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עמ' 199 , 2002כנרתהוצאתמלחמה,

שאנימהאתרואהאתה("האם-סיפור

שמיר-טוליפמןאיילתמאתשומע")

בכלאפלסטינישלבחקירתוהעוסק

והנוף")("התבניתומסה-הישראלי

קוראהישראליביןביחסיםהעוסקת
הספרות,קוראלישראליהעיתונים

הסיפוריבן .כשרגהאלימותשלבכמציאות

אלאינתיפאדתבגיןדיאלוגנוצרוהמסה

מאתקטעיםמבחרגםכוללהספראקצא.

שללדעתםשכתיבתו ,שמעונייובל

שלאפשרויותמציבהוקלדרוןטוליפמן
מלחמה.בעתספרותיביטוי

דז:נזב "' ·*~ 
- ..ו: .P-J 

• .-J\.ג~w-~·· 
'\_-. 

O'UJ קלדרון

ר•פחן 1·ט•ו r1ש nא•ר

מלתמה
בחלתימאין(עורכת):בלוםקרטוןרות
ספריאחרונות,יריעותהוצאת ,ישידאת

עמ' 335 , 2002פרוזהסררתחמר

מקורותעלמדרביםומשורריםסופרים 15

סדרותשתיעלמבוססהקובץהשראתם.

עבריתלספרותבחוגשהתקיימוהרצאות

תעיר'הזזהערבשזבבאיעיזבים-אחרת

גיאאור,אמיראמיר,אחרוןעורכים:

הוצאתלתקשורת,עבריתעמותהמעיין,
עמ' 174 , 2002ירושליםכרמל
שוניםמתחומיםמחברים, 15שלעיונים

ביטויהואזהקובץשונות.ומעמדות

לתקשורת.העבריתהעמותהשלראשון

המכון ,אחרמבטאזליגלין:יעפרה
ע"שוסמיוטיקחלפואטיקההישראלי

 , 2002המאוחרהקיבוץהוצאתפורטו,

עמ' 141

יגלין:עפרהשלהדוקטורטעבודתעיבוד

בשירתקלאסיומודרניזםקלאסיותעל

גולדברג.לאה

אמריקנית,פםטזרלהרות:פיליפ
ביתןזמורההוצאתשחם,דורמאנגלית:

עמ' 432 , 2002

-לכרבסימור"השוודי"שלסיפורו
הנישאמניוארקומצליחיהודיספורטאי

ופיימלכתאירית-קתולית,לאשה

משפחהבוניםהםוביחדלשעבר,

גדלהבבת-עינם,שבתם,עדלתפארת;

טרוריסטית.מהפכניתלהיות

 , 2002כתרהוצאת ,זזםתזשיפ :קררמירח

עמ' 183

הספרעלילתקדר.למירהשניספר

ן-יועעפרהירושלים,במבשרתמתרחשת
המרכיביםביחסיםועוסקתחרוד

הישראלית:המציאותאתוהמפרקים

התנחלויות ,וימיןשמאלדתיים,חילונים

חריגה.מבטמנקודת-

שלהשחזרההשמלה :אלטרסאלון
ספריהמאוחרהקיבוץהוצאתאזזלרי,,

עמ' 203 , 2002קריאהסימן

אודליה,אלטרס.אלוןשלשנירומן
עריםעלעבודהכותבתסטודנטית,

 ,אמירתל-אביב:ונציה,-פיוטיות
האיטלקיהחינוךשלבהיסטוריהמתמחה

סיפורנולדכךלה.לעזורמתבקשהלאומי

תהפוכותיו.עלוכפייתיאפלאהבה

המים.עלהזלתכתמרה :חורןשפרח
עמ' 352 , 2002עוברעםהוצאת

לשרטטמנסה ,השלישיהדורבתתמרה,

נשיםדורותשלושה-משפחתיתסאגה

קוםועד-20ההמאהמתחילתביפו

המדינה.

ש
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טיבעלשולייםהערת
הדנדישלותיו jתשוו

הקמליותעםהגברת :הבןדימאאלכסנדר
איריתדבר:ואחריתמצרפתיתתרגום

עמ' 252 , 2002החדשההספדיה ,עקרבי

הואםליזת pהעםדוגוברתמחודשעבריתרגום
תורגמושכברכאילוהמעטה.בלשוןתמוהה,בחירה

חוגובלזק,שלהמעולותיצירותיהםכללעברית
שלעולםנוקבת,חברתיתביקורתהטעונותוזולא,
החדשה''הספרייהעורךטענתמתיישנת.אינה

יומרתהיאזהבספרהמובעתחברתית'ל'ביקורת
ביןהיחסיםעלביקורתבוישהיותרלכלשווא.

המינים.

האצילות,הזונותשלהאמאםליזת, pהעםהגברת
חייוואורחרוחופריהיאוטהורות-רוח,רחבות-לב

סופר ,) 1895-1824 (הבןדימאאלכסנדרשלהזכרי
קשהתחרותבתחיתההנחושהשזריזותוקל-עט,

אתכתבימיםחודשבתוךהמזהירה.לבינוניותו
אתעל-פיו.מחזההשליםשבועובתוךהספר

פיעלהבןדימאעיצב-גוטייהמרגרט-הגיבורה
זונתדיפלסיס,מאריאהובתו-פילגשושלדמותה
בפריז.ביותרהאלגנטיתלאשהשנחשבהצמרת,
לוהניחהלאוהיאנכתב,כךמסעיר'היהיופיה

מאהביהשללעםמשחפת.מתה 23בגיללדעוך;
הגיעמהםשאחדושועים,ברוניםרוזנים,נמנו

השלישי'נפוליאוןשלבממשלתושר-חוץלמעלת
מאהבכל(ליסט).ומוסיקאיסופר-מחזאיוגם

הגברתבתחזוקתבנאמנותחלקואתמילאבחבורה
שדאגהבן'דימאאחד'מלקוחחוץבחייה,

עםבהגברתהנצחתההמוות.אחרילתחזוקתה
הפושעתההתרשלותעלפיצוימעיןחיתהםpהליזת
דמותובןהתנצלשעליהבחיים,בעודהבתחזוקה

לאהובעשירדילא"אנינרגש:במכתבברומן
אותךלאהובענידיולארוצה,שהייתיכמואותך
 " ...רוצההייתשאתכמו

לשיחתםליזת pהעםרגוברתהיהכרומן-מפתח
והקהל'בציבור'היטבידועותהיוהדמויותהיום.
הספר.עלהסתערושעשועים,שערוריותתאב
טובהאופנהלהעריךתמידידעההמתירניתפריז

הואהספר'לאהמחזה,אךשלה.הזונותאתואהבה
בתרבותגוטייהמאדאםשלמעמדהאתשביסס

הזונהמיתוסאתהעצימוהמחזה,מןויותרהמעריבת.

המיתולוגיות-גאונוורגסהדבכאושרההרומנטית
בתיאטרוןדמותהאתשגילמו-כשלעצמן
להעצמתשלואתתרםורדיג'וזפהובקולנוע.
ושאבבפריזביקורבעתבהצגהצפההואהמיתוס.

הפופולריותמןסרוויאטה",ל"לההשראהממנה
 .שהלחיןבאופרות
שלהמשובחתזוואפילומלומדת,דבראחרית

ופתלתלארוךעורךודברעקריב'איריתהמתרגמת
פרודיהכמוהנקראהחדשה','הספדיהעורךשל

משממונוהזהנחותהדיהרומןאתיצילולאעצמית,
הערתהואבספרהיחידהמענייןהנדבךהעקרוני.

טיבעל-תמידרלוונטיתאךחדשה,לא-שוליים

בכלל.גבריםשלואולימצוי'רכזישלתשוקותיו
תהיהמרגריטשאהובתורוצההספר'גיבוראומן'

מעוררתשהיאוהחשקהמשיכהאךלו'נאמנה
אליהתשוקתומקורהםאחריםרביםבגברים
הנשיהמשיכהוכוחהגבריתהתשוקהבה.וגאוותו

ביקושמרבהלבדוהביקושבורסאי:כענייןנתפסים

 רדנסכלא:;;;:::;:,~~
הבןדימא

הגברת

רםהמבקשיםשלשמעמדםוככלתשוקה,ומעצים
ועולהיותר'אףהמבוקשתשל'מנייתה'עולהיותר'

מתהדרמהםאחדשכלמאהביה,של'מנייתם'
עיסוקוהחבורה.בנישארשלבנוצותיהםומתקשט

היוצקהואאהובתושלהרביםבמאהביההמספרשל
לעיתיםשמעתי"וכברבאהבתו.מסעירתוכן

שערכולמצרךהפכהמרגריטשלשאהבתהקרובות
אפשראיךאחר'ומצדהעונה.לפנייורדאועולה

החוזר-ונשנהסירובהעםכזהמוניטיןליישב
תאמר ...בביתה?שפגשוהצעירהרוזןשללחיזוריו

תומךכברשהדוכסושכיווןבעיניה,חןמוצאשאינו

תיקחשאםלעצמהלומריכולההיאלתפארת,בה
חןשמוצאגברזהשיהיהמוטבחדש,מאהבלה

גססון'אתלקבלסירבהמדועכך'אםיה?נעיב
שהיאהיהנדמהומדועועשיר'שנוןמקסים,גבר

 ,) 9<עמ'סבי?"רוצה

מאחוריהלהשליךמוכנההרומנטיתהאהובה-זונה
בצנעהולחיות-ומשרתיהביתהעדייה,את-הכול
אבלאיש.יכירםלאשםנידחבמקוםאהובהעם

הוא,המאהב;עלמאיימתהלבמכמידתההקרבה
ועדריהמחלצותיהבמיטבלבושהאותהאוהבהרי'

האופנהזעקתפיעלמעודכנתשבתכשיטיה,יבקרים
אותההכירכךאותה.מכתיבהואףהאחרונה

הואבה.התאהבהשאר'ביןכך'ומשוםבראשונה

יריעהיציעיםשקהללכךמייחלבה,להתהדררוצה
שלערכוידעומי .הנדירהישגועלבויקנאלו'

אמוןאישאיןשםאל'שכוחבכפרזהנדירהישג
לזונתיפהאשהסתםביןהמהותיתהאבחנהעל

כללא-אוהבגברוהגבר'חייקשיםהדורה.צמרת
שכן.

עליההמצהירהמחבר'מחובתיותרהזהבספראין
הנערותשכלהזההסיפורמןמסיק"איניבסופו:
שהיאמהאתלעשותמסוגלותמרגריטמסוגה

שאחתבוודאותיודעאניאבלהוא;נהפוךעשתה;
שהיאאמיתית,באהבהבחייהפעםהתנסתהמהן

סיפרתיממנה.ומתההזאת,האהבהבגללסבלה

לידיעתי",שהובאמהאתלקורא
לאכאופרה,משכנעהמחברלידיעתשהובאמה

 •כרומן.

פזמירי

יעדבלילנסועלןשה

הוצאתהגב,מאחורישמשליטווק:מירי
עמ' 157 , 2002המאוחדהקיבוץ

מחפשתגבריםושלושהעולמותשניביןחצויהאשה
מאהבים.ומחליפההעולמותביןנוסעתהיאמקום.

נוסעתהיאשלמעשההוא,יודעתאינהשהאשהמה
נקודהכללחילופיךאו-המוצאונקודתבמעגל

שלההתחלהאוהסוףלהיותיכולה-המעגלעל
הדרך.

-שטיינברגמאריאנה-האשה Iהרומןבתחילת
פריזהצרפתי.פאטריסשלבמחיצתובפריזחיה
לתחילתהאפורההתפאורהאתמספקתהאהבהעיר

מחויבותשוםבלילצלוללנומאפשרתהיאהעלילה;
שלהיחסיםומערכותהבגידותהתשוקות,לתוך

ידיעלהמונעתעכבות,חסרתאשהמאריאנה,
ונותנתדעת,שיקולידיעלמאשריותרההתרחשות

כרצונם.בהולעשותלחיים
הדבריםאתשחושףבמבטבדקדו~ות,מביטההיא

ולתוךהאנשיםלתוךלחדורשמאפשרמבטשמערב'
לעצמהאומרתלעזוב,צריכה"אניהחפצים.
יותרכאןישמכאן'לנסועצריכהאנימאריאנה,

מהאתשזוכריםחפציםמדייותרהיסטוריה,מדי

 ,) 65<עמ'שהיה"

האיפוראתשמורידהומכוערת,מוזנחתישנה"עיר

עייפותאתרואיםופתאוםהשינהלפניבערב
 ,) 74<עמ'עפעפיה"

דמותהיאואוהבת,חושבתהמתלבטת,מאריאנה
היאאחריה.לעקובשנעיםורגישה,חושניתנשית,
ודקותמעניינותתצפיותשלנדלהבלתימעיין

אךלקריאה,מוסףערךבבחינתשהןאבחנה,
ברורות,בלתיעודפותלהיותיכולותהןלעיתים

מיותרים.פרטיםהקוראעלהמעמיסות
בתל-אביב,מולדתלביקורלחזורמחליטהמאריאנה

לעיר.שלההחזקהקשרניעורשבמהלכוביקור
להונותנתשלה,שחיתהבעירמסתובבתהיא

זיכרונות.בהולהעירלתוכהלהיכנס
מזמנתהטובהחברתהאלזהעםהמחודשתהפגישה

עםהפעםקצרה,אהביםפרשייתעודלמאריאנה
מחפשהמידותגדלהגבראלזה.שלזוגהבןגרג,

בזרועותיהוהכאב,האנסומניהמןמהדבידות,מקלט
ראשונילדחףנכנעתהיאואילומאריאנה.של

כאבועלולהקלגופואתלחושכדילו'ומתמסרת
אתמקדמת(ותוצאותיה)הבגידההיא.בגופה

וביןלגרגאלזהשביןהבעיותאתוחושפתהעלילה,
שלהצופןמתפענחגםכךלפאטריס.מאריאנה
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זרהאשהלמעשה,שהיא,מאריאנה,הגיבורה,
להביעבליבוגדתלמה,לדעתבליאוהבתבגופה.
דעה.בליעושהחרטה,

כאןשאיןלומר,ניתןעלילתית,מבחינה
תיאוריםשלרצףאלאמשמעות,בעלותהתפתחויות

לעלילהמתחבריםשלאויפים,דקיםרגישים,
להמשיךהקוראאתולדחוףענייןליצורשיודעת
סטטיתבעלילהמעניינתגיבורהשלנטיעתהלקרוא.

העלילהפספוס.שלתחושה ,לתחושתימותירה,
המוליך ,פריזשלהטבעתכיבש-הפרפריקכמוהיא
הזה,הדימויממשי.יעדכלבליהנוסע;הקוראאת

 ,אותומייצגפעמים,כמהבספרעצמועלהחוזר
,עליעדבלילנסועקשה ... "בתמציתיות: ,לדעתי

עגול",זה ,יעדצריךלאהפריפריק,
המונוטונייםלחייםיפהיעדחסרתלנסיעההדימוי
גםיפההואאךהאספלט,גביועלהבטוןשבתוך
הקוראאתולשתףלספרדחףמתוךשנכתב ,לספר
יעדלאיזשהובאמתאותולקחתכוונהמתוךולא
מוכר.לא
דרךיומןמעין ,ועדיןרגישרומןזהו ,הכולבסך

ממשלאשהואוחבלצעירה,אשהשללמחשבותיה
ונגמרשמתחיל ,הספרהתרגשות.מעורראומפתיע
שלרושםלהשאירמצליחבעצם,מקום,באותו
 •מדי.חזקיםזיכרונותללאנעימה,נסיעה

שרוןאורי

מולדתונוףתבנית

 ,ואורדןמאנגלית:בינתיים,ג'ין:הא
עמ' 251 , 2002שוקןהוצאת

ליהביאההברית,בארצותמביקורשחזרהחברתי
 ,הספרמחבר •מזויפהמתנהלךואיןבמתנהספר
 ,בסיןנולדהעטיפה,גביעלשנכתבכפי ,ג'יןהא
ברנדייסבאוניברסיטתללמוד-1985בלארה"בבא

באוניברסיטתאנגליתלספרותמורההואוכיום
לצפות.אולחכות, , Waitingהואהספרשם •אימורי

בפרסיםוזכהוסיפוריםשיריםפרסםכברג'יןהא

אךלספרות,מורההואהחדשהבארץיוקרתיים.
נופיהאלהישנה,הארץאלחוזרהואזהבספרו

שלו.הקטנה"הארץ"חלקתזוואנשיה.
מכפריהבאחדשנולדקונג,ליןהואהספרגיבור
רפואהללמודשנשלח ,להוריויחידבן ,סיןשל

וקציןרופאמשמשהואעתהצבאית:במכללה
מקבלהואלשנהאחתסמוכה.בעיררפואיבמוסד
בכפר.ומשפחתוביתואתומבקריום 12שלחופשה
והוריואותוהזעיקאביו .אמוחלתהסטודנטבהיותו
שתסעדכלה,הביתהויביאשיתחתןממנוביקשו
להתחתןחשבשלאלמרות ,ליןבזקנתם.אותם
והסמיךאביושלוללחצואמולתחינתנעתר ,עדיין
 ] Shuju [שריו'לחייונכנסהכךכלה.לולשדךאותם
היאאיןכיראהעליהעינוששםהרגעומן ,אשתו
בחייושנייהאשהיוכל.לאאותהולאהובלוזוגבת
החוליםבביתאחות ] Manna Wu [וומאננאהיא
הואואהבה.ידידותשלקשרביניהםנקשרעב.דבו

ויקיםאשתומשריו'שיתגרשלמאננאמבטיח
איתה.משפחה

שסיפורוהמדויקיםהתאריכיםאתמצייןהסופר

וימימאושלמותושלאחרהימים-בהםמתרחש
למדיםאנוספרומתוךבסין.התרבות""מהפכת

עלהסיניהמשטרשכפההשליטההיאמוחלטתמה
 ,ישראישהואמטבעו:מרדןאינוקונגליןהיחי.ד
ורוע.אלימותבואיןעצמועםמחמיר ,וזהירשקול
נולדתאהובה.הלאלאשתובהגינותמתייחסהוא
להשתעשעואוהבהתינוקתאלנקשרוהואבתלהם

כמעט ,ממנומתרחקתהיאהבתכשגדלהאךעימה.
זהירותנוהגהואמאננאאלביחסוגםמגע.מנתקת
יינזקבכך,כילפילגשולעשותהמסרבהואואיפוק.
בקשהלהגיש-אפואהואהמוצאהחברתי.מעמדה
 •הנישואיןלהתרת

הפוסקיםומאננא.ליןשלהתלאותמסעמתחילכך
מליןבדרגהגבוהיםצבאקציניהםהגטבעניין
ומתירהמשפחותפירוקמעודדתאינההמדינהקונג.

בכלזאת.תובעיםהזוגבנישניאםרקגירושים
יום,שלבמסע ,אשתואתליןמביאקיץחופשת

הולכתשריו' •בקשתואתומגישהמחוזעיראל
תמידמצליחהשופטאךהתנגדות,ללאעימו

נכספתאינהמצידהשהיאהודאה,מפיהלהוציא

לחוק:אחדתיקוןרקישהגירושין.נגדופוסקלגט

גםמאשתולהתגרשהבעלרשאישנים 18כעבור
הסכמתה.בלי

לי"חכי"אתברוחמתמשכת,ציפייהשלהנושא
שלשירהעולהבזיכרוןהספרות:מןלנומוכר

אלהבסיפוריםאךאיבסן.שלגינט"מ"פרסולוויג
אםגםהאהוב,האיששלשובועםהפרשהנגמרת

מהשיבה.כשראשוחוזרוהואצעירכעלםיצא
 .לנומסופרלא-מכןלאחרמתרחש

-מתקיימתאכןהחתונהג'ין.האשלבספרוכןלא
לחסללגרושתועוזרליןומסורתית.הומהרועשת,

עוברותבתהוהר~ושריו'בכפרהזעירהמשקאת

חרושתבביתפועלתמעתההיאהבתהעירה.
שתיכלפיאחריותשלמידהמרגישליןלגפרורים.
דרכהמעניינתשנטש.וזושהקיםזו-המשפחות

להביעלומדתאנשים,פוגשתהיאבעירשריו',של
עםהחוליםבביתנזדמנהפעםמחשבותיה.את

להןלהראותבההפצירווהןצעירותאחיותקבוצת
שחור.בבדתמידמחתלתשהיארגליה,כפותאת

בתילדהשבעודהמכיווןזעירותשריו'שלרגליה
קישורשלתהליךלעבוראמהאותההכריחה , 7

אתבכךלהיטיבחשבההאםהרגל.כףאתשמקטין
המושגיםנשתנוהבת,שגדלהעדאךבתה,סיכויי

העולם.מןעברהעתיקוהמנהגבסין
לראותרשאיבעלהרקלאחיות.נעתרתאינהשריו'
רגליה.כפותאת
משלמתהציפייהשנותשלביותרהכבדהמחיראת

כההיאאיןשובבהמתנה,כתבלונעוריהמאננא.
היאלהריוןנכנסתכשהיאחיים.ומלאתחסונה
הכוחות,אפיסתסףעללבסוף,ללדת.מקשה
מותש.הואגםליןתאומים.זוג-בניהשנינולדים
אשם:חשגםהואציפה?שלהםהנישואיםהאלה
לבוא.זההריוןאיחר ,בלבואומרהואשנים,בעשר

פסיפסכעיןהיאג'ין.האשלבכתיבתורבקסםיש
הפרטים,עלמתעכבתהיאקטנטנות,אבניםעשוי
גדולה.טרגיותמרחפתלזהמעבראךושוטפת.קלה

הסורגתקהלדעתכלח,עליהםשאדבישניםמנהגים
מדינהחוקי ,לכלומעלהדוק,במעגלהיחידעל

עלולאותםהמפרוכל ,ערעורעליהםשאיןקשוחים
אלהכלנידחים.ארץלחבלישם,לאילהישלח
שנותבכלצר.בתלםהליכההיחידעלכופים

לטיילרשאיםומאננאקונגליןהיולאידידותם
ביתשלבמתחםרק-בחורשהאוברחוב,יחדיו

קבעכךלהיפגש.רשאיםהיובושעבדוהחולים
התחילו ,ג'יןהאמציין ,ספרוסיוםלקראתאךהחוק.

חמור.איסורבאותוושםפהמזלזליםאדםבני
ישהאדםלבניאך-וכוחזמןהרבהישלמחוקקים

וסבלנות.סבלכוחהרבה
בנימהכולומסתייםג'יןהאשלספרואיןוכך

שנבנתהוזושפורקה,זו-המשפחותשתיטרגית.

 ,לזוזומתנכרותהנשיםאחת.בעירמעתהחיות-
התפייסההיאהמעגל.אתפורצתהר~,הבת,אך
לעזורלביתובאההיאשבתוןובימיאביהעם

ותקווה,פיוסשלבנימה ,וכךבתינוקות.בטיפול
בארץובהוקרהבכבודשזכה ,הסופרמןנפרדיםאנו

נוף"תבניתאלבכתיבתוחזראך-לואימץאשר
 •מולדתו".

לכביתרות
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רגעשל,,וצועל

רוקדיםסיפוריםבירשטיין:יוסל
החדשההספרייהירושלים,ברחובות
עמ' 214 , 2000המאוחדהקיבוץ

חוזרירושליםברחובותרוזpיםסיפוריםבקובץ
הווירטואוזיתיכולתואתומוכיחבירשטייןיוסל

ומתחתמעלהחיים,שלהקטניםלפכיםלהאזין
ההוויהאתונושםחיסיפורוהשטח.לפני

והתהפוכות.הניגודיםרבתהתוססת,הירושלמית
בעליאברכים,עם-לוומחוצהבאוטובוסמפגשים
הרחובבהמולת-ו"עמף"חדשיםעוליםמלאכה,
שבטווחמהכלקולטהואכסיסמוגרףוהשוק.
הזההמכלולאתומעביר-והריחהראייהשמיעה,

לוגורםבתוכומשהוהבירשטיינית.המסננתדרך
האירועיםשלהנעהסרטאתפעםמדילעצור

רגע,שלקוצועלרגע,עלולהתביית
כמטאפורהבאוטובוס,למתחוללהןנצמדהמבט
אפשר"תמיד .לומחוצההחיהלהוויהוהןלעיר'

פנימה",להיכנסלרחובולתתחלונותלהזיזגם
בירשטייןהחיים,באירועיהעיקשתבהיאחזותו

הבלתיהדריכותב~א~יףת.להתבצרמבקשכאילו
החזק,הקיוםליצרביטויהיאאותולסובבפוסקת
הקומי'המבטלכןושרבונם.אורםעלהחייםלאהבת
לעקוףאמצעיאלאאינוכאחד'והמשועשעהעצוב

הקיום.שללפתחוהרובץהאיוםאת
בפרטיםדווקאמצויהשהאמתיודעהמספר

שמתלווהמהאךכביכול.הטריוויאלייםהשוליים,
הומוריסטית,קריצהאלאסרקסטי'מבטאינולו

עלמחדשפעםבכלתוההשכמומשהו'סלחנית
עלהתיישבתילנוחכדי"לאצדה.שהעיןהגילויים
להביטכדיאלאלאנשהו'לנסועכדיולאהספסל'

המחודדותלחייוובפיאותהעיוורבאישמקרוברגע
שהעיוור'מגלההמספרשלהבוחןומבטוכפגיונות",
מציץבתחנה,הספסלעללאוטובוס"הממתין"
"בפתחלשמאלו:שהתיישבההצעירהשלבמחמדיה

עינולהמצאההלחיעצםלביןהכהההמשקףשבין
התיאור " ...בוולדלגלקפץחופשישבילהשמאלית
ה"עיוור",שלהשובבמבטואחרהעוקבהמשועשע,

באפסהיושבזה,שאישכשמתבררכיווןמשנה

כל .חייושלהסופיתבתחנהבעצםמצוימעשה,
ביקורכרטיסהואבאוקראינהמעברולושנותרמה

פילוסוף.קלאסי'שחקןמופס:שעליו
הצנוםהאישמןהמספרשלמבטונעאחרבסיפור

פירוריםובאיסוףגחערבפרוסתהשקועוהמזוקן'

ממאהכובעןמהאוטובוס.הנשקףהנוףאלמזקנו'
המספרעםבמפגשצורהולובשפושטשערים

שבבבתימלאכתוביתבפתחכךואחרבאוטובוס
המפגשדובים"ועלטלאים"עלבסיפוראונרגין.

מארחכשהמספרטלטלה,שייצורהואהעברעם
שנה,שישיםשלפניקשישה,באוטובוס"אצלו"

זרימתשהוחמצה.אהבתהסודאת'נשאנערבהיותו

שלהעדיןבתבליןהמתבלבירשטיין'שלהסיפור
הצובטיםהחייםמקריאתגםוהאירוניההעיןקריצת

העגנוני'הסיפוראתבמעטלאמזכירההלב,את

באופןהאירועעללהתעלותמשכילהמספרשבו
דומה.

חופףלעיתיםביותר.קצרהסיפוריםשלהזמןמשך
האורלהתחלפותאובאוטובוסנסיעהלרגעי

נפחמקבלאלסטי,נעשההמרוכזהזמןאךברמזור.
מיםטיפתכמוחיים,שלנתחבתוכולהכילויכול
אישפגשתי"פעםהמיקרוסקופ:לעדשתמתחת
חייו",תולדותאתליסיפרלירוקאדוםשביןנמוך
מחליפותשונים,אוטובוסיםבשנינוסעות,שתי

מורידהקולניהשיחאדום.רמזורבמהלךחוויות
לוויה-שיחתןשבנושאהמעיקהראשמכובד

טורגובניקיונתןצילום:בירשטייןיוסל

זה"איךממנה.נעדרהשהאחתקודם,יוםשנערכה

-מתחלףברמזורהאוראךשואלת,היאשם",היה
לעליזהלספרתשוקהכרמלההתמלאה"ולשווא
אמנם"עליזהמוותר.אינוהעדהמספרהכול",

לספר'התשוקהנותרהאבללעצמי'חשבתינעלמה,
המספרואכן'תספר",כרמלהאבו.דלאוהסיפור
הסיפור:שלסופואתלשמועזוכהבשקיקההמאזין

זהקצרמשפט-שלו"בחתונהכמוהיהלא"זה
ויוצרתלמיםשמושלכתאבןכמוהסיפור'אתחותם

עיגולים.
"שניהםהסיפורים,באחדנכתבוהסופר","החייט

זאת,ובכלשכתבתי",לסיפורנכנסוירושלמים,

מספראינועממיות,דמויותעלהכותבבירשטיין'
סיפורבאופק"כשמופיעכותב:הואעודעממי.

~לנשאראניחזק,עלימתיישבהואואףחדש
שלי'(ההדגשהמתערב"לאאבלמערובמרצוני'
אתלכבדהיודעמספר'שלתבונתוזוהי ,)ך,ב.י
הבחירהחופשואתדמויותיושלהעצמאייםהחיים
רבהשיח,בסיטואציית •כרצונןלהתנווטשלהן
עדבטבעיותמתנהלוהואהצפוי'עלצפויהבלתי

הבדיהלביןהאמתביןהגבולהסיום.לנקודת
ראשוןבגוףכתוביםשהסיפוריםמפנימיטשטש,

זהאוליואמינות.אותנטיותשלתחושהויוצרים
"איךמלספרנמנעאינובירשטייןכילציין'המקום
שידורבזמןסיפורנמדדואיךסיפור"מתבשל

הדקותממטאפורת'משתמעתתרצו(ואםובעיתון.

לסוגייההכותבשלצנועההתייחסותוהאינטשים
בסיפורת.)חשובה

מסתפקהמינימליסטי'התיאוראמןבירשטיין'
תמונהאודמותלעצבכדיספוריםקוויםבשרטוטי

בצורת"העגילהמטונימיבתיאורכמו-שלמה
אורךלמלואשלהימיןמאוזןשהשתלשלמגדל

יודעזאת,עםהאוטובוס",במראתוהשתקףצווארה

אחדמהקיום.המינימליזםאתלסחוטגםבירשטיין
גלגוליהעלנסובלבן""כפתורהמרגשיםהסיפורים

גבישי'סיפורזהועניים.בביתסוכרקובייתשל
סיפורבהיותוהאחריםמהסיפוריםהשונהיפהפה,

בסדקהאבשתוקעהלבןהכפתוררחוק.ילדות
העוני.מןלהיחלץהסיכויחוסראתמסמלשבשולחן
תהלשתותהאבאותומלמדמוחה,כשהילד

ללשון.מתחתהסוכראתתכניס"אלש"הומתק":
הסוכרקובייתגםכשאוזלתלכוס",מתחתאותושים

הבלעדילתחליףהלבןהכפתורהופךהאחרונה,
לאיזדקקהואהילדלכשיתבגרלעתיד:גםהנכון
הלבן.ולכפתורלדמיוןאחת

לבעליוקרבהמשיכהבירשטייןמגלהכנזכר'
כמעטאלה,מלאכהבעליהסנדלר.בראשםמלאכה,
שלאפילוסופיםוהםידם,משלחעלכלחשאדב

המספרנפגשהנעליים,מסיפוריבאחדבידיעתם.

רביחותבגעגועיםהנזכרסנדלר'שלבנוסנדלר'עם
העומדהאישאתמזהההסנדלר •אביושלהסנדלרייה

שמונעליו.פיעלבטלוויזיה,ראהשאותומולו,
לאמתקשר-הנעליים""בגובה-זהסיפורשל

בסיפורגםהעיניים","בגובההלשונילמטבעבכדי
הנעליים,דרךכימיהמתרחשתבאופק""לקוח

כל"לאהישן:מהסוגנעלייםמוכרעםבהיכרות
באותושנהעשריםנוחשמרגישאדםפוגשיםיום

נעליים",זוג

נפתחבקובץ'רביםלסיפוריםבדומהזה,סיפור

מעגל>:'הסוגרשחזורבא(בהמשכולאחורבגלגול
נפטר",האישכיהנעליים.אתמדדתילא"בסוף

 ...קצרהחיתה"הסימטהקטנה":"רגלפתיחתגםכך
העירההקטנהגלהרעםהפתאומיתהפגישהאבל

ושתייםשבעיםהסימטהשלשאורכהתחושהבי
כברודריכותענייןיוצרתזוטכניקהשנים",

נוצרתהסיפור'קריאתשהושלמהולאחרבפתיחה,
מיותרים.פרטיםאיןושלמות.לכידותתחושת

האחרים,סיפוריםיותרעודבולטתהתמציתיות
שכיווצםעמוד'כחציעלהמשתרעיםהקצרצרים,

שירית.כמעטאיכותלהםמשווה
שישהסיפורים,בכותרותגםניכריםהשירהעקבות

במלבן"האישלשירה:'האופייניפעמיהחדמןבהן
לפנירטוב"אישהחמישי","החיוךהשמש",
למשל,וחסכונית.פשוטהכאמור,הכתיבה,רמזור",

הראשוןהסיפורכותרתשלהמסתוריתמשמעותה
רצחשלה"אבאבפואנטה:רקמתבהרתדם""קשר
הקשראתמולידההסמנטיקהשלו",אבאאת

שנוראככלאךהערבייה.מדברתשעליוהמשפפחתי
מפויסדיאלוגשהולידהואזהרצחדווקא /הדבר

"קשררקושמאהנרצח.שללבינוהרוצחבתבין
אחוררוליצורתקווהלהפיחעשויכזהבעייתידם"

המתרס?צידימשניהעומדיםבקרב
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הוויהבתארוישראלי'מספרהדברים,מטבע
הזמן'מבעיותלהתעלםיכולאינוישראלית,
חשודחפץ-בירשטייןשלבסיפוריוגםהנמצאות,

אברךביןקונפליקטבכביש,התנועהאתהמעכב

עללאברךהמספרביןשיחהצעירה,לעיתונאית
המסננתדרךלהעבירהמצליח-ירושליםשחרור
טעונים.פוליטייםנושאיםאפילושלוהרגישה

יוסלשלבהתבוננותובמיוחדהלבאתששובהמה
הפשטותהן-כבקודמיוזהבספר-בירשטיין

רעננותזוהיהנוקבת.הרעננה,וההתבוננות

גבההזוקףילדשל Iכביכולתמימהראשונית,
החייםומקריזוטותלנוכחמחדש,פעםבכלונפעם

 •והמצחיקים.העצובים
כן-דודיערה

מאודפואטימטבח

נויהצילומים:מזון,בר-יוסף:חמוטל
 112 , 2002כרמלהוצאתשילובי-חביב,

עמ'

הואבר-יוסף,חמוטלשלהחדששיריהספרמזון,
לטריטוריהאותנומזמיןהואטעים.ספרכלקודם
מתבשליםוגדולהקטנהאשעלושםהמטבחשל

אפשרמסטיק.ואפילופטלתאנים,דגים,השירים.
אותןלתבלאפשרהשורות,אתלהריח

שהבחירהלחוש Iמכלויותראישיותבאסוציאציות
המפהרקדברשלבסופוהיאשיריבתפריט

חמוטלהנפש.מבושלתבוהשולחןעלהנפרשת
להכירכדיהמזוןבאבותהקוראאתמפתהבר-יוסף

מסדרוןבולרגעמתכווןואניאחרים,אבותלו
כואבים,נוקבים,אחריםלאולמותמובילהאוכל
ב'טועמתאחרת.אשעלהשירמתבשלושםשמחים
הרוטב"עלה"מרפרפותשפתיהלמשל,הדגים',

 1לטעמי Iמכליותראךבעיניים",החום"ירושת

הכולאיך"ראה'ראה•:בשירהזאתהתחושהתבוא

הרוחבתוךותלוינאחזהכולהיום/רוחעםנישא
תלויהוהנשמהבנשמה;תלויהבשרהיום:;
האור;בזרוענאחזבשמים;תלויוהאדירנאויר;

שלברחםהפרי.;מתעגלהתפוזבעומקראה, /
בראשית,קירעלתלויההתמונהילד",ישהילדה

ורקוגלוישקוףהואלאווירהאורביןהפינג-פונג
 1הפריויתעגלהתפוזיבואהזההמרגשהשירבסוף

כאןהמזוןקודם.נשתלוהמטאפורייםשורשיואבל
להןהאמיתיותהשינייםואלההנפש,בשינינלעס
לאהפואטישבמטבחוספר Iמבזוןהמבקרנדרש

מזון.אותוצמחממנוהאדמהבטןנשכחת

אינםשילובי-חביבנויהשלתצלומיהמשהו:ועוד
מתעסקתשאינהתערוכההםלשירים.אילוסטרציה

המזכירהתערוכההםהאוכל,שלבפוטוגניותרק
המתייחםהפהשלהתשוקהשביןהטווחאתלנו

ראשבארוחתיימזגמעטשעודהייןלביןמתמר
 •השנה.

