצילושלא

משתההכבאיםעשולילהשבאותוהדליקה.

ושכרשרוףייןכליהםאתומלאוונשתכרו

אש.הוסיפולכבותוכשבאו

גרסלר,ממרכךאחרנתרחקתיהסיבותמסיבות

מפנילעולם,ממנושנפטרתיבעיניהיהוקרוב

ומפניביתינשרףשבעטיועליושהקפדתי

אותםנאמן.יקותיאלשלבספרועצמיששיקעתי

ישראללארץלעלותעצמיאתהתקנתיהימים

אתשהנחתיומתוךהזמן,תפנוקיכלאתוהנחתי

שעליתיכיווןגרסלר.מרהניחניהזמןתפנוקי

שבאותהגרסלר,-תחילהלינזדמןמילארץ

נסעתישאניאלאהוא,נסענסעתישאניספינה

נסעוהואהעניים,כדרךהתחתונהבדיוטא

 ,) 149-147<עמ'העשיריםכדרךהעליונהבדיוטא

ביותר:הברורהבצורההדבריםאתמציגעגנון

לאחר ,הדוארביתאלהסף,אלמגיעשהואעם
נאמןדבריכלאתלקייםההחלטהבושגמלה
גרסלר.מראתפוגשהואשםדווקאבאהבה,
מקורהואגרסלרכילמספרברורהשרפהלאחר

נאמןשלבאמיתותיושוקעוהוא ,צרותיוכל
 .ישראללארץבקדושהעולה ,מקומוומשנה
בדרכוושוב ,עימדעולהגרסלראותווהנה,

לב,ושובתיתירהחכמההמלאההמצליחנית

עלזאתכלהעשירים.כדרךהעליונהבדיוטא
אלהגיעולפניצעדהמספראתלהכשילמנת

השלמה.הינאמנה'ההצלחה

הבית.אבדןהואשקראנובקטעחשובנוסףעניין

 .המטאפיזיההצלהגןערהואעגנוןאצלהבית,
וההתחבטויות,המשוניםהמאורעותשלבסיומם

כךביתו.מולועומדשבהואכאשרהגיבורניצל

במצבהגיבורשרוי"ידידות"בסיפורלדוגמה

כלשדחפועדעברהלבי"נתמלאבעייתי:נפשי

בכלאותהוגידפתיממקומיקפצתי .עצמותי
אמרתישידעתיגנאישלמילהכלגידופיך.מיני

המספרואילךזומתקרית ,) 121<עמ'בפניה"לה

בחזרהלהצלתועד ,דרכואתמאבד ,מסתבך

בסיפור:האחרוןבמשפט-ביתו-העליוןלמקומו

עומדעצמיאתוראיתיהנאותעיניושתי"האירו

משמעותייםבתיםארבעה ,) 125<עמ'ביתי"אצל

לו:אבדומהםושלושהבחייו ,לעגנון ,לוהיו

במלחמתאבד ,אביוביתהוא ,הראשוןביתו

שמה,שירדלאחרבגרמניה,הראשונה.העולם

השניהזמניביתוכאשרהגדולאסונוהתרחש

זה,אירועהגדול.ספריואוסףעםבאש,עלה

ב"פתשקראנובקטעבפירושעגנוןשכתבכפי

ביתואתלקבועלהחלטתוזרזשימששלימה",
לרדפו.המשיכוהאסונותאולםישראל.בארץ

תרפ"טממאורעותקשותסבלהשכונתותלפיות
-3000וכנפגעעגנוןשלוביתובידודהבשל

עגנוןדבקהמאורעותלמרות .נשמדוספרים
עדהקייםביתואתבהבנה 1931וב-בתלפיות

היאכאןלהתבוננותהראויההנקודה .ימינו

הביתלשרפתעגנוןשמייחסהרבההמשמעות

מהווהזהמעשה .גרסלרמרשלשטןכמעשה
 ,למספרמשמיםואותסימןמשהופטאליבאופן

ישראל.ארץאללשובעליווכיהדרךזולאכי

בהמבורג,שפקדוהשריפה,אסוןאתמפרשעגנון

המותרמןלמעלהבשהייהרשעים,עםבהתחרבות

אלוהיםאצבעבעיניוהיאהשרפהחטאה.בארץ

ניצחתהוכחהמרגמניה.לצאתההכרחעלהמורה
מספקובגורלםבבתיועגנוןשרואהלסמליות

דבריונושאעגנוןהנובל.קבלתבטקסנאומולנו
שהעולםהנשגביםהרגעיםבאחדהעולם,לפני
כמחציתמקדישהואוהנה ,לבניולהעניקיכול

כן,אםזהו,וגלגוליהם.בתיולסקירתמדבריו

העגנונית.בפילוסופיהמאודעדחשובדרךציון

מאגרותיוהמספרשכחגרסלרעםפגישתולאחר

שנזדמןלמלוןלגשתוהחליט ,נאמןדוקטורשל

רעבונו.אתולהשביעראשונהלו

קמניץמלון-ג'תחנה

מלוןאלגרסלרעםפגישתולאחרמגיעהמספר
הנאיםובסידוריוהמרווחים"בחדריומפורסם

ובאורחיםהטוביםובמאכליוהזריזיםובמשרתיו

ניתן .לעצמוארוחהבומזמיןוהואהמכובדים"
המלוןשהיה ,קמניץמלוןהואזהמלוןכילשער

מזמיןהמספרלחומות.מחוץהראשוןהמודרני

איננוהואדברשלבסופושלימה","פתבמלון

עלויתרמזונואתמפילהואשכןלכלוםזוכה

שולחהואאיןהמכתביםאת .מקבללאהואכן

המחרתויוםהלילהכלבמלוןננעלוהואהואיל
נתלכלכואבלאבדולאהמכתביםשבתון.הוא

אךבחוץעוברגרסלרמרוביין.ובטיטברפש
במלון.הכלואהמספרשללקריאותיושועהאינו

המספרעלעוברשדיםורדוףרגוטסקיאימיםליל

המלוןמשרתיבאיםבבוקרלמחרתרקבמלון.

מיהוושאלוצוחקים"התחילואותו:ומחלצים
אותוזהו ,ואמרהמלצרבאכאן?שמוטלזה

 ,) 155<עמ'שלימה"פתשביקש

ומבלבל"מוזר ,"קצרהואשלימה""פתהסיפור

הרשויותבשלושדנועתהעדקורצוייל.כהגדרת
הטוב,העליונה,הרשות-האחתבו:המשחקות

יורחבזובדמות(הדיוןנאמןיקותיאלשלדבמותו

קוק).הרבובביתהחוליםבביתהבאותבתחנות

השטנית.הדמותהרע,,היצרגרסלרמר-השביח

כפי ,בלבטיוהנתון ,עצמוהמספר-והשלישית

שלהסיוםובמשפטהפתיחהבמשפטשמצוין

אשתיהפרק,באותוהייתיבודד"אדםהסיפור:

יחידיכשתיירתיואנילארץלחוצהיצאווילדי
עלי",מושלכתחיתהמזונותיטרחתוכלבביתי

לדעתביניהם?הנבניתהיחסיםמערכתמהיאולם

יותראורהזורקהוא"המלבוש"הסיפורברזל
הרשויות:שלושביןהיחסעלאחרסיפורמכל
העליונה.והרשותהמונעהשטני ,האני

פנותעםבמלבושועוסקיושבהיהאחדחייט

והאריגהשרלשםעשויהיההמלבושהיום.

בביתשבעשיךהאריגיןמןשבמובחר,מובחר

לאועיניוהיהזקןהחייטהשר.שלמלאכתו

והחמההיו,רפויותידיוואףצרכןכלשימשו

נגמרה.לאעדייןוהמלאכהלשקועעמדהכבר

נטרדמאירההחמהוחיתהיוםשהיהזמןכל

הם,בלאאפשרשאילושנדמובדבריםהחייט

המלבושאתלהביאהשעהוהגיעההיוםמשעבר

אבל .בהםצורךהיהשלאוהכירראהלבעליו

שה).הנה,<עדלשרהמלבושאתלהביאישצורך

ביתאלמובאהחייטידוע:הסיפורשלהמשכו
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אמת .בקברוראהלאהרבהשטובותיכולים

אלועבדיואבל ,רחמניהואברוךשהקדוש

 .ואכזריםומריםוקשיםרעיםחבלהמלאכי
שלאהמלבושולעניין .למטהכמולמעלה

ולא ,שטינפואלאעודולאהחייט,השלים

לוישמלבושיםהשרשאיבדו.אלאעוד

אבלאחד,מלבושעללוותרויכולהרבה

מןשנעשההמלבושאתשאיבדהחייט

יענהמההשרשלמלאכתוביתשלהאריגים

המלבושהיכןאותולכשישאלויאמרומה
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ירושלים""אשללמלוןפרסומת

גמרלשםארכה ,מקבלואףומבקש,השר

ראשית .מנצלהואאיןהארכהאתאמנםהעבודה.

 ,קאשיפענישלקערותשתירבעבתנותסועדהוא
דיוניעליוםרבעישלושהמבזבזהואכךאחר

בהנכשלשכברתוחלתחסרתקטנהפוליטיקה
למעשהאךהם"בלאאפשרשאי"שנדמודרבים-

נמשךהואאלולדיוניםבהם",צורךהיה"לא

שבפונדק.הבישולריחותאחריהימשכותומתוך

ואינווהואילהמלבושאלהחייטחוזרלמחרתרק
אתאשתולומביאההצהרייםשולחןאלבא

העבודה.חדראלהתבשיל

מידלאדםשניתנההנשמה,היא'המלבוש'
הוא,חסדרבלמלבושהמצפההאדון .קובו

יעלהאםאכזרים.-עבדיואבל
אתלהשליםהחייטבידי

רבב,ללאלהחזירוהמלבוש,

שכרו.עלויבואהאדוןאליגיע

מלאכיבידייפול-לאאם
שהחייטעקא,ראהחבלה.
וליי"ש,לתבשיליםמתפתה

מזדהם.בידיושהופקדהמלבוש
מפניהסף,אתעברלאהחייט

לו.שניתנהההזדמנותאתשהחמיץ

בדומה ,שלימה"ל"פתשמשתוקקמי

המלאכההשלמתאתשזנחלחייט
ייפולוהיי"ש,הבישולריחותבשל

קיימת,ההזדמנותרגסלר.שלבחרמו

מובחרהואהאריגקיים,הדוארבית

ניתן-נתונההרשותאך ,שבמובחר

להחמיצה.וניתןההזדמנותאתלנצל

ואביוהואיבואמחראווהיוםשבאנגליהבורדוי

מראמראיי,אייאיי .החדשביתנואתלראות

פלאימרשלביתועלעליומספריםהריאנדרמן,

 ,) 106(עמ'פלאים
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סכנתהיאלמסעוהיוצאה'אני'שלהמוצאנקודת
מחלהבשללמיתהצפוייםוהאחותהאבכליה.
הדמותמתגליתהמסעבעתבשם.כונתהשלא

מחוכמותבדרכיםהמבקש-אנדרמן-המכשילה

מבורדויהואאנדרמןהישע.מחפשאתלעכב
כאסוציאציהבור-דוויהיאבורדוישבאנגליה.

מרמזבאנגליה,השטנישלמוצאולגיהנום.ברורה
האנגליתבמשמעותוהשםאתלקרואלקורא

U nderman -במשמעותוולא ,תחתוןאיש

חולים""ביקורהחוליםבביתאגףכיום .הגרמניהחוליםבית

 .המלבושעלרוטבקצתנשפךאוכלשהואעם

השולחןנזדעזעמחט.דקותוכאילוהחייטקפץ

המלבושעלנשפכה,ולהיכןהקערה,כלונשפכה

אצלוהלךהמלבושאתהחייטנטל ...השרשל

והניחוטהוריםבמיםהמלבושאתכיבסהנהר.

 ,לעצמואומרכשהואלהתייבשהנהרשפתעל
המלבושיתייבשזמן.השרליקבעשלאטוב

יפהאותוואגהץמגהץואקחלביתיעימוואחזור

לתוךהחייטקפץהמלבוש.אתובלעדגבאיפה.

היה ...החייטאחריורדףהדג.אחריורץהנהר

אםעצמואתלהציל,אםומתאמץבמיםמפרפר

חבילותהקיפוהולכךכךביןהמלבוש.אתלהציל

אותו.דקרוואלובואחזואלואצות.שלחבילות

עלהגליםטפחוהאצותמתוךעצמווכשהוציא

עדייובלבדאחדדבר .עשתונותיואבדוראשו.

ואבדמלבושהשרלושנתןמוחו,עלהקיש

כוחו.ואבדעשתונותיוכלאבדולסוף ...המלבוש

לצאת.ורגליוידיומצאולאאדיריםבמיםצלל

לסוף .ליבשההמיםאותוהקיאוימיםכמהלסוף

בגדיאותוהלבישוגופו.אתמצאוימיםכמה

לקבורה.והביאוהועולם

אנולשעראבל .יודעיםאנואיןבקברומצאמה

המשחקותהרשויותשלושעםיחדשכזוהזדמנות

הרופא","אלבסיפורגםלמצואניתןתפקידבה
"ביקורהחוליםבית-הבאהבתחנתנונעסוקבו

חולים".

חולים""ביקורהחוליםבית- ,,תחנה

הסיפוריםבאחדנעסוקחולים""ביקורבביה"ח
קוצרלמרותהמשעים,סבפרחשוביםהיותר

 :הרופא""אלהוא ,יריעתו
כרוכההיתהלחהומטליתחולהמוטלהיהאבא

קשהודאגהיהחולמןמיוגעותהיופניוראשו.על

שיודעכאדםהכחולות,עיניואתמכהההיתה

עלהםיעליהאמהיודעואינוקרובהשמיתתו

שכבהאחרבחדרכנגדוהרכים.ובנותיובניו

מיניבשניחוליםהיושניהם .הקטנהאחותי

 .שםהרופאלהםקראלאשעדייוחלאים,

אפוניםוהוציאההבישולבביתעמדהאשתי

הקרירהלתוךשהניחתםלאחרמתרמיליהם.

סמוךבדרך ...הרופאאצלעמיוהלכהנתעטפה

ונתןאנדרמןמרמצאניהשחורהגשראצלוקרוב

להיפטרוביקשתישלוםלוהחזרתישלום.לי

מעירבאשהואליוסיפרבידיהחזיק .ממנו

אנדרמןאחר.איש- Andermannתיהגרמנ

החדשהביתואביו.הבןשללביתםיסורוואביו

עגנוןמספרשלימה"ב"פתשחרב.זהבמקוםבא
מפרשעגנון •גרסלרשלבעטיושנשרףהביתעל
בהתחברותבהמבורגשפקדוהשריפהאסוןאת

בארץהמותרמןלמעלהבשהייהרשעים,עם
המורהאלוהים,אצבעבעיניוהיאהשריפהחטאה.

שהוא ,השטןאולםמגרמניה.לצאתההכרחעל

בא"י.גםלומניחואינולאדםנלווההרע,היצר

בתוךהשוכןהשטןמןלהיפטראפשרותלאדםאין
עלשהוקםהחדשהביתאליבואאנדרמן .תוכו

הישן.חרבות

מתכונותיובכמהמיוחדאםגם-מקבילאנדרמן
גםנמצאתזהבסיפורשריס.ולמרלרגסלר-

הרופא.וזהושליליתוחלקהחיוביתשחלקהדמות

מהסיפורקלייןגדליהמרהיאדומה(דמות

מזורלהביאאמורהרופאגיסאמחד"המכתב",)

אצלשקבועהיחידהפרטגיסא,מאידךלמחלה.

"שבתשע-פעמייםהמופיעפרט-הואהרופא

ושותהחבריואצללילךהרופאשלדרכושעות
אתמוצאה'אני' ,) 106<עמ'הלילה"כלעימהם
האדםתרדרכים"בשתיהרופא.אצלרפואתו

השיכרוןבדרךהאחתמרפא.אחריהחילוני

במקרה-למדעפנייהידיעלוהאחרתוהשכחה
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ו
ערבכלהרופאשלהשתכרותולרפואה.רנן (ו:

הדרכיםשתישלערכןעלמעידהחבריובלוויית ~
הרופאאלהמסעכימאמיןאינועגנון •יחדגם ~ ==== 

טכנייםאוקיומייםפתרונותטוב.בכייסתיים ~ 1

הקטנה.האחותואתהחולההאבאתיושיעולא ~

יועיללאלשכרהשותהרופאשם.לואיןחליים
כיבכלליודעהואאםספקהרופא,לחולי".לו

הקבוע.לבילוירקהיאהתחייבותואליו.באים
בחרמוייפולשלמהלפתשמשתוקקשמיכשם
יאבדבתאוותיולשלוטיודעשלאומי ,רגסלרשל

מזורהרופאיביאלאכךהמלבוש,עםעצמואת

מצביעכןשעליוהפתרוןמהו .המספרשללחוליו

עגנון?

הכנסתישבלבימהאנדרמןמריכירשלאכדי

שקרבהוראיתישעוניאתוהוצאתילכיסיידי

שלדרכוהרישעותובתשעהתשיעיתהשעה

בביתיושםולהשתכרשלולקלובלילךהרופא

כשראה .למחלתםשםשאיןחוליםשנימוטלים

שאנידרכופיעלהביןאץשאניאנדרמןמר

הדוארסדרינשתנוכבראמרהדואר.לביתממהר

למהר.צריךאתהואי

לוסיפרתיולאבטעותואנדרמןמראתהנחתי

 .ויעכבניבעצותיטרידנישמאהחולים,על

בביתמתפללשהייתיצורהבעלאחדזקןבא

שמעתיהרבהחזניםהנוראים.בימיםמדרשו

בכייתובשעתשאפילושכמותותפילהובעל

הרבהפעמיםשמעתי.לאוברורהנאהתפילתו

בינתןעכשיולי.עלתהולאעימדלדברביקשתי

בחיבה,ביוהביטבכימחמתהטרוטותעיניו

ונדבר.בוארצונךכאן,אניהריאומרהיהכאילו

באמתלילך.הניחניולאידיאתאנדרמןמראחז

אלאולילך,מידוידיאתלהוציאהייתייכול

ואילוכסותי,אתוקרעכלבנשכנייוםשבאותו

אתרואההיהוהלכתיאנדרמןממרפניהחזרתי

הקרע.

