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הזחחגליון

שירה,ספרימקריאתמתנזריםשלא-רביםקוראיםודאיישנם ,כמוני
רביםכךהכלשירהכותביעלמובהקים,שירהאוהביעללדברשלא

הכל-כךהפשוטה,התמימה,השאלהאתעצמםאתהשואלים-בארצנו
היומיתבעיתונותהמכר""רבירשימותמדווחותאיןמדוע-מתבקשת

ממכירתםמענייןפחותזהוכישירה?ספרישלמכירתםהתנהלותעל

ממכירתם ,להבדילאובישול?ספרילמיניהם,מדריכים ,עיוןספרישל
וכמהכמהאפילותשובה,ישכאןשנשאלהלשאלהילדים?ספרישל

שתיים.אוהערהרקנעירבהרחבה.כאןבכךנעסוקלאאבלתשובות,

הקוראיםידיעלמבוקשרומן>אונובלהגם(המכונההארוךהסיפור
גם ,המצוילקוראמוכרותסיטואציותיותרמציעהואכימהשירה,יותר

ללשוןצמודהיותובזכותמתמשכת,חייםעלילתלפתחיכולתובזכות
חברתיתקבוצהאושכבההמאפייןגווןבעלתלשוןעיתים ,הדיבור

היטבהמוכריםובאירועים,במקומותלהתמקדיכולתוובזכותמסוימת,
עודלומרכאןניתן .כללועםאוהמסופרמןחלקעםהמזדההלקורא

לקורא,היטבהמוכרלשוניברובדהכתוב-הרומןשלקריאתושבעת.
רבההקוראיםהזדהות-היסטורייםאופוליטייםחברתיים,מצביםועל

לא"הנכון"השירכישידיים.טקסטיםעםמהזדהותםוכמהכמהפי
עצם ,כןאם(אלאשביומיוםבדיבורלכןקודםשנוסתהבלשוןנכתב

יוצרהחדשהשירהשיר),שלמטאפוריחלקהיאשביומיוםהאמירה
עתרןלקוראזרהבהכרחשהיאשפהאותו:רקההולמתשפהלעצמו

הקוראאצלמעוררתהשיריתהשפהפעם.מדירומןשקוראלמיאו ,יומי
 ...בושסונטמייששמאחשדנות,אףעיתיםתהייה,דחייה,מורגלהלא
"חדשה",לשוןיוצרהשיראת,שהכותבמעניינולאגם,וזהמביןאינוהוא

את"מפענח"יותרהמיומןהקוראכאשרבלבד.זהשירשללשונושהיא
מיוחדת,הוויהשלחדשעולםלפניונפתח ,השירשלהלשוניהקוד
נכתבבההשיריתבשפהרקמוגשתלהיותשיכולהאינטימית,לרוב
 ...השיר

המדורבת",השפהשלהלשונית"הסיירתהמודרניתהשירהאתהמכניםיש
הפרוזה,ידיעלתאומץואזוהמקובלתהתקניתלשפההזמןבבואשתהפוך
זואבלמכר".ל"רביאףבחלקםשיהפכו ,והרומןהנובלה ,הקצרהסיפור

המכר.רבילרשימתהשירהספרישלכניסתםאיעלאחתהערהרק

 ,מעייןגלעד"פותח" ,בעבררביםלגליונותבדומההזה,הגלידןאת
באמירהזורמיםרעננים,שיריוהראשון.פרסומושזה ,צעירמשורר

פהטעון.חווייתיעומסשלתחושהומעביריםבוטה,עיתיםפשוטה,
כשמדוברנמנע,בלתיזהאבל"ראשית",שלטעםמשיריועולהושם

הדרך",שב"ראשיתבמשורר

פתוחה.הדרך ,רוץ ,גלעדרוץ ,ובכן

יJפי
•עה

שבושהשירים ,להעידלעצמימרשהואניבשירה,עשירהזהליוןחג
שראוימהבהםישכי ,זולמחשבהובהמשךלקריאה,מאודראויים

מחדש,פעםבכלפעמית,חדאינטימית,אישית,,אמירהשירבכלשיהיה

שניתןמשהו ,עיןכהרףחלוףבןאו ,מתמשךזמןשלחייםקטעעל
שלרקע,שלסיועמצריכהאחרתצורהכלכיבשירה,רקלהגדירו
שעלבמהעוסקהשירלא.השיר ...מתאריםתומכים,מסבירים,גורמים
''מה-הסיפוריבאמצעותלאהקוראאלהעובר ,הרגשי-נפשיהפרק

פעםלאמוסברת.היאאיןפעםלאעצמה.בהתרחשותאלא-קרה?!"
נוספים.דבריםבהלראותניתן
כדיתוךיםעית ,חתוךאלהמיומןהקוראיגיעדברשלבסופואך

 ...משורראותושלאחריםשיריםעלהישענות

תיאטרוןמנהל ,במאי ,פרופסורוקולנוע,תיאטרוןאיש ,יזרעאלייוסי

בשלהישםאישלוהמשוררית"הקריירה"אתהתחיל ,לשעברהחאן

 ,יותרמופנםמקוםבאיזהגםכנראה ,במוחיחרוטומאז . soה-שנות
ישמההקיץ",עיניאתעצמו /קמוטיםעלים"שנישלו:קצרצרשיר
מה,דברעודאבל ,אוליסתיו?שלבנלייםסממניםבעלשירכאן?לנו

לביןקץובין ,"ץק"לביןקיץשביןבקרבהחשלאמיחשוב:יותרהרבה
שלעיניוכאתעוצמיםהקיץעיניאת ...מוותלביןסתיוביןמוות,

(שצבעןנחושתמטבעותהמתעיניעלמניחיםמסוימותבתרבויותהנפטר.
ביןולהלךהגוףאתאתלנטושמרוחולמנועכדיהשלכת>עליכצבע
רווחבנושארכות,שורותשתיסמךעלועודעודלהפליגניתן ...החיים

 ...במיוחדובשירהבספרות
השירים .יזרעאלייוסישלהחדששיריוספראורלראותעומדאלהבימים

 .ממנוחלקהםהזהרןבגליהמופיעים
ראויהבהחלטששירתםנוספים,משורריםשלשיריהםמובאיםבגליון

לאהיריעהקוצרמחמתאךלהדפיסם,להלכבודוהאכסניהלאכסניה,
בהם.לעסוקהפעם,עלדגשהפעם,נוכל

פןאלכסנדרשלהמתמשךהקמבק

עודהקוראאתיעסיקהזההטוראבללשירה,מוקדשהגלידןכללאלא,
בנושא.הגיגיםבכמה

והיותרמוכריםהפחותשיריםבאחדהעוסקתמסההקוראימצאזהבגליון

"ירושליםהמתגרה:השםאתהנושא ,פןאלכסנדרשכתבמעניינים
ב-לראשונהוהודפס-30השנותבראשיתשםאינכתבהשירהקרשה",

לאורךבחייו:שהופיעפן,שלהיחידהמקיףספרוהופעתעם , 1957
פסולהיההמשוררכימיוחדת,התעניינותהשירעוררלאאז .הדרך

שפונקומשורריםפלא!מהוראההפוליטיות.עמדותיובשללהתייחסות
לחלוטיןנעלמו ,השמרני-קרתניהקוראיםציבורידיועלהממסדידיעל

עשרות-פןואילוהישראליתהחברהשלוהתרבותיתהציבוריתמהתודעה
מציפיםהתל-אביבי>צוותאמועדון(בהפקתלשירתוהמוקדשיםמופעים

ומובאותזכורותממנהשורותשירתו.עלנכתביםמאמריםהארץ:את
וקייםחיהזההמשוררכילומרניתןכמבוגרים.צעיריםרבים,בפי

 , 211דיזנגוףברח'מתגוררהואעדייןכאילוהקוראים,ציבורבתודעת

בתל-אביב. ,'גקומה
השירעםלהתמודדכאמורמנסה ,פןשלנכדתו ,אלוןהגרשלמסתה

לאשה,''מכתבפןשללשירוהשוואתוידיעלהקדשה''ירושלים
 ,-30הבשנותהואגםשנכתב

לספרותהמוסףכעורךתפקידובהקשרגםהזהבגליוןמוזכרפןאלכסנדר
המפלגהשלביטאונהזה,בשםיומיעיתוןפעם(היההעם""קולשל

מעורכותאחתשלב"מאמר-זיכרונות"-הישראלית>הקומוניסטית
הראשוןמיומוהעם""קולאתשליוותהילין:-טייבלום,עדינה ,העתון

דרכו.סוףעד

וולקובשולמיתפרופישלספרהעלהזה.בגליוןנוספותמסותשתי
פזמירימעידהארחיםוגרמניםאנטישמיםיהודים,-המכושףבמעגל

ואינוז'אנריםמערבהעבש,האקדמיהמחקרגבולותאת"פורץהואכי
משובחתספרותיצירתהיאהתוצאההמחברת.שלאישיתמעדותנרתע
 " ...מרתקהיסטורידיוןוגם

הסדרהאתסוקרארןדודמאודעדוהנערךהוותיקהדעותהוגה

אחרלהתחקותומנסהפועלים>,ספרית(בהוצאת"פוסטמודרניזם"
בתקופתשחלווהכלכלייםהתרבותייםהחברתיית,השינויים

הפילוסופית.החשיבהעלוהשפעתםהפוסטמודרניזם

 •הבא.בגליוןולהתראותנעיםסתיונעימה,קריאה
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הוצאתהלזטזם,בםימןצלקה:רן
עמ' 404 , 2002חרגול
נרקומן ,הרפתקן ,בלשן-ניניויותם
השב"כשלכורחועלומודיעבעבר

הואתדהמה;מעוררתלמשימהמגויס-
היסטוריון-ולדמןלינאיחובר

-נועזוהרפתקןנהנתן ,כריזמטי
צעיראברבנאל,גפנישללהכשרתו

מהירות,ונסיעותטייסחובבתם,

דתיים,ישראל.למלךמשיחתולקראת
שדיםורדופיפנטיםחילונים,
היריעהרחבהספראתמאכלסים
צלקה.של(האמנם)והמחויך

ללילה,טזבמקזםליברכט:סביון
עמ' 260 , 2002כתרהוצאת

"אתבוחניםהקובץסיפורישבעת

לבין ...אנושיתהתרחשותביןהקשר
'קיבוץ','אמריקה', .המקום"

'מינכן','תל-אביב','הירושימה',

טוב'מקוםוהאחרון:'ירושלים',
ללילה',

 ,בישראללגלותנשלחתהיאשבעטיה
בנו ,ובוהמייןרקדן ,בג'ואיובשנייה,

העמוקהקשראךהלל.שלהחורג
עםהואהשניםלאורךמקיימתשהיא
ג'ואי.שלואמוהללשלאשתועטל,

בחפציםשקזונההתזבנזנתמור:וריר

עמ' 63 , 2002עקרהוצאתכיהם,

רוחשות"הנמלים .ראשוןשיריםספר
אלי;צוארומגביהותהמקום/את

מישהובמלכתם;להביטרוכןכשאני
המלאהקומןיצאמחצרה;אולי

במפגיע;ידייםשתיוהריםוחישה;

 /אתלאסוףשצריךאמרכמולעברי;
 ,) 14עמ'('נמלים'וללכת"האישון

הוצאתהיםילרק,תלבוזגלו:שמעון
ריתמוסהוצאתהמאוחרהקיבוץ

עמ' 74 , 2002

למהזוכרלאכמעט"אנישני.ספר
לאכברזההאמת, ;לפה.באנו

תירוץ.;סתםהיאהלנה?/מעניין.;
אתלהכניע/הצורךכפייתיים.נעשינו

 /חיינו.כללהיותהפךהממותה;
במחולות-;צאו ;בחצוצרות.הריעו
טרויאה'('מלחמתהחול"לארגזחזרנו
 .) 59עמ'

המקזם,נזזריאהבתלחב:נועם
עמ' 111 , 2002חלונותהוצאת

וצלמגעפנים;תוויתזכור;ואיך ... "
 11 ?חצותודממתעפר;דרכיפנס;

סביבי;יקוםפסגות /מרום,אנינוסק

בוקעיםתדריםישנה;השכחהאיןשם

('שםאפשר"אילרדת-עוליםמשם;
 .) 46עמ'ישנה'השכחהאין

אהבה,ונעזלזתםררזומר:אורי
עמ' 72 , 2002עמרח;ביתןהוצאת

כוסלזרוקשלך,;המיליםאת"לאהוב
ולשמועאבנים;שלשדהעלזכוכית

נישאשבריריה;שלהפצפוץאיך
חלש,אורלהדליק /בעליזות.באוויר

אתלחוש;כדיבחדשולהחליפו;
עפעפימולנרקמותשורותיך
עמ'אהבה'פעולות('סדרהנפתחים"

14 (. 

גםתרממארזםי'הענקמילד:חכרי
עורררבד:אחריתוהוסיףמאנגלית

 , 2002ירושליםכרמלהוצאתפלו,
עמ' 222

 ) 1939 (מילדהנוישלמסעותיעוד

מפגשיםבאתרים,ביקוריםביוון;

למסעעלילהשלדמשמשיםואירועים,
"שירעתיק.עולםשללבואלמטאפיזי
לנופיההללמזמור Iליווןאהבה

המפוארלעברהובייחודולאנשיה,
והרוחנית"התרבותיתולמורשתה

דבר).אחריתפלו(עודד

מילדהגרי

 , ;.),.lנ~ז . ,. 0 ··. ~
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ביצירותיוכבראותושהעסיקה-

הראשונות.

למזרכהבאיםרבזיכםז'יז'יק:בריסל
מרקס,רינהמאנגלית:הממיש'לש

בעריכתליבידוסררתרסלינג,הוצאת
 , 2002צבעוניועירןבכימינייצחק

עמ' 166

בספטמבר-11העלמסותחמש
שגרתילאניתוחסמוכים.ואירועים

הפיגוערקעעלהעולמיתהתרבותשל
עלוהשלכותיוהתאומיםבמגדלי
 .בטרורהאמריקאיתהמלחמה

במזכר'שחרפודליו:נואל
עםהוצאתקנז,יהושעמצרפתית:

עמ' 163 , 2002תעורחסררתעובר

 ,-1960בבראשונהאורראההספר

למוות,שנדון ,ומחברונאסרההפצתו
עדהברית,בארצותמקלטמצא

שלהאמיתיסיפורו .-1966בלטיהורו
שנשלח ,צעירצרפתיצנחן

למדיניותבנוגעלבטיולאלג'יריה,
שבויעםבריחתואיתה,מסכיםשאיננו

השחרורלצבאוהצטרפותו ,אלג'ירי
האלג'יראי.הלאומי

דו e '·nחנ
משי•גןמנאםמנערת

\דtוךסוnןני;
 . .םזגלו-שמעון-_ ;·

',,'tl* 

ממארוסיהענק

שלהמרקחתביתררירח:ז'ק
עריכהרון,משחמצרפתית:אונלטןז,
הקיבוץהוצאתאופיר,ערימדעית:

 154 , 2002הצרפתיםסררתהמאוח,ר
עמ'

שלמספריולעבריתראשוןתרגום
אסכולתראש ,הצרפתיהפילוסוף

כאןעוסקזריזההדקונסטרוקציה.

הדיאלוגמתוךמסוימתגייהנסו
הכתב.סוגייתאפלטוןשל"פיידרוס"

הוצאת Iתשחזרהאזרמגר:איל
 261 , 2002חרמספריאחרונותיריעות

עמ'

המתמחההיסטוריון ,ליפסקיאלון
פוליטיתבפרשייהמסתבךבשבתאות,
בליטא,מקלטעירמוצאהואמסוכנת;

,העוסקאזוטרילפרויקטחוברהואשם
עלהאבודה.היהודיתהקהילהבשיקום
למדינה,גולהביןהיהודישלמקומו

שחיתהשואהביןלרוח,גוףבין
להתרחש.העתידהשואהלאפשרות

מישיגן,מאגםהנהרעשחר:בתחנח

עמ' 229 , 2002חחרשחחספריח

חיה-טובההרבבתמתאהבתפעמיים

 ,בהללבראשונהאסורה.באהבה
אהבהאביה,שלהמבטיחתלמידו

עצמזת,ללאהאישדבקנו:אמנון
הקיבוץחחרשחחספריחהוצאת

עמ' 330 , 2002המאוחר

במותופותחתהסבוכההעלילה
עמוסשלהנראה)(ככלבתאונה
מכאןעתיקים.ידכתביאספן ,ארונסון

ציורי-חידה,רצח,מקרימסתעפים

ומקצועייםמשפחתייםקשרים

ההיסטוריהעלוויכוחיםמפותלים
לוהט.ירושלמיבקיץהישראלית,

אזכזונרליבזביזששר:מיכאל
עמ' 260 , 2002כתרהוצאתמאמין,

 ,ליבוביץישעיהועםאחרוניםראיונות
ליבוביץשלבמקומוהדניםפרקים
ספריםסקירתהישראלית,בחברה

 .בוהקשורותופרשיותעליו

יםזונר'משונטעיראלמוג:שולמית
עמ' 252 , 2002שוקןהוצאת

שלבפילוסופיהיסודשאלותבחינת
שלבספרומוארותשהןכפיהמשפט,

זםלזאה.עירעגנון

ארםשלתחזשתזרגב:מנחם
כרמלהוצאתילזרזת'אלהנגתמב
עמ' 539 , 2002ירושלים
ילדיםספרותעלמאמריםאסופת
שונים.עתבכתבישהופיעו ,ונוער

 :מאנגלית'גנזןזם,ימםטרקאדי:ג'ויס
פועליםספריתהוצאתשור,עופר
עמ' 286 , 2002

פקיד ,ג'ונסוןמיסטרשלסיפורו
מסופר ,מזלובישצעיראפריקאי
שהשתתפות.וברגשיבהומור
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השתתף ,השרוןברמתמתגורר , 1981ילידמעייןגלעד
עברית.לשירהמקווןירחוןאנונימי""דגשלבהקמתו

הפתוחה.באוניברסיטהבספרותלתוארלומד
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iוי:ן(
בהסי ,הרךהאור

האופטי

לשירהקשבהוצאתהשלמה,סיון:אריה
עמ' 77 , 2002

עומדלא Iסיוןאריהשלהחדשספרוהשלמה,
לאשהופיעשיריושלגדולמבחרעםב"תחרות"

מעין Iבותומך Iאותומחזקהואאלא 1ערבוןמכבר
הידוע,הגדול,הביתאתהמחזקגדוללאפיגום
רבות.כהשניםמשךשנבנה

והיפההלא-גדולבספרבמיוחדמתחדשאינוסיון
והעיצובהמהותמבחינתבאמת,יפה(והואהזה

כמשוררסירןאתושובשובמדגישאלאיחדיו>
-50הבשנותטבעעצמושהואמטבע ,ילידי

כולנולעשות,מה I<כןחברנוכאשרהמוקדמות,
לקבוצתאלו>שורותכותבגםמעט,הזדקנוכבר

אםמהסס(אניהיורבהההיסטורית,"לקראת"
שני'כביכול')המילהאתלהוסיףלאאולהוסיף
שחבריהעובדהלרבות-"מגמות"אופלגים,

"דורלקבוצתאלטרנטיבהלהוותביקשו"לקראת"
והצבעמחד'השחרורמלחמתגרי""בו 1בארץ"

היוה"מגמות"מאידך.האלתרמני-שלונסקאי
 1ארזן(אליוט'האנגלו-סכסיתהשירהמן'לקיחה'

זרל'לקיחה'ובניגוד-וספנדר>קאמינגסואפילו
אחרת,ארץכתיבתליצורהברורההנטייהעמדה
כ"ילידיים"בעברלפחותשנחשבו'אלהביןחדשה.
זהבשםנקטמיויכוחנטושהיוםשעדלי(נדמה

ואףדורסיון'מקום,מכלסיון>,אודורלראשונה,
ה"ילידי",הדגםאתהיוואלושורותכותב
לאחרגםבהמשכיותה,זושירהלהביןהחפץכל

גדוליםובעומקבבהירותאותהימצארבות,שנים
סיון.אצל
<עמ'שלפנינובספרוסיבי''אניבשירולעייןנקל

על Iשורשיועלסיוןמצהירבפתיחתוכבר .) 54
ואולי I(וטשרניחובסקימולדתונוףלתבניתאהבתו

מאוד):מעניינים'דיגומים'היודאבאסתרגם

בחו"לבטיוליםמארצי-מולדתי;גליתילא"מעולם
למרחביםהירוקים;השדותאתמשווה;אני

 1הרךלאורהקדורני;הסתיוואתהצהובים;

ארץשלהסתיובערסליכל-כך;הנעימהלחמימות
עוברכמומגיחאנימולדתי;מנוף /ישראל.

יבשות,לאורךאיתינמתחהטבור;וחבלבשלייתו;
שכזה."אופטיסיבכמו

הארץ''שפתהשיראלהקוראאתמפנהוהייתי
שבשורשיםהתובנהאתלהביןכדי ) 26<עמ'

איןאו Iסיוןמאריהמרפיםשאינםהארצישראליים
מהם:מרפההוא

ידעהאמילארץ-ישראל;בעלותועבריתידע"אבי
שלגארץ /-באהשממנההארץלשוןאתרק

אלידיברהמשנולדתיאבלונהרות-תמיד;וגשמים
הארץ",בשפת

מרגיש;נכוןיותראושומע,אנימאז ... "ובהמשך:

לאשורותבשיריכתבתי;ובההזאת,השפהאת

לא Iאמיבזכותלאאםבזכותה,רקאולי;מעטות.
האדמה",שעה,לפי Iאותיאכלה

בפרוזה),דווקאשהתחילזוכר(אני"פרוזאיסט"
ונו',פעםשלהיסטוריהכותבשהוא
יתקשהכביכולה'מתוחכם'המהיר'החדש,הקורא
עליו.בביקורתגםובעצם,העברבקריאתאולי
 1ברלטעותניתןשלא Iייחודיכההואסיוןאבל

מןבוודאיהואבלשון.המדויקבשימושו Iבצבעיו
 •שבתוכנו.החשוביםהמשוררים

בנתפסהתבוננות

ובנעלם

קיימת-האםהאשמתמעיןעלנוסף Iוכאן
גדולה.לזברתההופכתההאשמה,עלההתגברות

עםהמקוםאתהמאחד Iניסיבכל-כךהואזהשיר
המעלההיאבשפה,הדיבוריכולתהשפה.עםהלשון'

השורשים",אלמים"מתהומותיה
וכמווקיימת,חיההמתחדשת,ישראלארץ

וריחותיה,גרביהעל Iסיוןבשירימחדשמתעוררת
בתל-אביב,כלוקודם-בההנקראתהספרותגם
'תל-אביבהקובץ,אתהפותחהשירילדותו.עיר

נוסטלגיה,משהינדיותרהראשונות',-40הבשנות
קיימיםובהואמינה,צבעוניתאילוסטרציההוא

 1וווןז'ול Iטרזןספרי Iאקסלרודשלהספרייה

ילדכמעט(איןדוד"לבית"זיכרונות ...וסנקביץ
הזיכרונותהזאת).הדרמהאתעברשלאארצישראלי

מניןותדעקראעברך:;עםאותךיחברו"הםהללו
והחמה."היפהארצנואלמה;ולשםבאת
וסארקזם.תמימותשביןמשהואלובשורותכאןויש
תוכללאזושאהבתנומראש,יודעיםאנחנוכי

בה,מחזיקיםסירן'רקלא Iואנחנולעולם,לחזור
סוקר'אומכירשעודנומיהישלכשלרן.נדונהוהיא

אלה?ספרים
הנוףועלילדותומימיהרחובתמונותאתנוצרסיון

ההולךאופייני"ארצישראלימראההיה"שבעבר
יודע,עצמוהואאבלמדי")("קרובמצרהואונעלם

כיהאמונה; Iאוליגם, Iידברושואש"האגדות
ארץאללהחזיריוכל /מעם,מררםגםלומישהו'
ותאנים,"גפניםעקורה;

השרון,ברמתהלב",ב"שבילהולךהואעכשיו
הלכוההוריםבגשם,מתרככתהאדמהאתשומע

עגומה Iשלובארץ-ישראלמהלךוהואלעולמם,
 •לחלוטיןשונהקיימת,אבל
ומןתהום,מניועמוקעצובשירחי''כלבבשיר

שורותכותבהואלחמוק,אפשראיהזאתהתהום
 1ובגילו~ןובעומקןביושרןהקוראאלהמחלחלות

מה /-באדמהשחרטומושבע-ימים"כלבכמר:
ימיו?"עצמותאתשם?מחפשהוא

הנמשךפרקאדם.שבחייהאחרוןהפרקעלשירזה
 •אחרבמקוםולא Iכאן Iוהולך

על Iמאודשיריואתלאהובשקלמשורר Iסיוןעל
מעיןשהוא Iאולילהגידאפשרמתייפיף,אינוכי

כרמל'הוצאתהציפור'צלקפלן:ליאת
עמ' 63 , 2002ירושלים

צילומוצדמשפט.צדמילה.צדדבפדוף.מתחילאני
"להתאפס"ליקשהלעיתיםמודה,אניהדף.של

לאט,כן'ולאט,סדר',ב'תרגילילאשירה.בקריאת
מהולעיתים, Iעיניאתשצדבמהלפתוחבוחראני
מאו.דמרוכזתקריאהלהיותהופךעיניאתשצד
ליאתשלהחדשבספרהלמדי>(אטידפדוףאחרי
אין"זףםבמחזורהשיריםשלרשהאתמצאתי Iקפלן
צמצוםצילום,בעצם,האומרים,אאףט",זףם

ראשון,אח.דברגעוהלא-נראה~הנראהוהרחבה
צמצוםשלתבניתמעיןהואהשלושהמתוךשירכל

במרפאהמדוקדקבטיפולכמועדשה.והרחבת
"שדהשלשיריםשאלהאומרהייתי Iהעיןלבדיקת
האפשרי.הראייה"

לאהובקשהליהיהבתחילה,שלפחותמודה,אני
לאהזה,השיר-צילוםאתאוהזה,הצילום-שיראת

אחרתאפשרותלי(איןיבנתחומיתעבודהשזומשום
מעדיףשאנימשוםאםכיהמשמעות>,אתלהגדיר

בעייתןהמילים,הצורה.אתהצילום,אמנותאתכאן
הנראה,עלהגוברותהןולפעמיםרב,כוחלהןשיש
השלושה:מתוךהשניבשירכמו

~ם

שםה~ם

אינוראשה

צווארהנר~ה

השבירהתוויגדום

זה:פרףתראשעלמעידים
 +ttעלאלמתמר T~רבףךיצווארזמן

שנראותומה Iעוברזהאבללדמות, Iכמובן Iביתן
תווי"גדרםכמושורהאובלבד'המיליםהן

קרועההיאכיבתחילתהמובנתלאשורההשבירה",
אחריה.הבאההשורהמן

את"תופס"זה'כימענייןזהמודה,אניזאת,ובכל
שלמה'קלירגאמים'למשל,מאוד,שונהוזההעין.
שעסקוסוריאליסטיםמכמהאו Iלמשל Iנרליאפו

ונו',גשםשלציוריכדימוי-גשםבלב.דבדימויים
נותרוניסיונותיהם,עלההם,שהשיריםגם,מה

ציורי.ככתב-ידבעיקר

מאוד'סוגסטיבייםותשוקהאהבהשיריזהבספריש

 /.הראשוןאהובי Iתדבראתה("מחר'פגישה'כמו
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תגידואתההישן;בחוףהחולקוציאתתישארוח
היופניראשונה.//אותיכשידעתהייתי;מילי

לאדבר /כרקפות,רעדו י~~ /ככלנית,פרושות
ונו'), ...ידעתי

מעט','עודכמווהליכהפרידהשיריויש
היפההשיראולבינך'בינךמפרידכשהאוקיינוס

אנילסינגפור.נסעתאחר-כך; ... "'פרדה',מאוד
כעובראותי;לת.קיפדביוק,שנהלפניאיך;זכרתי
דח~י",במיהמת

היפה''אלהשיראתאהבתימאלה,יותראבל
עבריתכותיבםלאמדועו"חשבתיהיפהאלהתשוקה

בשערוהיופי'כלפיבחובהמך'ונזכרתי /היפה,על
אבשלום",של
היאמאזכרת,שהיאטבעה Iזוכמושרצנזיהאלא

יותרלהתעכבהראוימןהיהוכמובןמרחפת,כמעט
לרובמשאיריםשאנומלאכה Iושירשירכלעל

למיניהם.וה"מסכמים"המבקריםבידי
שכעבור Iמשליאישיתחובהמרגישאנימקום,מכל
אחריהמשתהההארוכה,והקריאההדפדופיםכל

המופיעיםהשיריםאתביותראהבתי Iהכולככלות
הספרשםאתהנושאבמדור Iהקובץשלבסופו
הציפור"."צל
מדויקציוררקלאזהבעיני.נפלאהוא'ובקר'השיר
 1אורפסיעצים,גוונים,המאכלס Iאמיתיבוקרשל

בשתיומסתיים Iבבוקרבושישמהוכלציוצים
מרחיבהצופית"קולונהדרות:פתוחותשורות
מילים,כמומכליב, / 1סופיועדהעולםמסוףוקורא
מזה.יותרהרבההואחשיבה",שלחלקלקותגדות
אגרןשלבציורוהתבוננותהואהציפור'יצלהשיר
מ-המראה"לפניעירוםמודלרושם"שילהשילה
המראה'מולעירום'מודלהשירובעקבותיו , 1910

האשה(כמו>שלפנימיתהתבוננותחווייתהמהווה
"צל .עצמובציירשילהשלבתמונתוהעירומה

הצופיםאלינו;לטושהעינובאחוריה,אגרן Iציפור

ידיו",ביןונעלםהנרשםבתהום
אתהנתפס,אתהקולטותהתבוננויות,שלספרזה

 •הנעלם.אתגםועימדהיש

בן-שאולמשה

יזרעאלייוסי

1המתיםמןששבפרפרוכמו
 s:ג
~1 ~ 

ס,ירס~~ים,~ז'ב /o~ך~רך~מ;
שלש;ם:פתמ;להלאח. 1נטאינ;

•• T -:-• : • : 

o/ ס~רירל, o/ ת;ךא;ךזא 1ה~w ר:~קית 
לחששל;ג;רםראה,ל;שזפשזפשת

:• : -:• :• •• T •• -:-

o/ א, 1הזאת,ד~ל 1 .ה~~א 1הo/ ן 1סחס~ע.ך~ת
o/ ;סנ~ת~ית~תפ;ק,דס~~ים,~לל
o/ ש,::ל; w !ז:ייזס~ךקי~ים,~ד~גת~ת ,ה~~

ז 1ללנ;~הב 1ךשם, rסנג;ת 1~ע.ר

ר;~הב 1ךש~גת,ל /oא;ךחים ן;ל~~
ס~קט ת~~ 7 םי~;ך~~ ת;ל;ק,::~ת
ללמדמבליב, 1וש ,מפרפרא 1השנה

:• T : -: •• : • : • • : 

~יןה.א;~ר ,ך~ר

טובע

השיר ,ראש;נשער;תשנאחזהט;בע:פמ;ושלא
: :• : -•• -:• :• ::• T : -:--• 

ת 1ךא iס •?ה~ר •ל~ירל; ~יד~~לא /o~ה .~ן;י
פתילא 1שהרעים,חשמלים:פמ;נגבל;שרצה

- • T ד•: : - : -- T • :• : • 

o/ ~~~ס~~ך~רנ; 7~ת ת;~~~דק ,ח~ך 1 ה

:p ~~ד f 7א, 1ה:ים. 1ס~:פלP:Jo/ ק;בo/ ;ינ;ל~
החזרהז 1שהחרחשש;ת,שלנחילאלא

."" T • : •: T -: T "." "." : -~ T 

 ם;~ /o ,ץ t1ירא wסנ; /oע, wס~ד~ק;ם
הט;בע:פמ;ת, 1נהשרדתרגילהשירת 1אזפנ

TT -• -:• :ד•: : -••-

o/ סז~~~ w דק ,ראש;ע,ר;תo/ י~~ 1 ,~ר;יס,יר 
השירהזפות,לאחרח 1נתע;ברשבחנזיו

 .- •:ד--- :- . .. ד-: ...