 ,ההיסטוריהלידהחדר
גרפיוהנידגרפיהגיאו

הוצאתהדורות,קריאתגוברין:נורית

 :'בכרךעמ': 511 :'אכרך , 2002גוונים

עמ' 508

זרן
ס 1'"ך "ש

בר-יוסףחמוטל

'-חביב Jlש'לנויה

סרמילצ'

עלהמנגנותדודל"אצבעותמדומותהטועמתשל
לרמברנדט,מובילהאלההאצבעותזיכרוןהנבל".

מובילהרחוקוהזמןרחוקלזמןמובילרמברנדט
סיפורימתקלפיםאדמה'ב'תפוחיהישן".ל"מוזיאון
אתהצבעיזכירוב'קפה'המתבגריםהילדים

"ספרותהיאזהורותקריאתשלהמשנהכותרת
כאןמשורטטיםוהמעגליםבמעגליה",עברית
ומעוררתמרגשתמדויקת,מחוגהפנורמית.במחוגה

רביםכהרדיוסיםלסמןביכולתהתפעלות,
ברצףהקריאההעברית.הספרותשלבגיאומטריה
בגזעיההיסטוריים,בשורשיםגעתנוהמחקרים

כלשלבתיאורוולדייקלהתפעלוביכולתהתקופה
עלה.

 1הולצמןאבנרהריק".בחלל"לאהיאהמוצאנקודת

 1גובריןשלמפעלהאתהמציגהמעמיקהבמסה

המוצא.נקודתמוצגתבההשלילהלדרךמתייחס
ומקום,זמןנטוליבטקסטיםמאמינהאינהגוברין
הלידה,חדראתכלקודםבודקתשלהעמדהכלולכן

הואהזההמשולש .רגפיוחניוגרפיוהגיאההיסטורי'
משולש.הואתמידאבלצלעותשווהתמידלא

קהה.ולפעמיםישרהלפעמיםחדה,הזוויתלפעמים 1
חייבהזההידכתבאך Iידובכתבמאופייןיוצרכל
זובדרךעליו.להיכתבמנתעלהתקופהנייראת

ביןוגלויותסמויותהתכתבויותלאבחןגםאפשר
הולדתונוףתבניתאיךלבחוןאפשר Iליוצריוצר
העבריתהשפהואיךגיבוריואתמאפיינתהיוצרשל

הזמן.שלהמשתנהבמיקסרמתערבלת
שביןביחסהדנותמסותבאוסףנפתחהראשוןהכרך

אתהמסותבאחתמביאהגובריןלחברה.הסופר
 •בן-גוריוןלדודהסופריםביןהוויכוחתולדות

שמירמשהשלום,ש'שלב.אחרשלבמוצגהויכוח

הזמןוממרחקמגיב,בן-גוריון'מאזנים:ומערכת

שלקיומולעצםגעגועגעגוע.הזההויכוחמעורר
כזה.שיחדו

גורדון,לי"למתייחסבשירה")("דורותהשניהשער
 1השלישי .פיכמןוליעקבגולדבויםזלמןלמשולם

ומסתייםאלפסבבן-ציוןמתחילבפרוזה""דורות
השואהלספרותמוקדשהרביעיהשער .יערייבהודה

במסהמתחילויצירות")יוצרים("שיחוהחמישי
בדורותהעבריתבספרותהמקאמה"סגנוןעל

בן-ציוןש'שלבתרגומוומסתייםהאחרונים"
גתה.שלשירוהיום',ל'בערב
בסופריספרותיים,בכתבי-עתעוסקהשניהכרך

לערביביחסבספרות,בנשיםבארץ","דור
 1סדןדבשללמשנתוהמוקדשותבמסותבספרות,

ישראלשללמפעלוהמוקדשותבמסותומסתיים
המחברת.שלאביה Iכהן

נרחבדיוןבמקוםבאהאינהזושרשימהברור

באהלהצדיע,באהזורשימההזה,הגדולבמפעל

 (ו:

~ 
~ 

ן~
~ 

שניסתהלמיתודהלהגידבאה Iהמגווןאתלהראות
הספרותשלהביוגרפיהאתכיסבפנסלהאיר

הופךפנסאותושלאורואיךוראתההעברית
יופי.ורבעוצמהרבלפרוז'קטור

מתוךאותהמצטטשאניהרי Iדרךברכתצריךואם

אמיר):אהווןתרגם: Iסארטרפול(ז'אןהמילים
בעינינראהלאדברשוםדתי:אתמצאתי"אני
בית-בעיניחיתההספרייהמספר.יותרחשוב

שלגגועלהייתידרכוהן'שלנכדואני'מקדש.
ומידתלולית,איזועללעלותליהיהדי ...עולם
השישיתלקומההייתיחוזרשמח:אךהייתי

אתקרביאלשםשואףהייתישובשלי'הסמלית
כמו Iגובריןהיפה'.'הספרותשלהצחהאוויר
מהידיעהספר,שלמריחלהתרגשמסוגלתסארטר,

ביוגרפיהמקופלתוהסמויותהגלויותשבשורות
שלהביוגרפיהשלהסיסמוגרףהיאפעםשלא

 •כולנו.

סומקרוני

9 
 2002מאי



 s~ו
~1 ~ 

-ואכדיתשומרית
חופשיבעיבוד

גושןהוצאתמשומר'שיריםגנן:משה

עמ' 112תשס"ב,

-הראשישערועלשמופיעכפי-הספרשלשמו
שיריםבספראין .הסברטעון ,משומר""שירים

שיריםתרגומישלמספרםגם ,שומרמארץרבים
אוליחשגנןמשהביותר.מועטהואלעבריתאלה

משנהכותרתוהוסיףהספרמשםשעולהביומרנות
בשערורקמופיעהשזואלאועיבוד","תרגום-

הספר.שלהפנימי
גםוברינרדפות.מיליםאינןועיבודתרגוםכיברי
להטעותבכוונתוואיןישראישהואגנןמשהכי
אתמסבירהואשם , 45בעמ' Iואכןהקורא.את

ולאכתוב,(כךהמבלה"ד ... "נכתב: ,עבודתודרך
משהמקורותיו":עללהצביעמבקש )!המשורר-

שלו;לתרגומוכמקורהאנגליהתרגוםאתמצייןגנן
 " dead people, why do you keep 0המשפטלמשל

" appearing to me המתים, ,"הרהלשון:בזומופיע
בעודכםאז,כמולפניתופיעותרדפוני?/למה

התפורר?";מזמןזהחייהםשחוטאנשיםבחיים?/

זולסוגייהנדרשכברליפסקראבידבפרופ'
פואמותגנןמשהשלהקודםספרועלבסקירתו
 ) 1998הארץ,עיתוןשל'ספרים'(במוסףשומריות

עלוריאציותספרזהודברשל"לאמיתוכיוכתב
"ישליפסקר:העירעודשומריות",פואמות
אתלעבותגנןשלרצונועל Iלטעמי Iלהצטער
מדעיים''אקדמייםהסברובדבריבמבואותהכתוב

אתמטשטשיםהםשניומצד ...תורמיםשאינם

בושישמודרני,טקסטככותבגנן][שלייחודו

אינוהמדעישהתרגום Iויופיקלותרבה,חינניות
גנןמשהכיייתכןלהשיגם",צריךאינוואףיכול
במלואה,ליפסקרפרופ'שלהערתואתקראלא
מביאשלוהמו"לכיאףממנה,להתעלםשבחראו

שלה.המחמיאהסיפאאתהספרשלהאחוריבשער
שלדרךבאותהגנןמשהממשיךהחדשבספרו

שירההואזהספרגםהשומרית.השירה"תרגום"

מעובדת.

האחרוןהפרקמןשעולהכפי Iלצייןישזאת,עם
בעמ'המופיע'הרגז'השירכי"נספחים", 1הספרשל
עלשנכתבוההערות-18וממששלתרגוםהוא 42
קשהכמהמעידותהקצרצרותהשירשורות 16

יכולההאכדיבכתיבתנועהאותהמאכדית.לתרגם
אוקצרהארוכה,להיות-בצורתהשינויכלבלי-

אוטקסטואליתלאי-הבנהולגרוםבינונית,

שלתצלוםלראותניתןההערותבסעיףדקדוקית.
אתולפענחלקרואולנסותהיתדות,בכתבטקסט
שיראותותרגומילקרואגםאפשרבמקור.הכתוב
ביניהם.ולהשוותואנגלית,גרמניתשפות,לשתי

ידיעלשנעשותרגומים,אפילוכיתעידההשוואה
לעיתיםזהים,אינםשפה,לאותהמתרגמיםשני

עלכנראהחושבאחדגםמתרדומים.לאאפילו
ארוכהתנועהביןמבחיןאינוכיהשניהמתרגם

יתרגם.בטרםכהלכהלקרואשילמדומוטבלקצרה
לשירתרגוםגנןמשהמביאה"נספחים"פרקבסוף

תרגומיםשניולצרפתית,לגרמניתגלה' I'הר
כותבאמנם,לעברית.שלוותרגוםלאנגלית
במקורויפענחשיקראראויהמתרגםכי Iהמחבר

משווהאףהואכבר.שנעשובתרגומיםיעייןוגם

הואלעבריתהתרגוםאתאךהתרגומים,ביןכאמור
לשפההמקורמןשנעשהאחדתרגוםעלמבסס

האנגלית.
 34המונהביבליוגרפיתברשימהמסתייםהספר

קרמוש'השםמופיעמתוכםספרים-10בספרים;

 1קלייןיעקבזהוהאםקליין.השם-מהםובאחד

-ההםים pהרחובימיםאתשפרהש'עםשערך
משהכינראההדpום?המזרחמשירתאנתולוגיה

המשוררתשלהמבורךממפעלםלהתעלםבחרגנן
 1קלייןיעקבגיהלארכיאולווהפרופסורשפרהש'

בטקסטהעבריהקוראאתזיכומשותףשבמאמץ

מופיעהלאזואנתולוגיההמקור.מןהיטבמתורגם
תואמתשאינהמכיווןאוליהביבליורגפית.ברשימה

בעקבותבחופשיותשנכתבהזה,הספררוחאת

 •לאנגלית.תרגומים
שתלשמואל

מתוו,שאלה"סימן
כהד"מיתמר

 1993-שיריםסמדאריס,אדלהייט:עמוס
לאורהוצאהביתןעמדההוצאת , 2000
עמ' 71 , 2001

אדלהייט,עמוסשלהשנישיריוספרהואםםארריס
שנים,שבעבמשךשנכתבושיריםמסכםוהוא

ספרותיים.ובמוספיםעתבכתביאורראושרובם

אותםכשקראתי Iענייןביעוררוהשירים

דעתם,לסוףירדתיתמידלאאםגםבראשונה,

זה,עלזהמקריניםשנית,אותםלקרואסקרןואני
בספר.מקובציםכשהם

שבשםהא'אלמלאעדיין.תפשתילאהספרשםאת
הבוסרלפריבניגודכיאף Iסמדרעלחושבהייתי

ומרשימיםבשליםהשיריםהגפן"ש"פרחהאחרי
במילוניםגםתרבותית.והכללהלשוניתבידענותם

בטקסטלאגםלסמדאריס,פירושמצאתילאשונים
פעמייםמופיעהזאתלעומת Iסמדרעצמו;השירי
כמשהו'כליהשירשלוהאחרונההראשונהבשורה

 " ...סמדרשותק"ולאקול:שמשמיע
כמהעלמשתרעיםובחלקםקצריםחלקםהשירים
עניינו.אתהמגדירהכותרתנושאשירכלעמודים.

עטיפהבליסכין",של"דביוקמדויקת,הלשוןגם
ההעדרעירומה",רגלבכףננעץ"בלהבכמוחוצצת

לקרואלקוראמאפשרפיסוקסימנישלהמוחלט
משפטלחתוךהברירהאתוגם Iנשימותיוקצבלפי

קצרים.למשפטיםמאודארוך
לדוגמה:ובלטת.תרבותיתוהכללהלשוניתהידענות
מתבהרתאצורהנחלקתבלתינגללתמגילה"ריבועי
או"כמשולשאו:יקר":כטיעוןבחדות// /בוקעת
אופקו;אתחוצהראשוןצפרירבמרכזםמנסרה

מתחלקות''הבחנות(מתוךחמישי"אפיציקלוסשל
"אדרסכגוןנוספיםביטויים ,) 40 • 3 7עמ'

מאגנוס"אלברטוס"פרוקלוס,פאונדיסטי",
ואגוסטינוס"הרונימוס;באסיליוסו"אמברוסיוס

אדלהייסעמוס

עלצערוגםאליפטית"בטן"תחושתבימעוררים
כללית.ובהיסטוריהבפילוסופיהידיעותימיעוט
 1מידיעתיהנעלמיםוהאישיםהמושגיםריבויבגלל

אחריהםאחפשלאהשירים,אתהגודשים
ב"בלשצאר;לפחותמתנחםאניבאנציקלופדיות.

לימודיבימינתקלתיבהםנגר",עדבמישך;שדר;ך
בתיכון.

הארץ''עםשללבואלהמדברותשורותגםמצאתי
קודריוםליוםמבעדמתנשם"אופלכמו:כמוני,
גםלקרואאפשרל"יום""יום"ביןפסיק[בהעדר
צומחויחיד;אחדמוצאממנו /קודר]יום-יום

ושורות ,) 9(עמ'וקסומה"עצומהעוצמהומעפיל;
הספר:אתהפותחהאהבהבשירכמומרגשות,

אלי"ממךגאה,אשריוקדדבבשהולעט ......"גופך
נחזה;קסוםיםנפקחות/שלךעצומות"עינייםאו
סימניהעדר ;) 12(עמ'אשיר"לוהיחדהיקוםזה

שלהפירושאפשרויותאתמרחיב Iכאמורהפיסוק,

שלהרגאפיתלהופעתוהתייחסותגםישהשיר.
דווקא.השורותבסופייישורולמשלכמוהטקסט,

למילהשלמהשורההמשוררמקצהלעיתים, Iאו

10 
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שלאולפנו''בוגר
המוות"

 ,האפרמכוכברסיססוכה:שמואל
עמ' 237 , 2001דליהקיבוץמערכת

ששרדנערשלסיפורועוצמה:רבתאפופיאהזוהי
שהוריולאחרהשנייה,העולםמלחמתבימילבדו

בווהליןה t ~ר~העיירהבניכלעםנספוואחותו
התופתמןביערותמפלטמצאוהואשבפולין'
אירופה.יהודיעלשכיחתה

ספרישבעהשלמחברםהוא Iומשוררסופרסוכה,
המדהים,הסיפורמןבשואה.הממוקדיםשירה

מתוודעיםאנומשובחת,פיוטיתבפרוזההמסופר

מושרשת,מסורתיתלמשפחהבן Iיהודילנער
לשרודהצליחרבהובתושייהגבורהשבעלילות

המעריבת,באוקראינהנדודיםתוך Iוחצישנהבמשך

שנוסעיהמעפיליםבארנייתהפליג Iופוליןגרמניה
לגדודהשחרורבמלחמתהתנדבלקפריסין,הוגלו

משאביהקיבוץמייסדיביןהיההפלמ"ח,שלהרביעי
וסבלשלושהאב Iשמירקיבוץחברהואוכיוםשדה

לשישה.
מזדעקברכזההעיירהובניאחותו Iהוריושלגורלם
העיירה,תושביואשה,איש-6000ככולו.בספר
הספרביתליד . 1942באלולבי"בלחורגהוצאו
סוחרים,חייטים,נורוולתוכםבורות,שלושהנכרו

נעריםבית,ועקרותזקניםועניים,עשיריםפחחים,

ששההכיווןדומהמגורלניצלהנער ...ועוללים
ויצאידידותית,אוקראיניתמשפחהאצלבכפר
והעציםהעופותהחיות,בין .באחועדרהאתלרעות
מידיהסכנהלוארבהשםגםכי(אףמסתורמצא

וכילובסיבבהששוטטואוקראיניותצבאיחידות
מכלאכלביערלהימלט).שהצליחובשרידיםחמתם
שורשים,גרגרים,פטריות,ערמונים,לפה:הבא
והמתיםעשבים,מןטלאגליליקקעלים,לעס

מחילה.מהם"ביקשתי ...המריםחייואתהמתיקו
 1בוקרבכללהעירםחייבשהייתיהיחידיםהיוהם

להפריעבליבשקט,ולבדרםלהשקותםלהלבישם,
שנה " ...כקמעותאותםענדתיהשכנים,למנוחת

מספרהיהולעיתיםביערות,הנערהתרוצץוחצי
 1בעופרנתקלפעםלהתאושש.כדיסיפוריםלעצמו

נשאהנערעםויחדציי.דבירייתהומתהשאמו

אזשאבדהחמלהגרעיןוהציידיםאימתאתהעופר
בזכותמחדשהנעראצלנולדהבריותרובאצל
כמוהנעראחרינכרךהעופרמיותם.עופראותו

האיןניחומים.ממנושאבוהנער Iומסורנאמןכלב
אחדיוםבסבך?האילעםיצחקעקדתסיפורזה

 1אמולונגלתהבחלוםאך Iלהתאבדהנערביקש

חלוףעדלהישמרלווהורתה Iאותוונישקהשחיבקה
 1מדליוןעםשרשרתבידונתנהשנעלמהלפניהרעה.

שאבמנייןלו.אמרהכךנמצאת,היאבתוכו
המחברלנומגלהואמנםכאלה?נפשתעצומות

ידעלמצוקה,נקלעאם Iלדבריוממחשבותיו.טפח
קורצהשתכולתומנגנוןבעל"הייתילהתעלות:
שלאולפנובוגרהתופת.בלהטשלובנהממתכת
איכריםלביתאחדיוםנקלעורעבתשוש " ...המוות

מקוםלווהציעהאותושהאכילהאשהשלבפיתוייה
שהתאמת:חשד,בועוררההרבהטרחתהלישון.

האיכריםקיבלולנאציםשהוסגריהודיילדכלעל
למחרת Iואכןהחזירים.להמלחתמלחקילורגםשני

בקרוןלכרכזהאותווהובילופשתןבחוטיעקדוהו
האיכרריפההפצרותלאחרשוורים.לצמדחתום
מןהנערקפץקלחישידיו;בפרקיהלולאהאת

 .נפשועלונמלטהעגלה
ילדותומזיכרונותהמחברמעלהפרקיםבכמה
מאחרישניבטהנוףאתהמחברראהדבמיונוהיפים.

הקסום,הגןעל Iביתושלהמאוושיםהוילונות
בארוחותנזכרהוא ...ובדשאיםבאילנותהמשופע
הטעימיםתבשיליהעל Iשישייוםבערביהחגיגיות

-לומראביונהגשעליוהזהוב,המרקעל Iאמושל

בואעללבוניבאכאילו-וזיכרוחביביםאיכלו
נימיםבוהעירהסבאשלהזכהתפילתוגםהאסון.
ניגוןבפיומנענעיםהיו"ענבלי-הבדולחכידקות,
 " ...בוראהעלהמתרפקתמנפשושנולדיומיןעתיק
שמצד Iאלוהיועםמשפטיםהמחברמדברפעםלא
המחבר .מבראוהואומאידךעולםבוראהואאחד
מבקשאלוהים .ועמומשפחתוהטובחים,בשםמדבר

ורשעתםכאיוב,כמוהוקהלת.כדברינרדףאת
ביטויניתןסוכהשלשירתובספריגם ...מכלההוא

ברכיו"עליראיו:מטבחהבוראלהתעלמותנוקב
ממוללוה~לאגודל;ובפיומפוחם;תינוק
ג;ללואלחים / ...בשרשרתילדים~~ית / ...ומגולל

המוותכי ...במלאכתולמוותלהאירמח.לב-ילדים
 " ..המתיםאתספרולאורו / ..לב;,אלאמצהו
לקרבנות.ושםידלהצ~בעליוכיחש.המחבר
ולשמרכתבשללבניםלל~ן ,פחדיו~תש w"לק;
המיתוסאתמקעקעהואאחרבמקום :" ...הזיכרוןאת

מאו;דעשן"והמקוםסיני:הרמעמדשלהמקראי
הריחותאתלהמתיקיכוליםוהאילנותהפרחיםוכל

השרוטיםהלוחותאתע;~סההרמןוהיורדהרעים;

הםהלאגופם;דבריך~~רהנחנקים;מ~~ך~י
 " ...המיםעלנאפרכתובים

 1דופןיוצאותלדמויותמ-וקדשלבמכמ~רפרק

ניצוליםכמהוביניהם Iאותןהכריעשהסבל
ארבעהאיש,-50כשמנתהמחבורהמהשואה.

המחברמשפחות.הקימומהםשנייםכיאף Iהתאדבו

"מעשהזה:בנושאקאמיאלנושלמדבריומצטט
מודעשהאדםבליהלב,בדממתמבשילההתאבדות

צוללאובראשויורהקם,הואאחדלילהלכך.
מפוצליהמשוגעים,גםומצוייםרבים".במים

ניצלגופםנפיצים.חמריםטעוןשעולמםהאישיות,
לרועהנאצים.למלתעותלנרותחיתהנפשםאך

ולכןבחיתוליה,הפסיכיאטריהאזחיתהמזלם

סגורים.במוסדותנמקיםוהםכורחםעלאושפזו
בספרותהנדירההספרותיתלאיכותומעברזה,ספר

מאיןחשובההיסטוריתתעודהמהווההשואה,

ברוךהסופרואנושית.מוסריתמבחינהכמותה

וכיהועם,שלאהיהודיהגניוסאתמסמלהכשרון
יצירהזוהיעולם.לעםתוכללאעולםשנאת

דבריואתהקוראדעתעלהמעלה Iביותרמרשימה
יצלח,לאעליויוצרכלי"כל :הנביאשלהנצחיים

(ישע-יהו /Tl י~~~ך i •ט•~:~~ 7~סרסב;אןש;ןךכל
 •.נ"ד)
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רגולנטשמואל

אפסיק"ומאידךכמו:שורותארוךבשיראחת,

מאוחרהכולשכבראחריךלרדוף
ונמוג

(אךמחדש".ועולהשלהכולשבהלמהירותאסגוד
מזמן.)כברמקובלזהאמצעי

בנושאיםגםאדלהייטשלעיסוקואתלצייןראוי
למשל.ורעבעוני Iימינובתבשירהשכיחיםשאינם
בדלתכשתדפוקיתקן;ומימשכורתלתקן"ויש
גוזרוהולך;נפערתקנהחסר"מחסוראואחד"יום

הדבריםצורך":ללאשנרכשוודעתמושגעלכליה

לעיתיםמתומצת,מדעיבסגנוןביבושת,נאמרים
שנמצאתבתחנה / Yבשערעולה/ X "מתמטי:
מתוקשאלה"סימןלעיתים:מופשט :" Qבמרחק
והלאהמפוקפק;התענוגערפילימבעדכהדמיתמר
שמות Iמאודממשיהתיאוראםגםלעיתים,יגוני",
"קדרהלמשל:הנתפשים,למושגיםמחוץהםהתואר

אסיאתיים",כתמיםמעלהפלורנטינית

הביטויבאמצעיגםבנושאיה,גםחדשניתשירהזאת

המצייניםונורמותמושגיםמבטלתוהיאשלה,
באנציקלופדיהפעםמצאתיזמננו.בשירימושכלות

שאיננהיפהספרותכישקבעההגדרהבריטניקה

שירה.היאפרוזה

זרותם,מפרוזה.מאודרחוקיםאדםסריסהספרשירי

הקוראשלולהרגליולטעמומוזרותם,גםולפעמים
הספרחדשנותם.עלמעידות"הטוב",הקוראואפילו

ביטויבאופניהשולטמשוררשלמענייןניסיוןהוא
שפתואחרילעקוביהיהמענייןוייחודיים.פרטיים
 • .ידבעתאדלהייטשלהשירית

שתלשמואל
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 1:~ו
קברותביתהואהבית

גדול

אנושיים,חלקיםקסטל-בלום:אורלי
עמ' 267 , 2002כנרתהוצאת

מהבית"."שהביאונפץחגורותמפעיליםמתאבדים
קברותביתהואקסטל-בלום,אורליפיעלהבית
כברהקברותבבתיישובים.שלמובלעותעםגדול

מקוםאינוהפעורהקברגםאבללגובה,קוברים
והתחושהבמים,ספוגההאדמהכימראש,מובטח

המתים.אתגםהאדמהתפלוטמעטעודשהנההיא
רגיל'לאבחורףמתרחשאנושייםים pחלהרומן

"היישרלאזורנושחדרהקרהבמערכתשמקורו
אפוקליפטית,תפאורה .) 10(עמ'הצפוני"מהקוטב

האנושי'האוניםחוסראתהמדגישהומאיימת,כהה

פיגועיםשלישראליתבמציאותזועפים,שמיםנוכח

חייהםשאורחאלהכאן'החייםלאנשיםיומיומיים.
מזעריתשליטהישהעברי'התאריךפיעלמנוהל

אוברדמאבנינפצעיםאינםאםוגםבחייהם,

שמקורןממגפותמתיםהםמתפוצצים,ממתאדבים

שזכתההסעודית,השפעתכמובוודאות,מזוההאינו

עודהתחילהזו"ששפעתהשמועהמשוםזהלכינוי
כאלה"היואבלהסעודית",בערבהקיץבשלהי

איננההסעודיתשהשפעתוטענו'לכתשהרחיקו
וכאילו .) 30(עמבסעודיה"שפותחביולוגינשקאלא
להםמזמנים"הקטנים"חייהםגםבכך'דילא

אףוהם"גורלי" 1ברוראינושמקורןפגישות
באמצעותוגלויים,סמוייםב"קשריםבזהזהקשורים
הספר.גבעלשכתובכפיהאקראי",פלאי
המבוללאחרובא,הקרבהחורבןתחושתאת

הקרוייםרחובותביןבלוםקסטלשוזרתוהמגפה,
ובתוךיחזקאלאוירמיהוכמונביאיםשלשמםעל

כלרוותה"הארץכמותנכיסגנוןבעלימשפטים
 " ...מהבארותהחוצהגלשוהתהוםמיהמשקעים.סוגי
למוצאהיא Iמתבררכךהעם,ציפייתאבל .) 10(עמ'
 .) 11(עמ'נביאים"היו"כאילוהחזאים,שלפיהם

שלשמותרקהםאנושייםים pחבלהנביאיםואילו
מתגוררותאוומשוטטותתועותשבהםרחובות,

משאיתנהגמורידלמשל'בירמיהומהדמויות.חלק
וכטורה,איריסעבורכביסהמכונתמעוצבן

החיהילדים,לשלושהואמאבמקצועהגרפיקאית
לפה.מהיד
אתשמניעותהדמויותאחתהיאוכטורהאיריס

ילדיה,אתלפרנסהמתקשהגרושההעלילה:
מותהלאחררקלפתרונהבאההכלכליתשבעייתה

משתכרתהיאאזהסעודית:מהשפעתליאתשל
עזבונהאתוממיינתהשבעהבימימאכליםמהכנת

שיערשחורתיפהפייהדובנוב,ליאתהמתה.של
המתמחהאקדמאיתהיאעיקרון'מתוךורווקה

לוחותשלואספניתהאזור'שלעתיקותבשפות
גסון'בראדירשלאחותוגםהיאעבריים.שנה

מאםשירשו-ונדל"ןמכבסהחולקיםהםוביחד
שלהנוכחיתחברתוהורית":חד"חלוצהשחיתה
שהגיעהאתיופית,דוגמניתטאסארו'היאאדיר

שלמהמבצעתלאותאתששרדהלאחרלישראל
מלוד'הלחמיביתקטיגםישנההמרכזית.והתחנה
הדוחשמתפרסםלאחרטלוויזיה,ערוץמאתראותה

כשוטפתמעבודתההמפרנסתקטי'העוני:על
לשידורעולהנכה,ובעלילדיםארבעהמדרגות
ובניהיאמצוייםשבההמצוקהאתומפרטת

לבצעקטיאתהפרסוםמדרבןבהמשךמשפחתה.
בחייה.תפנית

חורבן'דרךעוברתהכלכליתמהמצוקההגאולה
ליאת.שלממותהמתפרנסתוכטורהומוות.פיגועים

חברהאנשיהעורף,פיקודההצלה,כוחותגם
חסדו"אנשיהחולים,בבתיואחיותרופאיםקדישא,

מצטרפיםלאלהעבודה.עמוסיאמת"של
מדיווח Iמסיקורלחמםוהמוציאים"הפוליטיקאים

גםאפשראבל .) 13(עמ' " ...המתרחשומפרשנות

והאבטלההעוניהמצוקה,מעגלאתלפרוץ
לגייסמצליחההלחמיביתקטיסחיטה.באמצעות

שהיאלאחרבחייהלתפניתהדרושהכסףאת
המצוימפלילבמידעבנקפקידעלמאיימת
בסרטשראתהכפיעושההיאזאתברשותה:

בטלוויזיה.
למצוקהקסםופתרונותסבוןלאופרותמעבראבל

הלחמיביתלקטיששוגרובגדים(משלוחירגעית
בטלוויזיה),לעוניחיה"כ"דוגמאשהתפרסמהלאחר

ומכתיביםהדמויותבחייהתקשורתאמצעיארוגים

ברדיווהאבלות.הייאוש Iהצערמידתאתאפילו
הרוגיםחמישהש"עדמוסכמהנתקבעהלמשל,

מורידיםומעלהמחמישהורקרגיל'לשדרממשיכים
עלרצויבאנגלית,אפילושקטים,לשיריםהילוך
 .) 260(עמ'ברוח""אבקלמשלכמוהאדם,גורל

נלאהוהבלתיהשטחיבניסיונהמתמידההטלוויזיה
בתצלומיהאנושיותוהמצוקותהפיגועים,אתלשדר

לעמדתאנשים"מעלה"הפרסומות:ביןתקריב,
הלוהטלסיפורבדרכהבמהירותמהםונפטרתכוכב
באמצעותגםמשתקפתהישראליתהמציאותהבא.

-תקועהמדינהנשיאכמומייצגות,דמויות
לא Iלדורמדורשעוברתהאגדהפיעל Iשמשפחתו

בכל"שהמליץ 1ירמיהוהנביאלדבריבזמנושעתה
- ) 81(עמ'בבבל"רבתיהשתקעותעלפה

למשנהואחדאבליםמניחוםבלימוזינההמשייטות
בקרבתרקמתגלהאנושיותםבקצב:עומדותולא

ולומדיםגריםשילדיהםכשמתבררהתעופה,שדה
רופאכמונוספים,סטריאוטיפייםייצוגיםבחו"ל.

האתיופיתהמשפחה Iבלבנוןנשרפושפניוהשיניים
אתהםגםמעגניםוכדומהקליטהובעיותבנתניה
הישראלית.ההוויה

מדוברכאשרגםלשמונאמןאנושייםים pחל
אינועברןעלהנמסרהמידע .שלוהמפתחבדמויות

בחייהן'ספציפיתבנקודהבהןפוגשהקורארב,

במציאותהתמודדותן.אתחלקיתרקחווהאזוגם
אמהותנשים,נאבקותצפויהוהבלתיהאכזרית
הפיזיקיומןעלילדים,לארבעהאולשלושה
רבדיםשלמתבקשתחשיפהכלאבל Iוהמנטלי
נאמרלמשלכךמסוכלת.-יותרעמוקיםנפשיים

באילת,"הרבהבנעוריהשחיתה Iהלחמיביתקטיעל
(עמ'מלצרית"שםועבדה Iתיכוןעשתהלאכי
מחייה,אמיתימוצאמחפשתהיאכאשראולם ,) 20

בהצלפהנאמריםוהדבריםבמבע-משולבשימושאין
שהיה"אפשריודע:הכלהמספרמעמדתולגלוג,

באותםהתנ"ךאתפותחתחיתהלומצדה,יותרנבון
וקוראת-המהכזבשחייהחשהשבהםנוגים,רגעים

הלחמיביתקטיפותחתוכך .) 139(עמ'תהילים"
הפיגועיםהמשקעים,רוויתלהיוהעלדפי-זהב,
קדימה.דוהרתוהאירועים

אתלהנציח"ה"מצליחישראליסופרכמעטאין
שעלהנדמהמקרוב:כל-כךהעכשוויתהמציאות

שהיאמשוםדווקאבלוםקסטלשלבידההדבר
למלחמת Iמראירונילתיעודנאמנהנשארת

ההווהולחלקיוהפרטיתהקטנהההישרדות
 • .בהיווצרותו

שוורצשטייןטלי

הגורלאגרוף

,מבחרהמרגורלואגרוףשטרן:נח
עריכהעבריים,מופתספרישירים,

הוצאתאדלהייט,עמוס ,יגילרןומבוא:
עמ' 71 , 2002"ביתן"עמדה;

הספרשעושיםהנפלאהחסדזהומאוחר'פואטיצדק
 , 1960-1912שטרן,נחהנידחלמשוררועורכיוהזה

שאינםלאלהחשוב,משוררשלמופלאגילוי
לאלהמרתקתותזכורת Iשטרןנחאתמכירים
ממקורותרסיסיה,אתאו Iשירתואתהמכירים

מלא,אךצנועכלידחוס,אךדקספרוןאחרים.
אסופההחדשה.העבריתלשירהעצובהוחגיגה

עלמקוםלהשישלשירה,ומאתגרתמשובחת
השירהאוהביכלשלכרם,עלואפילומדפם,
האחרונים.שבדורות Iשלנוהעברית

כלמתרחשתשהיאמפניעצובה?היאהחגיגהלמה
שנשכח,כמעטכברשהמשוררמפני Iמאוחרכך

שטרןנחמעלה.שהיאחייושלהעצובהסיפורומפני
אבלהחדשה.העבריתבשירההיחידהנידחאינו

כולם.שמביןוהטרגיהעצובאוליהואהאישיגורלו
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 ,שפרלאפוגלדודשלגורלושגםלטעוןאפשר
הכוחותאבלואחרים.דודיךלכסקישלגורלםוגם

כוחותהיושירתםאתוהשכיחואותםשכילו
מלחמותמשוררים.כשאינםגםשפגעואכזריים,

משוררביןמבדילותאינןישראלושנאתורודנות
מפנישטרן,נחעלדווההלבאבלמשורר.לשאינו
לכשרונוטרף .עצמושלולאישיותוטרףשהיה

מקוםלהנמצאשלארגישה,כךכלולנפשהמיוחד
בעולם.
אישיותלבין ,כשלומובהקכשרוןביןהצירוף

בדוקמרשםהוא ,אחראוכזהבמובןפסיכוטית

גםובאמתודאי.טרגיולקץקטסטרופה,שללחיים
דליהשלהמעניינתבכתבהוגםבקצרה,במבוא,
הקוראלעינינגלים ,קצרזמןלפניב"הארץ"קופל
הכלא,וסיפורקשים,דבידותחיי ,סבלמלאיחיים

הקורא.לבאלנוגעיםוההתאדבותהחוליםבית
כשרוןאיזה ,לוחיתההבטחותמלאתפתיחהואיזו
שעלהצעיריםמשורריםשלחבורהאיזו ,פורץ

העולםמספרותליטולהבחנהכושראיזהמתוכם,
חיייצירתו.תרגוםעםולהתמודדדווקאאליוטאת

לגמריולהסתייםלהתנהלצריכיםשהיומשורר
אללהתברגהמובילה,החבורהאללהיספחאחרת:
עסל~יאללהצטרףכךואחר ,לאורוהוצאהעתכתב

רביםשעשוכמואחרת,אוזומפלגהשלהתרבות
פרסים,עטורלהזקיןולבסוף,זמנו.בנימהמשוררים

אקדמיות,הפניותשלארוךושובלומצוטט,מוכר

האחרונה.לדרכואותומלווהועבודות,מחקרים
האדםעולםכל •אהבתואמו "

 ) 31<עמ' " ...ממנוחייוהרחיק

התרחק ,ממנוחייוהרחיקהאדםעולםכל ,ואכן
בעולםלאמקומואתמצאלאשטרןונח ,ממנו
והואאחרת.לחלוטיןהתנהלווחייואנשים.ביןולא
המבוא .לעילשנאמרוהדבריםמןאחדלאףזכהלא

בתמציתיותמספרלספרהעורכיםשצירפוהקצר
העיקריותהתחנותעלועומד ,הטרגיחייוסיפוראת
קובנהדרךשבליטא,הולדתומעירהחל ,חייושל
השליםשםואמריקה,הרחוקהלנjודהועד ,למדשבה

בהרווארדשעשההשניםחמשכסטודנט.לימודיו
הגדוליםולמשורריםהאנגליתלשירהאותוחשפו
האקדמיתהקריירהנקטעה ,לארץכשעלהשלה.