התיבהלפניהזקןשעמדשעהאותהנזכרתי

עדברצפהראשווחובטחטאינוומפניבתפילת

לבינזדעזע .המדרשביתכתלישנזדעזעו

ידי.אתאחזאנדרמןמראבלאחריו,ונמשכתי

להןליחךוהשתדלתיפניאתועיקמתיעמדתי

נאה.סבר

שלביתואצלוהגיעההגשראתאשתיעברה

הביתפתחלפניועמדההדוארביתשאצלהרופא

הוצאתיהמתנה.ומתוךצערמתוךנעווכתפוחיה

אשתי.אצלוהלכתיאנדרמןשלמידוידיאת

הנהרוגלירגליתחתהשחורהגשרנזדעזע

 .) 107<עמ'ונתקפלועלוועלו,נתקפלו

ביתהואהאחדעגנון:מציעהצלהעוגנישני

 ,הדרךהרופא".שלביתואצל"הסמוךהדואר
קרובהואהיעדנכונים.אכןהםוהחיפושהמסע

להאמיןלאהואלעשותהמספרשעלכלמאו.ד

הדואר'סדרינשתנוכבר'כיהטועןלאנדרמן

השנייההאפשרותהדואר.ביתאלשמהולפנות

נמשךשלבולמרות ,המספרמחמיץשאותה
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בעלהזקןעםהדיבורהיאאחריה,
המסעמסתייםדברשלבסופוהצורה.

מי ,רועדהגשר-הצלחהאישלבסימן

אחריתועלרומזיםעולים,הנהר
הרופא.אללהגיעהניסיוןשלהכושלת
המספרבוחרההזדמנויות,למרות

 .בזקןאוהדוארבביתולאברופא

חשוקשערים:מאח-ח'תחנה

והמקווה

 ,,..,,,,סיורנואתפתחנובו"התזמורת"הסיפור
 .,._ן .'

 ~המורכביםהסיפוריםאחד ,כאמורהוא,

 ~הרשויותלשלושנוסףהמשעים.סבפר
 ' ~~דמויותעודבומצויות ,הכרנושכבר
היאשבהןהמשמעותיותאחתלרוב.

 \ Jביידיש),('שחורה'טשארנישלדמותה

החייםאתהפגום,העבראתהמסמלת

כדימתחדשים.הלאהיהודייםהדתיים

לשוקניכנס ,עגנוןמתכווןלמהלהבין
ונתבונן.הצידהנסורשערים.מאהשל

המעורבביחסבמודעות,בדמויות,נביט

מההחס.דבאגודותבהיגיינה,לקדמה,

הדברים?למראהבתוכנושמתעוררהיחס

שעטנזלכריקתמעברה-שעריםמאח

נמשיך .יותרמעטשקטלמקוםנסורלדוןמנתעל

יעקב','ישועתהגדולהכנסתביתאתונעבור .
אתנמצאשערים''מאההגדולההישיבהוליד

שכונהשלאינטגרליחלקהואהמקווההמקווה.
ואשתואישביןיהודייםמשפחהחיייהודית.

בו.הטובלאתהמטהרהמקווה,דרךעוברים
 ,לטשארניהנהירהמחיהתחוםהםוהשוקהמקווה

אותו"התזמורת",גיבורשללביתוהמזדמנת

שזנח:המכתביםעללענותמתעתדכשהואעזבנו
טשארניזולביתי.טשארנינזדמנהשעהאותה

משמשתשחיתהבפני,להשתבחשרגילההזקנה

טשארני,אמרהשנולדתי.קודםכברזקניבבית

עליהמטילואתהטוביוםבהכנתעסוקהאשתך

מרחץלךאעשהואניאצלנובואיתירה.עבודה

להסתפרצריךאניהרי .בעיניעצתהישרהחם.

אבואהספראלובדרךהשנה'ראשלכבוד

 .) 196<עמ'ואתרחץ

בבית"משמשתשחיתהבכךמשתבחתטשארני

כוחה.מקורוזהושנולדתי"קודםכברזקני
הואהגיבורשללבעייתומציעהשהיאהפתרון
 ,וקצרקלפתרוןאמנםזהומרחץ.-חיצוניפתרון
אךרבים,מכתביםעלממענהיותרהרבהפשוט

מציעהאיננההיאפנימי.תיקוןמשוםבואין

אלאגשמים,מישלכשרבמקווהטבילהאפילו
שאףאלאבלבד,זולאחמין.שלאמבטימרחץ,

בידה:צולחאינוזהפתרון

החג,לכבודלרחוץזקנילביתוהלכתיעמדתי

כיוון .חמיןשלאמבטישםליהכינהשטשארני

הקפתינעולה.הדלתאתמצאתילביתשהגעתי

שהגעתיאימתוכלרוחותיו,מארבעהביתאת

מביןשכנההציצה .ודפקתיעמדתיהדלתאצל

מבקש.אתהטשארניאתואמרה,חלונהשדיגי

 .שהחיינולברכתפריליקחלשוקהלכהטשארני
 .טשארנישבאהעדהביתאתוהקפתיחזרתי

שנתנהעללפנילהתנצלזקנהלאותההיהראוי

שלאדילאוהיאזמני.אתוגזלהלהמתיןלי

זכרוניאםופטפטה.עמדהאלאלפני,התנצלה

שנימוקואףמצאה,שרימוןסיפרהמטעני,אינו

יצאוכברכךבין ...כתפודולאגרעיניומקצתו

בדוחקליישהשנהראשולכניסתשעותשלוש

עומדתזקנהואותהומחצה.שעותשתי

שלאגרעיניוועלשנימוקרימוןעלומפטפטת

כתפודו.

הוחמרמרחץ,ליהתקנתושאלתי,אותההפסקתי

וצווחה,שבידההסלאתטשארניהניחההחמין?

מרחץ.לךלעשותביקשתיהלואשבשמים,אלי

 .) 198-197<עמ' ...עשיתולאלה,אמרתי

לאאףטשארניהזמן.תוםבפניעומדה'אני'
טשארנינעולה.והדלתהמרחץאתלחמםהחלה

מצווהבצרכיהיאעוסקתשהריבעיניה,צדקת

הוא.רקובזהרימוןשאףאלא-רימוןקניית-

אחיואתרקהמספרישלחהמרחץלכשיוחםגם

כוויה.תהיההטבילהותוצאת ,בולטבול(הגוף>

כעונש,לוהמצפההאשאתהמספרכשיראה

אותה.שהדליקהזוהיאשטשארנייחשוד

ליציבותהמספרשלחיבתולמרותמשמע:
והערכתובעברהיתלותולמרותשבמסורת,

הדתייםהחייםומאמינות,דתיותמופתלדמויות

לביקורתוזוכיםבשטחמתבצעיםשהםכפי

הנוקבת.



"אדיסון"קולנוע-ו'תחנה

המרכזיהאולםוהיה 1932בשנתהוקםזהאולם
המרכזיהאירועולקונצרטים.להצגותבירושלים

לאחר-ועתההקונצרט,הואהתזמורתבסיפור

נוכל-המשעיםספרשלעולמואתשהכרנו
 .לפרטיובולדון

מתחילהואהאדם.בגורללמעשהדןזהסיפור

השנהכלהעסוק'האני'שלמצבובתיאור

דעתואתומסיחהלילהחצותעדהובקרמהשכמת

בכךנזכרהדיןיוםבערבורקענייניו'משאר

מכירהואתשובה.ללאנותרורביםשמכתבים

מחליטולכןכולםעללענותמדישמאוחרבכך

משנההואמכןלאחרהחשובים,עלרקלענות
שהואסופוהקלים.עלרקלענותומחליטדעתו
שמציעההמרחץפתרוןבעקבותכולם,אתזונח

של<אחיהםהזקןהדייןשלמתוכחתוטשארני.

המספרועוד>הרופא"ב"אלהחזןנאמן'יקותיאל
שיר',קול'שומעהואדברשלבסופומשתמט.

הקונצרטים.אולםאלומגיעאחריונמשך

מתופפיםוכנרות,כנריםמלא.היה"האולם

כולםזמר'כליבעליושארמחצצריםומתופפות,

המנצחהפסק.בלאוניגנושחוריםלבושיםעמדו

כאילוניגנוהמנגניםאבלבבית,נראהלאהגדול

 .) 200<עמ'בשרביטו"ועושהגבםעלעומדאחד

אינההאלוהותהעולם.שלמיניאטורההואהאולם
ידה.עלמכווניםהאדםמעשיכלאבלנראית,

ברם,לעצמו.מנגןאחדכלומנגנת,מנגן"כל
לשירהוהולכותמצטרפותכולןהמנגינותכל

שעגנוןכפיהאנושית,הממלכה .)םש(אחת"

טעםיש .העיוורהמקרהמולדתאינהפסה,תו
מנצחתעליוןידהאנושית,לפעילותותכלית

לאולםהמספרשקיבלהכניסהכרטיסעליה.

המוקדשביוםלהתבונןהרשותהואהקונצרטים

באולםבעולם.האדםשלבמעמדונפשלחשבון

מחד'האדםהתנהגותשלטיבהמתגלההדמיוני

 .מאידךהבוראידיעלהעולםהנהגתודרך

המספררצההקונצרטיםלאולםהכניסהרשותאת

הקטנהאורה"באההקטנה.קרובתולאורה,לתת

וכולההכינור'כקולמתוקשקולהקרובתי'
הקירונפלרעועלקירהמנגןאותושסמךככינור

 ,המספרנשמתהיאאורה .) 199<עמ'הכינור"על
ממעל.אלוהיניצוץנשמה,בכלכמובה,שיש
ביןהיחסבגוף.נתונההיאנשמהכלכדרך

איןהכינור.אלרעוע''קירכיחסהואהשניים
המפואר',המנצחב'אהבתשוגהזונשמהכיתימה

הלילות,שארבכלמאשריותרעודהזה,ובלילה

הגדולה.המקהלהעלניצוחולכוחהדעתנתונה
שהיהלמרותהכרטיס,אתלבסוףקיבלהלאאורה

אושרלהולגרוםלהלנ:ותוהמספרשלבכוחו
ה'אני'מןמונעזהאיןאךהמספר'בורצהשכה

בו:בנעשהולהתבונןהאולםאללהגיע
מנגןכלוהתבוננתי.וישבתימקוםליתפסתי

המנגינותכלברםלעצמו.מנגןאחדכלומנגנת

מנגןוכלאחת.לשירהוהולכותמצטרפותכולן

השירוכלישלהם,השירלכלימקושריםומנגנת

סבורואחדאחדוכלהבית,לרצפתמחוברים

מח:גרולבקשהואומתביישקשורבלבדשהוא

שהםהמנגניםהםיודעיםאוליאושיתירנו.

אלאלקרקע,מחובריםוכליהםלכליהםמחוברים

וכליהםהםורצונםשמעצמםסבוריםשהם

ברם .מנגניםהםומרצונםומעצמםמקושרים

איןכליהםעלשעיניהםפיעלאףברי,זהדבר

שכולםמשוםעושות,הידייםמהרואותהעיניים

אוזניהםאףשמאלהםוחוששניסומים.כאחד

שהםשמרובמנגנים,הםמהשומעותאינן

 ,) 201 • 200<עמ'נתחדשומנגנים

הקשירהשלמשמעותהעלגםמרמזהשנהראש
יודעואתהיוצרםהואאתהכי"אמתלקרקע

וסופומעפריסודואדםודם.בשרהםכייצרם

הנשבר"כחרסמשוללחמויביאבנפשולעפר'
בהתגלותנוראים).לימיםתוקף""ונתנה(כבפיוט

לובשתהדין'יוםבלילהמספראתהפוקדת
ההולמתמטאפורית,צורהלקרקעההתחברות

אתעגנוןשתופסהתפיסההקונצרטים.אולםאת

היהדות:השקפתשלהדואליותברוחהיאהאדם

היחי.דבממלכת-רעועוקירכינורוגוף,נשמה

שאיןוקשרהמנצחים,מלךשלבמקהלתונגינה

וכךהרבים.בממלכת-הביתלרצפתלהתירו

סבוריםהמנגניםלרצון.כורחשביןהניגודבתחום
עלמוגדריםהםבאמתמנגנים.הםשמרצונם

ברורהלאאםוכ'חירשים',ביסומים'המספרידי

עליהם.המנצחתהידשלמשמעותהלהם

לושנגלההחיזיוןעיקרו:עלמעידהסיפורשם
מתגליםהאדםבניהשנה.ראששלבלילולמספר

לשירהשותפיםנגנים,שלבמחלצותיהםלעיניו

הנעלההשרביטבניצוחהמושמעתעולמית,
וסומים,חירשיםהםכןפיעלואףביותר'

נתחדשו"מנגניםשהם"שמרובלאדמהמקושרים

זה>.שבחלקהציטוטיםשארכלושם , 201<עמ'

האדםיורדעמלשמרובאלאמקטרג,המספראין
בלאהמתמדתהנגינה .והתמצאותוהבנתובמידת

הפוגה,ללאבהםהפעילותכחובה,החייםהפסק,

אתלראותהאדםשלכשרואתהמצמצמיםהם

שהוא.כמותמצבו

עתה .מכריואלכמשקיףהמספרהתייחסעתהעד

"השמטתילהימלט:מנסהוהואאליוהדיןעובר

פתוחהפתחלפתח.עדוזחלתימכיסאיעצמי

עמדאותוראיתילאשבכניסתיאחדואישהיה

פתחים,שומריכלכשארהיהדומהבפתח.לו

בו'היההזקןהדייןמאותומשהומקצתאבל

ממך".מניחאינושובאליופונהשאתהשכיוון

בעמדההזקןהדייןכמועתההואהפתחשומר

הדו-שלהמשמעותמכאןולב.כליותבוחןשל
המבקשהמספרלביןהשומרביןהמתפתחשיח

7=נלינטללצאת.אנימבקשלו'"אמרתילצאת.
למה?", ?לצאתשלי'בקוליליוהשיבפיולתוך

יציאה'מצדיקהלמרחץבהליכההנאחזתהתשובה
קדושהשלבסימןמטרהגחמציהיאשהריהחוצה

(הגוף>אחיושאתהמספרשכחכאילווהיטהרות.

חיצוניתזוהיטהרותשלמטרתהוכללמרחץשלח
לי"השיבהפתח:שומרתשובתכןועלהיא.

ואמרממניחזקאדםאפילומייראשהיהבקול

ונכווהאחיךבאכברהוא.לוהטהואלוהטלי'
"טרודהמכתבים:בטענתה'אני'נאחזאזאובו.

למרחץ".ליכנסהספקתיולאבמכתביםהייתי

כלומרכשלו'המכתבאתמזהההפתחשומר
הופכתהמסייעתשהטענהויוצאוחובות,כמצוות

המכתבים.עלהשיבלאהמספרשהרילמכשילה,
להשיבביקשתי"כברלהצטדקצריךהואעתה

ליציאההדרךאתמכשיראינוזהשיחלך".
בגורלויעלהמהנענה.אינוהפתחשומרהחוצה.

המספר?של

עגמה .לקרקעכמחוברועמדתיאימהעלינפלה

אניישניםשינהני wישכלשבשעהעלינפשי

אףאלאהייתי,ערבלבדאנילאבאמת .ער

הכוכביםולאורהיו.עריםשבשמיםהכוכבים

שנפשימחמת .שראיתימהראיתישבשמים

 .) 201<עמיבפידברינחבאוחיתהנמוכה

שלבדינוחייביצאהמספרכישנראהלמרות

מסייעיםמשמיםלצאת,יצליחולאהפתחשומר

ראיתיהכוכבים"ולאורולראותלצאתל'אני'לו
המתבונןאתמפקיעהחסדשעתשראיתי".מה

עלינפשי"עגמהלקרקע.המחובריםשלמדינם
ההפקעהער".אניישניםשינהישנישכלשבשעה

הדייןעםלוושיגששיחה"אני"מוחלטת.אינה

שהחמיץה'אני'הפתח,שומרעםהמייסר'הזקן

מן 'כלילהשתחררלאהמטהר'המרחץאת
האחריםלביןבינוההבדלהאנושית.החוקיות

אינוערוהואעפר?)(ישנישינה""ישנישהם

הישגהיאהכוכביםלאורהראייהאולם .מספקו

נחבאוחיתהנמוכהשנפשי"מחמתממש.של

בכוחוהיההנמוכההנפשאלמלאבפי",דברי

עתהלה.שזכהההתגלותאתלתארהמספרשל
המספרזכהכןפיעלאף .שנתגלוהדבריםנחבאו

סףאותולסף,מעבראללהתקדםמסעובסיום

עולםבאיכללומכירותיו'מכריועלשנגזר

האחר'מצדולהישארהנמוך'למושבםהרתוקים
פרטי'ראשון'צעדזהווהצליח.עלהשהואבעוד
 •גאולה.אליבדרך

1
:ןן.