לה 1צלבדעה 1 ,הבדיעבדבחכמת 1אשליה,:פלל 1נט
: T TT : -- : T : • : -- -: T ••: : T 

ןה. 1ס~צ~ידןד~חים 7Pס;ף n~ת~רא 1ה

 · ..גלגלתא

 ;מ~ 1 ,תי~~;ר~ןה 9 ~~;ר 7 ~ל /oך 1חנז ;מ~ 1
ס,יר ,םי~~~ר;ןל /oךה 1יט 7פ;

 •של;הזפסרעללמ;ר;תבסמינרמרצה
-: :• : :• • T : --:• :• :• 

שלנגדלא 1השל;נבשרד 1חדכש:פל 1
: :• T • T T -:• : :• :• 

 ר~ס~~ ,א~ 7 ; 7 ~~ס~לא~ה~~ית~ר 9 ~
ס~סל.ת wדרי~י~לס~~ים~ז~בא 1ה ,~קדר;

להופיעשעתידחדש,שיריםספרמתוך

סדרת-המאוחדהקיבוץבהוצאתבקרוב

ריתמוס
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 sי:ו(
1 ~ ~ 

ככה,שזהידענו"לא
אדם"בנילהיות

עובדעםהוצאת ,הנפשמוצאפריה:חיבבה

עמ' 43 , 2002

השירים(ספרכמשוררתהןמוכרתפריהחביבה

והןעובד>עםהוצאתםתזםח,פתינהשלה:הקודם
בכבתישםזזחיעןו(מספריה:היהדות.מדעיכחוקרת

חזיתשלבטבהעעיוןודהיבור:חםראחחםקזבלים;
 ,מחוזריופןחרםבין: ;היחוויזחםםתזריןההגתלות

משתדרהיהודיהתוכןעולםוהתעלות.תזרח
ספוגהשירתההרמוני:באופןפריהשלבשירתה
זאת,עםאךומאגיה,מיסטיותקבליים,מוטיבים

ולאמדי""שכלתנייםלאמצוינים,שיריםהםאלו
"יבשים",

הטהור'הטוב,זהב:מינישבעהמציגלספרהפתיח
וזהבמאופן'זהבאופיר'זהבהשחוט,הסגור'

עצמו.בפנילהגדרהזוכהמהםאחדכלפרודיים.
עושרבהמשך.פריהאתישמשהזההמפתח

במושגלדושלהיאפשרפריהשלהאסוציאציות
פזקרןלכללהתייחסגוביו'ובניגוביוכלעלהזהב

השורות:פותחותהעז'הזהב'נהרהשיראתמוזהבת.

במרחבשחורעבבלוענחפז;נרעדהעזהזהב"נהר
"אבודומסיימות:הפז"פסנתפסמתפשטתעלטה
כבדמצלולהחי",האורפקעהאחד/היוםאדב

סימבוליקהומעניין'מורכבלשונימשלבומלא,
לשיריםאופיינייםתריםהםאלוכל-חזקהקבלית

העולםשלהיסודמושגיהםוהחושךהאורשבספר.
'הקולהשירהנהבשיריה.מכוננתשפריההמיסטי
בחשכתהנוטףהפנימי"הקולהנוטף':הפנימי
מקוםשם /ואחתאחת /האוראתמזההלילה;
נוגעתשםבארוןהסתוםמקוםשםהסמויה;ההמיה

מתארהשירזריחה",לאותיותישמקוםשםזניחה;
פנימי""קול .מאגימעשהונפלאהעדינהבצורה
אורשלטיפהאחרטיפהגדולהבהתכוונותמטפטף
ניחןעצמוהקולהקודשים","קודששהואלמקום
נוטף.שהואעליונאמרהמתבצעת:לפעולהדבמיון

דברלהיבראעומדהללוהשמיימיותהנטיפותומן
מרמזת"זריחה",-השיראתהמסיימתהמילהמה;
"מקוםהואאףבהיותוהשירשלכוחו .כךעל

הןנברא"ו"מהבורא"ל"מיהפרשנויותסתום",
השיריתהתמונהשלהציוריכוחהאבלאינסופיות,

מאוד.גדולכאן
העולםביןהמתחעלבנוייםפריהשלמשיריהחלק

המציאותלביןמושג,הבלתיהעליון'הסימבולי'
"עברניבשירהקסם.חסרתהחילונית,היומיומית

שלחדירתלצודפריהמנסההקדוש"הקיוםזכר
היומיומיעשייתכדיבתוךוטרנסצנדנציה,התגלות
שלו:הראשונותהשורותהנהכביסה.תלייתביותר:
הפעםשותתיםאינםלילה;לשונותעלי"כדבים

איההדקבכייםאיהטלםאיהמונחים;רקאלא
חבליכלעלפרושוחזקעבהסדיןבדולח;אגלי

מעלהכלפיהצטרחתי /קומותחמשארבעהכיבסה;
עצמםהרושמיםהבניינים;מןלמנוחהבשאיפה /

בנמצא,"הייתלאאךיבקשתיך;ובהעפלהבשמים;

לטיפוס,מוקבלתכביסהתלייתלצורךהעלייה
האלוהים.אללהתקרבבניסיונות
בשיריםמצויההנשגבעםאחדותילמגעהכמיהה
ורצוןהתגלותשלונופךאופיבעלישיריםנוספים,

'יסודםבשירהמסיימותהשורותכךלהתקדשות.
ביניוהיהיתןמיהעבה/החיים"וחושךאש':לחש
ואתהלביניביניהואעומדכילאכמסרה/ובינך
"לילההשירבאמצעאונעלה",סתריםבסתרעצמך
נחשאיניאםהם/מה"קידושיכתער":חדצנח

בך /בךטמיעתיטומאתו/ושובשובהמשיל
קרוישמושעלהנפש','מוצא",בשיר .. ,/אחדותי
האופיבעלתהמוכרת,התפיסהמוצגתכולו'הקובץ

וחייהאלוהי'הואהנפששלמקורהכיהגנוסטי'
"בוכהגלות:בבחינתהםהחומר'בעולםכאן'

זהבשבין /היפרדותשלזהחתךמתוךבבדידות
וישגלותו;עומקהואזהחתךנוצר;שממנולזהב
 " ...כעולם;כארץכעירכביתרביםחדריםבה

ימיםשלהנוראההעלטה;מןיראתי"כיובסיום:
המופנות/פניךשלהפרושבצל;צליקנןבהם

מןפניומפנההאלבובעולםלחיותוהלאה",ממני
אולםהחי.לאדםביותרהגדולהעונשזהו-היחיד
בכי'זהבשירפריהעונהכךעלעצמו?האדםמהו
לאמלאכים;שלנוראבכיזהמלאכים':שלנורא
אחריים;שלאנועצוםכעיזבון /ככהשזהידענו
קטנותמיטותבתוךמתהפכיםאנווהכה;שהכה

עתהעתיקיםהכישירינוביצה;ומלואן /וסמיכות
זהקשה"זההמוחץ:והסיום " ..יתושים;,כזמזום

לאמטפטף;נוראבכיזהרב;מהוהנוסףנמאס/
הם,האדםבניאדם",בנילהיותככה/שזהידענו
קשהעולםלתוךשהוטלושנפלו'מלאכיםאפוא,

עלובדן'האעלוקינהאבלשירזהו .ומנוכר
החזקהבצורההמהדהדיםהטקסטיםאחדההחמצה.

עלהשירים,שירשלהטקסטהואבשיריםביותר
המאמיןעםהאלשלהמיסטיהאיחודהשונים.רדביו

המובעישראל'עםעםישראלאלוהישלהבודד'
הנהואשה.גברביןהארוטיהאיחודשלברטוריקה

משחרכךמ'כלשונים:משיריםשורות,מספר
העליםשלהקשההרשרושעזכמה"מפליא-הלילה'

הנושרותהשולמיתשערותרחשהמתפוררים/
הקיוםזכרב'עברניאו ;"החרבים;במפלים
אנישעדייןמבשר;אטוםרקיע"שמעתיהקדוש':

עלשאשובביתחזומהשובי;שובישובימבחוץ;
"עכשיומטפסים':כיוםובעודנואזוב'או ;"בכיי;

המכונהאלנרוץבשמים/בוכותכשעינינו
אללא /אחרתאלהעירמןמזההלאההמתגלגלת

שוכנת",שברקיעיםזו

העבריתבשירהלמגמהמצטרפיםפריהשלשיריה
מאוד'יהודית""משכיליתשירהשלהעכשווית,

עלבנויהוציטוטים,אלוזיותגדושת
לשירתולמשל'בדומה,רחבה,אינטרטקסטואליות

בתכניםהגדולהשוניכל<עםקוסמןאדמיאלשל
ולשנידומות>שלמשותףמרחבקייםעדייןובסגנון'

ראשון.ק,רובתםירבגרי-לאורנתנאלשלספריו

• 
עלוןקציעה

חציוrסומקרוני

 ~ 1טברדובסקייאן
 ::rעקביאמריםמפולנית:

ליתן

~יליםךירים V1ליךtי
~חירים~ןה 9 ~~

הח1ייםשכלכאלה
"." •• T T "." --• 

אפנת1ייםבלז-וי
• : • T: T • • 

לדלתהנוקשתהידביןאבלהצניעות.דלתעללכאורה,נוקשת,טברדובסקייאןשלהיד
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לכתלמיטיבישירים

הוצאתהאש,מלבחבליםגןהר:ישראל
עמ'קנה , 2002לשירהקשב

בציורברגנויוסלהצמיחעציםגזעישלושה
נעוציםבאמצעיצ'לו'מוצמדלימניהעטיפה.
לוהטיםפרחיםושניעליםהצמיחוהשמאלימסמרים
מתחתהיםצוק.בקצהשתוליםהגזעיםבאדום.
התמונה.אתמכחיליםמעלוהכחול

עםהמתכתבראווהחלוןחזק,ראווהחלוןזהו
המלנכוליהקולרכותגםהר.ישראלשלהפואטיקה

שכחולאשעדייןהמסמרים,ראשיגםהצ'לו'של
לרפדכדיהצומחיםהפרחיםוגםהפטישמכתאת

שורהבכלטיפסהרישראלהצוק.אימתאתביופי
למיטיביהםשלוהשיריםהזה.הצוקראשאלשלו

במכנסייםואבנים/"ברזללהסירשמוכןלמילכת,
השפהבמערבולתלהסתחררשמוכןלמימגוהצים",

אחת.ארכיאולוגיתבשכבהמסתפקתשאינה
פיצוחהואהסודשפיצוחכיווןנהדרת,התוצאה

ההידורלביןוהאבניםהברזלחספוסשביןהאלכימיה
המגוהצים.שבמכנסיים

הפותח.השירבהבל',צפון'קיפאוןלמשל,הנה,
סימניעלמוותר Iהספרשיריברובכמו Iהרישראל
המעברים.אתבקולול'פסל'הקוראעלולכןהפיסוק
נפשרוח/עיצבהמהביל;אביביוםהילדה"ערגת
לבןקיפאוןקרח;גלידיבעור /בעצמותונשמה
"רוח",כמולמיליםנצמדאני ,, ...צורבאפור

פורטתקבליתרוחאיךורואה"נשמה","נפש",
אתבורראנילחילופיךמהעטיפה.הצ'לומיתריעל

המסמריםאתומרגישו"עור""עצמות"המילים
יצמחוהםמעט.עודיבואוהפרחיםבגזע.הנעוצים

כףבאותהשמאל",יד"בכףשיתחילבתיאור
חמוריםשניואחריהזית"שמן"צלוחיתשתאחז
בכרמלהיאהאורווההאורווה.גדראתיפרצו

החמוריתהאסוציאציהבנגב.הואהירוקוהמרעה

ענק"סדרניולכןגוטמןנחוםשללציוריםמגיעה
ערמוניםחרתה;במלקחייםאדום/לראשותרבוש

הצ'לושלבמלנכוליהשהתחילהשירהרמץ",מן
אותנומחזירואזחלילית.בעדינותשנרגעכמעט
ואדמתלהשמיע,רוצההואאותולקולהרישראל
היאאדמדמה""חומהיקרתבמתהמתרפקתהפרדס

היה",ולאבו;עברה"רוחאביו.נטמןשבההאדמה
השנייה,בשורהכברשנשבהרוחאותההיאהרוח

הר.ישראלאותהלקחנפלאהדרךלאיזואבל
בני"אלהשיריםמחזורמתוךו'(שיראחרבשיר

בספרסוד"שימוניהר:ישראלכותבחיים")
 /ש:~דרךמחלחל;מתפתלבכרמלואדירישומים;

שלהמטאפורההאחרון",הגדול;הים/מולאל
היאכמעט.מחתרתיתמטאפורההיאהוואדי

בשבילגםנולדההיאמחלחלת,היאמתפתלת,
ובסופוהגדול.היםמולשלההכוחבשרירלהתגנדר

הסו.דשלהטריטוריהבתוךמגודרתהיאדברשל
הפראותרזה','ניצחוןבשיריתגלהאחרסוד

"נעול",במילהנחסמתהאשאוהגלשלהמתפרצת
הואהניצחוןורוחב"חתום"במילהתחוםה"מזדקר"

"רזה",

צוקראשבאותוחוצבבשפה,חוצבהזההתעתוע

האדמהאתמצמצמתאוליהחציבהבעטיפה.המצויר
מחשלתהיאמכליותראבלהקורא,לרגלמתחת
 •הנוף.חדותאתמתפשרתלאבעיןלטרוףאותו

סומקרוני

לקראתגרמניתשירה
המאהסוף

מגרמנית:לחמך'שלח~קל:כריסטוף
קשבהוצאתדייך'ואשרריבנוטוביה

עמ' 80 , 2002לשירה

בעבריתהראשוןהתרגומיםספרשלהעטיפהבגב
משפטיםכמהנכתבומקלכריסטוףשלמשיריו

יצירתואופי ,) 1935(ברליןהולדתותמציתיים,
כנגדהמחאהוהדרמטית,האקספרסיביתהחדשנית,

הואכיוכןהאנושית,התודעהעלהמשתלטהמיכון
 .ותחריטאיצייר Iמספרגם

שלסקרנותואתלעורראלהבמשפטיםדיאולי
הקוראבשבילאךהספר;שלהפוטנציאליהקונה

 1ימינו-בתחוצלארץשירתעלהאמוןהישראלי

 1להןהמקבילותעלאווהאמריקאית,האנגלית

השירהמסתיימתהרוסית,והשירההספרדיתהשירה

ושבמגרמניהשברחנובט,ברטולטעםהגרמנית
שיצירתומבליהשנייה,העולםמלחמתלאחראליה
בשפההגדולהמשוררבישראל.לקוראיםזכתהמאז

פאולהוא Iלנוהידועשלאחרי-המלחמה,הרגמנית,
המלחמהאחריויצרשחי Iצ'רנויבץילידיהודי Iצלאן

חי Iמבחוץשבאכמיבעינינונראההואאךבפריז:

 1אותורדפהשכאילובשפהלרגמניה,מחוץויצר

השירהאתמבחינתנולייצגיכולהלאושירתו
בספרליחסרכךכל Iלכןהעכשווית.הגרמנית

שפרסםמשורר Iמקלכריסטוףשללשירתומבוא
אפשרבמבוארבים.רומניםוגםשירהספרי 15

~קלהמשוררשלהתפתחותואתלצייןגםהיה
'מוקדם 1ודאילוישיצירתו:שנות-50ב Iעצמו

בסוףהיצירהשנתאתגםלצייןהיהכדאיומאוחר':
השירים"ב"סדרעמודהלהוסיףאושירכל

בוהספרהופעתשנתתופיעבה Iהספרשבתחילת
לראשונה.השירפורסם
 1דייךואשרריבנוטוביהעל-ידיתורגםהספר

אחדכלשלהשיריסגנונונאמנה.עבודתםשעשו
השנייםמןמילדעתוכדיבתרגוםניכרלאמהם
ב"סדרלהסתכלצריךמסוים,שירשתרגםזההוא

אינםהמתורגמיםהשיריםהספר.שבראשהשירים"

הקלהבזהוישבמקורםגםהםכאלהכלל:מחורזים
שיריםפאהבספראמנם,התרגום.במלאכתמרובה

 ,) 1988 (ויירנךיורודלשלמבדז •םלpכריםסויולש

א'ב'שלבתיםואפילומחורזיםשיריםהרבהמצאתי
המבחרכהלכה.ומחורזיםבנוייםסונטים Iוכן 1א'ב'

שיריםבונכללושלאוטובשונה,הואהנוכחי
מתוךזה,שבמבחרהשירים 49במקורם:מחורזים

אינםהיום,עד~קלשפרסםשירים-1000מלמעלה
גווניה,כלעלהרגמניתהשירהאתלמסורמסוגלים

 .שבמקורהמלאבהקפהמופיעהשהיאכפי
בניקצרצרים,שיריםישמשתנה,השיריםמבנה

מילים,שלושמונותושורותיהםופחותשורות 12
אתגם /"פעםלמשל:אחת.מילהואפילושתיים

 /אור/אבקתבזול:לל~ותיהיה/אפשרהשמש
משתרעיםארוכים,השיריםרובאךכהה,"בשקית

הבאלעמודעובריםואפילוהעמודכלעל
יוצא-ויותר.מילים 6בנותארוכות,ושורותיהם

המשתרע ,) 47 • 36(עמ''קונטיינר'השירהואדופן

אתהממלאות Iושורותיועמודים 12לאורך
על-פי-רובארוכותגובהם,לכלהעמודים
מתוךלקוחזהשיר .העמודרוחבלכלומשתרעות

הםשפםשירת ·עמ'-72הבןמקלשלספרו
בשירפותחהואבלבד:שירים 3ובו , pשנפס

כלהנקטעבשירממשיך Iהנוכחיבמבחרשתורגם
למעבדמיוחדותהוראותידיעלשורותכמה

לאורךנמשכותששורותיובשירומסייםהתמלילים
העמו.דרוחבלכלשורותששואפילו-כמה-וכמה

השיריםכאחדמובאשלפנינובקובץשתורגםהשיר
למיוחדותוהנוגעתהערהכלובלי Iשבספרהאחרים

 .הופעתוולזמן
לא Iאנגלישמקורו'קונטיינר',השירשלשמו

הביתבסוףה"פרורגמוטור"גםבעברית.מקובל
בעבריתוגרמנית-כמעטכמילהנשמעת Iהראשון

ר" .9 :."מילות-הקריאה:וכן,זר.טכניצליללהיש
צריךאוליבטקסט:פעמיםהרבההחוזרות ,"ר .9ו"נו
ר"-.9"יסהיסודיות,למילותיהןאותןלהפרידהיה
את'וכןאלהמיליםלתתאוליהיהצריך ,"ר-.9ו"נו

הגדול;"הקריאטורשבשורותהאנגליותם'המילי
סליחה, Iאורדינטורסליחה, Iרקריאטור

השירלטיניות.באותיות ,) 45(עמ'קואורדינטור"

מצויןנשמע Iשבוהזרותהמיליםכלעלהזה,הארוך
תורגםאף-כיצולע,הואבערביתאך Iהמקורבשפת
בשתייפההשולט Iריבנוטוביהשלהאמונותבידיו

שירשלישיתלשפהלתרגםניתןלאאוליהשפות.
השרירבכדגיהזמןכמו"המתקתק;זה,דו-לשוני

הגדול",הקריאטורשל
שלשירתואתלימזכירהמקלכריסטוףשלשירתו

שנים.-9בממנוהמבוגר Iהאמריקאיגינסברגאלן
באסיההעולם,ברחביחיגינסברג,כמו I~קל
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כתבגםשםובאפריקה,באוסטרליהובאמריקה,
 , Howlאתשכתבגינסברגכמומשיריו.הרבה

מהןאחתשכלשורות-שיר,עשרותעלהמשתרע
מקלגםכתבהעמוד'לרוחבשורותהרבהתופסת

כמומקל'לעיל.שהזכרתיהארוך'השיראת
ביקורתבשירתהחייםאתעוטהגינסברג,

עוסקיםשלנובספרשיריםוהרבהאפוקליפטית
וגשמיים:חילונייםשנעשוקדושיםבנושאים

"השיר ,) 15<עמ'אלוהים"התאדבבובבית;"אנחנו
הואהשיר----מפויסהמותשבוהמקוםאינו

 ,) 21(עמ'מוות"עדהפצועההאמת

 ) 18(עמ'"הסמוי"אלוהיםעלשורותהרבה ,וכן

 /.לולהציעמהלנואיןלעד'/אותנוש"נטש
איתרלערוךכדי---- /,לונחכהזאתובכל

"ריבונוכאב:ושורותאי-פעם,"יתגלהאםהכרות,/

האנקוראמר;דרכיך'אתמביןאיניעולם,של
לחיות"ברצוניוכן: ;) 45<עמ'רגליו"אתשתלשו

,הטבעמאידך ,) 47<עמ'עמוס"לאריק,כאלוהים,
לילהמצנפתחובשהסתיו"כשסהר-כבן-אדםנוהג

"אמצעשלהשירללילך":שלוםלומרשוכחהוא /
מגפיו;נועלהטוב"האלוהיםעםמסתייםאוקטורב"

תיאור- > 20<עמ'חי"אנישבהןנים, wהעלומדלג
 .וסרקסטיפיקנטי

סיטי""בבלהתבן:מןאזכוריםהרבהבספריש
"עלשלםושיר ) 50<עמ'בבל""אנשי ,) 48<עמ'

מעשה(אולידו.דשלמעשיוועל ) 65<עמ'גלית"
רוח-הקרבאתתואםגםשבתנך,וגליתדוד

לקוחלחמך","שלחהספר'שםאפילוהגרמנית).
מ"קהלת",

למשל'שבספר'שיריםבכמהנזכרתישראלארץגם
מדבריותירושלים,"איזו :) 39<עמ'חיפה''אולר

שוקו"ירושלים, ) 47<עמ'מלחמות"שבעאחדות,
<עמ'עמיחי''ליהודהלשירבהערהיהודה"מחנה

 ,ודאי ,העדיפווההוצאה-לאורהמתרגמים ,) 51
לישראל.קשרלהםשישהשיריםאתבספרםלכלול

חריטהבציור'גםעוסקכאמור'מקלכריסטוף
להתפאר;ידיומעשהפריהיאהספרעטיפתורישום.
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אלבדרךהסנווריםנתיב
הצדו,

ואחרים,קולהאסקלייסט:פוךהיינריך
החדשה,הספדיההכהן'רןמגרמנית:

עמ' 222 , 2002המאוחדהקיבוץ

מאבקלביןלצדקמאבקביןלהבחיןקשהלעיתים
למעןהיחידנלחםבהםהמקריםברובאינטרסנטי.

מבקשאלאהזולתלמעןטורחהואאיןצדקמשפט
גיבורוקולהאס,מיכאלהנאה.טובתאורווחאחר
רודףהאישאתמסמלקלייסט,פזןהיינריךשל

לאורךלהפסידנכוןהואמימושולמעןשכןהצדק,
כלכאחת,והנפשיתהחומריתהבחינהמןהדרךכל
בו.מפעמתהעווןלתיקוןהדרישהעוד
למריכמעטמביאיםוגרומיםשחוריםסוסיםשני

סוסים,סוחרקולהאס,מיכאלסקסוניה.בנפתאזרחי
הערביםבאחדשמגיעחוקושומרהגוןאישהוא

מימיםכדרכוטרונקהפזןונצלהידבקושללטירתו
שאיןבתואנהדרכואתהאצילחוסםהפעםימימה.
רואההואנדהם,קולהאס •מעברושיוןלסוסים
גזירתאלאבחוקמגובהשאינהלבשרירותבדרישה
אץהוא •דרךישרילאזרחיםהמתנכליםאצילים
המטופחיםסוסיוצמדאתמפקידשהואלאחרלדרכו

טרונקה.פזןאצללמשמורתהמסורמשרתועםיחד
הואלביתו'מדרכושבכשהואאחדים,ימיםלאחר
אבלסוסיו'אתליטולכדיהאצילטירתאתפוקד
כללדומיםשאינםוכחושיםמורעביםאותםמוצא

מסרבהואהידבקו.אצלשהפקידהדשניםלסוסים
להאביסמהאצילותובעהפגומהסחורתואתלקבל
מאמציו .שבאחוזתולאורווהבםישיבטרםסוסיואת

השררהאנשיבתוהו.עוליםלערכאותלפנות
אינוואישמשפחה,בקשרילזהזהקשוריםוהמשפט

תחושתטרונקה.פזןהאצילנגדלהתייצבמוכן
חייושתכליתלמונומאןקולהאסאתהופכתהעוול

כמובדיוקודשניםבוהקיםסוסיםבחזרהלקבלהיא
שאצילימתבררהמתנשא.הידבקואצלשהפקידאלו
למכירהשטיפחהנויבסוסיהשתמשוטרונקהפזן

מגלהכשהואאותם.והתישובשדהעבודהכסוסי
מגייסהואהמשפטיתבדרךבפיצוייזכהשלא

להילחםויוצאלכוחותיולהצטרףהנכוניםאזרחים
עריםבאשמעלההואמלחמתוכדיתוךהעוול.נגד

מרגעבדרכו.העומדכלאתוהורגשודדועיירות,
הואלעבריין:דרךישרמאישקולהאסהופךזה

נעשההואלבורךנדיבמאישעזות.תמורותעובר
הוא .סביבותיועלחתתואתהמטילנוקשהמורד
מכתיבההצדקשתחושתכפילושהעווילבמיפורע

 .ביתוואתאשתואתמאבדגםהואכךכדיותוךלו
זההפכהקולהאסמיכאלשלפעמיתהחדדמותו
אבלהתרבות,בתולדותהצדקלוחםלסמלכבר

מקומו'ייפקדלרעיםטוביםביןהפשטניתבחלוקה
הטובהסדראתמפרהואשלובאובססיביותכי

ברצחבהסתייעועליו'מופקדותשהרשויות
צדק.להשליטכדיובאלימות

אפשרפוליטית,מתקינותלהתנערלנויותראם
שאיןמאחרטיפוסי'גרמניגיבורבקולהאסלראות

רדיפתלביןלושנגרםהעוולביןפרופורציהכל
בדבקותוגרמנימשהוישהעיוורון.מוכתהצדק

מגנהוזהלדתומרטיןלד"רמתוודעהואבחוק.
הנוצרית.הסליחהאתעליומחילכיאףאותו'

להתייצבקולהאסמוכןשלוהצדקלתחושתבהתאם
ובלבדשביצעהאלימותמעשיכלעללמשפט
בדיוקהמטולטליםסוסיושניאתבחזרהשיקבל

מכאןהיונקר.אצלהופקדוכאשרשנראוכפי

בנתיבסנווריםכהליכתקולהאסשלדרכומתבהרת
(בדומהאובדניותמחשבותהוגההנכאהרוחוהחוק.

ב-בנפשוידששלחעצמו'קלייסטפזןלהיינריך
למוותדינואתחורץהדיןוביתנכלאהוא ,) 1811

משוםחייו'עלנלחםאינוהואראשו.בעריפת
בוהקיםכשהםסוסיובשניזוכההואעריפתושטרם

אצלמחזקהזההסיוםלדרישתו.בהתאםומטופחים
ולאצדקדיןביקששהאישהוודאותאתהקורא
לנצחלוטעםמהשכןאינטרסים,ידיעלהונע

משליםהואלהורג.מוצאהואאםבסוסיםולזכות
למטרתשנעשההצדקכישלווה,מתוךמותועם

הושג.חייו

לגיבורכברזההפךקולהאסמיכאלכאמור'
המופתיתהנובלהמתוךלעצמאותשיצאאוטונומי'

יסט'גובהפרוטהיותולמרותקלייסט.של
ואמביוולנטית,ערכיתרבהיאכלפיוההתייחסות

דמותו .עימדמזדההואינועליומרחםאינוהקורא
הסופרדוקטורוב,א"לידיעלאומצההייחודית

שבורגםיים,בספרו ,-20ההמאהאישהאמריקאי

הבוהקיםהסוסיםואתעור'לשחוםגיבורואתהפך
במכוניתממירהוא-18ההמאהשלהריאליהמן

לאחייובשנותהקודמת.המאהמתחילתבוהקת
שנשקפהכפיקלייסטפזןשלגדולתועלעמדו

במוניטיןזכהמותולאחרורקובמחזותיובסיפוריו
 •בגרמנית.הנובלותכותבילגדולנחשבוהוא
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נגדנו?העולםמדוע

פרטיללא ?יהודיעםקייםהאמנםאבני:שלמה
עמ' 108 , 2002לאורההוצאה

שפיוסם ,צעירלאוכברעקרוניאדם ,אבנישלמה
'שפזםםיהמשפטמערכתעלביקורתיספרבעבר
שאזרחותםהאזרחיםאותםעםנמנההשופיםםןאת

חלקהיותםבחינתאקטיבית,כפעילותלהםמובנת
הדמוקרטית.שבמדינהמהריבון

הנמוכההלשוניתרמתועלבספרונומתנצלאבני
מקצועאישלמצואאפשרותוחוסראתומסביר
תוכנם"בשלנאותהבצורהאותוויגיהשיערוך
מסרבתהישראליתשהאוזןהדבריםשלהנוקב

לשמעם",
גיסאמחדשהיאטיוטה,מפרסםהוארבירהמחוסר

שלבגדרהיאומאידךיסודלשאלותבוטהביטוי
פגמילמרותשנונות,לעיתיםאמרות,אוסף

להסתכםהיהיכולמקצועיתשבעריכה ,החיבור
 •במיוחדארוךלאעיתונאיבמאמר
ויששנהשלושיםזהלתחושותיוביטוינותןהספר

עצמומגדירשהמחרבגםמהו"צבע",אותנטיותוב

ושלאוכתובקרואיודעשבקושי ...השכלהכ"חסר
מימיו",ספרראה

שלמעשההתפיסההיאהספרלכתיבתהראציונל
 ,לעברנוהקשור"בכלישראלמנהיגיידיעלרומה

שלמענםהלאומנית,ולישראליותליהדותלציונות,
 11תכליתוחסרותסופיותאיןמלחמותמנהליםאנו

תרבותאודותעללמסקנהשהגיעלאחר ,) 4<עמ'
שאלותלעצמולבררמחליטהוא ,חיבההשקר
זכויותלנוישהאםיהודי?עםקייםהאמנםיסוד:
הערבי-בסכסוךאנוצודקיםהאמנםהזו?הארץעל

באנטישמיותאשמיםאנואיןהאמנםישראלי?
מדינההיאישראלמדינתהאמנםכלפינו?המופנית

הנןאלהלכלהתשובותכל"אםוכןדמוקרטית?
הספר).(גבנגדנו?"כולוהעולםמדועאז ,'ןה'
קיים"האמנםבשאלהאבניעוסקהראשוןבפרק
בהיותההמחץ"שאלתכהגדרתושהיאיהודי''עם
 ,) 6<עמ'צרותינו"כלאבותאביהדורותכלמשך

אתבהכרחבתוכוחופן"עם"שהמושגמסבירהוא

החוקים""מערכתוהמושגים"טריטוריה"המושגים:

ישראל""עםשקייםומסיקטריטוריה"ו"בעלי
שנקראשונות,דתותבנימיעוטיםבתוכוהכולל

ישראל"."ארץשהיאהטריטוריהשםעל
הלאום"ל"מדינתאבנימתייחסלמעשה

נורמטיביכדגםבמערבשנוצרההטריטוריאלית,
זה.מושגלהכירמבליזאת

דתימוצאעלהמבוססיהודי"ש"עםהיאמסל~תו
שאיןמשמעותוחסרמדומה,וירטואלי"מושגהיכר
טועןוהוא ,) 7<עמ'אדמות"עליורעאחלו

פלגיםלשנימפולגיםהעולםשיהודיבפשטנות
בתפיסההמחזיקיםהפאנטים","החרדיםעיקריים:

"פטרוניותםומכאןלזה"זהערביםישראלש"כל
החייםהשארכל-ולעומתםהעולם"יהודיכלעל
עלזהתורתםכפייתללאואמונתם,דרכםפיעל
ביניהם.ההסכמותאילמרותזה

 ,בכתיבתומשמעותיותבסוגיותנוגעשאבניניכר

 ,מסודרפיתוחללאהדרבים"שליפת"בשלאולם
לעיתיםאימרות,לכתיבתיותרהכתיבהדומה

מסה.לכתיבתמאשרמחוכמות,
דברשוםאיןהתפוצותוליהודישלומוצאהוא

ליהדות","וההשתייכותנומוצאלמעטמשותף
הואמשותפותשבעיותבעוד ,לוברוראינושטיבה

מדינותעםגםכמו ,ישראלערביעםהןמוצאאכן
הבלתיבלשונוומסיק Iבישראלהגובלותערב

עירנו""ענייהרפובליל~ית:המסל~האתמהוקצעת,
נקריתבאופקים,ברהט,בדימונה,מתגוררים

 ,) 12<עמ'ובעכו"בסכניזשמונה,

האנטישמיות",ב"תופעתאבניעוסקהשניבפרק

לאחריםביחסהיהודיםבהתנשאותתולההואאותה
שלמתוקפהיתרזכויותלעצמםבתביעתםגםכמו

אבני,שלהאירונית-בוטהלשונוניכרתבפרקזו.
אתמוצאתהיהודיהעםשל"התנשאותולמשל:
תפקידאתלעצמםנטלועתבתורה,כברביטויה

כיבשליח,הסתפקולא"היהודים ...האלוהים"סגן
 ,) 19 • 18<עמ'ועוד ...אלוהיםכסגניעצמםמינואם

מקובליםבמושגיםמשתמשאינושאבנילמרות
ליחסבקשריסודשאלותמעלההואהמדינה,במדע

הלאוםמדינתשלהנורמטיביהמודלביןהאפשרי
מדינהעלהנסובהציוניהאתוסלביןהדמוקרטית,

ישכיטועןהוא •ישראלבארץליהודיםיהודית
מהמילוןולמחוקוסמליםמיתוסיםלקדש"להפסיק

יהודית','מדינהיהודי','עםהקודים,אתשלנו
'מדינהנבחר''עםומדינה','דתהשבות','חוק

התבדלותעלהמעידיםמיליםצמדיציונית',
<עמ'נאורות"אומותביןורעאחלה"שאיןוגזענות

20 (, 

אבנידןישראל","גבורותבפרקהספרון,בהמשך
ישראלשחתירתוטועןישראלשלהשלוםבתפיסת

המאמתדברלכיבושים,אםכילשלוםהיתהלא
לדרב"מיעםלהםהיהשלאהערבים"טענתאת

בהסכםהמשגהאתתוקףהואמאידך ,) 35<עמ'

כלמכלהכולמראש"מסרנומצרים:עםהשלום
שנקראתהחולההרעהלמעטדברלקבלמבלי

הסכמיאתתוקףגםהוא ,) 39<עמ'עזה"רצועת

ישראליששוםלערביםכניעהכ"הסכמיוברקרבין
 1שכנגדלצדהשתייךאילועליהםחותםהיהלא

לא ,) 40<עמ'עצמם"ההסכםמחרבילאלרבות
משוםזה,אחרוןמשפטשלהלוגיהטיעוןרבור
מקבלהיהלאמדוע-ישראלבכניעתמדוברשאם
 ...השניהצדהיהלוזאת
למדימחוכמתבאמירהאבנימסייםהפרקאת

אםהצדקומןהזיזמןזה"יהאלציטוט:הראויה
יהיו ].ב.י-עצמםהמנהיגים[כלומרהמלחמותעושי

דבריצירתם,שלוהעיקרייםהראשונייםהקורבנות
דברכימלכתחילהסכסוכיםליישבאותםשידרבן
<עמ'מלחמה"כלשלסופהלמעשהשזההידברות

43 (, 

כוללהסכסוך"לפתרוןפשרה"הצעתבשםהפרק
מרובישראליתנסיגהא.הבאים:העקרונותאת

והקמתלטורןומובלעתירושליםאיזורלמעטיו"ש
הולםכספי"פיצויב.זה.בשטחפלסטיניתמדינה
הירוק"לקומערביבדנושיוותרמטרכלעבורוהוגן
לאכיאםלמצריםעזהרצועתהחזרתג. .) 56<עמ'
לשתיים.מפוצלתפלסטיניתמדינהשלקיומהנשלל

שלהשיבה''זכותבגיןוהוגןהולםכספי"פיצוי ,.
המדינהעלאיסורה. ,) 5 7<עמ'הפליטים"
ותותחניםשריון Iאוירחיללהקיםהפלסטינית

"חומתכדוגמתחומההקמתו.שנים. 25במשך

 •ישראלבשליטת Iופלסטיןישראלביןברלין"
שלא-הפרקמופיעהמדיניהפתרוןפרקלאחר
התאומיםמגדלי"אסון-בספרהשתלבותוברורה

חטיפתנגדלאמצעיםההצעהגםכמווהפנטגון"
מטוסים.