כלעלעברילמשוררהפךוהוא ,שלוהמבטיחה
 • 4וה-ס-30השנותשלישראלבארץ ,מצוקותיו

השורות:אתכתבכאן

 ... ,ערטליני ,ארצי ,לחסיניאז ,,
-וצקיניצרפיני ,לחסיני ...

-תעניניגםאם ,חניכי
 ) 10<עמ' ...חדשינימולדת,ארץאת,

השירהלומראפשרובהשאלה ,ישראלוארץ
הקוראיםקהלהספרותית,הרפובליקההעברית,
והתוצאה •כבקשתובדיעבדעשואכן-העברים

נחסכולאעינויים .כמובן ,מאודהרסניתחיתה
החשובבמשפטוחנינה,אחרים,ומשלמשלו ,ממנו
החומרהבכלנשפטהואלקבל.זכהלא,הואחייושל

האמיתיים,שופטיוידיעלכמעט,האפשרית
איתרהחמירויותרועודלרצח,ניסיוןעלבמשפט

מהם.כשתנחהפשוטששירתוקוראים,שלדורות
אתשטרןנחלשירתלהעניקבבואםהעורכים,

ואםהיום,שלהשיריבשיחאםלה,הראוימקומה
שלההמתמשךהקיפוחעל ,לאחורבהשקפה
העיקריהזרםעםמענייןפולמוסמנהליםוהעלמתה,

מעליםהםהאחרונים.בעשוריםהעבריתבשירה

שהלוואירציניים,נימוקיםכמהרביכוז,אךבקצרה,

מביןואםהאקדמיהחוקרימביןאם ,מישהוויהיה

להםוישיבלאתרגשייענההשירה,ואוהביהקוראים

יישארו ,כןלאשאםומנומקת.מסודרתתשובה
לחובתם ,ועומדתלויספרותיאשמהככתבדבריהם

אם ,שלנווהספרותיהשיריהעולםקברניטישל
במבואמוצגשטרןנחשכזה.יצורמיןבכלליש

במובן"מקולל"שלנו.הקלאסיהמקולל"כ"משורר
כלאולישהוא ,והבורגני ,חייוהיאששירתוזה,
האמניםאתאוהב ,הענייןלצורךמאיתנואחד

הואהטרגיומותםבאמנותם,חייהםאתשנותנים

 ...יצירתםשלהכותרתגולתהוא
היטבוניכר ,מוקפדהואאך ,גדולאינוהמבחר

פניהעל ,שטרןשלשירתואתאוהביםשהעורכים
 ,מחמדספרוןפשוטהואהדקהספרוןהמגוונים.
ואםהשירים.עםאינטימיתהתייחדותשמאפשר

חשובפחותשלאהרילסיום,להעירלייורשה
"ביתן",והוצאת"עמדה"פרסומיעםדףמלצרף
מאמריםשלרשימהבקצרה,ולולהביאהיהחשוב

המשוררשלשירתועלומחקריםעבודותנבחרים,
 •שטרן.נחוהנשכחהנפלא

פורתאלישע

1
:ךן.
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~1 ~ 
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הכספת.הואהמקרר

הזהב,הםהשזיפים

 ,תמידכמו ,והמשודד
בתיאבון.גנב.הוא

13 
 2002מאי



 5~ו
~1 ~ 

השביעיתהדמות

עובדעםהוצאתהברוש,אישפלגי:יובל
עמ' 186 , 2002

בישיבהעדןמנוחתואריאל'מאידמשמרות,איש
רכילותבא,אניממנו"במקוםאומד:היהעליונה,

ופסיכולוגקיבוץיליד Iפלגייובלשתקף".מהכלזה
השומרמקיבוצי Iקיבוץשביליביןמוליכנו Iקליני

שלהדעהפגיעתםאתומראנו Iכמסתבר Iהצעיד
הסיבהלבדההיאהרכילות,כינדמהרכיל.הלכי

הלוךהולכותואלה Iשבסיפורהדמויותלמהלכי
ומעוד.

דמויותשש-פוליפוניכסיפורהכתובהרבוש,אשי
-דאותהמנקודתאחתכלהנעשה,אתהמגוללות

אלהחלומות.בעל Iבד(דדי)עודד Iבילדמספר
הואכימדמהדדימתים.באנשיםתמידמאוכלסים

שמאןחלמתיהפדמוניציה.קללת)(אובמתתניחן
הספדבשםהברושיםקרב.שמותומכאןמת,והוא

דדיאתהמושךמקוםהקברות,לביתמכוונים
פשרלמצואוניסיוןסקרנות Iפחדשלבעבותות

לבניחלומותיואתמספרהואכאשדלחלומותיו.
כולם.יגידומה-שכןנבעתים,אלה Iמשפחתו
השביעית.הדמותהואכינדמההזה,ה"כולם"

אתמבנולנערנחושבשנית,הנשוי Iמאידהאב,
למיכיאותוסיגוף,אימוןשלבדדךהלילהביעותי
תשכנעלאהפדגוגיתוהועדה Iגברלהפוךשצדיך
אבלבצבא.קציןהיההואהכולאחדיאחרת.אותו

שמיטיבהכפילעיתים,נסדקזהשלביטחונואפילו
כמוגבריםאצלזהככהכי ... "מטי:בתולדעת
שאיןההדגשהמןחוץמכלוםמפחדיםלאהםאבא,
 .) 99(עמ'שקודה"מהעלהשפעהלהם

בעצת Iלוומספרתבנהעםיושבתדבקה,האם,
נערותהלמיןקורותיהאתעזרא,הפסיכולוג,

לארץהעלייהדדךהשואה,באימיעבוד Iבפולין
זאת,וכל .ועכשיולכאןועד Iבקיבוץוההתיישבות

הפרקיםחייה.תחנותשהןתמונות,ארבעבאמצעות

שללפרודיהלעגכמעיןכתוביםלדבקההמיוחדים
אשמה,-היאבאשדהפולניתהאםעלגדבוזיאיר

יגידו,מהשהדימחיר,בכלהדקודוםקידושנרגנות,
קץ.איןאהבה Iוכמובן

מנישואיומאידשלבתו Iמטי-למחצההאחות
דדי.שלישועתולהיותאולייכלההמתה,למתילדה

עדאם,כמעיןהיתהלידתושלעתבכידה,אחות

באימהותה.דבקהשנזכרה

ללבונתיביםלמצואהמסוגלתהיחידההיאכינדמה
לידיתגםאםישירה,בלשוןוזאת Iדדישלולפחדיו
תיאורמגייסתהיאשבוהמקרהדוגמתלעיתים,

בקיבוץ"אבללרכילות:בשםלקרואכדישידי,טבע
שיורדיםהגשמיםדבר.שוםלהסתיראפשראי

הפיקוסיםלשורשיהשמועותאתמחלחלים
לדוחותלוחשיםהגדוליםהפיקוסיםענפיהגדולים,

עלהשמועותאתנושאותהדוחותהשמועות,את
אתהמשיריםהפיקוסים,שלהנושריםעליהם

אפילווכךהרכים,הדשאלגבעוליהשמועות
ניזונותהדשאשלשורשיואתשאוכלותהחפרפרות

השמועותמתגנבותבאפלה,גנבכמו Iכךבשמועות.
עדומגולגלות,מתגלגלותלפה.ומאוזןלאוזןמפה
שלההבתאודדתלמהשללאוזניהמגיעותשהן

בדבריחקוקותכבדהןואחד-כךרא-דד,נעמה

 .) 101(עמ'הקיבוץ"שלהימים

להיותהמתעתד Iמטישלחברה Iאודיהואגמי
ניידבקיפוליעיסוקומחמתלובאכינויובעלה:

לעודדכדידקבאהכינדמה Iזודמות(אודיגמי),
 1להוליךמנסההאחרוןזהמאיד.שלנרגנותואת

והנההגבריות,במשעוליילדואתמשמע,תרתי
 1משהוואיטיתרגישהבדייה Iלאודיחוברתבתו

אבל'מתעכב', 1הקיבוץאנשישלבלשונם Iאו
להיעתרממהרתאינהמטי .לודחוף Iלהתחתן
בילדותוגמיהתייתם Iמטיכמולשאתה.להצעתו
וכעת Iבמטוסושהתרסקהאווירחילטייס Iמאביו
בשדה,שנתגלהגידוללהסרתניתוחעובדתאמו

להישארחוששגמי .ממאירהואאםיודעתואיננה
ונצר.ביתלעצמולהקיםממהרהואכןועללבד
 " WHILE MY •החיפושיותשלבשירנזכרואני

" GUITAR GENTLY WEEPS האומדתבשודה-
." NOBODY TOLD YOU, HOW TO UNFOLD YOUR LOVE " 

להתירשמנסהכמיניידות,ופותחסודג Iמקפלגמי
חלק.כניידמחדש,ולהתחילסבוכים,קשרים

להביןהמנסהמתמחה,פסיכולוגעזרא,ולבסוף,
דדי.שלחלומותיובבסיסעומדמה

פגםעםתינוקגיא,שלואביולעידיתנשויעזרא
אתודואהבדדימסתכלהואאחתלאהתפתחותי.

בחלומותיוהנשניםהמוות,לביעותיכמזור .בנו
לדדילספרלדבקהעזרא Iכאמודמציע, Iדדישל

השואה.מוראותזהובכללהמשפחתיסיפורהאת
מהדברמרוכזתמנהבאמצעותבנגיףטיפולכמין
ומשיכתוסקרנותואתמעציםדקזהדבר .עצמו

שםלמצואבניסיון Iבקיבוץהקברותלביתדדישל
למהמתים:למהבו:המקננותלשאלותתשובות
אלהמתובגלליהאםאותי:מחפשהמוותמלאך
שלזה Iאחדמצדיגידו'ה'מהבגללוכךשמתו?
להדחיקהמציעהגיתפרגוההוועדהשניומצד Iמאיד

שאביוהצעה Iטיפולילמוסדהקיבוץמןעודדאת
עזראבאכאחת,ונעלבתמאיימתבלשוןדוחהמאיד
 .כישלוןלכדי

שלהדחנהמיןגית,גוהפרהועדה Iכמובןוישנה,

בעיניטוב,שוחדישלחבורהזוהיה'סוסיאלית'.
הזולת,בחיילהתערבלהזדמנותתיתןשלאעצמה,
לשבחשלאאפשראימידה.לחמוקאותם,ולמדד

 1משהוהעציגםאם Iניסיונועל Iמאידהאב,את

באותהדוברכבדדנותמציפורניה.בנואתלמלט
CARING SOCIETY מעניקה,שהיאהדובושידות

לידה.ליפולמזלםאיתרעאשדלאלה
הםהאחורית,הכריכהכמאמרהאלה,הקולותכל

להווהעבדביןמקומןאתהמחפשותנפשות"שש
המחזאישלליצירתוזואלוזיהלמציאות".דמיוןויבן

מחפשותנפשות"שש 1פידאנדלולואיג'י Iהאיטלקי

הסרטאתדווקאהספדקריאתבעתמעלהמחבר",
טאוויאניהאחיםשלהקולנועיתיצירתם"כאוס",
הנפשותשששלחייהןסיפוריו.פיעלשנעשתה
אםגםכישלון.וגםשכולזרועים Iכדבעיסתורים
שבובאופןקוסמוס, Iסדרלמצואניסיוןנעשה

סימטדייהבמיןמותם,אתבספראנשיםמוצאים

מעלותיהם.בגיןהנענשיםאנשיםהיינומהופכת,
איךפתרון:לידיבאהאינהדדיחידתמקדה,בכל
במשארדוףלהיותצברית,הוויהבלבילדגדל

הוריו.שלהחייםותלאותהייסודים

היומיומיים,בחייהאשדחברה,מתארפלגייובל

שללפתחןהנערמיםהקשייםמשאאתהוסףמבלי
שבהעצומה,דחיסותמתוךחיה Iשבספרהדמויות

הטמיריםלפרטיםעדזולתובחיימצויאחדכל
וכלוםפרטיבאמתלאהואדברשום Iוכך Iביותר

בדשותמאוורריםכולם,שלהשדים,כלכמוס.לא
אשישהאפשרותאתהדעתעלשמעלהמההדנים.
הוא-הכותבשלמהביוגרפיהכעולה-הברוש
חוד-סיפור Iלמצעד Iאו Iח"ןליודעימפתחסיפור
בפרטים.מצוייםאינםאשדהקוראים,ליתרתמנעול

הקיבוץהיהבהןה-סו,בשנותמתרחשהמסופר

אףעל Iשתיהןהקיבוציות,התנועות .אונובמלוא
פוליטיים,כוחלמוקדיהיוהמספרית,זניחותן

מצד Iהממסדשלמבשדובשדוכלכליים:רעיוניים
המחנהלפניכחלוץההולךכוחשניומצד Iאחד

וכלהספד.התיישבותשלהשדרהעמודאתהמהווה
 1עצמושבעיניאמונים,גוששלעלייתולפניזאת

לאחיזהאלהתנועותשלדדכןממשיךהואהוא
שהפכההבורסה,מפולתשערורייתלפניבארץ:

המשוועיםעתק,חובותלבעליהקיבוציםאת
הפוליטיכוחןהצטמקותולפניהממשלה:מןלישועה

דומהאחדות.למפלגותספיחיםמיןשאריות,לכדי
המרכיביםהפרטיםכדימויגםאבלןכרעיו Iשהקיבוץ

מנחם-שחייה"כריכותבעלי("מיליונריםאותו

החברהשלהחבטותלשקהפך ) 1981 1בגין
צעירים,שלצרימות:באותמתוכואףהישראלית.
השיטהועםהוריהםעםחשבוןלבואהמבקשים
וביןההודיםביןלמעשה,ניתוקשגרסההחינוכית

העבדומןילדיהם.שלוהתפתחותםגידולםאופן
 /בקיבוץעליהםעבדוחייהםשכלאנשים Iהשני
שהםייתכןכיזיקנתםלעתלדעת,נוכחיםוהם

ורעיונית.כלכליתשבודה,שוקתלפניעומדים
שקודהמהכי Iלנולומדמבקשפלגישיובלאפשר
 • .אזכבדרשוםהיהעכשיו

עטרןאהרן
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נוגהזמו 1:~ו
התבגרותןקול •ושושנהתפצינהמזי'שולאמית,אילנית,

אדיבי-שושןאסתי

שהיאכפיהנשית,החניכהלילתע
החדשה,העבריתבספרותניכרת

אתבמרכזםהמעמידיםבסיפורים

חומקתצעירות,נערותשלההתבגרותתהליך
ה-החניכהסיפורז'אנרממאפייני

bildungsroman ,1997 ; 129-1<לויהמובהק , 

ייחודיםמאפייניםבעלז'אנרומעמידה ) 68עמי

 .לוומובהקים
במרכזומעמיד(הגברי)החניכהסיפורז'אנר

בוהאני','הכרתשלתהליךהתבגרות,תהליך

שלוהאותנטיהעצמיאתהפרוטגוניסטמגלה

אחריותעצמועלונוטלהאישיייעודוואת
מוגדרחברתיסדרשלהקשרבתוךחברתית

] 1979 ,Hirsch [. דמויותאתגםמציינתחירש

בז'אנר:קבועיםתפקידיםהממלאותהמשנה

פריידןסבורהונאהבים.בני-לוויהמחנכים,
] Frieden Sandra [ בז'אנרהדיוןאתממקדת

החברתיבסדרהגיבורהשתלבותתהליךבתיאור

המשפחתייםקשריומתרופפיםשבמהלכוהקיים,

שלבהמהוויםחדשיםאהבהביחסימתנסהוהוא
השתלבותתהליך ,) 304,עמי 1983(שם,בחינוכו

אתבוחרכשהואפריידןלדברינשלםהגיבור

 Wells [וולססוזאןמקצועו.ואתזוגובת
Susan [ אתהמאפיינתהרפלקסיביותעלעומדת

(שם,הזיכרוןנושאשלמרכזיותוועלהז'אנר

שתיהאוטוביוגרפיההתבגרותבסיפור ,) 1985

שלוזוהמתבגרהילדשלזותצפית,נקודות

מאפייני .) 134עמי , 1997 ,(לויהמבוגרהמחבר

שלהפסיכולוגייםמהמאפייניםגםנגזריםהז'אנר

 .)םש(ההתבגרותתהליך

החניכהשנושא ,כךעלמדברתבשירפנינה
גיבוששלבשאלותהעוסקהנשיות,בגרסותיו

למושא-הפךחברתיים,תכתיביםרקעעלזהות
ומציינתהפמיניסטיתהביקורתשלמרכזיחקר

למאפייניביחסשונותחוקרותשלטענותיהןאת

דבריהאתמציינתהיאכך .) 1998(שם,הז'אנר

 ] Abel 1983ואחרותאבלאליזבתשל
] Elizabeth , ביןהעיקרישההבדלהטוענות

בכךנעוץלנשיותגבריותחניכהעלילות
הגיבורשלמאבקואחרעוקבותשהראשונות

ואילוחיצוניחברתיבהקשרשאיפותיואתלממש
שלהפנימימאבקהאחרמתחקותהאחרונות
ביטוילתתכאשה,זכותהעצםעלהגיבורה,

 ,,לטענתןלהבחיןניתןלפיכךכלשהן.לשאיפות
הנשיתהחניכהבעלילתהחוזרטיפוסיבדפוס

החוצה,הפריצהתנועתמומרתבוואשר

פנימהבמסעהגברית,החניכהאתהמאפיינת

רומניםלאפיוןארכיטיפיתגישההנפש.תוךאל

מוצגתסופרות,שלעטןפרינשית,חניכהשל

 ] Pratt Annis [פרתאניסהחוקרתידיעל
המלווהכאבמרכזיים:מוטיביםשניבהםהמוצאת

לעצמיותשאיפהוכנגדוהנשיתהקיוםחווייתאת
ארכיטיפים:בשנימעוגניםאלהאותנטית.

בדיונהשירבחירוק.י'העולםמולהסגור''העולם

הנדל,יהודיתשלביצירתןנשיתחניכהבדגמי

אתמציינתאלמוג,ורותכהנא-כרמוןעמליה

משמעותטעונידמיון"קווישלהימצאותם
משותףעומקמבנהשלקיומועלהמצביעים

שהואכפי ,) 266עמי(שם,השונות"ליוצרות

הנשיםבספרותהחניכהשגיבורתבכךניכר

האבמורשתביןבצומתמוצבתהישראלית

הכרתה ,ביניהןלבחורונקראתהאםלמורשת

 ,וממורשתוהאבמדמותלהינתקבצורךהבתשל
העומדתהסיפוריםגיבורתשלדומהמוצאנקודת

שלקיומהונפשית,פיזיתריקנותתחושתבסימן

הפטריארכלית,האופציהמולאימהיתאופציה

 ,העדרלמצבינקשרתמהיצירותשבאחדות
המורשתאוהאםדמותוהרחקה.הדחקהשתיקה,

מנקודתאלוחניכהבסיפורימתפקדתהאימהית
שירבפנינהכמונוח,חנההבת.שלתצפיתה

שלשגשוגואתמזכירהאחרות,חוקרותוכמו
מולהנשיותבגרסאותיוהחניכהסיפורז'אנר

"ז'אנריםהגברית:המקוריתבגרסתוהיכחדותו

גברגיבורשלנחלתושהיוחשוביםספרותיים
הישראליתובספרותהחדשההעבריתבספרות

עלסופרותשכתבוסיפוריםהיוםמאכלסים
התרווחותםבולטתבמיוחדנשים.גיבורותאודות
 , 1999 (החניכה"סיפוריבז'אנרנשיםסיפורישל

 .) 93עמישם

באופןנעניםלהלןשאציגהנשיתהחניכהסיפורי

ידיעלשצוינואלולמאפייניםבלבדחלקי

מפתיעבאופןאךב)ושירפרת ,(אבלהחוקרות

החניכהסיפורז'אנרלמאפיינימלאבאופןנענים

פיוטיתבשפהמובהקלביטוישבאכפי ,הנשי

רביקוביץדליהשלהמוקדםבשירהמחקריתולא

 .) 33עמיתשבר(שם;חמים''זיכרונות

הדוברתמציינתלאחוררפלקסיביתבהתבוננות

המשותףאתוחשוף,ישירנשיבקולזה,בשיר

האבקרקלך:"תארובגרותה:נעוריהלילדותה,

נוכחותואחר'.'מלווהליהיהולאאותי;ליווה

האבק,שלוהכפייתיתהעיקשתהמתמדת,

השירשלאורכולכלהשזורמרכזיכמוטיב

 ,השיר(בפתיחתבמיוחדבולטיםבמקומות
כמלווהוהשלישי)השניהביתובסיוםבסיומו

כמהועדאותי;שלווהמיהולך"תארהיחיד:

שלי",היחידהמלווהזה ...אחרמלווהרציתי

מלווים-שלהמוחלטהעדרםעלמעידה

ההוריםדמויותנעדרותכךרצויים.פוטנציאליים
באופןהמיוצג ,והחסרהפגוםהילדותמעולם

דמותנעדרתכךהילדים","גןידיעלמטונימי

"ולכלידיעלהמיוצגהנערותמעולםהחבר
אתהמדגישההיעדרותאחר",היהחברותי

 ,כךחברותיה.לכלביחסהדוברתשלאחדותה
הפנייהשלנמענההגבר-האהוב,גםנעדר

"תאר-השירבתישניאתהפותחתהנואשת
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הנשיותמשלבהארוטית,התשוקהומושאלך"

הדרוכהההקשבהידיעלהמיוצגתהבוגרת

ידיעלשקשקו",העציםל"זרעוניוהכואבת
הגברהעדראתוכואבתהמכילה-התאווה

ובעיקר'הרוח",עםביחידות"לשכון-המאורה
רטוביםאחדים,בתים"עלההזיהידיעל

מאהבה",

וכוזבגואלכפתרוןבשירהמוצבתההזיהאפשרות

המציאותלמצוקתמוחלטיגורכבעומדת

החוםבסימןעומדתהאחרונהבעוד-המאובקת

רטרוספקטיביסיכוםבגדרהואחמים'('זיכרונות

הנשיתההתבגרותלשלביהמבוגרתהדוברתשל
החמסין"ו"ימותהאבק,בשיר),נפרשיםשהםכפי

כהוויההנחוויםביותרהקשיםהמצוקהימישהם

מקופחת"הייתיכמהלך"תארקיפוח:של
אחרת:להוויהכיסופיםשלנפשימצבויוצרים

ההזיהשעולםהריאחר",מלווהרציתיכמה"ועד

דרךמיוצגשהואכפירטובכעולםמאופיין

עירעדמפליגה/"הייתיהמטאפורית:התמונה

אליוהנלוויתוהתחושההלווייתנים",שלבירתם

נואשוסירובנטולת-גבולותאפיפניהשלהיא
הפקרותמלווה"הייתי :ממנולהיפרדות

רוחי",ביעודכללשוברציתילא ,/מאושרת

ומייסרתקשההיאההזיהמעולםהכפויההשיבה

"אולםהמטאפורית:בתמונהניכרתשהיאכפי

קרוביובושבקוטרכעורב;הייתיבשובי

גםכמורד'ק'שלהדחוסשהמצלולהעורבים"

במקראהיחידאיהפועלשלהמקראיתהאלוזיה

נשבואשרבגוייםאותיפליטיכם("וזכרו'בקוטר'

מעליסראשרהזונהלבםאתנשברתיאשרשם

בפניהםובקוטרגלוליהםאחריהזונותעיניהםואת

יחזקאל'-תועבותיהם"לכלעשואשרהרעותאל
הסביבהשלנקיטתה-מאיסתהאתמעצימים ) 9ו

גםכמוהזיותיהמסעותעלמהדוברתהקרובה

חוזרתהשירבסיוםמהם.הכפויותשיבותיה

כפיחיתה,בוהמוצאלמצבהמיוסרתהדוברת

המסתייםהשירשלהמעגליבמבנהניכרשהדבר

ורקמלווה/,שוםליהיה"ולאשנפתח:כפי

עודוקשהמופחתבמצבאותי",ליווההאבק

יותר.

ראייתהמזוויתהסוקרתדוברת-אשה,שלקול

התבגרותהשלביאתלאחורבהתבוננותשלה,

אתהתבגרותהסיפורבמרכזוהמעמידההנשית,

בגוףהצורבוביטו:םהאחרות,הסבל,המצוקה,

שערותי"),אתמסכסך("והיההמתבגרתהנערה

מצבעםלהתמודדהנערהשליכולתהחוסרואת

ההורים,עולםשלפגימותואתגםכמוזה,מצוקה

דמותשלהנעדרתאךהנכספתנוכחותואת

שאינההארוטיתהמשאלהאתהגברי'האהוב
ההזיהשלוהמכזבהגואלהפתרוןאתמתממשת,

המבנהאתהחיים,לאבקבולטבניגודהעומד

בסיוםהצעירה,הנערהעלהכופההמעגלי

במצבהמוצאלנקודתהשיבהאתהיצירה,

הכרוכההביתי'במרחבההישארותואתמופחת,

ולמסעלדרךהיציאהאפשרותשלעקרוניבהעדר
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שלוםדפנהצילום:

דליהשלשירהמתוךשעוליםכפיאלהכל-

הז'אנרייםלמאפייניםגמורובניגוד-רביקוביץ

גבריםדמויותלגביהתקפיםהחניכהסיפורשל

החניכהסיפורישלבולטיםמאפייניםחינם-

 .להלןשיידונו'שייםחב

אמירגפימאתב~רבה",קטן"ביתבסיפור

הגיבורה,מנמקת ) 119-126עמ'שם, , 1997 (

נעים"לאננטשת:בהיותהמצוקתהאתאילנית,

לכתובבמחזריםמלאעכשיועדשהיהמהיומןלי

אחרישקרהמהזהאבלאיתי'גמרשמשה
חודש",כברהווסתלישמאחרלושסיפרתי

ההתבגרות,בגילנערהאילנית,שליכולתה

נקלעהאליווהבעייתיהחדשהמצבעםלהתמודד
מוצפתתודעתההיותבשלמוגבלת,היא

התנהגויותשלכוזביםדגמיםידיעלומעוצבת
שלהטלוויזיהבסדרותשמקורםיחסים,ומערכות

מודעתאנלוגיהיוצרתאילניתהסבון.אופרות

בהןהיחסיםמערכותעלשלה,חייהביןבחלקה

ממסךהניבטיםאלולביןמעורבת,היא
המשבשתבשפתה,הניכרדברהטלוויזיה,

הסבון'אופרותשפתעםהעבריתאתוהמשלבת

עברי:בתעתיקבאנגליתמיליםבכתיבתואף

עםבאההאמאחילםבבוורליבטלוויזיה"למה

 .בשבילו~סקפהשלהלילדהפריגתתפוזיםמיץ
אבאוטטרקטווונטיו'דולה:ואומרתעצמה

בלונובקוקיות-שלההילדהואזהאני?'איט,
נוימיידוטוווטבואודונט'איילה:עושהדבש

טולדהיאאבדאיבנינגיסטרדיימיקיסרפראנו

כמעצבהסבוןאופרותעולםמי',לארוסהיאמי

מיצרעולמההשקפתשלכמעטויחידדומיננטי

שליהאמא"ורקאמה:כלפיהשגוישיפוטהאת

ראשוןבגוףכמספרתהמעצבהפרימיטיבית",

קביעהמערעריםהסיפורשחומרימהימנה,בלתי

מקשיבההסיפורכללאורךהאםשלה:זו

המתבקשת,ההפלההצעתאתמציעהלמצוקתה,

לביצועה.עדונפשיתכספיתפיזית,בהותומכת

ובסיפוריזהבסיפורהאימהות,ייצוגשאלת

הדוקקשרקשורההנוספים,הנשייםהחניכה

שלייצוגיםעלבעבודתהההתבגרות.לסיפורי

ובספרותפסיכואנליטיותבתיאוריותאימהות

השאוביםכליםלבביסלעמציעהעבריתנשים

לשימושהפסיכואנליטיתבתיאוריההדיוןמן

האםלבחוןישבספרות:האימהותייצוגיבקריאת

מקומהמהכסובייקט,בסיפורהאםמתוארת

להשתמשיכולההיאהאםהסימבולי'לשיחביחס

כשרידמתוארתשהיאאוקולה,אתבוולהשמיע

מנותקתכישותמילולי'קדםמעולםארכאי
שלבדרכועומדתהיאוהאםשסביבה,מהעולם

לומסייעתאוזהותואתלכונןהדוברהסובייקט

אלולשאלותהתשובה ,) 89עמ'שם , 2000 (בכך

מתוארתשהאםהיא,שיידונוהסיפוריםבכל

בשיחלהשתמשיכולהאינההיאכאובייקט,

סיפורולמעטקולה,אתבוולהשמיעהסימבולי

האםהבת,שלהלקוילשיפוטהבניגודבוזה,

שהובאוהאחריםבסיפוריםהרילבתה,מסייעת

המתבגרתלנערהמסייעתאינההיאלדיון'כאן

בדרכה.עומדתאלאזהותהאתלכונן

בהעדרניכרתבסיפורההוריםעולםשלפגימותו

 ,) 125<עמ'בבסיס"בתורנותש"נשארהאבדמות

הןמטונימיוההפלהההדירןבסודשיתופוואי

האסורשהריונהוהסדרהחוקמייצגלהיותו

ועלוללוברורבניגודעומדבתושלוהמוסתר

בתובחיימעורבותולחוסרוהןלערעור'
בסיפור:נוכחותאינןהגבריםדמויותהמתבגרת.

"גרהגדול'האחודיירי,ךנטש,משהנעדר'האב
לדירות".אקוסטיבציפויעובדאיילנו,כלדנג

בסיפורנוכחתהמתבגרתהנערהשלמיניותה
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רצוי'והבלתיהכפויההדירןהמאחרת,הווסתדרך

ידיעלמועצמתזומיניותההפלה;פעולתודרך
הראשוןשמוהאדום.בצבעאינטנסיבישימוש

(אמיר'בשבילך"צבעזה"אדוםהסיפור:של
האמאשאומרתמשפטהוא ) 31 • 27עמ' , 1994

ביחדעורכותשהןהקניותמסעשלבעיצומולבת

מגלםמובהק,נשיכטקסהבגדים(מסע-קניית

אם-בתהקשראתובמיוחדהנשיתהאחווהאת

שלונשנההחוזרלמימושומובהקביטויוראה-
-קציריהודיתמאת"דיסניאל"בסיפורזהטקס

למסעופרודיעלובמופחת,ביטויומהווה

הגברית>:החניכהסיפוראתהמאפייןלמרחקים
(שם,אדום"בשבילךיהיהזהיופיאיזה"תראי

התחתוניםעלהתותיםצבעגםכמו ,) 122עמי

בחייהבולטתנוכחותלהזיהלבתה;האםשקונה

עםהןאותהמעמתתשאמהולאחראילנית,של

שלוהמוסרייםהתרבותייםבקודיםהפגיעה

לידתעםלהתמודדיכולתהחוסרעםוהןהמשפחה
עללשמורצריכהשבחורהלך"אמרתי-תינוק
אתעכשיו.ילדתביאימהאילנית.שלה,הכבוד

זהמהיודעתאת ...ילד?להביאזהמהיודעת

ל"עירבהפלגהאילניתבוחרת-ילד?"להביא

אני'"אבל(רביקוביץ>:הלווייתנים"שלבירתם
אפילולהתחתן.יכולהכבראני ...ליאכפתמה

אניככהגםאיתי'ליחחתןרוצהלאמשהאם

שהואאחר-כך ...כזהבלוכדילייצאילד'עושה
ליישלחדייריושליאחשנתיים,שנהבןיהיה

ללונגוהילדאניניסעכפול,לכרטיסכסף

תוכנה .)םש(ברינה"עםבביתנגורנד'אייל

שלחייהלאבקבוטהבניגודעומדההזיהשל

שאיןאותה,עזבשמשהלעובדהאילנית:
שאחיהולעובדהולגדלו'ילדללדתביכולתה

לארץחזרכיפור"יוםערבגוביינאש"התקשר

כלחסרכלומר'נגמר'שלוהגרין-קארדכי
נמצאת.היאבוהמצוקהממצבלחלצהאמצעים

באישיותהמוגבלשינויעלמרמזההפלהאקס

הניתוח,חדרשלהמסנוורשבאורואילנית,של

כלומרדבר":לשוםדומהלאדברש"שוםמבינה
דרךולאכהווייתההמציאותאתלראותשיש

הסיפורסיוםהזוהרת.הטלוויזיוניתהשתקפותה

בסימןהנשי'החניכהבסיפורכמקובלעומד'
חוזרתאילניתמופחת;במצבהמוצאלמצבהחזרה

עלהולכתהאפור'לבניין"נכנסתהספרלבית
(שם,אחד"לאףעינייםעושהלאהבטון'מרצפות

 .) 129עמי

 , 1999 (בדרוגוסמימאתשמחה""נשארתבסיפור

גלויהשולאמיתשלמצוקתה ,) 35 • 18עמ'

עצמה,שולאמיתידיעלראשון'בגוףונפרשת
משפחהבתוךהתבגרותהסיפוראתהמספרת

(יסודכללמוזכראינוהאבוחסרה:פגומה

שלמסיפוריובדניםוניכרהחוזראוטוביוגרפי

בהיותואביומות-חייולסיפורבהקבלהבדרוגו

העיקריים"המאפייניםאחדומהווהצעיר'נער

ולאחולאם ,) 181עמי , 1997(לוי,הז'אנר"של

'סדרעלאחראיתשולאמית"הפרעה".ישנהקוקו
לנושאאחראיתהיאהמשפחה:שלהשפויהיום'

זוהיא-במשפחההמרכזיתפקידועלהאוכל

(שם,אומלט"לנוש"תעשיכדילשכנהשהולכת

אמהעבורהמקרראתופותחתחוזרת ,) 18עמי

זוהיאלאכול'יכולההיאעודמהתראהשזוכדי
האימהי:האכילהבולמוסאתלמתןשמבקשת

כדיבנוקדקמהוהיאכבר",אכלתאמא"די

הבוקר":שללפרוסותלבן"לחםלקנותללכת
הנורמליותארשתעלהשומרתהיאשולאמית

כלאתסוגרתנורמלית:הבלתימשפחתהשל

במקלחתמסתגריםוקוקוכשאמאהתריסים

חזקיםההדדיתהמיניתוהתגרותםצחוקםוקולות

היאכבר","לצאתמהםהמבקשתהיאבמיוחד'
ובאההקרבההשיגעוןהתקפתסימניאתהמזהה

במהלךאותהולהלבישלהפשיטועוזרתהאםשל

הןהמאשרתזוגםוהיאמקבלת,שהיאהזריקות

אתגםכמוהפגועה,האםשלאימהותהאת

הענותידיעלקוקו'שלהפגומהגבריותו
ראתה"שולאמיתהשעיר:גבואתללטףלדרישתו

ממניוקיבלההגוףבכללינגעהגבר'אניכמה
הדמות-שולאמיתשלהיותה ."צמרמורת

הסיפור'מספרת-במשפחההיחידההשפויה

למשפחההמשתמעהמחברשליחסואתמבטאת

העינייםשבה.היחסיםולמערכותיומהלסדרזו'

השפוי'קולהגםכמושולאמית,שלהנורמליות

היותהאתזו'משפחהשלהנורמליותאתמבטאים

בדאגהבאהבה,ניכרשהדברכפימשפחה''כל

הדמויותשלושביןהקיימתההדדיתובחמלה

נשיחניכהבסיפורגםהמשפחה.אתהמרכיבות

באהשהיאכפימרכזיתפקידלהזיהנועדזה

המסתגרתשולאמיתשלבתודעתהלביטוי

אניאיךלדמייןמתחילהאפילואני"פהבחדרה:

ביחדונלךמכאן'אותישיוציאגבראיזהפוגשת

עלחושבתאניהרבהשלנו'משפחהלנולהקים
לגברקישורהגםכמוההזיה,שלתוכנהזה".