~ 
~1 ~ 

קוגניטיבייםומדעיםרפואהתלמידהואארזישחר
ירושליםבאוניברסיטת

מתוךהנםמקורציוןללאהמופיעיםעמודיםמספרי *
תשכ"ז Iשוקןהוצאתונראה,סמוך

בעריכתנתיבותיהוכלירושליםהספרמתוך(התמונות
תמונתלהוציא 2001בן-צביידהוצאת Iמירוןאיל

משרדהוצאתבירולשיםpרבספרוארנוןונציוההדסים:

ן) 1הביטח
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 ~ 1,ןך:
CIII -~1 ~ 

זהמצד

-~לויתןעמוס
אירועיםספרים,מוספים,

עולםשנאת

ערפאת,הפלסטיניתהרשותראששלהתמונות

לעולםמשדרומושפל'מעוךלשכתו'באפלת
ביןעולםשנאתיחוללוהנר'שלהקלושלאורו

אותןשיצרמי .לבינינובכללוהערביםעמובני
אנושבצלםדברמביןשאינועצמועלמעיד

אתלשערשאיןשטןמעשהזהואדם.ובכבוד
היונייםהכנסתחברישעלהרגעזהלכן'מחירו.

אתלראותרוצה(הייתיהעבודהשלוהשפויים

מהקואליציהמידלפרושבראשם),תמיריולי

מחדשולייסדתהום,אלהמתגלגלתהזאתהרעה

האמיתית.העבודהמפלגתאת

המפהאתלהפוך

לקרוא.אוהבשאנימהכותביםהואטאובגדי

 1ימין I"שמאלברשימתומקורי.חריף, Iבקיתמיד

אותילהפתיעהצליח ) 7.3.02 ,<העירשמאל"

-כותבהוא-ערפאתהמצב.שלאחרתרבאייה
כמעטאומרהציונישהשמאלמההיטבמבין

שלהציונות,שלקיומהעצםשנה:שלושים

ומותנהתלויעברית,דוברתיהודיתמדינה
קיומהבעדאינופאתשערומאחר .הארץבחלוקת

במדיניותוהעקיבהיחידהדרביהודית,מדינהשל
לחלוקתה.להביאשעשוימהבכלחבלההוא
בשמאלרביםכמוחדשה.ראייהזוכימודהאני

מדינותבשתיתומכיםואשייףשערפאתסברתי

הסתכלנוהיוםעדכיאומרטאובעמים.לשני

שלהטקטירביתובעללמעשההפוך'המפהעל
ציוני,פתרוןמציעהשמאלהימין.הואערפאת
ולמיעוטלאומיתדולמדינהמובילהימיןואילו
יהודי.

אוסלומאז Iלדרביולהתבלבל.לאמציעבטאו

איךלהסבירשנועדהבאפולוגטיקההשמאלעוסק
לאמיתואוסלו.בנייןאתבטעותערפאתהרס
ערפאתפשוט:דברקרהבקמפ-דייווידדברשל

לחלוקה,לאאוכןמשמעיתחדלהגידנאלץ
הקובתוךפשוט.שלוהחשבוןלא.אמרוהוא

השטחיםעםיחדמוחץ.רובהםהיהודיםהירוק

למיעוט.יהפכושניםכמהובתוךזעום,רובהם
שלבמצבהיפרדות.באי Iלכן Iתלויערבירוב

תשרו.דלאישראליהודי'מיעוטעםהיפרדותאי
לסכלמבקששרוןגםטאוב,אומרערפאת,כמו
סמויהתוכניתישלוגםהחלוקה.תוכניתאת

ערפאתכמוהדמורגפיים.הנתוניםעלהמבוססת

אתתפתורהדרגתיתשהסלמהשרוןגםמאמין

הואהרישרון'לתוכניתפשרישאםהבעיות.
גדולהכוללת,שבמלחמההתקווהרקלהיותיכול

 1948גירושיעללחזוריהיהאפשרמספיק,

שלההסלמההפלסטינים.אתמכאןולסלק

הסלמה,אותההיאשרוןשלוההסלמהערפאת
תנועותשתישלהמוותחיבוקשפירושה

לאומיות.
 1באוסלוטעותואףעל Iהציוניהשמאלמסקנתו:

אולם Iביותרהריאליהפתרוןבעלעדייןהוא
היריבהואשערפאתהעודבהאתלהפניםעליו

אתהןלהכשילשיכולמה .בריתובעללא Iשלו

נסיגההיאשרוןתוכניתאתוהןערפאתתוכנית

כלפיהומנימעשהרקלאשהיאצדדית,חד

לקייםהיחידהסיכויגםאלאכבושה,אוכלוסייה

יהודי.רובבעלתדמוקרטיתכמדינהישראלאת

איתםאפי

הביתלחורבןמרשם

משיח.נולד-הביתכשחרבאומר:חז"למאמר
-משיחכשנולדולומר:הסדראתלהפוךאפשר
מחכה('מנהיגאיתםאפיהבית.לחורבןצפה

 ) 22.03.02הארץמוסףשביט,ארימאתלאות',

ולהצילישראלעםאת"להצילנולדשהואבטוח

אותומלווההזוהתחושהישראל".מדינתאת
רוצהשהואידעאזכברשמונה-עשרה.מגילכבר

שמושכתהדמותישראל".עםשל"המנהיגלהיות
המלךדודממנהיתרועוד Iגוריוןבןזהאותו

עכשיוצוברוהוא ...רבנומשהממנהיותרועוד

שעתשלל"גילוילאות"ו"מחכהפוליטיכוח

רצון".

ההיסטוריהכמויומיןעתיקאיתםשלהמרשם
ביתלחורבןשהוליךהמרשםזהו Iשלנוהעתיקה
וחלילה,חס Iועכשיושניביתולחורבןראשון
הדתית-הקנאותמרשםזהושלישי.ביתלחורבן

 1לדבריואיתם,שואבכוחואתמשיחית.

נועדנוהעמים,ככלעםאיננואנחנומאמונתו:

שלחולשתהבעולם,אלוקיםצלםאתלגלות
החילוניתהציונותחולשתהיאישראלמדינת

גילויהיאישראלמדינתלנורמליות,והשאיפה
לפניעתהנמצאיםאנחנובהיסטוריה,ההשגחה
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המפגשנקודתזוהבית,הרשמרכזוגורלירגע

שבעולםהכוחותוכלשלנוהאנכיתהשליחותעם
עולםתיקוןהמהפכות,מהפכתאתלמנועמנסים

בכלולאבהריושביםשאיננוזהשדי'במלכות
 ,, ...בעולםהתוהוסיבתהיאישראלארץ

המדיניתהאסטרטגיהגםנגזרתאמונתומעיקרי

ואתעירקאתערפאת,אתלהכריעצריךשלו:
להתפייסאפשרואיאיתםלדבראפשראיאידן'
למלחמתשנידרדרלפניזאתלעשותרצויאיתם,

השמדהבנשקאלאלעוצרתנוכלשלאדת,

הפלסטינית,הרשותאתלמוטטצריךהמוני'
שלאלהםלהבהירצריך , Aלשטחילהיכנסצריך

צריךלירדן'ממערבפלסטיניתמדינהתהיה
מדינהאותו'ולתלותלדיןערפאתאתלהעמיד

תושביובירדן'בסינילקוםתוכלפלסטינית
יזכוישראלבתחומישיישארוהשטחים

לאהצבעה,לזכותלאאךנאורה"ל"תושבות

מלחמהעלינותיכפהאםאבלטרנספריהיה

ישראלערביי , 2תש"חלהיותעלולההיאכוללת
לבגודאותםמביאהוהנהגתםמתקתקתפצצההם

 ...ישראלמדינתעםשכרתובברית
להנהגתאיתם(מיל')תא"לשלתוכניתווזו

המנדטיםפוטנציאלאתתחילהלממשהמדינה:
הליכודאלאחר-כךלחבורהמפד"ל,של 12-10

תנועתלהקיםעצמו'הכוחמרכזאלומשם
שיעמדוהסרוגות,הכיפותשללאומיתאוונגרד

אתמיצתההחילונית"הציונותהמהלך.בראש

הציונותשלהמשימהזוכעת-אומרהוא-עצמה

לכונןחדש,אופקאלהמדינהאתלהוליךהדתית

לחורבןמעשימרשםלכםהריהבחירה",ביתאת

 .בימינובמהרהשלישיבית

פרשני>(ניסיוןחתרניידיד

הקצרבסיפורכךהמשרחרתהכלהברומןכמו
שפורסםאותו>מכנההוא("רישום"נפש""ידיד

מבקש ) 15.03.02 ('הארץ'שלוספרות"ב"תרבות

הישראלי-פלסטיניהסכסוךאתלפענחיהושע

הגיבורים.שלהאהבהיחסיאחרהתחקותדרך
פרופסורהמזרחןהאב,מוטרדהמשרחרתבהכלה

ב"ידידואילומגליה,עופרבנומגירושיריבלין'
הידידותמןהסיפור'מספרהאב,מוטרדנפש"

הסיפורמשתרעשםהצבא.מןלחברובנושבין

ודחוסקצרהואכאןואילורבים,עמודיםפניעל

 .לפענחושקשהעדכךכל
כך-עלי"חביבשאינונפש,ידידיחידי"לבני

במהלךנולדההשנייםביןהידידותהסיפור.נפתח
המספרוהתהדקה.הלכהומאזהצבאי'שירותם

ידיד"הלאעליו'מאיימתזוידידותמדועתוהה
ועדיןרךתרבותי'יצורהואבנישלנפשו

רחוקה".אשהכקולמלטףודיבורובהליכותיו'
משוםהןמהאיום,חלקהיאזונשיותכינראה
נערהשלשחרחרים"פניםלאבמזכירהשהיא

צעירים,כשחייליםירח,בלילשנהרגהכפרית,

כיתרושפתותיהם,עלהטירונותחלבעדיין

תכונותיומשוםוהןהקטן",כפרהאתבשקט

 .עצמוהידידשלהנשיות
בהבתקריתמעורביםהיווחברוהבןכימתברר'

במבואותאליהםשהבהבה"דמות"אלבאשפתחו

נחקרהלאמעולםשהתקריתואףבשטחים.כפר
עצמית,הגנהמתוךפעלוולדבריהםתום,עד

הנערהלמותאחראיםמוחזקיםהםזאתבכל
הכפרייםהעמוקה.ידידותםסיבתגםשזוואפשר

לניתוחוסירבוההרוגהאתלקבורשמיהרו
תצלומהאתשלחוזאתבכלהמוות,שלאחר

הואאחדויוםאצלנו",מכובדבוקר"לעיתון
אחדשלמאמרבלבהראשיבעמודהופיע

ונאיםשחרחרים"פניםשלנו.המצפון""ממעוררי

פזורשערהרקומה,כפריתבשמלהמתברגתשל
לחייךממשיכהשלההאיילהובעיניכתפיהעל

לה",אבדשכברהעולםאלבאמון

האבשלהעבודהשולחןעלמונחהיההעיתון

כאחדבוצויןבנוששםגםמהמנוחתו'אתוטרד

היתהממשחמתואתשהעלהמהאבלהחשודים.

ביקשבעיתוןשהבחיןהנפש,שידידהעובדה

אתלהראותברצונוכיבאמתלהלקחתורשות

איןכאילוהחולה,לאביוהיפיםהנערהפני

כךאוכךבעצמו.כזהעיתוןלרכושביכולתו

הנפש,בידידחושדוהאבנעלם,העיתון

בקושיאךהאבמצליחהעיתוןבלא .שהעלימו

שמהאתלאאבלהנקטלת,שלדמותהאתלשמר

באכזריותהנהרגיםיקירינושמותאתגם("הרי

שמותאתלזכורעלינוהאםשוכחים,אנוכזאת

הכפרשםאתאבלשלנו?")האויבשלההרוגים

 1עצמולמעןלאאם .בזיכרונושומרהואהקטן

 .אחריושיבואוהנכדיםלמעןהרי Iאומרהוא
גםהכפרשםאתלשנןמנסהשהואככלאבל

דעתזחיחותבמיןהםהריהידידים,לשני

רצוןמתוךכנראהושוב,שובאותומשבשים

ברורשלאאףמותה,אתמתודעתםכליללמחוק

"היהלאואםתמיםקורכןהיתהכילחלוטין
נגדנו",התאבדותחלוםגםשלהבכרטמון

האבאתטורדתהשנייםביןהידידות Iכאמור

כשבנועתהבמיוחדבה,לחבלדרכיםמחפשוהוא

חברועםלהתגוררועברהביתאתעזביתירו

שבנובשעהבדירהנוחתהאבנפרדת.בדירה

"חגורהידידאתופוגש Iבקניוןכשומרעובד

בעבודותחרוץחרישית,במוסיקהטובלסינר'
מציעהידיד " ...ומגהץמכבסמבשל,שוטף,הבית,

הצעתואתדוחההאבאולםוכיבודשתייהלאב

עקרתשלבינונישכשרוןבנפשוידמהשלא"כדי
דעתובני",עבורכלהתחליףבעיניייחשבבית

כיחסיםמפרששהואממהנוחהאינההאבשל

לבנומציגאףוהואהשנייםביןהומוסקסואליים
הואנפשךידיד Iליתגיד"בבקשהישירה:שאלה

שלוהלימודספרי(שביןהבןאהובך?"גם

הגבריותסמליומחסניות"מקלעתתגם"מוטלים
ידידכי Iלוואומראביואתמרגיעהישראלית)

הדירה.אתיעזובובקרובידידרקהואהנפש

לעולםלצאתמבקשכברהנפשידידובאמת,

נידחות",בארצותנפשואת"לטהרכדיהגדול
חברואבילמותו.ממתיןוהואחולהשאביואלא

כדיגםלמסעותיולצאתזאתבכלמעודדו

הכפרייה,הנערהשלהרודףמצלהלהשתחרר

וגםירח",לילבאותושהחטאתהדמות"אותה

למסעותיויוצאהידידואכן,מבנו.שידחקכדי

מקומועלגדולה.רגיעהיורדתחברואביועל

מתוחכמותסטודנטיותעתהמתחרותהידידשל
ספק Iבדירתועימדגורלבאהאפילוואחת

מספיקה"אפילוהיאכארוסה.ספקכדיירת,

נקראוהאבכזאת"תינוקתמיןבדירהללדת

הזעירההתינוקתשמרטף.בערביםלהלשמש

 .נבוןבזיקאותושבוחנתמסתוריתדמותהיא
ישכאילו Iלוקורצתשהיאלונדמהלפעמים

והואצרחותנתקפתוכשהיאמשותףסודלהם

הירחלעבראותהומניףבזרועותיואותהנוטל

כמנסהמתאבנת"היאבאורושתתנחםכדי

במשהו",להיזכר

יוםובאמת,להעיב.ממשיךהידידשלצלואבל

פנימה.חומקתודמותבדלת,המפתחחורקאחד

ידידאותואכןהיאחרשהחומקתהדמות"האם

שונה,דמותפהמהבהבתשכבראוותיק,נפש

טוניקהכמיןעוטהגזרה,ודקתמעודנתנערית,

המסע,מןושחרחריםכהיםפניהרקומה,מזרחית

פקוחותאיילהועיניכתפיהעלפזורותשערותיה

אלא Iאדבשלאעולםאלבאמוןמחייכותלרווחה
נמצא",

כבדשקהנפשידידמטילהמסעתרמילבמקום
ואומר:ומוארך

חי",אליךחזרתי"הנה

בעולםשם,אלי?"למההאב.נזעק"אלי?"
בך?"מעונייניםלאכברהרחוק

שםמלא"הכולצחוק.בבתהואעונה"לא"
להםאיןעצמם.אתשהמציאוואלילותאלילים

חדש",באלצורך

האב.שואלשלך?""ואבא
ממנולהיפרדהספקתיבטרםמהעולם"יצא

לדרךלצאתאותיפיתיתבכך.אשםואתהלשלום
אתקח Iעכשיו Iלכן •מותועלאותילהזהירבלי

לאב",אתהליוהיהמקומו

הנפשידידותמדבשתהסכיןנשלפתהנה
יודעהואכילונדמהעתההאב.חושבהארורה,

בלילות.נפשואתעינהמה

בבעתהובוחןאומרהואלך?"גםלאב"להיות
השערותאת Iשהתכהוהעדינותהפניםאת

"לעולםהכפרית.השמלהרקמתאתהארוכות,

אחד",רוצחבןלימספיקלא.

שיערלאמעולםכנראה .מאודמחווירהידיד

מפיוהאמיתיתהמילהאתלהוציאיעזשהאב

אתעומסהוא Iמדעתויזוזשלאמביןוכשהוא
מסתייםוהסיפורומסתלק.נסוגכתפועלהשק

הבאות:בשורות

אתפוקחתמשנתה,מתעוררתהתינוקת"ורק

 ...כאילולמחשבה,רק Iלבכילאעדייןעיניה,זיקי
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ואילוהעמים,ביןבעתידנורמלייםליחסיםדרךהציונותבשאלותמסותחמש-הנורמליותבזכותלהבינה".גםתנסהועכשיושיחתנואתשמעה (ו:

אחד,מצדאשםרגשותעללהשתיתםניסיוןכלמדינתכייהושעמדגישזהבספרון .) 1980(שוקןשלעיקרווהשמטות,קיצוריםתוךכאן'עד ~
אסון.סופםשני'מצדמעוותתרוחניותאוהיינונורמלית,כמדינהרקלשרודתוכלישראלודו-אי-ודאויותמלאמורכב,סיפורהסיפור. :==.