עלביקורתידיוןמשלבהספרשלהשניהחלק
ליישובהצעהעםבישראלהדמוקרטיהמשטר
להבינהשניתןקונקרטית,סוגייהעבודה,סכסוכי

מאבקיםשבעאיש ,המחברשלהביורגפיהנוכח
העבודה.יחסיבתחוםהמשפטיכמממסד

הדמוקרטיתבשיטהידועיםליקוייםעלמצביעאבני
למשלכמוהישירה>,הבחירה(שלפניהפרלמנטרית

שתישלעירוב-כנסתכחברישריםשלכהונתם
שלהעדרההרשויות,

הנבחרתלותאיחוקה,
מחדמציעהוא .בבוחר

לשםרשויות""הפרדת
תועלתהפקתמניעת

ההחלטות,מקבלימצד
סמכויותפיזורתוךזאת

לכאורהפיקוח.וריכוז
משטרהיכרהכיוון

מציעהואאך ,נשיאותי

הראשותבראשכי

"ראשיעמודהמבצעת

ביותר"הגדולההמפלגה
הואמאידך ,) 86<עמ'

שלהקמתהמציע
שתהיההנשיא","מועצת

המאהמתוךשלושים"שימנההעליוןהביתלמעשה
בהצבעהייבחרואשרהמחוקקיםביתשלועשרים
שם),(שם,המחוקקים"ביתידיעלחשאית

תביעתוביןהסתירהעלעומדאינושאבנימוזר
המפלגותשלוסמכויותיהםכוחםאתלצמצם

הרשותבידיהםשתופקד"בכךוהפוליטיקאים
מצדדשהואבעוד ) 83<עמ'בלבד"המבצעת
שבה-תחתוןכביתהכנסת-מחוקקת"ב"רשות

אישיותבבחירותשיבחרוציבור"נבחריישבו

יהיולאשהללוהאפשרהאם .) 86<עמ'אזוריות"
פוליטיקאים?!

אנושי""מארגשלקיומומציעהואמקוריתכהצעה
אקראיתבצורהייבחרושמתוכומקצועות,ורבגדול
ובכללםוציבוריותממלכתיותלבעיותמוחותצוותי

שבהןהראשונהשלשתפקידההעם","מועצתגם
למדינה.חוקהלחרביהיההבאות>תפקידברור<לא

נאיביותואףסתירותבהירויות,אילמרות
הבחירות"לאחרכיטענתולמשלכמו Iבהצעותיו

הבטיחהאשראתלקייםחייבתהמפלגהתהא
[נשאלתבאופוזיציה"להישאראובמצעהלבוחריה
עצםהרי-כנגדה?]הסנקציהומהימדוע-השאלה
ניסיוןעלמעידההקייםעלהיבקורתיתהחשיבה
זהספראםספקאולם •ציבורידיוןאיזשהולעורר

אמנם, Iלוהצפויהובחשיפההנוכחיתבמתכונתו

 •שכזה.לדיוןאכןירגום
כרבעיוסף
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רוחכאישלגורלועזוב

תרגום ,הכבודלכבודיראנו:יורגוס
הוצאתסערי'רמידבר:ואחריתמיוונית

עמ' 150 , 2002כרמל

עלשנבחרוכפיסיפורים,שלושיםשלמקבץזהו
 ) 1964 (הכבודלכבודמהספריםהמתרגם,ידי

שלבפרוזהיצירתומביכורי ) 1971 (ופנ pרהםר

הסיפוריםכמשורר.דרכואתשהחליראנו'יורגוס
החליראנו'שלבחייושונותתקופותעלפרוש:ם
דרךמטאקסאס,הרודןשלשלטונובעתבילדותו
לאחריה,שפרצההאזרחיםמלחמתהעולם,מלחמת
והחזרה-60השנותשלהקולונליםשלטון

לדמוקרטיה.
רמיניסנסציותשלאוסףבחלקםהםהסיפורים
בוגר.אדםשלתובנותעםהמחברשלמילדותו

הקורותבתוךנבלעאינושהמספרלעיתים,ויש,
עלשורהושיפוטריחוקשלצוננתרוחמיןאותו.

קיומו.אתלצמצםלהינתק,מבקשכמוהואתיאוריו.
(לאהבידודבשבחמדברהוא"הכוכים"בסיפור
לנאשם,עצמומדמההואהמרחב.וצמצוםבדידות>

ידולאלשיהאהטיעוניםאיכותאתלתרגלכדירק
כברהואכךומתוךהמשפט,ביתבפנילהשמיע

להיכלאהאפשרות"עצםהכלא.שללשבחומגיע
לכתלימחוץהמתרחשכל ...כךכלמבעיתהאינה
מזלייתמזלאם ...באמתהמבעיתהואהסוהרבית

כלשהו'שתקןאדםבמחיצתאולגמרימבודדואהיה
בפנים"שםכלואלהיותבעיניחןלמצואאףעשוי
יעלהכוךבאיזשהואסתגראם"רקוגם ,) 10<עמ'
ובכלל' ,)נ;tש(ובעולמי"בעצמיסדרלהשליטבידי

מןברביםחוזרהעולםמפניההיסגרותמוטיב
לאייןכדרךפרישותלאמץמפתהאםגםהסיפורים.

שהרילהועיל.בכךשאיןהריומכאובים,קשיים
(אבותהציבור"מןתפרוש"אלהזקן:הללאמרכבר
"לאמונתוהקרובאחר'מקורלהביאואם ,)'ה ,'ב

 ) 148עמ'דבר(אחריתהיוצר"שלהאדוקההנוצרית

 " For no-שכתב ) 1631-1573 <דוןג'וןאתנצטט
" man is an island . 

הכותבשלאורחותיוכלכימהסיפורים,עולהעוד
כאןמהדהדיםכיאפשררוח.קצרותהןאנשיםעם

מהלכה,אתהאיצוהנסיבותאשרילדותזיכרונות
לראותלילדגםהועידוהקשיםהמלחמהימיבאשר
מסוגלהואולמהאדםהמכונהייצוראותומהודביוק
מתארהוא"המיטה",בסיפורלבב,ביושרבאמת.

דברםועושיהנאציםהקלגסיםבאובוהיוםאת
לביתבשכנותשדרוהיהודיםאתלקחתהמקומיים

שלפינויהלאחרמידההשמדה.מחנותאלהסופר
עטמדירתה,ישו?)(יצחק?איזוםחברומשפחת

מבקשהמספרגםאותה.ובוזזהדירהעלרבערב
עירומה,נותרתשזולאחרמהדירה,משהולעצמו

מעשהישקוללאהקוראאבלאיזום,שלמיטתואת
לעצמולהותירביקשהואשכןהביזה,במאזניזה

בזיכרוןמעלההביזהסצנתתיאורחפץ.ולאזיכרון
זורבהקאזאנצאקיסניקוםשלמספרוהתמונהאת

גם ,) 1965 (פיועלשנעשהוהסרט ) 1954 (היווני

שרגעקשישות,שלבדמותןכפרי'המוןשם

לאחרומידבובולינה,שלהרוויערשעלמקוננות
ולאארבהכלהקהביתעלפושטותלהשנפטרה
הכפרי'בהמוןנזכרתיואם .שייראףבומשאירות

אומרמאות",החמששל"השטרשבסיפורהרי
היו"הכפרייםכיאחר'בהקשראםגםיראנו'לנו

 ,) 112<עמ'החברה"שלומשמנהמסלתהההםבימים

דבר.למבינישנינותשלסוגבוודאי
אלההמחבר'מעמידבנמל","מרחצאותבסיפור

נמנהעימםוהבוהמה,האמנויותאנשיאתאלה,בצד

יגעים.כפייםעובדיהעמל'אנשיואתעצמו'הוא
מישלחברתםלספק,מקוםמותיראינודמyחבר
אצורותהנמלאנשיתמונותיותר.לונעימה

לנמלהמזדמןגר'בוכאישועכשיוכילד'בזיכרונו
לעצמו'מתרץכאילוהואאחרות,בנסיבות

עלהכפייםעובדישלעדיפותםאתאפוסטריורי'
ממנהוהבטתיפינהליתפסתי ... "המוזות.עובדי

לאשמעולםהקשה,הכפייםבעבודתבהערצה
מפנימהפחדהשתחררתיבה.מהצפייהשבעתי

שאפילולומריכולואניהרמים,העזים,קולותיהם
שבמילותיהםגם,ליהתחוורבמהרהאותם.אהבתי

בניגודרע,כלהיהלאהפתאומיות,המחוספסות,
אשרלמיניהם,משכיליםשלהנחשושייםללחשושים

המחבר ,) 118<עמ'אליהם"התוודעתייותרמאוחר
כעובדילהיותיוכללאהוארוח.כאישלגורלועזוב

בלבד.לראותםאלאהכפיים,
יראנו'שלהמיוסרותתהיותיועלמספרהמתרגם

ואשרמסיפוריוברביםביטוילידיבאותשהןכפי
ההתמודדותגיסאמחדהםביותרהבולטים"סממניהן
גיסאומאידךההומוסקסואליתהנטייהעםהמכאיבה

לביןהמיניתהנטייהביןהקיימותההדדיותהזיקות
דבר(אחריתהיוצר"שלהאדוקההנוצריתאמונתו

 ,) 148עמ'

ובמיוחדהסיפורים,מןבריבםנגליתזונטייהואמנם
עקיפה,בלשוןזהכלאך"הפרעושים",בסיפור
לקוראלהדגיםהכותבביקשכמובאלוזיות,עשירה

הויקטוריאנית,בתקופהשרווחהביטוי'מהותאת

אתלהגותמעזהשאינהזו'אהבהשללתיאורה
 Love that dare not speak it'sבמקור:אושמה,
name , 

בעלילאנשיםיראנומרמז"הפרעושים",בסיפור

אותםומדמהלטנטית,אוברורההזו'הנטייה

במיוחד'ענוגאפידרמיסעםרגישיםלאנשים
ועושיםלאור'כעשאליהםנמשכיםשפרעושים

המפורשתהמילהכמובןאבלהעדין.בעורםשמות
להשתמשבאפשרותמשתעשעיראנונאמרת.אינה

שקרוימה-כבמעיןלפרעושים,זוברגישות
 , gaydar-בארה"בזוקהילהאנשישלבלשונם

כולםממילאש"בכפריםבעודעליזים','גלאיהיינו
דווקאלהיעזרצורךאיןולפיכךכולם,אתמכירים

הריהאנשים",אתלמייןכדיהזובאמת-המידה

לגלותמדבחממש"היהמצערת.'היעדרותםשבעיר
רבים,באנשיםמתעמריםהפרעושיםכיאחתבבת

שוניםשהםפניםהעמידורקשניםבמשךאשר

היוערתהפתאילויודעמיבאמת.שהםממהגמריל
המיועדותמילים- ) 57 • 56<עמ'אז"לנומצפות
וצבועה.חסודהבורגנותשלבלבהלהינעץ

אתלתארהמיטיבלסופר'תשתיתמראההואהים
היוונים.שלבחייהםהגדול''הכחולשלנוכחותו
רקיכולהתיכוןהיםשלהמזרחישלחופוהקורא
בארצו'לשרוריכלהשונהמציאותאיזולדמות
הים.אלגבהאתזוהפנתהלולא

ביןכמעט,מופלאתואם,ישנוכידומהולסיום,
בתרגוםאורהרואיםיוונייםכותריםשלהגואההגל

הפופולרית,יווןתרבותשלנפוצותהוביןעברי'
החייםאלנמסכתאשרלמיניהן'הטברנותדוגמת
 •ומעולם.מאזפהחיתהכאילובארץ'

עטרןאהרן

הישראליהפאלוסחרדת

גווניםהוצאתחזק,אותיחבקיפלו:חנן
עמ' 175 , 2002

שנייםאבללא,ואולימקרים,צירוףרקזהואולי
ושלדגןחגישללאחרונה,שקראתיהמקורמספרי

ראייהומזוויתתמהבאותהעוסקיםפלו'חנן
התשובההנשים.שלהמתגברמ'כוחן'מאוימת
האורגזמותשופעתהנשיתלספרותהגברית,

הולךהפאלוסשבהםרומניםהםכאן'המתפרסמת
בחרדתלהיתקףעלולבהםשקוראומיומצטמק
סירוס.

המענייןספרוהיההזההגלאתשסימןהראשוןהספר
זכהזהרומן(אגב,זה pםי pהאשתמגדאילשל

מהספריותרמוצלחהואאךקטנה,לתהודהאמנם
אליומצטרפיםועתהמכר),לרבשהפךעולםחיי
תמידהגבר-הללולרומניםהמשותףופל.ודגןגם

רמה.בידהשולטותהןוהנשיםופגועחלשמאוים,
שכך.וטובבהומור,מלחמה?משיביםהגבריםואיך

ברובו.מצחיקפלושלזהוגםמצחיק,דגןשלהרומן
אמריקאית,פלו'שלברומןהנשיותהדמויותאחת

לו:אומרתמנשים,הגיבורשלפחדיואתהמזהה
לוחמיםלהיותאמוריםהישראליםשאתם"חשבתי

<עמ'נשים"עםלא"בקרב,משיב:והואאמיצים",
82 (. 

הירייה,במזבלתבתל-אביב,רומנטיהכיבמקום

אהובתועם pחזאותיי pחבגיבורנפגש
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צלמת,בדמותודםבשרשקורמתהווירטואלית,
פלוחנןשלבספרזבל.מצילומילסיפוקההמגיעה

מהוכלבזבל'האהבהגםבזבל'החייםרקלא
הםהאהבהאחרנואשותהמחפשלגיבורשמזומן
היאמוזרותשההגדרהנשים,עםסדרתייםמפגשים

מפריעלאזהשלהן.במקרהאנדרסטייטמנטבהחלט
קסםבמטהוכמומנוכחותן'מאויםלחושלגיבור
לילדמגברמחדשפעםבכלבמחיצתןלהפוךאכזרי'
לומחזירהשלאאמו'אתהמחפשובכייןחלוש

חיבוק.

אהובה)או(אםשהאשההיאפלושלהמוצאנקודת
מקורהיאשהשמשכמוהגבר'שלהחייםמקורהיא

לאהאשהאוהאמאאם .הארץכדורשלהחיים

ילד'תמידשנשארלגבר'אולילד'אהבהמעניקות
ואומלל.אבודהוא

תיאוריכוללהראשוןרבדים.בשלושהכתובהרומן
נשיםעםשנייה,פעםגרושהגיבור'שלמפגשים
מאלבמהסוערתג'ינג'יתהאינטרנט:שלבצ'טים
גרושהמין:אבזריעמוסותמזוודותבביתופורקת

הגיבוראתמזעיקהשלההפינצ'רמותאתהמבכה
טעםאתשאידבהפייפרטייסתלכלב;הלוויהלמסע
משובצותלביןביןועוד.הטיסה,באמצעהחיים
שמנסהאינטרנט,דוקטורהפסיכיאטר'עםשיחות

זהוה'סייבר-ספייס',לקוחותשלבבעיותלטפל
שלאיכויותפלומפגיןשבוברומן'המוצלחהרודב

הכנעניגיבורואתמתארכשהואמשובח,סטיריקן

הפתטיות.נשותיוואת

הגיבורזיכרונותכלוליםהרומןשלהשניברודב

ניצוליהוריםבצלוהחולנית,הכאובהמילדותו
הרובד .אמועםהמורכבתיחסיוומערכתשואה,

שליחסיומערכתעלפלשבקיםמכילהשלישי
לטעמי'הוא,זהרובדאפרת.רגושתועםהגיבור
לאהקורא.אצלרעטעםומשאירברומןהבוסרי

נפרדמדועבאפרת,התאהבהגיבורמדועמובן

בגינה.להתייסרממשיךהואומדועממנה,
מדימאולציםלגירושיםהילדותביןהקישורים
פסיכולוגיסטי.לבלה-בלהכאןגולשתוהכתיבה

ברגותוחוסרנפשחולשתשבגלללהיותיכול"האם
חיישלהאשהלהיותיכולהשחיתהמיאתעזבתי

 ,) 36<עמ'קיומי?"שלוהאושר

בכתיבתבעברהתמחהשפלוהעודבהניכרתבהחלט
מפרקיכמהזה","זהרלתוכניתמצחיקיםמערכונים

אבלבתוכנית.היטבלהשתלביכוליםהיוהרומן
לספרותבהכרחהופךזה"ל"זהושמתאיםמהכללא

 •טובה.
אביטובירון

בומתחרהפוא.רתמידהואלעצמו:נאמןלעולם
בלימודשלותככיואתהמצדיקומרן'חייםיריבו
עםפגישתוערבאבינויעקבשלתכסיסיועלזכות
המקורות.מןישירובציטוט'וישלח')(פרשתעשו

לזולבזישחילטושריד'יוסי :הבאלמתחרהעבורוב
הורותםעל-כדרכוומתנשאתצדקניתבנימה-

יצחקארבהם,ואבותינורבקהאמנושלהמפוקפקות
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מאחוריךשרידערפאת,

עלכותביםח"כיםפרלמנטריות,פרשיות
לנגנטל'נחוםעורך:השבוע;פרשת
יוניבעריכתועכשיוכאןיהדותסדרת

ספריאחרונותידיעותהוצאתברנדס,

עמ' 283 , 2002חמד

עוזריוורך-דיבור.נעים-סברח"כהואלנגנטלנחרם
למענוקודשלמלאכתהתגייסוהפרלמנטריים

חברישכתבופרשנותפרקיאספרהם •ובשליחותו
רגםמבראהוסיףלנגנטלהשבוע.פרשתעלכנסת

גםלומצאהואספר.ויהיהמשפחה,לבניהקדשה
ועכשיו'כאן'יהדותהחדשההסדרהנאה:אכסניהגם

נמעני-תרדה,ונמצאוברבדם,יוניהסופרתבעריכת

ידיעותהרצאתמנכ"לאיכנוולד'דבביניהם
בוקרויהילנגנטל.בפילי",כאח"חברי-אחרונות

וכרוך.ערוךספרויהיערב,ויהי

לפרשתפרשנויותעשרותלקוראמזומנותוכך
העובדהזולתביניהןמקשרלאחוטששוםהשבוע,
ולמהישראל.כנסתחבריבידינכתבושכולן

יותראותנולענייןאמורההעםנבחרישלפרשנותם
בגילה,ספרבתיתלמידינניח,שיכתבו'מפרשנות
זהלמשל?הכנסת,ובמימוןובהכוונהבהדרכה

נסתכןהבהוחינוכי.אנושימעניין,יותרהרבההיה

וגםכתוב,יודעיהםהעםנבחריכלשלאבהנחה
בהשראהמתבלטאינושבתוכםכתוביודעימיעוט

כנסתאזיהאדם,הואהסגנוןאםעוף.מגביהת

אדם.הומהכמשכןמצטיירתאינהישראל
מרבצןמעוררתהספרבשערהמחבריםרשימת

נדמהלרגעלתועבה.בהןנקשרששמםפרשיות
בפרשתולאההןבפרשיותהואהספרשלשעניינו
האלההעלוביםהמתחזיםהפרסום,שתאביהשבוע,

לאובטחבהם,בחרנואנחנושלא'נבחרינו'-
ברחובבהםנתקלנואילושלוםלהםאומריםהיינו

לא-חשוב-על-מה,הגיגיהם,אתלכתובהתגייסו-
אפילו-נאמיןמהםלמיספק-שורת-עיתון.למען
חשיפת-יתרהשבוע'?ל'פרשתפרשנותבדבר

מכשולהןאיתם,הממושכת-מדיהכרותנושלהם,
ביןזהבמקרהלהפרידאיןהספר.בקריאתעקרוני
'במדבר'פרשתמניבהלמשל'כך'ליוצרה.היצירה
בנימיןאצלובעמקותןבמקוריותןנדירותתובנות

לנויש ...סמל-לדגלגםזקוק"העםאליעזרבן
להגןויודעיםשידעונפלאים,ביטחוןוכוחותצבא
ניתןהאלההנפלאיםמהפירושים ...ישראלעםעל

פראדיותקריאות-קרבאותןאלוהאיןרבות",ללמוד
מעלמפלגה,במרכזבחירות,באסיפתהרועמות

פוארהשבוע,בפרשתאוהעירבכיכר ?הכנסתיבמת

חי, ר:'-
ןו.,ןנ'י"שבא

פרשיות
פרלמנטריות

לנגנטלםונח :עורך

אחינואפלה.פרשהשלונועזבלעדיכמגלהויעקב,
אפילומאחוריך:שרידלב.דלאאתהערפאת

שמתםאגב,תוקפה.פגהקופירייטריתהמצוינות

עלחוזרערפאתהשניים?ביןשבסגנוןלאחווהלב
במיליםאבלשריד'גםפעמים:שלושפראזהכל

גםתכופותמזדקרזהאמנותיאמצעינרדפות.

ייאמרהנפקד'נתביהן'בנימיןשלברטוריקה
לשבחויצוינוהפרשנויות.מחברימרשימתלשבחו'

גםשסירבוהשאר'ביןלפיד'וסומיגוז'נסקיתמר
משלהם.פרשנותפרקלכתובהם

פרשנותועלהתעכבתיהמאמרים,עשרותמבין
'מצורע')(פרשתהרעבלשוןהדןלוייצחקשל

בסתרהרעלשוןמספרובפחדנות.שביוהרהכחטא
בגלויחברואתלהוכיחבאשאיננוכיווןפחדןהוא
מגבהות-נובעונזקולהזיק.תכליתווכללתקן'כדי
"שאינוומתוךמחרבויותרעצמושמחשיבמישללב

בחברו.מומיםומחפשעצמו",נגעיאתמכיר

עצמוישפילכארז'נתגאה"אםרש"יפיעל
לו".ויתכפרוכאזוב,כתולעת
לוקהמצווה,כשליחהחשטל'לנגבנחוםהעורך
שפרשתסבורהואאםהאוזןשרירבאוטםכנראה

הם",באשריהודיםביןהמקשר"החוט-השבוע

שחזוןאלאהאחדות.חזוןאתתחזק-כדבריו
בידישימוש-לרעהמרובבלהלסיסמההפךהאחדות

עמיםשניכנראה,הם,ואנו'נבחרינו''נבחרינו',

ביניהם.מפרידהמשותפתשלשוןשונים

תחליףהיא'אחדות'המילהבתוכנומדיריבםבשביל
שלזוללתמרוןנרדפתמילה-וליוזמהלמעשה

 ,לאומרואחרדברלהםשאיןצינייםפוליטיקאים
 •לשנות.לתקן'ויכולתרצוןשלזיקולא

פזמירי
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 1ה"מווונה"אחרימה
ארןדור

י
בהוצאתהופיעהחודשיםכמהפני

חמישהשלסדרהפועליםספריית
"פוסטמודרניזם":בנושאספרונים

רובינזון;דייבמאתוהפוסטמודרניזםנישטה

קולס;פיטרמאתהמאלהמחהולpיויאיינשיםץ
תאמסיןמאתווירית pהוהתיאוריהו pפו

סטיוארטמאתההיסטוריהוןיpורידהספארגו;

כריסטופרמאתוהמילניוםבודריארטים;
כיוםהואהזההזרםשמו'למרותהורוקס;

דעתי'לעניותהקשורה,'עובדהביותראופנתי
במשברהאחרון'ובעשורבחלקהלפחות
קריסתבעקבותגי'האידיאולוהשמאל

הסובייטית.האימפריהוהתפרקותהקומוניזם

של-ההפוכים-טיעוניהםלמרות
מימים-ימימה,אנטי-קומוניסטיםסוציאליסטים

הקפיטליזםואימוץבמערב,הקומוניזםקריסת
הביורוקרטיותכלכמעטשלחיקןאל

בה"אהסיבותהיובאסיה,הקומוניסטיות

לדבריאלו,הנ"ל;השמאל""משברשלהידיעה

ל"מאהקץשמוהובסבאום,האנגליההיסטוריון
כושליםניסיונותשלהזאת,המקוצרת"

עוד(ואנטי-אוטופיות>,אוטופיותלהגשים

 .כולווהמילניוםהקלנדריתהמאהתוםלפני
אתראועדייןהשנייההעולםמלחמתלפניאם

דמוקרטייםבמשטריםמפלגותעצמן

מצעלפחותאוכלשהוחזוןלהגשמתכמכשירים
מפלגותבעיניגםמאז,הריעקרוני,

סיסמאות><ובעיקר'מצעיסוציאליסטיות
להשגתממכשיריםיותראינםכמעטבחירות
אפשרואםבפרלמנט,מושביםשלמירכימספר

ממשלה.להרכבתבושדימספר-

הגותםשעלהאישים,לחוברות:נחזורהבהאך

והפילוסוףאיינשטייןהפיזיקאיהםבהן'מדובר
"קלאסיקאים")לכנותםאולי(שניתןניטשה

<בעלרדידה-20ההמאהבניוהפילוסופים
פרקוהספרותית),לביקורתהמובהקתהזיקה

רעיונותיושעםובודריאר'תרבות>(היסטוריון

לכנותואפשראוליה"מילניום"על

"היסטוריוסוף".

הפוסטמודרניזםלהוגיאיינשטייןשלצירופו

שהדריךביותרהמבריקהרעיוןלדעתי'היה,
שלוהיחסותתורתשכןהסדרה,עורכיאת

אחד-החושיתהתפיסהקרקעאתהשמיטה

אז'עדהטבעמדעיכלשלהתווךמעמודי
לרגליהם:מתחתהמודרנה,שלאלהלרבות

הנ"ל;ה"קלאסיקאים"שניביןההבדלגםכאן
לדעתי'בצדקמדגישה,ניטשהעלהחוברת

גםלמעשה .הגותושלהפרספקטיביזםאת
פרספקטיביות:מעיןשולטתהיחסותבתורת
בניסויים>(המוכחתמהירות-האורקביעותבשל
נקודתמכל-(דהיינוציריםמערכתבכל

למערכותביחסתנועתה-תנוחתהתהיהראות>,

מכךכתוצאהתהיה.אשראחרותצירים

של<קונטינואום>במשךהדבריםממדימשתנים

המרחבממדי<שלושתממדיםארבעה
והפרופורציותהזמן>וממדהאויקלידי-ניוטוני

שלהרגילהבפרספקטיבהכמוכביכולביניהם,

נשארהממדיםארבעתשלהכפלאבלהראייה.
ואולםלחלוטין;אבסולוטימספר-שהואכמות

הנהכביכול'הזאת,ה"מהות"הזאת,הזהות
מופשטת.דהיינוגרידא,מתמטית

זהותזוהיעדייןהמופשטות,כלעם

שללפרספקטיביזםבניגודאובייקטיבית,
כלביןערךשוויוןלמעשההגורסניטשה,

בימינושאומריםכפיאוההבטים-הגירסות,

שאראלהספרותמתורתהמונחהעברת<תוך
שביניהםה"נרטיבים*,כלביןהרוח"):"מדעי

לשלטון""הרצונותביןהמאבקורקאךמכריע
-אומרתזאתמאחוריהם,העומדיםהשונים
הכוח.

הפוסטמודרניסטיםעמדותעלהביקורתמותחי
המוליך'שלהםה"סקפטיציזם"עללדברמרבים

למשל,מדובר,אםאךלניהיליזם.לדעתם,
לפחותהרי-העתיקהזמןשלבסקפטיציזם

הטלתאמנםגרסכברה"פירוני"הסקפטיציזם

אתמשנהוזהעצמו'בספקגםאך-בכלספק
התמונה.