אני ...המתנ"סשל"הגברחייה,במציאותמסוים

כמוקצתלהיותיכולהואשאוליחושבתשוב
בתורעלייחשובהואגםואולי ...בשביליחתן

כמועומדים,שלו",בעתידלהיותשיכולהאחת

שלחייהלמציאותגמורבניגודהקודם,בסיפור

כךעלמעידהעצמהשהיאכמושולאמית,
אני"אבלחייה:למציאותהעמוקהבמודעותה

רגעיםלכמהרקהאלההמחשבותאתחושבת

לאכל-כךזהכילי'נעלמותהןמאודומהד
אותם,להחזיקמצליחהלאבכללשאניאמיתי

יודעתאניכיהרבהמתאמצתלאאפילואני
כשאנייותרעודבזהמשתכנעתואניסיכוי,שאין

אחדדבוקיםוקוקואמאעללהסתכלחוזרת
 .) 33עמ'(שם, " ...לשני

הנשיולגוףבכלללגוףדנהחשיבותזהבסיפור

שלגופןדדךונוכחרקוםכולוהסיפור-בפרט
שיגעונה,טירופה,האם,שלמחלתהוהבת:האם
ניכריםשבהתנהגותה,והמעצוריםהגבולותהעדר

"היאהגבולות:נטולהחוצה,הפורץהשמן'בגופה

והבדעבותכךכלשלההידיים .הזמןכלמשמינה

והפניםהסנטרעליהן'לוחץתמידהשרווליםשל
הבטן".לאמצעעדמגיעשלהוהחזהנפוחיםשלה

האםשלבאישיותהוהפגוםהמסוכסךהיסוד

המטונימייםובבגדיה,בשערותיהניכרובנשיותה

בחוץלהסתובבויוצאתקמה"היאהנשי:ליסוד

עםוהטרייניגשלההפרועותהשערותעם
הפשלת .)םש(והשמן"האקונומיקהשלהכתמים

תוכלשזוכדיוהרופאההבתידיעלהאםתחתוני

שיששלה,הגדולבתחתהמחטעם"להלהזריק

בצבעורידיםכמהעםמכווץועורכתמיםעליו

שלהפרטיותוהעדרהפלישהאתמייצגתסגול"

הקרבהאתגםכמובנפשה,החולההאםגוף

האםביןהדמיוןלאמה.הבתביןוהסימביוזה
גופנית,מבחינהגםניכרהבריאהוהבתהחולה

שלמודעותבהעדרמתבטאביניהןכשההבדל

והביקורתיתהנוקבתמודעתהמוללגופההאם

החברתיות:ולהשתמעויותיולגופהביחסהבתשל

יודעתאנישלההגוףעםאותהדואהשאני"ואיך

איןלבניםכתמיםשלה.כמוגוףקצתלישיש
שומניםליושישרזהלאשאנייודעתאני'אבללי

ובחזהוברגלייםבבטןמקומותמיניבכלמיותרים

עושיםלאאלהכלומפותח,גדולשהואשלי

הגוףעללחשובבליאוכלתאניגםיפה.אותי

האהבההמשפחה,בתוךהיחסיםמערכותשלי".

הםגםעובריםהמיניתהזהותואישורהדאגה

ובנההאםשלבהסתגרותםכךהגוף,דרך

המאונן:הבןאתמעודדתהאםכאשרבמקלחת

קוקו'קוקו'פעם.עודפעם.עודפעם.'"עוד

כמואותולעודדממשיכההיאככה ' ...קוקו

שולאמיתשלבהיענותהוכךכדורגל",במשחק

ובכךקוקושלוהדוחההשעירגבואתללטף
 .גבריותואתלאשר
בולעולםביחסשולאמיתשלהעקרוניתעמדתה

שמחה""נשארתהסיפורבשםניכרתחיההיא

עלכפייתיתהכמעטבחזרהלאורכו'בוושזורה
והאח:האםשללתרופותבהקשרכךזה;צירוף

אניבאמתבשלו'שלהאתמערבביםלא"הם
בתרופות",לפחותהזההסדראתלהםשיששמחה

לקחת,רוצהלאאניאמאשל"מהכדוריםוגם:

אמאשרקשמחהואניאותימפחידיםהם

שהמשפחההדוארלגביוגםבהם",משתמשת

יודעלאזהאתשכותבשמישמחה"אנימקבלת:

ורואהמכתביםלנושולחפשוטעלינו'כלום
לגביגםכךרגילה",שליאמאאתשלובדמיון

שיחןמקצועצריכה"אנימהבית:לצאתהמשאלה
המקוםאתלעזובבשבילהאומץואתהכסףאתלי

ואמאשקוקוליאומדשליהלביקרהוכשזההזה,

בשעתגםכךשמחה",אניוככהלבד,יסתדרו

מתביישתאני"בהתחלהרוקד:בקוקוההתבוננות

משתחררתאניכךאחראבלעליו'להסתכל
שמחכךכלשהואאיךלדאותשמחהומדגישה

לשיאההמגיעהעמדההריקודים",עםלווטוב
בסיוםמתממשתשהיאכפיבתוכו'-הנשיבגוף

בסיפורביותררבהחשיבותבעלמקום-הסיפור
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המשפחהכאשר ;) 269עמ' , 1998ב,שיר(וראה,

נרדמיםוקוקואמאויצ"ו",שלמ"הערבחוזרת
להשתלטקרובהדכדוךותחושתבחדרו'אחדכל
בגללשביבת,והשקטהרי,נןותבגללהמספרתעל

ובגלל ...ויציירשלבאולםהערבאלה"געגועים
היאהאבק"עםהקטנותוהלטאותהעכבישיםכל

טקסמבצעתהיאבהלמקלחת,להיכנסמחליטה
מהרלרדתממשיכה"אניוהיטהרות:ניקוישל
וההרגשהוחםחלקזהששמהלמטהיותרהידעם
עםככהנשארתואניטוב,ליעושההרכותשל
שליהידאתמשאירהאני ••.שליהגוףבתוךהיד

לישמזכירהבלב,שמחהליעולהוככהבפנים
הידעםככה ...שליהעתידעלהמחשבותאת
עםוככהלייקרהשאוליהשינויעלחושבתאני
(שם,שמחה"נשארתאנישליהגוףבתוךהיד

 .) 35עמ'

אחדאתמממשהסיפורשלזהמדהיםסיום

המבדילהחניכהסיפורשלהמרכזייםהמאפיינים

שמציינתכפיהנשית,לזוהגרביתגירסתובין

במסעהחוצההפריצהתנועתהמרתאבל'אליזבת
הנפש,לתוךמסעעלמדברתשאבלאלאפנימה,

החדרהבית,הואפנימההמסעיעדזהובסיפור

הנשי.הגוףשלופנימוותוכובו'הפנימי
 , 1992 (מטלוןרוניתמאתבקפה""ילדהבסיפור

עולםבין ,מזיהגיבורה,מיטלטלת ) 71-3עמ'
ארבע-עשרהבת"רקהבגרות:לעולםהילדות

(שם, " •..כהלכהרגליהאתלשכלידעהוכבר

האוקסימורוניתבכותרתגםהניכרדרב ,) 53עמי

כמסונימי"בקפה"אך"ילדה"הסיפור:שםשל

הסיפוריםקובץבשםגםכמוהמבורגים,לעולם
מאםיתומהמזיבבית"."זריםהסיפורהופיעבו

נקודתאתהמהווההקפהבביתנמצאתומבית

ל'מסע'הסיום,נקודתגםכמוהמוצא,

מקום ...דופיללאשעמוםשל"בועההתברגותה:
כמוקדימהמזדקרשכיעורומקום •..למדיעלוב
והכיעורהעליבותהשעמום,טיפשי",תלתל

הצהרייםאחרלבילוימניעגםכמורקעמהווים

רוחמה:הסרנהחברתהעםיוצאתהיאאליו

פתיינית, .•.סוףביםמשהכמורבחוב"שעוברת

הקיוסקיםשלה,אבא- ...הקטניםהקיוסקים ...

 ...מצויצותרקדניותשלה,אמא •..שמוכרים
ונותנתשש-עשרהבתשלה.אלוהים ..•משרוקיות

הכוללמשותף,יבלוילאחר '" .•.שלהמהגיליותר
התייפותשבידן,הכסףמטבעותספירת

עלשיחההבגדים,קנייתנשית,והתאפרות
מספרתבעיוורים,ומשחקהקולנוע,לידהעתיד
"עםאתמול:נחוםאתראתהשהיאלמזירוחמה

 ••.בגללךש"הכוללמזיומסבירה ," .•.הבלונדינית
שזהאמרהוא ..•נחוםזהעלאיתידירבהוא

יותרלהיותצריכהאת ..•נותנתלאשאתבגלל

שאלתהועלזה"'אתצריכיםגרביםאיתר'קלה
יעשה,אני"מהמזי:שלהנואשת-מודאגת

בענייניחברתה-מדריכתהלהמשיבהרוחמה?",

תתניאזאותואוהבתאת"אםוהגברים:החיים

דיבורהאתהמשלב'במונולוגבהמשך .>םש(לו"
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שלוםדפנהצילום:

יודעת,המספרת-הכולשלבקולהרוחמהשל

תוךזהאתעושים""איךרוחמהמסבירה

אתם"תראי'הנחוצות:בפעולותהתמקדותה
מורידהאת .••במיסהשוכביםאתם .•.מתפשטים

אחר-כך ..•מולועומדתאת ...התכשיטיםאת

אותךולחבקאותךלנשקמתחילהואמתחילים:
לאאת ..•עלייךעולההואזהכלאחרי ...זהוכל

ותוך ,)םש( " ...זמןבאותוכלוםלעשותצריכה

הפנים-נפשיים,מההיבטיםמוחלטתהתעלמות
שלהניסיוןרבהבורג'קולהמתייחסאליהם

בשפתהניכרשהואכפייודע<ת>הכולהמספר<ת>

המיני'האקטעלהפנורמיתבהתבוננותההגבוהה,
ה'רעד'אתלנמקהניסיוןרבתהבורגתוביכולתה

שלשההטבעה"מזהרוחמה:מדווחתעליו

מתכוונתלאשלךהצווארעלשלוהאצבעות

מיןוהיאבראשלךשעוברתממחשבהאלייך'
גםכמומתמרדת",נזירהאשה,שללחייםהכנה

עללדלג:"תנסירוחמה:שללזוהדומהבעצתה

החומרבךהטביעשכביכולמהעלשלך'הגיל
שם,לושאיןהזההעצבעלהעולם,שלהגס

בו.שישממהיותרבסקסלתתתובעשתמיד

שכן",ש"חושבתמזי .>םש(אחר"מישהותשאילי
תחושתעלמתגברתנחום,אתאוהבתשהיא

שלה,שהידייםזהמה"רקבארביה:הפושההמוות

להדרכה-ונעניתאבנים"כמואותןמרגישההיא

הטובה''חברתהמדריכתה,שמציעהמלכודת

נחום.עםבחדרומסתרגתרחומה,שאינהרוחמה,

בעלהיהרוחמהכמו(שאולינחוםשלצאתועם

אנושיויחם''רחמים''נחמה'הבאתשלפוטנציאל

לאחרמהחדרהמזל>חסרתמזי'שלולגופהלחייה
לרוחמה,אומר'הואמתואר'שאינוהמיניהאקס

"היאלדבר-עבירה:כסרסורהבסיפורהמתפקדת
הממיתהצריבתואתהמבטאמשפטזזה";לא

והמעוקרהמנוכרהמינית,ההתברגותתהליךשל

הארבע-בתהנערה-הילדהשלבגופהמרגש
וחוסרמודעותוחוסראתכמו-גם,עשרה,

המיניהאקסשלזולתוצאתונחוםשלהאכפתיות
לקשרוהמשוועתומביתמאםהיתומהלמזי'יבחס
לנקודתשבההיאמהחדרמזייוצאתכאשררגשי.

הקפה:בביתלעבודתהחוזרתהיא-המוצא
כלעםבתענוגקצתמשתההמטבעות,"סופרת
קופאתבמטבעמטבעשלקלושצלצול
מופחתבמצבנמצאתשהיאאלא ," ...במקומה

האמינהעודאז .הסיפורבתחילתשחיתהמכפי

ועתהולחיים,לדבריםצורה""לתתביכולתה

את"מרחיקאביהשלדיבורשכליודעתהיא
 .)םש(צורה"לתתשלההסיכוי

שוליבהיבטעוסקתהסיפורשלהפתיחהפיסקת

בביתהמצויהמלאכותיהתוכיכביכול'ביותר
מתבהרהסיפורשלשנייהשבקריאהאלאהקפה,

בקפה""ילדהמזילביןזהתוכיביןהדמיון

סיפוראתומנמקמסריםמכיל'וסיפורו
"בפינתשוכנתמזיגםהתוכיכמוהתברגותה:

מסעשלוהסיוםהמוצאנקודתהקפה"בית

כברלאזה"החליפההיא:גםכמוהוהתבגרותה,

בעייתיתגבריתמבעלותעוברתמזיבעלים",
הבועלנחוםשללזואביה,אחת,גבלתרמו

אנלוגיתשבכלובהנדנדהלאביה.וחזורונוטש,
ובחזית,לברגות,ילדותביןמזישללהתנדנדותה

החריץומגירונת."חריץחתרניים:כלובעלנאמר
 " .•.משלשליםלתוכוגדול.ענייןלאחריץ'-

עלמזישלהמיןלאיברמטונימיהחריץ ,>םש(

זריםהיותעלקרסנו'על '"ב"חזיתהימצאותו
הביטוליחסעלובעיקרמשלשלים","לתוכו
שנכשלמזישלאביהמצדהןכלפיווהזלזול

הסרנה''חברתהרוחמהמצדהןעליה,בהשגחתו

אלו'מכלוכתוצאהערגתה,מושאנחוםמצדהן
קטומת"חיההואהתוכיעצמה.מזישלמ~דה
בודדים,מכנייםמשפסיםלדקלםהיודעמקור"

שאינהוכמעטמקור""קסומתמזיכךכמוהו

מעסהבכלובהותקןלאכחודשלפני"עדמדרבת,
למנועשנועדגדול'פעמוןמעיןהזכוכית,
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דומהבאופן ," ...הכלובלתוךמזוןדבריהשלכת

נעוריהמזי'שלחייהעל"מעטה"כלהותקןלא
"פעמון"שלוהעדרוובתוליה,גופההמוקדמים,

במידהמנמקוהרתעההגנהשלפונקציהבעל

חייההיותואתמזישלהתבגרותהאסוןאתרבה

יכולתהחוסרואתקטנים","בקבריםמלאים

אחרבהקשרבסיפורהמוזכרתלתביעהלהיענות

 , 65עמ'(שםמאד"לנפשותיכם"ונשמרתם

טו).דדברים

 , 1993 (אלמוגרותמאתאמנותי"יקרן"תבסיפור

כיתהתלמידתתפצינה,הגיבורה, ,) 17 • 7עמ'
אנפין:רבתמצוקהשלבמצבהיאאףנמצאת ,'ט

אלמוגשלבחייהמרכזי(יסודאביהמות

בסיפוריהמובלטשהדברכפיוביצירתה,

ארווין","הדודהראשונים:האוטוביוגרפיים

ט"וו"אחרי"חמלה",פריה!",את"קלארה,

ובלתישוממהעזובה,אותהמותירבשבט")

(כפיידועלבחפצההיאחיאביהבעודבחפצת.

שעולהוכפילעיל>שהוזכרובסיפוריםשניכר
"והייתשבו:המקראיתהאלוזיהעלשמהמתוך

ולארצךעזובה,עודלךיאמרלא ..•תפארתעטרת
חפצי-בה,יקראלךכישממה,עודיאמרלא

תיבעל"וארצךבך'ה'חפץכיבעולה,ולארצך
העדרועםמתמודדתתפצינה .) 4-3סב,(ישעיה,

שלוהמיטשטשהחמקמקהזיכרוןעםאביה,של

התעוררותעלאשםברגשיהכרוךדמותו'
מבטה:בהפנייתהכרוכההמיניתהארוטיות

יותרהסמוכהבמיטהששכבהתואריפה"בנער

חברותיהעם ,) 8עמ'(שם,באביה"משהתעניינה

אתלקבלדתןפיעלשאסורותהדתילחינוך

בשמלתהשנעשההפיזיזההןהאמנותי",ה"תיקון
לחייםלחזורבניסיונהמטאפוריהנפשיוהן

מותלאחרההתבגרותבגילנערהשלפעילים

התעוררותעםלהתמודדעליהכןכמואביה.

גילה,בתחברתהשלוהאסורההמודחקתהמיניות

והנשוי'גרהמכרלויהמורהאלשווילי'ברכה
לסבייםהיבטיםבעלטירוףשלבאקסשמתפרצת

המינייםיצריועםגםכמותפצינה,שללכיוונה

לעומתההמגיחהמשוגע,השמןהשכןשלום,של

שועט ...פראהגדלסבוך"שיחמחבואו:ממקום

והתנפלמתנודדמגושםדובכעיןוכבדשמןגוף

והיהגסותוכבדותידייםבכפותבהותפסעליה
 ...אותךתפסתיחיי,משושיפתי,"חפצימלחש:

כמווידיופניהעלמרחפותהלחותשפתיוכבר

תפצינהזרועותיה".בבשרמלובנותצבתות

רגיששאינולוי'המורהעםעםגםמתמודדת
רגישותובחוסרבגסותמתייחסהפנימי'לעולמה

גוערשלה,הציורכשרוןאתמבטלאביה,למות

בהוחפצואביהשאהבתתפצינה,אותה.ומעניש

בדרךמצוקותיהעםמתמודדתכוח,לההעניקו
זהסיפורמצטרף(ובכךאמנותי""תיקוןשל

"מומנטכמונוספיםהתבגרותלסיפורי

ששון"נעימהיחידים","התגנבותמוסיקלי",
'סיפוריו"קולנוע","עננים"שירים",כותבת

כדי :> 1997 ; 181עמ'<לויאמן'שלהתבגרות

שלוםדפנהצילום:

"עפרונהאביה:זיכרוןחמקמקותעםלהתמודד

יש .) 8(עמ'שלפניה"הדףעלהזיכרוןאתצייר

זה"מהרושמתהיאבוסודי""פנקסלה

ואליואוזנו'אתגרךרןכרתומדועאימפרסיוניזם
הסיפוראתוגםשכתבההשיריםאתהעתיקה

ולכוחבאמנותלהתעניינותהכמטונימיהקטן",

האב,שפתניכוסשלבדרךגםכמויצירתה,

הנבואי-לאומי'היסודבעליירמיהוספרפסוקי
וארצו'ביתועזיבתעלהאלקינתאתהמביעים
ידיעלמנוכסיםהעםלגאולתהבטחתוובהמשך
שלה:מצוקתהאתלבטאבכדיהצעירההנערה

נחלתיליחיתה ...צלחהרשעיםדרך"מדוע

שבאתיה"כןעלבקולה,עלינתנהביער'כאריה
זופרשנותשלהרחבה(וראה ,)-19 17(עמ'

המקראבפסוקיזהשימוש .) 1996 ,כהןאצל

"תיקוןהסיפורכותרתאתנוספתדברךמממש

כינויהוא'תיקון'הקבלי"בהקשראמנותי":

גזירותלהעבירכדיהנאמריםולפסוקיםלתפילות
 .) 181עמ' , 2001(שירבהנפש"אתלתקןאו

דרךהיאחייהמצוקתעםנוספתהתמודדותדרך

להופיעהמקדיםהווסתדםהמינית,התברגותה

שלקולואתמשמיעשלה,הסרפןאתומכתים

אקסאתלהומאפשרהמתבגר'הנערהגוף
מצוקותאתכמגלםממנווההיפרדותההשלכה

רגשיעלהאבשלהחמקמק(זיכרונוהילדות

ועוינותהתנגדותבה,מעוררשהואהאשם

עללגונןיכולהשאינההאםחולשתחברותיה,

אפשרותכמטרימההאבשפתניכוסתוךבתה),

משמעותו(עלוכתיבהאמנותשלבדרךלתיקון

שירב,גםראההסיפורבסיוםהווסתדםשל

מאת"הינומה"מהסיפור-13הבתשושנהשם).

כמוה ) 26 • 11עמ' , 1977 (כהנא-כרמוןעמליה

יפנהמיאלבמדגרה.מביצתובוקעכ"אפרוח

אלשמאלהתקשר.הטבעיהאנושיהרגשאת

עלהמגדלוהלולןאלשמא ..•החשמליתהמדרגה
הרגשמי.אלהחשמלית,למשחטהלהעבירומנת

לו.האנושיהרגשהיה.כתובהטבעי,האנושי

מבחינתהןזהכאפרוחהיאשושנהאנוש",שאינו

הןההתבגרות,גילאלהבוקעהצעירגילה
זרה",עיראחרת.ה"עיראלבקיעתהמבחינת

חייהשלהשאלותששאלתמשוםובעיקרוהן

הטבעיהאנושיהרגשאתתפנהמי"אלהיא:

האפשרותנשללתהסיפורבפתיחתלהתקשר".

קבעהאיתרהאבהאב,לדמותהרגשהפנייתשל

מאחרזרה"עיראחרתב"עירלקולנועללכת
"קצר-אליהסבלנותחסרהואבואוועםלהגיע,

הואמתמהמההאוטובוסכאשרנרגז",כמורוח,

קצרותנפרדאבא,"קםעימה:ממתיןאינו

שהיאכפיהאבשלהרוחניתמורשתווהלך",

לבתותרגםאותוהזמרבשירסמלילביטויבאה
גבריםביןהיחסיםובמערכותבטבעםעוסקת

במערכתהיסודאבןהיאהפרידהולפיה-לנשים
המתנהגורלההאשהלאשה,הגברביןהיחסים

הואהגברגורלואילוהאהוב,לגברהקפהבבית

הםרקנמל;אורות"רואהלמרחקים:יציאה
קרוב/פהאותךרוצה ...נפרדנוכיליסיפרו

הקפהביתגורליאבלפעם/עודרקובזרועותיך

הסיפורבסיוםהים",-וגורלךנמל/על-יד

האנושיהרגשהפנייתשלהאפשרותנשללת

בחולשתהבעליבותה,שמוצגתהאםלדמות

כלוהמצמיתההמחמירההרוחניתובמורשתה

מעשהפעםלנו"סיפרהאהבה:קשרשלאפשרות

חנקאשרבאחמעשהלדתם:ובארץ-משאירע

 .בארלתוךגופתהאתוהטילנואפתאחות
בחרדתלנוסיפרה-אמוברכתוהידיים''ברוכות

הרגשהפנייתאפשרותהיחסמותלאחרקודש.
גש"הראתשושנהמפנהוהאבהאםלדמויות

הראשוןהגבראללהתקשר"הטבעיהאנושי
או"םחיילבדל-חיבה,אליהומסבלחייההמזדמן

עומדהחייללביןבינההמפגשלידה.המתיישב
לביןבפועלההתרחשויותיבןהעצוםהפערבסימן

שלבתודעתהוהשגויהאשלייתיהקסוםתרגומם
שלההאנושיהרגשאתלהפנותהכמההשושנה,

עללידהלהתיישבהחלטתוכךכלשהו:לנמען
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כבחירהבפנימיותהמתפרשתהאוטובוסספסל

כאילולהזההיהישב,"ואךוכזכייה:בה

אתאתנטילתו ,זכייה"לידהנתגלגלה

הכרטיסיםשניאתוהגשתומידהשלההכרטיסייה

וכהענקתכדאגה,אצלהמתפרשתלמבקרכאחד

והיותחייהלאורחמבורךבניגודהעומדתחסות

ומעולם"שמאזרבה:בעוצמהאותהמרגשתוכך

-בכוחותיהלעצמהלדאוגהבכורה,הבתעליה,
עצמה "אתחשה ...עתהבהעברפולה, ,אשרמהו

מןיורדיםהםכאשרדבר",יודעתאינההרוסה

שושנה"חשה-לרגעאותהעוצרוהואהאוטובוס

 .חסותותחת .לרשותולחלוטיןהעבירהכאילו
שיאולסמוך",רקנדרשממנה ,שלורקהיאעתה

אותהמגפףהאו"םחיילכאשרהואזהפערשל
שהיאהבטחהטוב",אהיהאני"תראי.ומבטיח:

בהלבחירתווכאותנישואים,כהצעתמפרשת

"אולםהרחוקה:לארצועימדלקחתהולרצונו
האומרקטנה.ילדהידה.אתביקשהאם .אמרמה
 ,עימדלקחתה •שתגדלעדיןהמתלהוא

 ,להכירניבליכיצדרקברורלאעדיין ...לרפרפיה
כןעלשושנה,מכלאנישושנהכיעלעמדמיד

שושנהשלהמיידיתהיענותהלבחור",ישבי

ההיבחרותלתחושתהמדומה,הנישואיםלהצעת

אחרת,לארץהעברתהלאפשרותהאשלייתית,
ילדותית,בלשוןומנוסחתמוחלטתמיידית,היא

כמו-המציאות,בהבנתתמימותהאתהמדגישה

חייהממציאותלהינתקהעזיםכיסופיהאתגם

כמוהוריה,בדמויותמגולמתשהיאכפיהעגומה,

אתלהפנותתוכלאליוגברילנמעןערגתהגם

ישראל.שלאינניכבר ,למענו ,"ואנירגשותיה:

בדומהשושנה,שלחניכתהסיפוראו"ם",שלאני

הנשית:החניכהלעלילתחברותיהשללזה

גופהדרךעוברוחפציבה,מזישולמית,אילנית,

נקודתדרךשמתוארכפיהמתבגרת,הנערהשל

הפילה"מדועשושנה:שלחסרת-ההבנההתצפית
חציה ,להיחלץמפרפרת ...האדמהעלבגסות

 ,זואלזורגליהאתמהדקוהוארגליוביןלכודה
רבץרק ,שלואחתבזרועלכודהעליוןחציה
בידו ,הכולוזה ,ובנעליובבגדיוקשהעליה,

,מחפשפניועבראלפניהאתבכוחמפנההאחרת

מונעבזמןבו ...ורצוןקירבהכמבקשפיה,את

מןאיזה ,לזוזכאוסר ,מהחלץבאכזריותממנה

עזב.ופתאוםכה.ונרגשנאנחוהואזאת,תוכנית

לאחרידידים";היינווהןטוב.,לאברורלאהכול

שלוש-בתרקשהיאהאו"םלחיילשמתברר

בחזרהלביתה,מחזירה ,מתנצלהואעשרה

במיטהמצטנפתהיאשםהמוצא,לנקודת

אתומשמיעההקטנהולאחותהלההמשותפת

עזבה-לעד:עתהשזהלחייל,התמסרותהקול

שללעולםמכאן.עודלאלעולם ,אני"אולם
ותשוקתה,ציפייתהקולאתכמו-גםאו"ם",

השיריםלשירהמקראיתהאלוזיהידיעלוזאת

מחפשת"עוברתזה:נשיקולבעוצמההמהדהדת
בעולם ...ואדוםצחלבן-דודישלוםהגדר.לאורך
 ,שליבמקרהרקלמענירקהפעםרק ,הגדול

שניתאחדיום-אנאזאת,האין-אותךאנוכי

אמצא",

נואשותהפונה ,נשיקולשלהדומיננטיתנוכחותו
הרומנטייםכיסופיהמושא ,נעדרגברילנמען

אלוזיהשלבדרךכינויוהמתבגרת,הנערהשל

 ,לפוגשוסיכוי>(חסרתהמשאלה'דודי',מקראית
 ,לבואולציפייההחייםלהקדשתהנכונות
בשירגםמופיעהאלונשייםמוטיביםהתלכדות

אתהכורכת ,רחלהמשוררתשלנוגה''זמר

נקודתכאשרהמקראית,רחלחייעםשלהחייה

הדוברת'הינומה',מהסיפורשושנהביןהמפגש

ג,(וסולוויהמקראיתרחל ,רחלשלבשירה

בגיוסהשהופיעהכפיהמופתית,המצפה

הנשיתבעמדההיאהשיר>שלהראשונה
וסבלניתארוכהנשית"ציפייהשלהטיפוסית

עמ' , 2001<שחם,גדולה"אהבהשללמימושה

הנעדר:לאהובהנואשתבקריאהגםכמו ) 133

באשר ,קוליהתשמעשלי;רחוקי ,קולי"התשמע

ומעלבדמי;בוכהקול ,בעוזקוראקול /-הנך
חיי;,יכבועדלךאחכה /ברכה?/מצרהלזמן

 •מב). ,תש"ל ,(רחללדודה"רחלכחכות

ביבליוגרפיה

יציררת

ון pתיבתוך:אמנותי","תיקון , 1993רות,אלמוג

 •-20 7עמ' ,כתר ,אמנותי

'רחוב'בתוך:בשבילך",צבעזה"אדום , 1994גפי,אמיר

בתוך:בערבה",קטן"בית , 1997 , 31 27-עמ' , 1מס'

y129-119עמ'ירושלים,כתר,תגיעלירח, 21גילך • 

ילדהבתוך:שמחה","נשארת , 1999סמי,בדרוגו
 • 35-18עמ'בבל,שחורה,

שדותבתוך:"הינומה" 11977עמליה,כהנא-כרמון

 , 26-11עמ' Iהמאוחדהקיבוץמגנטיים,

בבית,זריםבתוך: 1בקפה""ילדה 11992רונית,מסלון

מחקרדברי

ניכוסעללה:ומחוצההתרבות"בתוך 11996טובה,כהן

האנידמותשלאינטלקטואלילעיצובכדרךהאב''שפת
 11-עמ'תל-אביב,אוניברסיטתב,'סדן'בתוך:הנשי",

69 • 

סיפורי-הפתוחה'היד'"ערוץ 11997נילי'לוי

יעונים-התחוליםאלהאבןמרחובבתוך:התבגרות",
עמ'המאוחד,הקיבוץהוצאתנז, pיהושעשלבסיפורת
183-129 , 

מחוץהחייםושינחה:פאה"לקט, , 1999חנה,נרה

ו pהתאתה, pפולייםמגדרמיןבתוך:לקאנון",
 , 106-49עמ'אדום,

בתיאוריותאימהותשל"ייצוגים , 2000 ,סלע-לבבי

מסטר'עבודתעברית",נשיםובספרותפסיכואנליטיות

לרבין.אורליד"רבהנחייתתל-אביבאוניברסיטת

אואהבהשיחלדודה'רחל'"כחכות , 2001חיה,שחם

רחל",עלהעבריתהנשיםשירתאימהות?מולנשיות

 130-עמ' Iהמאוחדהקיבוץהוצאתומכסות,נישםבתוך:

150 , 

הקיבוץהוצאתתמה,לא,כתיבה 1998פנינה,שירב
תל-אביב.המאוחד,

בסיפוריהןוכתיבהגוףדיו:הוא"דם , 2001 ,--------

בתוך:אלמוג"ורותהנדליהודיתשל

הישראלית,בתרבותנשיםשליציוגיםולין pהתשמע

 , 183-169עמ'בירושלים,לידרןמכון

 (ו:
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Frieden Sandra, 1983, Shadowing /Surfacing/Shed
ding: Contempo1·a1y Geו·man W1·ite1·s in Search of 
afemale in The Voyage in Fictions of Female De
velopment, edited by Abel, Hirsch, and Langland, 
University Press of New England, p. 304. 

Hirsch Marianne, 1979, "The Novel of Forma
tion as Genere "GENRE", Vol. 7: 3, pp 293-311. 

Wells Susan, "The Hermeneutics of the 
Bildungsroman: the interpretation of Typicality" 
in The Dialectics of Repו·esentation , Johns Hopkins 
University Press, pp 133-164. 

 , 71-53עמ'החדשה,הספדיה

בתוך:חורףחמים","זכרונותתשכ"ד,דליה,רביקוביץ

p ,33עמ'דביר,הוצאתשה • 

הוצאתרחל,שירתבתוך:נוגה","זמרתש"ל,רחל,
מב.עמ'תל-אביב,'דבר',

האחרונותהשנים-10במתגוררתשלוםדפנה

ובתערוכות"אחותי"בתערוכההציגהיורק.

מתוךלקוחותבחלקןאלהתמונותנוספות.
שהוצגה ," 53דיין"משההיחידתערוכת

 . 16קובגלריהבאחרונה
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עכשיומזרחיתספרות
עלוןקציעח

כככלימקלטגורן'גורמזאנויצחק
והקאנוןהאלכסבדרוביתוהטרילוגיה

הישראלי

החלקאתגורןגורמזאנויצחקכותבאלובימים
הטרילוגיהאתלחתוםהמיועדוהאחרוןהשלישי

שנילאיצםדיון.בדרךשלוהאלכסנדרונית
אלכסנרדוניז' Pהםבטרילוגיההקודמיםהספרים
 ,-1986מובלאנש ,-1978בלאורשיצא

הוצאתשלהקמתהמאחוריהמסתתרהסיפור
קשורלספרות"קדםהמזרח-בימת"קשתהספרים
(שאינו ,בבבלילם pמ ,גורןשלהאחרוןבספרו
והיה-1998באורשראההטרילוגיה>מןחלק

הספריםבהוצאתאורשראההראשוןהספר

החדשה.

לכתובסיימתישניםחמש"לפניגורן:מספר
להוצאתהידכתבאתוהגשתיבבבלילם pמאת

אתלהוציארצהפסח,חיים ,דאזהעורך'כתר'
הרומןאתהגשתי .וטוהטילפדויוןאבל ,הספר
קיבלתיומכולןספרים,הוצאותארבעלעוד

התקבלושליקודמיםשספריםלאחרדחיות,
אידאולוגימשהוכאןשישהבנתיאזברצון.