אתשפירשתיבטוחאיניועדייןנשלם.ולאתםלתפיסהקוטביבניגודוזאתהמדינות,ככלמדינהוספקנערהספקהיאהנקטלתהנערהמשמעויות: ~ 1
מהכלאתמיציתילאוגםכהלכה,הסיפורכזאתלנורמליותהמתנגדתהדתיתהיהודיתמחבלתוספקתמיםקורכןספקמהבהבת,דמות ~

מהאותוהולםבכללואולי •ממנושמשתמע מילמעלה).איתםאפידברילמשל'(וראה, כיעלמצטערהאבהתאבדות:חלומותלהשהיו
שלהפירושיםאחד עלטולסטויפעםשאמר הואיהושעבעיניהזאתהנורמליותאתשמייצג עליויקשהועתהתמונתהעםהעיתוןממנונלקח

מתפרש",אינואךויש,יש"פירושיצירתו: הטוטאליהיהודידווקאשהואהחילוני'הישראלי מוכןאינוגםשנימצדאבלדמותה,אתלזכור

חייםחישאינוהגלותיהיהודילעומתבעיניו' שלנוהנרצחיםשמותאתכישמה,אתלזכור

טיבהאתיהושעשםמגדירוכךשלמים.לאומיים כפרה,שםייזכרכיכךעלעומדאבלזוכר'אינו
פוסטמודרנייםספרונים "הנורמליותמתכוון:הואאליההנורמליותשל הרף:ללאמשבשיםהצעיריםהחבריםששנישם

אדםשבהויצירתיעשירפלורליזםאלאאינה ואילומנשקם,שניהםבהירונאמר'לכאורה,
הספרוניםתופעתאתפעםלבדוקיהיהמעניין אפשרויותיוואופקלמעשיוהאפשרבמידתריבון הצעירההחטיא:הידידכינאמראחרבמקום

בתחילתלפתע,גרםמהבישראל.הספריםבשוק הבית,חסרלנוודרומנטיתהערצהלנואיןגדול. ארוסה,וספקדיירתספקהיאבנועםלגורשבאה

כיסשלפורמטיםאותםלהוצאתהשלישי'האלף בעלעלמהותייתרוןלושישחושביםאנוואין כלשהוובאופןרגילהתינוקתאינהתינוקהאולם

מוציאהכתרהספרים?בשוקבמהירותהמתרבים אנוובארצו.בעבודתוהיטבהמעוגןהמשפחה הלאהוכןשמתה,הכפרייהשלבתהגםהיא

קלאסיקה-עובדעםעברית,קלאסיקה לנוןנורמליותאיביןהיטבלהבחיןיודעים אלה,בכלכאןלעסוקאוכללארבים.במקומות

סדרתאתאחרונותידיעותמתורגמת, בבירורמזוההנורמליותהאי ] ... [קונפורמיות ומדועהידידמיהומטרידה:אחתבשאלהאלא

אתפועליםספריתועתההגדולים""הפילוסופים היחיד'אתיסודיבאופןהמעוותכאסוןכמחלה, לבן?לאמצובקשתואתקשותבמיליםהאבדוחה

עליהזך'נתןבעריכתפוסטמודרניים""מפגשים היהודיתההיסטוריה .עולמואתומדכאמשתקר שורתאחריוגוררהנפשידידהצירוףכבר

הדיבור.אתלייחדברצוני אהוב-יפה-נפש,כמו:משמעייםדוצירופים " ...נורמליותאישלברוריםסימניםנשאהבגולה

ספרונים:ארבעהלאורכהעדיצאוזובסדרה גונב-נפש,חולהרוצח-נפש,שנוא-נפש,נפש, ,) 138-9 (

רובינזון:דייבמאתוהפוסטמודרניזם""ניטשה שבסיפורהנפש""ידידזוהגדרהשלפילכלברור לב).אוזהות,דעת,גונבשל(במשמעותנפש

סים:סטיוארטמאתההיסטוריה"וקץ"רדידה מייצגהואקונפורמי),נון(ולאנורמליאיהוא מנותבהקוראוגם-המספרבעיני'לפחותדמותו
הורוקס;כריסטופרמאתוהמילניום""בודריאר האישיתבמהותוגםנורמליהלאהעיוותאת ישרה:ובלתיאמינהבלתיהיא-כךלראותו

הכלליתבמהותווגםהנשית-ההומוסקסואלית, גלמסו(הואמאיימתידידותזואבלידיד'הוא

הבית,חסרהנווד'הגלותי'היהודישלכסמל כוונתה,כשכלבדברהתלויההבן>אתלהפליל
דברשלשבסופוחדשאלילכמיןבעולםהנודד הואלו;מגיעשאינובמשהולזכותמלכתחילה,

להיותלפתותומנסהאבלהבןשלכחברומופיע .ידיועלנדחה
שיבתושלהסמליותמןלהתעלםגםאפשראי וחובבתרבותיהואההומוסקסואלי:זוגובן

כשיבת(הןהקטולההפלסטיניתהנערהבדמות אתלהעליםכדילמדיערמומיגםאבלמוסיקה,

וגםכפשוטה>כשיבהוהןהפסיכולוגיהמודחק ל"טהר"לעולםיוצאהואהאב;משולחןהעיתון

שנאמריםדבריםעםליישבניתןזוסמליות הבריותדעתאתשם_לגנובומנסהנפשואת

אתלפרששניסו"היוהנורמליות":"בזכות ממסעותיושבהואחדש;אלילכמיןעצמוולהציג

גורליותשלבמושגיםישראליהערביהסכסוך העדינות"הפניםעםהקטולההנערהשלבזהותה

כמעט.'גנטית'מהותיתנורמליותאילהוכיחכדי השמלהרקמתהארוכות,השערותשהתכהו'

הסכסוךהציונות,לרוחמהותיתמנוגדתזותפיסה ניסיונווכמובן'שלה;האיילה"עיניהכפרית,

עמיםיש ...טריטוריאלילאומיסכסוךהוא בטענהאבהותואתולסחוטהאבלבאתלגנוב

במשךהעולםהכרתועלעצמאותםעלשנלחמים כןועלשלואביומותמפניאותוהזהירלאכי

והמסגרתהשלוםכשיבוא ...בשניםמאות לבן.לאמצועליועתה

נדעלהכרה,תזכהישראלמדינתשלהנורמלית לא."לעולםחברו:אבילומשיבאלהכלעל

תמאסיןמאתהקווירית"והתיאורית"פוקר (עמ'להיפך"אלאגנאימילתאינהשנורמליות אחד",רוצחבןלימספיק

נובראריהמאנגליתתרגםכולם(אתספארגו לפרשםאולי'אפשר'הסיפורשלהמיידיבמישור .) 140

שניאתקראתיהארבעהמתוךלזר).יעקבוערך שתהיה,ככלנוראההפלסטינית,הצעירההריגת (אתהרצחאוליבניבתעלוליך.תצליחלאכך:

העריכה,הבחירה,כילומרחייבואניהראשונים האבטריטוריאלי.לאומיסכסוךבמסרגתנעשתה תום,עדהובררושטרםבנסיבותהחטאת)הרי

עפרת),וגדעוןגורביץדוד(מאתההקדמות למעשההאחריותאתרב,בכעסכיאםמקבל' ועלמעשיועלאחריותמקבלואניבניהואאבל

ההערותספר),לכל(הנספחיםהמפתחרעיונות לתינוקתואףאחד")רוצחבןלי("מספיקבנו אתהאבלבדין.אלישהסתפחהשלו'התינוקת

מצומצמת,במתכונתהכולהנוספת,והקריאה כלשהיבדרךכאמור'שהיא,נכדתו'האסופית, טענותיך.ואתאותךדוחהואניעלינאמןאינך

חששתיתחילהאנפין.בזעירמחשבתמלאכתהם להשליםמוכןהואכפרית.נערהאותהשלגלגולה

מאההמכיליםאלה,קטניםספרוניםשמא מסוימתהדדיתטמיעהשלכאלהתוצאותעם ואיננומתפענחממשלאהסיפורשעדייןאלא

כובדאתלשאתיוכלולאהיותר'לכלעמודים כלומרנורמלית,בדרךהנעשיתהעמיםשנישל מפתחיבדישישבטוחאינילאשורו.אותומבינים

החששות.אתמפריכההתוצאהאולםהמשימה, דוחה'אבללאומי-טריטוריאלימסכסוךכתוצאה הסיפוריםמסוגזהושכןהמלא'לפענוחו

ולהתמודדלנסותלאהעורךהחליטשכלברוב הזהויות,מחליףהאליל'הנווד'הידיד'ניסיוןאת ברצוניזאתעםפה,פעורהקוראאתהמשאירים

מזוויתלהציגהאלאהוגה,כלשליצירתוכללעם לבו.גנבתבאמצעותאליולהסתפח אפשריתשדרךדומנימסוים:כיווןעללהצביע

הכוללת.למשנתומבחןכמקרהבלבד'מסוימת המציעההיחידההיאאפוא,הנורמליות","בזכות יהושעשלהמסותספרבאמצעותהיאלהבנתו

34 
 266גליון



ספרותזוכילומריכולאניכהעדשקראתיממה

אינפורמטיבית,בהירה,-במיטבהפילוסופית
אנגלים,שהכותביםבגללאולי ,ואפילועדכנית,

,הכותבלמשלסים,(סטיוארטהומור.נעדרתלא

הקשההדקונסטרוקציהפילוסוףרדידה,על
במסדרונותהמהלכתבדיחה,משלבלהבנה,

למאפיהמשותף"מהחשבונו:עלהאקדמיה,

לה,לסרבשאי-אפשרהצעהמגישהזוולרדידה?
להבינה"),אפשרשאי-הצעהמגישוזה

להציגראויהסדרה,מספרילאחדדוגמהבתור
שכדאיוהפזסםםזדרניזם,נישטההספרוןאתכאן

הואהיסטוריתמבחינהשכן ,ראשוןלקוראוגם

 נffפו
 .··· ,;" ' lה'קןןוןןחוהתאוריה

 .,,םפארגותאמם'!

ולהוגיםכולההפוסטמודרניתלתופעההמסד
בעקבותיו.הבאיםהפוסטמודרנים

כמהלתיאורמוקדשהספרוןשלהראשוןחלקו

זאתעושהוהואניטשהשלהיסודמהשקפות

פילוסוףהואניטשהוחסכוני:בוטחבשרטוט

המשמעותעלשעמדהראשוןשהיהמשוםחשוב

המערבלאדם"מודרני"היותשלהאמיתית

אמונהשנותשאלפייםלראותהיטיבהוא .אירופי

איןלחיינווכי ,לקיצןמגיעותנוצרייםבערכים

להתמודדשישהאמיןהואומשמעות.תכליתעוד
חדשים"ב"אנשיםצורךוישזוהרסניתעודבהעם

החדשהענייניםמצבאתנסעלויעלויבינואשר
 ,) 7<עמ'הזה

רקלאהיאהמודרניתהאירופיתהציוויליזציה
שראשיתוההשכלהתורשלתוצרגםאלאנוצרית

וקרט,-ההשכלהשלהפילוסופים .-17הבמאה

אותנוהעושההיאשתבונתנוטענו-קאנט ,דרסו

באינטלקטשימושלעשותניתןכילאנושיים,
אובייקטיביתאוניברסלית,תבונהלהשיגכדי

באופןבהמשתמשיםכאשרוכיואוטונומית,

להתקדם.ולחברהלמדעמאפשרתהיאשיטתי

שהעתידביטחוןלאירופיםהעניקואלהרעיונות
ומדעית.מוסריתפוליטית,קידמהבחובוצופן

עדשנהכמאתייםבמשךעליהםערערלאאיש
הכריז-20ההמאהבשחר ) 1900-1844 (שניטשה

שלהתמימהבאמונהכפרניטשהבטלותם.על
סירבהואובקיומה,האנושיתבתבונהההשכלה

לפיההאמת,של"ההתאמה"תיאורייתאתלקבל

שלנוהמחשבתייםהמושגיםביןהתאמהקיימת

עלהיחידההממשיתשהאמתוסברהעולם,לבין

"ידע"לעוצמה","הרצוןהיאהעולםועלהאדם
אדםשבנייעיליםמכשיריםאךהםו"אמת"

אואינטרסלשרתתפקידםושכלממציאים

 ,) 20<עמ'כלשהיאנושיתתכלית

ההנחותמןרבותגלומותאלהקצריםבדבריםכבר
הספרוןשלהשנייהמחציתוהפוסטמודרניות.

שכלגרסניטשהשלהן:נוסףלליבוןמוקדשת

במצבנמצאיםזמנושלהגדולים""סיפורי-העל

בתבונהההשכלהשלאמונתהקריסה.של

מערכותנמנעבלתיבאורחיוצרתובקיומה
שלהמקוריותפוטנציאלאתהמדכאותפוליטיות

ערכיםשלמקוריהיהלאלעולםהמדעהיחי.ד
שלקיומוואףלחיות,אדםבנייוכלולאורם

בעלתבשפהלחשובשביכולתומודע"אני"

מפתיע,זהאיןבספק.מוטליציבות,משמעויות

אינטלקטואליםידיעלאומץשניטשה ,לכן
שעסקו ,-20הבמאהצרפתיםפוסטמודרניים

מופקדיםעצמםוראוביצירותיומחדשבקריאה

פרויקטשלהסופיהתפוררותו"תהליךעל
 ,) 40<עמ'האירופי"ההשכלה

הואשורותשבכמההוא,זהבספרוןשיפהמה

מהם:אחדלכלזיקתואתמשרטט
מייסד ) 1930(נולדרדידהז'אק

עלתיגרשקרא ,ביזםהדקונסטרוקטי
היאשהשפהלמסקנה"מגיעהסטרוקטורליזם,

 ...הייחודיהניטשיאניבמובןמטאפוריתתמיד
לשפהמעברגלחדריכוליםאינםשהפילוסופים

 ...אובייקטיביתאמתשלכלשהולסוגלהגיעכדי
 ...יחידהמשמעותתהיהשלטקסטייתכןשלא

ומבקרבשינוינלהבתומךהואניטשהכמורדידה
השפהכי'הלוגוצנטרית',האמונהשלחריף

יציבות"ודאויותולחוללרעיונותלקבעמסוגלת
 ,) 44<עמ'

"בחיבורו ) 1998-1928 (ליוטארפרנסואהז'אן

ניטשהכמוטועןהפוסטמודרני''המצבהידוע

שלהגדולים[הנרטיבים]סיפורי-העלשכל

ההשכלה,הנצרות,כמו-המערביתהציוויליזציה

מוביליםטוטאלייםהסברים ...קרסו-המרקסיזם
העלסיפור ...טוטאליטאריותלחברות

בנישלהליבידומדחפימתעלםהמרקסיסטי
הדיוניסי).מטבעםניטשהשלבמושגיו(אוהאדם

יאפשרולאהאדםבנישלהחבויותהתשוקות

תיאורטיתלדוקטרינהכפופיםלהיותלעולםלהם
הקומוניזםקרסמדועהסיבותאחתוזו ,כלשהי

 ,) 48 • 9<עמ' " ...גיהוכאידיאולוכמציאות

הראשוןהפילוסוףהיה ) 1984-1926 (פרקומישל
ניטשהאתשלקחהשנייה,העולםמלחמתלאחר

סברניטשה •פוליטידעותכהוגהברצינות

 ...הפילוסופיהשיחכלבמרכזמצויהשהעוצמה
היחידועלכוחעללחשובלפוקראפשרניטשה

בפילוסופיהלתחוםמחוץשהיוחדשותבדרכים

הליברליזםשלהמסורתיתהפוליטית

שתפקידוהרעיוןאתמעלהפרקו ...והמרקסיזם

אתלהסוותהואפוליטייוםסדרשלהאמיתי
האדםבני ...ושליטהכוחבדברהעירומההאמת

ורשתותמערכותידיעלשנוצרוסובייקטיםהם

<עמ' " ...לקיומןכללמודעיםהםאיןשלרובכוח,
51-50 (. 