העתיקבזמןהקלאסיים,הפילוסופיםלדעתי'
לאגםבספק,הסתפקולאכאחד'החדשובזמן
אףאול"אמת",שאפורובםהפירוני.בזה

כאשרדקארט,שלשאיפתוחיתהזולוודאות.
נקלע,אליוהספקותמסבךלהיחלץביקש

אמרתו-ב"קוגיטו"מוצאשמצאהיהוכסבור

חושב,"אניבמחלוקת><והשנויההמפורסמת
קיים",אנימשמע

קמהשנהלמאתייםקרובשלתקופהכעבוראך
מת","כלבלמיןכיוםהנחשבתאישיות,
ה"וודאות"אתוגםה"אמת"אתוהחליפה

ל"מציאות"סגדלאגם<הואגרידאב"ממשות"
אי-אפשרימינושלההשקפותשלדעת
לקארלכמובן'כוונתי'מפרשנותה),להפרידה
שלו.המפורסמותב"תיזות"הצעירמארקס
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לממשותוראשונהבראשהתכווןמארקסאך
מאחתשמתבררכפיהחברתית-היסטורית,

פירשו"הפילוסופיםשלפיההאחרותה"תיזות"

לשינוייםוהכוונהלשנותו",ישאךהעולם,את
בדרךאךהעולם,אתשינושאכןמהפכניים,

שוחרילרובלא(גםהרצויבכירוןלאכלל

תואמת,אינהמארקסשלהתיזההמהפכה>.
 ,החברתיזההתכוונה,אליוהתחוםאתאפוא,

תחום-החומריבתחוםנכונהבהחלטהיאאך
"העולםבשינוימטפליםשאינםהטבע,מדעי

הדבריםאתמשנים-גם-משניםאבלכולו",
התיזהבנוסחלהתבטאנוהגיםאין(כיום

המחקרמסקנותכיפשוט,אומרים,המארקסית:

"עובדות".המדעיות")(ה"תיאוריותהמדעי

הטבע>מדעיבתחום-(כאמורהזאתו"העבודה"

כאשרגםמסוימים>(בתחומיםלפעמיםנמשכת
-מסוימתתיאוריה"מפריך"המדעיהמחקר

תיאורייתהחלפתשלהקלאסיבמקרהכמו
היחסותמתורתהנובעתבזוניוטוןשלהכבידה
כעת:חוזריםאנואליואיינשטייןשלהכללית

(בתחוםאיינשטייןשלהיחסותתורתלמעשהכי

שלה'אי-קביעה'ו"עיקרוןהקוסמיים>הממדים
בווהתת-אטומיהאטומי(בתחוםהייזנברג

 ,איינשטייןשאגבהקוואנטים>,תורתעוסקת
לאותהתרומתובשלדווקאנובלבפרס(שזכה

מאבניאחדהואהאי-קביעהשמשפטתורה

אינו"אלוהיםבאומרולוהתנגדשלה>היסוד

בקוביות".משחק

האסכולותמסתובבותהיחסותלתורתמסביב
זוכגון-20ההמאהשלהמדעפילוסופייתשל

מדעימשפטכיגרסאשרפרפר'קארלשל
שיטותקיימותכאשרורקאךכזההוא

חשובספרמחברקרן'תומאסושללהפרכתו:
ממניחיאכןאלהמדעיות.מהפכותעלביותר

"פוסטמודרניזם"לכנותשניתןמהשלהיסוד
במדע.

הגישהניצחוןהיהבתרבותה"מודרניזם"

בניגודהרנסנס,בתקופתלדבריםהרציונלית
והמדעהביניים,ימישלהאמונילמיסטיציזם

גישהגרסוגליליי'קופרניקוסמאזהמודרני'
שתבואאינדוקציה,עלמבוססתרציונלית,

אותהתשליםלמצער'או'הדת,במקום
"הנאורות"בתקופתהמרכזיים(הפילוסופים

רציונלי),בסיסלדתלהעניקהשתדלודווקא

האינדוקציהשיטתמאבות ,בייקרןבסיספרסר

כליושלמוהזאתבשיטהכיהיהסבורבמדע,
 ,אנווהרישנים,עשרותכמהבתוךהמדעים

העומדיםהעצומהוהמידעהידעכמותעם

"אי-עמדתאתלבססמצליחיםרק ,לרשותנו

 ...סוקראטסשלהידיעה"
כמהמעלהשנפתרתבעיהכלכי ,גילינוכן

לפניידועותהיושלאנוספותבעיותוכמה
אשרהחדשה,הספקנותיסודבתמצית, ,זהוכן:

יומרתאתביטלה ,פרפרקארלבעקבות

שלמיסודוהמדעי""הסוציאליזםשלהמדעיות
ושלאנגלס>של<ובעיקרמארקס

לפחותובכלל ,פרוידשלמיסודוהפסיכואנליזה

מדעיותסינתזותיצירתעלמאודמקשה
המחקרכיוםמשמשלהן(כתחליףגורפות.

ה"אינטרדיסציפלינרי"),

פי<על ,,"ממשותעלעדייןמושתתזהכלאבל

שימושיותעלאומארקס>שלהמינוח

 .ימינובלשוןרחב>בן(במוגיתטנגרלו
לאיינשטייןהנוגעיםלנושאיםאשרזאת

ההגותמןלחלקגםוימינושלהטבעולמדעי
,הריופרקובודריארלרדידה,אשרניטשה.של

שלהם,לדעתםהרוח.במדעיקשוריםהללו

טקסטיםורקאךקיימיםלומר'אפשרכמעט
חדשים.טקסטים-דהיינומפרשים,אותם

איננהזוטענה ,מוזרלהישמעעלולשזהככל
שלפירושההגדרת ,למשלניקח,מופרכת.כה

שמצידןממילים,שובמורכבתהיאהרימילה.

הזההקסםממעגלהלאה,וכההגדרהטעונות

דברים.עלהצבעהידיעלורקאךלצאתניתן
כפיאוההכרה,לתורתמגיעיםאנווכאן

זהובתחוםל"אפיסטמולוגיה".כיום:שאומרים
קאנטכעמנואלגדולפילוסוףעד-כהקםלא

התבונהכ"ביקורתומקיףמעמיקוחיבור

ו"דה-"ביקורת"(המיליםהטהורה"

כהאינןרדידה,שהנהיגןכפיקונסטרוקציה",

עצם-דקאנטיאניזםאליבאמזו!),זורחוקות

שלענייןאיננו"עצם")(או"דבר"המושג

שלא-פריוריקטגוריהאלאהחושיםתפיסת

מערכתעםקאנט,לפיוהחשיבה,החשיבה.

סדרמשליטהשלה,א-פריורי""הקטגוריות
אנו,נוסיףאבל,תחושותינו.שלבתוהו-ובוהו

הרינבונות,קאנטשלאלוטענותיואפילו

ידיעלדברשלבסופונקבעהזההסדר
החושים,נתונישלהעתידיתההתנהגות
החשהאדםברצוןתלויהאיננהשביסודה

גדולוחלק ,תחושותינואתחוויםואנווהחושב.

מחוץ ,(דהיינולנושמחוצהכמהחוויםאנומהן

מבחינהיהיה).אשריהיה ,מרוחנווגםלגופנו

שלהיסודמושגיאםבכךחשיבותאיןזו

-א"או"א-פריוריים"הםחשיבתנו

נתוניאתלהסדירחייביםהם-פוסטריוריים"
-דהיינו ,לפעולשנוכלכדישלנוהחושים
ובסיכומופעולתנו:תוצאותיהיומהלדעת
לחיות.שנוכלכדי-דברשל
זהולהוסיף:וישחיים,אנחנובוהעולםזהו

שרואים,"האחרים",חייםבוהעולםגם
אותווטועמיםמריחיםממששים,שומעים,

אךשלהם,ובפרספקטיבהראותםמנקודת
לאכןלאשאםעולם,אותוהוא"מהותית"

בשיתוףהזולת,עםלתקשריכוליםהיינו

לכן' .חיינואתמקיימיםאנובו ,שלנוהפעולה
תוכניאךשבידנובאומרוקאנטצודקאמנם

גרמנימשורראותוגםבמידת-מה,או,תודעה,

הטבעשלתוכו"אלשאמרהבארוקמתקופת
גםצודקאך ,חודר"איננונברארוחשום

גתה,הקלאסיתהגרמניתהשירה"נסיך"
בפנים",אנחנועיןהרף"בכלשהשיב:

שלעקבות,שלעולםאכןהואעולמנוכללכן
מורחבבמובןדהיינו'ונו':סמליםשלסימנים,

כותביםאוהאומרים"טקסטים"שלהמילה:של
העולם.את

דנהבהםגיםההראחדבודריאר'ז'אןטועןהנה

אינהבימינוחייםאנובהשהמציאותהסדרה,

<וקוראים>רואיםשאנוזוהיאשכןממשית,

המודפסיםהתקשורתבכליעליה
מגמתיתעריכהאחריכלומר:-והאלקטרוניים

כליםשבידיומיאבלאחרת.אוזובמידה

לקלוףכיצדשיודעמיאומרתזאת-לביקורת
בידיוהמגמתיות,קליפתאתהעריכהמן

-מהשבמידת ,יותרגדולה(יחסית> 11"ממשות

תוצאות.להשיגגםולפעמיםלפיהלפעולניתן
שלנוהראשונייםהחושיםנתוניאפילובעצם:
מציאותשמטביעהעקבות,אלאכאמור'אינם,

כתוצאהתהיה),אשר(תהיהכשלעצמה

שלגליםקרינה,מכנים(שאנובהמתהליכים

ליצורכדי<מוחנו?).בתודעתנווכד'),משהו

לכידהתמונהמיששנו> ,(שמענושראינוממה

מושגהעברנומכוונת>,לפעולה(ושמישה

לכךוקראנושלנול"מדע"המשפטמתחום
ובצדק, ,לומריכוליםאנולכן"חוקי-טבע",

וכיו"ב,שומעיםחשים,רואים,שאנושהעולם

שיסודותיופיעלאףה"ממשי",עולמנוהוא
כתבסימנים,כשפה,כמוהם-"עקבות"הם

לדעתםבניגודכאמור-וטקסטיםו"טקסטים".
שלבסופו-"פוסט-מודרניסטים"כמהשל

דבריםשלממשייםעקבותעלבנוייםדבר'
אומדריכיםנרצה:לאאונרצה<ואםממשיים

מטעים),גם

ביןהקשרעלהרבהכיוםיודעיםאנחנו(אגב:
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שאנומהוביןומעשינוחשיבתנו ,תחושותינו

עד-<כלשהו>במוחההתרחשויותמןרואים
המדויק,ה"מנגנון"אתאךבודדים,לתאים
עולמות,כשנילנונראהשעדייןמהביןהקושר

<עדיין?>.יודעיםאיננו

הדמיה,(מיןחייםאנובוהזה,העולםאך
עולםאיננוהאבולוציה>,שיצרה ,כביכול

"מידע"שלאוהכרהשלעולם ,תיאורטי
שמושכת"ערכיות",כולוטעוןהואגרידא.

מכוער).כואב,<רע,דוחהאויפה>נעים,(טוב,

ולאחיובילא-ערכימטעןבואיןאפילו
הרי ,עודאותנו"מעניין"איננואםשלילי:

משעמם.הוא-שלילימטעןטעוןהוא
מלחמות.צומחותפעם,אמרוהשעמום,ומן

 ?ההיסטוריהקץ
-מלחמותמולידששעמום-זונושנהחוכמה
מעטנקדישכאשרברצינות,יותרלכרחבהכדאי

החוץמשרדפקידשללטענהלבתשומת
קץעםשלפיהפוקויאמה,פראנסיסהאמריקאי
ה"היסטוריה"עלגםהקץהקיץהקומוניזם

תשתלטהליברליתהדמוקרטיהכלומר:כולה,
הקפיטליזם ,כמובןואיתה,כולוהארץכדורעל

האחרוןהשלביהיהוזה(הדמוקרטי-ליברלי>:
מודה ,אכן"היסטוריה".מכניםשאנומהשל

במקצת.משעמםיהיהזהמצב ,בצערפוקויאמה

החוברותמןבחלקנדונהפוקויאמהשלהתיזה

עצמופוקויאמהלגבי"פוסטמודרניזם".על
האנושיתהחברההתפתחותהיאה"היסטוריה"

ידיעתי(למיטבטועןשהואכפיהגל",פי"על
שלפיההמארקסיזם,שלבהנחהמדובר

לחברהקדום"מ"קומוניזםמתפתחתהאנושות

(צמיתים>פאודליתלחברהואחר-כךעבדנית,
שכירים><עובדיםקפיטליסטיתלחברהוהלאה,
אנגלס,לדבריאגב,סוציאליסטית.-ולבסוף
להיותכללאמוראינו ,כביכולהזה,ה"סיום"

תחילתאדרבאאלאההיסטוריה","קץ

האנושית-באמת"."ההיסטוריה

שכתבומההוא"היסטוריה"מכניםשאנומהאך

העתיקים,הכרוניסטיםלמןההיסטוריוגרפים,

עלהמלכים,בציווידבריהם,אתשחרתו

-והחידקלהפרתובארץבמצריםאנדרטאות
חיתה ,-19ההמאהשללהיסטוריוגרפיםועד

לימודשלהיסטוריהדווקאלאובעיקרהזו
השוניםהדורותשלמדומה-מעשייםוהישגים

אחריהםלבאיםוהעבירוהממשיתהמציאותמן
בחיבורוהצעירמארקסשידע(כפי

היסטוריהאלא-הגרמנית")"האידיאולוגיה
ותבוסותניצחונותומלחמות,שליטיםשל

ואלטרשכתבכפיאוה"אחרים"),של(לרוב

 ,שלוההיסטוריה"עליזותב"תבנימין
שלהמלאכיםמציורילאחדדומהההיסטוריה

מאחורמצויותזהמלאךשלעיניוקליי:פאול

גוויותשלגבוהותערימותאךרואהוהוא
קדימהתמידורחפתועזהרוחוהנהוהריסות,

 ..•והריסותגוויותשלחדשותערימותאל-
-בנימיןואלטרשלההיסטוריהתפיסתזוהי
-בודריארטועןהן .עימדשהצדקחוששואני

קץשאחרי-שבסדרהבחוברתככתוב

שלתורהיגיעלאהקומוניסטיתהאוטופיה
אלא-לנצחשיימשךהליברליתהדמוקרטיה

ואףהקיצוניות""עידןשלההיסטוריה~חזור
המכשוליםשהוסרו,לאחרשלפניותקופותשל

השתוללותנגדהקומוניזםשהקיםהמלאכותיים
הרצחנית.הלאומנות

פרשנותוברוחלאאבל-נמשכתה"היסטוריה"
ערבוב(תוךהגלאתפוקויאמהשלהשטוחה

שלהתזיסיםברוחאלאהמארקסיזם>עם
"ראשיתעלאנגלסדבריהפרכתותוך ,בנימין

שהיא"אנושיות"האנושית",ההיסטוריה

ההתפתחותעלמארקסדבריהגשמתכנראה
בהתפתחותהמותנית ,היחידשלהמלאה
עלדיבוראותושכןולהיפך.הכללשלהמלאה

שלכשלרבםשורשהואו"כלל""יחיד"
בכלל.ה"מודרני"ההומניזםושלהסוציאליזם

ה"כלל"מצוילאאמיתיהומניזםשלבמרכזו
ממךוהשונה ,לךשמחוצההיחיד"האחר",אלא
הואאפילו ,בכללךדומההואאפילו ,תמיד

איתריחדשחונך ,שלך(הזהה>התאוםהאח

עומדהואכורחושעלבלבדכךמתוךוכיו"ב,
מזושונהשלווה"פרספקטיבה" ,אחרבמקום

שלך.
עללאגם ,ומאידךה"אני",עלמדבראינני

(הנברא>העולםאופיכטהשלה"לא-אני"

הדמיוןיציריהםאלהכלהבורא.מולהעומד

התודעהגוןאריסודעלהפועל ,האנושי
וראייתהגוףתחושתביןהמפרידההאנושית

"חומר"ביןההפרדהנוצרתמכאןורקהדברים,

 ,הזיכרוןבעייתלפרטיאכנס(ולאו"רוח".
התארגנותאתרקלאהמאפשרבלבדשהוא

מחשב).ואפילוכלשהיתודעהאףאלא"האני"

חברה, ,מוסדאוטבעיתמשפחההתארגנות,

אנשים,שלקיבוץכל-שבט-עם-מדינה
כל"אנחנו",לומריכוליםאליושהמשתייכים

שהםיש<אף-כיטבעיים"יחידים"אינםאלה
משוםפשוטמשפטיות")ל"אישויותנחשבים

"אני"לאגם ,(ומכאןמשותףמוחלהםשאין

משותף>.

הספונטנית-טבעיתהאנושית,ההתארגנות

דהיינו-וצוויליזציהתרבותיוצרתוהמתוכננת,
 ,דברשלבסופוזאת,שעם ,קולקטיווימוחמין
היחידים.האדםבנימוחותבליוכאפסכאיןהוא

למעןקיימתה"חברה",ההתארגנות,באחת:
מיוכל ,להיפרולאבההמחובריםהיחידים
אלהאחריםלהפיכתמתכוון ,ההיפךשאומר

אףאומכשירים,אולחפציםאחריםאו

ועבד""אדוןעלבפרקכמו-למחיקתם
עלבפרקאוהגלשלהרוחשלפבנומנולוגיה

ובמהדורה ,סארטרשלוהאיןיבשותה"מבט"
שלוסגורות"דלתייםב"מאחוריבלטריסטית,

הואהוא"האחרהמפורסמת:סיסמתועם

הגיהנום".

המצאהאיננו"האחר" ,כןאם

סיסמהאועיוניכיציראלאפוסטמודרניסטית,
פילוסופיתממסורתשלילידהואחברתית,

 .שליליבסימןתחילהאך-יותרממושכת
למחוקדווקאהבא-זהבתחוםנוסףפילוסוף

עםנמנההואשאף(פילוסוףהאחראת

הוא-בצדק>ואוליהמתים","הכלבים
מאקסהוא,אףגרמניהצעיר",ה"הגליאני

שממנווקניינו","היחידבחיבורושטיובו

האוטופיהלנביאאחורניתחוטיםנמשכים

סמיתאדםהנעלמה"),("הידהקפיטליסטית
המתתעלשחלם ,דה-סאדולמארקיזמזה,

מזה.-כמובן ,עצמוממנוחוץכולההאנושות
הראשונה,במחציתה ,-20הבמאהקמולעומתם

<בעיקר>השנייהובמחציתנוברמרדכי-מרטין

עלחיובידגששימתעםלריבם,עמנואל
חזק>אסתטיצביון<עם ,,"הזולתאוה"אתה"

שללאחר""האחראיותועם ,הראשוןאצל
השני.

שלוורידה,ז'אקה"דקונסטרוקציה",אבי

בישראלבביקורונשאהחוברות,אחתמוקדשת

לריבם,שלברוחונאוםשניםמספרלפני
קרובשהיההעובדהמודגשתובחוברת

ביקורתועלעבודותשל(באסופהלמארקסיזם
פילוסופיםשלשלמהשורהעלורידהשל

מעולםערךשלא ,נאמרמרכזייםותיאולוגים
תורתלגביממששל"דקונסטרוקציה"

שגם ,אולי ,להזכיראפשרבסוגרייםמארקס>:

ביקורת-דקונסטרוקציהבעצםביצעמארקס

פרוורןנגד ,הגלתורתנגד-ממשקטלנית
המדינית""הכלכלהונגדהפילוזופיה")("דלות
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חיציואתשלחהואאבל("הקפיטאל"),כולה

שהדקונסטרוקציהבעודהתיאוריות,מרכזינגד

כביכול'שוליות,בנקודותנאחזתרדידהשל
כהערתכולו.הבנייןאתממוטטתהיאומכאן

אצלשגםלומר'רצונישבשוליים,שוליים
מסוגתורפה""נקודותלמצואניתןמארקס

למשל'"הקפיטאל",שלהכרכיםבאחדזה.
פיעלנקבעאינוהריביתששערקבעהוא

"כמותעלמבוססשלדבריוהערך","חוק
גורמיםידיעל-אלאית"החכרתהעבודה

למהלשאול>(אפשראם-כן-"היסטוריים"

<אקראיים>היסטוריים""גורמיםיהיולא
של<מחיריהם)ערכםבקביעתגםשותפים

אחרים?כלכלייםשירותיםשלאומוצרים

נציגיושגםהוא,העיקראגב.דרךרקזהכלאך
הפוסטמודרניזם,שלביותרההומניסטים

העיקריתהמכשלהאתראולאורדידה,כלריבם
לפתורשניתןהאמונהוהיאהסוציאליזם,של
האדםשבהיותיגורחבאתלתמידאחת

מוחישלורקדברשלשבסופואינדיווידואום,

יחדרק-זאתעםויחדלפעול'וגפייםלחשוב
תלוייםהישגיושכלחברתייצורהוא-זאתעם

הדבריםמןרקלאובלימוד'פעולהבשיתוף
וזהו'הזולת.מן-מאודרבהבמידהאלאעצמם
גרידאהביולוגיהמןהחישעשההצעדכידוע,

האנושי,אלהחייתימןהתרבות,אל

כפי"בן-מינו",רקלאאפוא,הוא,האדם

השחרות"כתבישלהעבריבתרגוםשכתוב
גםהואמארקס,שלהפילוסופיים-כלכליים"

היהודייםה"גנים"בעלכיום>שאומרים(כפי

במקומוהחיומאביו'מאמובתורשהשקיבל
החלטותיואתגםמקבלהיתרוביןהייחודי'

זאת,הייחודיים:מעשיואתועושההייחודיות

שבהתלכדותןלדבוריםלמשל,בניגוד,

מחקותהנחילשלהאורגני"ב"כללהאוטומטית
היצוריםשלויחידיותןייחודיותןארנוןאת

כלממלא'בוהרב-תאיבאורגניזםהחד-תאיים

זה,תפקידזונחולפעמים-תפקידואתתא
ויחדכולו.האורגניזםשלה"כלל"אתהורס
 .עצמואתגםאיתר
אפשרות-הקיצוניתהשליליתהאפשרותזוהי

שתא-הפוכהאפשרותגםישאבל .הסרטן

אבולוציה:שנקראמהשמקדמתמוטציה,עובר
יותרבסביבהלהישדדהאורגניזםיכולתהגברת

ולטובתהלטובתולשנותה,ואףמגוונת,ויותר

אותה.שמרכיבמהושלהסביבהשל

אפשרויותשתיביןכביכול'ברירה,לאותה
מרחבמשתרעכלום>לאאו<הכולקיצוניות
עוד'ולאביניים,שלבישל(כמעט>אינסופי

האובייקטיביותהאפשרויותשלמרחבאלא

אפשרויותשלמרחבמקבילהללו
ואומללותמוחלטאושרביןסובייקטיביות

פריהןהקיצוניותוהאפשרויותמוחלטת,

גן-עדןושטן'(אלוהיםגרידאהאנושיהדמיון

המשיחימיואנטי-אוטופיה,אוטופיהוגיהנום,

עדיין'ה"בלתי-גאוליםוימינו-אנווהגאולה,
אכןולפחותליותרהכיווניםאבלכביכול"),

תמי.דפתוחים

ועלאיינשטייןעלהערותכמהכהעדהערתי
עלהפרספקטיביזם),בנושא<בעיקרניטשה

לנוונותרבודריאר'עלגםובמקצתרדידה

לשעברמארקסיסטיםעלבמיוחדהחביבפרקו'
לומרמהליאיןהסטאליניסטית.האסכולהמן
בהרחבה(שנדונה ,,ה"קוויריתההגותעל

אךמונח,במקומהכבודהפרקו>.עלבחוברת
אחתלנקודהרקלדעתי,נוגעת,היא

שקיעתהמודרניסטית:היהירותעלבהתגברות
חשיבותםועלייתהכוללים-גורפיםהפתרונות

העוולותתיקון-זהבמקרההחלקיים:אלהשל
החומר-לסבי.המיעוטכלפי

לעניותהיא,פוקרשלמשנתוכללי'באופן
"הרצוןבדברהניטשיאניהעיקרוןיישוםדעתי'

שלוולגריזציהכמושנראהיישוםלעוצמה":
המארקסיזם,בעיניה"אידיאולוגיה"תפיסת
("בניין-על").כולוהרוחנילתחוםכוללכאפיון

רדוקציוניסטית,תיאוריהעודהיאבאחת,

ולפארמסוימותאידיאולוגיותלנגחשבאה
יצראתלקדשכלומר,אחרות,אידיאולוגיות

הקיום.יצרבשםהשנאה

תהליכיםשנילצייןהראוימןלינראהלבסוף,
היסודאתלדעתי'שמגיחים,עולמיים,
בקרבהפוסטמודרניזםשלהנרחבתלהתקבלותו

ודעיכתהמוסרהרחבתאינטלקטואליים:חוגים
העריצותנפילתאחריהאופוריה

שלמהירלפתרוןוהתקווההסטאליניסטית
האזוריים","הסכסוכים

מגדלעלהסיפור"היפוךשאכנהבמהנתחיל
בבל",

התפזרובני-האדםכיכידוע,גורס,זהסיפור

לשונות",מ"בילולכתוצאההעולםפניעל

בבנייתיוהרתםעלכעונשהאל'עליהםשהטיל

 .אליולקרבםשנועדמגדל'
לכושרהודותכידוע:הפוך'היההתהליך

החי'בעולםדופןהיוצאשלהם,ההסתגלות
כדורעל-פנימאפריקהבני-האדםהתפזרו

תחבורהכליהמציאושטרםומאחרכולו'הארץ
ופיתחוביניהםהקשראתאיבדומתאימים,

(שונישוניםגניםקצתוגםתרבויותלשונות,
למרבהאךלמחלות,בעיקרנוגעזהאחרון
קיומי'ערךחסריחיצונייםלסממניםגםהצער
השנאה),ליצראחיזהכנקודותחשוביםאבל

הקטר(ובעקבותיוהקיטורמנועהמצאתעם

קבוצותביןהמרחקהתחיל-הקיטור>וארניית

וכברלהתקצר'כאילוהשונותהאדםבני
חזוןאתביססהקומוניסטי"יפסט"המג

מעמדשלוהבינלאומיתהארציתהתארגנותו
אבל .הברזלמסילותהתפתחותעלהפועלים

ומימושן'האפשרויות,גברווראשונהבראש

קבוצותביןוהתנקשויותשנאההתפתחותשל
לשונית,גרפית,גיאו- ,,"זהותבעלות

דתיתאחרונה,בשורהולאתרבותית,"גזעית",

שונה.-

למכוניתהגענוהקיטורמנועמהמצאת
הגרעיניתלאנרגיההקיטורמאנרגייתולמטוס,
הירושימהעלשהוטלוהאטומיותולפצצות

וההתקרבותההתרחקותתהליכי .ונאגאסאקי
במלואהתגלוהאדםבנישלהגיאוגרפיים
שלהם.ההרסניהפוטנציאל

להתפתחותכאשרגבר'עודזהפוטנציאלוהרי
עםהתקשורת,התפתחותנוספההתחבורה

שטיעונולומרניתןוהאינטרנט.המחשבפיתוח
עלולההיסטוריהקץבדברפוקויאמהשל

מזוהפוכהבצורהלהתגשםחלילה,מעתה,

ציוויליזציהשלגמורבהרסהתכוון:שאליה
 ...בני-האדםרובשלהעצמיתוהשמדתםכלשהי
-שביתהליךהתחוללבמקבילכאמור'אבל'

במרכזיבעיקר-המוסרנייםהמושגיםהשתנות

להתרחקשהשכילהבמידההמערבית,התרבות

המודרנה.שלגוצנטריזם"ה"לומן
("הציווימוסרתורתגרסקאנטעמנואל

"יצורכלעללחולחיתהשאמורהההחלטי")
יהיוהאדםמעשישכלהאפשרותבר-תבונה":

מערכתלכלאבן-בוחןלשמששיוכלוכאלה

שלהשנייה,יותר'האנושיתבגיוסהחוקים.
שהזולתכךלפעולהאדםעלההחלטי'הציווי
מטרה.גםאלאבידיואמצעירקלאיהיה
"ברתמידקאנטבעיניהואהזה"הזולת"אבל

כילחשוב,המסוגלאדם-דהיינותבונה",

העיקריההכרהמכשירקאנט,שלדורובעיני

כלומר"א-פריורי",המחשבההיההאדםשל

(מחשבהחושיםנתוניעלמבוססתשאיננהזו

"טראנסצנדנטאלית"או"טראנסצנדנטית"
קאנט).שלהשיטהבמינוח
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ההיסטוריהתחימת,הרומן
פזמירי

1
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מאתהמכושףבמעבלהגווע.לרומןהתשובהחםמשובחיםהיסטוריהוספריביוגרפיות
ואינוז'אנריםמערבהעבש,האקדמיהמחקרגבולותאתפורץוולקובשולמיתההיסטוריונית

מרתקהיסטורידיוןוגםמשובחתספרותיצירתהיאהתוצאההמחברת.שלאישיתמערותנרתע

-המכושףבמעגלוולקוב:שולמית
ארחיםוגרמניםאנטישמיםיהודים,

 , 2002אפקיםעובד/ספריתעםהוצאת

עמ' 303

האחרונות.בשניםמכוחהאיבדההיפההספרות

הנאתמרתק.לאנוגע,לאמרגש,לארובה
ותחכום,יומרהמרובלעיתים-אבדההקריאה
הרומןנעלםמשיעמום.יותר'קרובותלעיתים

שלסוחףחייםסיפורשבמרכזוהיריעהרחב
שלרחבהבתמונהגןהמעדמשפחה,אופרט
אבל .וזמנןמקומןרקעעלותרבותחברה

עוצמתםעל .שככולאכזהלרומןהגעגועים
קוראיםמתמכריםשבוגהעברהשיכרוןמלמד
סיפורעוזעמוסשלהאוטוביוגרפילרומןרבים
חריגהואעוזשלספרו .וחושךאהבהעל

ברוחבבסגנון'-ובאופנותיהההווהבספרות

בעצםהמאשרהעלילות,ובריבויהפרישה
החסראתכשכמותו.הבולטהחסראתחריגותו

ביוגרפיותהאחרונותבשניםממלאותהזה
מתמידפופולריתגהלסרבכדי'לאשהיו'

ביוגרפים-מומחים,הםכותביהןרובבמערב.