ספריםשתוציאספריםהוצאתלהקיםוהחלטתי
 ".שליהספרכדוגמת

שלסיפורהאתמספראלכסנדרוניז' Pבעוד
עזיםבקוויםומשרטטיהודית-מצריתמשפחה

באלכסנדריה,אחדקיץשלהאופינייםתויראת
לשהותבקהירהמתגוררתיהודיתמשפחהבאהבו

לם pםעלילתהאלכסנדרונים,קרוביהאצל
 •-80השנותשלבישראלכברמתרחשתבבבלי

רה-חליד"רביןמיוסררומןהואבבבלילם pמ
ה"מתכחשתלמשפטיםמרצהסילווה,

אחדלביןהספר>,כריכתעל(ככתובלמזרחיותה"
בשכונההמתגורררחמים,משהשלה,הסטודנטים

שלם.כפרהתל-אביבית
הפוךמהלךבכתיבתומבצעגורןגורמזאנו
 .עמירואלימיכאלסמיהסופריםשביצעולמהלך
הפריצההתרחשההאחרוניםשאצלבעוד

החברהעלעצוםכאבשלממקוםהספרותית
עלהצעראתלהביעהצורךמןהישראלית,

הגזענותמןהתסכולואתהקשיםההגירהתהליכי

וסמיכפרותתברנגולעמיראלי-נתקלובה
-נוספיםובספריםיותרושזיםשבויםמיכאל

המאוחרת.בכתיבתםשינויחלשניהםשאצלהרי
לבםשעלהלוחץהמטעןפריקתלאחרכידומה

והםהקרובהעברעלהמרירותמארגיהתרוקנו
תוךהפרה-ישראלית,התקופהעללכתובהתפנו
בספריהםועוסקיםלאחורצעדפוסעיםשהם

מיכאלבעירק:המזרחיההוריבתיאורהמאוחרים
היונים.זנבפריחועמירםוריה pמי

רבים,אוהדיםלהקנתההמשובחתכתיבתם
התקבלותםאולםמכר.לרביהפכווספריהם
עוררהכאחדוהביקורתהקוראיםבקרבהרחבה

היוהעיקריותהטענותאידיאולוגית.ביקורתגם
 ,רביניאןדוריתשלספריהגם(כמוספריהםכי

החניפוואחרים>אזולאי-הספריחנהשלשחור
(ראוהמזרח,עלהמערבייםלמושגיםלמעשה

עושיםשהםתוךסעיד>שלאוריינטליזם
המערבסיפוררוקחיםלמושג,אסתטיזציה

ויוצריםומיסטיקהארוטיקהפרימיטיביזם,

ופטרונותתשוקהשלמערבימושאשהוא"מזרח"
הנפשיהמקוםעםלמזוהההפךהמזרחזמנית.בו

מעטבצורהאולימובנה ,בכולנושקייםהקדום
מאודמסוגכ"אחר"עדיין,אולםיותרמתוחכמת

מסוים.

ספרותימהלך ,כאמורביצע,גורמזאנו-גורן
אתהקוראיםבפנילהציגרצוןמתוךהפוך.

בעלאלכסנרדוניז' Pאת 19ו-8בכתבמקורותיו
פרישתכיבתקווההאוטוביורגפיים,הסממנים

גבולותאתתרחיבתיכוניהמזרחההורימניפת
מזרחביןחדשמיזוגותאפשרה"ישראליות"

גורןהזו.הארץשלהקאנוניתבתרבותהלמערב
 • 1974השניםביןהבריתבארצותשההעצמו

היתרביןשהתבטא ,שינוישםבווהתחולל , 1980
אומר:עצמוגורןהמזרחית.המודעותבחידוד

להםאיןמחופשים.הםמזרחיםהרבההיום"עד
הזהותאתלוקחיםוהםעצמםשלהםלזהותגישה

מצאארצה,חזרתועםבשוק,"שמסתובבת

ורצוןמודעותבעלינוספיםאנשיםלהפתעתו
ביטוןארזביניהםומשוררים,סופריםלשנות,
שמרש.ואמנון

עומדיםלאבבבלילם pמגורןשלספרובמרכז

החוץוילדיהמעברותשלהעוולותסיפורי
סיפורםאלאדק,עדכברנטחנואשרבקיבוצים

רחמים,משהלמשפטיםהסטודנטמזרחים:זוגשל
ברצוןנעוצההממסדמןחלקלהיותששאיפתו
דה-סילווה,חליוד"ר ,שלובכליובולהילחם
העצמית.הזהותגילוישלתהליךהעוברת
בכתבישראלית"ספרותית"רפובליקהבמאמרו

"בנקודתקמחי:רמיכתבמזרח''הכיווןהעת

גורן][גורמזאנוהוא ,גוליהגלהמהלךשלהשיא
עםכערבייה,הלבושההגיבורה,אתמפגיש
הקונטרפונקטיהתיאורישראלים.תייריםחבורת

המוצגתהגיבורה,שלהשאולההפרסונהשל
צעיר-מאהבהשלזוושלוחושנית,כאנינה
 ,מחד-תוארויפההליכותאצילאךפשוט,מצרי
שלוהאינסטרומנטליתהגסההתנהגותםמול

 ,מאידךהגזעניתהתנשאותםגםכמוהישראלים,
שלבעמדהה'ישראליות'אתלהעמידמשכיל
 ,"'כ'מצריות'המחברשמציגמהמולנחיתות

ומתןבזהותהשבירהאתנכוןמחברגורן

רקלבנון.למלחמתל"מזרחיות"הלגיטימציה
מלחמתעםבממלכתיות,הגדולהשברמשנפער

הלאומיתבהנהגההאמוןוחוסר ) 1982 (לבנון
פתחנפתח ,בעברנודעושלאלממדיםהגיע

בכלל.המזרחיתלזהותועימםהמזרחיים,לשירים
הרבהקלהישראליתלהוויהכינדמהעדייןאולם
 soה-בשנותשנעשועוולותעםלהתמודדיותר

 ,-80הבשנות ,מכברלאהנעשהלעומת-60וה

והאלפיים.-90הבשנות ,ליצלןרחמנא ,או
 ,רבינומשולםשלמקרהוכי ,סברתיבתמימותי
 ,תשתיתולהבנתמפתחומהווהבסיפורהמתואר

אישירה-1982בהיא.ולאדמיוני,מקרההוא
יהושעכשעלהיהושע,בשמעוןלמוותמשטרה

כדישלם,בכפררישיוןללאשבנהמבנהגגעל
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להרוסשבאוהעירייהדחפורימפניעליולהגן
והקלותבתיםלהריסתבדחפוריםהשימוש .אותו

המשטרהשגילתהההדקעלנסבלתהבלתי
לערביםהמזדהיםביןהעמוקהזיהויעלהצביעו
שסבלוקבוצותשתיהישראלית,החברהבעיני

שוויוני.בלתימיחססובלות>הן<ועדיין
גםכללמודעתהייתילארב,לאזמןלפניעד

שלמוצדקיםוהבלתיהגבוהיםההפניהלאחוזי
יכולתםאתשחסםמהלךהמיוחד'לחינוךמזדהים

בלימודיםבצבא,-בעתידכלשהילהשתלבות
הואגםמצויזהמאפייןבכלל.ובחברהגבוהים,
הגיבור.שלהביוגרפיהמןכחלקומתפקדבספר
אחוזיםמופניםדבר'נלמדלאכאילוכיום,

למסגרותהאתיופיתהאוכלוסיהמןניכרים
המיוחד.החינוך

עיקשמאבקהואהישראליהקאנוןעלהמאבק
דפוסיבשניהממסדמצטייןכרגעועקרוני.

מספרותמכוונתהתעלמותאחדמצדהתנהגות:
אובלסשמעוןשלספריוכדוגמת"בעייתית",

תגובותשני'ומצדגורמזאנו-גורן'שלספרו
ספריהםעלהדיויבשהטרםמהמותן:מבוהלות,

וכבררביניאןודוריתבוסידודבדרוגו'סמישל
הלימודים.יתנתרכבנכלליםהם

איכותייםבקריטריוניםעומדספראםכיהטענה

מהעללהאיןמובטח,בקאנוןמקומומסוימים
העמוקיםהמנגנוניםמןמתעלמתזוטענהלסמוך.

למשלשמונעיםמנגנוניםוהדיכוי'האפליהשל
במוקדיכראוימיוצגיםלהיותוממזדהיםמנשים
התרבותי.בקאנוןגםכמוההחלטות,וקבלתהכוח

המזרחי-השסעשליותרשלםהקשרלספקכדי
האחדעיניים,פוקחינתוניםשניאביאאשכנזי'

חינוכי-כלכלי.והשניתרבותי
לאחרשנכתבהכלכליהדו"חמתוךציטוטלהלן
שנותכל"במשך : 1999יבולישנערךקיסריהכנס
הלימודייםבהישגיםפעריםניכריםהמדינהקיום

שלהםשהרקעתלמידיםביןההשכלהוברמת
תלמידיםלביןואפריקה,אסיהיוצאיביןשונה:
פעריםקיימיםוכןהברית,וארצותאירופהיוצאי

ללאיהודיםביןהלימודייםבהישגיםמשמעותיים
מזרחיוצאיביןההשכלתייםהפעריםיהודים.
 .וזאתרבות,שניםבמשךקבועיםנשארוומערב
כלשלההשכלהברמותהרצופההעלייהלמרות
עמד 1980בשנת ,בישראלהאוכלוסייהקבוצות
בעלישהיומזרחיממוצאישראלילידישיעור

 44,3%לעומת 4%עלומעלהלימודשנות 12 • 13

פערכלומר'מערבי.ממוצאישראלילידיבקרב
ישראלילידישיעורעמד 1997בשנת ,-32%כשל

ומעלהלימודשנות 13בעלישהיומזרחיממוצא
ילידימקרב-53,4%לבהשוואה , 23 , 1 %על

 ,-32%כשלפערכלומר ,מערביממוצאישראל

ילידיביןההשכלהבשיעוריהאבסולוטיהפער
 .בעינונותרומערבמזרח
למזדהים,אשכנזיםביןפערכלאין ,,לכיתהעד

הניגשיםכללמתוךבמהירות:גדלהפעראולם
בין 22%שלפערקייםהבגרות,לבחינות
הראשוןהתוארבורגימביןלאשכנזים.המזדהים

הטבעבמדעיהתאריםרגיבובין , 30%שלפער ·
נתוניםלאור ," 60%עלהפערעומדומחשבים

המזדהיםהסגלאנשיאחוזכילהתפלאאיןאלו
אשכנזים). 95% ( ! 3% ...עלעומדבאונירבסיטאות

לסטטיסטיקה>המרכזיתהלשכהשנתון(מתוך
בשניםישראלעלשעברהההיי-טקמהפכתגם

שלמותשכבותהעשירהואשרהאחרונות
לגמרי.כמעטהמזדהיםעלפסחהבאוכלוסייה

למעןילדים.בספרותקשורההבאההדוגמה
ואשרילדים,ספרותעלשנכתבבספרהדיוק,
שלסודותהספר .ועודנושהיההמצבאתממפה

סיפורםאתמביאברוך'מיריבעריכתסופרים,

ילדותם,עלהמספריםסופרים, 66שלהאישי
בפתיחההפרטי.עולמםעללכתיבה,מניעיהםעל

ביוצריםהתברכהישראל"מדינתברוך:כותבת
כולם.אתאחתבאסופהלהקיףקשהאולםרבים,

בסופריםבעיקרובחרתיהצטמצמתילכן'
ופוגשיםתלמידיםעםאישיקשרעלהשומרים

השונות",ובמסגרותהספרבבתיאותם

מעלההסופריםשלמוצאםבארץמדוקדקעיון
הם 47סופרים, 66מתוךהבאה:התמונהאת

מארצות 11עודפולין.ילידי 7הארץ.ילידי
ילידתהיאויחידהאחתשונות.אירופאיות

ממרוקוביותר'הרחבההגדרתופי<על"המזרח"
אלכסנדריה.ילידתדור'בתדתיההודו>,עד

הבעיותאחתאתאגוזבקליפתמחזיקהזההנתון
גםשאיןוכמעטחיתה,לאמזרחית.בספרות

המזרחילדישלעולמםאתהמביאהספרותהיום,
זיכרונותיהעלמספרת""סבתאאיןלילדים.
מזרחיהווישלאמיתיסיפוראיןמוצאה,מארץ
שלהאדרהישכיום.ולאאזלאילדים,של

ישפיתוח.בעיירתלאובעיר'בקיבוץהילדות
פחותמיאצלהתנשאות,שלבריחנגועהספרות

המזדהיםהסופרים"נעלמו"לאןיותר.מיואצל
ספקאיןמעולם"?היו"לאשמאאולילדים?
מעמיק.סוציולוגילמחקרראוישהנושא
כהגדרתהבספר'סיפורםאתשמספריםהסופרים,

עםשנפגשיםהסופריםגםהםברוך'של
לאספרביתתלמידגסה,בהערכההתלמידים.

שנותבכלאחדמזרחיסופרולולפגושזוכה
כדיבמיוחדמתוחכםלהיותצריךלא .לימודיו
להיותהזכותכאן:העוברהסמויהמסראתלהבין
בלבד.לאשכנזיםשמורהמוערךילדיםסופר
עלינוקיפוח"עללשמועכבר"נמאסהאמירהאת

אבלודיכוי'אפליהשישיודעיםכ"אנחנולהבין
יותר",הללוהתלונותאתלשמוערצוןלנואין

המקופחותהקבוצותכלכלפיבישראלהאפליה
ויותריותרדומיםהופכיםאנוומדאיגה.שורשית

ביןעצוםפער"קלאסית":שלישיעולםלמדינת
עונימוקדיאישי'ביטחוןחוסרלעשירים,עניים

לקויים,חינוךמוסדותאיומים,ונחשלות
רופפת.שלטוניתומערכתפרטיותמיליציות
במועצמנואתלשקםנצליחהאםהיאהשאלה
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סגנוןוהפתעותחוליןקשיי
קריץראובן

אחרונותידיעות ,הוםסבטרסמיט:שהם

עמ' 126 , 2002

המעשיםסיפורי

חולין:קשיילגיבוריםקצריםסיפורים-11ב

מפריעיםהחתוליםדוחה,שלוםילד'רוצהשלרה
("משלחתישישהמבקרים +2זוגצהוב"),("חתול

נוברתהאםביקור:צעירלזוגטוב"),רצוןשל
לקנותמשדלניצול-שואה,האב,במטבח,

("אביבשבורמכיסאנופלבישראכרט,
וצופהבתינוקתמטפלאבבישראכרט"),

 ,בטלפוןאביובמאדים,חלליתבטלוויזיה,
מלוויםאבות ,)" sojoumer "(נופלתהתינוקת

ם wיודעיםאינםמשוחחים:ואינםבנותיהם

חוששתגברת ,)"?ךמשמה("סליחה,זולתם

אמבולנסמזעיקהואמתעלפת,הכושי'מהמנקה
שמחפשלעיוורבכבישעוזרנער("אקונומיקה"),

בת("דפיקה"),פרוצהלומוצאבית-בושת,

הסבתאלמותשחיכול~מrז,מזכירה
פה, 1בסמטייליםקפואהובתאב ,)"סיס;יב~~"(

("אוטוטומיה"), tough guyלא~תמאשים:הוא
של("האוטוגת ryה~מכלתהמיואשתחמות

מכינההבתמגדת-עתידותבעצתסוגסטיה"),

כלות"),("שמלותזtמrזחתונתשבסוףחתונתה,

המירקםמאפייני

יידרס"אםאירונית-עייפה:ענייניתהנעימה

הישישה ...אסתטיהכילאזהאמת,ניחא. ,בדרך
יש ,לפועלתצאהנסיעהבלילה,התפגרהלא

(הציטוטיםהארור"היוםלכלקרבמנותלהכין
אותהרגר ,ממכנסיוהילדהאת"עקרבקיצורים).

שלושהכבר ...בועטתשנאהשלשקלדלת,
 ,,וצרחות.חראאותםהאכילהחודשים
מפתיעות:הסיפוריםבשמותלועזיותמילים

החיים),פעולותשלזמנית(הפסקה"אנאביוסיס"

היצוראת"לקחתשקפא:אורגלחייםהשיבהה~ם
 ,, ...ערבקטןנצח ,התנורמולאותוועיסיתהקשרי

והבת.האםקישור ,גרבאו ,ם-הסיפור wב

ם wאבר>,לנתקבע"חים<יכולתב"אוטוטומיה"
ואביה.בתשלהתגוננות-מרגשותמצייןהסיפור

לקיטוב:רומזבמאדים),(רכב-חלל"סוז'ור~ר"
"כוכיבםאלא(אלתרמן>,בחיתולים""כוכביםלא

וחיתולים",

טוסיק,רגשני:לאחוליןמדגיםשבסוףה'מפתח'
 ,טפטטף,טעות, ,טלפון ,גוןטי ,טורט

ממחישיםוהאנשיםהמוצרים,טרנינג.טרנזיסטור

עםהמוצץ ,בדייקישקועהשלרהתרבות:עולם
מכבה-מחשבות,מתגדגמ"ח,מכנסי ,הסמיילי

בחולצהדניאלהלמחשבות-צרבת,מאלוקס
מחומת-פירורהמשובצת,הפיקהעלוטוסיק
כורסות-והממורביליה,התחתוניםבמגירתברלין
ורקמהגולםבקעההספינה-האםמזיעות,סקאי

קראתספוקבד"ר ,חסרהיהלוקאסג'ורג'
 ,בנקרארצייכורסת ,סלולרישלפה , ...שילדים

הפיירוקס.

 ?ורגשות
ב"אוטוטומיה"אותם.מסתיריםהסיפורגיבורי

מילים,שתישלאיש ,חצילבטרנינגרגיזליהאב,
להקראמתי ,להיזכרבתומנסהלשוואקשוח:
מדמוטיפהלבחוןלהנתןפעםבשמה.

בידה.שיגעומבקשת,קפואההיאבמיקרוסקופ.

ביובש:ואומרבעדינותהדופקאתמחפשהוא

קולטעיוורהמוליךהנערדופק.איןשחשב,כמו
אגזוזיםריחחריקות,"צפירות,הכיעור:את

וחמיצותושתןושווארמהשרופיםוב_רקסים

למחירשמסכימהנרקומניתכשנמצאת " ...זבל
מטבעותושניעגנוןבגדים,ועם"בעמידה

בהשלכה:מתגלההרגש ,, ...לסוחרתעוברים

שהשמיםהאפרוחיתת 1בצהבהבהיה"הרוך

 ,,בחורף.לובשים

ערתהחפתמצעד

מצליבהשערוהתחכמויות:הרבקותמנוהסוקרים
מך 9והבלוח-מטרהו"שהםסמיט""הוםסנטר"

כליבית,כלימדורים:לספר'בול.ישבמרכז

עטיפההמצרפיםושעריםמשחית,בליעבודה,
מילים,מעגלימוקףם-המדור wומפתח:
מילים.מילים,מילים,יקראכ:במלט, ,המתבונן
שנותשבעריצהשכיחה:מפתיעהמילהבחירת

כוכביםהשדרנים.~מ~מוילד,להנדסנישואין.
תקטוףמהנורמה.חרגוהחיוךזוויותאנונימיים.

קלופה.נשיתצלליתהילדים.מגןהקטנהאת
תפיליןבצירופן:הולמותשאינןמיליםויש

בכוונותחמושים ,ריכוזוקשייגזיםוהשתנה,

ניביםוכבודה.רוקהבלעהוצידנית,טובות
מיעלוזרמותהוםמיכוסגמעומורחבים:
מדושןהמצלול:לפיצורפומיליםמנוחות,

זהמטבח,לאזהחפר.בעמקחפרתיכמידשאה.
היגייניתאשהבפוזת-מלצר.פיזזמטבחיים.בית

בשינויניביםצרה-צרורה.בדירההגיונית.

צהוב>.(חתולהצהובההסכנהמפתיע:ובהקשר
פרח).עורבא(מזכירהבטחותיונילהפריח

ry בניקוי),כלתהמביישת(חמותהכיורפנילבינה
שפוט ,אימהילהילוךתכניסמישלדיבוריות:

השמותתלכלזדיין.ספונג'ה,עושההתוכנית,של
משלרה,מסתייגותונחלהמנוחהסטיריים:
חו~ניםלסדנתונוסעותמשת"פית,להקוראות
שבידישלה,באוטוהוגהסמיתסוגסטיהבמדבר.
סוגסטיה">:של("האוטובנץמרצדסכלתה
בשםגםניבמימושאוטוסוגסטיה.החמותהרהורי

ביתלכליבנוסף , home is a centreהקובץ:
משחית!כליבוישעבודהוכלי

הספרותותורתרמיזות

בצהרייםבשבתקמיםאנשיםרמיזות:יש

שלואפליקציהכחולסאטןעם,שהםומרגישים
צ'כוב, ,טולסטויהדוב,פרמוזכרים:רוע.פרחי

מתורתומושגים .לויופרימובדוחס ,המינגוויי

לידמטונימיכחפץשנעזביואל,הספרות:
הזולהלספרותייתןלאהמפעפעת,ה 9ה~קי~
המכתיםקפהבביתכמשוררלהשתלט.הזאת
במחשבה ...שורהקצוציברגשותמפית

 ...רשותלבקשבליהזמןאתהבועלתההיבריסטית
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בודדיםגבריםחבויה:האסוציאציהלעיתים
באיםלבית-בושת,בכניסהסנדויצ'יםבולסים
"בולסהנביא:לעמוסעדים(שניבזוגות
הנערה".אלילכוואביוו"איששקמים"

החייםתמונת

זה.עלזהלטורחהאנשיםבעייתיים,המפגשים
הוריהםאתהמאכיליםהילדים,במיוחדטרחנים

ה~ם,המבקרים,וההוריםומציקים,וצרחותחרא

ואנשיםעמיתיםהחמות,דודות,האחיות,

שלהסטטיסטיקהמןמודאגתשלרהברחוב.
שתירצחחוששתגיירגב'במשפחה,נרצחות

רים Tהמגוסביבתהזבל.מפחיציצוורגליה
בקצההגועשיבםרקיופיישמסריחה,מכוערת,

מיןביחסיטעונה.הקירבהתחושתהרחובות.

הסדיןעל-ברור!-שיישפך"שוקותקלות:יש
שלאשבת,לילשלהמיןיחסילרגלשהוחלף

צאתעדוצרחהתעוררהתולעכיהתקיימו'
התאחההאזורסוף-סוף ...ונשמתםנשמתו

בסבלנות,להזדיין'חזרווהםאישרוהגינקולוג
מדיעייפההיאהזמןרוב[אבל]זהיר'בסגנון
לאמהבתשלאילמתקירבהישאבלזה."בשביל

לכלומובעתמזיכרונותהניזונהלאביה,ובת
ברמזים.היותר

בהתקבלותקיטוב
נחלקושוללת,ואחתמחייבות 5הסקירות,
ב"מתוחכמתהופמןחיההמירקם.בהערכת

רגישהסמיטאחרונות>:(ידיעותלאללה"

למשוךרקמושלמתבלשוןשליטתהלמילים,
סמיטוהדמויות.הסיפורולעזאזלתשומת-לב,

לרגשות,קשראיבדנואנטי-סנטימנטלית:
קטנות,פרובוקציותמקלישאות.פנימיותנו
בורגנים.לזעזעאיךמדגימותהשואה,כאיזכורי

מהקובץגםמפוסטמודרניזם,התפעלנופעם
שחייבסרטיםראינומאז ,) 1996 (שלההראשון

ללא .אנכרוניסטיהומסנטרריקים.היאפים
מנוכרים:וחברהמשפחהיישארוהמילוליות

סובליםילדים,מהנדסיםבחתול'מתעסקים
נאמר'בעטיפהומביקורים.צרחנייםמצאצאים

לאושראולאומללותמתמסרתאינהשסמיט
האםמשמעות.רגעילדלותומנסהכטולסטוי'

~ין?והוםסנטר ,ט~א~קרנינהאנה

הופמןאםבירון'תרזהתוההלמערכתבמכתב
הטקסטיםהתגמדוהאםספר:אותוקראווהיא

עלבוןהבורגנות?להשמצתהאירוניהמלאי
מצחיקהרגישה,תמונהלהכירימנעהמבקרת
דווקאית.קצתלשונית,בוירטואוזיותומכאיבה
אותוקראנולאכנראההופמן:תגובתמומלץ.
ספר.

הקצר"לסיפורארוכים"חייםמלצר'יורם
לקוראלתקופה,לסביבה,מודעתסמיט<מעריב>:

ממציאהכקופירייטרית,יכולתהבטלוויזיה.צופה
כמתקפהיראהשטחישקוראמיומנת,לשונית

אנושיות.יגלהסבלניקוראזעיר-בורגנות,על
מכמידות-לבוהכמיהה-למגעהתקווההעליבות,

אירוניים.בלהטוטי-לשון

חסד ,,, c . •אהי'נוזזות v ·ןו•

ידיעותשעות, 24 (העורף""בחזית ,בן-נוןרן

שפתה .משפחתילחץסירהומסנטראחרונות):

מקדמוניתמלשוןהעבריתאתמותחתהגאונית

גיבוריה.אתמביכהסמיטלספרותית,עד
זוגיות,בהורות,ב~בחןהאנושיות

מרכזיותסצנותמציירתסמיטישראליות.
נפטרת.אםמתחתנת,בתאשה,בחיי

והמוותהחייםמעגלנסרגיםהאחרוןבחלק
ללאחילונישלנוגהקיומיבסיכום

השאלותמשוררתסמיטרוחניות.
-הגדולות.הקטנות

 :> Ynet <איט"פוש"דונטמנהיים,נועה
הבורגנית.המהוגנותפסאדתמפרקתסמיט

תלושות.הסיטואציותתחילה
וב"אנביוסיס"העדיןב"אקונומיקה"

ולזעזע,להצחיקמפסיקהכשהיאהמרגש,
ב"אוטונומיה"מרגשות,הסיטואציות

והאנגליתהשבורה'העבריתהמצוין ]!ךכ[
ובת.אבשלבכמרותםמשרטטותהרצוצה
ועצוב.חינניהספר

הערכהמשלבתהארץ>(מוסףלב~הנרי
בוירטואוזיותלספריכולתבכתבת--צבע:

מצריכיםלאט,נקראיםסיפוריהלשונית.

לעיצובהמכוריםלמיטיבי-קרואפיענוח,
הלשוני.

"דפיקה",חןמצאובמיוחדהרוב.עםאני

 •ו"אוטוטומיה","אניבוסיס"
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ומעשההלנההטרנספר:ועיון
יהבדן

מבוא

בציונותהראשוניםוהדרךבחיבוטי-המחשבהכרב

שונים,רעיונותמבצבציםהארצישראלית
הערביהעםמןהתעלמותבעיקרוןהמבטאים

רעיונותאבן-נגף:בורואיםאו ,בארץהיושב

פניועלהטרנספררעיוןאתשהולידוהםאלו
השונים.

 1920באוקטובר-10בשנערךהראשוןבמושב

אתהיישובשלהנבחריםאסיפתציריהגדירו
הציבורייםענייניולסידורעליוןכ"מוסדכינוסם

היחידכוחווכבאהעבריהעםשלוהלאומיים
חוץ".יוכלפיפניםכלפי
השלוםמשפט"ביתמערכתאתהקימהזוהנהגה

וסייעהלארץהוןלהעברתמנגנוןפיתחההערבי",
רשת-חינוךומעסיקים,עובדיםארגוניבהקמת

אתושחררהרבהוןשעלתהעצמאית,עברית
היישוב,מןנגבוומכסיהמסיהשרובהממשלה,
החינוךלכל.חינוךשירותילהעניקמחובתה
היישובשלציוניותואתחיזקהעצמאיהעברי
הערבים.מןבנפרדלהתפתחנטייתוואת

לאהבתהצעירהדורבניחונכו-20הבשנות
ולימודטיוליםשירים,באמצעותהמולדת,
התייחסוהערביהרובאל 2התנ"ך,שלסלקטיבי
כבעיהגםולעיתיםמטרדכאלהיהודיםמרבית

כשאלהאומוסריתכבעיהלאאךפוליטית,
 3עקרונית.

"אחדותשלהמקסימליסטיםמהמנהיגיםשניים
 ,נסקיקפלושלמהבן-גוריוןדוד ,דאזהעבודה"

(מהמנדטתביעה ,-20הבשנותכבר ,ניסחו

ועבר-החרמון ,הליטניעדלשליטההבריטי>
 4הירדן,

העבודה""אחדותשלהרביעיתבוועידה
מנהיגחזה ,-1924בבעין-חרודשהתקיימה

שלנפרדתצמיחה ,בן-גוריוןדודגח,המפל
זולהשקפהבהתאםבארץ:הלאומיותהחברות
טריטוריאליתיהודיתאוטונומיהלפתחהוחלט
 5 •ישראלבארץ

הצפויותהסכנותמןשחששוהרעיונות,בעלי

המציאותעםמפגשהבעקבותלציונות
אחתאומהבארץלראותביקשוהארצישראלית,

אתלהרחיקשביקשוביניהםהיועברית. ,בלבד
בלב.דיהודיםבהולהשליטהארץמןהערבים
אזהגהא~~ךיל tישראל ,היהודי-אנגליהסופר

סכנהישישראל.מארץהערביםהעברתרעיוןאת
מאוכלסתישראלשארץהעובדהמעצםלציונים
שלברצונםאיןואם ,והזהירטעןכךערבים,
להיותעליהםשומהעליה,לוותרהיהודים
לטפלאובחרבהערביםאתלגרשמוכנים

 ,ארץללא"מעםהשכיח:ההיגדמכאן 6בהגירתם.
עם".ללאלארץ
ד"רלחברולסייעשביקש ,רופיןאותרוד"ר

הציוניתההנהלהנציג ,בסוןיעקראביגדור
פלאחיםליישב-1914בכברהציעבקושטא,

שיירכשואדמותעלבסוריה,ישראלמארץ
יהודים.וידיעלעבורם

לאהואהטרנספר.לרעיוןזאנגוילשב-1917ב
(החראתים>,הפלאחיםשלבהעברתםהסתפק

לפעולהציוניתההסתדרותאתלעודדיבקשאלא
אלישראלמארץהערביםכלשללהעברתם
 sפיצויים,תמורתהשכנות,הארצות

השוניםב"גלגוליו"הרעיון

ארץ"עתידהאוסישקין:מנחםאמר-1929ב

דבריווכיווןפלשתינה"בכללהתפשטישראל
 9המרחב.עלהיהודיםשלמלאהלשליטהכמובן

חלוקהתוכניתששרטט ,בסוןיעקראביגדורד"ר
 .הטרנספרלרעיוןחזר , 1932בתחילתמדינית
אתלבצעיהיהניתןלאטרנספרבלא ,לדעתו

אלף-120כלהעבירהוצעלפיכך,החלוקה
ייעדאותםהחבליםמןפיצויים,תמורתערבים,

בן-גוריון,עםבפגישותיו 10יהודית,להתיישבות

(מהנהלתפרבשטייןוהשלז'בוטינסקיזאב
הסוכנותהנהלתכייעקובסוןטעןהסוכנות>

אלף 70 • 60להעבירמבריטניהלתבועצריכה
כ-במקומםולהביאהיהודייםהחבליםמןערבים

קצרה.ייתקופהבתוךיהודיםאלף 200-150

שלהמובהקיםממנהיגיה ,ןכצנלסובדלגם
בזכותאחתלאהתבטאהפועלים,תנועת

הטרנספר:

היהודית,להתיישבותנחוץהדברהיה"כאשר
חלזהעיקרוןהערבים.התושביםאתלפנותיש
שאינםאלהובמיוחד-אחוזותבעליעלרקלא

הואאריסים.עלגםאלא-אדמתםעלחיים
במשקשניםבמשךשעבדהערביבפועלהדין

הערביהעםבזכותוכלמכלכפרהוא ...היהודי
 12דווקא",זהעבודהלמקום

ברזל"צאןל"נכסשהיהעיקרוןקבעכצנלסון
התנועה:של

זכותלאומית,כיחידההערבית,לאוכלוסייה"אין
כדילמקום,ממקוםהעברתההקרקע.עלבעלות
עודכלמותרתלהתיישבות,שטחיםלפנות

יחידיםשלזכותםאךהיחי.דזכויותנשמרות
עלהערביהעםשלזכותואתמבטיחהאינה

שהיאבתנאיהאוכלוסייה,העברתהקרקע:
שלמוסדיסודהיאהמועברים,בהסכמתנעשית

 13הציונות",

אתתוקף ,האינטלקטואליביושרו ,כצנלסוןבדל
הצעיר",ה"שומר(אנשיהטרנספררעיוןמתנגדי

 :) 1942בנובמבר ,הציוניהפועלבוועד

האםטרנספר?ידיעלנבנתהלאמרחביה"האם
ממקום<עפולה>"פולה"אוכלוסיהועברולא

מתוךזוטאטרנספרזההיהאכן ...למקום?
בקנהנעשהכשיהאהוגןיהיהלאמדוע ...הסכם
 14ישראל"?כללבשביל ...יותרגדולמידה

לאמרחביה,מאדמותהאריסיםהעברתלמעשה,
כתוצאהאלאהאיכריםשלבהסכמתםנעשתה

אזוריבמרבית(כמוהאדמהבעלעםמעסקה
הרצליה,חדרה,חוויארת,ואדיהאחרים:הארץ

לכצנלסוןהיהברור ) ...ועודזבולוןעמק
יהיהלאיבוצע,אם ,גדולמידהבקנהשטרנספר

ביןרקיתכןהסכםהסכמה.ומתוךרצוןמתוך

 ,-30הבשנות<בעיקרהלאומיותהתנועותשתי

שהסכםאז,ברורהיהשכברמאחראך ,)-40וה

היהריאלישהיההיחידהטרנספריהיה,לאכזה
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 15בכוח.טרנספר

עםלהידברותדרךראהשלאכצנלסון'בדל
כמוישראל'בארץהלאומיתהערביתהתנועה

סיועלערביםעתההציע-בשעתובן-גוריון
הסכמתםבמחירהפאן-ערביתהפדרציהבהקמת

בהניחוזאתיהודית;כמדינהישראללארץ
עללהתקבלעתידהאיננהזושתוכניתמראש,
שלתשובההטרנספרברעיוןראהבדל 16דעתם.

העלתהמאזאוכלוסין.חילופישלבמסרגתממש,
לרעיוןנמשךהואבהצעותיה,פיל""ועדתאותו

 17במיוח.דזה

העלההערבי"),("המרד 1939-1936במאורעות

בפניישנה-חדשההצעה(שרת)שרתוקמשה

להגדהערביםהעברתבדברהעליון'הנציב
האגרונוםושנהחזרגםוכך .הירדןשלהמזרחית
 , 1sאטינגךעקיבא

ברעיוןדגלסוסקיןזליגד"רהאגרונוםגם
לשםקרןתקיםהסוכנותכיהציעהואהטרנספר.
עליהןהשכנות,בארצותקרקעותרכישת
 19ישראל.מארץערביםיתיישבו

אלף-87כיועברושלפיהתכניתחיברוייץיוסף
אחריםולחבליםלסוריהצאןורועיפלאחים
עירוביםשלכאורה, 1טעןוייץ 20ישראל.בארץ

מועמדיםיהיובאדמתםדבקיםשאינם(ערבים)

אולםמושרשים.מכפרייםיותרלטרנספרנוחים
כיביקשולייעורהקרקעלהכשרתהמומחה
העניים.והכפרייםהאריסיםיהיולהגרראשונים

יהודים.עליהליישבמנתעלבאדמתםרצההוא
ממישורערביםאלף-18כיועברולמשל,כך,

החולהמעמקערבים 13כ-ססס,עזה,לנפתהחוף
טרנספר'(באמצעות"יהגרו"המזרחיוהגליל
בית-שאןעמקמתושבי 3,4כ-ססלסוריה,כמובן>

 53המזרחית.הירדןלבקעת"יופנו"והעמקים

לאזורי"יבואו"ההרריהגלילמןערביםאלף
שללדעתושבעבר-הירדן.ובנלקחבעג'לוןההר
אריסים,יהיולהעברההמועמדים"אםוייץ:

מספקתשאינהמועטה,קרקעובעלישכירי-יום
אתלפנותמוכניםיהיוודאיבעליה,לפרנסת

כלכלי-מניעלהםיהיהכאשרמגוריהםמקום

ממדינת-לצאתפוליטי'רקולאחברתי
 2111היהודים.

שלרעיונואתהרחיבבונהאלפרדד"רהכלכלן
הפועלאלייצאהטרנספרכיודרשוייץיוסף
כיגםגרסבונהכפייה.לרבותהאמצעים,בכל

הכספישהנטלכדירב,זמןיתמשךהטרנספר
 22ארוכה,תקופהפניעליתפזר

ה"וועדהאתשרתוקמשהמינה , 193 7ביולי
חייםדגלהמלחמהובתקופתאוכלוסים"להעברת

ארץבכליהודיתמדינהבייסודבצורךוייצמן
 23הטרנספר.בהצעתתמךכןהמערבית,ישראל

 , 1941במארס 2 3ב-הסוכנותהנהלתבתבישי

באמריקה,הראשוןהממושךמסיורושובועם

יועברוהערביםכיסברהבן-גוריוןדודהעלה
אוכלוסיםחילופיבמסגרתהשכנות,הארצותאל

מרצון.