הפילוסוף"הוא ) 1931(נולדרורטיריצ'ארד

עםמסכיםהואבאמריקה.המובילהפוסטמודרני
מטאפיזייםמושגיםעלהניטשאניתהביקורת

הואגםכניטשהו'ידע.''זהות''אמת',דוגמת

בפילוסופיהעוסקתשהגותומשוםמטא-פילוסוף

עמוקיםספקותלוישלניטשתובדומהעצמה,

 ) 55<עמ'האמת"שלההתאמהלתיאורייתבנוגע

הלאה.וכן

"רעיונותהנספחהוא ,כאמורחשוב,פחותלא
מרכזייםרעיונותבקצרהמוגדריםובומפתח"

"אפוליני;דיוניסי",כמובספרוןהנזכרים

אחרים.ורבים"גנאולוגיה""אסנציאליזם",

המרובה.אתהמחזיקמעט-ומצויןמעודכן

 (ך:

1 1 

 bogusראהנוגי

הדעותבעלהחדשהרמטכ"לשלכינויו
שכבר ,יעלון(נוגי)משהאומרים,כךהקיצוניות,

מהיודעאיננירעות.מבשרבממשלה,אושר

(אםבאנגליתאבל ,נגזרומהיכןהכינוימקור

נוגי),שנקראבוגרטהמפרישלהקיצוראיננו

עליושישמההנהמאו.דרענשמעהואהרי

בית-שימוש;ביצה,אדמת-<שם> bogבמילון:

bog <להטביע:להשקיע,-<פועלbogey 
-<תואר> boggyשד:רפאים,רוח-<שם>
כוזב.מזויף,-<תואר> bogusטובעני: ,בוצי

ממנותעשהמטעמיםאיזהלשערקשהלא

לכנותועודהעשויההזרההעיתונות
bogeyman -.מפחידן

ולאכן-אל; p·:זך

 ..בשפהכתב-עתהוא(אספקלריה)'זרקאלו'
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ו
ומשמששניםכמהזהבישראלהמופיעהרוסית:ג

הרוסיתלאינטליגנציהוהגותיתספרותיתבמה ~
לספרות"ראי-הספר-'זרקאלו'בעולם.ובארץ :==. === 
הקיבוץהוצאתאדום,קו(סדרתעכשווית"רוסיתן~

בקינהורובל-גולובהאיריבעריכתהמאוחד' ~
פרסומימתוךלעבריתתרגומיםמבחרהוא ) 2001

להתוודעהישראלילקוראהמאפשרכתב-העת
הכותביםרוסית,דוברייוצריםשלכתיבתםאל

ומיליוניםבישראלקוראיםכמיליוןשליעדלקהל

בעולם.רבים
ברוסיההיוםהמתחולליםהתרבותיים"התהליכים

רבענייןמעוררים-העטיפהגבעלנאמר-

תרגומיםמפרסמותרבותספריםוהוצאותבמערב

מרכזשניםכברמהווהישראלהרוסית.מהספרות

ברוסיההנכתבתהרוסיתהספרותשלחשוב

רדיקלי'כתב-עתהוא'זרקאלו'לה.ומחוצה
ותמידומתגרה,מתריסלעיתיםומשמאל,מימין

ומעורר",מסקרן

שלשהופעתוגםמהומעורר","מסקרןאכן'
עם ) 1,3,02 (הארץבמוסףבכתבהלוותההמאסף

גולדשטיין'אלכסנדרהסופרממשתתפיו'אחד
הישראלית.והספרותמהתרבותשבטוחסךשלא

לארץ"כשהגעתישם:אומרהואהשארבין

שזאתחשבתיישראל.שלמהמזרחיותהתאכזבתי

שזאתגםחשבתימערבי.עדןגןמערבית,מדינה

המצב",זהלארציונלית.חברה

מצאתי"לאאומר:הואהישראליתהספרותעל

ערךבעליסופריםעוזעמוסאויהושעא.ב.את

פסיכולוגיסטית.כתיבהמנטלית,פרוזהזומיוח.ד

רדידשלהספריםגם ...ספרותמאשרנרטיביותר

לאהםאבלנורמליים,הםבסדר'הםגרוסמן
אותימרגיזאותי.שמענייןדברלשוםנוגעים

בחיפושהזמןכלעוסקתהעבריתהספרותשכל
זהמיאתוהאמא.האבאאחריבמסעשורשים,

ריאליה",לאהמצאה,היאספרותמעניין?

למראיינוגולדשטייןשלאלהמפורשיםדברים

העמדותאתגםמהבמידהמתמצתיםשביטאוריה

וגםכוחםאתגםוחושפיםב'זרקאלו'המובעות

מקייםאינועצמוגולדשטייןהןחולשתם.את
בספראותוהמייצגבטקסטלמעשההלכהאותם

 .הרונחיהזיווגשלהיבטיוספרומתוךפרקים-
ספרותכיאומרהואלעיתוןשבדבריואףשכן'
שלובפרקיםהרי"ריאליה",לא"המצאה"היא

חנויותשללמדיריאליסטייםתיאוריםמשובצים

נשיםשלבתל-אביב,בן-יהודהברחובשטיחים

התחנהבאזורזריםעובדיםשלביפו'ערביות
ספקאיןוכדומה.בתל-אביב,המרכזית

לכתוב.היודעמוכשרסופרהואשגולדשטיין
הזריםהסיעודעובדיעלכותבהואלמשל'כך'

ב'זרקאלו':שפורסמופרקיםבאותם

הםהתמונה.כלאתשינתההאסיאתים"פלישת

אתהוציאואשכנז.זקנתאתחסותםתחתנטלו
מפלדהגלגליםבכיסאותצחאוירלנשוםהנכים

המשותקים,אתברוךליטפובשמש,מבהיקה

האכילופרקינסון'טלטלנישלעכוזיהםאתניגבו
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<עמ' ,, ...האלצהיימרהלומיאתמזינהבתמיסה

22 (, 

ההשראהרבי"הריאליה"קטעיאתאהבתיאני

האחרים"ההמצאה"קטעיאתמאשריותרהללו

מסכותפאיום"ב"דיוקנאותהפותחהסיפורשל

זםןאלו
f!'liiL•.Jiנ il u;א 1",;-, ,;} ן' 1 

11 
!?ארוס

למרדמדלגהמצריות,המומיותשלהמוות

"מנדה",בשפתגםועוסקבארה"בהשחורים

לאבאפריקה.שנוצרההראשונההאנושיתהשפה

ידיעלביותרהמוערךהישראלישהסופרפלא,

(שגםהופמןיואלהואוחבריוגולדשטיין
מתלהב).אינניהפיוטית-סוריאליסטיתמכתיבתו

שאחריפיעלאףעצמו'גולדשטייןכאמור'אבל'
דובראיננועדייןבישראלשניםשתים-עשרה

מאתגרתסוגייההיאהרוסית(האוטונומיהעברית

למחוזותלהפליגרקלאצורךחשעצמה>בפני

סוגייתאתולחקורלכתובגםאלא"ההמצאה",

בדבריובישראל.הזריםהעובדיםשל"הריאליה"

שאניהרגשתי"פסיכולוגיתהודה:אףבראיון

כלומר, " ...זרפועלבעצמישאנימהם,אחד

ואפילועליהכותביםדוחקת,המציאותכאשר

ושורשים.זהויותבודקים

המענייןהקובץכלפימסוימתטענהליישאם

אהדהליישנכזב.אוהבשלהיאהריהזה,

הרוסיתלעלייה(וגםבוהמיוצגתלספרות

רםבקולעליושהוכרזמהכיחבלורקבכללה>

בספרלתיקוןזכהלאהספרשלדבר"ב"פתח
הפרדוקסים"אחד :שםנאמרוכך .עצמו

העובדההיאהישראליתבתרבותהמצערים

תלושותתמידהיוהעבריתוהאמנותשהספרות

לאהן .-20ההמאהשלהאוונגארדמתרבות

שלהרוסיתלקלאסיקהמעברלהתקדםהצליחו
בסימבוליזםהמאוחרלכלעצרווב 19 •ההמאה
התעלמוהןשחלפה.המאהראשיתשלהרוסי

והאמנותיהספרותיהאוונאגרדשלהישגיומכל

 ,) 7(עמ'עליו"ידעולאפשוטאוליאוהרוסי'

כך?!כדיעדהאמנם?!

מסויםבשלבכידבר","פתחטועןבהמשך

בהערצתאצלנורוסיתלספרותהאהבהנתגלגלה

שירתאשרהסובייטי'הסוציאליסטיהריאליזם

כיצירותהוצגכאןואילוהשלטון'אתברוסיה
לאבישראלהצעירהדורהמזללמרבהמופת.
אולם,המערב.לספרותופנההפתיוןאתבלע

ויאמר:קולשיריםמיבישראלהיה"לאקובלהוא
אותנטית,רוסיתספרותקיימתאותכם!סידרו

המערב",אחריבהישגיהמפגרתשאיננה

ידועהלאספרותיתרדיקליתמסורתבאיזוובכן'
סימבוליזם,כמולזרמיםהכוונההאםמדובר?כאן

ונוספיםאקספרסיוניזםפוטוריזם,אקמאיזם,

אחמאטובה,מנדלשטאם,כמו(וליוצרים

שלואחרים)מאלוויץיסנין'בלוק,מאיאקובסקי'
עליהם(הרי ?-20ההמאהשלהראשונההמחצית

וכיכלל'כאןידועיםהיולאכילומראפשראי
תחילהשפורסמולאחררקבישראלנודעו

מאוחרים,בזרמיםמדוברשמאאובמערב>:

ומסופה?-20ההמאהשלהשנייהמהמחצית

הרבה).כאןידועלאבאמת(עליהם

מדייקלאדבר"ש"פתחוחבלעצוםהואההבדל
כיזרמים,מפרטולאשמותמונהלא Iיותר

"ישראלכיעליה,וחוזרשבשהואהטענה

האסתטיקהשלהחשוביםהמקורותמאחדמנותקת

ברורה.לאנותרת "-20הבמאההחדשה

מהרב-שיחללמודאוליניתןכךעלנוסףמשהו

 .הספרשלבסופוהאבוד"הסטטוסאחר"בחיפוש
ועיתונאיפילולוג(מבקר'שארסיעקבאומר

עליותביןהגדול"ההדבל :)-1990מבארץהנמצא

התחנכושהראשוניםהוא-90הושנותה-סדשנות

תוצרהיווהאחרוניםהסובייטיתהתרבותברכיעל

 1שברבתוךצמחוהאחרוניםאחרת.מערכתשל

כיווניםרעננים,זרמיםפרצוהזההשברומתוך

מהבכלנגיש.נעשההכולחדשים,אסתטיים

מדוברכשלאאפילוהצעירים,היוםשעושים

אתקראוכברשהםמורגשגדולים,בכשדונות

והםחולין'גון'פרינקראסוב,סורוקין'ממלייב,
קלישאותמאותן Iקיבעוןמאותומשוחררים

 .) 330(עמ' " ...סובייטיותואינטונציות

כתב-שלהעורכתורובל-גולובקינה,אירינהגם

('אותורמאני''זנקקודמוושל'זרקאלו'העת
של"הופעתםדומה:כיווןעלמצביעההזמן')

גישהבעליאנשים--90השנותמעליותסופרים

הכאוסמתוךשפרשו Iוהעברההווהלתרבות
למעןלעבודושאפוהפרסטרויקהשלוהרנסנס

כתב-שלהיווצרותואתאפשרה-חדשקורא

לידתהאחרת,שיחרמתחיתהזו ...זהמסוגעת

בישראלשהתהוותהחדשהרוסיתתרבותשל
 .) 331(עמ' "-90הבשנות

אותוכילהביןצריךהללוהדבריםמכלהאם
החשוביםהמקורות"אחדמוכרולאחדשאוונרגד

שמותבכמהמסתכם "-20הבמאההאסתטיקהשל

חולין>גון'פרינקראסוב,סורוקין'(ממלייב,
האחרוןבעשורהפוסט-סויביטיתבתקופהשפעלו

 ~~ 46בעמ'~~המשך
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לבן.עורמתוחעליהןעצמות'צבירבמיטתומונחבי

מחלתהיאהריאות,מנפחתשסובלזקןאישאבי

אחריעכשיולאגםלהתקלח,מסרבהואהמעשנים.

כילבדלהתקלחיכוללאהואבחיתולים.שחיובן

אנילמקלחת.אותולקחתצריךואניהרגלייםעלעומדבקושיהוא

בכבדות.מתנשםהואעונה,לאוהואלוקורא

שאינוליומסמןבשלילהראשומנידהואלהתקלח,שצריךאומראני

רחמי.אתיעוררדרכובעיניסדקאחרתרמבטוטוב,מרגיש

מוחה,הואצד.מכלידשלו'השחילבתימתחתהידייםאתמכניסאני

קדימה.כושלוהואאותומוליךמאחוריו'אנימוותר.לאאניאבל

עליהם.לדרוךשלאנזהרואניצואהגושינופליםהפיז'מהלפתחימבעד

ומבקשהכיורמולאותומעמידאנילמקלחתאותושהכנסתיאחרי

ומפרקהפיז'מהמכנסיאתלומורידמאחוריואניבברזים,להחזיקממנו

מעלאךנימוח,והואחרדלצבעוקל,אדמעלהחם,החראהחיתול.את

חמוששאניבגללוזהועניינייעילעובדאניבכמויות.באהואלכל

הייתימהיודעלאאניהמפרץ.מלחמתבזמןלנושחילקואב"כבמסכת

בפעםלכן.קודםשניםמספרהמלחמהאותהנתחוללהלולאעושה

החוצה,ורצתיזהאתלעשותיכולתילאלנקותשהצטרכתיהראשונה

המתהפכת.בבטןנלחם

והתקלחתימצעיםהחלפתיהכול'ניקיתיאותו'שקילחתיאחריעכשיו

אלפניוצידו'עלשכובישן'הוא .בוומביטלאחורנשעןאניבעצמי'

לחושיכולאניבמיטתו.אביעםמתעטףהמוותאיךמרגישאניהקיר.

ובריחובעור'הפושהבצהבהבותולהבחיןהכבדה,בנשימהמשתרגבו

הגוף.מןהעולההאטום

מתעוררהואביוםפעמיםשלוששנים.ארבעכברככהשוכבאבי

הוארבותהפצרותלאחרלעיתיםוחלב,לחםרקאוכלהואלאכול.

טוב.כךכללהכיןיודעתשאמאמהתבשיליםלאכולמסכים

רמיםקולותהחדרמןששמעהסיפרהאמאדבר.נפלמספרימיםלפני

דברים.וחילופיצחוקשל

משתלשלות'רגליובמיטתויושבאותוראתהלהיכנס,לבסוףמשההינה

רגליהנאלמה,היאנפקדים.נוכחיםעםערותשיחותמנהלוהואמטה

במסעדהבמקומה.אותהנטעוהחיזיוןשנפלאותאלאמשםלשאתהביקשו

מכבר'זהשנפטרהיהודיחברוואודבחברתאביישבהחידקלגדתעל

איתםכשחלקוצחקלחייךהרבההואהמוסלמים.חבריוובמחיצת

מוסלמיהזונהאותהשלחסדיהומרוחבבגדדשלהזונותבתימתענוגות

לבנים.ושדיהשחורותשעיניה

חדרה.אלנמלטהוהיאלהעמדלאאמישלכוחה

נשבעההיאאמרה.בחדרו"אותומבקריםהםהמתים,עםמדבר"אביך

שאבוא.וביקשהבחדרבנוכחותםלחושחיתהשיכולה

עדייןרגליופקוחות,עיניוגבו'עלשוכבאותומצאתיכשבאתי'

אלויצאתילישוןאותוהשכבתיתש.וכוחוהמיטהמןמשתלשלות

וכיהחייםאתפוקדיםהמתיםאיןשכןלפחד'להשאללהאמרתיאמא.

גדולרושםעליהעשולאשהסבריראיתיראה.רוחובעינישראה,את

בביתה.המתיםמביקורנרגעהלאמנוכחותי'שנרגעההגםמדי'

שנאותבפעמיםבאוזנישינןהכלבים"אותךיאכלוזאבתהיהלא"אם

 .לוהאמנתישכמותיטיפשילדואניבנו'עםאבכדבראיתילדבר
לאהבטחתישכמותיפתיואניבחבר"אובאחבאשהתבטחאל"לעולם

לשכוח.

מזהויותראלימיםימיםעלחשבוןאיתרלבוארוצההייתימותולפני

אילמים.ימיםעל

עודאותישילוווניכורלבדידותאותידןאיךלולספררוצההייתי

נאהב.ולהיותלאהובפחדתיואיךארוכות,שנים

אבלאותושאהבואתלאהובשלאעוזהרהיבכיצדלשאולרוצההייתי

בשבילו.לאלפחותתקנה,איןלרובהאלהשבחייםיודעאנימוותר.אני

מעולם.איתידיברשלאכפיאיתיומדברבמיטתויושבהואעכשיו

 .כבנואותימזההאינוחייודמדומימתוךוהואערביתמדבריםאנחנו

אני.גםוכךומחויךנינוחהוא

גדותכמוהספרומרחביבגדדרחובותנצבעיםחייושמששקיעתעם

וכתום.אדוםשלעזיםבצבעיםהדקליםושפעתהנחלים

38 
 266גליון



המוסלמים,ילדיככולםרובםביניהם,והואילדיםהתגודדוגדודיםגדודים

סיגריותמגלגליםשוקקים,קפהבתימולרחבותמדרכותאלכורעים

כשהיהאחדיוםשלבערבואנגלים.וחייליםבטלהולכיבעבורלפרנסתם

שבעלהאנגליקציןאשתביתהמחלוןבוהשגיחהעשרה,שלושבן

וללאלגופוכש"ןשדשה"ומלוכלכותיחפותברגלייםתדיר.נעדר

אביכשהיה.להיותשבלאוהעולםדלתהאללראשונהבאתחתונים

הוא .אחריויוצאנשיםשלולבן ,סוררתוכותכולות,עיניוזהוב,שערו

מלא.ואינומרוקן ,נותןואינולוקח

אומרואניויסקישלכוסיתשנשתהומציערגלעלרגלמשכלהוא

לךוישממניצעיראתה"תראהואומראליפונההוא .כךאחרשאולי

עלבידוומחווהראשומרכיןהואלי".יששיעראיזהתראהואניקרחת

אניניצחון.שלחיוךעליהןהתפשטבשניתפניוכשהיישירהלבן.שערו

הכבוד.כלואומרמהנהן

וממנה ,אביובמצוותעשריםבןכשהיהנישאמשפחתוקרובתלאשתו

לביתו.מחוץעשהולילותיוימיומרביתאתובן.בנותשבעלונולדו

בכיכרותמרכולתומציענידחים,כפריםתרכתפועלבדיםאלומת

שחורות.ברעלותמסותרותלנשיםדקליםעטויי

ומתוךשלושיםבןוהואעשרהחמשבתכשחיתהאחריונהתהאמי

כורחהעלשאושפזהלאחרמצערלכןקודםשניםנפטרהאמהיתמותה.