בכליהמשתמשיםהאקדמיהמןחוקריםחלקם
אניטה<ההיסטוריוניתהיסטוריוניםשלמחקר
חוקרכצנלסון'בדלעלבביוגרפיהשפירא
דיירדראצלנו'עגנוןש"יעללאורדןהספרות

בכמהביוגרפיהלכתיבתסדנאותהמנחהבר'
ועלבקטסמואלעלבארה"ב,אוניברסיטאות

לאכזושתופעהצפויבובואר).רהסימון
מבליכלומר'מסוימת;הדדיותבלאתתרחש
והכתיבההמחקרעלגםבמידת-מהלהשפיע

לקוותאפשראם-ולחלצםבכללם,האקדמיים
ה'עקרוני',מיובשם-

מסוימתהגמשהניכרתהאחרונותבשנים

לאהאקדמיה.שלהנוקשיםהכתיבהבכללי
במחקרז'אנריםביןנוקשההפרדהעוד

תמידלאבזה;זהעירובםאלא ,היסטורי
לאי-השואפת'נייטרלית',כתיבהובהכרח
אלאכתיבתו'בנושאהחוקרשלמעורבות
עלפוסחתשאינהבמודע,מעורבתכתיבה
עלואףהכותבשלהמוצאונקודתעמדתו
לאשעדיין-זואחרונהמגמה .האישיסיפורו
ניכריםהמהוססיםשעקבותיהאףבארץ'אומצה

בכמהמכברשלטת-חיבוריםבכמה
אתשפיתחובארה"ב,מובחרותאוניברסיטאות

קבוצת<כמונפרדולימודמחקרכתחוםהעדות
עדותומעודדותבייל>פלמןשושנהשלהמחקר
במחקריאינטגרליכחלקהכותבשלאישית

דוגמהועו.דהיסטוריהפמיניזם,תרבות,

ישראליהיסטורילמחקרבולטתעכשווית
ספרוהואהמחברשלאישיותבעדויותהשזור
מצעמןורות pלאמלחמותגדלנימוטיד"רשל

המחקריםרובאולםמורן>.(בהוצאת
המסורותברוחעדייןנכתביםהישראליים
שלאלהכוללהשמרניות,האקדמיות

אוש'חתרנותם'החדשיםההיסטוריונים

במחקרלעצמה.מסורתכברהיא'פוסטיותם'
ניכרתהעבריתהספרותתולדותעלובמסאות
הציוניתזו-הכותבשלמוצאנקודתלעיתים

האישיתהעדותאולמשל' ,בדיןגונוריתשל
היחידהאךארח),ום pמ<אביןשקדגרשוןשל

לפרוץומסאיתמחקריתבכתיבהשהצליחה
כלליאתמדודה,בזהירותאםגםבמודע,
שולמיתההיסטוריוניתהיאהאקדמיהמדבר
-המכושיןבמעגלהאחרוןבספרהוולקוב
ארחים.וגרמניםאנטישמיםיהודים,

המודעסירובהעלספרהבפתחמצהירהוולקוב
המקובלת,ההיסטוריוגרפיתלנורמה"להיכנע

בזה"זההיסטורייםז'אנריםלערבאיןלפיה
היסטוריההקוראים,לשמחתומערבת,

גםהיאחברתית.בהיסטוריהאינטלקטואלית
האישיתמעורבותהעלמהצהרהנרתעתאינה

מחקרה.בנושא

אתעזבגרמניה,ילידיהודיוולקוב,שלאביה
לאחור.להביטשלאנחוש ,-1933בגרמניה

שלבראשיתהשלו'העשריםבשנותהיההוא
בתקופתהמשפט.בעולםמבטיחהקריירה
אתפגשברליןשלבאוניברסיטהלימודיו
ללמודשבאהמפלשתינה,סטודנטית ,אשתו
אחרילארצהלחזורומיהרה ,בברליןרפואה

הרבה ,בברליןשנשארזוגה,בןלימודיה.תום
שנצררולפלשתינה,מכתביםאליהלשלוח
שלאעץ'תיבתבתוךנפרדבצרורלימים
 ,-1985במותועלהאבלימישבעתעדנפתחה

הדבריםהטילוכתיבתםאחרישניםמיובליותר
אותה,לצערשלאמנתעל .אלמנתועלאימה
אותםופתחהוחזרההמכתבים,אתוולקובגנזה
האם.מותלאחררק
אתוהטרידכךכלשציערבמכתביםהיהמה

 ...סערתוולקוב,לדבריבהם,השתקפוהאם?
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יהודי-גרמני,צעירשלוחרדותספקותנפש,
והיהבחייולוחשובשהיהמהכלכישחש
באחת.נגדענתגבשה,עתהשזהמזהותוחלק

נמחקו ,עליהןהעדותכמוהאלה,התחושות
 ,וההכרחי-הגלויהחדש,הזיכרוןמכבשתחת
עלמרובה.בהצלחהאביהשבנה-הנראהככל
מפוכחאישהיההואשבנה,החדשהזיכרוןפי

האורבתהסכנהאתלזהותשהקדיםלב,ואמיץ
ומיהרבפרט,גרמניהוליהודיאירופהליהודי
הרוחנייםומנכסיהמגרמניהעצמואתלנתק
השתלטבמהירותלא"י.ולעלותלויקרושכה
סביבתוועלעצמועלאסרהעברית,השפהעל

ובזהותובארצויתדתקעגרמנית,לדבר
"הסיפור .לאחורלהביטבוסירהחדשות
לירושליםמברליןדרכועלשלנוהמשפחתי

 ,בתומעידה ,החדשה"לזהותולהפליאהתאים
וולקוב.שולמית
שלאהנחישותתליעלשנבנההחדש,הזיכרון
הזיכרוןשלהיפוכוכמעטהוא ,לאחורלהביט
בתיבתשנקברווהספקותההיסוסיםמלא ,הישן
במאי ,מברליןממכתביובאחדנעולה.עץ

העצומהההתרגשותעלאביהכתב , 1933
"הדבר •היטלרשלנאומולמשמעבושאחזה

המלהיבגםבעתבהאך-המחרידהמזעזע,
שלהפרטיםהיולאבוודאי ••.זהבנאום

השטףהאורגני,האלגנטי,המבנהלאהתוכנית:
שלכךכלהמובהקהביטויאלאהפגמים,חסר

ותנאוולתר

שאינהלאמונהמבריקהעדות ,אדירטבעכוח
חזוןבעלעםישירהתקשורת ,לערעורניתנת

 ...ענקבממדיאישיותשלרועמתוקריאה
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ליהודיאפשרותכלאיןהאמנם
מתי ..• ?כאןהזהייןבעבלהשתתף

לשערנקלאפשרי".שובזהיהיה
וזעזועלאימההדבריםגרמומדוע
אפילושנקראולאחרעמוק,כה

שנים.ושתייםחמישיםכעבור

מקופליםהיוהנעולההעץבתיבת
וארנוןהחשכה"ימיאותםכל

מולהייאושתחושת ,הדרך
שלהנוראהביזיוןוהחרם,הגירוש
שלפניההיסוסהימים,אותם

 ,,ארצה.לעלותההחלטה
העדותבתיאורמאריכהאני

חסכנותהבשלדווקאהאישית
להמועידהשלאהמחברת,של

לספרה,במבואתת-פרקאפילו
עודבהלקרוארציתיאניואילו
נמשכהשלאעלוהתאכזבתיועוד

 .ספרנוספיםבפרקיםונשזרה
לידיבאונסיבותובאילוכיצד
שלהמבישים""ההיסוסיםביטוי
בתוך ,וכיצדלארץ?לעלותאביה
יחסוהתגבשהיסוסים,אותם

חינהחיינריך

שיהודים-גרמניםלציונות,
ויקטורלמשלכמובמיאוס,אותהדחואחדים

 ,מרוזןרומניותלשפותפרופסור ,קלמפרר
-1996בבגרמניה,שהתפרסמוביומניוהמעיד

רבה:בהתלהבותשםוהתקבלו
למדינההנקשרים"הציונים
לספירה 70משנתהיהודית
טיטוס]בידיירושלים[חורבן
כמובדיוקאותידוחים

בחוגהדם,ברחרוחהנאצים.

צרתברדוקציה ,הנושןהתרבות

הםהעולםשלהאופק
לנציונל-בהחלטמשתחווים

מן(ציטוטסוציאליסטים"

 *.) 1934קיץהיומנים,

טוביםגרמניםכמו ,קלמפרר
בגרמניותבטוחהיהאחרים,

אירופיאוגרמני"אני .שלו
אינםהנאציםכתב,גרמני",

שהמכתביםלהניחישגרמנים.

וולקובשלאביהשכתב
שבפלשתינה,לאמהבגרמניה,
נדירהעדותבתוכםאוצרים

להביןאפשראם .ערךויקרת
שלהמוסרייםמניעיהאת

בהימנעותההמחברת

מןלהימנעקשהמפירסומם,
מתוכנם.יותרשתביאהציפיה

דיוקןהואהמכושףבמעגל
בחינתתוךגרמניהיהדותשלורב-רבדיםעשיר
-והפנימייםהחיצוניים-'האותות'מןכמה

-19ההמאהמאמצעבתולדותיההרעמבשרי

מבשרי'החיצוניים'האותותעלהשואה.עד
ליהודיה,גרמניהשלההתנכלות-הרע

רביםכתבו-שככהלאשמעולםהאנטישמיות
במקוםהואוולקובשלהחשובההישגלפניה.
גרמניהיהודישלהפנימילסיפורמייחדתשהיא

אותםשדחפההפסגותלסחרחורתעצמם:
עליהם,ושהמיטההתחומיםבכללמצוינות

אסונם:אתהידועות,הנסיבותשארבין

כלכלית,להצלחההאדירהשאפתנותם
עד ,הדופןיוצאיבהישגיהםהזחוחההתהדרותם

ולא ,בכללהעולםליהדותמופתעצמםשראו
יהודימצדבעיקרבהם,שהוטחהלביקורתשעו
כטרגדיהבחלקיונקראהספראירופה.מזרח

אירועיםבצירוףרקמתבארתשאינהמיתית

הפנימי'ב'סיפורגםאלא ,מחריד'חיצוני'
הטרגי.הגיבורשלנפשושבתוכני

היאומאשרת,וולקובחוזרתהאנטישמיות,
גרמניה,יהדותבתולדותמכריעמרכיבאמנם

ובוודאי ,היחידהמכריעהמרכיבאינההיאאך

כלרךמרקשלכמינוחומלא""הסברשאינה
בתוךהמסוכסכיםהכוחותבספר.המצוטט

ההתבלטותהשאפתנות,ביןגרמניה,יהדות

לקודיםהצייתניתהסתגלנותלביןוהרהב
העםשאחדמההגרמנים,כללאתהמאחדים

הנכמרהרצוןעבדות":בתוך"חירותהגדיר

באופילעסוקבשעהובהלעילאגרמניםלהיות
ולנסחלעצבחדלולאשאותההיהודית,זהותם
אותםודחתהשרצתהחברהרקעעלמחדש
הםגםאךלבדם,הםלא-אחתובעונהבעת

וממחולליה.הטרגדיהשלהמנבאיםממרכיביה
התעוזהעללוולקובבהערכהלהמעיטקשה
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מכברלאעדשחיתהבהתבוננות,מפגינהשהיא
יהדותשלהפנימיבסיפור ,סאבובבחינת
ובחלק-בחלקהנשענתזוהתבוננותגרמניה.

חדשהקריאהעל-כאןלהתמקדבחרתיזה
יהדותשלהתרבותמגיבוריאחדיםבכתבי
שלאגרמניתכותבייוצרים(כוללגרמניה
 ,הדרןמקסימיליאןובהםבגרמניה>התגוררו
קפקאפרנץ ,פרוידזיגמונדלסינג,תיאודור
 .ינגדויינאוטו-ולהבדיל

עצמו:אתפרוידשלניתוחמזכירהוולקוב
חיתהולפירסוםלהצלחההעצומהשאפתנותו

שאפתנותשיצראפשרקיום.יצרדידוגביל
יהודישלבהישגיהםהגדוליםאתהניבזהקיומי

לפרששהשכיל ,כפרוידשלאאלאגרמניה.
לדברהיטיבהגרמניהיהדות ,לעצמועצמואת

מענייןהבינה.לאסימניהמכלולשאתבשפה
אתקפקאששופטביותרהחמורשהשיפוט

נוגעאחריםיהודיםסופריםשלזוואתיצירתו
קפקאגרמנית.ושלהם,שלוהכתיבהלשפת
שלושהשימושלאביו>המפורסם(במכתבכותב
בשפההיהודים-גרמניםהסופריםכלושל

אינההגרמניתתרמית:מעשההואהגרמנית

העמדתכולהבהכותביםשהםוהספרותשפתם
קפקאכתבבדודמקםלידידופנים.

ברגליים"תקועגרמניהיהודישהאיטנלקטואל
ובקדמיותאבותיושלביהדותקטנותאחוריות
 11חרשה.קרקעלומוצאואינומחפש

כורחיעלכמעטאותימחזיריםקפקאשלדבריו
היהודי-גרמניהספרותמבקרשאמרלמשפט
היאהגרמניתהשפהדייך-וביצקי:מרסל

לאוגםטירות,לאנהרות,לא ...שליהמולדת
המובטחת.הארץבקרקעקדושותאבנים

שלאחר-ראיוןשיחהמתוךהזיכרוןמן(ציטוט
בשעהנכתביםהדברים ). 1991באוקטובר

השערורייההדישככולאעדייןשבגרמניה
המפתחכדמותבה,מעורבשרייך-וביצקי

שלםותוולזרמרטיןשלהרומןגיבורמאחורי
סביבהמחלוקתשבסלעכמעט-מקאברי .ר pםב

דייך--כשלעצמהמחלוקתמעוררתדמות
השאלה-שברומןדמותוובןשבחייםוביצקי

בארסנלהדמותאתולזרתיארהאמנםהטעונה:
מו"לשטועןכפיהאנטישמיותהקלישאות

אוצייטונג',אלגמיינה'פרנקפורטרהעיתון
אנטישמית",מילהבואיןפנטסיה,בספר"הכול

הסופריםבאגודתותומכיוולזרכטענת
הגרמנית.

בגרמניהלהתקייםהיהעשויכזהויכוח
לה.אופייניהיהואולי ,השניהרייךבתקופת
לביןשאנטישמימהביןבמחלוקתלהכרעה

תרבותיותהשלכותאזהיואנטישמישאינומה
האנטישמיותלכת.מרחיקותופוליטיות

שלכהגדרתהמסמנת",כ"פונקציהאזהתעגנה
שלאתפקידיםתרבותי",וכ"קודוולקוב,
לאימיםאותםשל"בגרמניהאז.עדמילאה

וליהדותליהודיםגישהביןלהפרידניתןהיה
והתרבותיהאידיאיהמטעןשארלביןגיסא,מחד

זו."לגישהחד-משמעיבאורחקשורשהיה
שילובםבעדנגדם,אובעדם-ליהודיםהגישה

שלהמתארקוויאתסימנה-הרחקתםבעדאו
המתקדמתהעמדהביןהתרבותיהמאבק

תרבותיתוכתפיסהכמדיניותוהאמנציפטורית

הקידמה,אתשיראהעמדהלביןכוללת,
יח.דגםהיהודיםואתאותהתיעבה

תמידנמנולאגרמניהשלהמצויניםיהודיה
הקידמה.מצדדיעםובהכרח

היאשהשפהדייך-וביצקיליהודיכמושלא
מקסימיליאןשללמולדתהבלעדית,מולדתו

 ,וארץמדינהנוספות:טריטוריותהיוהדרן
עמלחייווכלמאודובכלשאהב

כלפיה.נאמנותואתלהוכיחכדי
היהשעברההמאהבראשית

חד-עיתונאיהדרןמקסימיליאן
אתשביססהבעה,ועשירקולמוס
מובהקכ"פאן-גרמנימעמדו

מלחמתבתקופתשבמובהקים",
דוברםכשנעשההראשונההעולם
אבלהסיפוח.מצדדישלהנלהב

הפאן-גרמניותבביסוסהתחילהוא

היההוא .לכןקודםשניםשלו
שלהחריפיםממבקריהאמנם

בגרמניהוהמשטרהחברה

הקפידתמידאךהווילהלמינית,
 ,הנכוןהמחנהעםלהזדהותרקלא

מןיותראףאליולהשתייראלא
חיתהליהודיםעוינות'השייכים',

ל'עםשלויינותהשתאמצעי
היהודימוצאולמרותהשייכים',
מאמריוהיוהמבוכהולמרבה
אנטי-יהודיים.ביטוייםרצופים

לומרשלא ,זהירבמינוןפעם,מדי
אנטישמיות.תופעותגינה ,פחדני

משפטבתקופתהתבלטהדרן

ראההואיהודית",עצמית"שנאהעלשלו
עצמיתשנאהשלפתולוגימקרהבהדרן

הוגההואעצמושלסינגהיאהבעיהקיצונית.
המסהאתפרסם-1910בבמחלוקת.שנוי

בההציבורישהדיוןגברת",רעיה,"אשה,

םיןויינינגרשלספרועלבוויכוחהשתלב
נושאנשים-יהודים,בהקשרהעוסק ,ואופי

שוויינינגרבעודימים.באותםואופנתיטעון

ליהודיםנשיםביןההקבלהאתקושר
 ,וכיעורנחיתותחולשה-הבזויותבתכונותיהם

ליהודיםנשיםביןההקבלהאתקושרלסינג
המשותפת:עליונותםבזכותעליהומגן

שהתגבשהואינטלקטואליתמוסריתעליונות
להתגברכדישהשקיעוהממושכיםבמאמצים

שבתהליךאלאותלות.סבל ,דיכויעל

 (ן:

1 5 
ן~
~ 

איינשטייןאלברטבנחרצותכשהתייצבדרייפוס,

היהודיהקציןשלמאשימיולימין
בחרהואגרמניה.למעןבריגולוהואשםשנחשד
אתדווקארבהבארסיותלתקוף

דרייפוסעלשהגנואלהה'דרייפוסרים',
המדינה'ש'טובתהיהסבורבחפותו.והאמינו

לקווננו.וראויהלפרטעוולמעשהמצדיקה
הריאקציהרוחאתולבטאלהטמיעהיטיבהדרן

לדמוקרטיהשנאהבגרמניה:אזששלטה
הקידמה,נציגיהיוה'דרייפוסרים'ולמודרניזם.

השכנה.בצרפתוהמודרניזםהדמוקרטיה

וגם ,להדרןנהירהחיתהלגרמניההאנלוגיה
הסכנה.

עמדתואתאימץלסינגתיאודורהפילוסוף
אלולצד ,הדרןמקסימיליאןשלוהתנהגותו

התזהלהמחשת ,ויינינגרואוטוותנאוולטרשל

יהודיםפיתחוהאלההעוולותעלההתגברות
פיעל ,שתיקונןשליליותתכונותונשים

ובציונות.בפמיניזםיימצא ,המלצתו

יותראףומוזריםגאולהשלדרכיהמוזרות
ליאופולדשבהם,האקסצנטריםאחדמשיחיה.

בספריושהתפרסם ,זאכר-מאזוךפרן

המינים,ביןהמזוכיסטיהקשרעלהשערורייתים
ופילושמיותפמיניזםמשלו:גאולההציע

המקוללים.לקללתאולטימטיביתכתרופה
בעיקר ,זאכר-מאזוךאתהלהיבויהודים

עליוהילכוומיניותםאורחותיהםהגליצאים.
ההירארכיהלבואתשבתהמכלויותרקסם,
העוסקפסיביגברחכמים:תלמידיחכמיםבחוגי

מפרנסתהאקטיביתאשתובעודתורהבלימוד

 •• 46בעמ'המשך ••
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הכובשומיהקרבןמי
אלוןחגר

קידשתי"לאשמךאתהגבראני ,חיוכיספגההחומדת"עינך

פןאלכסנדר

אלכסנדרמאתהקדישה''ירושליםא.
שביניהםומהפן

הנראהככלנכתבהקדישה''ירושליםהשיר

שמריחווידידופןביןשנערכולשיחותכתגובה

בפןוהתרההשיראתראהביאליק •ז"לויןל
בחומהונתקלניסהדווקאפןלפרסמו.ינסהלבל

רקוצביעות.שמרנותקלריקליזם,שלבצורה
השירזכהמתיש,מו"מלאחראזוגם 1956ב

הובאבטרם •הדרךלאורךבספרודפוסלראות
(דוגמתפומביות,בהקראותהשירהופץלדפוס,

אזבירושלים,למלהספרבביתפןשלהופעתו

בחרחלקמריע,חלקבעודלשניים.הקהלנחלק
בגידופים>אוכיסאותבהשלכתכעסואתלבטא

המשורר.שלידומכתבהעתקתוובדרך
חשובותנקודותמועלותהקדישה',ב'ירושלים

בירושליםמשוררמתבונןלראשונהלמחשבה:
במידהשאחראיתבמיאלא ,בקרבןכמביטלא

הרואההמקובלתהתפיסהבמקוםלגורלה.רבה
מציגפןחטאיה,עלהמשלמתישותבירושלים

איךהיטבהיודעתמפתהנשית,כדמותאותה

את"הצנועה!מחזריה:בכדבשיה,להשתמש

למרגלותגביםערותכריכימסובבתזכרים

מאהבתנולדהלאהבריאהמראשית ,מיטתך

שמכריחמהכמותך."ומלוטפתמפונקתיחסנית

ענייןהכובש?ומיהקרבןמילתהותאותנו

הממכרהקשרהואבשירמבררפןאותונוסף

האםודמותה.העיראללנושישמתמכרואולי
בדמותהנבחיןשלאכדיעדמסונווריםאנו

אתמהותה,אתלבדוקשכחנוהאםהאמיתית?
הואלכךובהתאםעימה?לנושישהקשרמהות
אליההקשרמהותעללחשובאותנומכריח
ויוצאתהשירמןהעולההגדולההשאלהבעתיד.
נמצאיםאנוכאשרהאם-היאהספציפימעניינו

לקבלועלינומקוםאואדםעםכלשהובקשר
ועיוותיו?המוסרייםקלקוליוכלעלשהוא?כפי
ולילותימיםהעושהנלהב,וציונייהודיהאם

להעליםנכונותופיעליימדד ,הארץבבניין

התבוננותדווקאהאםאואלו?מעיוותיםעין
היאהאישיתהחיבורנקודתוחיפושמעמיקה

 ?לארצוהיהודיביןלקשריאמיתתוכןהיוצקת
ראשיתהיאהתקופהבעיניכם,הדבריקלאל

הלכהורוחה,גופההארץבנייןעת ,-30השנות
קיומנו","סלעכמו:ביטוייםבהןשניםלמעשה.

שחוקממשפטיותרהיומחצבתנו","כוראו

העלה ,שפזממהדברמשמים.פוליטיבנאום
טמןגםהשירמאליו.מובןהיהלאבשירלדיון
להתבטאאישהעזלאאזעדחידושים.בונחו

אינטימיתביקורתית,·ברורה,בוטה,כהבשפה

מסוימתבמידהירושלים.כלפירגשומלאת
בוחןומבטמציאותשלארגוףהשירשימש

השגיחהעלייהבנישלבפרצופםכליות

לענייןשאמרתימהלמרותוהנה,והשלישית.

 ,פןשלמבחינתושדווקאלינראההחידושים,
שהחלועמוקארוךתהליךשלסופוהשירמסמן

בודקפןאלהבשנים . 1933עדונמשך 1928ב
ורגשיותרעיוניותמילוליות,תבניותומנסה

 .וברוחובכתיבתוהמבשילות

אחתנשיתלהוויהפניםריבויב.

חרצובותאתלשחררפןנהגמשיריוברבים

הוויהכלפימטיףאומתדייןהואכאשרלשונו

אםמשנהזהאיןכיהתרשמותי,כלשהי.נשית
"פרצופתסתםאואשה, ,עירבמולדת,מדובר

אתלהביאניתןהשוואה,לצורך •שכזולילה"
פןהסבל.אברמיקועםמתדייןהואבההרכות

היחסיםמערכתאתלעצמולרברושובשובחוזר
עושההואהנשית.ההוויהשלפניהעםשלו
לושישהעמוקהלתלותמודעותמתוךזאת

פןהיחסים,מערכתאתלחשוףדברכוביסודה.

מכלכמעטומפשיטחושף ,מתמרדמתריס,

מסוגלהואכךרקכינדמהדמותה.אתבחינה

 ,דברשלבסופואליה.ביחסעצמואתלבחון
בהוויהכלשהושליטהבסיסבשיריולעצמויעגן

יש ,הזוהנשורתכלמולהעומד ,לגברוברזיה.

מעיןהואקבוע.כמעטתפקידפןאצל

האמתאתלחפורשבאעיקשגארכיאולו
נושאסיפךאלבאתי"לאבפניה:ולהשליכה

"לאאו: ) 1929חדשה',('מולדתוחרב"מגן

אתנדנדלאלהנעיםלךבאתיהלילתפארת
דרדרישיריהמורדתבידיאני ••.טובובמהערשך

"אניועוד: ); 1932זר'('הלךאזרוק"בפנייך

אמשךכיואני ••.קידשתילאשמךאתהגבר
הוא-הקדישה')('ירושלים 11 ••והזבלהסחימן

מהכלושלשלושלה,עצמילגילוימזמין

 ..•.••קולואשבינותןעתיק"טרוףשביניהם.
"כפית ) 1928לא',('עדיין.לא"עדייןיכולאיני
חופךאלאמציההיא,הנההנההנהתשובהעלי

בעיניה"שנינואתנאהכיריגלאלגלסוערת

בתלךאספר"אניאו ;) 1929לאשה',('מכתב

ואיזבל"כאחאברביםבךאגלה ...אתמיקודש
בוחרפןאזרק ,) 1933הקדישה',('ירושלים

הכיווןלהינתק.אולהישארללכת,אולבואאם

"בשירלמעלה:אוקדימהתמידהואיבחרבו
('מולדתלמחר"מעברמונףלהידגלאבקיעחדש

גורסתשןאלשןבךמחר"אדמת ;) 1929חדשה',

ועוד: ;) 1931זבת',('ארץמולדת"שמךאתלי

 ,,מפולתואתמוליועלאלמחרירשכל"פייטן
מאתמולאני ...לשער"קדימהלאשה':'מכתב
('ירושלים 11 ...מקומיבוכימחרפניצופה

לאלעולם •הךהיינוזהמבחינתוהקדישה').

תמירונרשלהבתמאחור.למטהבעבר,יבחר
 ) 1929חדשה',('מולדתמזדמרת"לאאלי

הקדישה'>:('ירושליםחומד"אינניהערב"אשפת
עליותדעהיא ,הכולעליהידעכללדברךהוא
אתאפיינהכישנראה(תכונהשירצה.מהרק

ואתמהסביבהשקיפותלדרושנהגהואפן.

לעומתבפרצופה.שלוהאמתאתלהטיחהזכות
מסוימיםשפרטיםכךעלרבותטרחהואזאת,
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 ).בערפללוטיםיושארומחייו
מאשה,מכתבבשיריו:מבשיללעילהאמורכל

זבת.וארץגגבלילילותמולדת, ,זרהלך
רעיונית,בשלותשללשיאמגיעיםהדברים

הקדישה'.ב'ירושליםואכזריותאינטימיות

המקוםצראךלמכבירדוגמאותעודקיימות
מלהכילן.

למחולהזמנה-הקדישה""ירושליםג.
סוער

ירחעלציווההרחיף,פרוכתלילותייך"כהן
נפגשתי".ואיתן

כמו ,המשוררפותחוקסומהחלומיתבאווירה
אפשרלירושלים.שירואת ,למחולבהזמנה

באווירנושרהקסמיםאבקאתלדמייןכמעט
אוהביםזוגהפגישה.את,רוקםהירושלמיהערב

בושםעלי"כפית ...ואזבמחוללפצוחעומד
עוקץתריייררואתבקריץ ,יחוחיבהרים

ירקדולאשוואלסלנוברורוכברהוכשתי".

כשעינופרוע,פסדובלהאוסוערטנגואולישם.

הראשוןהביתאתנועלהואממנה.משהלא
נוכללההיחסיםמערכתטיבאתבהבהירו
הגבראני ,חיוכיספגההחומדת"עינךלצפות:

איתיאחרות:במיליםאוקידשתי":לאשמךאת
רבמיזה(ואיבאהםלאזה,אניילךלא,זהגיברתי

באסימוןנקניתאינה"אהבתו-לאשה'מ'מכתב
רגש").שלשחוק

מוצגתהיאירושלים:דבראתפןמביאבהמשך

היאונואשת.מפתהנשית,אותה:שראהכפי

זאת:מציגהואכךהנהללכדו.כדיהכולתעשה
דחיתעלם,"עלם,ועלובן:תדהמה-ראשוןשלב

נראיתי?":לאוניךבזויהולמהכוכביםמשכב

הצופיםהרעלנעפיל"הנהפיתוי:-שנישלב
-שלישישלבהשריתי":עליךמקודשושמץ

לאהוב,חייםעודקרבי ,ני"קרביתחנונים:

"שיםהטוןהקשחת-ריבעישלב :" .••אמציני
עירציוןבתנאוםוקשה,דרוכהחשקיךאש

הקדושה".דוד

בהזמנהנפתחתלירושליםפןשלתשובתו
נשוחונשיחנלך .•.נא,שקטי"שמעתילדיאלוג:

קדשבתלךאספרב-"אניחותםאבל " ...מעט
מתפרץהואהשירסוףועדומכאן ."אתמי

תורשהשירושליםמבליושוטףסוערבמונולוג

נראההדברים,ושיטפוןהקצבפיעלפה.לפצות

 ,דעתואתלהלומרלהזדמנותרבזמןחיכהפןכי
כך.כלומגובשתמנומקתמנוסחת,בצורה
אחרשכבה ,בקולמוסוהמשוררמרגדבהמשך

סוקרהואהופך.שאינואבןמותירואינושכבה,

לה:ואומרולתקופותלמלכיםמחלקערבה,את
בעיכוסתנשאיהשמיםלבעדמאנחייר"עדיי

הקשורמיתוסכלמנפץהואהמתומר":הילוכך
מסובבתצירךעלזכריםאת"הצנועה,בה:

מראשית •מיטתךגלותלמרגביםערותכריכי
מפונקתיחסנית,מאהבתנולדהלאהרביאה

התנהלותאתמתארהואכמותך".ומלוטפת
ובפיוטיותמחזריה-ברנשיה,בפניהעיר

המוחצנת:מיניותהאתבוחןהואפיקטורגפית,

פרעפרועהשלמתךמרדייהשלמות"על
"שיראו:ביפות",היפהעירומךומבהיק

"באופתאחר:ובמקוםהררי".למזווגהשירים
להלהיבך".כדיבהוישמשהוזהאלוהית
רביםההיסטוריה,אתסוקרהואבהםבבתים

מפתה,כאשהירושליםשליארדיםהת
למעשיה.היטבהמודעתמתענגת,

מעללהסירעומדהואאותה-הבאההשכבה
שהסירלאחר .יותרעמוקה-למחולשותפתו

לעסוקנפנההואמעליה,הצניעותאבקאת
המוסריתבהתחסדותדיוק,ליתרבמוסריותה.

ממלאכתקדושתךרוםמתעטפת:היאבה
בת-שבע,אתאנסשדודוזאתגמעת,חיפויים

קרישתיבעיניידעת,לאשמעת,לא ?שמעת
 ,והזבלהסחימןאמשךכיואניינומו?וחסדחן

לשיםכדאיואיזבל":כאחאברביםבךאגלה

זאתבכלהואהקשה,הביקורתשלמרותלכךלב
והזבל.הסחימןאותהלמשותלהכירה,טורח

כיונדמההקורא,שלהנשימהאורךמבחינת
הנה,וכיהאוויר,אוזלהמשוררשלמריאותיוגם

אנואבללירושלים.התגובהרשותתינתןכעת

בעודשלה,האדירשאיפתאתלדמייןרקיכולים

דבריהאתמשסעהואשכןלענות,מתכוננתהיא

רוצהאתיודע"אנילהשיב.להמניחואינו

ולהביאקבריםלחפורבמרוצה,למטהלחמוק

אוחזפן :" .•.בשקטעמדיעמדי, ...•..נביאאלי

מלהביטחדלואינוהמטורףלמחולגוזובבת
שלה.תכסיסכלומכיריודעהואבה.

לשמשהיהיכוללהתעכבדבעתיעליוהבאהיבת

אמתגרעיןאחרבחיפושעוסקשפןלכךהוכחה
היהודי.הענייןבלברפשבהטלתולאניטרלי

הכנסייהראשישלפניהםאתבנפשכםשוו

בכוךכרויה"באפלוליתהבאים:דרביולשמע
מדונהבחיוךנשקפתאליבתוליהבזוהרשרויה
האלוהותהילתעגולהגורןבחציועליהמריח

מדונההריע,רציתיאפייםכרעתי ••.כולה

כבועיניהמדונהנבוכההסמיקהלפתע ...מריח

אלוהים.חטאפריחובקתבשקט ..•נדונוולבושת
 ...באמתנו :אחריוואנו " •.•מדונה
מ"העירפןמתנתקהשירשלהאחרוןבחלקו

לוקחהחומות.מולכורעעצמומוצאהלילית"
ונפשיפיזיהואהניתוקולהינתק,לקוםזמןלו

מןגורעהואידיוואתמתנתקתברכוכאחד.

הנה ... "מתבהרת:והתמונהמזדקףהואהחושך.

הרחקתיעתיקהאבלשלםעירהעירהפענוח.
פני ...הקדושהשלוםלשערקדימהלנוע.הפעם

מגודש.ונרתעתגבריתחדשה,שהיאהעיראל

 :" ...מקומיבוכימחרפניצופהמאתמולאני
נפנההוא ,ובלבובמוחוסדורשהכולולאחר
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אינניהעבר"אשפתיחסי:רבוךממנה,להיפרד

שהרבצתיוסלחישלוםשמתו.אלומניולאחומד

שלהאחרוןהחלקהיא".אמתהאמת,אבלאמת
כותבתהלפריןחגיתד"ר .יותרמאוחרהואהשיר

זהקטעהוסיףשפןכוכביםשלכתבספרה
רביםושלהמו"להתנגדותאתלרכךבניסיון

 .הדרךלאורךבמסגרתהשירלהדפסתאחרים
נוספת.אפשרותלהעלותברצוניאולם ,יתכן

שבלכתבשיר.שינוייםנעשוהשניםבמשך
יתכןבהחלטהגירסאות.חילופימובאיםכוכבים

פעמים,כמהבולהתעסקחזרשפןשירשזהו

המתארהאחרון,שהחלקיתכןשנים.כמהבמשך
שהיאאיזובתורלפןחסרהחדשה,העיראת

יכוליםרביםמשורריםמסקנה?אוליסגירה,

שלאשירעללעבודחזרופעםלאכי ,להעיד

נשמעיםלאהדבריםכןכמושלם.להםנראה
מחשבה.רוח,הלךכמתאריםאלאכמרוככים,לי

הואאבלהעתיקה,בעירשיירמרגישלאפן
 ,דעתילעניותהחדשה.בזושיירלהיותרוצה
נשארפן ,כןעליתר •לולהאמיןשלאסיבהאין

הבלתיובסלידתו ,העבראתבתפיסתועקבי

עברוייןהעבלצורךזהיהיה .ממנומוסתרת
שלאוהמולדתשלאשה,שלעברה ,האישי

פחות.לאעקביהעתידאליחסוכןכמוהעיר.