 , 1940באוגוסטכברשהתרחש ,באצ"להפילוג

בישראל"הלאומיהצבאיה"ארגוןאתיצר

:ןן.

1 s 
ן~
~ 

כרמיבוריםצילום: 1948מרמלה,נמלטיםערביםפליטים

אברהםעמדשבראשוהלח"י),-שטרן"("קבוצת
סטרליץחנוךעםיחדניסחשטרן :>"ריאי"(שטרן
 24עולמם.להשקפתכיסודהתחייה""עיקריאת

צביאורישלמכתביהםהושפעו"העיקרים"
אתבהםנמצאהשארביןכהן.ויעקבגרינברג,

גאולתבלאהמלכותתקומת"איןהבאים:הדברים
המלכות".תקומתבלאהאומהתחייתואיןהארץ
עלהמלאההריבונותאתמבטא"מלכות"המונח
לאבות:שהובטחהזוהיאישראלארץהארץ.
מטרתפרת".נהרהגדולהנהרעדמצרים"מנהר

ב"עיקרים":שהוגדרהכפיהלוחמים
ישראל"מלכותוהקמתהעברית"ה"אדנותחידוש
להשגתהדרךהגדולה".בארצוישראללעם

הארץתושביצבאית.היאהתנועהמטרות

יועברובמפורש)נזכרולא<הערבים"הזרים"
אוכלוסים.חילופיבמסגרתהשכנותהארצותאל
שלעולמולהשקפתהלח"ימתקרב-1943ב

ושלהכנענית")("התפיסהוטושיונתןהמשורר

זאבשלממקורביוגורביץ'(אדולף>עדיה
רעיונותיהםאתפרסמואלהז'בוטינסקי.

בצרפתית,ם" W "בחוברתהכנעניים-שמיים

העברי"המעש"ביטאוןחיתה:המשנהכותרת

ה"סהרעלהיהודיתהריבונותאתמרחיביםוהם
משניישראלארץאתהכוללתכולו'הפורה"

הנהריםמארץוחלקיםסוריהעברי-הירדן'
שתבוללחדשה,עבריתאומהתקוםשם<עירק>.

המרחב.יושביכלאת

אתלקבלסירבוגםמהכנעניותמסתייגשטרן
במקוםלעברים.יהפכוהמזרחשעמיההשקפה

חילופירעיוןאתהתחייה"ב"עיקריכללזאת,
וטוש).ידיעל(שנשללהאוכלוסים.

הימני>(האגףהדתיתבציונותמסויםפלגגם

במפורש.לאכיאםבטרנספר'תמיכההביע
בתנועההכרהאיחיתה:המרכזיתהשקפתו

מתמדתחתירהישראל'בארץערביתלאומית
התנגדותעברית.מדינהולהקמתיהודילרוב

 25הארץ.לשלמותושאיפהלחלוקהמוחלטת

לאפשרות 1932בשנתפעלאףפרבשטייןהשל
המזרחיהירדןבעבריהודיםהתיישבותשל

ביטאסירקיסדניאלגם 26הירדנית").("האופציה

פשרותללאהארץשלמותבעדמדיניתעמדה
החלוקה.מחייביאתבתוקףדחהכןכמווויתורים,

דתיתמהותישראלארץהיוותהסירקיסלגבי
ייעודיועללשמורנדרשישראלעםלאומית.
עללוותרזכאיואינוהארץ'לירושתהנבואיים

 27הזה.הייעוד

המזרחי",ה"פועל'מראשיגאישרזלמןשלמהגם
הארץ.עלהיסטוריתזכותכלהערביםמןשלל

לארץ'מיוחדיםוזיקהקשרלערביםאיןלדעתו'
 28לאומית.כיחידהלהתקייםרשאיםאינםולפיכך

ה"מזרחי"מנהיגיכילצייןראויזאת,עםיחד
תמידראוהגדול'ברובםהמזרחי",ו"הפועל
שולי.נושאהערביתבבעיה
והוגהמנהיגז'בוטינסקי'זאבשלבכתביודווקא
ביטוילמצואניתןלאהימין'תנועותשלהדעות
להגותובפרשנותאלאהטרנספר'לרעיוןמפורש
זכותנועלרבותכתבז'בוטינסקי .יריביואצל
נמצא:השארביןלערבים.ויחסנוישראלארץעל

שלהשאלהכללקיימתאיןהשקפתנו'"לפי
שארץהיא,הכוונהלהיפרהערבים,רגלידחיקת
אתהערבים,אתתכילהירדןעברימשניישראל

מהיהודים.שלרביםמיליוניםוגםצאצאיהם
הערבים,יהיוזהשבתהליךהוא,מכחיששאיני

 29ישראל".בארץלמיעוטבהכרח,

לטרנספר:רמזנמצאנוסף,ובמקום
הארץ'מןבהגירהלבחוריחליטוהערבים"אם
תוכיחלהגר'יכוליםשהםהעובדהעצםהרי

בו'אשראחרמקום'אי-שם'להםישכילהיפר'
 30חדשה".מולדתלהםלבנותיוכלו

נוסף:ובקטע

משארלערביםלאהארצישראלים,לערבים"לא

ישראל'ארץעל'פיצוי'להציענוכלהארצות
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 31 " ...מרצוןהסכםלא-מתקבל-על-הדעתכן,על

למעשהמהלכההטרנספר
הרצלזאבבנימיןיומין.עתיקכאמור,הואהרעיון

ביומנו:כתבכבר

תועלתתיכףמביאיםהננוהארץרכישת"עם
הקרקעותאת .אותנוהמקבלתלמדינהחומרית

עלינולנוהנמסריםהארץבחבליהפרטיים
האוכלוסיםאתבעליהם.מידילאטלאטלהוציא
מחוץרעשבלילהעביראנומשתדליםהעניים
המעבר.בארצותעבודהמתןידיעללגבול,
כלמהםמונעיםהננושלנובארצנוואולם
והוצאתלרשותנוהקרקעותהעברת ...עבודה
בעדינותלהיעשותצריכהממדינתנוהעניים

 3211 ...בזהירותו

שבישיבותבן-גוריון,דודידיעלאומץזהרעיון
אמר:היהודית"ה"סוכנותהנהלתשלסגורות

שוםבזהרואהאינניכפויה,העברהמחייב"אני

 33מוסרי",לאדבר

תכנוןעםיישומותחילתהמעשי'הטרנספר
אגףראשידיך'יגאלשלבראשותו '"ד"תוכנית
שכותרתו: ,'גבסעיף"ההגנה",שלהמבצעים

לישוביםיחסיתבקרבההנמצאיםהכפרים"טיהור
דרגותבשלושיתבצעהטיהורכיכתוב,עבריים"

כלהלן:חריפות,של
מצב;חיל'הכנסתמשטרתיטיהור-מתונהדרגה
דרגהוהשתלטות;ביעורפעולת-בינוניתדרגה
ומיקושפיצוץ(שריפה,הכפריםהשמדת-חריפה

בתי-פיצוץלפניהתושביםפינויהחורבות,
קלדניההכפרבמחיקתהתבטאהיישום 34הכפר).

באפריל), 20 (הערביתחולדהבאפריל>, 11 (
באפריל> 15-4 (משמר-העמקבאזורכפרים
גםוכךבאפריל> 17 • 15 (רמת-יוחנןובאזור
לודיפו'חיפה,טבריה,המעורבות:בערים
 35ורמלה.

בעלמיוחד'ממלכתימוסדלהקיםדרשוייץיוסף
בפיו:שכונהמהעליפקחאשררחבות,סמכויות

ואפרילמארסבחודשיםבדיעבד"."הטרנספר
גיבוילתוכניתולהשיגקדחתנייםמאמציםעשה

לחץבמאיהחל .הטרנספררעיוןליישוםפוליטי'
"ועדתלהקיםשרתוקועלבן-גוריוןעל

של"מדיניות'לניהולבראשותורצויטרנספר",
 36טרנספר".

ואליהויןדבעזראוייץ'יוסף :היו<חבריההוועדה
מטעםמינויאורשמיאישורללאשפעלהששון>,

שלקרנותבעזרתהחלה,הממשלה,אובן-גוריון
כפריםשלהריסתםאתולנהללארגןהקק"ל,
כדיהארץ'שלשוניםבחלקיםנטושים,ערביים
בתזכירלכפריהם.התושביםשלחזרתםלמנוע

כתובלבן-גוריוןוייץשהגישעמודיםשלושהבן
הערביםשלעקירתםאתלראותיש ... "השאר:בן

 ." ...ישראלבמדינתהערביתהשאלהכפתרון
א)הטרנספר:לביצועבמגמההציעה,הוועדה
עזרהב)למקומותיהם;לחזורמהערביםמניעה

חיסולג>אחרים:במקומותלהקלטלערבים
ד)הצבאית:הפעולהתוךהאפשרככלכפרים
קציר'לרבותידם,עלקרקעעיבודכלעיכוב

ה)אש":"הפסקתבימיגם ...ונו'מסיקאיסוף,

"חלליורצושלאועריםבכפריםיהודיםישוב
 37אי-חזרה.בכיווןהסברהתעמולתו>ריק":

אל-מורע'ארכפרים:מאותהיסודעדנהרסוכך
בית-(מגדיאל),ביר-עדס ,)ת"פ(פג'ה(גדרה),

<עכו),סומיריהאל(רמת-הכובש>,מיסכהדג'ן'
יעקב>(זכרוןואל-בוטימאטסינדיאנהצבריך'

ועו.ד"

שישגורס"אניבן-גוריון:כתביפו'פליטיעל
בהאיןליפוהערביםהחזרת ...חזירתםלמנוע

מחירבכללמנועעלינו ...איוולתאלאצדקות_
יחזרושלאזהבעדאהיהאני ...בינתייםחזירתם

 38המלחמה".אחריגם

הריסתשלזמניסיכוםבן-גוריוןערךביוני-16ב
 39ערביים:כפרים

בדוויםאלפיגורשו 1949שלהראשוניםבחודשים
שבעלבארמדרוםונדודיהםמגוריהםמאיזורי
ממזרחיותר'מצומצםמרוכז'לאזורלהוממערב

 40"הסיג").(אזורלעיר

-כ(בדוויםהמוניגורשו 1949נובמברבראשית

חברוןלהרי ,לגבולמעבראלמשפחות) 500
התרחשדומהגירושממלכת-ירדן.שבשליטת
שבשליטתסיני,לחצי-האי , 1950בספטמבר

מג'דלערבייטרונספרו 1950בשנת 41מצרים,
 42כיבושה.לאחרבעירשנותרו(אשקלון>,

מקריהרבה"ישהמלחמה:לאחרטעןחזןיעקב
הערביםגירושהמלחמה.הכרחהיושלאגירושים
עתידאין ...דורותלשנילפחותלאויביםיהפכם

 43תדירות".<מלחמות>מלחמהבהנחתלציונות

טפחההמציאותאלו'בוטיםדבריםלמרותאך
אולגירוש,שהתנגדוהמנהיגיםשלפניהםעל

במספר> 82 (רביםקיבוציםהפליטים.להחזרת
היישוביםחורבותעלקמוהקיבוץ-הארצישל

גל-און(בירעים),ברעםלדוגמה:הערביים,

(אבו-זוריק),הזורעמנשיה),<עירקגת(זיתא>,

(א·זיב),סער(לג'ון>,מגידו(בית-ג'יז),הראל

 44 ...ועוד(אשרפיה)רשפים(ג'ממה),רוחמה

 , 1948מלחמתלאחרגםמומשהטרנספררעיון

הימים""ששתבמלחמתשונות.בהזדמנויות
בתחילתלטורן,מובלעתבכפריבעיקר ,) 1967 (

אתלהקיםכדירפיח",ב"פתחת-70השנות
עת ,) 1982 (לבנוןבמלחמתימית","חבל

לבנון'בדרוםתושביםאלפימאותטרונספרו
 ...ועודביירותלכיווןמבתיהם

סיכום

והשניהראשוןבעשורכברנהגההטרנספררעיון

המכריעהרובשהיוהערבים,המאה.של
בכלבדלילותפרוסיםהיוהארץ'באוכלוסיית

מהגלילכפריתבהתיישבותלרובהארץ'רחבי
בוודאו'אוסישקין'רופין'זנגוויל'הנגב.ועד

ושנוחזרוואחריםיעקובסוןבן-גוריון'ויצמן'

מליונילקליטתכפתרוןהטרנספררעיונותאת
ישראל.ארץבכליהודים
עמדשאףוייץ'יוסףהיהשבמנהיגיםהפעיל
להרסרבותופעלהטרנספר""ועדתבראש

פני-האדמהמעלמחיקתםערביים,ישובים

המדינה.גבולותלמחוץאוכלוסייתםוהעברת
להיטיבב"הצדקות":תמידזכההטרנספררעיון
בהתיישבותהצורךהפלאחים,שלחייהםתנאיאת

 1936- (מלחמהבעיתותברירה,ובליתיהודית

וכיום). 1982 , 1967 , 1948 , 1939

רעיוןהמנוח,זאבירחבעםועדשמהרצלנראה
הןאותנו'מלווה"מרצון",אמנםהטרנספר'

 •במעשה.והןבהגות

סימוכין

ספראטיאש.משה . Jl;7203ירושלים:אצ"מ, . 1

 :ירושלים .ישראללכנסתהלאומיהוודעשלהתעודות
תשכ"ג.

עם-עובדתל-אביב:ן. pדיז-הצבראלמוג.עוז . 2
1997 , 

תל-אביב:ישראל.אזרעל pהמאבדרתן.שמואל . 3
 ; 19עמ' ' 1982 1לאורההוצאה-הביטחוןמשרד

אלף 621כ·ישראל.בארץחיו-19ההמאהבשלהי

יהושעלפי:יהודים,אלף-114וונוצריםמוסלמים

ערבויישובהישראלארץ"אוכלוסייתבן-אריה.

בגיאזגרפיהמחקריםהציוני".ההתיישבותמפעל

ידירושלים: Iישראלארזשלהיסטזרית-יישזבית
 • 14 • 1עמ' , 1987בן-צבי,יצחק

תל-אביב: .'אכרךזכרזנזת,בן-גוריון.דוד . 4

תל-אביב:אהרונסון.אהרןיומן . 164עמ'תשל"ב,

 , 497-494עמ'תש"ל,

 • J;318אצ"מ, . 5

6 • . 1. Zangwill. Speeches, Articles and Letters 
210.London: 1937, p 

ההנהלהבמדיניותהערבית"השאלהאלסברג.א"פ . 7

 .'בציון'שיבתהראשונה".מלחה"עלפניהציונית
 •-207-206ו , 117עמ'תשט"ז,ירושלים:

8 • : Zangwill. The Voice of Jerusalem New York ז.

92-91 .1921 , pp . 

 • 28עמ'שם,דרתן.שמואל . 9

אוסישקיןדנדיםמנחםגם:ראה , 78 • 77עמ'שם, . 10

תש"ז.ירושלים:אחרונים.

חלוקת"רעיון ,כהןגבריאל . 81עמ'שם, ,דרתן . 11

הציונות, ," 1935-1933יהודיתלמדינהישראלארץ

שרתוק,למשהבן-גוריוןדוד ; 351עמ'תשל"ד, ,'ג
 . S25;1499אצ"מ, ,-12.12.1933מ

 • 4כרךכצנלסזן.ברלכתביכצנלסון.בדל . 12

(סיווןהחקלאית"ההסתדרותשלהרביעית"בוועידה
 • 215עמ'תרצ"א),

הציונית"התנועהשלרצונה"גילוי . 5כרךשם, . 13

 • 112עמ'תש"ג),כסלו 'א(

 , 113עמ'שם, . 14

תל-חברה.זן pתיאזאומהבנייןשטרנהל.זאב . 15
 • 224-222עמ' , 1995עם-עובד,אביב:

 / 40ב"ב ,-9.1,1941ממפאיימרכזזל pפרזטז , 16

האיחוד-במועצתגם:העלהזוברוחהצעות . 23
המפלגהבכנס-17,12,1940בבעיינותהעולמי

 • 9.1.1941ב·מפא"יובמרכז ,-28.12,1940בבאפיקים

עם-תל-אביב: .'בכרך Iנדלשפירא.אניטה . 17

ההשקפהעלגםראה . 609-608עמ' , 1980עובד,

השאלהגורנייוסףאצל:"האדנותית-הבדלנית",

28 
 267גליון



עם-עובד,תל-אביב:היהודית,והבעיההערבית

הריעוןאבינרי.ושלמה ; 245 •-219ו 64 • 56עמ' , 1985

 • 182עמ' , 1980 ,עם-עודב.תל-אביב:לגוביוצהיוני

215 • 

ליישובוהתכניתצהיונית.התנועההיימןמיכאל . 18

תל-הרצל.שלארחבתקופה(עירק)ארם-נהריים

,נובמברדרבאטינרג.עקיבא ; 52עמ'תשכ"ה,אביב:

1936 • 

וערבציוןשיבתאילתאליהו ; 2471251S.אצ"מ, 19

 • 175 • 160עמ'

 • 46 • 43עמ'האדמה.עלהמאבקרייץ.יוסף . 20

 • 142 • 141עמ'שם,דרתן. . 21

 • 142עמ'שם, . 22

הנהלתבישיבתכךעלדיווחבן-גוריוןדוד . 23

 •-26.11.1939מהסוכנות

חירותלוחמי . 1940נובמבר , 2גליון"במחתרת", . 24

תש"ך.תל-אביב: '.אכרךכתבים,ישראל.

השלהיו:הדתיתבציונותהימניהפלגראשיבין . 25

גאישרזלמןוש'מ"המזרחי"סירקיסודניאלפרבשטיין
של"יחסה ,אליחייוסףראה: ,המזרחי"מ"הפועל

עדישראלבארץהערביתהבעיהאלהדתיתהציונות

 • 417 • 406עמ' ,) 1996 (, 124האומה,המדינה'.'ייסוד

הערביתוהבעיההדתית"הציונותאלטמן.ד. . 26

תל-באוניברסיטתמ"אעבודת '.' 1928-1936בשנים

 • 133 • 115עמ' , 1990אביב

תרצ"ז;אייר 'ט,ר pהבסכנה","בשעתסירקיס.ד. . 27

עמ'תשי"ז,ירושלים:-זקופה""בקומהסירקיס;ד.
123 • 126 • 

יהודית"מדינה •לאומי"ביתשרגאי.ש"ז . 28

שרגאי.ש"ז : 1עמ' , 16.4.1937תל-אביב,"נתיבה".

 • 2עמ' , 15.9.1938הצופה,המזרח'.'"חזון

המלכותיתהוועדהבפני"עדותז'בוטינסקי.זאב . 29

 • 230-229עמ' ,'ב"נאומים"כרך :" 1937

 ,ישראלעםשלחזית-המלחמהז'בוטינסקי.זאב . 30
 • 191 • 190עמ' , 1940

 ; 259 • 258עמ'למדינה,דברךז'בוטינסקי.זאב . 31

שלעולמובלע.משהראה:זה,לנושאעוד
תל-אביב: .תורתוועיקרידבריומברחי: pז'בוטינס

עלבמערכה<עורך>.נדבהיוסף ; 1975"דפוסים",
לדורותיהם,בית"רבוגריאגודתתל-אביב: .זכותנו

1986 • 

עמ' , 1960תל-אביב: .'אהיומןהרצל.תיאודור . 32

71 • 

הסוכנותהנהלתמישיבתפרוטוקולבן-גוריון.דוד . 33

-12מהציוני",הפועל"הוועדשלהמדיניתוהוועדה

 SIOO/ ;Sl00/42b , 28;SIOOאצ"מ, ; 1938ביוני

43b • 

טריטוריאליתרציפות"השגתפעיל.מאיר . 34

מדינתשלצאביתהיסטוריההעצמאות".במלחמת
הר-לבמרדכיפזים.לנחיכימקורותט pלישראל:

עמ' , 197 4יולי ,ראשיחינוךקצין · :צה"ל<עורך).

 ,'אתשיח. ·המלחמהיומןבן-גוריון.דוד ; 88-80
 • 1947בדצמבר-11מ . 38 • 37עמ'

כיוםמקובלורמלה,לודבערביישבוצעטרנספר . 35
אברהםקדיש,אלוןראה: ,היסטורי-צבאיבמחקר

תל-אביב: . 1948יולילוד,כיבושגולן.וארנוןסלע
בר-און.(מרדכי 2000לאורההוצאההביטחוןמשרד

 ,) 2001(מארס 99קתדרה,ורמלה".לודאל"בחזרה

תל-כהן.לאורהיוםובמחשך.(ירוחם ; 170 • 166עמ'

 • 159-158עמ' , 1969"עמיקם",אביב:

שלפרוטוקול , 303 / 41מע"מהמדינה,גנזך . 36

וייץ.יוסףארכיון ; 1948ביוני 6בחיפה,הישיבה

 ; 1948במאי-18מההתיישבות,לחקרהמכוןרחובות:

 • 1948במאי-30מ , 294עמ' ,'גכרךוייץ.יומני,יוסף

 6 (לבן-גוריוןוייץ , 2564/19מ"חהמדינה,גנזך . 37

ביוני 5 ( 2411עמ' , A246-13צאים ) 1948ביוני

 5 ( 487עמ'ב'מלחמה,יומןבן-גוריון.דוד ;) 1948

 .) 1948ביוני

 ; 1948ביוני 16 ( 524עמ'שם,בן-גוריון.דוד . 38

 • 167עמ' ,'אכרךהמחודשת,ישראלמדינת

 • 131 • 130עמ' ,ישראלבהילחם

עמ' ,'אהמחושדת.דמינת-ישארלבן-גוריון.דוד . 39
164 • 165 • 

 9עמ'ד'יומני . 359עמ' ,'ג ,יומניוייץ.יוסף . 40

 20 ( 297 / 60מע"מהמדינה,גנזך ;) 1949בינואר 28 (

 .) 1949בפברואר

בספטמבר 22 ( 113מס' , 2402/12מ"חשם, . 41

1950 (. 

ערביי-לפרשתה'שמע'"בצלקפלן.שבתאי . 42
ארכיון ; 1950בספטמבר 25 ,המשמרעל ,מגדל"
בינואר 15ביטחון","דו"ח , 834/53/190צה"ל,

מג'דל",ערביימצבעל"סקירה , 834/53/91 ; 1950

 • 1950במארס 10

"חוזר , 5.18 ) 1 (חביבה,גבעתהשוה"צ,ארכיון . 43

מ-הקיבה"א,שלהפועלהוועדמזכירות ," 76מס'

 • 1948בנובמבר 12

הפליטיםבעייתשללידתהמורים.בני . 44

 , 1991עם-עובדתל-אביב: . 1949-1947הפליטסנים:

ישובים 369עלהמחברמצביעשם , 596-582עמ'

ישובים 46מהם:שננטשו.ברחבי-הארץערביים

פחדבשלשנטשוישובים-52ו ,גורשושתושביהם

שהופצולהפחדהשמועותמערכתאוכיבושםמפני

 .וצה"לה"הגנה"ידיעל

 (ו:

י= 1
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לויתןעמוס

אירועיםספרים,מוספים,

אותה.לאבדעלוליםאנורודףיפה! ,לךמצדיעים

הצדעהמופעביטלישראלעסל~י)(אואמניארגון

בגנותשאמרהדבריםבשלירקונייפהלזמרת

התנצלותה,אפילוהסרבנות.ובזכותהכיבוש

המופעאתולקייםהגזרהרועאתלבטלבניסיון

מי'אוהציבורעזרה.לאשנים,שלושציפתהלו

אותהלקבלמוכניםשליחיו'להיותשמתיימרים
זמרתבתורלאאבלהמלחמותזמרתבתוררק

יפה.לך'מצדיעיםאנוהמלחמה.נגדמחאה

יפההייתלאמעולם .שירתךואתאותךאוהבים
יותר!

 ...לצחקקממשיך

הצבאחולשתבגללקרסהלאהמועצותברית

בנטלעמדהשלאהכלכלה,חולשתבגללאלא

שמתחילמהגםוזה .הבינגושיהחימושמרוץ
והמלחמה.האינתיפאדהנטלתחתכאןלהתרחש

הציבורכאשררקיתממשלשינויהסיכויאולם

שרוןאריאלאלאשלום,סילבןשלאלהביןיתחיל

להרוסממשיךההרסאישאזועדלקריסה.אחראי
תרבות,מוסדותשהתמוטטות(ייתכןולצחקק.

במיוחד).אותומצחיקהואמנותתקשורת

ידינו?ועוצםכוחנו

חוקרשאינוהאו"םצביעותעלקובלתישראל
פארקובמלון(בדולפינריוםאצלנוהפיגועים

האמתאבלבג'נין.מעשינואתרקאלאבנתניה),

חקירהשוםרצינוולאביקשנולאמעולםשאנו

ונהגנושמו"ם)שהואאמרנו(שהריהאו"םשל

עתהלנו.יעמדוידינוועוצםכוחנושרקלחשוב
יכולכלשאיננוהקשהבדרךלומדשרוןאפילו

האמריקאים,לחציבפנילהתקפלנאלץוהוא

אתולשחררזאביהשררוצחיהסגרתעללוותר
כעםמדינה,השגנונרדףכעם .מבידודוערפאת

וחושךאהבהעלהערותארבע

אהבהעלסיפורעוזעמוסשלהחדשספרועל
דבריבהםדברים,מעטלאכברנכתבווחושך

דברים"עלכיכתבאפילובן(מנחםרביםשבח

מסכים.אנישלרובםנובל")פרסמקבליםכאלה

להעיראלאכולו'בספרלעסוקרוצהאינילכן'
הערות:ארבעעליו

א.

כתיבהכותבכשהואבמיטבוהואלטעמי'עוז,

מחקהכשהואכלומר'מטונימית.בשפהמימטית

במסירתה.לדייקומשתדללומוכרתמציאות

חטיבותעשויהספרשלהגדולרובוהמזל'למרבה
אצלהביקורי' ,'ט ,'חפרקיםדוגמתכאלה,

בשכונתקלוזנריוסףהפרופסורהואיוסף,הדוד

תיאוריתפרוזהשלמופתשהםבירושלים,רחביה

שלבביתוהספרייהתיאורבמיוחדיפהסוחפת.

הגבוהיםהספרייהכותליארבעת"כלהדוד:

קצהוועדהחדרמקצהמכוסיםהיווהנרחבים

סדוריםאךודחוקים,מצופפיםהספרים,באוצרות

כהיםכחוליםכרכיםשלשיירות-שיירותהיטב,

בכמהוכסף.זהבחיקוקיעםושחוריםוירוקים

ספריםטוריששנילכךהצפיפותגרמהמקומות

מדףעלזהשלגבומאחוריזהלהידחסנאלצו
גותיותאותיותגושישםוהיואחד.עמוס

כתבי-גושיוהיוטירותצריחיכמומסולסלות

תפילהוסידוריומשניותגמרותעבריים,קודש

ומעשיות,ואגדותמדרשיםואוצרותהלכהוספרי

וחלקתאיטליהואצטבתהעבריתספרדאצטבת
תנועתשלשלוחותיהושארברליןמאוספי

ספרישלמרחביםעלמרחביםוהיוההשכלה,

המזרחימיודבריישראל'ותולדותישראלחכמת
הנצרותותולדותורומאיווןותולדותהקדום

 ,) 60<עמ' " ...והחדשההקדומה

מעטלאעוסקשהספרמשוםחשוביםגםהדברים

 .גיבוריונעיםבהםהללו"במרחבים"
ואווירתהריחהחשוביםמהספרים,יותרועוד

הדודשלהענקיתספרייתו"ריחהספרייה:של

והמגרההמאובקניחוחןחיי:ימיכלאותיילווה

חרישייםעיוןחייריחנסתרות,חוכמותשבעשל

אובדומייתרזים,כבדנזירחייומסוגרים,

ההגותבארותממעמקיונושבתעולהמחמירה

תיאורואמיתינפלאכמה ,) 59<עמ' " ...והחכמה

"עלעצמו:קלוזנרהפרופסורשלדמותווכןזה.

כתפיועדמכוסהעוברית,בתנוחהמצונףהספה,

-אדומותמשבצותגתמסורקלהצמרשמיכת
פניורבץ'סקוטי'חילשלכחצאיתירוקות,
עצמו'יוסףהדודמשקפיו'בלאוילדותייםיחפים
קצתנראותהמוארכותעיניוכילד'וזעירצנום

חלושותאלינונפנףהואאבודות.וקצתשמחות

ביןורדרדחיוךוחייךהלבנה-השקופה,בידו
(עמ' " ..המחודד,הלבןזקנקנולביןהשבשפמו

61 (, 

בזיכרוןשנחרתהשלמה,מדויקת,חיה,תמונה

שנים.עשרותלפניילדבהיותוהמספר

הסופראמו'אביו'על-בספרכאלהמקומות
שאולהמשוררהתגוררו'שבביתוזרחיישראל

הדודבביתכשמעדפעםשהרימוטשרניחובסקי

יכולאניהיוםשעדריחהביתי'החזק("ריחו

<עירהנהדריםרובנופרקי ,)" ...לולקרוא

הם-מאודרביםועודפניה>האםשלמשפחתה
ומרתקת.למהנהבוהקריאהאתשעושים

ב.

כותבהואכאשרבמיטבו'אינולטעמי'עוז'
מטאפוריתבלשוןמודגשתאקספרסיביתכתיבה

הואמציאותלתארבמקוםכאשרמוטעמת.

למשלמשמעות.ולהטביעמציאותלסמלמבקש
שלישראלבארץומותהחייהעלבספר'ו'פרק
בקשרהעובדותאםאפילואשרשלומית,סבתו
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אותןלהפוךהעזרצונוהרינכונות,אליה
הפתיחהמשפטכברבאמינותן.מחבלתלסמליות

לכך:רומז
כתבתיהאמת.עלמאיימותהעובדותפעם"לא

סבתיסבתי:למותהאמיתיתהסיבהעלפעם
קיץביוםמווילנהישרלירושליםהגיעהשלומית

עלאחדהמוםמבטהעיפה , 1933בשנתחם

עלהססגוניים,הדוכניםעלהמיוזעים,השווקים

רוכליםצעקותמלאותשהיוהשוקקות,הסמטאות

פרגיותוצווחתעזיםוגעייתחמוריםונעירות

שלמדממיםוצוואריםרגליים,קשורותתלויות

ואתכתפיהםאתראתהשחוטים,עופות

שערורייתואתמזרחייםגבריםשלזרועותיהם

ראתהוחפירות,הירקותשלהרעשנייםצבעיהם

ומידהטרשים,מדרונותואתמסביבההריםאת

<עמ'מיקרובים"מלאהלוונטסופי:דיןגזרחרצה
41 (, 

מטאפורהרקלאהיאמיקרובים"מלא"הלוונט

לפיאלא,המציאות,עלמספריםבכמהגדולה
אךהיאלמעלה,הפסקהשלהפתיחהמשפט

"האמת",אתהמסתירהכביכול"עובדה"בחזקת

שניםוחמש"כעשריםנמשך:אחריהשהמצוד

ריככה.לאמשפטהאתאבלבירושלים,סבתיחיה

עלציוותההיאלירושליםבואםלמחרתכבר
חייהםמימייוםכלעליולצוותשהוסיפהמהסבא

בשש,בוקרכללהשכיםוחורף:קיץבירושלים
כדיהדירהפינותכלאתבפליטהיטבלרסס

למיטהמתחתלרססהמיקרובים,אתלהדוף
הבריוםתוךאלגםולרססהארוןמאחוריולרסס

כלאתלחבוטכךואחרהמזנון'רגליובין
והכסתות".המצעיםהמזרנים,

לרססבשש?בוקרכלכך?כדיעדהאמנם?
 ! ?מקומותאותםבכלבפליט

כימתבררכולה.האמתלחקרהגענוטרםאבל

העיקר'היאבמיקרוביםסבתאשלמלחמתהלא
קיץביום,פעמיםשלוש ... "מותה:אופןאלא

רותחותאמבטיותשלושלעשותנהגהוחורף,

בתובהיותה ...המיקרוביםאתלבערכדיכמעט,

גבירתיקרומהולץ,הדוקטוראותההזהירשמונים

הלוהטותהאמבטיותמןתחדלילאאםהיקרה,

 ...לךלקרותחלילהשעלוללמהאחראיאינישלך
שלה.האמבטיותמןלהיגמליכלהלאסבתאאבל

נפטרההיא .מדיחזקהחיתההמיקרוביםאימת

וכדיעובדה",הואשלההלבהתקףבאמבטיה.

ל"אמת""עובדות"ביןכאמור,נבלבל,שלא
שלישסבתאהיאהאמת"אבל :הסברעוזמוסיף
העובדותמהתקף-הלב.ולאניקיוןמרובמתה
הניקיוןהאמת.אתמעינינולהסתירנטייהלהןיש

אותה",הרג

החבויהלאמיתה,האמתכללאעדייןזוגםאולם

מצרףשעוזהמעמקיםגייתמפסיכולובפירוש

היאהאמת"ושמאהנדוש:הפסיכולוגילפירוש

סבתאחיתההלוונטשלאיומיומפנילאכי

מפנידווקאאלאגופה,אתומטהרתמספגת

 ...שלהגופהמפני ...המפתיםהחושנייםקסמיו
אלאהיולאסבתאשלהניקיוןפולחניכלאולי
חגורת ?וסטריליתהרמטיתחללחליפתמין

עצמהסביבפרזלהשסבתאאנטי-ספטיתצניעות

בארץ'הראשןמיומהמרצונה,בהוהתבצרה

כלאתוהשמידהמנעוליםבשבעהוהגיפה

המפתחות?",

מיקרובים,מלאמזרחגםמדי:יותרקצתזהובכן'
אמבטיותשלושגםבשש,בוקרבכל~ליטגם

נגדסטריליתצניעותחגורתגםביום,רותחות

הלא-מודעתהסיבהשהיאהמתפרצת,חושניותה
זה.לכל
יצירתועל"המספר"בשםבמסהבנימיןולטר

הקיבוץהרהורים,ב:(כרךלסקובניקולאישל

כותב:מכיר,הסתםמןשעוז ) 1996המאוחד,

לסקובבכךמהסבריםנקיהמסופראת"להותיר

מסופרהמופלא,הרגיל,מגדרהיוצאאמן.רבהוא

שלהפסיכולוגיההקשראבלהדיוק,במירב
הואחוריןבןהקורא.עלנכפהאינוההתרחשות

אותם,מביןשהואכפיהענייניםאתלעצמולפרש

החסרהתהודהרוחבאתהמסופרמשיגובכך

בהסבריםהעשירעיתונאילמידע(כוונתולמידע"

בסיפורים>.דלאך

שפעאולםבפיתוי'לעמודקשהלעוז
מחלישותאך-מסבירותהמסמלותהמטאפורות

זוחולשהאמינותה.תחתוחותרותכתיבתואת

היאזאתובכלבספר'בשישיםבטלהאמנם
משמעותייםבמקומותולפעמיםושםפהמופיעה

כותב,כשהואאמו.שלהתאבדותהכמומאוד

המרתףבדירת"לדעוך"החלהאמוכילמשל'
הפחגיגיותביןבירושלים,והטחובההדחוקה

ריחותהיוםכלמוקפתהכבושים,והמלפפונים
כייבש,ושתןמתבשליםדגיםכביסה,כרוב,

עוני'אבדן'אסוןמוללעמודאולימסוגלתחיתה

לאאופןבשוםאבל'הנישואים,חייואכזבות

הרי ) 251<עמ'"ההתרפטות"אתלשאתיכלה
אולםומשכנעים.עמוקיםחזקים,דבריםאלה

אוליכימכן'לאחרדףוכותבממשיךכשהוא

גםבושפגשבאופיה,מלנכוליתואיזהזההיה
ורחל,גבסיךניסןאוריטורגנייב,צ'כוב,בסיפורי

מסעיר'מאהבדבמותהמוותאת"לציירלהשרגם
עתיקהסדרתירוצחןמרזי'מאהבאחרון'מאהב

מכבירהוא ) 252<עמ'נכזבות"נפשותשלהיומין

בטובתו.שלאמטאפורות-מוטעמות

:ךן,
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כתיבהשלסרגבאותובשיאוהואלטעמי'עוז'
ולהפרזה,להגזמהלגוזמה,מלאההצדקהבושיש

כשרוןלוישהקומית-גרוטסקית.הכתיבהוזו

הפליאהשלישיבהםצב(וכברזהבתחוםגדול
כסוגבומכירשאינוחבלומהבו>להשתמש
רביםמקומותבספרישכתיבתו.שללגיטימי

כאלההםאםלדעתאפשרתמידשלאאלאכאלה,

המקומותכללמעשה,באקראי.אומכווןבכוונת

(כוללבהסמלהאובהכללהעוסקהואשבהם

ואףהומוריסטייםהםלמעלה>סבתותיאור

מבקשהואכאשרלמשל'מעיקרם.סאטיריים
בראשיתהארצישראליתהחברהמבנהאתלשרטט

יורדסדרבעלכסולםמתארהואאותההמדינה,

חדשיםעוליםפורשים,מאורגן'יישובחלוצים,-
השניהשלבאתמתארהואכיצדהנהוכדומה.