בתתדיר.שתקפוההנפילהמחלתהתקפיעקברוחלחוליחוליםבבית

מצודתהנכבשהוחיבתוקסמולמולבמותה.חיתהושתייםשלושים

נקשרנערה?לולקחתשיחפוץאחרלאישאשהתהאוהיאךהאחרונה

 .גורליגורלםו ,בגורלוגורלה
בציבור.הידועההאחרת,האשהשלבנהאניאשתו.אינהאמי

הואהמיטה.בקצהלהתיישבלוועוזראותומעיראניישן.הואעכשיו

ואמאשרפרףלפניומניחאניכבנו.אותיומזההושבבקושימתעורר

כמובדיוקהקרום,ללאלבןלחםשלופרוסותחםחלבכוסמביאה

ממנוטובלהלחם,אתבוצעטקס,ברובבחלבבוחשהואאוהב.שהוא

והכוונהבגלגול""באתבערביתואומראלימסתכלהואואוכל.בחלב

אניאחרים.בחייםי )tחטעלתשלוםהינדבובטיפולחלקימנתשהסבל

 •לעצמומהנהןוהואעונהלא
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שישאומראניבדרכו.אבלילדכשהייתיאותיאהבשהואאומרתאמא

הרגעיםאתרקלזכורבוחרשאניאומרתוהיאלאהובאחתדרךרק

הרבה.כאלהשהיואומרואניהרעים

היהוצימוקיםשקדיםבמעטבשוקאותומכבדיםכשהיואיך"שכחת

"שכחתשואלתהיאשתאכל?"היבתה,ומביאבכיסבמטפחתזהאתשומר

חולה?כשהייתהרופאאלאותךולוקחכתפיועלאותךנושאהיהאיך

נכון?"זהאתזוכראתההרבה?חולהשהייתזוכראתה

לרגעיםמשקלנתתישניםלפניהזיכרון.שלהמתעתעבטבעומהרהראני

שהיוםאלא ,יותררךבאורילדותיאתשהאירואבישלמצידוחסדשל

אחרים.לרגעיםמשקללתתבוחרואניהללוהחסדרגעישלזוהרםהועם

מהלפימעצמולונצבעהזיכרוןלזה,בקשרכלוםלעשותיכוללאאני

לזמן.מזמןמשתנהוזהרגעבאותוחשובלישמרגיש

ידיאתלנשקמנסהמייבב,הואלישוןאותומשכיבכשאניכךאחר

העולםבכלשאיןאומרהואאותו.ומכסהאותומנשקאנינרתע.ואני

הואאםאותולשאולביעולהדחףככה.שלואבאעםשמתנהגילד

כבראניאחרים.דבריםעלנעצבהואואםמסוימיםדבריםעלמתחרט

ליואיןמצטערשהואשילחשרוצהרקאני ,חשבוןאיתרלבוארוצהלא

 .ממנויבואשזהצריךאניכלום,אומרלאאני .דברשיוסיףצורך

אבי .לבןעורמתוחעליהןעצמותצבירהחולים,ביתבמיטתמונחאבי

האחרונה.שנתואתישן

לצהוב.מלבןצבעועורומשנהלמוליעצומות.ועיניוגבועלשוכבהוא

 .מעליודולקתקריאהמנורת ,חשוךהחדר ,לצידוכיסאעליושבאבי
להיותשהשכילמבלישמתהילדעלגדולעצבומרגישבומביטאני

אניהאחרונה.בפעםלמצחוונושקעליורוכןהכיסא,מןקםאנילאיש.

אתומורידחוזראניללכת.ופונהלראשומעלאלהסדיןאתמביא

נפנהשובאניחונק.פחות ,יותרטובכך ,לסנטרומתחתאלהסדין

מןשמישהוהמחשבהליוקשהאותולעזובליקשהחוזר.ושובללכת

עושהאנילראשו.מעלאלהסדיןאתסתםכךיעלהאחרישיכנסהצוות

 .החדרמןויוצא ,זרזאתשיעשהתחתזאת
שואלתהיאשמילאה.הפטירהמטופסעיניהמרימההרופאהלחדרמחוץ

יבואמישהועודאםשואלתהיאשכן.אומרואניבנואניאםאותי

והיא ", ..מה"אפשרשואלאניעוצרת.והיא ...שאפשראואותולראות

אחדשאףמשיבאנילקירור",אותולהורידשאפשר"אואומרתנבוכה

המחלקה.מןויוצאלהמודהאנייותר.יבואלא

 •החניה.אללבדיירדתימאוחרתלילהבשעתבמעלית

ושחקןפלילידיןעורךהואתל-אביב,תושב Iבתוכרמל
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אתקניתיתמי.דכמוהצהריים,אחריהביתהאתי

בדקתיהסמוכה,המעדניםבחנותשליהרגילהעיתון

וחשתיריקה,כרגילשחיתהשלי,הדוארתיבתאת

היהלבדי.התגוררתיבהלדירתי,המדרגותבמעלה

אהבתיולא ,מבחינתיבשנהביותרהגרועהזמן-הקיץאמצע-אוגוסט

אתפשטתיהמזגן,אתהפעלתיצריך.שהייתימכפייותרבחוץלהיות

קרה.מקלחתלעשותהאמבטיהלחדרומיהרתי ,בגדי

פנים.ומסבירתקרירהכברהדירהחיתההאמבטיה,מחדרכשיצאתי

בכליםבמהירותוטיפלתישליהרגילההערבארוחתאתאכלתי

ההכרחייםהנהליםשניהיואלההארוחה.אחרישנותרוהמלוכלכים

בכורסתיוהתיישבתימהמקררבירהפחיתהוצאתיהרגיל.יבומיהאחרונים

נגמר.שליהיוםתכליתית,בחינהמכלשלי.המנוחהלזמן

העמודשלבמרכזוגדולהתמונהלעיתון.ידיוהושטתיסיגריההדלקתי

רכונהצעירהאשהשלתצלוםזההיהלבי.תשומתאתמשכההראשי

שצילמההמצלמהאלישירותהביטההאשההקרקע.עלששכבגברמעל

מהזמןכשבמשךכנ~ע,עליההסתכלתייפה.אשהחיתההיאאותה.

ירודהבאיכותהיההתצלוםאחר.מקוםלכלעיניאתלהתיקיכולאיני

פיה.יואתלהרוסהצליחלאזהאפילואולם ,מאוד

ובעלההאשההיו ,לכןקודםיוםמפליא.היהלתמונהמתחתהסיפור

זמןבאותובדיוקצהריים.ארוחתסעדובהאשרממסעדההחוצהדברכם

הגנבהמסעדה.שלהחניהממגרשמכוניתםבגבינתעסוקמישהוהיה

היישרצועדיםהרכבבעליכייודעלאהיציאה,לעברהמכוניתאתנהג

לצעוקוהחלקורהמהתפס ,שלוב~ך;ןסהבעלשהבחיןגעבר •לקראתו
פתאום,האיצההמכוניתכיהגנב,אתבלבלשכנראה,מהבידיוולנופף

החניה.מגרשאתגים t1בןיועזבהחונה,במכוניתהכתהבבעל,פגעה

במגרשבמקרהשהיהאחדאישידיעלהעיתוןלכתבניתנואלהפרסים

שצילםוהואמצלמה,במקרה,כןגםחיתה,האישעםעת.באותההחניה

מכן.לאחררגעיםכמההתמונהאת

זמן ,לכןקודםחודשרקבעירלגורעברוואשתוהואבמקום.מתהבעל
במצלמה,הביטההאשההתצלום.עלשובהסתכלתישנישאו.אחריקצר

חיתהלאהבעהשוםמתחתיה.ממשהקרקעעלגוססשכבבעלהכאשר

להבין.יכולתישלאמבטרקפניה,על

זהחיתהבחדרי.פעםתלויהשחיתהדומהתמונהליהזכירהתצלום

צולמהאשרשלה,החברשלהמתגופומעלרכונהבחורהשלתמונה

מלחמתנגדשםשהיוהאלימותההפגנותבזמןקדטבאוניברסיטת

נגדההפגנותכלשללסמלןהזמןבמשךהפכהזותמונהוייטנאם.

וייטנאם.מלחמת

וביליתימידיהעיתוןאתהנחתיהנושא.כלעםנוחלאלהרגישהתחלתי
ובעישון.בשתייההערבשאריתאת

ואתהתצלוםאתגזרתייבש.פהועםמוטרדהתעוררתילמחרתבבוקר

כאישעבדתילעבודה.והלכתי ,בכיסיאותםשמתי ,מהעיתוןהסיפור

ומשמרתמאוד,ודביקחםיוםהיהמדירתי.רחוקלאדלקבתחנתשירות

המצב.לשיפורתרמהלאשעותשמונהבת

הביתה,ישרלנסועובמקום ,למכוניתינכנסתילבסוף,סיימתיכאשר

מהאישהתצלוםאתקנהשהעיתוןהנחתיהעיתון.מערכתלמשרדינסעתי
שלאיכותייותרהדפסלפחותאוהנגטיב,אתרציתיאותו.שצילם

התמונה.

עסוקים,באנשיםמלאהיההעיתוןמערכתבנייןשלהמבואאולם

שם ,המודיעיןלשולחןדרכיאתמצאתי .ולרוחבולאורכושהתרוצצו

לרדתעליוכי ,מהעיתוןתמונותלקנותשאפשרהפקידהליאמרה

שלאמכיווןכיאותיהזהירההיאהספרן.עםולדברהבנייןלמרתף
בשבילי.זמןיהיהלאשלספרןייתכןפגישה,קבעתי

התקרבתיעיתון.וקראדלפקמאחורישרפרףעלישבמזדקן,אישהספרן,

מרגיששהואלינראהלאבי.שיבחיןממתיןשם,ועמדתיהדלפקאל
בנוכחותי.

 .אמרתי ,, ,אדוני"סליחה

אפו.עלברישולשמוטיםשהיומשקפיומעלעיניואתהריםהזקןהאיש

אותי.אומדכשהוא ,אמרלך?"לעזוריכולאניבמה ,"כן

לפניו.הדלפקעלאותווהנחתימכיסיהתצלוםאתהוצאתי

הזה?"התצלוםשלהנגטיבאתמכםלקנותאוכל"האם

משקפיו.דרךהתצלוםעלוהביטעיניואתהנמיךהוא
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שלנוהנגטיביםאתמוכריםלא"אנחנו

"זה .סמכותיבקולאמר ,,אחד'לאף

אתהמהבשבילאתמול.שלמהעיתון

אותו?"צריך

שוב.עליוהסתכלעיניוהגביההוא

יפה,תצלוםשזהחושבממש"אני

רוצה"הייתיבעצבנות.',,אמרתיאדוני

זהטובה,באיכותשלוהגדלהלקבל

בסיפורענייןשוםליאיןהכול.

שמאחוריו."

ובחןמהדלפקהתצלוםאתאסףהוא

מקרוב.אותו

"שילמנו .אמרהוא ,,מזל'עם"בחור

שצילםלצעירגדוליםחמישיםמאתיים

בא •בגילךבערךהוא .הזוהתמונהאת

לאיטרהלךמהמערב,בעירנולבקר

הוא-לושקורההבאוהדברברחוב,

גדולים.חמישיםמאתייםבעודמתעשר

אתליהושיטהואמזל,"לזהקוראאני

תמונהזו"כן,מהעיתון.שגזרתיהקטע

יפה."

הנגטיב?"אתמכםלקנותיכולאני"אז

יכולאניכסף,לי"יש .אותושאלתי

לשלם."

שלנוהנגטיביםאתמוכריםלא"אנחנו

והסתכלשובהספרן"אמראחד,לאף

תלוישהיהחשמלישעוןלעברלמעלה

ארבע-וחציחיתההשעההקיר.על

הצהריים.אחרי

לאחוריופנהשלומהשרפרףקםהואזה?"איךשלו.הדפסלך"אביא

לענות.אפשרותלישחיתהלפניהחדר

גדול?"הדפסלעשותתוכל"אדוני' .קוליאתהרמתי ,,"אדוני'

אמר.הואאמרת?""מהבחזרה.אליוהסתובבעצרהוא

היססתי.

גדול?"הדפסלעשותתוכלהאםשאלתי'"רק

גדול?""כמה

יכול,"שאתהגדולהכי ..."אח

 .לריאותיומחוץאלהאוויראתושרקעמוקהנשימהלקחהוא

בניירות.עמוסמדףמאחוריונעלםאמר ,,כאן'"חכה

לצפותמה 7ידעתילאגםהזה.הזקןמהאישלצפותמה 7ידעתילא

לשובו'ממתיןהעיתון'מערכתבמרתףשם,שעמדתיבעתמעצמי.
הטיפוסהייתילארגע.אותועדעשיתישכברממהמופתעהרגשתי

חייתירוצה.שהואמהלהשיגבדרכונדחףדלתות,עללדפוקשהולך

המאבקיםאיתם,שליהיחסיםיצירתי.פריכולםהיובחייוהאנשיםלדבי'

-בידיכולםהיומהשני'אחדשלנוהציפיותשלנו'האושררגעישלנו'

הכול.העסק,כל

מחזיקהמדף,מאחוריהופיעהוא .יותרמאוחרדקותעשריםחזרהספרן

 (ו:

~ 
~ 

=== ~1 ~ 

ישן.עיתוןבניירעטוףגדולגלילבידו

את"עשיתילדלפק.מעברהגלילאתלימושיטאמר'הוא ,,"הנה,

 ,,במעבדות.עבדתייותרצעירכשהייתייודע,אתה .בעצמיההדפס

אדוני,"לךרבהתודהאמרתי,לך,""תודה

אניהחוש,אתליישעדייןטוב.דייצא"זה ..וחייךאמרהוא ".ןכ"

 ,,בצבעים.יפהממשיצאזה ...חושב

בתימהון.שאלתיבצבעים?"זהאת"עשית

אליתתקשר ...זהאתותראההביתהלך ...צבעונינגטיבהיהזה"כן'

 ,,זה.עלחושבאתהמהליותגידמחר'

לך?"משלם"אניאמרתי. ,,לך'תודהאדוני'"כן

הדלפק.עלניירותלארגןהחלהוא

 ,,זה.עלותסתכלהביתהלך .אחדלאףמשלםלא"אתה

אתלסדרוהמשיךממגי'עלםחתהוא .אמוןבחוסרעליוהסתכלתי

החדר.אתועזבתישובלוהודיתיהדלפק.עלהניירות

העטוףהגליללעשות.מהלדעתבליבכורסה,וצנחתילדירתינכנסתי

כלאחראליולהתייחסיכולתילא-ומידתכףבולגעתמכדיחשובהיה

 ...-אחרדברלכלבמוחימקוםהיהלאאבלזמן.לזהלתתחייבהייתייד,
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כשאניושוב,הלוךבחדרלפסועהתחלתיקרה.למקלחתלאאפילו

רם.בקולצעדיאתסופר

אתחטפתימכלום.ליאכפתהיהלאכברחמש-מאות,מספרבצעד

הוצאתיבפנים.היטבמגולגלהיההתצלוםבחיפזון.אותוופתחתיהגליל

הרצפה.עלאותוופרסתיאותו

עיתוןעמודשלבגודלענקיהדפסהיההתצלוםיפהפייה.חיתההיא

השחורשערה-דמותהפרטיאתבבירורמאודלראותויכולתי ,בערך

 ,הקפוץפיהשלהמלאותהשפתייםהכחולות,הגדולותעיניה ,הקצר
עדייןחיתההיאאבללבנה.בשמלההעטויהענוגגופההעדינות,ידיה

עליזףת.שלאבוודאיעצב.לאאףאימה,אמרולאעיניההבעה.חסרת

ישבתיהרפתה.ולאבישאחזה-נוקבתעיןלטישת-הבטהרקזוחיתה

במשך ,והסתכלתי ,והסתכלתיהאלה,העינייםמולהרצפה,עלשם,

זהזה.זהושבעיניה.הביקושאתשראיתיעדזה.אתשראיתיעדשעות.

כאדישות.ופירשתישיבשתישאני-שנגוזהבקשה-המבטהיה

לבכות.התחלתילראשי.מעלהשמיכהאתומשכתילמיטתיזחלתינלאה,

שבכיתיהאחרונההפעםראשי.תחתהכריתאתוהרטיבו ,זלגודמעות

מת.כשאבי ,לכןקודםשניםחיתהלבדי

לעבודהאגיעשלאלוואמרתיהדלקבתחנתשלילמנהל,טלפנתיבבוקר

המקורימהסיפורהאשהשלוכתובתהשמהאתהעתקתייום.באותו

שחצרקטןאדוםבביתבפרברים,רגההיאלביתה.ונסעתי ,בעיתון

החניתיבשביל.חנתהלבנהטויוטהמכוניתבחזיתו.מכוניתושבילקטנה

והדלקתיביתה,שלידהביתמולהרחוב,שלהשניבצידומכוניתיאת

לב.דאותהלראותשרציתירקידעתיהבא.בצעדימהרהרסיגריה,

אאלץזמןכמהמושגליהיהלאלפרקים.גשםעם ,מעונןיוםהיה

תחתמתבשלאיננישלפחותעלמזלברוהרגשתיבמכונית,לשבת

הואמוגפים.ווילונותיוחלונותיושקט,היההביתעוינת.קיץשמש

אזהזה.הביתלגביבמאומהבטוחלהיותיכולתילאאבלנטוש.נראה

איתה.שלילעימותוהתכוננתיסיגריותעודעישנתי ,במכוניתיישבתי

הקיימות.בנסיבותלהיותשיכולהטובטוב,מפגשיהיהשזהרציתי

מהלהולספרעיניהלתוךלהסתכלרציתיבשבילה.ברורלהיותרציתי
תבין.שהיאורציתי-בגללןליקרה

דלתנפתחההצהריים,בסביבותשעות.משלושיותרבמכוניתישבתי

התנעתימשם.ונסעההלבנהלטויוטהנכנסההיאיצאה.והיאהכניסה

עלועלתהלשכונהמחוץאלנסעההיאבעקבותיה.ונסעתימ~וניתיאת

הראשיתהדרךאתעזבהמהזמןואחרי ,העירלמרכזהראשיתהדרך

לב,בתשומתאחריהלעקובהמשכתיצדדיות.דרכיםלאורךוהמשיכה

לנהוגבשבילימרגשמאודהיהזהפניות.שלרבמספרשביצעהבעת

ההם.הצריםברחובותמכוניתהמאחורי

גושיכמהפניעלחלפההראשית,לדרךחזרההיאבכלל.עצרהלאהיא

שלההכוונהעושה.היאמהלתהותהתחלתישוב.אותהועזבהבניינים,

היא-החלטיתמאודמאודחיתהעצמההנהיגהאבלהחלטית,חיתהלא

לאהאטה.לאאפילוהיאממכוניתה,יצאהלאהיאעצרה,לאפעםאף

לההיהשלאכנראהאבדה,אכןהיאאםאבלדרכה,אתשאיבדהחשבתי

מטרהללאלנהוגהיהרצונהשכלברעיוןגםהשתעשעתיאכפת.