שמקומושיריםבמספרעצמועלמעידפן

הואבהווה ,לעברשייךמרגישלאהואבעתי.ד
תימהמהאז ,אותומקבליםממששלאמרגיש

('ירושליםמחר"פניצופה"מאתמולשהוא

ואתמוליועלאלשמחריר"פייטןאוהקדישה')

כנמצאמתוארהעברלאשה')?('מכתבמפולת"

אלוולמעלה.קדימה ,העתיד •מאחורלמטה,

 1928ביןיבצירתוהברורותמהתבניותספקללא

אובייקטיביותסיבותשקיימותכך . 1933ועד

 ...בעיניוספקבשירהאחרוןהחלקלהוספתרבות
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השיר.שלהחזקהרושםאתלרכךניסהפןאם
 ,בשירנוסףלמשפטלהתייחסאוליהמקוםזה

מודיעשהואלאחררבים.שלזעמםאתשעורר
קדושתך"קומתמוסיף:הוא ,בעתידשמקומולה

רביםהגביהו";שכמונילכלנמוכהקט-קצת

אךטיפוסית,"פנית"כהתנשאותזאתפירשו

בדברציינתישכברלמהלבלשיםכדאי

קדימה,למעלה,נמצאהואלעתי.דהתייחסותו

שלמהמאפייניםאחדגםשהוא ,ליניאריבקו

פן.שלהחשיבהצורת

ל'ירושליםלאשה''מכתבביןהקשר .ד
הקדישה'

 , 1927בשנתברוסיתנכתבלאשה''מכתב

מניחזהבשיר,לדעתי-1929בלעבריתותורגם

בשירתו.החשובותלתבניותהיסודותאתפן

 ,-1933בדרכו.בהמשךיהפוךשעודתבניות

זהבשירמגיעפןירושלים.עלהשירנכתב

רעיוניתבשלותעלהמעידותפיוטליכולות

תוךזאתעושההואאבל ,כשרוןעלרקולא

הניחאותןתבניותשלתוםעדומיצוישימוש

לאשה','מכתבבשירו

קטגוריותלשתימחלקתאניתבניותהמונחאת
 ,הגברדמותכגון:רעיונית,,תבנית 1עיקריות:
כענייןלאמתהיחסהאמת,בחשיפתתפקידו

תבנית , 2לעתיד;אולעברהיחסאובייקטיבי.

בטקסט,ההתרחשויותלבימויהכוונהצורנית,

ותיאורים.דימוייםמילים,התפקידים,חלוקת

דומה,צורניתתבניתפותחתהשיריםשניאת

ורודה"בעטיפההפגישה:אתיארגןזרגורם

והטילהשלומךברכתהביאהמכתביםנושא

הואהלילהכהןהקדישה'ב'ירושליםקחנה",
לילותייך"כהןהפגישה;אתלארגןשאחראיזה

נפגשתי",ואיתןירחעלציווההרחיףפרוכת

"ירחלאשה':ב'מכתבגםנפקדאינוירחאותו

אוחזבערפי"הואואז:מורח",אורוחלבמטופש
דליקהכאלזכרוניאתגוררהכתבטוריואל

האמתעםההתמודדותהשיריםבשנינשכחת",

עלי"כפית :עליונכפיתהיחסיםמערכתועם

('ירושליםהוכשתי" ...ניחוחיהריםבושם

הנההנההנהתשובה.עלי"כפיתהקדישה'),

הואברירהשבליתכךלאשה');('מכתבהיא"

להקלבכוונתושאיןמבהירוהואלמלאכה.ניגש

הנה ...תשובהעלי"כפיתבמאום:זוגובתעל
('מכתבבעיניה"שנינואתנאהכירי ...היא

אני ...קידשתילאשמךאתהגבר"אנילאשה');

הקדישה'),('ירושליםאת"מיקדשבתלךאספר

זכותניתנתהשיריםבשניההקדמה,אתמשסיים

אוךוהדבר ,עיראואשההנשית.להוויהדיבור
רעיוניתתבניתולפנינוזהה,ממנורוצותהן

כקיר"אדוםאניאשכחאני"חזורלפן:אופיינית

צמאיםעודקרביי"קרבנילאשה'>:('מכתב

('ירושליםרק"ואניאתההלילהחבל~י ...לאהוב
דומה:באופןמתרשםהואומשתיהןהקדישה');

חידודגיציזיקזקתלקרבכערוכההיית"דרוכה

בצחוקמטורףעלגםכיידעוחוואךוקסם.
ובשינוילאשה');('מכתבהרסן"אתתשימי

ותכריכימסובבתצירךעלזכרים"אתאדרת:
הקדישה'),('ירושליםמיטתך"למרגלותעוגבים

הנאספיםאלשיחסולבלשיםגםכדאי

מיחסובמהותושונהאינוהאשהשלבטרקלינה

בהםמזלזלהואהעיר.שלמחזריה-ברנשיהאל
העבר.בסקירתפןמפליגהשיריםבשנימאו.ד

וכאןואשהאיששלהמשותףבעברםכאן
פןמניחהסקירהבמהלךהעיר.שלבעברה

אתהמגדירהזונוספת,רעיוניתתבנית

הואכיניחשת"אוליהפייטן:הגברשלתפקידו
פייטן"עמדועוד:הוא";אמתנושאהחדשזה

המעודנתלכתדבריםפראילמחוץייעודובפתך
לאשמךאתהגבר"אניו:לאשה'>;('מכתב

את",מיקדשבתלךאספר"אניקידשתי",

הקדישה'>:('ירושלים " ...והזבלהסחימן"אמשך

אתשיחפורהארכיאולוגהואהגבר ,כלומר

השירובסוףבפניהיטיחהאותהימשההאמת,

גםהואכךלטובתה.גםזהכילהסבירינסה

בשיר.כניצביםהמשרתיםלאחריםיעשה

פן .העירשלמאנחיהאובטרקלינההנאספים
סליחהמייןבמכתבך"היוםכנות:עלמתעקש

אחרת",מאודנהגתההםבימיםאך ...גמעת

תיכוןלאבוהןהןמחניפישלזקקרםו"תרבות

לעומת:לאשה')('מכתבא".הויחיהעודכל
גמעת"חיפוייםשלמחשבת"ממלאכת
יודעשהואומכיווןהקדישה');('ירושלים

"קבליהאומר:הואלשתיהןמכאיבה,שהאמת
('מכתבהיא"אמתשלומיברכת ...ברעות

האמתאבלאמתהרבצתיכיו"סלחילאשה')

הקדישה'),('ירושליםהיא"אמת

לאשה'ב'מכתבהמונחתנוספתרעיוניתתבנית
יחסוהעתיד.העבראלפןשליחסובענייןהיא
אךבמבוא,שהוזכרובשיריםעצמועליחזורזה

הקדישה',ב'ירושליםשלםובאופןבפירוטיופיע
בחלוףגםהעבר"מורשתזאת:מסבירהואכך

מוקשלטמוןמחשכיהבסתרהיאאורבתעידן

ממרחקיה"עלבונהלתבועעתה.לנמלטיופח
גלילועברך"מחצלותלעומתלאשה'),('מכתב

מיניולאחומדאינניהעבר"אשפתאו ," ..נא,

בעתיד:אבלהקדישה'),('ירושליםשמתו"אלו

האישלהיותנשבע ...עלאלשמחריר"פייטן

כמשוררנצחונותיהחומתעליבואמחראשר

ואפלסאסלולאיבבבלבבהתליעודביום ...עברי

('מכתבאביו"אניאשרפיספתחאלשלידרכי

העיראלפניאמרנו:כברובירושליםלאשה');

כימחרפניצופהמאתמולאני ...חדשהשהיא
בעתי.דמקומוהקדישה'),('ירושליםמקומי"בו

בהמהדרךלהתרשםניתןהאמורכלרקעעל
הןוירושלים.מוסקבההערים:בשתיפןעוסק

בונה.שהואשונותאריכטיפוסיותמייצגות

לאהקדישהשירושליםמהכלהיאמוסקבה
למרות •כןהחדשההעיראוליאבללהיות,יכולה
לתבניתלבלשיםכדאיהערים,שתיביןההבדל

העירכברהשחר"ופיהתיאור:דברךהצורנית

העירזועיניהפקחהורכב,בתיםבקריאתו

רעבשיניבצבתמוסקבהוהמבורכת.העמלה

הקרבבתבערתשקטהוזורחת,היאגואההנה

האבלים.סגנוןלהלאקורמת.חדשועורפצועה

לאשה')('מכתבהריצה"לרחובמירצהאתהיא

הלילית,העיר"נמוגההשנייה:רצה,זוובעוד
איילתאלאניכורעאפייםחומותיהמולאל

 ,כגרזןכבדה ,דיןכפסקשלווהחכלילית.הרים
עוליםמגדליהגושימנחרת.בקרהאתהעיר
('ירושליםאחרת"ביששרדהזאתאתלרסן

הקדישה'),

מגיעהדברים,הרצאתאתמסייםשהואלאחר

מתנתק.ופןנאמרוהדבריםלפרידה.הזמן

פיזיכאקסהשיריםבשנימתוארתהפרידה

ובהחישוהגבבהפנייתנפרדהואמהאשהונפשי.

עלויכרעמשקלשיווייאבדלבלצעדיואת

לאלמעןתופפתבהליכהואבי •"נפרדנו .ברכיו
אחתמאשה,נסתינוס ,משקלשיוויאודבאכרע

גאל"השיעבודמןחייושאתכמיונאהבת,

בניתוקנפרדהואמירושליםלאשה''מכתב

אלקדימההפניםובהפנייתמהאדמהברךאותה

מולאלהלילית.העיר"נמוגההחדשה.העיר

הריםאילתאלאניכורעאפייםחומותיה

סוף ....קורעהחושךמןהסלולותידיחכלילית
 " ...לשערקדימה ...נותקהברכיהאבןמןסוף

הקדישה'),('ירושלים

קשראודמיוןעלמעידותשהובאוהדוגמאות

איןאלה.שיריםשניבין ,לדעתימקרישאינו

בשימושהתעצלאוהעתיקשפןלומרבכוונתי

שב'מכתבהערכתינכונהאםקיים.פורמט

אשר"פניות"לתבניותיסודותהונחולאשה'
תבניותלגיבושעדידועלושוכללונוסו

אפשר ,בשיריוורגשיותסגנוניותמחשבתיות,

דרכיכךובתוךמתגבשת,זהותוכיצדלראות

ובעצמובארץשמצאמהעםשלוההתמודדות

בתוכהמכילההקדישה''ירושליםבתוכה.

לגביהםרמזיםמפזרכברשפןודבריםעקרונות

לעיתיםאחת,בשורהלעיתים , 1933עדבשיריו

הנשיתההוויהאליחסו .שירמתוךבבית

יחסו ,הגברתפקידהאמת,לגילוייחסולגווניה,
זאתולעומתכקונספטהעבראלמשמעיהחד

ביטוישמצאמהאךבעתיד.המיועדמקומו

ביטוילידיבא ,בשיריוהשזוריםבודדיםבקטעים

בחזונו ,לאחדאחדשלביחסכמעטשלם,
שהחלמעגלירושלים.עלהסטירי-לירי

וזהווטפחותבמסדלהערכתינסרגביסודות,
תקופהתוחמיםהםהשירים,שניביןהקשר

וגילויחיפושסוערים,ורגשותמחשבות ,וסגנון

 •עצמי.
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אחועיתון •העם""קול
ילין-טייבלוםעדינה

 (ן:
(f:\ 
-== ==== 
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"קולחיההעיתוניםככלעיתוןא ..ו
מתנדביםשל ,יומי ,עיתוןהעם". ~

מתנדבים ,בהקמתומתנדביםחיה.

השוטפתבהחזקתוומתנדבים ,בעשייתו

מגביתמגביות.שלועיתון .בהפצתוומתנדבים
ונשנית,חוזרתפריודית,מגבית ,לייסודו
להצלתומזדמנתמגביתהנמשכת,להוצאתו

לסוגרו.איימהשהמצוקהאימתכל

אותוייסדבעל-חוןלא •בייסודודברראשית
אתמימנהנדיבהמפלגההקצבתולא ,מטעמיו
'קול"מגבית .אותוהקימהמגבית .הקמתו
מפלגהשלואוהדיםחבריםשלמגביתהעם'".
לחיותנודעשהעיתוןלמרות ,שכןקטנה.
הישראלית,הקומוניסטיתהמפלגהשלשופרה

לאלחיהולאחיתהקבצניתמפלגההמפלגה
לפיכךצנוע.ולויומי;עיתוןייסודלממןירח

מגבית .העיתוןלייסודמגביתג,נבחוהוכרזה,

נאמנותובהוכחתחברכלשחייבהגדולה,
מעלאישיתכספיתתרומהידיעללמפלגה
למאמציםאישיתהיחלצות .ליכולתוומעבר

ומקורבים.אוהדיםאצלתרומותלגיוסמפרכים

בתאיחיתה.נלהבת ,לומרישוההיחלצות,

שבוע,מדימתכנסיםשחיוהחם,בימיםהמפלגה
אמנםשהחבריםלוודאשוטפת,ביקורתנערכה

תרומתם,אתוהרימובהתחייבויותיהםעמדו

הצליחכסףכמהולברר ,כללבדרךבשיעוריך
שהצליחוואותםאוהדים.אצללגייסחברכל

היום,גיבוריחיוהאחריםמןיותרבמשימה

נואמיםעםנערכו,אספות-עםוגםכמובן.

חניתן.ככלתרומותלאסוףהמפלגה,מהנהגת
מסניףשעברולמלחינים,לנואמיםוראשון
(אליושה>אליהוהמפלגה,סניפיבכללסניף

הראשיהמנועאמנםאזשחיהמי ,גוזינסקי

לא-זמןשכעבורומיהעיתוןשלייסודובזירוז
תקומתהעלהמערכהשלהקשיםבימיםרב,

בשמימטוסבתאונתנספח ,ישראלמדינתשל
אירופה,במזרחהמפלגהמשליחות,בשובויוון

למדינהיהודיםולוחמיםצבאיתעזרהלגיוס

המינימליהסכוםומשנאסףנולדה.זהשאך
ב--לייסדלמלאכה,ניגשוכמספיק,שנראה

קטנהלמפלגהיומיעיתון- 1947בפברואר, 14
שראתההתפקידיםשיומרתאמצעים,ודלת

מאו.דעדגדולההנראהככלחיתהלפניה
להחזקתוהורמהאחתמגביתלא ,כאמור

שלהשיאיםו"שיא ,העיתוןשלהשוטפת
במגביות,ממשגינס""שיא , ,,המגביות

זעקת-שבר,קמחכאשר ,-50חשנותבראשית

בוודאותלהיסגרעומדהעיתוןהפעםשהנה
שלתרומהבהרמתחויבחברוכל ,ולחלוטין

אחדבתשלוםמשכורת ]![מחודשפחותלא

שידועכמהועד-המפלגהל"עשירי""במזומן"
לתשלומיםובהתחייבות-כללכאלחחיולא

"קולידידיביןגיוסיםגם .השארלכלבשיעוריך
נעשובחו"להיהודים><הקומוניסטיםהעם"
תרומתםאתתרמוחםואףלפעםמפעם

בחיים.העיתוןלהחזקת
גםנדרשוכמובן.די,לאחומריותבהכנותאך

נעשוחןואףמקצועיותעיתונאיותהכנות

שזהעיתונאים •העיתוןשלהוצאתולקראת

עיתונאיםולהעסיקלמפלגה,חיולאמקצועם
יכולתמבחינתלא-בחשבוןבאלאמבחוץ

לאובעיקרכמקובלשכרלהםלשלםהמפלגה
אנשיםבעיתוןלהעסיקהדעתעלעולההיה

אחדבקנהממשעלתהלא-עולמםשהשקפת
אסתרהלכה ,לפיכךגח.המפלשלזועם

רבותשניםהמפלגה,ממנהיגות(אחתוילנסקה

להיותשנתמנתח-בכנסת>מק"יאתיצגה
לשבת-העיתוןשלהראשונההראשיתהעורכת

וללמודהמשמר""עלבמערכתשבועותכמה
עיתוןשלהוצאתומלאכתאתראשוןממקור

אגבהמלאכהאתלמדוהאחריםכל .יומי
העבודה.

נאמנהבבואההיההעיתוןשלהראשוןביתו
תל-בדרוםלכנדהברחובהכלכלי.מעמדושל

מוסכים,מלאכה,בתימחסנים,יתרביןאביב,
הדפסה,מכונתהוכנסולתוכו ,מחסןנשכר

שכבר ,אחדולינוטייפעבריותאותיותסדרי
אתבעיקרהותירולנויותרטוביםימיםראה

עמל","דפוסדפוס,ביתלכםוחרי-חצרות
להוצאתפרולטרית,למפלגהוכיאותכיאה
הדגלאלנקראצריך?הדפוסמנחליומי.עיתון

סתם ,סתריהחיהענייניםניהולעלוהופקד
בעניינישהתמחותוהשורה,מןמאודמסורחבר

מהלךעל ,ביוזמתוחוברות,הוצאתחיתהדפוס
העולםבמלחמתהשונותבחזיתותחקרנות
אחתלא .חסרולא ,כאמורוצרות,השנייה.

ולרוץהסדראתלקחתחמסכןסתריהחברנאלץ
אחרים,דפוסלבתיחלילהבאמצעעימד

המלאכה.אתלושישלימונפשועללהתחנן
לתקןאפשרותחיתהלאהזמןבלחץוכאשר

האפסשעתהגיעהכי ,בסדרשנפלושיבושים

ביןוההתרגשותלהדפסה,העיתוןאתלהכניס
הסדרהרגיעגדולה,חיתהוהמגיחיםהעורכים

יקפוץהמלוחדגמה?"וכיהרוחות:אתמינץ
למהותו?בעיתוןעושיםמה(וכיהנייר?"מתוך

הניילוןשקיותשהרימלוח?דגעוטפיםלא
 .) ...אזהומצאוטרם

ברובשוכנהזוהיכן?והמערכתלדפוס.אשרזה
שלישיםבשניהמחסן.[!],בחללבאווירתושייה

כמחציתפניעללתקרה,מתחת ,מגובהו
וחצאיחורקתרצפה ,עץמבנהחוקםהשטח,

וחנהננסיים,תאים-תאים,מחולקיםקירות,

ותלולותצרותעץמדרגותלמערכת.משכן
 ...כמעטשפעם ,היותלולותונח ,עלאלהובילו
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שמעדההראשית,העורכתשלבחייהעלו

אז.בהריוןדווקאוהיאמעליהן'
אניהייתיוזו-והטלפניתלנו'היהלאטלפון

מתיישבתחיתה-בעיתוןהראשונהכמלאכתי
המלאכהביתבפינתאפלכוךבאיזהערבמדי

שלוהטלפוןאתטובוברובשהעמידאוהד'של
נוטלשליח,מגיעהיהזמןומדיבלילות,לרשותי

ומעבידןהכתביםמאתשהגיעוהידיעותאת

כנראה.בשפעהיהלאאחרציודגםלמערכת.

אתלכתובנהגהוילנסקהאסתר-ולראיה
ומשבאההעניין'לפיקטעים-קטעים,מאמריה
שלם,למאמרהקטעיםאתאתלצרףאחר-כך

אלאפשוט,בדבקזהאלזהאותםהדביקהלא
הסתםמן ...ומחטבחוטקטעאלקטעתפרה
להובלתהמערכת,משלמכוניתגםהדבק.חסר

לבתיהםהעובדיםולהחזרתלמשלוחהעיתונים
-נתרמהשחיתהוזוחיתה,לאבוקר'לפנות
הורוביץ'<אלדדהמפלגהחברעל-ידיערבערב

 soב-נרכשה,שנהכעבוררקלטוב>.הזכור
כך>להלקרואניתן<אם"מכונית"לירות,

בילתהבכבישיםמשנסעהשיותרעצמאית,
הדרכים.בצדיתקועה

שמנה,בירושהזכתהשהמפלגהלא-לימים

עברנו-אחתמגביתעודנערכהבוודאיאלא
בןפניםונפולישןביתיותר:מרווחלמקום

בתיביןעדייןיפו-תל-אביב,בדרךקומותיים

לדפוסהתחתונההקומהומוסכים,מלאכה

לעורכינפרדיםחדרים-למערכתוהעליונה
<בתוספתלמזכירהחדרהשונים,העמודים

כמוכמעטשירותים.טלפון>,<עםהמגיהים,
כונהבוישבתישאני<החדר ...נורמליעיתון

במזרחביותרהטוב"החדרהליציםאחדידיעל

אווירבוהיהלנעברשבניגודכיווןהתיכון",
כבודאחרהוכנסהחדשבמעונולדפוסבשפע>.

"מפלגהעל-ידישנתרםנוסף,לינוטייפגם
ההונגרית,הקומוניסטיתהמפלגהאחות",

הקומוניסטית<המפלגהפק"פחברשלבתיווכו
המלחמהאחרישחזרלשעבר'הפלסטינאית>

חסדימיוזכרלגדולהשםעלהלהונגריה,
לדפוס,נמצאחדשמנהלוגםבארץ.למפלגה

ולפיכךבנתניהדפוסמביתשנלקחחירש,משה

אבליותר'רחבהדפוסבענייניהכשרתוחיתה
שהתקרבמשהוכללהלאבהחלטבהחלט
 .יומיעיתוןלהוצאת

שכמםעלנטלוהעיתוןלהפצתהאחריותאתגם
אצלמנויים,ברכישתכלקודםהמפלגה.חברי

ציבוריםאצלגםאךבעיקר'ומקורביםאוהדים
באלה,וכיוצאבשביתהפועליםכמומזדמנים

הפצה-יותרעודאתגריתמשימהשנחשבומה

השבוע.בסופיובייחודהיומיהעיתוןשלבודדת
להםשחתמובאזורלביתמביתעובריםהיו

פינהתופסיםאולמכירה,העיתוןאתומציעים

לכלהעיתוןאתומושיטיםסואןרחובבקרן
כידוע,ונאצה.גידוףכנגדאחתלאושב,עובר

הקומוניסטיתהמפלגהחברלהיותהיהקללא
כללהחבריםשלאמונתםומחירההםבימים

המפלגהפעיליגםוהיותגרת-יד.אףפעםלא
בביתהשחר'עלותלפנייום,מדימתייצבים

אתומביאיםעיתוניםצרורנוטליםדפוס,

מגוריהם.באזורלמנוייםידיהםבמוהעיתון

אלהלדבר.חבלהעיתוןלעובדיהמשכורותעל
החללכולם,אחידותרעב,שלמשכורותהיו

שולמוהןואףבשליח,וכלההראשיבעורך
שכיחודברלחובות,הצטברובזמן'לאלרוב
ההם,בימיםהגיזבריתאלבאהיהשעובדהיה

ומתחנןצ'צ'יק>,לאההיא<הלאהג'ינג'יתלאה
תנאיםעלהחוב",חשבון"עלקטנהלמפרעה

שלאחרונותהכמעטלשניםעדסוציאליים,

מובןהיהשהכולאלא .מלדברהסהעיתון'
היינולאומה-המטרהלמעןהכולמאליו'
המטרה?!למעןשלם,ובלבלעשות,מוכנים

-רעבשמשכורותלראיהכייאמר'גדיים(נסו
לאהכרחהיואלאבאוקשוחמלבלאאלו

קשיםימיםבאותםשגםהעובדההיאיגונה,

אמנםמשכורות,כסדרן'לשלם,הקפידועצמם
סוציאליים.)מקריםלכמהמאוד'צנועות
לעורךועדהשליחלמןהעובדים,ואכן'
ללא'מסירותאין-קץבמסירות'עבדוהראשי
הבדיללאעבודה,שעותמנהלאאיש .עוררין

הכולומוע.דלשעתחולביןללילה,יוםבין
גדולהוזכותמלאכת-קודשבעבודהראו

הגדול.הענייןאתרקלשרתלידיהםשנפלה
הפועלים,מעמדכמובן'היה,הגדולוהעניין
בארץהמעמדותמלחמת .המעמדיהמאבק
לאומילשחרורהמאבקהסוציאליזם:ובעולם,

המאבקהארץ'כדורפניעלואתראתרבכל
ובראש-מקום,בכללאומייםמיעוטיםלזכויות

הערביהלאומיהמיעוטלזכויותובראשונה

באזוריםהצבאיהממשללביטולבארץ'
הטוטלית,ההתגייסותערבים:המאוכלסים

לרומם,לפאר'גבול'ללאבאמוןובנפש,בלב
העומדואתהמועצותבריתאתולקלסלהדר

השלוםוהשוויון'הצדקדגלכנושאבראשה,
המתוקנים,החדשים,סדרי-העולםוהאחווה,

כל .הזוהרהמחרהמחר'עולם-החדשוהאדם
כלמאמר'כלכתבה,כלבעיתון'כותרת
העיתונותמתוךלתרגוםשנבחרהרשימה

מכלאלינוזרמההקומוניסטית<וזוהלועזית
באו- ) ...לטימבוקטוועדממוסקבההעולם,
מטרהלקדשאחר'אוזהמאבקלקדםאולשרת

הנעשהמןכמובן,כל,וקודםאחרת.אוזו

העובדיםמאבקבתחוםלכלוראשבארץ'
ולזכויותלאומיתלעצמאותוהמערכה
המיעוטים.

עלמערכהשביתה,שלניצןשביתה,חיתהלא

נזדרזלאשהעיתוןתנאי-עבודה,אושכר
מעורבהיהלאהעיתוןשלשכתבעליהם,לדווח
שביתהלאלקדש.לייעץ'לעודד'לדווח,בהם,
הבשילה-ידועותהפחותמןדווקאולאו-אחת
שלהטובהועצתםהמרצתםעידודם,בזכותגם

בארץלמאבקיםביחסכך .העיתוןושלהכתב
חשובעודביםמאבקכלהגדול.העולםלגביוכך

ולברךלדווחלחובתוהעיתוןראהכלשהיבארץ

לשחרורומערכותמאבקיםוראש-לכלעליו'
באיזוכזאת,מערכהכלהעולם.ברחבילאומי
ובאהדהצמודבמעקבלוותהתהא,שלאפינה

גםהיהכזאתבמערכהניצחוןוכלאין-קץ
 .העיתוןשליצהרנונ

צמודלמעקבגםזכה-בארץ-כזהמאבקוכל
ניצחוןוכלהשבועיותהמערכתישיבותשל
מביןלוהתורמיםאתוזיכהנסעלהועלהכזה

ישיבותבכלל'ותשבחות.בהללהעובדים
כיאהנהגוואףמפלגתי'תאמעיןהיוהמערכת
גתי'מפלתאככל •גתימפלתאבכלוכמחויב
המצב,שלפוליטית"ב"סקירההןגםנפתחו

מלווהסקירהבארץ,ואחר-כךבעולםקודם-כל

שעלהאקוטיותהבעיותשליותרפרטניבניתוח
בעולםגםתמידותמידאצלנוהיום,סדר

העורכת<אוהראשיהעורךמפיזהכל .הגדול
ניתוחיו(אה! .והדגשיוטעמיוולפיהראשית>
ושוב,סנה!)משהשלהעינייםמאיריהפוליטים

תורהבאבמפלגה,תאבכלוכמחויבכנהוג

-כמובן>העצמית",(ו"הביקורתהביקורתשל
העיתוןשלוהמחדליםהמעשיםעלביקורת
שבחיםגםוכאמור'שחלף,השבועבמרוצת
שלבהצלחותוהשתבחותלשבחלראויים

למשל.שביתהבהמרצתכאלה,היו'אםהעיתון
ושורטטוהפעילותקוויהותוולסיכום
הקואתהקרובים.לימיםהשוטפותהמשימות
מקום,היהלאממילאהעיתוןשלהפוליטי

המערכתבישיבות"לדסקס"כתיקונםבימים
עלמעצמו'הלמודברוהוכתב,נקבעהוא-

לשקפוהיההעיתוןותפקידהמפלגההנהגתידי
אחרת,והיכולת.הכישרוןכמיטבוליישמו
דמוקרטימוסדדווקאהיוהמערכתישיבות

עובדיכלהשליח,אתמהמשוםלהוציאמאוד:

הראשיהעורךלמןכולם,-כולםהמערכת
חלקבהןנטלווהטלפנים,המגיהיםואחרון

תאכמוכאמור'פה.פתחוןניתןמבקשולכל
לווישהמפלגהסדריעלהאמוןמפלגתי
 .הגדולהחזוןבקידוםשלותפקידו

היהגדולוכהבחזון'האמונהחיתהגדולהוכה
בדרךבמנהיגים,בהנהגה,-הנאיבי-האמון

חמודות,אישאחד'לנוהיהעורךבה!שהובילו
פיקחהשלום.עליוכספי'<מרסקה>מרדכי
-הענייןשלשפוט-עד-אין-גבולמאוד,

היההואגדול.לץציניקן'גםהסתירהולמרבה
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אתפעמיםמאודהרבהכותב

היום,שלהראשיהמאמר

הראשיתהעורכתוכשחיתה

מטילהוילנסקה,אסתרבשעתה,

לומרהיהנוהג ,התפקידאתעליו
"אתכמובן:אירוניהבלילאלה,

ואני'נגד'או'בעד'רקליתגידי
מרסקה,ואותו ,, ...אכתובכבר

התדייןכאשראחרת,בהזדמנות

הדףעורךעםשהואבעניין

(מיהירשברגיצחקדאז,לספרות

הספרביתאתייסדשלימים
בתל-אביבלאמנויותהתיכון

"אניכנגדו:טעןוהלה"רבנים"),
מרסקהאותוקטע ,, ...חושב

לחשוב,צריךלא"אתהבאיבתה:
והלצים ." .••שחושבמייש

אתלעצמםאימצובמערכת
לעת-טובהכסיסמההאמירה

בברית-המועצותוהאמוןמצוא.