בסולם:

היישובעמדלחלוציםמתחתאחת"דרגה

הקיץ,מרפסותעלבגופייה'דבר'קוראיהמאורגן.

החאקיאנשיוקופת-חולים,ההסתדרותפעילי

והלבן'הביצייההסלט,אוכליהיישוב,וכופר

הסולידי'החייםאורחהאחריות,ההבלגה,חסידי

העובדים,מעמדהארץ'תוצרתהיישובכופר

מתוךחריפיםהלאהזיתיםהמפלגתית,המשמעת

מעל'ותכלתמלמטהתכלתתנובה,שלהצנצנת
 .) 17<עמ' ", ..נמל!פהנמל!פהבוניםאנו

תיאורלמשל'-אחריםרביםתיאוריםוכן

מהאוסטר:שלהשכונתיתבמכולתהדילמה
גבינהאומהקיבוץ'תנובהגבינת-לקנות

ערכיאחדמצד ...ליפתא?מכפרערביםפלאחים

שלא-ההומניזם?ערכישנימצדהציונות,
דמותכולםעלמאפילהאבללהזכירם.נוכל

שמתהזושלומית,סבתאשלהאלמןהסבא,

קומית-גרוטסקיתפנינההםשתיאוריובאמבטיה,

החלוהסבתאמותלאחראחדים"חדשיםאמיתית:

ומופלאיםהסועריםסבי'שלהאהבהחייללבלב
גילהלי'נראהכךבזמן'בוובערךמאוד.עד
לפניעודהמין.חדוותאתושבעהשבעיםבןסבי

סבתאשלהלוויתהאבקאתלמחותשהספיק

מנחמות,המוןסבאשלביתונמלאנעליו'מעל
 ,) 138<עמ' " ...בדידותוהודפותמעודדות

אבלצ'כוב,אתזהבספרולהזכירמרבהעוז
הגדול'הנשיםמחזרהסבא,שלשדמותודומני

 ...הערביםאתלטרנספרהמציעז'בוטינסקי'חסיד
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אריגים, ,קלוזנרז'"אלכסנדרהסעודית,לערב

כוחמיופה ,אימפורטרקונפקציה,הלבשה,

צוירה-ומתווך"כלליסוכן ,מוסמךמסחרי

גוגול.שלבמכחולו

אישיתעבריתחיתהאלכסנדרלסבאכימספרעוז

לושיתקנומוכןהיהלאאופןשבשום ,משלו
ספן,לקרואהתעקשלספרלמשל,כך,אותה.

קראלהרגלתספונת.ולתספורתמספנהלמספרה

מתקומםבובספרפרקאותוריגול.קבעדרך

הוא ,מותואפשרותנגדוחמשהתשעיםבןהזקן

כמוהו:מאיןמבדח

 ,צעירחיילאיזהבקרבנופלוחלילהחס"אם
נוראאסוןזהנועשרים,תשע-עשרה,בןבחור

זאת-בגילילמותטרגדיה.לאאבל-ואיום

וחמש,תשעים,בןאניכמואדםבןטרגדיה!כבר

מה,נוריגול,כבראצליזהלחיות ...מאהכמעט

לשנותפתאוםככהיכולזהמישנה,מאהאחרי

כלבחמשיותרלקוםלאשלו?הריגוליםכלאת

עיתוןלאלחם?עםמלוחדגולאדושלאבוקר?

 ,) 144(עמ'טרגדיה!"חם?צ'איכוסולאטיוללא

מיבשאלהאבקסיסליעלזוהריעלביןההשוואה
שיקולעלמאפילים ) 12.04.02 ,יותרסקסית

עוזעמוסשלהחדשספרועלרשימתוגם .דעתו

כישצייןאף ) 08.03.02 (וחושךאהבהעלסיפור

נמשךזאתבכל ,נובלמקבליםכזהסיפורעל
בסוגיותמאשר(רפואית>במציצנותלעסוקיותר

ספרות.

בדיוק"לאבכותרתמוכתרתאףרשימתו

חוץלשאלהנדרשהואשבההתאבדות"

התאבדהעוזעמוסשלאמוהאםספרותית,

מרכזית"חידהמסבירה:המשנהכותרת ?באמת

עמוסשלרגפיההנירעמודי 600מעלמרחפתאחת

שהצליחחושב"בןאמו?התאבדהלמהעוז:
 ,עצמועוזשמספרהמפורטהסיפורמתוךלפענח,

הספר.שלחשיבותועלהראשוןבחלקהמבקרבן

ספרעלנובללפרסלהמליץאפשרכיצדשהרי
ושפתרונםשינהנדודיהםהמרכזישנושאו

 ?רפואיתבתאונהמסתיים

גמורז'ילואידך

•ורב • rנ

,. 
שבוה'פרקהוא ,לטעמי ,בספרמיותרפרק

שלהטוב"ו"הקוראהרע""הקוראעלעוזכותב
אוטוביוגרפי"מההשאלהעללהשיבומנסהספרו
 ,מביךפרקזהושלי?"בסיפוריםבדיוניומה

 ,הרכלןהמציצןהרע,הקוראעלבמיוחד ,ודבריו
הואהרע"הקורא-המחברבחיילנבורהמבקש

הרעהקוראשלסיפוקו ...פסיכופתמאהבמין

והמפורסםהמהוללשדוסטויבסקיבכךכרוך

נטייהבאיזובמעורפלנחשדובעצמובכבודו

מוטב ) 38(עמ' " ...ישישותולרצוחלשדודעכורה

כלל.נכתביםהיושלא

הפרשןגםלהיותבטובתושלאעוזנסחףשוב

מעונייןהרעהקוראכיההגדרהיצירתו.של
הטובהקוראואילו ,למחברהכתובשביןבמרחב

יפה,היאלקוראהכתובשביןבמרחבמעוניין

כמולאחרים,זומלאכהשישאירמוטבכללאך
בדיה,"עדות,שבמאמרוקלדרוןלנסים ,למשל

שניעליפהעומד ) 10,4,02(ספרים,ביקורת"

שלוקולההעובדהשל"קולההעיקרייםהקולות
 .בספרהבדיה"
לאחרקראתיקלדרוןשלדבריואת(הערה:

הבחנתוכילינדמהדברי.עיקריאתשכתבתי

סוגיביןבהבחנתיתומכתלבדיהעובדהבין

בהעוותי),שציינתיכפיהשוניםהכתיבה

חורקבן

'בןבמדורובןמנחםשלבכתיבתוחורקמשהו

שבדרךמעריב,שלתל-אביב''זמןבמוסףחורג'

מעטלאנהנהוגםלקרואאוהבאניכלל

ענייניםשלאחרונהאלאהספרותיות.מאבחנותיו
 ,למשל(ראה,חרמנות,ועדמרכילות,אחרים

כשהיההעולםמןהסתלקה,שאמושהבןמהאת

אתשנה, 50במשךלהביןהצליחלא , 13בן

הרבה"הענייניםוהאמא.האשהשלהמוותסיבת
נפשיים".פחותוהרבהוכימייםפרוזאייםיותר

שלובסיועהשבספרהתיאוריםסמךעל

(הוצאתמשפחה"לרפואת"האנציקלופדיה

שלמעיניושנעלםמהאתבןמאבחןבוטא>,

סבלהאלאהתאבדה,לאאמוכיהשנים,כלעוז

תרופותנטלההיאלהירדם.מקשייםהכולבסך
 ,בןמסביריודע,אינושעוזמהאולםמרדימות,
אחריפעמים,הרבהמחוללותכאלהשתרופות

אפאתיה,שינה,נדודידווקא ,ממושךשימוש

הואהללוהסימפטומיםלכלהוכחות .ודיכאון

שינהנדודילה"היוהספר:דפיביןבשפעמוצא

ראולחייההאחרונהבשנהכיעדוהורעושהלכו

כלוגםחזקיםכדוריםלהלרשוםשוניםרופאים

עוזטועהבןשללדעתו " ...שיקוייםמיני
האחרונהבשנהכיכותבהואכאשרבמסקנתו

נהפוךהועילו",לאוההרגעההשינה"תרופות

יצרוהן ,הועילולאשהןלא"זהבן:כותבהוא,

משבר",עדאותווהביאוהמצבאת

מסכםבאוטוביוגרפיה,הזוהמרכזיתהסוגייהאת

כללמדובר"לאהבאות:במיליםבןמנחם
תאונה ...תרופתיתבתאונהאלאבהתאבדות,

נטילתשלשניםבמשךוהצטברהשהלכה
ומוסיף:הטרגי",לקיצהשהגיעהעדתרופות,

וממילאהכימיה,חיתהזוהנפש,חיתהלא"זו

שארוכלוהאבהבןעצמםשעינוהעינויכל

כאילוהתאבדות,סיבתאתלפענחהסובבים

העינויכלמודעת,בהתאבדותמדוברהיהבאמת

כאב".עדמיותרהזה

הואהריהרופא,בןמנחםצודקאמנםאם ,ובכן

מנחםשאמרמהאתרשימתושלזהבחלקמבטל

אתמעשירהסדרותיהשתיעלרסלינגהוצאת

בפרסומיםבעבריתהתרבותביקורתמדף

אתלגמוראפשרתמידלאומתורגמים.מקוריים
שהםמכיווןמקרה,בכלאךספריה,עלההלל

שניהמלאכה.עללברךיש ,רציניחסךממלאים

פוסטמודרניזםבאחרונהאורוראחדשיםספרים

בסדרתג'יימסוןפרדריקמאתכברהקלאסי

אדון,התענגות,עבדהמאמריםואסופת'ליבידו'

ובביקורתבפסיכואנליזהומזוכיזםסאדיזםעל-
בכימינייצחקבעריכת'פטיש'בסדרתהתרבות

צבעוני.ועידן

בצורהערוךואינוומוקשהקשההאחרוןהספר

לשמוראוימבואעדרכהואהקורא.עלשתקל

בספרים,כמקובלבסופומרכזייםמפתחורעיונות

גירתנסועוסקשהוארקלא .גומסו

(כמומלכתחילהמורכבותפסיכואנליטיות

לאורבהןדןשהואאלאמאזוכיזם> iסאדיזם
דרךמפרוידהחלשונות,גירתפסיכולוגישות

פוסטמודרניותלהשקפותועדודלזלאקאן

נפר.דלדיוןראויהמהןאחתכלאשרומיגדריות,

 ,לסוקרואפילואולבקרואתיימרלא ,לפיכך
אחדעםחלקיתלהכרותזוהזדמנותאנצלאלא

שהגותו ] Gilles Deleuze [דלזז'יל ,ממשתתפיו

מרכזימקוםתופסדלז .אצלנומוכרתאינהכמעט
מאזוכיזם" i"מאזוךהספרשלהראשוןבחלק
זכר-"הצגתממסתופרקיםשניתרגוםהמביא

מחברהואמאזוךפרןזכר(ליאופולדמאזוך"

בהוצאתבעבריתהופיעבפרווה,ובוסהרומן

וכמהמזוכיזם>המונחנגזרשמשמו , 1998גוונים

הואשבה ) 1967 (דלזשלהמסהעליו.מאמרים
מן(הגוזרולמזוכיזםפרוידפרשנותעלחולק

בשיחדרךלציוןנחשבתהסאדיזם),

המאזוכיזםאתלראותתובעדלזהפסיכואנליטי.

תרמההפוסטמודרניתופרשנותונפרדתכתופעה

הפסיכואנליזהמידיהתופעהאתלחלץ

כמוגוריתמיגייהכסוולהתקבלותה
מיכלשלמאמרה(וראהולסביותהומוסקסואליות

המסמןשלובפילתועלייתובספרפופובסקי
מאזוך>.

עללהבינוובניסיוןדלזעלהרבהיודעאיני

לכללטובהבהקדמהנתקלתי ,יותררחברקע
 , 17גיליוןוביקורת','תיאוריה(בחוברתהגותו

הקוראים.עםלחלקהשמחשאני ) 2000סתיו

ספרומתוךפרקיםתרגוםמקדימהההקדמה

פרספקטיבהומעניקהמישריםאליןהפילוסופי
הפסיכואנליטית.לפרשנותוגםפילוסופית
אלאאומר'זה'מהשואליםלא"אנובהקדמתם
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ועדיאזולאיאריאלהכותבים ,,פועל'זה'איך

צרפתיתלהגותהמובהקיםהמומחיםמןאופיר'
 1925- (דלזז'ילהפילוסוףכי ,אצלנומודרנית

גואטריפליקסהפסיכואנליטיקאיעםביחד ) 1995

בפריזהמשותפתבעבודתםהחלו ) 1992-1930 (

יחדוכתבו 1968מאיאירועיבצל-60הבשנות

ספרםמישרים,אלףאתגםובהםספריםארבעה

ב-שהופיעחברתית,מבחינהביותרהרדיקלי

הגדוליםהפרשניםמןשנייםעםוהמתמודד 1980

ופרויד.מרקסהמודרניותשל

ה"ריזום",היאבספרמרכזיתמושגיתמטאפורה

rhizome <דשא,עשב,שלסוגהוא<צרפתית

לושאיןוהסתעפויותקוויםשלסבךרשת,
בכלבזמןבוצומחוהואסוףלוואיןהתחלה

השםבעבריתיותרלומתאים(אוליהכיוונים.

הריזום"אינג'יל").בערביתומקבילתו"יבלית"

בשוםאותולקבעאפשרשאיאנרכיאירגוןהוא
כפוףאינוהואממצה.בתיאורלהחליףאוצורה

"מעמד" ,"םע""מדינה",כמולמסמני-על

המסמנת ,"ץע"המטאפורההואניגודווכדומה.

בסבךהתנועהיחסים.שלוהיררכייציבמערך
אוהחי'בגוףוירוסתנועתכמוהיאהריזוםקווי

תהליכיהמחוללתתנועהבשווקים,הכסףתנועת

התרוששותתהליכיאווהבראה,מחלה

"שטף"בפיהםקרויותאלהתנועותוהתעשרות.

] flux [ הריזומטית.התנועהשלמיוחדהבטשהן

אוכלוסייה,שלשטפיםעלמדבריםגואטריודלז

מצוקות,עוני'עבודה,כוחדימויים,כסף,

אלמנטיםשלריזומטיתתנועההואשטףוכדומה.
איבדהושהמערכתשלהםהקודאתשאיבדו

לשליטתה).להחזירם(ומנסהעליהםשליטה

ומדענידעותהוגיכימעירים,ואופיראזולאי

שלהמבנהאתלפענחלמאמץמצטרפיםחברה

הריזומטי'אופיםאתלבטלובכךאלהשטפים
צמודיםלהישארמשתדליםגואטריודלזואילו
מבליקוויהאתלאפייןעצמה,התסבוכתאל

 .כלשהוכיווןאוצורההשטףעללהטיל

אדיפוס>אנטיבקודמוגם(כמומישריםאבלף
כאחדהמוצגפרוידעםוגואטרידלזמתמודדים

בההחשישלהמרכזייםגיםההר

"העץ".בדימויהשבויההסטרוקטורליסטית

טיפוליותסיטואציותמשחזריםהםבספריהם

הטקסטביןפערישכיוטועניםפרוידשתיעד

פרוי,דשלהפרשניהטקסטלביןהמטופלשל

בטוחיםלמסלוליםהטיפוליהסיפוראתהמוליך

התעלמותתוךהאדיפלית,הסאגהשלומוכרים

התבניתלטענתם,אומר.שהמטופלריבםמדברים

לסטרוקטורהמובהקתדוגמההיאהאדיפלית

זאת,לעומתמראש.מוכרעיםבהשהיחסים

אלאמבטא,הואשאותוסמוימודלאיןלריזום

מושתתתשאינהחדשה,מגיאוגרפיהחלקהוא

כלומרהיעשות","יחסיעלאלאייצוג,יחסיעל
תהליךאחר.לדבר-מהאחדמדבר-מההיהפכות

אחתיציבהמנקודהמעבראינו"ההיעשות"

מהשלבהמעברכמו-אחרתיציבהלנקודה

אובפסיכואנליזה,האנאלילשלבהאוראלי

התהליךאלא-למרקסיזםמפיאודליזםהמעבר
קוויםלאורךהמתרחשתריזומטיתתנועההוא

שלרבלמספרבו-בזמןהמסתעפיםהטרוגניים

כמומראש,ידועליעדמתנקזותשאינןאופציות

שלהתרוששותקרב,שלהתנהלותלמשל'
ההון'בשוקמתנועותכתוצאהוסוחריםפועלים

(דוגמאותקפקאבסיפוריהמטאמורפוזותאו

מישלשלברומןכמואי-ודאותמצביהמזכירות

בושעסקנוהאלמנטריים,ים pי pהחלוולבק
הקודם).במדור

כיטוענים,הם ) 1972 (אדיפוסאנטיבספרם

המהלךאתפרוידחיסלאדיפוססיפורבאמצעות

מהקשרהמיניותאת'כשניתקהחלשבוהרדיקלי

באזוריםאותהופרשוהרבייההמיןלארביהבלעדי

דלזשלבמושגיםכולו.הגוףפניעלאורגניים

תהליךהואהמיןמאיבריהמיניות'ניתוקוגואטרי
ל"שטף"אותהההופךדה-טריטוריאליזציהשל

ל"תת-מודע".אותהומקשרהגוףאתהחוצה

כמנגנוןמתפקדהאדיפליהסיפורזאת,לעומת

ואתהתשוקהאתהמדכארה-טריטוריאליזציהשל
שהטרנספורמציותהיררכימבנהתחתהתת-מודע

תפיסהלפימנוהלתהמיניותמראש.קבועותשלו

שובהמועליתתיאטרוןכהצגתפרוידשלזאת

לתתלחזורמבקשיםוגואטרידלזבעודושוב,

ועודפותייצורעלהמבוססחרושתביתכאלמודע

 .צפוילאלמשחקומרחבחירותהמבטיחים
האמנציפטורית,המשחררת,הגישהכירואיםאנו

מרכזיתהיאוהממשטרת,המקבעתהגישהלעומת

המרוכזתפסיכואנליזהבמקוםלכן'בתפיסתם.
ראוילסימןודיבורהתנהגותכלוהופכתביחיד

מישריםאבלףוגואטרידלזמציעיםלפרשנות,
שסע,ריבוי'כמחשבת"הסכיזו-אנליזה"את

שלמקרטוגרפיההבנויהוהמצאה,שוטטות

להםלקבועמבליוהיעשויות,מרחביםקווים,

אתעוקפיםהםעדיפויות.סדראוקבועערך

הפסיכואנליזהשלהמועדףהאתר-המשפחה

ומתחקים-השטפיםכלשללקידודוהמפתח
ושטפיםחברתיתהשקעהשלשוניםסוגיםאחר

מיליטנטיות.בקבוצות

ואופיראזולאישלבהקדמהמעניינתנקודה

הפסיכואנליזההבאים:בדבריםמצויה

שלשטפיםיצירתעלמבוססיםוהקפיטליזם

ידיעללשלוטמנסיםהםבהםוכסף,מיניות

טמוןשהיההמשחרר'היסודוכךמחדש.ארגונם

נשחקבקפיטליזם,והןבפסיכואנליזההן

וכאניות.מגמותהופיעוובמקומובמהירות

צורותשתישלהגבולקואתמסמןהסכיזופרן

חומקהואקיומושבעצםמפניהאלה,הארגון
אתלכלואהמנסהקבועהארגוןצורתמכל

קבועחתרןהואהסכיזופרןאותם.ולכווןהשטפים

דרכולזרוםלשטפיםנותןהואסדר'כלתחת
פרוץ.והחוץהאניביןשלווהגבול

השניים,שלמהקדמתםלשובאפשרזובנקודה

למאמרהוביקורת',ב'תיאוריהואופיראזולאי

בספרפרווה"באשה"קולאזולאיאריאלהשל

"הפסיכואנליזה,שם:כותבתהיא .שלפנינו

המיניותאתאמנם'שחררהוגואטרידלזטוענים
אךהגניטליים,הרבייהלאיבריהכרחימקשר

התענוגשלולכללהחסךלחוקאותהשיעבדה

שדלזהתשובההיאהגוף-ללא-איבריםהחיצוני.

לשעבודשלוהחלופהוהיאמאזוךמתוךמחלץ

פירושוגוף-ללא-איברים ...הפסיכואנליטי
חסרתתנועהשלשטףבתורהגוףהתהוות

חסימתם,מובהקים,אירביםשלמחיקהמעצורים,

בכלמופיעיםמינייםשאיבריםכךמקומם,התקת

האופציהאתבתרבותמסמןהמאזוכיסט ...מקום

הגוף-אתלייצרמתמידבאופןשמחפשמישל

 .) 60-59<עמ'ללא-איברים"

ומנגנונימהלכיכלאתכאןלשחזרמבלי

לנוניתןלמדי'המסובכיםהמזוכיזם-הדלזיאני'
גוף-ללא-הסופית:מטרתואתלהביןלפחות

זורמתדרכוספציפיים>מיןאיברי<ללאאיברים

משוחררתריזומטיתתנועהשלבשטףהמיניות

הריזומטית,החשיבהמתקשרתכך .כולובגוף

עםחשיבתועםדלזז'ילשלחברתית-כלכלית
המיניותועםהפסיכואנליטיתחשיבתו

 .גמורז'ילואידךהמאזוכיסטית.

שלהנרקיסיסטיתהמסהאתאהבתילאב.ב.

ביקורתשלמקרה"עלצבעוניעידןהעורך
ואתהספרבסוףהעברית"בספרותנרקיסיסטית

בביקורתשלמעלההאיזמיםשלהמהירהיישום

בכלנמצאלמדינההאהבהמנגנון ... "הספרות:

הואממנו'לחמוקבעלילאפשריבלתימקום.
בטלוויזיה,ברדיו'בקולנוע,בספרות,נמצא

הממון'עתירותבפרסומותובלכתך'בקומך
מכיוון ...באסלההסרדינים,בקופסתבמקרר'

'שלפניאדיפליטרוםאירועהיאהמדינהשאהבת
נטולהואהסובייקט,היותשלפניהשפה,היות
 ,, ...מקוםובכלזמןבכלומתרחשומקוםזמן

אשר"נשיםבדיאגנוזה:עוסקאפילוצבעוני

:ווי
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הקולהלאום,מדינתידיעלבדעתןשלאנכבלו

להביטדי ...פרוורטיאבשלאלאשלהןאינו

רזושרימזורדליהשלהכבויותבפניהן

שנהמשלושיםלמעלהכברחדשותהמקריינות

 " ...זהכואבענייןלהביןבשבילהאומהבשירות
 .) 261 , 259<עמ'

ועלצבעונישל(הציונית>המדינהפאראנו:תעל
שרי(אגב,להלן.ראההחדשים,האקדמאיםשפת

האומהבשירותחדשותמקריינתלאשניםכבררז

תרבות).חדשותלעתמעתלכלאלא

מהמדינהנגעלים

היההעברית""מצבהעצמאותליום'הארץ'מוסף

טוריםבוהיושקראתי.היפיםהחגממוספיאחד

שפתהאקדמיה,שפתהרחוב,שפתעלאישיים

שפתהספרות,שפתהחדשות,שפתהעיתונות,

"מעמדעלנרחבותתחקירכתבותבוהיוהאהבה:

שמותלעומתפעליםכשפת<העבריתהפעלים"
"איךהיום),הספרותמדשדשתשבהםותארים

העבריתחלחול<עלמחסום"בערביתאומרים

<עלשנייה"שפה"עבריתהשטחים),שללערבית

המידות"של"שאלהבישראל),הרוסיתדוברי

<עללנו"היהמה"אזהבורסה>,שלהעברית<על
משאליםהיולשפה).הבידורעולםתרומת

עורכיםסופרים,בקרבהזמן")עלחבל("כוסית

המעצבנותהלשוניותהתופעותעלציבורואנשי

מילוןהיועליהם:החביבותהתופעותועלאותם

הביטוייםומילוןמצב"),("איןהמעודכןהסלנג
וחידוןחינך")שסר("קלישאותבשימושהאסורים

"יאללהעדביצים"(מ"הקפתהגדולהעברית
רוזנבלום,דורוןשלפתיחהמאמר ,וכמובןביי").

ו'של"מותההשפהשלהרגישהסיסמוגרף
הנזיפה".

מהאלאלצטטאוכללאהזההנהדרהשפעמכל
החדשה,האקדמיהשפתעלטאובגדישכתב

הסעיףשלהסיפאעםהיטבמתקשרשזהמכיוון

אתאוהבשאני(ומכיווןצבעוניעידןעלהקודם
כותב).שטאובמה

החדשים,האקדמאיםשלהעברית ,בכןו

וצוננת,מחוטאת"אנטיספטית,היא: ,כהגדרתו

רוצהלאהיא ...מרקחתבביתממוזגאווירכמו

סכיןלהיותרוצההיאאובייקטיבית,להיות
זאתנוצץ.ביקורתיסקלפל ,אלחלדמפלדת
אובססיהכלוכמו ,לטוהראובססיהעםעברית

ישראלים,ישראל, ...גועלמתוךנולדההיאכזאת
כלהחדשים,האקדמאיםאתשמגעילמהזה

הכיבוש,רקלאכך.אחררקבאה'התיאוריה'

שלהמכסיםגם ,הליכודרקלאהעבודה,רקלא

העצמאות,ביוםהזיקוקיםהמנגלים,הקוטג',

החדשותתיכונית,היםהשמשפסח,שלההגדה

 ...אותםמגעיליםגזופזסלקום ,מקול-ישראל
אותםמגעילה ,נכוןזה ,לכלמעלאבל

 ...בהםנוגעתשהמדינהאותםמגעילהפוליטיקה,
ההמלצותבישראל.הזאתהשפהאתהמצאנולא

שםבאמריקה,ניסויהרצתאחרימצרפת,באות

גמרילשהפךהאקדמיהשמאלאתחיטאההיא

עכשיוויכוללאנושימעלהתעלההוא ...אנורקטי

מופשטים,שיחבשדותלרעותממנו.להתעלם

מהרואין-שיקפחותלאזה ...משפה-ויאטניזון
הזאתבשפה ...אוניברסיטאיאופנהערוץ ,לשוני

הבנייתשל'אתראלאאינוהאנושיהגוףאפילו

המתקייםסובייקט'איןהריובכללתשוקות',

האנטיספטימהשיח ...לשיח'מחוץא-פריורית

הפוליטיקלישלההדברהחברתנולדההזה

נקילעולםנסוגבפוליטיקהשנכשלמהקורקט.
השיחואתאנטי-ופוסט-קולוניאלישיחשכולו

מלוכלכת.נשארתשהמציאותבזמןלנקותקל

 ,וטוהרצדקשלומשכרתנעימהאשליהזוהי
לשוניתזכוכיתמאחוריבעליהאתהכולאת

 • " ...משוריינת

שרתסמדר

הירחבת
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 ם~~~דיה;~יא 7ת, 1~נכ~לינ:ו~ת, 1ל.אןלא~~יםס~:ר;תכק
ד:ר;ת~ל ו~ר~~ ש;~~~ 'יכנ;ע~~~~ 'י~ג~ 1 !~~~דז:יי י:·ע·~~ד~

ס~לאי'~ת~~~ילהס~;ם~ת"םים. /v ;~ס~ין;,זה,זה םיל.ע?~~~~וים
ו:~דע.ק. 1ןךנ 1j ~זך;תע;ת 1תניזהההחדיםבהישגיו

: -: T T • - -"." -: : T • • T • • 

~יר' 9 ז:: 1~נ t ~ , 1 ני.r.א~~

 יי.r.~~~ש 1ר wסע.~יס;
ש, 1סקדכ;~ית

 1נ ,.r.לע,ב;ן~קןא ;מ,ע~

ןה. vכ

מרחבית""שירההמחזורמתוך
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טאבוריגגיאור
שרוןאורימגרמנית:תרגם
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עלבעיקרבמהפכה,הזמןכלשיחקנושבהתקופה,יתהה
מושלםמשחקמקוםהגבוהים,הצוקיםביןהגלרברג,

לפנילמקוםשהגיעגרמני'בישוףהיהגלדלמהפכנים.

הםכתגובהלנצרות,ההונגריםהפגניםאתלהטבילכדישניםאלפי

פאול'אחילדבריההר.במורדאותווגלגלוחביתלתוךאותותחבו

אבלמהפכני.מעשהזההיהכמנהיגנו'ומשמששניםבששממניהגדול

בישופיםלדחוףחמש?בןבקושיכשאתהמהפכנימעשהבדיוקמהו

העשיריםמןלגנובהבא,החודששלהמשחקייקראוכיצדההר?במורד

שכסיסמהלינראהעדיין , 70בגילכיום,(אפילולעניים?לעזורכדי

בלתיקוראפאול'אחילנוהציעאוקטוברבזרזיפירעה>.לאסיסמהזו

המשחקשםהיהוהפעםמשחק,לשחקמהפכניים,כתביםשלנלאה

פאולמנוטינגהם.השריףנגדוהאמיצההקטנהוכנופייתוהודרוביך

ביותר,הקטןואני,השריףאתשיחקהשמןשמיץחוגורוביך,אתשיחק

הסלעים,ביןחוגואחררדפנוהגוף.גדלהנזירהקטן'ג'וןאתשיחקתי

אתעליויקשוהנופליםשמכנסיוכדיהשלייקס,אתממנוחטפנו

פאולאחיאבלעליו'הלבליכאבעץ.עלאותותלינוואזהבריחה

לעשיריםמחולקאמר'העולם,מהפכנית.באלימותהצורךאתהסביר

תמידהםהז'נדרמיםוז'נדרמים;לשודדיםמרהבאותהאוועניים,

להיותרוצהאניאתה?צדבאיזההטובים.תמידהםוהשודדיםהרעים

חמש.בגילאפילוקל'לאדברבכך'רוצהאניהיוםעדאמרתי.טוב,

אותושלחדשהגרסהעםפאולאחיהופיעשנהבאותהיותרמאוחר

כמובןרצהפאולכוסחו.ואגואיםפשוט,היהלאכרגילהציוותמשחק.

 .הצארלהיותנותרולייןלבעלעקשחתהשמןגוהרסטלין'להיות
אניאבלנצבטהאףזלגו,דמעותצאר",להיותמדיקטן"אניסירבתי.

לחבורה,קרחת-טיפוסעםרזהצעיראיזהפאולגייסלכןמעמד;החזקתי

מניירבכתרשוחדהשמןחוגולנין;שלדמותועלשהשתלטהס,

אתדברשלבסופושיחקתיאניהצאר.אתשישחקכדיגומיובשרביט

חמהבדמדומיסבא.שלהשבוריםהמצבטבמשקפימצוידטרוצקי'

אבלשיניים,בצורתסלעהחורף,ארמוןאתותקפנוהשמןבחוגוירינו

סטלין'מלבדאחרולאסטליןלהיותרציתימסופק,הייתילאאני

העקומהידושעםאהבה;שירכמונשמעהאמיתיששמומברזלהאיש

כללעניים.לעזורכדידוארכרכרתשדדהיפהפיותהגרוזיניותועיניו

שלא?אולהסתיים,צריכיםהמשחקים

מלשחק.לחדולמאיתנורביםמסרביםולכןעצוב,זההרגע,מגיעכאשר

... 

., -
. : ·~::''; 

.. 
. ... .,:, ·. 
• • , Jו' • • ., · 

.-: ,'. 
, .•. ·.· 

חבריםרקגחבמפללשתףמאודמקצועישזהפאולאחיהחליטמזהחוץ

היהשתמורתושלו'האחרוןהפנגואתהוציאהשמןחוגושמשלמים.