הרגשתילפעמים.עושההייתיעצמישאנימשהושעתיים,אושעהבמשך

 .הזוהאפשרותעלכשחשבתיטוב,
ביתמולעצרההיאמגוריה.בשכונתבחזרההיינודבר'שלבסופו

מכוניתה,מאחוריחונהאניבעוד ,לבנייןונכנסההחוצה,יצאה ,הדואר

תצא.שהיאמחכה ,במכוניתינשארתי •האחורימהפגושמועטבמרחק

לקראתה.וצעדתימהמכוניתיצאתי .מכןלאחרדקותעשרהופיעההיא

רגל.להולכיהשבילבאמצענפגשנו

אמרתי.דונלדסון?""גברת

הנפלאות.הכחולותבעיניהביוהביטהעצרההיא

גרוניבתוךאווירובלעתיאותה,שאלתירגע?"איתןלדבריכולאני

מהתרגשות.

אותי.שאלההיאאתה?""מי

פנים.אלפניםשםכשעמדנועלינוירדגשם

לך."לומרצריךשאנימשהויש"אבלאמרתי,נפגשנו,"לאפעם"אף

זה?""מהאמרה.היא ","בסדר

עליה.ובחזרההאפורים,השמיםעללמעלההסתכלתי

 11-רוצהאתאולי .אמרתיגשם,""יורד

מבטה.אתבינועצתאמרה,היאמהגשם,"ליאכפת"לא

זהואחרי ...בעיתוןשלךהתמונהאתראיתי"אזבהיסוס."אמרתי"טוב,

בגללהזו,התמונהבגללרקזה ...אותךלראותצריךשאניהחלטתי

המצלמה."עלהסתכלתשבההדרךבגלל ...בעצםבתמונהשלךהעיניים

כךמהגשם.רטובהיההשחורשערהמהיר.חיוךהבזיקהוהיאהשתתקתי

רציתיאוויר.שובבלעתימקסימה.נראתההיאהשחורה.שמלתהגם

במכונית.היושליהסיגריותאבלסיגריה,

שאלה.היאזה?""זהו

ממנה.הלאהוהסתכלתיאמרתי ",בעלךאתהרגתי"אני

בבדיחות.אמרההיאצוחק,""אתה

כלל.מזועזעתנראתהלאהיאמהיר.מבטלעברהשלחתי

אעשהשאנישתדעירוצהואני ...צוחקלאאני ,דונלדסוןגברת"לא,

 11 •יכולאביעודכל ,ממנישתבקשימהכל ,בשבילךשאוכלמהכל

שוב.אמרההיאצוחק,""אתה

 ".אל"
האדמה."אתללקקותתחילארבעעלתרדאז"טוב,

זעקתי. "?המ"

למשטרה?"הולךלאאתהלמה"אזאמרה.היא ",צחקתי"סתם

רוצה."אתאם ...אותיתסגירישאתרוצה"אני

אותך?"אסגירשאנירוצה"אתה

רוצה."אתאם ,"כן

משהו?לדעתרוצה"ואתהאמרה.היא ",אותךלהסגירהולכתלא"אני

 11 •ליאכפתשלאבאמת

בעלך."אתהרגתיאני"אבל

אמרה.היאלעשות,"יפהדברהיהלא"זה

נכון?" ,לימאמינהלא"את

חייכה.היא

 11 •אחרמשהותנסה"לא.

סלידה.ביעוררהצחוקעלהמחשבהאבללצחוק,רציתי

 ,שליבתהכתרואתשמיאתלךלתתלי"תרשי .אמרתי ",תראי"טוב
דעתך."אתשתשניבמקרה

עליולהגןוניסיתישלימהארנקניירפיסתהוצאתידבר.אמרהלאהיא

מהגשם.

אמרה.היאולכתוב,"שלילמכוניתלהיכנסיכול"אתה
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הטבעיהדברהיהזהכאילולה,נשמעתי

הדלתאתליפתחההיא .לעשותוביותר

הניירפיסתאתהנחתיהתכופפתי'ואני

כתובתי.ואתשמיאתורשמתיהמושב,על

אתלהמושיטאמרתי' ,,שם,אהיה"אני

פניתינוספתהשתהותוללאהנייר'

למכוניתי.והלכתי

משם.כשנסעתיבגשםעמדהעדייןהיא

מאחורי.הדלתאתונעלתילדירתינכנסתי

הרצפה,עלהיההגדולהצבעוניהתצלום

הקודם.בלילהאותושהשארתיבמקום

הסרתידבר.לחושבלימבט,בוהעפתי

עצמיאתוגררתיהרטוביםבגדיאתמעלי

אטוםהיהראשי-האמבטיהלחדר

לחלוטין.

במהירות.אותיהעירההקרההמקלחת

עלולההזאתשהמקלחתבי'הכתהממשות

שאעשהדברשכל-האחרונהלהיות

האחרוןלהיותעלולוהלאהרגעמאותו

דלתי.עלידפוקשמישהולפנישאעשה

 .זמןליהיהלאפתאום

בדברשקעתיומידהאמבטיהמחדרהגחתי

חבריעםחגיגה-שידעתימפצההכי

אשהחדשה,חברהליהיתההדמיוניים.

אתתליתידונלדסון.שרהבשםיפהפייה

עשוכולםאותה.ולהעריךלראותיוכלושכולםכדיהקירעלתמונתה

הלכנוואנישרהכךאחרנהדר.בילינוורקדנו.מוסיקהקצתשמתיכך.

סיגריותמעשניםבמיטה,שכבנופעמיים.אהבהועשינוהשינהלחדר

בחיקהראשיאתהנחתידיברנו.לאמהסלון.שבקעהלמוסיקהומקשיבים

נרדמתי.רגעיםכמהאחרישערי.אתללטףהחלהוהיא

 (ו:

~ -== 
ן~
~ 

ארוחתאכלתיבבוקר'התעוררתילילה.באותודלתיעלנקשלאאיש

ותוךהדלק,בתחנתקרהלאמיוחדדברשוםלעבודה.והלכתיבוקר'

והרמותחלונות,ניקוימכוניות,תדלוקשללשגרהחזרהשנכנסתיכדי

בתוכי.מתפשטתאכזבהשלכלשהיתחושההרגשתימנוע,מכסי

הרגליםשלמאוסףיותרהיולאבמכללה,לימודיאתשסיימתימאזחיי'

שעהבכלעשיתימהלדקלםיכולתיקושיללאמראש.וידועיםצפויים

מפורטתטבלהאלאכללי'תרשיםרקלאלמסוריכולתייום.כלשל

כיוונוניםרקשינויים,היולאמעולםופעולות.מקומות,זמנים,של

חזוייםכךכללאלאירועיםדרךפינוהאחרוניםהיומייםאולםקלים.

היומיומיותמפעילויותיחלקהיולאשבוודאיאירועיםמראש,

הנהאבללשליטתי'מחוץעכשיוהיוכנראה,הדברים,המתוכננות.

מכוניות.משרתשם,הייתישוב

פני.אתיקדםשמישהובתקווהכרגיל,הצהרייםאחריהביתההגעתי

כרגיל'ערבארוחתאכלתיכרגיל'התקלחתי'התגשמה.לאתקוותי
כשהבטתימולי.הקירעלתלויהיההתצלוםבכורסה.כרגילושקעתי

בשירותשהיהבעתנהרגאביאבי.שללמותושגרםבמחבלנזכרתיבו'

מישהוכן'אחריאחדיםחודשיםמוקש.עלעלהשלוהג'יפכאשרפעיל'

המוקש.אתשהניחהמחבלאתשתפסולהודיעלאמיהתקשרמהצבא

הואאיךנראה,הואאיךולבדוקשלו'במשפטנוכחלהיותיכולתי

עולם.מאסרקיבלהואהלכתי.לאאבלמתנהג.

שרהשללביתהונסעתילמכוניתנכנסתיכשיצאתי.חושךכברהיה

מואר.היהוהביתהשבילעלעמדההלבנההטויוטהבפרברים.דונלדסון

וצלצלתיהכניסה,לדלתפסעתיהטויוטה,מאחורימכוניתיאתהחניתי

היהשרציתימהכללא.אולבדההיאאםאכפתליהיהלאבפעמון.

שוב.אותהלראות

 .אליוחייכההדלתאתפתחההיא

" i] 'אליה.וחייכתיאמרתי ,,יי

אתה,"שובזה"אזאמרה.היא"שלום,"

נכון?"דעתך'אתשינית"לאאמרתי. ,,"כן'

 ",אל"

"למה?"

להריחיכולתיעיניה.אתועצמההדלתמשקוףעלאחורניתנשענההיא

ומכנסיטריקוחולצתלבשההיאמקלחת.אחריכמו-רענן-ריחהאת

בה.לגעתרציתיג'ינס.

אותה.שאלתידונלדסון?"גברתלי'מאמינהלאאת"למה

בי.והביטהעיניהאתפקחההיא

שאלה.היאסיגריות?"לך"יש
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תממ.אמרתי' ,,"כן'

ואניתיכנסבואהסיגריות.לינגמרו"יופי.

 ,,למה.לךאספר

פנימה.נכנסנו

המגורים,לחדרבעקבותיהשהלכתיבזמן

במלואו.מרוהטהיהלאשהביתבכךהבחנתי

קודםחודשרקלכאןדירהעברושהםנזכרתי

לארגןהספיקולאהםהסתםשמן'וחשבתילכן

הכול.

לעצמי.אחתוהדלקתיסיגריהלההצעתי

אותי.שאלההיאלשתות?"משהורוצה"אתה

אמרתי. ,,תודה,"לא,

אמרהקולה,"לעצמיאביארקאניאז"טוב,

למטבח.והלכה

נדנדה,כיסאהספה,הספה.עלהתיישבתי

הרהיטיםהיוטלוויזיהומכשירקטןסלוןשולחן

לאשקט,היההביתהאורחים.בחדרהיחידים

 •עליהעיקהמקום .מישהועודשםשהיהנראה

בכיסאהתיישבהקולה,בקבוקעםחזרההיא

להתנדנ.דוהחלההנדנדה,

אותי.שאלההיאמהאזור?""אתה

 ,,האחרונות,השניםבשלושכאןגר"אני

אמרתי.

אתה?""מאיפה

"מהמזרח."

במזרח?""איפה

מאודשליבחייםמגלהשאת"העניין',,אמרתי.דונלדסוןגברת"תראי'

 11 •לימאמינהלאאתלמהלדעתרוצהבאמתאביאבללי'מחמיא

מהבקבוק.ולגמהשאלההיאשהוא?"לאןממהר"אתה

הזההארורהענייןכל"אבלרגלי.עלוקמתיברוגזהאמרתי ,,"לא,

מדעתי."אותימוציא

מדעתך?"אותךמוציא"מה

מדעתי."אותימוציאה"את

עשיתי?""מה

חלוש.בקולאמרתי ,,לי'מאמינהלאאתלמהבבקשהליתגידי"רק

סיגריה.עודהדלקתילשבת.ממנישביקשהבשעהרצינייםנעשופניה

בעינייםזהאתלראותיכולה"אניבאיטיות.דיברההיאפשוט."מאוד"זה

האמת."אתאומרלאשאתהלראותיכולהאנישלך.

רעדו.הןידי.אלמבטיוהשפלתיהסמקתי

אמרתי.אתמול?"עם"ומה

אמרה.היא ,,אתמול'עלמדברת"אני

היום?"עםמה"אז

שאלה.היאעלי?"מסתכללאאתה"למה

חייכה.היאמהיר.מבטאליהשלחתי

אמרה.היא ,,אותו'כשאראהבעליאתשהרגזהמיאדע"אני

אותו."הרגתישאני"בגללאמרתי,טועה,"את"אז

למשטרה."נקרא"בואנאנחה.היא ,,בסדר'"טוב,

שקטהיהבטלפון.מחייגתאותהשמעתילמטבח.והלכהקמההיא

שניות.מספרבמשך

דונלדסוןשרהזו ....רו~נו?"המפקחאומרת.אותהשמעתי ,,"שלום,

שאומראחדבחורכאןנמצאתשמע,תודה.בסדר'אני ...כן ...מדברת

דן."אתהרגשהוא

לקחתלבואתוכלובסדר.אני"לא,המשיכה.היא ,,כן'בבית,//אצלי
אותו?//

 11להתראות. ...לכםנחכה,,אנחנוסיימה.היא ,, fרומנומפקח f"בסדר

המגורים.לחדרוחזרההשפופרתאתהניחההיא

בעודיגיע"הואאמרה.,,היאהזה,התיקעלשעובדלמפקח"התקשרתי

דקות."כמה

שעלבמאפרההסיגריותבבדליממוקדותהיועינידבר.אמרתילא

להתנדנ.דומתחילההנדנדהבכיסאמתיישבתאותהשמעתיהסלון.שולחן

חרק.הכיסא

אותהשמעתיאתמול?"שעשיתחשבתיבאמתמהלדעתרוצה"אתה

היהזה ...בעיניחןמצאוזהאיתי.להתחילשניסית"חשבתיאומרת.

רציני."כךכלאתהעכשיואבליצירתי.מאוד

לזוז.יכולתילאזזתי.לא

מודאג.בקולשאלההיאבסדר?"אתה/'תגיד'

לעברבאיטיותלפסועהתחלתיהתנודד.גופירגלי.עללקוםהצלחתי

 •הכניסה.דלת

ותורגםבאנגליתבמקורונכתב<הסיפורארה"ב ,מרילנדספרינג,סילבר , 1981יולי

 ) 2001בפברוארהמחברידיעל
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רב-תרבותיתבמציאותחוריןבן

שפורסםשליהתרבות"כפיית"שקרעלעטרןאהרןהגיב 265בגליון
אשכנזית,<מערבית,תרבות""כפייתחיתהשלאטענתיאניאלה.בדפים

המדינה.הקמתבראשיתלארץשהגיעוהמזדהיםעלכלשהי>תרבותאו
טענתיאתהריפריכות",ב"כמההסתבכתיעטרןמרשלשלדבריוואף

שחםמרצודקמסתמאלא?אוכפייה"חיתהבאומרו:קיבלהעיקרית
ביקשאילולאמגיב,ולאבכךמסתפקהייתיאוליחיתה",לאכיבאומרו

כיבאומרוהתרבות""הידרדרותמפניחששותיאתלהרגיעעטרןמר
מרכזית",תרבותלייצרכדימספיקזמןאינןשנה-50ש"אפשר

לפניהארצישראליתהתרבותשלהחדשהההיסטוריההתחילהכאילו
מאזיותר!)אפילו<בעצםשנהועשריםמאהכברעברוולאשנהחמישים
תרבויותשלסממניםבתוכהשהטמיעהחדשה,תרבותבארץלהיווצרהחלה

ביקשובהרחבה>דומניעמדתיכך<ועליוצריהאחרות.מארצותיהודיות
וייקח,יבואשרוצהמיאותה.לכפותלאחדשה,תרבותליצורבתמימותם

הקודמת.בתרבותולדבוקיכולרוצה,שאינומימקצתה,אוכולהאת

כמוסבור'שהואהיאעטרןמרשלהבסיסיתהקונספטואליתהשגיאה
"הטמעהאיזולבצעצריךהיהלמעלה,שםאישמישהו'אחרים,רבים
הטמעות.מבצעאינואישהמזדהים",שלמקורותיהםאתשמכבדבאופן

שלמגבוה,הוראהשלפעולהלאהיאתרבותיצירתמאליהן.נוצרותהן
לבנתיות.לימוראוז'דאנוביסטיותפקודותשלממוסדים,ותכנוןארגון
רביםבמקומותאחתבבתהמתרחשסטיכי'תהליךהיאתרבותיצירת

והלא-המודעותוהחלטותיהםוהעדפותיהםבחירותיהםמתוךומתהווה
שהואהציטטותגםוצרכניה.תרבותיוצרירבים,יחידיםשלמודעות

השפעתםמפניבעתה"אחוזהיהבישראלשהממסדהטענהלהוכחתמביא
מגבוהפעילותשוםעלמעידותאינןערב"מארצותהעוליםשלהמזיקה

מהשאמראבןאבאהאוויר.לחללאדםבנישהפריחודעותעלסתםאלא
אתייצגלאובוודאיהישראליתהפוליטיתבתרבותזרלנטענחשבשאמר

עלמבן-גוריוןהציטטהוכנגדעטרן.מרמליןשעליהםהטעם""קובעי
עוליאתכינהשבהזואתלמצואניתןהלבנט"ברוח"להיאבקהצורך
מה?אזאדם","אבקבשםההשמדהממחנותשהגיעואירופהמזרח

המהגריםמצאוהגירהארץבכלוכמוהגירה.שלארץהיאישראלארץ
שממנההארץלתרבותדומהאינהאףולפעמיםזההשאינהתרבותלפניהם

והכלכליהקיומילקיפוחשבתוספתמרגישיםהםהגירהארץבכלוכמובאו.
הבאתיובתרבותם.בהםמזלזליםגםכמהגרים,מעמדםמעצםהנובע