התמימיםבימיםההם!בימים

השכנועמידתעללהעידייטיבמהההם!
שהוטלההאמירה,מןדרכהבצדקתהטוטלי

מוטבהקשות:השעותבאחתמאן-דהוידיעל

מאשרהמועצותבריתעםלטעותפעמיםאלף
היהאפשרבכללוהאם ,, ...נגדהאחתפעם
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רות Iחניןסשהוילנסקה,אסתר Iוילבומאיר Iבלטיבדלסנה,משה Iברייטשטייןצבי Iכספימרסקהילין·טייבלום,עדינה Iקדמוןחיהלימין:משמאל

ברמןאברהםליטווק,שמואללוביטש,

 ..תטעה?שברית-המועצות

רקלאהעיתוןניזון ,פרולטרילעיתוןכיאה
אלאוהאוהדים,החבריםשלבחומרמתרומות

 .העיתוןבעשייתהישירהמהשתתפותםגם
הנוגעבכל,בייחודהעיתוןבעבודתחשובנדבך

שלדיווחיהםהיוהעובדים,מאבקילכיסוי
כלהעבודה.מקומותמתוךומקורביםחברים
תכונהכל ,במפעלפועליםשלתסיסה

ללאדווחובמהלכה,ושלבשלבכללשביתה,
העיתוןשלוכיסוידיווחוכל .לעיתוןשהייה
העובדים,אלהיוםלמחרתמיד ,,כמובןהובאו

היו"עמך"וכותבי .ודרבונוהמאבקלקידום

הגיגיהםאתאליולשלוחלנכון,שמצאולעיתון
בהגיונםהפשוטה,בשפתםונושא,ענייןבכל

 .דפיומעלפורסמוגםפורסמוואלההבריא.
פניהןעלחיוכיםמעליםהיואלהשהגיגיםיש
עמודי-הפנים,שלשתיהעורכות-משכתבותשל
 ,הראשיהעורךבעיניחןמצאלאשבהחלטמה

זוכתיבהמאודעדהעריךשדווקאסנה,משה

השתיים,אתזיכהכןעלהעם,מפיזהוהיגיון
"שלושבכינוי ,בחדרןשישבההמגיההבתוספת

 ...המרושעות"היפהפיות

החבריםבפניהדמוקרטיתפתיחותולשיא

ערבהעיתוןהגיעהמתענייןוכלוהאוהדים
גח,במפלניטשכאשר ,במק"יהגדולהפילוג

ועל-15הועידתהשלפניבימים ,-1965-1964ב
הויכוח ,התיכוןובמזרחבארץהמציאותרקע

פתחהעיתון ."'בל"דעה "'א"דעהביןהמר
חלקליטולהמבקשכלבפנילרווחהדפיואת

מולזומוחלט,ובשוויוןבהרחבהופרסםבויכוח
וזאתבמפלגה,שהתגוששוהדעותשתי,אתזו

העורךשלהנחרצתהחד-משמעיתדעתולמרות
שלדעתהולמעשהסנה,משה ,דאזהראשי

לצד ,ויחידאחדעובדלהוציאכולה,המערכת
במפץהויכוחנסתיים ,וכזכורכידוע .אחד

לרק"ח,מק"יביןגרתבהתפל ,במק"יהגדול
להיותוהוסיףנשארמערכתועלהעיתוןכאשר
מיקרנים,שמואלבראשותמק"ישלשופרה
נמשךהנוקבהויכוחסנה.ומשהוילנסקהאסתר

במתוהםהעם""קולדפיכאשרשוב,-
המפנהלהתגבשותהעיקריתוהבמההראשית

ולאחריה,הימיםששתמלחמתערבהלאה,גם-
בריתעםבעיקראך ,מבחוץרק"חמדיניותעם

החד-משמעיתהתייצבותהרקעעלהמועצות,

כאשרובעקבותיה,זובמלחמהישראלנגד

ניגוד-במלחמה.ישראלצדקתאתרואהמק"י
לניתוקדברשלבסופוהביאזהקיצוניעמדות
הסובייטיתהקומוניסטיתהמפלגהשלהיחסים

וזכוררק"ח.לצדהמלאהוהתייצבותהמק"יעם

הפלסטיניםעםהשלוםפתרון ,מכלחשוב
משהמלחמת-ששת-הימים,בתוםמידשהציעו,

בישראלרביםשכהפתרון-מק"יוהנהגתסנה
ובמחיררבכהבאיחורהיום,אותומקבלים

דפימעלבהרחבהפורסמוהדברים .כבדכה
שכנועבמאמריליאותללאמלוויםהעם","קול

סנה.משהמאתאינספור

חבריו<עםסנהמשהד"רשלהצטרפותו ,בכלל

למק"יהסוציאליסטי")"השמאלמןהאחרים
"קולשלהראשיכעורךומינויו 1954בשלהי
בשדרוגכמוהומאיןחשובשלבהיווהעם"
ימימרביתשנים,הרבה .העיתוןשלרמתו

היה ,יומיכעיתוןסגירתוועד-1956מ ,העיתון

עלחותמואתהטביעהוא .הראשיהעורךסנה
החתומיםמאמריוהראשיים,ומאמריו ,העיתון

ונאומיווהבהיריםהחדיםחתומיםוהבלתי

 ,היו-במלואםשפורסמו-בכנסתהפוליטיים
"הדובדבןוגםהטוןנותני ,לומרצורךאין

להתבטאשנהוגכפי ,העיתוןשלשבקצפת"
היום.

המשוררהיה ,בכללולעיתוןסנהשהיהומה
היההוא .העתוןשללספרותלדףפןאלכסנדר

"קולשלהראשונותבשנותיוהדףשלעורכו
תוכנועלמאוד,הקפידאופיואתעיצבהעם",
-מיצירתולולתרוםהרבה ,סגנונוועל

הטוראתהעיתוןשלהפוליטייםולעמודים

עליושחתםדיומא,בענייניהשבועיהשירי
ובייחוד-בייחודחוח>(יישר-חת""יודבכינוי

חתרלספרות,דףשלבעורךמדוברכאשר
בעיקרצעירים,כשרובותלטפחיפהכהוידע

האמונותועצותיוידיוומתחתשירה,כותבי

מקומםאתכךאחרשתפסווכמהכמהאכןיצאו

ישיבותאתהישראלית.השירהבקדמתהראוי
גםולשםבביתולקייםפןנהגהדףמערכת

עצה,למתןהצעירים,היוצריםאתתדירזימן
ולתדרוך.לעידוד

 ~~ 46בעמ'~~המשך

"קולשלהלשוניתהעורכתחיתהטייבלוםילין<עדינה
 ).כשבועון ,האחרוןיומוועדהראשוןמיומוהעם"
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לויתןעמוס

אירועיםספרים,מוספים,

בבועהרמטכ"ל

רקהואאזרחיניסיוןהעדרכיסברנוכהעד

לפוליטיקה,הרציםרמטכ"ליםשלבעוכריהם
שלבעוכריהםגםהואכימסתברעתה

הרמטכ"לשלדבריומכהנים.רמטכ"לים
רבניםבכנסועוד ,יעלוןנוגימשההחדש,

הפלסטיניתהבעיהאתתיאר(שבפניהם
והתקשורת,הביקורתאתתקף"כסרטן":

מעידיםוכדומה>פנימיחוסןהעדרעלהתריע
מצומצמתעולםהשקפתועלבבועה,חייםעל

מיעםאמיתיתבעיהשישכנראהומיושנת.

 ,בלבדצבאיותבמסגרותחייוכלשעושה
 ,שרוןאריאלוראה •וראייתודרכואתהמעצבות

איתם,אפי ,בן-אליעזרפוארברק,אהוד
חולהרעהזוהי •למדיארוכהרשימהונוספים,

להיות,העלולההישראלית,הפוליטיקהשל
שלחולהרעהגם ,בנידוןמשהוייעשהלאאם

צה"ל.

צנועהתקווה

שקרה ,לעצמיחשבתיהמשמחים,הדבריםאחד
עמרםשלהצטרפותוהיההאחרונים,בחודשים

העבודה.מפלגתראשותעללהתמודדותמצנע
אניהגונות,רציניות,חדשות,פניםסוף-סוף

איניאלה,שורותכותבשאניבשעהמתרשם.
מתפללאניאבל ,דברייפולאיךעדייןיודע

אתמהממשלה,העבודהאתשיוציאשיצליח,
עםבמשא-ומתןשיפתחמהשטחים,הצבא

מצנע!צנועה:תקווהכהבטחתו.הפלסטינים
ליהנות.נותניםלאהזאתמהתקווהגם ,אבל
ב'הארץ',קיםחנהאצלקראתילמחרתוכבר
מקומות,מיניבכלכנראהשמלחשיםמה

נציגשהוא ,ההוןבעלישלשליחםהואעשמצג
לקחוהנה,ברק.ותואםקיבוצניק ,הישןהסדר

החלום.בדלאתגם

כיצד?מזדהים

מחודשורתי pביעיוןבישראל:מורחים
מוצפי-פנינהשנהב,יהודה ,חברחנן<עורכים:

 , 2002 ,לידרןמכוןהקיבוץ-המאוחד ,האלו

הגישותכלבביקורתבאמת, ,מצטייןעמ') 328

שעיוןאלאבנושא.הרווחות"המוסדיות"
מהברורתורפה:נקודתגםלוישביקורתי

הןמחייב.הואמהברורכךכללא ,שוללהוא
<שעליהם,הסיכוםמפרקוהןהפתיחהמפרק
שנכתבוזו),ברשימהמסתמךאני ,בעיקר

רןבמכוןשפעלהפורוםחבריידיעלבמשותף
הבינותיבקובץ>,כלוליםחבריו(מאמריליד

השונותהראותבנקודותשולליםהםמהיותר
מהכךכלולא ,בישראלומזרחיותמזדהיםעל
 ,למשלשוללים,הםלראות.מבקשיםהם

המזדהים:אודותעל"דיבור"שלדורותשלושה
(שנותההיתוךוכורהמודרניזציהגישתאת

הביקורתיותהגישותאת :>-60וה soה-

המזדהיםמוגדריםשבמסגרתןהסוציולוגיות,
-70ה(שנותהישראליתהחברהשלכ"אחרים"

הפוסט-ציוניותהגישותאתואפילו :> soוה-

השאלה"נעלמת"שבמסגרתןהשמאלניות,
"כבעיה"ומופיעהמרכזית,כשאלההמזרחית
(שנותהלאומיהסכסוךפתרוןלעיכובהגורמת

 ,)-90ה

הםההיתוךוכורהמודרניזציהגישתעל
היאכי ,בספרהמרכזיתהטענהוזואומרים,

מודרניותשלבינאריותדיכוטומיותעלמיוסדת
מתפתח,לעומתמפותחמסורתיות,לעומת
לעומתגיהטנגרלוקדומות,דעותלעומתמדע

וכדומה,טפילותלעומתפרודוקטיביות ,פיגור
היררכיותיצירתהיאמקרה,בכל ,שתוצאתן

כנחות:אחרוצדעליוןנתפסאחדצדשבהן
לטעוניתוכניותהפיתוח,עיירות"תכנון
מפעליבניית ,בחינוךאינטגרציהטיפוח,

נתפסו-לפרודוקטיביותוחינוךטקסטיל
שבמסרגתםלאומית,זהותמכונניםכפרויקטים

עליוואשר ,בפיגורשנתוןכמיהמזרחנתפס
שלהמודרניותלקראתרדיקלישינוילעבור

 ,) 21<עמ'המערב"

גירת,-סוציולוהביקורתיותהגישותעל
 ,מעמדי-עדתיריבודעלכללבדרךהמדברות

הדומיננטיותאתאמנםאתגרוהןכיאומריםהם

להחליףהצליחולאאךהמודרניזציה,גישתשל
הםהפוסט-ציוניתהגישהעלואילואותה:

עםבסכסוךבעיקרהתרכזהזוכיאומרים,

במזרחיות,מפורשמעיסוקופרשההפלסטינים
שאיןהעברמןגייהסרזוכישסברהמשוםאם

תיפתרזוכישסברהמשוםואםלהנציחה,טעם

המכונה"הזרםכן:עליתרהשלום.בואעם
הליברליהשמאלידיעל,שמבוטאפוסט-ציוני

הסכסוךלסיוםמכשולבמזדהיםרואה ,היהודי
ו'סמניםערבים''שונאי'לאומנים',היותםבשל

 ,) 24<עמ'הישראלית"בפוליטיקהימנים'

הסיכוםבפרקיותרעודמתחדדתזושלילה
מזדהיםעלהידעוייצורכינון("מנגנוני
הפורום.חבריבמשותףשכתבובישראל")

המזרחיותקיבועכיהיאכאןהמרכזיתהטענה

דתבכפיפנעשהיתמהותנכקטגוריה

אלהשלטענתה .ההיתוךכורגייתלאידיאולו
הפורוםידיעלכהנחת-יסודשאומצה-שוחט

ידיעלמראשיתהעוצבההמזרחיותכיהיא-
שלדה-ערביזציהשחוללההלאומית,המסגרת
ביןקשיחההפרדההמזדהיםעלוכפתההמרחב

בתולדותיהם:לראשונהל"ערבים""יהודים"
המזדהיםנאלצוהלאומיהפרויקט"בתוך
כדיוההיסטורית,המרחביתמערביותםלהיפרד
הואשבסיסוהציוניבפרויקטלהשתתףשיוכלו

 .) 290<עמ'לאומי-מודרני"

לדבריהם,זה,למהלךהיויותרספציפיבאופן
בספרגדרותהמו(סותרות>תוצאותשתי

וכינונםייצוגםודיפרנציאציה",כ"הומוגניזציה

שביןרצףפניעלנעבישראלהמזדהיםשל
כ"קרבן",הצגתולביןכ"בעיה"המזרחיהגדרת

בגללהחברהעלכנטלהמזרחימוצגכ"בעיה"
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במערכתכמכשולהנתפסתמסורתיותו'
המזרחימוצגכ"קרבן"המודרנית.ההישגית

מסוגלאינואשרפסיבי,כגורםכחריג,

דואליתהבניה .חייונסיבותביצירתלהשתתף
האקדמיבשיחמוסדההמזרחיותשלזו

 :פרקטיקותשתיבאמצעותוהספרותי'
לשטחהמנסההומוגניזציה,שלפרקטיקה
ופרקטיקהאחת;למסגרתולהתיכםהבדלים

זיהויהאושונותיצירתשלדיפרנציאציה,של
היאהפורוםמסקנתלפתרונה.כליםוחיפוש

יזציהגבחומושלהכפול"המהלךכי
הכלתהאתבזמןבומאפשרודיפרנציאציה

היהודיהקולקטיבלתוךהמזרחיותשלוהדרתה
בלתימזרחיתזהותמעצבתהיאלו.ומחוצה

שלבעייתימיקוםבתוךהלכודהאפשרית,
 ,) 295<עמ'וזרות"שייכות

המזרחיותהגדרותנמרץ'בתמצותכאן'עד

אפוא,הן'מהמבחוץ.המזדהיםעלהכפויות
רואיםהםוכיצדשלהם,העצמיותההגדרות

כיום?שחשובמהשזהשלהם,בעיניהםעצמם
קצתעמומיםהדבריםלומר'צריךכאן'ובכן'
מנסיםהםלדבריהם,מפתיעים.אףואולייותר'
השיחלכלליבכפוףלאהמזרחיתבסוגייהלטפל

עליוביקורתבתוךאלאההגמוני'הישראלי
המכונההתיאורטיהקורפוסעםדיאלוגובתוך

הערה(ראההפוסטקולוניאלית""הפרספקטיבה
מתמלכדאומרים,הםבישראל'השיחלהלן>.

אחדמצדקטבים,שניביןהזהותבהגדרת

מוצגתהיאשנימצדכבעיה,מוצגתהמזרחיות

זהותהמושגאת"הגדרתנומדומה.כתופעה

זהותאלה.עמדותשתימעלמדלגתמזרחית
ביןהמגבילהסדבתוךלהגדרהניתנתאינה
היאזהות'המצאה',מול'אמת'שלקטביםשני
תופעהוגםמדומיינתתופעהגםבזמןבו

בשלחדות:ביתרזאתננסחואםאמיתית;
חוויותמתוךמדומיינתתופעההיותה

לנוכחתהופכתהיאמסוימות,תרבותיות

הןזוזהותשלהדמיוןאפשרויותואמיתית.
שלישי'מרחבאלוהוצאתהונפתלות,מרובות
מאפשרו'השקר''האמת'בתחוםנופלשאינו

רבות"אלטרנטיבותשלופרישתןתשאולןאת
 ,) 16<עמ'

זהבספרמתייחסים"אנוכותבים:הםבהמשך

כאלכינון'שלאתרכאלמזרחיתזהותאל
להיות';ולא'להיותשמאפשרתנזילה,תופעה
כלכלייםמאפייניםלהישאחדשמצד

תרבותייםגםאחרמצדאולםופוליטיים,
מוגדרתאינהמזרחיותמכל:חשובעצמאיים.

שביןתופעה,אלאלאשכנזיות,כאופוזיציה
מתוךהאשכנזיותאתגםבתוכהמכילההשאר'
וכן:והטמעה",חיקויוהדרה,הכלהשליחסים
שלהגדרותשלרבמספרלייצרמנסים"אנו

בלשוןמשתמשיםאנוכךומשוםמזרחיות,
או'פרספקטיבה'עלמדבריםאנואיןרבים.
עלאלאמזרחית',מבט'נקודתעל

בג"ץ?החליטמהב.ב.

פרספקטיבותמתוךמזרחיות','פרספקטיבות

כמפרקת,במזרחיותלדוןרוציםאנואלה
חברהעלהדיוןאתמחדשוככותבתכמכוננת
 .) 17<עמ'בישראל"ותרבות

המוכר'הפוסטמודרניבז'רגוןלשימושמעבר
ענייןהיאהזהותבערפל:לוטשהכולדומה
היאהזהות"נזילה",היאהזהות"כינון",של
"עשויההיא"אמיתית",וגם"מדומיינת"גם

אחתפרספקטיבהאיןלהיות",ולאלהיות
המשתנותפרספקטיבות""ריבויאלאלזהות

וכדומה.הזמןכל
ספרםמשםבלעם?מקרהלמחבריםאירעהאם
והנהבישראל""מזרחיםעללדברשבאודומה

"חיקויוהדרה","הכלה-השוניםהניסוחיםמן
חברהעל"דיוןמפרקת","מזרחיותוהטמעה",

דיוןכללזהשאיןדומה-בישראל"ותרבות
דיוןאלאלגמרי'שהתפוגגהמזרחית,בזהות
הכללית.הישראליתבזהות

"המבטעלמילהעודלומרהיההראוימן
ביןהמענייןהוויכוחועלהפוסטקולוניאלי"

מזרחשלבינארישיקוף(הגורססעידאדוארד
יחסים(הגורסבאבאק'הומילביןומערב>

היאשעמדתווהטמעה>,חיקוישלדיאלקטיים
שמחמתאלאהקובץ,מחבריידיעלשאומצה

איןלפיכך .כןלעשותאוכללאהמצעקוצר
האחרונהלחוברתהקוראאתלהפנותאלאלי
ולמאמרם ) 20(מס'וביקורת""תיאוריהשל

"המבטחברוחנןשנהביהודהשלשםהמשותף
דבריםאומריםהםשבוהפוסטקולוניאלי",

זה,בספראומריםשהםממהיותרמפורשים

קולוניאליסטית,היאשהציונותכגון
שמופץמערביתוצרהיאבכללשהלאומיות

יותראףהראוי'ושהמבטהקולוניאליזם,ידיעל
"המבטהואהפוסטקולוניאלי",מ"המבט

בספרוגםחברחנןמטיף<לוהפוסטלאומי"
זהבמדורשנסקרהמלחמהמראהפתאום

לדברישטעםאיזהרקהיאהשאלהבשעתו).
במצבואחרת,מזרחיתבכלל'זהותעל

פוסטלאומי?

מההמזרחית":ו"הקשת"מזרחים"ואגבב.ב.

פרטישקנייןהקיבוצים?בפרשתבג"ץהחליט
בבעלותפרטיקנייןשרקאומעיקרו'עוולהוא

הראשונהההחלטהאתעוול?הואהקיבוצים
חלוקתי""צדקעלשמדברמיכי(אםקיבלטרם
הדמוקרטיהכיהטענהאתמלאמץרחוקאינו

קנייןבהישעודכלמעוולתמעיקרההבורגנית
השנייה,אתאימץכילפיכך'ונראה,פרטי),
הוא,חטאםכללקיבוצים.עוולעשהובכך

קנולאבעיר'פרטיתקרקעלבעלישבניגוד
אוליכיפרוטה,בשוויבשעתואדמותיהםאת

הואפרטישקנייןובתמים,באמתהאמינו'

עתה,ולכן,מקק"ל.אותהחכרורקאלאעוול,
אותםומאלציםרגליהם,מתחתאותהשומטים
רגל.לפשוט
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והאחרעצמישירת

ויסמןוולטשלשירתופסגת-צעמישירת
שזכהפלו'עודדשלוהנפלאהסוחףבתרגומו

 • ) 2002כרמל<הוצאתהביקורתלשבחיכבר

כתבלוקודקס:פוליטקלילאמאודשםהוא
שלהפוסטמודרנית,השנייה,במחציתויסמן
חיתההמודרנית, ,-19הבמאהולא ,-20ההמאה

זההאחר","שירתנקראתהסתםמןיצירתו

כדיעדימינובהגותכךכלהמטופחהאחר
האמתאולם •לושקדםהעצמישלגמורביטול
שאיןכשם"עצמי",בלא"אחר"שאיןהיא

אין"אםחז"ל:כמאמר"אחר",בלא"עצמי"
מעניין'אני",מהלעצמיוכשאנילי'מיליאני
בשירתה"עצמי"מביטוייבכמהלהתבונןלכן'

בעיקרולכךכוללים,הםמהולראותויסמן'
הבאות.השורותיוקדשו

(במחזור 1מס'שיראתהפותחהביתלמשלהנה
שירים): 52הכולל

עצמיאתושרעצמי,אתמהללאני

לעצמך,אתהגםתיטוללעצמינוטלשאנימה

לךגםשיירליהשיירחלקיקכלכי

-שלך<האומר:אנוכיעצמיזהשאיןברור
שלי(האומר:אלטרואיסטיעצמילאגםשלי>;

-שלי(האומר:שוויוניעצמיאלאשלך>;-
 'אוניברסליעצמיכלומר'שלי),-שלךשלך'
-גםועצמואתמבטלשאינועצמימשלם,חלק
עצמוכששירתעצמו'אתלשירבושאינו

 ,, ...לךגםשייךליהשייךחלקיק"כלאומרת
נאמר: 5מס'שיראתהפותחבבית

לואלשהנניהאחרנשמתי,בךמאמיןאני

להשפיל

בפניך,עצמו
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 Unicorn <אגדיתחיהאותההיאחד-קרן ...אותימניעהרועותיקוןאותימניעהרוע .בפניועצמךלהשפיללךואל (ו:

ארוכהקרןבעלתכחלב"לבנההלטיני)בשמה ,) 22מס'(שיר ~

אתהשאר'ביןהמסמלת,ממצחה"'הבוקעתהשוויוני'היחסרקלאהואכאןשמענייןמה ==- בולטמוטיבהואהבתוליםדםהבתולים.הואאחר'דברמכליותרשלו'העצמישכלהעובדהאלאהשפלה,כלהשוללכאמור' ~, ===
מןהבאבביתלמשל'כמו'חרמןשלבשיריהומעורבות.חייםשלטוטליותשוחרדיאלקטי'וגםזה)בשיר("נשמתי""עצמי"גםהואאדם ~

'התבגרותי:הקרויהסונט אלאצדקנית,לאשלו'הנתינהגםהיאכזו החלוקהולעיתיםאחת,ובעונהבעת"אחר"
מלאה: לדברמקובלפנימה.בנפשועוברתהזו

מוקדםסימןכמושניםאחת-עשרה לצדקה,/מעטאתןולאמוסראטיףלא"ראו, כעלהאחרעלהפוסטמודרניתבתיאוריה
חוריכלימתמתוךקשה,למחלה עצמי"אתאתןכשאתן, קבוצתבןשהואמיאבלשולי'זר'מיעוט,

מפריהזבעכורכמיץהדםיצא במדינתהיהודילמשל'כמו'אחד'במעגלהרוב .) 40מס'(שיר
דם.לישירדסיפרתיולאמחוץ, הספר:אתהחותם ) 52(מס'בשירשורהגםוכך וזרשוליממיעוטחלקלהיותעלולישראל'

ש"עצמי"כךהתיכון.המזרחשלאחרבמעגל
הווסתמדםבהלהנתקפת-11הבתהנערה העשבמן לצמוחלעפר,עצמימצווהאני אלאוזרות,מקובעותישויותשתיאינןו"אחר"

להתבגר:ומסרבתאותהמדחיקההראשונה, שאהבתי. הזמןכלהמחליפותאחתבישותמהויותשתי
ויסמןכאילומבררשיריםמעטבלאמקומות.

מיניוסימניבמיטה,נשארתי עשויה?היאממהושואלהעצמיתזהותואת
קשה.מחלהשללסימניםדמו בעולם:שסביבוהמכלולמכל-תמידותשובתו

אשהשלצלכקיאבקעחדרימקיר שכבהלכלשייך'אניומעמדעורצבע"לכל
ספן,ג'נטלמן,אמן,מכונאי,איכר,ודת; ,) 10<עמי

מס'(שירארוכהרשימההלאה,וכן " ...וקרקו
טראומטישלבמתאר'גולם',הבא,השירגם הבאה:בשורהאותהמסכםהואאחרבשיר ,) 16

נוריתנפתחה,הדלת ... "המינית:בהתבגרותה בהםאיןעצמי'אתרואהאניהאדםבני"בכל
הביטה,היאצווחתי.תציצי!'/'אלשם.עמדה זהלעיתים ,) 20מס'(שיר " ...פחותולאעדיף

והתכסיתי /ציצי',לךיש'כברואמרה: איןמעולםאבלכולו'הקוסמוסאתגםכולל
חדלהלאהיאנכון,'/'לאאמרתי:בכלימה. בשלמתבטלתאונמחקתשלוהעצמיתחושת
המשךכאשר " ...לבחוןחדלהלאהיאלהסתכל, אםגם /בזה,דישאני'כמוקיים"אניכך:

התכנסותשלתהליךמעיןמתארהשיר  ,)םש( " ...זאתיחושלאבעולםמלבדיאיש
כדיכגולםאותההעוטףבשומןוהתכסות אףהגדולעולםהואבעיניו'העצמי'לעיתים
המין.סימניאתלהעלים ובמידהבזהחשאחד"עולםהחיצון:העולםמן

(במונחים הנשית המינית ההתבגרות אניהוא/הלאמכולם,בעיניהואגדולרבה
הנשי'הסירוסבגילויכרוכהפרוידיאניים> שם).(שם, " ...עצמי

בסונטחרמןשכתבהכפיח;רי""כלימת נגזרול"אחר"ל"עצמי"יחסוכילומראפשר
להיותהופכת"אניאחרבשיראו'התבגרות' שעוצבהכפיהאמריקאיתהדמוקרטיתמהרוח

בהלתהצחור",הפרחבתוךעמוקלחור; כמובןהמכיל'העצמי'שלהמקוריהמובןזה  ) 24<עמ'שירבאותוהמייסדים.האבותבידי

העונגאתמבטלתאינהאחד'מצדהסירוס, היופעםמוזרה,(מילההאחראתמאליו' משפילהאחראתהמשפיל"זהאומר:הואשבו

כנכתבשני'מצדהגבריהפאלוסבגילויהטמון שמיטיבכפיכולו'היקוםואתזולת>אומרים אלקוראאני ... "בהמשך:כותבהואאותי",
ידיכףאתעכשיו"הנחשיר:אותושלבסיומו בכוח ... "דבר:בפתחפלועודדזאתלנסח דבראקבללאנשבע!אניהדמוקרטיה,דגל

עיניךאת;עצוםילדותך.שלהעצביםבצומת; דוהרות,רחבות,שורתשלהאדירההמסה תנאים",באותםכמותו /מקבליםהכלשלא
נוטף;שמתוכוהמקוםאתללטף;ליוהנח נוצרוחופשית,ארוכהנשימהעלהבנויות שלהליברליתהרוחאתגםלהוסיףישלכך
יכולתשלאהסוד /לילותכלאתשהציףהקצף הרוחנישלועולם,אדםשלהעמוקהמיזוג מינילכלבניגודהגורסת,החופשי'השוק

הסובבכלעםהשרהאנישל'הרמוניהוהחומרי ,) 8עמ'הלילות'אתשמציף('הקצףלגלות," נפגשיםבוכזה,חופשיבשוקכיאחרות,תורות

בקפדנותושקוליםחרוזיםחרמןאנהשלשיריה אותו", וזהנהנה"זההחופשי'מרצונםומוכריםקונים

החמורותבצורותלכתובמרבהגםוהיארבה אתהמודרניל"עצמי"ויסמןמשיבזובשירה הדדית,היאהתועלתכלומרחסר",אינו

האידיאולוגי-לענייןשמעברדומההסונט.של "האחר"בידיעפרעדשהוכפשהאנושי'כבודו גםנהנההאחד'שלהפרטיתהרווחומבקשת
המאבקהחרוז'רסטורצייתשלהכלליפואטי כביכולהסתירהאתליישבאפשרכךרקהאחר. .הפוסטמודרני

במשותףמנהלתשהיאמשהו'האנכרוניסטי "אהבהלביןעצמי"באהבתמפליג"אניבין

נתןשלהשיריתהמהפכהנגדמנורדוריעם כדאיאגב,בהערתליקום.תתואר"בלסוערת

שלוהמלוכדותההדוקותהשורותנועדוזך' הנשיתההתענגותשאלת "עצמי"ביןהזוהחלוקהשבביטוללציין'
מפניהבתוליתמיניותהעללגונןגםשירתה "מוסריות"מוסכמותגםויסמןמבטלל"אחר"
בהןולפעורבעדןלחדורהמנסהחד-קרןאותו משוררות,שתישלחדשיםשירהספרישני כביכול:

חור. אורראובשירתן'דומיננטיהנשישהנושא

הבשלהבנשיותעוסקתלעומתהרונןדיתי סדרה-(ריתמוסרן pחד-האחדלאחרונה. היותאסרבלאאני,הטובפייטןאךלא

"המחזורעומדירחיומןספרהבמרכזוהבוגרת.  .הרשעפייטןאף ,חרמןאנהשלהביכוריםספר ) 2002לשירה

הרוחניות,השתמעויותיועלהמיניהנשי ספר ) 2002המאוחד<הקיבוץירחיומןוהשני

ד"רשמגדירוכפיוהמילוליות"האסוציאטיביות רונן.דיתישלהשנישיריה ורעה?טובהמידהעלהזההפטפוטמה

34 
 271-270גלידן



השיריםמחזור .הספרגבעלהירשפלדאריאל
מגווןעלומדווחהחודשיהמחזוראתמלווה

בהתאםהחודשבמהלךהנשיותהתחושות
במיתוסהנכרכותהירח,שלהמשתנותלצורות
אני /מתרומם,גופיגלוי"כשהירחהנשי:

אורגליבמילואו /הגאות.בנסוגמתרוקנת
 /אינסוף,בדימויימשתבריםפנימיים;
מסמניםמתאבכים;סמיךחושךאדיבפגימותו

התחושותמגווןקיומי".שלהארעיתוקפואת
סתור"כשהירחיותר:ומורכבעשירוהתגובות

הרחקגולש ,חומציתוסס /,צורתומאבדאגבי
הנזילהכוחותעלימאיימיםאז /לפסגות.מעבר

הלאהמתוכיונשפכתממני;הנובעתהגדולה,

הירחית-החוויהמקבלתלבסוףהחוצה".

בקיעת"רחשכמעט:קוסמייםממדיםאורגזמית

וסגירתפתיחהתנועות /בתולים,אדמתקרום
הרים".

חרמן>אצל(כמואצלהגםהיסודחוויתאולם
נפתחהשירלמלאו.ניתןשלאחסרשלהיא

פער:אותובציון

היוולדיברגע

פיותשלושהנפקחו

הריםשלושהראשיעל

השמיםאלונפערו

שוללתאנישלושכןעלשואלת,אנישלושכןעל

רחם.שלריחונודףגבעהמכלכןעל

רובציםתואמיםמשולשיםכשני

 ...פטמותימולהפותעיני,מולאלפי

תחתית:להשאיןבתהוםמסתייםוהשיר

שלושתשתלשלולשוני

לתהוםהפיותמגבהי

תחתיתלהשאין

 .) 9-8עמ' ,פריגיאוןראשון:(ריבע

כדאיהללוהשירהספרישנישאתדומני
היפהספרה ,שלישיספרשללאורולקרוא

והפסיכואנאליטיקאיתהמשוררתשלוהמרתק

-(רסלינגהפסיכואנליזהאהבתגולןרות
בתרבותב"היבטיםהעוסק ) 2002פטישסדרת

מיוחדפרקוהמקדישולאקאן"פרוידבעקבות
ההתענגותושאלתצלאן"פאוללמשורר
הנשית".

"עיקרוןביןהבחיןפרוידכיכותבתגולן
לפרוקשנועדהפעולהלכלהמתייחסהעונג"
לעיקרון"מעברלבין ,לאיזוןולהגיעמתח

"דחףשהגדירמהעםהמתקשרהעונג"

קראומוותארוסשלזולסגסוגתהמוות".
שתרגומומושג jouissanceלאקאןז'אק

"התענגות".הואבעבריתהמקובל
סוגישניעללאקאןדיברגולןלדברי

שלההתענגותהפאלית,ההתענגותהתענגות:
גםהכרוכההגברית,המיניתהפונקציה

תרבותייםמהישגיםהמופקתבהתענגות

האשההנשית.וההתענגותובשפה,שבדיבור

שלמרותהתחתרקנמצאתאינה ,לדבריו
,אלאפרוידשסברכפיהפאלית","ההתענגות

לבטאהאפשרשאינוספת,התענגותלהיש
בבחינתהואדיבורשכלמפנירקולובמילים,
 .הפאליבמישור ,כאמורהמצויה,תביעה,
התענגות,שלעודףערךיש ,לדבריולאשה,
יודעיםוהמשורריםהמיסטיקניםשרקוייתכן

בו.לגעת
במשוררגולןרותעוסקתזוקביעתולאור
אתחצהזהמשוררכיואומרתצלאןפאול

וידעהנשיתבהתענגותנגע"הואהקווים:

בלתיכנראהחיתהזווידיעה ,משהועליה
באופןהמוותדחףעםוהתחברהעבורונסבלת
פאולהתאדב(כידועממנו"להימלטניתןשלא
אחריהסינה,לנהרבקפיצה-1970בצלאן
בישראל).ביקור
נושאשהיא ,צלאןבשירתכאןלעסוקמבלי
אתמצטטתגולןכירקאזכיר ,עצמובפני

עלהשירהמוות',ב'פוגתהחוזרותהשורות
אנושחרשלשחור"חלבצלאן:שכתבהשואה
שותיםובוקרצהריםשותיםערב;עםשותים

"זהבהשורה:אתושותים":שותיםלילה;עם
ואתשולמית"שערךאפרמרגריטה;שערך
מגרמניה",רב-אמן"המוותהידועה:השורה

(היקסמות>פ-אסינציהחיתהלצלאןכיואומרת
הנאמנים,כסוכניושהתגלווממיהמוותמן

אוליהיווהמוסיפה,היאזה,במובןהגרמנים.