כמושאלותעליוהמטירהואמוחלב,היהלאבערבחלב.לקנותאמור

פאולמכןלאחריומייםהודה.חוגולעשות.נוהגיםז'נדרמיםשרק

הזינדרמיםהפוליטית.המשטרהאלוהובאנוספרמהביתהוצאנוואני

היה 11בגילשכבר ,פאולאחיחם.שוקולנווהציעומאודנחמדיםהיו

עדייןהואהמשחק.אתלשחקהמשיךגדול'משוררדהיינוגדול'שקרן

לעשות:שתכננומהבכלהודהכןועלמהפכניםתכסיסיהכירלא

דמדומיעםהורטניבאדמירלולירותהמלכותיהארמוןאתלפוצץ

עצרוהחביביםוהז'נדרמיםהביתה,נשלחנומכןלאחרשעתייםבוקר.
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בסרמיכאלאיור:

חם.שוקוקיבללאהואאבא.את

חמישיםלפניהיהזהחותכות.שינייםללאהביתהחזרבבוקרלמחרת

ושובפחדושלתקווהשלמשחקהסתיים,לאעדייןהמשחקאבלשנה,

המלאהשליהספריםבכונניתמסתכלאניכאשרהפח.דלמרותתקווה

שקרהמהעלבוגריםומאודמבריקיםרציניים,הסבריםאותםבכל

הגלרברגשלהסלעאתרואהאניהפחד,ושלהתקווהשלהזאתבמאה

כז'נדרםפעםזה,אחרזהשרודפיםומבריקים,רצינייםמבוגריםועליו

שהפכו ,סטליןכמושודדיםהםמכולםהגרועיםאךכשוד.דופעם

וחסל.התפוצץשההרעדלפחדהתקווהאתהפכווכךז'נדרמיםלהיות

 •פרשנות.זוהשארכל

:גמולוחגסעודת
~ 

c=: 
==== ~1 ~ 

ושישהטובהאשהלוהיוג'ורג.ושמו ,עניסופרהיהיה

לאשג'ורגמפנירקלארעבוכולםהםנחמדים.ילדיםה
בעליל.בלתי-מוכשרהיהשהואמפניגםאלאהצלחהנחל 1

בלתיהיהשלוהידכתבהגיוניים,היולאפשוטסיפוריו

אתכתבשנהאחרשנהשצריך.כמולכתובידעלאאפילווהואקריא

מכתבבצירוףחזרווכולםהספרים,להוצאותאותםושלחסיפוריו

 .בשבילובמיוחדשנוסחסירוב,

אופעם!""עודאוהטוב"אלוהי"אח,לחילופיך:כתובהיההמכתבעל

סלים?"קליעתתנסהלא"מדוע

העבודהמחדריצאהוא-המולדחגלפניהיוםזההיה-הימיםבאחד

אמרהיקרה,""אשתיקרנו.ופניובבית,היחידהמוסקהחדרשלו,

לעצמנולהרשותיכוליםאיננורבותשניםזההאהובים!""ילדיהוא,

לארוחתאפילומספיקלאהכסףהשנהאשוח.עץלאאפילומתנות,

שםהאכזרהעולםבשביללא ,סיפורכתבתיזאת,בכלאבל ,המולדחג

בפניכם.אותואקראוכעתבשבילכם,רקאלא ,בחוץ

כדישעותארבעשנדרשועד ,כךכלארוךשהיה ,קצרסיפורהיהזה

עלוב.היהוהוא ,להקריאו

קרקורמלבדנשמעלאודברחג-מולדדומייתבחדרהשתררהכשסיים,

לקחההיאהסיפור"אתלי"תןאמרה:אשתו .ילדיושבעתשלבטנם

גרגיריוכמהמלחקמצוץהוסיפהלחתיכות,אותוקצצהלמטבח,אותו

חגסעודתחיתהזוקדרה.בישלהובמזווה,לההיהלאמזהיותר ,אורז

שבעים.כולםהיו ,ארוךסיפור-קצרהיהשזהומכיווןשלהם,המולד

שאכלתיטובהכי"הסיפוראמרה:נטשה,שמהשבילדים,הקטנה

 •מעודי",

אתנהעלהעלתצפיותמתוך:

George Tabori 
Betrachtungen ueber das Feigenblatt Fischer 
Taschenbuch Verlag 

היגר 20בגיל . 1914 •בבבודפשטנולדיהודי'עיתונאישלבנו Iטאבוריגגיאור
מחזותכתב-60וה-50הבשנותכסופר.תחילהבכתיבה,דרכווהחללאנגליה

ב-ונובט.קזאןהיצ'קוק,עםעבדהיתרביןובארה"ב,בבריטניהותסריטים

במיטבובייםלאירופהטאבורישבבארה"ב,ממושכתשהותלאחר 11969
ובמאימחזאיכשהואכיום,ינננו.פרסזכה 1992בשנתשלה.התיאטראות

בטוריקבועקבועבאופןטאבורימשתתף Iבתיאטרוןעבודתובצדשם,בעל
המולד"חג"סעודתמרגמניתהמתורגמיםהסיפוריםהרגמנית.בעיתונותהתרבות
וחיבוריםמאמריםאוסףאתנה,לעהלעתופיותמהספרנלקחווז'נדרם"ו"שוטר
 Suddeutsche Zeitung , Die Zeitבעיתוניםשנים 15במשךשהופיעו
ואחרים.
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חימנזואמוןחואן
בנג'וושמואלרגולנטשמואלמספרדית:

מתוךקטעיםחמישה

ואניפלטרו

 ) 1958-1881 (חימנזואמוןחואן

ישועיספרבביתהתחנךבספר.דהמשורריםמטובי

האזרחיםמלחמתבימיסיביליה.שלובאוניברסיטה

מכןולאחרהפוליטיותדעותיובגללמארצוגלה

האנגליתמהרומנטיקההושפעבאמריקה.התיישב

 .כאחדוקלאסירומנטיהואחימנזוהגרמנית.
אללחושים,מעבראלבריחהמעיןניכרתביצירותיו

משהובוישובאדם.שבבהמההמופלאיםהיסודות

בפרסזכהטאגור.רבינדרנאתההודילמשוררהקרוב

שלשםלוקנהואני""פלטרו . 1956בשנתנובל

כאחד.המבורגיםועלהנוערעלונתחבבמופתיצירת

 ז??;ר~סנוף . 19

~לןךה qמףל~ל .ר;צ~~-ןי~~מ~ד~~ים~~י~יס~ידי~צף~ה ,ה~ך~~~ןהמ~קי~ה,יא ry~ה ry .ה; 9מ~

ף~קף~יםממף~ריםמק~~יםומ~דחיםוס~~~ים :ט~~~ף~~די~הה rמ;_רת-ס~ד~ים wףרריךה q ~מ~קי~ה

ףמאירה.עזהלחה,ח~ףתבאין;השלוהרגעאתמנשימים
-: • • :• - "."T •• T -•• : • T -ז-: • T 

ית- 7~לף~ל~נף~ל;ה;ל.ך ,ת;ר; nמ~~עידיו ט~~~אךם-מ~קי~ה , ;ר~ל~ל;ת. f~ימ~קי~ה~זם 9~ק י~~

ס~דקי ;נ;ר~~ף , ;ע;~~דמ;~ים~לף f ~~~ךא;ת~יו~ת~~דינףת ~י~~~~לים,-9ףך_ררים~ד~רזpים ם:~

מףצלים.מי-דםש;פעים
: • •• T -• 

~י"דהד~ל;תע;~דים~נףר~ע~~כלס:ה~ד~ה~יא. wוסרב , ר~~~לא;ת;ה;~רס.ר~ע ל~~ , ר~~מ~ק;ם

~~ידנרנף.};ירת 9ו~~ל.גה~ידם;~ית,יא ry nדגף~ת-מ~;~ה wומ , ;מ;~ד ר~.ע~ר w ~~~ס~רב ...דטףש~ךמ;ן

 . ·•.-חתכי . 20

~ o ד~מ-ז~~מ~~יונזם ;ר?ל~נזםקנף P ת;ךמ~ר~נרי.סר;~א;דידי~לf רדי~ry ~~ל.ינף ה;ר~~ w נזירהה;

~ ry מ;ןד-מךרר'~י~ה~q ת~~ך~ךרןה, ~ ry ~ t ס.~;~ךה~תןמ~י~ה q :נף~ים

 ?;נ~~סר;~א~נזיו' ן;,~-

~ q קךיס~q לףt לי- םי~~~~~ןגף~ם,סב;ת 9 ~~טף~ים~ry ףן~ש;ף~~ל.ה-מךרר' 7 ם~~~ף~~~יםךףry י~ה~

~ q ךיry ידינ;זקאת~;ויםקבף;ת-ם~ry ליםמ~דים~~להלא-ףקי'ס~ה~הףא~ך~הףמףסש.חבר~ןםם~~
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ד~ובתסדי~סיר~ליע ,ם:ד~~ל;ח~פ;~ץר.ןהחף~ים, fרף frדיו t ד~~~גףם, , ז~:סר;~ה .ה~:ד;,-ת 1~~חף
 .;תיו yמזך;

• : T 

ךח~חילמךם~ןמ~;ע~ת ף~~סב;ת, 9 ~~ךת 7 ~~ממtיףב~ת~ת~יר ryמ~צףע,~לנ'עם f ש~~סר;~א;דידי

 ...לףם p:דה ..~ך~נ:וית: f די~~~ס:ה?~עם~~עם .ף~ךיןיוע~מ;נכיו~תלדוק
על ...וזפתדגהמלףחה,ףבצהריח-יםשלנדיפהבירת-המח;ן'אףאליה,אלבכנפיההביאההרףחיר.דהערב

T :• ."" -זT T • •• -•: T •: T : • T: •: - • T -• : T ••• •• T T • : T T T ::• :• -

ס:הך:רקגל 9~~~ה-~יוב-לילר f~ךחיב.:ז~ך;ד~ל~פףף~ך~ם p:~~י·מנכפף~ים~ךאףמ~~דיםמ~~ןבע pך

ר~ע;ת-~~עיסןרף~ש wר~י·מ P .ת;,~~סע.י~יו fקןנףת Qf~נףף~~יטבש;בסל;ר~מל.ורס~,·םמ~רקמ~~י

ס:ה;דידי ...לףם p:דה ..~ך~נ:וית: fק;ךאס:המ~~יך~לףבףש;ת, p:;ת n ~~פ;ל.טס:ה~עם~די .ן~ 9מ~מ;~ד

~רח.י-מלילרף~~יז ...~י ,י~ ,י~ :ח~~~ס:ה~ז 9מ~מ~נזירך~לף ,,~~דף ז~~-ר~~ fת-מ~;ע w~י q ~~סףק

 :ית~ך~נ:ו fק;ךאמ~~יס:ה
 ...לףם p:ןה ....לףם p:.ןה
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חגג . 21
בסרמיכאלאיור:

מ~ג.ןהסמ.דה,~תמ~רחי~הה, r ~~סמ~~י~ה~תלחףשתף~ללאמ~ג.~ל~לינכלא~ע;לם , ;ר~ל~~סה,

מט;דליםמנ,;םרי a ~~ללמט-מ~~ש f~זקד~ים~יר~ר~י~יםשףכ;ת, qמ r~ןךג;ת-סע.דרו~ליו~~~ינזים

די p:מ~ך~פ;ת~ת~דים Q ~ף, 7~~דףע · ;ב~~ב:בק-מ~יי~~דבריםקך~נכם, f~~~אגף~לף p: ,ם:~ Wמ תן~~~

ס.דנף f~דדד~ים ה~~~ p: מ-לר~~-י~;מ~~מ~ג!עלל~י;ת~~לא~ה .ר~~~מ~לדק~ים:~יעף םי~;~ס-י~~

f מפ;ע.ם?ל~נף~ק~ילf ה~~ס. ~ :p ןן~ים~n מ~~דרים םי~ד~~~;קf ~~ש~~ךף 9 ~-י. ry 7ם;n מ:פל:על~ים

מובדסז: ,ע~;מ ,מ~;ר- ;ל~נ!t:נףק; f~סי:פ'למ;~ים, 7 ~ םי~~~~~:~נזיםן ry ~ ,ת;ר~ qמס~ח.רים,מ~ג;ת

ק~¾המדב:ה~ין;ל~~~יםפ;קךתא;ת;~ית-מק~ך;תע.ז'א;ש;ך'~י.ןהנןםמ~~ךר;תלק;ת q ~~בףךי·סע.~ים

ך~ןהזp~ןrז~תמש;ךקת~~סדנכrז,~ה 7ענןםל;נ;ת lJ ;זr~~ך~י~ים~ין טע~~~ ,םי~~~~לף~ח;ןה~פף~ה

f צ;~יםלי-דעת~~rחסע;~ךת~י;ה 9נןםמ~סר ;ז?f מ~~ל~סt ;ים 9 ~ח~~ ry ת~ן~ן 7ב;ןך ז;~ ה~~~ם~
מעינינףהביתנעלםהגגמעלףמפנמת.סףמיתעגלה,שבתגףי-אהבים,פראיתאהבהא;של;;:פלי-הגגינה

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

:p מז;ך~יםמס~יםעל ג~מ-ה~~~לןגף~~,;ת~~עדל~פ;תמו~ר~ה~ךנכף.ס:ה~לףry:p מרבףךים, ,ה~~ןך~ןם

דףע w ~כנ~~א; ,~י ,,r.לךא;לי fמשקת~זןףג;~ע ;ר~ל~~סהמ~ג.~ז ;י~: fמ~~טע~מ;מ~זסר~~ים,
:p ;מ~ב.נןםא;מךר;ךנןם ן;ש~~מ

+-
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עילחגחשער . 23
-ז---

 ה~~~מ~ל י~~~~ת ה~~~ד;ש, wמ~דט;די;ךח;ב~ל ה~; ncrןאךךע;~רס:ינ:וימ.~קב,~לה;ן?ים~ס:ינף~עםנ"ל

~~ןו;ת ה~~~~ד קס~~~ע~מ;ער w~זp~נכז-מ;~דז:רי.כל p:דמ~יט r ~~~~ף~מאלה, ה~י~:נכ~ל 9 ~ ,ער wמ~ל
ןר:קז:וילא~~ע;ןםה, if ~~בךס~הךךרי;ךךת ה~; ncrףןאךר .סא:? 9~דגףלס~למפ;~ה~~ילי;~אף;~ך~דים,

 ...ב;ן
T 

~ךזpיםךקירנ:וקןה~לף p: :;ל~חף;המ~ך~ים ם:~ Wךא;סםנ;ףא;ת;ער w מ·ת~;~~~עדלךא;תיב ryף~ך~~לא~ה

 ;ר~~על~יש p:מ~תלךא;תס:הר w ~~ד ...מ!עףלער wמ~ז ה~~~~~הד~ע.ט~זpך~ה·ע.י~ינףמכל~ת~ים n;9סיף

~נכזף~ד~דף~יםאף~ן~ה,~לדמ~~ינ;ת~ל;ס~ל~;ע;סיסעלדנכנףר-מד~~יםז wדנ:ו~ר;ת-~ד;מ;ת cr ת;פ;~;מרעל

ר;~ה qס~מ~קי~הע pךעל~ר;י;סל;ס~לךמ:רקנ;ךד crס~~לי~ט;סך~תד~ל·ךי;~ידט;~לסא;ר;ת~תלךא;ת

האדמדמה.
T - : --: T 

ס:הר w ~~מ~רףע,נכ~תףע.י-ד~י;~יעל ,ל;מ;נכי q ~ער. wל ם~~~ס:ה~לא ,ק; n ~~ליא;~ריםסיףע;;די-מ.~קב

~לה;ת,ל;ם q~ל ;ת~~~מ~ ,~~ינ:וי~~עםף:ק~י ,ם:~:~דדירים ת;, w~ל ,םי~ל~~~~ים~לער wמדרודמ~יע

כ.ל א;~~~~טףםי;נ:וי ry ~מ!עףלער wמ~לנקרעם םי~~~~לףסל:קז:וי ,ת:~מ~ל:ש wמ~דרג;ת~ת~י~ףלרדת
ושלא-מדעת.מדעתנ;חשהיהשדמי;נימה

-:• • : • TT •• • --: :• • --

 י??"נז::חו~חרון . 24

ry הףא ';ר?ל~~הף:p י~ר ';נ;ש 7נכסתףן~ש ן~~~~שףס~ר~~ q נכ~ירליכ;סיס:p ר~ן~~ל' q ךיry ס~ת;ן. ;תך~~י

קןל;ת~~יםךסב-שףל:ם,כ;~עח;~שי;ךד·:ם,~ל ם:~~ק:~'ןבףש ;ל~~~ן·מ:ןקא;ת;ן~ינ:וי~סי ם;ל!~לי~ן~ה

~ת~דד?יםר wמ; , ;ל~~ז 9מזpרת wמ~ ,א;ר w~ד~תי !Vזנ!~י~יד~יס םי~~~~לףנכפףןים.ל;~~דבף~;לדים rדס;

ס~~~יםעם ל.ל~~ ryןא;~לף~ים, םי~?~~~ל~כרדי p:ס~:ןה~ל~יע ry ~עדקך~ס,~ל ה~??מד;~ה , ;נ?~~מ~~ר
 ...העשיריםשלנשמ;תיהםעל

-• : •• :• :• T :-• • 

 ,ק~ 9~ליי;ךע,~הףא~כ;ן~קןל;סיו. ם:~ Wמ~ת~ד.ע t ~א;מ;הף, f~יו~ת~ג~לזףןת;~י~הף~עז:וי wלא~ע;ןם

ס~ד~ה, , rסע. ...ד~~להם wמד~ריםכל~ר~ים ,;י~ד~ירר:ם, Qמ;רי q ~ס~ש~לה 9~זpיט;ע.זהףאר f;ת nד~א;
התגלמ1י;תלדין;הםאלהנ"ל-ת;ססים iiכצחים,ב"המרעננים, iiכנחמדים, iiכהםאלהנ"להאש,הרףח,המים,

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

~;לדים ,ת;ס;;כ~ ,םיר~~~י;ם~די~הף?חף ;ל~~ן·מ:ןק~לס~~~ים .ףך~ן~לימףת,קר'נ;קשףת,ךר'-.9~י~ל

 ת~~ד~ תע~~~ה 9ח; ן;,~ל~נ:וי~ת; .ה~יt~~מכלמ~~ןהלקראתר. ry ~ ם;ק~~~ל;ןה"לנ;ת"ים ryף~~ךס

המתנהלתאת;נ;'עלהאפלףליתהעירהאלנכנסהףאבלי-משים,וכמעטכ;בע,מעיל'גלימה,לבףשהשד;ת.
-T T • : T • : -- : • : • : • •• T : • •: T זז-:T -: • -:--• : -:• :• 

 ...מ;ת;לקראת ,ףש,: p:מ;הף f ,ה~~?

בקרובאורלראותעומרבנג'וושמואלרגולנטשמואלשלבתרגוםואניפלםרוהספר
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- ______ /ותשעשישים"התחייה" / ---::::::::-- ___________ 
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s 
~1 ~ 

______ 

שפייצחק

________ 

- - / ~~ ___ 
~ 

יחריבספק,ללאנזקיםשירגוםהפיזי,מותיכיסבור"איננו
קץ"לושתשיםודאיהרוחניתהעדרותיאךזה;עולם

יונסקו)שליומנו(מתוך

חמשתבמהלך"התחייה",שבסוףבטקסטשנאמרמהמרותל

בןבהיותו-עתשבאותההרגשהישהסימפוניהפרקי

במובנוהמוותאתלנצחמאהלושאף-ומשהושלושים

ומרוב ,אותוסיפקולאהמתיםתחייתעלהדיבוריםהפשוט.

ניסה-פחד!מרובצחקאפילוהואהשלישיבפרקנשמע!זהככה-פחד

קספרובכמו ,אישיבאופן ,לושמגיעעדמוצלחכל-כךשהואלהוכיח

באנו-דורס.המיםכמו-יהודילאכיאם-ועמוק,כחולברגמןשלבסרט

מספיקלאחייללעצמואמר ,, ,בשבילייפהמספיקלאהזאת"החיילת

החירשותי~ה-י~ה.פניואתקיבלההיאהתובלהמטוסישבמנחתאחריי~ה,

הואלדברבמקום-מבוכתועללהתגברלועזרההנחיתהלושגרמה

היאובעודהשמשמשקפיאתלהוהורידידיושתיאתקדימההושיט

אתלחפששנייהעשיריותכמהלוהיו(המתבקש>הצחקוקאתמחניקה

כחולזאתבכלהאםבקלוז-אפלדבוקצהריים,לאותם(המתבקש>הצידוק

זאתאתשמזכירמשהובהישזאתבכלהאםבעיניים,העצב,עמוק,

את-הקלוז-אפ!אתהמציאושלכבודהזאת-שנהבאותההרטיטהשהכי

 .ברגמןשלהפרסונה

התעקשתילאהמיםבתוךלבסיס.בדרךבלגונה,עצרנוזאתבכלאבל

שחמטכמועליגדולהיהעמוקהכחול· ,ראויהרגשתילאכברכיאיתה

אבו-דורס.התנחלותקרויהשמושעלמחשבאותועם

עליושנכתבהלמוסיקהמאשריותר"התחייה"שבסוףלטקסטדמיתיאכן

הכישכזאת,קונטרפונקטית ,גבועלמתיימרת ,בומורדתדיושלמעשה

מוסיקהשרקכמולגרש,חושךלהשליט,מאיימתבהיסטוריה,שווה

 11 ,הצלילהיה"בראשית-לקנאלוישמהיהאלמוג(והמאזיןמסוגלת.

שנקראכפיהמיוזיק,שלסטיקהג'ויהחדווה,שלהצליל ,~רנילניאמר

הסטריאו).עללוותרולאבאוזניות,בחורף,בלילה,ובייחוד •שלוהספר

ra אחרי~הra מעטעודוהחומה"התחייה",המכונההסימפוניהעושה~ה

המצביאהואומאורגןנחושכמההחומהקולטתהראשונהבהקפהוכמעט:

לעומקמתוודעתהיאבשנייהרגליו.חילאתלעברההמצעידהמנופף,

בריבעיתוסחרחורת.בטןכאבשומריהמקבליםכאמור,בשלישית,נשימתו.

אבניםוקודחת,רועדת;מה, nכולהכולה,היאובחמישיתצריחיהמחווירים

-ובאולפןשבביתזה-האמיתישהקהלבעודכפייםמוחאותאדםלבעם

בסרכאלמי :ריוא

האוהדיםאזמשחקחיתהמוסיקהואםלנפילתה,עדשהואלרגעחושב

לאהםשריקותמרובכיהובקע,שהשערלרגעחושביםהיוהמושבעים

כולםומסתירים,האוהדיםעומדיםהשופטת.השריקהאתשומעיםהיו

בתפקידשיהודיפעםכלשמונףהדגלאתרואיםלאלכולם,מסתירים

הנחותואין ,בנבדלנתפס ,מדיקדימה ,מדימהרמגיעמרכזיחלוץשל

לאנוסים.

ניצחון"אבל ,היהודיהחייללעצמואומר ,, ,לימגיעדווקא ,כן"תחייה

פעם".אולילא,

ה-המאהבסוףנכתבההזאת(הסימפוניהכליםחסרולמאהלואפילוכי

אבלכישוריםלוהיוהסינתיסייזר).המצאתלפניכלומרעשרה,תשע

קספרובעלוגםמספיק,לאפעםאףהרצוןוגםמספיק,שלאמסתבר

ביןהמבדילהואהצריחשרקלהניחמותרכלומרצריח,שחסראומרים

אותוגם ,שאותוהגיבורבעצמולהיותשמנסההגיבורהשחקןלביןקודש

להחיות. ,מלהכילקטןהוא-לפחותזה,בשלב-

-מפלסטיקולאמעץלא-לוחסרהיהממששלצריחשלאאומריםויש
והרגישהמוגבלהמלךעםהצריחשלערבוב ,מהלךהצרחה,אלא

דעתהסחת ,פעמיחדאבלעקרבי ,חוקיאבלחתרנימשהו(והמפונק>,

שתהיהככלומתוזמנתגדולה-הצרחהשגםכנראהאבלבחמלהשמקורה

משהו(שזהתיקמשיגהיההואהיותרולכלמלהחיות,קטנהחיתה-

מהפסד).יותראפילומתעביםשגיבורים

שכברמהאתאישרכאילו-למחרתלחזורעלישפקדמברקהגיעבערב

רצועתאתפתחתיכאשרבהמראהחיתהעודהדקוטהעצמי.בכוחותהבנתי

החולעלאחרונההשקפהוהשקפתיהברזנטמושבעלונעמדתיהבטיחות

אשרהארץעלהשירואתהמיםשלהרשרושאתשמעתיוכאילווהים

מתרחקתשהיא-האחרונהביצירתורקאמנם-"הודה"מאהלואפילו

לעולם.ונגמרת

בעזרתעצמואתהחיילהצחיק ,,יורדים,כשהשחקיםבלילה,לא"גם

הואפעם!""אולישנה.באותההרטיטשהכימהמערכוןציטוטשלשיבוש

בחגורתתפסה-בוטחתאךזדונה-ענקיתקצינהשלידכאשרצרח

בסוףפעם!"אוליהמושבים:שביןבמעברפרקדןאותווהשכיבהמכנסיו

 •התחיות!"כל
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הביטויחופש

חופשבנושא:כנסהקטןצוותאבאולםיתקיים 13,00בשעה-29,5,02ב
למעןפיות,לסתוםבניסיוןלהאבקאפקטיביותדרכיםמציאתהניסוי'
האמנותתחומימכלנציגיםהוזמנולכנסוהדעות.המחשבההיצירה,חופש

והתרבות.

הוועדהיו"רוסגןהעירייהמועצת(חברוירשובסקימרדכיהכנס,יוזם

במסגרתהעירייה,מועצתיבשיבת 12,5,02ביוםהעלהולאמנות),לתרבות
להלן:החלטה,הצעתהמועצה,שלהיוםלסדרהצעה

מכלהמגיעיםהניסיונותאתדבאגהרואהיפותל-אביבעירייתמועצת
בפרנסתם.ופגיעההפחדותאיומיםידיעלאמניםלהשתקתעבר
ולקיומהדמקורסיתחרבהשלולהתפתחותהלקיומההבסיסהואהינסויחופש

והתרבותית.האמנותיתהיצירהשלוהתפתחותה

חייםאורחלקיוםרבותהתורמיםישראלאמניאתמגבההעירייהמועצת
מוראללאלהמשיךלהםוקוראתמגבה-ובמדינהבעירותרבותידמוקרטי

ואמיץ.חופשיבאופןהן'באשרדעותיהםלהביע
שלחייהואורחותלאופיהגמורבניגודעומדדעותהבעתלמנועניסיוןכל

קיומה.שנותמשךתל-אביבהעיר

להבין:לאהחירות
שחםלדוד(שנייה>תשובה

טעותתיקוני

א.

שםעוז-זלצבררג.פניהשלספרהבשםסערתנפלההאחרוןבגליון
בסערת.שנכתבכפיולאכמובן'רבלין,-ישארליםהואהספר

ב.

('עתרןאסשרוןשלחולואשתזרעלשביסיעקב-שישלבביקורתו
טעות:נפלה ) 266גליון ' 77

ידיעלנגזרו"החוליןלהיות:צריך ) 4-3(שורותהשנייהבפיסקה
כפיולאהקדושה",שלהיעדרהאתלצייןכדיחל"למשורשקדמונינו
בסערת.שנכתב

ג.

להיותצריךטעות.נפלהדולגויעקבשלבשירו , 266בגליון
כתוב:

f אז; w לי.זהאדז~
ט;ק,רב ttי; י~~

פ;ן~י~ךמ;זק~ה ז;~:ןם
ס,ןש;ת iJ~ר:ז~תז:יךאףזtם
ךי~טףםךךד

 י~~~ל;.זכ~יךף

בטעות.שנכתבכפיולא

פרופסיהבעליכיהייתי'סבור
להםאפשראיברגיל'אינטליגנטית,

הנקרא.בהבנתלטעות
טעותי.עלומעמידנישחםמרבא
מקובלתהעיקריתטענתוכיחורץהוא ) 266<גליוןתגובתובראשיתמיד
שלה,שהרישאטענתי,שלחלקיציטוטשלבאופןעושההואזאתעלי.

מביתפרקטיקהזוגםמושמט.הסיפאבעודטענתו'אתמקבלכביכול'
כמהכל ?לבנתהגב'שלזועליועדיפהשמאאוז'דאנוב.שלהיוצר
זומעיןחירותתרבותית",רבבמציאותחורין"בןשחםמרעצמושיחוש

עמדתי.להבהירשוב,אנסה,לו.ניתנהלא

פירושהאסימילציה,נראה.הבהקונספטואלית.שגיאהלימייחסשחםמר
ולאמאליה,נוצרתשזוגורסשחםמרואםקליטה.גםכמוהטמעה,

אחריאםלפלא,בעיניוהדבריהאאלארגונים,אויחידיםבאמצעות
אופןאתודוחהוכוונות,מגמותמסבירעצמומוצאהוא Iדורשנות

צודקמסתמא,לא?אוכפייה"היתההמשפטהנקלטים.אצלהתקבלותן
לכוחותנזנחוהעוליםכך.עלבדיוקמליןהיתה"לאכיבאמרושחםמר

בעוליםליצורבמקומה,היתההקונספציהאלה.יעלומהלראותססיכיים
הקונספציהשלבעוכריהואולםולתרבותה.לארץשייכותשלתחושה
עולמםעלהעולים,מןוהסתייגותרתיעהשכולהפרספציהמיןעמדה

עולהזהדברחדשים.תרבותיתזהותמרכיבילאמץויכולתםהתרבותי
תרבותםהשפעתמפנילחששהנוגעות Iבתגובתיהמובאותמןבבירור

שהפריחו"דעותבבחינתדארעא,כעפראמבסלםשחםמראךהעולים,של
ובשללגוריוןבבן Iהשארבין Iמדובר fובכןהאוויר",לחללאדםבני

שלדעות,סתםהאמנםערב.ארצותיהודישלבהעלאתםהעוסקיםבכירי
אדם?בניסתם

יוצרישלהדרתםביןשווהגזירהלגזוראפשרכישחם,מרמחדשועוד
בקולקלאסיתמוסיקהשלשידורהאיוביןהאתרמגלימזרחיתמוסיקה
כדברלמנותואמהרלאכיאםבעבורי'הדברהואחידושאמנם,ישראל.

למוסיקהייחודיתכרשתהמוסיקה,קולהקמתאחרישניםעודבה.שבבסיסו
 .שחםמרשלמדבריוכמשתמע Iבעינילצניניםהדברואין-קלאסית

מהובכלל'שם.וזעירפהמעטמושמעתמזרחיתמוסיקההיתהעדיין
מוסיקה,שלהשמעתהאיעלהסענהמוללהעמידשחםמרלעצמוראה

אתאיכותה,עללהתווכחאפשרשבהחלטאףלשומעה,חפציםשרבים
השוואהמולהלהעמידהיהמוטבלאכלוםדווקא?הקלאסיתהמוסיקה

ישהציבור?בקרבהםאףפופולרייםאחרים,מוסיקלייםסגנונותעם
פיעלשחםמרנהגלורגידא.התנאותשלמאבקיותר Iלטעמי Iבכך
גורס,הואאותה-המערבתרבותשלהמובהקיםמסימניההאיפוק,מידת

להעידתחת Iעליולהעידלתרבותומניחהיה-משהורליגיוזיבאופן
בעצמו.עליה

על"לשמורעצמובעינימחויבהאופקים,רחבתבנדיבותושחם,מר
ולהנחילבתרובתםלדבוקאוהב,שאיניבתרבויותהדבקיםאלה,שלזכותם
 ...עצמולודווקאלהנחילהרוציםשהיונניחרוצים",שהםלמיאותה
תרבות,שלזה,ובענייןשלו.זועלהעולהתרבותנמצאהסדםאופס,
מוקשים.זרועתלארץ-נדמהכך Iבפיקחון-שחםמרנכנסאחתום,ובכך
תרבויותישמשמעלרעותה,ערךכשוותתרבותבכלמכירהואאין

כטאוטולוגיה,הדברנשמעאםמתנצלואניאבל,אחרות.עלהנעלות
שלואתלקבועעליוןעצמושםאדםואיןתרבות,תלויענייןהיאתרבות
ביותר'מחשיבשחםשמרלמהבתכליתמנוגדזההאיןמאחרת.כגבוהה

 •והחילוניות"?והלירבליזם"ההומניזםהיינו'
עטרןאהרן
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ון,רזrויאט
מירוןכרמית

הקאמריבתיאטרוןתשם"במעונתהצגותמבחר

נכתבה(כברוגין""מרהטובה:ההצגהבפרסהשנהזכההעירוניהתיאטרון

מחזהבאותושגילםגובר'יוסיהשנה:שחקןובפרסזה>בעיתוןביקורתעליה
לפיכך .שלווהמגוונתהארוכהבקריירהוהמרגשיםהטוביםהתפקידיםאחדאת

ההצגותכללאאםגם-טובהעונההקאמרילתיאטרוןשחיתהלסכםניתן
גוין.מריורק:מביוהיהודיהאלמןשלברמתועמדו

לכלמיוחדת(הצגהקמע""הרבהיו:זהבעיתוןעליהןנכתבשכברההצגות
לאלהנתייחס-ורכישה"ו"דוניה"קופנהגן"המצוינות:וההצגותהדעות>
הביקורת.שבטאתעברולאשעדיין

תפאורהלבינסון;מיכהבימוי:לוין;חנוךמאתקומדיה"רומנטיקאים";
אולארצ'יקאלוןמקורית:מוסיקחתורן;רוניותלבושות:

אםגםלהעלותהוחובההתיאטרון'אוהבילכלחגיגההיאלדיןחנוךשלהצגה
אוולידנטל"ל"יעקובישווהאודומההמגירהמןשנשלףמחזהכללא

משלו'ייחודיתתיאטרוניתשפהלגבשכידוע,השכיל'לדיןחנוךל"אשכבה",
רומנטיתוכמיההחברתיתביקורתויגון'צער Iשחורהומורמשתלביםשבה

"רומנטיקאים"השםהאדם.שלהקיומימצבותיאורבאחת:הדרבים.פנילשינוי
בשנתלדיןכתבהזההעצובהמחזהאתמצב.שלהיפוכועלכמובן'מרמז'
מאו.דחולהכברשהיהבשעה , 1997

שלושהשוכביםעליה-גדולהמיטההבמהעלעיצבהתפאורן'תורן'רוני
המפורסמתהשלישייהשלהאחרוןהשלבחולים,גבריםושניאשהאנשים:

יחדוכולםאחרתחוליםבקופתחברמהםאחדכל-ולידנטל"מ"יעקובי
בקרוב.לבואהעתידלמוותציפייהתוךותחלואיהם,מכאוביהםאתחושפים

לדיןחנוךהעבר.לזיכרונותכברזההפכוהחמצותיהם,ואפילוחלומותיהם,
בעבודתקשהאתגרעםמתמודדלבינסוןמיכהמחזותיו.אתבעצמולבייםנהג

הפחד Iהצערתחושתאתלהעבירבידועלהאולםל"רומנסיקאים",הבימוי
הזוי.פיוטלביןוולגריהומורביןוהמשחקהסוף,שלפני
ליישםהשכילוקלאסיים,כ"לווינים"המוכריםהמעולים,השחל~יםשלושת

המשחקכומרןיוסףהמצוינת,חריפאיזהרירההמדויקת.הבמאיעבודתאת

בשלישייה,כהןאלברטשלמקומואתהממלאעמוני,וגבימצמררבאיפוק
ציני.ולפעמיםקודרהומורבמעטוייסורים,צערשלשלםעולםמגלמים
המפליאמפואר'עץההצגהבסוףהמגלהגדול'חלוןיצרתורןרוניהתפאורן
היא.נצחיתהפריחהואילו~ליםהאדםבניכאומר:ביופיו'

זיו;אלדדבימוי:לוין;חנוךמאתחיזוריםשלקומדיהורווקות";"רווקים
סנדרסוןדנימוסיקח:דר;רותותלבושות:תפאורה

עלעצובהקומדיהזאת ,-1999ברקלאורויצא 1985בשנתנכתבזהמחזה
שכאןבכךהחידושאבודות.ואהבותמציאותיבלתילאושרערגהבדידות,
ובהםמיטותחדרישניישאחתבמהועלמוכפל'הקלאסיה"לוויני"המשולש

חראבינולישון;רוצההזמןכלאבלמסעירה,כלהמחפשזניידוךשלישיות.שתי
אףאתמשיגאינואחדואף-בבילכהחפץאויסטווינדפלוציקה;אתרוצה

"סובבהחכם:המלךכךעלכתבוכבר ...~יןומו~אהגלגלסובבסובב,אח.ד
 .)א(קוהלתיגעים"הדבריםכל ...הרוחשבסביבותיוועלהרוחהולך
כפי-ומוותמחלותתה,מלוח,דגורווקות""רווקיםבקומדיהאיןאםגם

1
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1 

כומרןיוסףחויפאי'זהויוהעמוני'ביג :"וומנסיקאים"

וההחמצותהתקוותכלעםמאוד'"לוויני"מחזהזה-זיואלדדיהבמאשכתב
בית,"להקים ?והרווקותהרווקיםשואפיםלמהוכי .האפשריותהאנושיות
מגשימיםהגיבוריםאיןכאןגרביים",מתקנתאשהלידיתושיםלצודמשפחה,
המשעשע,החיצוניוהמעסהזיואלדדשלהמאופקהבימויולמרותזה,אידיאל
הנהדרברוךרמיפלוציקה,אתמגלמתבנאיאורנהמאו.דעדעצובהמחזה

ועידיתוהןאלוןעוד:משתתפים .חראבינואתמגלםאסוליןודבזניידוך'הוא
קפלן.
"זוהמלט:שלדודוקלאודיוס,המלךשלאמירתוהולמתהזאתהקומדיהאת
שלונסקי).אברהםתרגם(שקספיר,צוחקת"והשנייהבוכייהעין

חרנזון;דרורתפאורה:ובבימויו;הספרישמואלמאת"אקורדיונים";
כרושצ'ובחאכחתלבושות:

לדין.גיבורישלהיגונותמשפחתאללהצטרףבהחלטיכולהספרישלהמחזה
נושאהואהאלמנה.אמועםאפלבמרתףחיאקורדיונים,'מתקןאגסימתניה
גוין'מירהלושעשתהנוראעוולועלחטאשלאחטאעלכמוססודעימד

המעוות.אתלתקןוהמנסהאנושההחולה
משפחותביןמקשרוהאבודה,היפההישראליותאתגםהמסמלהאקורדיון'

אתנורא).מעשההעלילומתניהבנה<שעלאגסילביןהעוול>(גורמתגוין

ניתןאםספק-האנושיהמעוותאבללתקן'עודאוליאפשרהישןהכלי
אינואםוגםגיבוריושלהנפשלתהומותיורדהמחזהאיןאםגםלתיקון.
בעיקרומפתיעה,מרתקתהצגהמהווההואאינטלקטואליים,להישגיםמרקיע
המשחק.בזכות

זוהרמריםובכאב,ברגישותאגסימתניהאתמגלםהמעולהתבורידורון
ובהומור'במיומנותהעברגיבוריאתמייצגיםהוותיקכהןואלברטהמצוינת

בעלתודומיננטית,כפייתיתדמותמעצבתהערב,גיבורתמובטח,ג'יטהואילו
אפשרעברה.עםלהשליםומנסהמצפונהידיעלהמיוסרתם,יאפלצדדים
 •לראות.
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