עימםשהביאוהגבוהההמערביתבתרבותהוותיקיםזלזלואיךדוגמאות
לתרבותהמסתגליםהחדשיםמהמהגריםישהגירהארץבכלוכמוה"יקים",
וישמתרבותם>שלמיםרבדיםאורסיסיםלהתורמיםשהם<תוךהמקום

משלהםמנוכרותתרבותיותבמובלעותלחיותשנייםאודורהממשיכים
בצאתך"),ואדםבביתך("יהודינאותותמיזוגדרכילעצמםמוצאיםשהםעד

שנביןהשעההגיעהכפייה.אוקיפוחלאבוודאירע,דברשוםבכךואין
 .עלינוגםפוסחיםאינםמקוםבכלהמתחולליםאוניברסלייםתהליכיםכי

האנושי.מהעולםחלקאנחנולרע,אולטוב

אדםאני'הגירה,ארץכבכלכאן'שנוצרההרב-תרבותיתבמציאותוכך'
לי.נראותשאינןוממסורותמתרבויותלהסתייגלעצמימרשהחורין,בן

אואתניותתרבויות"לטפח"כלשהיחובהעלישמוטלתמרגישלאאני
קיפוחושלתפלותאמונותשלמסורותלכבדיכולואיניאותן'לשמר

אירופהממזרחמגיעותשהןביןלאומיים,מיעוטיםושלנשיםשלזכויותיהן
עלוהמשתטחיםהמזוזותמנשקיבתרבותחלקליאיןערב.מארצותאו

בתרבותםלימשיש'יותרבטןובפריטובבשידוךלזכותכדיצדיקיםקברי
ומשוחחיםמאבניםחיוביות""אנרגיותשואביםשהםלנוהמספריםשל
בשבחולדברזודעתיאתלהביעלישמותרמרגישאנימתים.רוחותעם

1
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לשמורהואבוחייבשאניהיחידהדברוהחילוניות.והליברליזםההומניזם
בתרבותםלדבוקאוהב,שאיניבתרבויותהדבקיםאלה,שלזכותםעל

אדםבנישלזכותםבשוויוןמכיראנירוצים.שהםלמיאותהולהנחיל
אילותרבויותיהם.שלהערךבשוויוןמכיראיניבתרבויותיהם,לדבוק
תרבותיאתזונחהייתישלי'תרבותיעלבעיניהעולהתרבותמוצאהייתי
בה.ודבק

כמעט"הודרושלדבריובשניםעטרן:מרבשבילחדשותליישואגב,
ישראלבקולהשמיעולאהרדיו"מגלימזרחיתמוסיקהשליוצריםלחלוטין
אוניברסלית,היאולדידימערביתאוליהיאשלדידוקלאסית,מוסיקה

אתהשמיעושבהןהשעתייםובתוכןבשבוע,שעותחמשאומארבעיותר

היהשכינויההצביעותבמובלעתהעולמיתהליטורגיתהמוסיקהמיטב
הרבהבסיכום,מקום,מכלהנוצריות",העדותלבניראשוןליום"מוסיקה

כופהשמישהוחשבתיולאהמזרחית.למוסיקהמשהוקדשושעותפחות
למיניהם.הקליםמהגליםשבקעההרדודההמוסיקליתהתרבותאתעלי

ירודהמוסיקליתכתרבותלישנראהממה"פריחה"קיבלתיתמידנכון'
צרכיאתלספקכדילה.הקשבתילאופשוטמערבית>או(מזרחית

לתקליטיםוהאזנתיקלאסית,מוסיקהשללקונצרטיםהלכתיהמוסיקליים
בתרבות.להעדפותיביטוינתתיכךידידים.עםקאמריתמוסיקהוניגנתי

אותםהאשמתיולאאחרותהעדפותלהםשישלאלהבטענותבאתילא
מהזהותרצוןשבעאניתרבותית",לפריחהיאהשאינהב"הסתגרות
מרכזיתתרבותית"זהותבשביליייצרשמישהומחכהואינישליהתרבותית

 •השוליים.להיותליאיכפתלאהשוליים",עלמצלהאינהאשר
שחםדוד
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לכן"כתםעםשחודה"חתולה-מציגקדםבימתתיאטרוןו

גורן:גורמזאנויצחקביים:מקלף,דוריתמאתו

אברון'לליאהאקטע,ליאת Iריבדחנהגורן'שושהמשתתפים:ו

אנקודיעופרנגינה:בן-שושן'משהו
ו

במאי 6ב'ביוםאמריקה,ציוניבביתתתקייםחגיגיתבכורה :
 t2002 21.00ן
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הכלים""נושאותעלעוד

פברוארמחודש 264בגליוןגובריןנוריתשלמאמרהאתבענייןקראתי
2002 • 

במלחמה"נשיםספרות-הכלים"נושאותלמאמרקוראתגובריןנורית
במלחמה.הנשיםשללנושאזרקורשכיוונהוטוב
 .בדיןגומנוריתנעלמוכליםנושאותכמה
הואיוספינה, pתינקראהספרהבריטי.בצבאהנשיםעלרומןוישיש

לאוריצאעוד .בקירותאותווכתבההביטחון'משרדבהוצאתיצא
 : 1 9בתבהיותהגחשנהרולדפברכהעלגלשרישלהמענייןספרה

פולו.ברכה
שבספריגםמה •בדיןגואותושרואהמכפייותרטובהמצבכילי'נדמה

ללוחמות.התייחסותישגלבויואבשלזהכמוהתקופה,עלהיסטוריה

בסרליעקב
 ' 77'עתרןעורך

ברכותינואתנאקבל ' 77ל'עתוןיובלחציבמלאת
הדבקותעלשנית,ההתמדה;עלכלקודםהלבביות,
ההשגים.עלושלישית,במטרה;

ופוריותטובות(לפחות)שנים 25עודלךמאחליםאנו

הצלחה.והרבה-הרבה

גריזיצקייהודיתגלבוע,שולמיתסתרי,זיסישלך,

אחרונותידיעות

•••••••••••••••••••••••••••••• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

 •גובריןנוריתושלהקוראיםשללבכם,לתשומת
בברכה

הרליץאסתר
תל-אביב

~ ~ ·!!\\~ 
 (-י8~-ז'
~ 

ביצירתוגאון ,בחייונבל

פעםשנשאלהסובייטי-יהודי'המספרארנבורג,איליהעלמספרים

ימיו.בערובסטליןשלבשמושפורסמומאמריםשלהאותנטיותעל
גאון.הואסטליןבשבילאלהמאמריםשכתבשזההשיבארנבורג
הגתההפרטיתהיחסיותתורתמבוססתשעליוהרעיוןשאתקראתי
זהכידוע,לעצמו.אותוניכסרקואיינשטיןאיינשטין'שלאשתו
'אםלשקספירהמיוחסתהדרמטיתהיצירהעלויכוחניטשרבותשנים
בשמואותהשפרסםאחרמישהואואותה,שיצרשקספירזההיהאכן

שקספיר.של
ואכןברכם,ברםולםשלוpשריוחייוג'יפיוג'וןשלספרואתקראתי

נוכל-אדםבןשלחראהיהשברכסלומררוצהשהספרהתרשמתי
ספרותי'גנבובמיוחדנואף,בוגדני'פנכהמלחךגדול'פחדןקטן'
 .מכברזהידועיםברובםהדבריםנכון'כנראהזהוכלבלעז'גיאטורפל
הגרמניםהרוחאנשימביןמהבודדיםהיהשברכסלזכורכדאיזאת,עם

אבל .ביותררבעצמיסיכוןובתוךרבבאומץהנאציזם,נגדשקם
והדרמטיתהשיריותשהיצירהמהטענהכללהתרשמילאזה,לכלמעבר

מחודשת","להערכה'וזקוקהאמיתיערךחסרתהיאלנרכסהמיוחסת
מארס ' 77'עתרןהגדול",הזיוף-("ברכספזמירישכותבתכפי

היה;יצירותיואתלנרכסשכתב/כתבהמילדעתיאדרבא, ,) 2002
 •-20ההמאהתרבותשלממיטבהעדייןהיאזוויצירה ,גאוןחיתה

פחותיםאדםכבנימתואריםעולם,גדוליבהםרבים,יוצריםאגב,
קמצןהיהבלזקילדיו'אתהפקירדרסוז'קז'ןשלהם.היומיוםבחיי
בילדהתעללואףכספיםבענייניקטנוניהיהבטהובןומרושע,עלוב

לאאנשיםשהיומספריםעגנוןועלביאליקעלגםלהשגחתו.שנמסר

 •יצירתם?הערכתעללהשפיעאמורזהאיךנעימים.

יצחקיידידיה

 •עללשמורגם .' 77'עתרןשלהיובלחצילחגיגתברכות • • • • • •ידידנובסרליעקב • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••
 •נדיר.השגזההשניםלאורךלהתקייםוגםרמה •
• • • • 
 •פרוסטיוסיאלוני,שולמית •
• • 
 •••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • •חולוןהישראליהילדיםמוזאון •

זהמצד

לויתןעמוס
 ~~ 36מעמ'~~המשך

() 

אינפורמציהוחסרההסבריםחסריםהכוונה.זואםבטוחאיניהמאה?של

הישראלילקוראמסייעתחיתהשיטתית,נרחבת,מסהאולינוספת.

מדובר.במהיותרטובלהבין(ההדיוט>

אלה,מעיןובוטותבוטחותבאמירותשנפתחשהקובץהואשברורמה

לעתידהבנוגעומובניםגדוליםובחששותביטחוןבאידווקאמסתיים

בארץ.הרוסיתהיצירה

לא"אנחנו-וממשיךגולדשטייןאלכסנדרשםשואל-אנחנו?"מי"הרי
ספירהאיזושהימגלמיםאנחנו ...רוסיםממשלאגםישראלים,סופרים

 ..•מעניינתשפהבעלישולייםאנשיאנחנו ...הרוסיתהספרותשלאחרת
מקוםלהםאיןאבלאמיתי'תרבותיערךלהםשישחדשיםאאוטסיידרים

הישראליתהחברההציוניותההכרזותכללמרות ...התרבותממוסדותבאחד
 .) 338-9(עמ'עניין"בנומגלהלא

ו'מקטרים'הכרהכאןשדורשים"סופריםזו.עמדהתוקףגרובמןמיכאל
הלשוניבמטרופוליןלחלוטיןאלמוניםסופריםהםהישראליתהחברהעל

מכיווןבישראל'הרוסיתהתרבותהזנחתעללדבראיןלדבריו'שלהם".
בשפההמדברתהישראלית,התרבותאתתשמששהיאסיבהשוםשאין

תודפסלעבריתשתתורגםטובהיצירהשכלמשוכנעהואזאתעםאחרת.

 8 .) 341<עמ'בישראלספרותיתבמהבכלברצון
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תיאטדון
מירוןכרמית

הלאומיבתיאטרוןהחורףעונת

תפאורהוכבימויו,מיטלפוכקטחללמאתמסקין;אולםמאמריקה":"חבילות
סמורגוכסקיואורכהחרכזוןדרורותלבושות:

שאנחנומהזהמולדת.להםישסיציליה,אתישהאיטלקים"לסינדיקטורים
בפלשתינה!"להשקיערוצהאני ...הקשיםלימיםבטוחמקלטמולדת.-צריכים

"חבילותהמחזהמגיבוריאחד ,יורקיכיומפיונר ,שפירוג'קשלדבריואלה
היהודיםהגנגסטריםשלשלהיחלצותםסיבתאתלתרץהמנסה-מאמריקה"

לקיומה.הראשונותובשניםהמדינההקמתבטרםההגנה,לארגוןלסייע
סיפורמשתלבוגנבה,רמאותגבורה,מעשיהבנות,אישלסבוכהבמערכת

המרתקתהדרמטיתלהשתלשלותוגורםלארץ"עולה"אשרורגיש,תמיםאהבה,
החדש.המחזהשל

דבמעולה.ולמשחקמשובחשחקניםלצוותזכתהזובלשיתכמעטהפקה
למצואכדילארץ 1976בשנתשבאיהודיכגנגסטר ,הראשיבתפקיד ,רייזר

מהתפקידיםאחדאתמגלםהשבות,חוקלפיאזרחותואתולתבועמקלט
נוספים:מצויניםשחקניםידועלעוזריםשלו.הבימתיתבקריירההמעולים

קוגלר.ודודזמשטייגמןענתמור,אברהםריבד,חנהאלמוג,אהוון

הצגהזאתומחדליה,מעשיההתקופה,שלהבעיותלשורשייורדיםאיןאםגם
ולהזדהות.לקליטהקלהמהנה,

ואלברטגורריץפרנסיסמאתאחל-שם;אולםפונק":אנהשל"יומנה
ארריאןתפאורה:פיכקוכיץ;רוניבימוי:אלוני;נסיםעכרי:כוסחהקט;
זהביעוררמוסיקח:ווקס;

 1944-1942השניםביןמסתורבדירתשנכתבהמתבגרת,הנערהשליומנה

תולדותכולו.בעולםהמפורסמתקלאסיתליצירהמכברזההפךבאמסטרדם,

אימיבתקופת ,קיצוניאנושיבמצבהנתוניםמשפחתה,ובניאנהשלחייה

יכולתבעלתנבונה,מוכשרת,ילדהשללעיניהמבעדנשקפותהנאצים,

שהוצגהמחזה,ההולנדית.הגגבעלייתהמחנקלמרותוהתבוננות,שיפוט

בתפקידיםטלועדהפינקלשמעון(עם 1957בשנתהבימהבתיאטרוןלראשונה

האפשרותבדברהאשליהבהרס ,שלוהפנימיתבאמתמרגשעדייןהראשיים>

והתרגשות.הזדהותשלורחמים,פחדשלהקתרזיסבהרגשתהגיבורים,שיינצלו

אתידעשלאהנוערבפנירקלאהזה,המחזהאתלהעלותמאודעדחשוב

באחרונה,לנשובהמנסותהרעותההכחשהרוחותבשלגםאלאאנה,שליומנה

לגילומהזכתהוהיאהחדשהאנהשלמזלהנתמזלובעולם.בארץ ,בעורפנו
ביטוילתתהמשכילה ,צדקוניטלורגישה,מוכשרתצעירה,שחקניתשל

לאימיוהןהמסתורבביתאותהשפוקדיםההתבגרותגילללבטיהן ,אמין

לידיביתהבניואתאותהלהסגירהעלוליםצעדוכלצלילכלמפניהפחד

הנאצים.גסיםהקל

שלוותבעלתדמותלעצבמצליחאנה,שלאביהבתפקידשמואלוב,שלום
מופנם.זעםשלוסוחפתעכורהעוצמהבעלתזאתועםעל-טבעית,כמעטנפש

התפרצותעםזועםאיפוקלשלבהיטיבהקנליס-אוליירטטיאנהגם ,כמוהו

:ג
~ --= 
ן~
~ 

מוסקונהאריה ,ברגרומירב"תמרה":

מיכאלמוסקונה,אריהאתאצייןהשחקניםיתרביןנשלט.בלתיכעסשל
אנה.שלידידה ,פטרבתפקידזוארץגיאואתכורש

לראות.כדאי

תפאורהשכיר;חנןבימוי:ריכלין;לאורחמאתמסקין;אולם"תמרח":
תנועה:מסכר;יוכלמוסיקח:חרנזון;ודרורסמורגונסקיאורכהותלבושות:

שיזףנטע

• 

השחקנים""במתמקימיביןהצלחות,ועתירתותיקהשחקנית-ריבליןלאורה
החליטה-בהרצליההחדשהתיאטרוןלהקמתידכעתהנותנתהמיתולוגית,

אתבותמלאאחרתששחקניתמחזהולכתובהקלעיםמאחורילהתחבאהפעם
להתאבדמחליטה , 50כבתבדימוס,פלמנקורקדניתתמרה,הראשי:התפקיד

בתחוםלאלחייה,טעםיותרמצאהשלאלאחרירושלים,במזרח"ריץ"במלון
אתהמסכמותקצרותמתמונותבנויהמחזההיצירתי.,או,המשפחתיהחברתי

מבלימידיהנשמטואיכשהווהדבריםהכוללהשהיהתמרה,שלכשלרבותיה

המשקפותהמרוסקות,התמונותההידרדרות.עללהשתלטיכולתלהשתהיה

נעמיוהרחוק:הקרובהעברמןדמויותחושפותמוצא,ללאבדרךהליכתהאת

אחרהעוקבותדודותיהארבעעימה,העכוריםוהיחסיםצדקוני>(טלבתה

וחתנה.אחיההמת,בעלההומורסקית,יווניתמקהלהכמעיןחייה,השתלשלות

והשיגרה,הנורמליותלצדלהתייצבאחרת,אוזובדרךממנה,דורשיםכולם

בתפקידגרונומירבזאת.לעשותמסוגלתואינהרוצהאינהתמרהבעוד

מוכשרתפלמנקוכרקדניתונפשית,פיזיתעוצמהבעלתנוכחותמפגינההראשי

צורעידית ,כזהנוריתגרוטס,אתי-המקסימותהדודותארבעומתוסכלת.
הידועהסוףבעלתלדרמהמשעשענופךמוסיפותהנפלאה,קיררודבורה

מראש.

קבוצתשלהצגותשתיעםשלוהחורףעונתאתסייםהלאומיהתיאטרון
אכילס".ו"עקבבמלחמה"כמו"במלחמהרונן:אילןשלבהדרכתוהצעירים,

~.rיענוגים""באהבהאלהרר:דודושלהופעתוחיתהההתחלהואילולסיום,זאת
חוזרים","הבבוניםהצעירים:שלהפוליטיתוהסאטירה-

ומגוונת.מעניינתעונה
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