תחליףכמעיןהמוותלדחףהאשהביןהחיבור
יהדותואתדחההמתבגר<צלאןהדחויהאבלשם
שלהגרמניתוהתרבותהשםאתואימץהאבשל

"מרגריטה",האם(היאהאשהשלשערההאם).
התגלגלההשמדהבמחנהמותהשלאחר

אתהמסמן ,חלקיאובייקטמהווהב"שולמית")
במקוםהמוות.אלומובילהנשיתההתענגות

"קיימתכיואומרתזהענייןמסכמתהיאאחר

היהלאמילולילביטויניתןשהבלתיאפשרות
אלאספרות,חוקרישסבוריםכפיהשואה,דווקא

צלאןעבורשהתגלמההנשית,ההתענגות
 .) 92<עמ'המוותאלבמשיכה

נושאכלכמוומורכב,סבוךהנושא
להציגוכוונהליחיתהולא ,פסיכואנליטי

כמקורהקוראאתאליולהפנותאלא ,במלואו
נוסף.פרשני

 (ו:
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המחלוקתפינת

הנהמעניינת.תמידובספרותבחייםמחלוקת,
נגידחייםשכתבומהבעקבותכזאתמחלוקת
'ידיעותשלאמנות"ספרות"תרבותבמוסף

וספרים""ספרותבמוסףוייכרטורפי ,אחרונות

על ) 9.8.02 (עצמושישייוםבאותו'מעריב'של
 .חpררןחרמןאנהשלהשיריםספר

רשימתו:אתנגידחייםפותחוכך

השנייה(המחברתפריהוחביבהחרמן"אנה

מפתיעותמשוררותשתי ).ל.ע-בסקירתו
לא .והיופיההשכלהההמצאה,רבתבשירתן
העבריתבשירהמופיעותכאלומשוררות ,אפריז

לשאובעשויהשירתנו ...רבותלשניםאחתרק
סימנישהםספריםשניהתחדשות.כוחמהן

 " ...דרך

רשימתו:אתוייכרטרפיפותחוכך

נראהלאחרונה,אורשראוהשירהספרי"בין
המופרכיםמןהואתרמןאנהשלביכוריהספרכי

משורריםשלקבוצהעםנמניתהמחברתביותר.
אתתוםעדלשחוקלמטרהלהםשמוכישדומה

חרוזים,בשיריםהעבריתהלשוןשלרגישויותיה

 " •••ומלאכותייםשקולים

שכנעוייכרטרפיאותי,כידעתיאתאסתירלא

 •יותר.
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קטניםפוגמנטיםחמישה

זהבילאח

המורל

שלביתולידכגנבעברתיישרים,שנתישןכשגדהלילה,בחצי

ולחםחלקימנתפעםשהיהשלו'מהסטודיובקעצהובאוריאני.
ערמוניסוסשזנבמוכרת,לאאשהצלובההיתההקירעלחוקי.

~לזקהמחזיקלמרגלותיה,שרפרףעלישביאניעורפה.עלמשתלשל
ומכחול.

ליסיפרוצלובים,צלביםמצייראניעצמי'אתזוכרשאנימאז
כדתצלוביאנינראההציוריםשלרובםברובואכן,הראשון.בלילה
כפיתון.עבהצמהעםבחורהכיכבהעבודותבכמהלהפתעתי,וכדין.

בליענהאחריה,שנטרפתיאחתכבושה.בקנאהאזשאלתיזאת,מי

שיציירעדאשקוטולאאנוחשלאידעתי'לילהמאותועפעף.ניד
המציאותית.לאאופןבשוםשלו'החלומיתלהיות.התאוויתיאותיגם
יום,אחריוםלמודל.לולהיותממנישיבקשציפיתייום,אחריום

ונשבעתיעלבוניאתנשאתיחשוקותבשפתייםלבוא.בקשתובוששה
בדרכיםביושר,לאאםברע,אזבטוב,לאאםשלי.אתלהשיג

כלות,עדלווהתנכרתידמעות,עדליאניוהתמסרתיעקלקלות.
אפשרי'רגעבכלבפיאותווצדתיאמיתות,חצאילביבכללווגיליתי
הארסאוצרותעלושמרתימטבעות,האוגרכקמצןרעלואגרתי

חמו.דחיוךוחייכתיטורף,שלבסבלנותוהמתנתיבקנאףת,

ביקשלאשובולאסוני'הציור'~ןאלכהרגלוכשניגשאחד'בוקר
מדבשמתוקובקולעיניואתכיסיתימאחוריו'התגנבתילציירני'
סביבידיי wנחאתליפפתיהשיב,בטרםזה?מיתנחשלחשתי:
ייעשהככההאחרונה.הטיפהעדהאוויראתממנווסחטתיצווארו

אתבזריזותוקשרתימלמלתיחלומותיו'אשתהייתישלאלאיש,
 .ה~ןאלהדומםגופו
עצמי.אתלציירהולכתאנילהתראות,ולאשלום

 .לחופשיודהרתיהחי'גופיבצלעותדרבנו.זכיאתנעצתי

נראתההצהוב'ובאורביתולידכשערבתימאוחרת,ערבשעתבאותה
הזה.האופלמביתשנחלצתישמחתיהקיר'עלצלובההחדשההאשה

רחמנותנוהג.כמנהגויאניבלבי'אמרתיהשמש,תחתחדשאין
נוראה,אמתלינתגלתהכמולפתע,ההתחלה.רקזאתעליה,

משועשעת.ארשתצלובתופניעלצצהבערומה,ממנישהוסתרה

צעקתימלוכלכים!פעולהמשתפימבוים?סבלרקשזההייתכן
צלוב?!פנילהעמידאוצלובלציירהא?יותר,קשהמההחדר.לתוך

כלהכלים.את~~רףראשוןיגידומיקודם,יימאסמהםלמימעניין
הפסיקלאיאנישלקבקביותקתוקאךהתרחקתי'בינפשיעוד

קוננתיאותי,אותי,אותי,ציירלאפעםאףלמהבעקבותי.לדלוק
הכאבמנהרתלתוךנשאבתיעצוםבעונגהריק.החללאלשוב

ללאבכישלשעותלאחרכמואיומה,עייפותעלישנפלהעדהישן'
 •תוחלת.

יאנישלבקשתו

גוומשפט.טרםעצורכאדםלקיר'צמודספסלעללבדוישביאני
עלוהסתכלראשואתהגביהלפתעהרצפה.עלמשוטטומבטוכפוף
היההדיבורהראשונה.בפעםאוליאומחדשאותיגילהכאילוגופי'
ועלהחיים'עלשצועקכילדלחשיפה,את .מתמידעליוקשה

הקרים.למיםוקופץהמוות'
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דרךעצמיאתראיתילרגע,כך.התנסחלאמעולםהשתוממתי.

גםהמאוהבוהגברהאהובההאשההייתיכמובי'עברורטטעיניו'

כמהלפניפרשהמשונה,התחושהאתלעכלהספקתיובטרםיח.ד
לושימשתילאמעולם'הרימוזראני.הופעתימהםאחדעלציורים.
פתאום?קרהמההתגשם.שלאחלוםפתוח,פצעונשארהיהזהמודל.
אהבתנו?זכרעלהתרפקלכתי'אחריהאם
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לקימוריהכמתמסרתעתיקה,עץבכורסתשקועהחיתהדמותיבת
ומתחתעורפה,מאחורינפגשוהמורמותזרועותיההמגולפים.
עגלגלה.בטןכברתנחשפההמופשלת,לחולצתה
אמיתית.גילוי~מחתמפיהתפרצהמקסים,

טרוניה,בשמץהפטיריפה,מציירשאניליאמרנ:ולאפעםאף

מדי.מאוחרתגובת~באהכאילו
לעולם.שבעשאינוותובעני'נזוףפגיע,ילדאותוהואשוב

העיקרמשנה.זהמההכול'ככלות .התרככתימידאךהתקפדתי'
קיים.שהציור

חלום.כמתוךקולואתשמעתיאיתי?לשכבמוכנהאת

עלהתימהוןאתכשקלטהשאלה,עלחזראיתי?לשכבמוכנהתהיי
פני.

 .הבדעלחייםהשוקקתדמותיבתלחשהכן'לותגידי
לעבורמצווהכאלה,ציוריםלהולידעשויזהאםבדבריה.משהויש
הנצח.למעןלאגםכזאת,לעיסקהיסכיםלאגדג.דאבלהגבול.את

לגורהאפשרויותכליכלולףלף.המשאלות.ארץאלברחתינבוכה
צר~ילפיהעולמותביןלדלגיבלתילףכבש.עםזאבכמוזועםזו

אדם.אףשלבקיומולנגוסבליהמשתנים,

ארוכהשתיקהשתקתיואנידין'לגזרכמולתשובתיהמתיןיאני
הדלתאת'פתחתיסירבתיולאסירבתילבסוף,מעצמי.גלותיכאורך

אחת.בנשימהוסגרתיה

דמותיבתאתהרחקונשאהתנעראחר'במקוםאהיהכשתחליטי'
בכורסה.השקועה

בעיני.•נקווודמעותחרשהפטרתייאני,אחר,במקוםהייתלאמתי

ההפתעותצייד

יחלקבסביבה,ביותרהזקןהציירשיאני'השמועה,התגלגלהכרעם
ההפוך'לכיווןשהלכתיאף .לסטודיואליושיבואמילכלהפתעות
הצטערתי'האמתולמעןהפתעות,אהבתימתמידפנה.אחורהעשיתי
זהבשטחהיהלעומתם,יאני'בנושא.הצטיינולאאחריווגדשאבא
מהלדעתהיהאפשראילרע,אולטובאצלו'מתחרים.ללאמלך
כמוס,סודסיפיעלת [1 ~לאשמזמןהיותכך'אוכךהבא.הרגעילד

הואילמלחכות,התייאשתיכשכמעטשרקקה.בנפשלשםמיהרתי
בשמיכהעטוףנצרים,סללקירסמוךוהניחנכנסכגנבלהגיע.יאני

שלכריחזיקנתוהורגשהפינהבכל .השתררדרוךשקטאדומה.

הנוכחיםאתוהזמיןעדינה,ידבתנועתהכיסויאתהסיראזאותינוק.

הזריזיםאחרעקבתיובדאגהרוחבקוצרהפתעה.זהאחרבזהלבחור

בעזותמחסליםליד'הבאמכללעצמםוחוטפיםהשוליםהאלה,
היושבהם,האחרוןעדכולם, •כלבביבחפץלזכותסיכו~יאתמצח

שלאהייתיבטוחהקיומם.עםהשלמתילאתורי'בהגיעוגםאויבי'
ואכן' .ביותרהמכוערהדבראתהסתםמןאוכלום,ליהשאירו

בובותשלאפורהפקעתפגיאתקיבלהלסל'מעלכשרכנתי
ללכת.ופניתיהגבאתלהןהסבתינפשיבמרמרוטות.סמרטוטים

 (ן:
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שנעתרתי.עדיאניביהפציראחת,לךתבחריזאתבכלאולי

בחדר.לבדשנותרתילבשמתיהעלוב,בבליללפשפשכשהתחלתי
ביניהם.להבחיןהצלחתיגםאטואטבפרצופיםהתבוננתיאזרק
מרובאוליפרומיםהיוצבעוניים,בחוטיםשנרקמווהעיניים,הפה

מה,משוםיחודית.ארשתבובהלכללשוותכדיואולישימוש,

אלאהאמיתית,ההפתעהאינהעצמהשהבובההרעיון'במוחיהבזיק
היוהןאךכולן'אתמיששתירבבלהטבה.הטמוןלאוצרהסוואה
ראש.ועדרגלמכףריקותריקות,
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נעצהבושה,אכולתלכך'ובנוסףמאוכזבת,ללכת,שובכשפניתי
שחסרהמידראיתילמקומי.אותיש~סמרעצוב,מבטהבובותאחתבי
לי.הוקלהפלאלמרביתשמוט.פיהאתהשוזרושהחוטרגל,לה

יאנינעמדברגע,בובוחרת.אנישאותהשלי'הבובהשזוידעתי
הבנתימלה,אמרשלאאףלהתקרב.ליוסימןומתוחלבןדבליד

והתחלנומהסטודיויצאנוזרועשלובילוויתן.כבתאותישקיבל

דמדומים.עטוףבשדהעפר'שביללאורךלצעוד
להבה.ריצדהבעיניואךכפופות,וכתפיוצפורעורוכחוש,היהיאני

 .אותךלצייראשמחהבאהבפעםאבלאמר'מאוחר'כברעכשיו
איןכבראבלרב.שללכמוצאתהשבתיאותך'לצייראשמחואני
מילחשתי'שטויות, .מכנסיולעברמבטואתוהשפילצחקקלי'

אתראיתיהיורד,החושךלתוךפוסעיםבעודנווכך,לגופך.וע.ב
העזהותשוקתיהריק,בסטודיומולייושבשלי'המודלהזקן'יאני

 • .ערריובאוןאתמחדשתלציירו

אחרונהפגישה

בןלפחותזקן'אישהסימטהאלהגיחהפנימיותהחצרותמאחת
וזנבלצווארו'קשורהאדומהמטפחתדרך'מגפינעלהואמאה.
פתאום,ואזהולך'אניהולך'אני .עורפועלמתנדנדדקיקשיבה
דר.ונלהבצעירכמחזרליוהגישהזה,המתושלחשרקופץ'אניהופ,

צבע.נוטףמכחולים
אתה?זהבהפתעה.קראתייאני'

רואיםמאמץקצתעםאני.טמבלאיזהאת.זאתבטח,נו .•.ת? )tומי
הקמטים.ביןמצויןאותך

שנינו.עלהשנואההשאלהאתמבוכהמרובשאלתיעושה?אתהמה
שחלמתיכמובדיוקגדולה.אחתאי-עשייהאנירואהשאתכמו

זה.עםטובומרגישכלוםעושהלאלהיות.

אותך?רודףעודהואהכריש,עםומה

אותיוהובילאמר'הרבה,כךכללדברבמקוםתיכנסי'תיכנסי'
זזלאאנימכאןגבוהה.תקרהבעלקטןלחדראפלוליקמרוןדרך

לצוהרמבעדפנימהגלשהשמשקרןחשודה.בחגיגיותהודיעיותר'
מצהיבים.עיתוניםגזריוהאירהעגול

t( ~~שלוכתםנאנחביקורות,מבקרים,תאריכים,תערוכות, 'יי
פניו.עלנמשחעייפות

לי?שנתתהמטפטפיםהמכחוליםעםשאעשהרוצהאתהמה
לפח.אותםתזרקימצדילך.שבאמה

פעם.שליאנירפאים,כרוחעלה,המיליםמבין

 • . •.שהשתניתחשבתיואני
מסתלסלקובאצבעולציירוהתחילגיחךלי'תגידימשתנה,מי

בחלל.
משהו?שםכתבת

מתפתליםשביליםלסמןוהוסיףאגבכבדרךענהלא,ואוליכןאולי
באוויר.

מנופפתמתרחקת,בעודימלמלתייאני'נעימה,אי-עשייההמשך
 .מכחוליובזרלשלום
אחרי.קראיוצאים,שלאכתמיםעושהזהתיזהרי,

 •פני.עלהצבעשאריתאתבתאווהומרחתיהפטרתידאגה,אל

רחוקלנסועצורךאין

הרכב?בתוךאנוהאםהכפרי.בנוףבמהירותחולפיםואנייאני
הרכב?כליאנוהאם
צחורים.ברבוריםלהקתנחהנמוכה,אבןלחומתמערבאגם,שפתעל

רחבתלבנהכשמלהומסתחררחגיחיד'ברבורחגבשמיםלמעלה
שוליים.

חול.מלאשקכמוהאדמהעלצונחהואלפתע
בגוףהרוח~שחקתעתוע,רקהיהוריקודובאוויר'בעודומתהאם

הדומם?

הרכב?בתוךאנוהאםהכפרי.בנוףבמהירותחולפיםואנייאני
הרכב?כליאנוהאם

נפרשתמיםמניפתמנצנץ'אגםעלבראווזיובוהק,צפוףעשב
אחריהם.

יאני.אומרבשקט,פהלמותאפשררחוק,לנסועצריךלא
אומרת.אניעולמים,למנוחתטובהורכה,דשנהכאןהאדמה

החורשה,אלהשדות,אלהלאה,הנוסעיםפנינועלטופחנעיםמשב
הצללים.אל

קועלהולכיםהגזירהמכוח .מותנואלואביייאנהולכיםבידיד
בינינו.והשתיקההקץ,

נצחי'אבלב~רשלאטצועדיםנואשים.כךוכלקרוביםכךכל
מחדשלשאולשלאבעיניים,מביטיםלא .גורלנואתנות wמלעייפים
תשובה.להןשאיןשאלות

סומנה.כברדרכנואבלסחרחורת,עדפתוחהנוף

 .להשתחררמבקשהחנוקבכייוצווארי'עלמתבדרסגולמשיצעיף
נדבותגשםהואהזההבכיישמע,יאנישגםפי'ממלמלתבכי'תבכי
 •נחמה.אינואםאף
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במעברתהיישרנחתנוחיפהבנמלהארנייהמןשירדנוכ
קיציתשמשבחולות,נבלעיםצריפיםהעולים,

ראיתיבוהרגעזההעיניים.אתלאמץמאלצתמסנוורת
הדוד.את

מהנמל,אותנושלקחההמוניתעםאלינוהגיעמבת-יםאברםדוד

בחבילההכולהקש.ומזרניהברזל,מיסותהסוכנות,פקידיעםיחד

שמיכותמביןקפץהמיסה,אתלהציערציתלהפרדה.ניתנתלאאחת,
נתקלתהמזרן'אתלאוורררצית .וקרמבוטפסיםעםפקידהסוכנות

הברזל.מיסותאתמונהסטנסיל'דבפיחמושסוכנותלפקידבעוזר
מבת-ים.אברםהדודצץהפרימוס,עלבנשיפותהתאמנהוכשאמי

פתי-ברוביסקוויטיםבזוקהמסטיקעםחבילהכעסקתגםבאהוא
כלאתבהםוממלאהתפוחיםכיסיואתמרוקןבפיו'רבופסיאו

הפסירבו'חבילתאתיבדיואוחזבעל-יבת,בתנוחתמתיישבהשולחן'
מכוסבתהאותוסובלביסקוויט,שולףהצלופן'עטיפתאתקורע

ואני,אחותיהראשון,השלוקעםקולניים.בשלוקיםולוגםפיירקס,
לפקודה,מצייתים'כמו'כולנולאקיוהכלבההשכניםילדיכרה.וז'אן

לאקי.שלהאוזנייםזקיפתבתוספתגבותינו'אתמרימיםהיינו

בערך.הרביעיהשלוקאחריטבעילמצבןשבותהיוואוזנינוגבותינו

אברם,דודאךברו'לפסיזיקהקולותהשמיעהאףהכלבהלאקי
למוצא-ולחכות,לחכותלהןנותןהיההחלש,במיןלנהוגכיצדשידע

בת-גבולובוקרשטבראילה,נשותתדענהכך .ופנוצלאוארנקו
השלוקואחרימינה,כבודעלשמרהלאקיאךהגיע!אברםשדודים,

לשחק.החמרהלרחבתויוצאתזנבהאתמסובבתחיתהבערךהשלישי

שלףלהרפתקאות,ורעאחייןמיידית,אותיאימץשהדודהאמת

 .ברובפסיאותישיתףכךאחרצבעוניות,בלווותהמנופחיםמכיסיו
והקוצים.המדברילדיביןצברשלבית,בעלשלבטבעיותזהכל

לידנעמדהואהקרובה.לעיראיתרמשנסענוגדלהאליוההערצה

אתמדמייןהמטבעות,במכונתרבענייןמגלהאניובעודהנהג,

דודהכריזנוסע,לכלעודףומחזירלירההחציידיתעללוחץעצמי

פי'אתפערתיאנילנתניה".כרסיס"שתייםובוטחרם_בקולאברם
להערצהמקוםפינתההשלוקיםרגמולה'התמיההגבותיאתזקפתי

חושבאניהחדשה!הארץמכשוליביןבבטחהדרכוהמפלסלדוד
אותוומזכההדודשלזוהרולמראהמשתאהחיתהלאקישאפילו

 tכףובהרמתגלגוליםבשני

סירגיותועישןתההשליקאכל'ישן'מהר'דיאצלנוהשתקעהדוד
בשכונתאיפשהוכאב-ביתעדבפנסיונר'היההואבהנאה.סילון
עיר'מעורפל'משהועבורנוחיתהתל-אביבאךתל-אביבית.יוקרה

הדברהורי!שלפריזחלום,בגדרנותרהכולרחובות,מטרופולין'
לאכולאותנולהזמיןאברםדודנהגלשםויפו'-יםבתהיוהמוחשי

שושנה.אצלרומנירגיל

שלכוסבלוויהחמוצים,ועלהצ'יפסעלהמיסיסאי'עלהתענגנו
מאלס.

מתל-נפרדנוואזירושלים,בשדרותהחנויותאתסובבנוכךאחר

 ,"ה,ל;א"ןי~ךןההאסבססונים,לשכונתאוטובוסיםבמסעחזרנואיבב.

הסור'בראשהוא-לטנגוהזמנהכמוהדוד'שלבפיושנשמעה
 .המיסיסאיסיירתמפקד

דודבגללוהמעשהעצמי'אתמתקןאניייזכר'בגללוהמעשהאך
המטעןלהשבתהמסעהואההיסטוריה,בדפייושםמבת-יםאברם

היה.כךשהיהומעשהמרומניה.

אתלהביאחיפה,לנמלואניאברםדודאבי'בבוקר'השכםיצאנו
מרומניה.שהגיעושלנו'הארגזים

כרסיסשלושהרםבקולורוכשהפסיברו'כמובןהובילהמסעאת

כמורהומתחיל'הנהגמאחוריומתרווחמתיישבכךאחרבחיפה,

מרכזיתתחנההנההארץ'שלנופהאתלנולהסבירמנוסה,דרך
 ...בעתליתמרכזיתתחנההנהבזיכרון'מרכזיתתחנההנה,בחדרה,

כבודאותמעיןהדוד'שתקכאןהים!והנה •.•הפליטיםאוהליהנה
הכחול.לים

במסעהדודאותנוהובילהנמללשעריבחיפההמרכזיתמהתחנה

ואניואבינשוא,ללאהיההצמאלהכרת-העיר-התחתית.רגלי
הכריזהסור,ראשממרחקיאברםהדודבכךכשהבחיןהתייבשנו.
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מתוקפטלגזוזוהזמיןקיוסקלידעצרבמבצע,אשהפסקתעל

פתי-בר.ביסקוויטיםחבילתהוסיף,ועודהלשון,אתודקרשעקץ

הלאה,המשכנוואזשעה,כחציהאסבסטסככתבצלשםחנינו

 ,המזרחיהתיכוןבאגןהחשוב ,הנמלשלבשבחומפליאארבםכשהדוד
אדומותפניו ,אבי .אותופוקדותהעולםקצווימכלשארניות

ענהאברםדודלנמל.המרחקעלרפהבקולשאלומיוזעות,

 ...לפינהמעברשםהנהדקות,שתיבהחלטיות
באנציקלופדיותולפקפקאביהחלשבוהרגעשזהחושבאני

הרקומהבמטפחתניגבהשתתק,הואאברם!דודשלהארצישראלית

בעקבותינו.אברםדודהנמל,לכיווןמדדהוהחלבידיאחזהזיעה,את

אברםדודנטלואז ,אביהיססלנמלבכניסה

תעודותאתאבימידישלף ,הפיקודאת

אשנבלפניהממתיניםביןנדחףהמשלוח,

אתלשחררביקשוהמכסשלהקבלה

הראשוןבניסיונונכשלאברםדודהבאגאז'.

גםנכשלאברםדוד .המטעןאתלשחרר

הדודהתגלההשלישיבניסיוןהשני.בניסיונו

טורלראשנדחףהוא :גדולתובכל

 ,החלוןבפתחמח"טעמידתנעמדהממתינים,
הטפסיםאתדחףהדלפק,עלבאגרופודפק

השולחןעלדפיקהוהוסיףהפקידשלבידיו

מתנהליםהדבריםשסוף-סוףהבנולעידו.ד

לכםנשבעואנימשהו,צעקהדודלמישרין.

לברזייה,וקרובלעץ,מתחתמושבישממקום

פיזרהמוכרת,נשמעהאברםדודשלהעברית

יכולתיעכשיו .מאטיקרוצ'האו ,מאטי

סוף-סוףהשכם:עללעצמיולטפוחלשמוח

שלהעבריתבעברית!שלםמשפטהבנתי

שולףהפקידאתוראיתיהועילה,אברםדוד

למנהלתשהיהמהסוגגדולה,עץחותמת

חזקות,ובתנועותבבוקרשט,הספרבבית

אינספורעלהחותמתאתהטביעקצביות,

הממתינים.שלמחאותיהםלקולהטפסים,

בעבריתשליההצלחהשאחריאותיהפליא

הממתינים,שקראוהקריאותאתהבנתילא

אבלויובוטפוימאט,כוסאוחתוכמונשמעזה

לשפתרגילההלאאוזניבגללרקהיהזהאולי

הקודש!

מחניק,למחסןנכנסנובטפסיםמצוידים

מספריםאחרישתר ,דהויכחולבחלוקאישבעקבותצועדים

שתיאחרימוכרים.סימניםלגלותמנסיםאנחנובעודמוטבעים,

ארגזיםבארבעהביתנולידם:התייצבואביהארגזים,נמצאוהקפות

שטויות,עלזמןבזבזלאאברםדוד .אחדכלקילושבעיםשל

התיישבאביונעלם.הארגזיםעלהשמירהמשימתאתבידינוהפקיד

עלמטפסאניבעודרקומה,במטפחתהזיעהאתמנגבארגז,על

בגרמנים,במקלעיורהפרטיזנים,כיתתעלמפקדהארגזים,ערמת

במדויק!זוכראינניערבים,אלההיואוליאו

בכניסה.שנאנקהלנדרוברומשאיתפועליםארבעהעםחזרארבםדוד

אברם,דודעלמפקחואנימפקחאברםדודהארגזים,אתהעמסנו

לדרך.יצאנווסוף-סוף

 .מאחורהארגזיםעלקפצתיואניבקבינהנדחסואברםודודאבי
אחדעלטיפסתי ,מימיננוהתגלהוהיםהפתוח,לכבישכשיצאנו

עללשמורכדילצדדיםידיאתופרשתיעמוקותנשמתיהארגזים,

מההמדבר,שועלרומל,אפילואוז'יוקוב,ואז,המשקל.שיווי

בעודי ,שאגתיהפירמידות,בקרבחייליולפנינפוליאוןפתאום,

בעברית,הראשונותמילדתיאתזקוף,להישארמתאמץ ,מתנדנד

גנב!רומני ,כוסאוחתו

היותנתפס,בלתיהיההואאברם.דודשלהגדולניצחונוהיהזה

לחפוררוצהאיננישלי.דודאפילוהיהלאהואדברשלשלאמיתו

בספק!היאאףמוטלתלאביותודודימדת ,היוחסיןבאילןעמוק

לזיכרוןוהבלדרות,בזוקההמסטיקעםיחד ,הדודהפךלאט-לאט

עלחיוךלהעלותהמשיךהפטיברוהחדשה.הארץשלראשון
הגיבוריםמשורתחלק ,גיבורהדודנשארבשביליאך .שפתותינו

 ...שרון ,דיין ,הר-ציון ,טרומפלדורהחדשים,

מינוס-שלהצמרשמיכותלמחרת,אותםפרקנולארגזים,באשר

ומתוכם ,לאוורורהחמסיןבשמשהושמוהפרווהומעיליארבעים

לאקישלגורלהעםהצטלבהואגורלו:עליוששפרבודדארגזנותר
אתלהוקירסיבהעודללאקילהחיתהוכךלמלונה.והפךהכלבה

לאלילוהערצההערכהגם,אלאלפטיברוהציפייהרקלאאברם:דוד
 • . ..כלנירגבעייתבפתרוןסוכנות,פקידבדמות
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מכיסוהוציאהמונית,אתהחנהמוצל,מקוםחיפשאובןר
נרשמוהדףעלהנוסעים.רשימתאתהמעומלנתחולצתו

פינתגורדון'ברחובימתיןחמשבשעהשורות:שתי

בשעה .ירוןולבנויפתח,בשםחדשלנוסעהמלך'שלמה
ושלוש.עשריםהאלוניםברחובמביתהועירוהגראתיאסוףשמונה
מכשיראתדומםראובןהראשונה.לנסיעהעדנותרודקותעשר

שלידו'במושבהמונחומהתרמילהמזגן'עוצמתאתהקטיןהקשר'
המשמרתאתלהתחילבחרהואתמיד'כמוותרמוס.ספלהוציא

רות.אשתו'יציאהטרםלושהכינהתהבלגימת
ללאנוכחותהמחייבתזאתהמיוחדת,במשמרתלעבודשהחליטמאז

רותמזדמנים.בקיוסקיםלעצורראובןחדלהמונית,בתוךהפסקה
אורב-שכבתיים,בכריכיםתה,עםבתרמוסאותוומציידתדואגת

אועוגה,פרוסתומוסיפהפיתה,בתוךחבוייםפריכיםבשניצלים

האלה,הקטניםהפינוקיםלפשראותהשאלהואשוקול.דקוביות
לרגעיםמיועדיםשאלהענתהורותהאוכל'בשקיתמטמינהשהיא
שלו'למוניתצועדממנה,נפרדכשהואלעיתים,חולשה.יחושבהם

קטןילדשלכמוסקרנות,בועוררתמתהתרמיל'אתבידומחזיק
ולגלותלהציץלפותחת,מוכרחוהואעטופהמתנהקיבלעתהשזה

להריחקצררגעלעודוכך'שלו'השקיתבתוךהפעם,רותטמנהמה
מקרוב.אותה

שחבויהאוגדןאתראובןהוציאמהתה,לעצמושמזגלפניכעת,

עלישלהשרוףטעמםאתלחושהיהיכולכשלגם,למושב.מתחת
היאשאכןלוהיהונדמהרות,שלהמטבחבריחותמהוליםהאסאם,

ביחדלגמוהםהשנים,במהלךלה.גםלהגישורצהלצדו'יושבת
נשארתלו'מחכההיאעבודה,יוםבתוםבמונית.גםתה.כוסותהרבה
ראובןהיום.במהלךשפגשהאנשיםעלולשמועאותולקבלערה
שמות,דףובכלבו'נערמודפיםעשרשניםודפדף.הקלסראתפתח

מתנדבהואחמישי'בימיחודשים,ארבעהזהותאריכים.תמונות,

בשבוע,אחריםבימיםאבלים.אנשיםשלנסיעות-המיוחדותלנסיעות

לפעילותראובןהצטרףבתחילה,רגילות.נסיעותשלנהגהוא
רגילה,מנסיעהכפולמחיר-הגבוהמהתשלוםליהנותכדיהמיוחדת

כפיהמונית,בתוךרקארוכותשעותלהישארקושיכלצופהלא
המטופחתבמוניתלהימצאאהבראובןלהפך'המיוח.דהחוזהשמחייב

עלרקמהרותבכחול'המושביםאתריפדהואשנתייםלפני .שלו
תלההאחוריתהשמשהולידקטנים,כוכביםהאחוריהמושבמשענת
חושבתשהיאלוסיפרהרותכאשרשקנה,מלאכיםשלמוביילראובן
כשהצטרף.חשבלאהואאחרותסיבותעלבהריון.שהיא

היוהיחידיםהנוסעיםהיטב.זכרהואבמשמרתשלוהראשוןהיוםאת

נשקהרקשוקולד'ביותבקואותוציידהלאעודרותאז •ועירוהגר
אתבלחישהוהוסיפהבשלום,"לך"שיעבורואמרה:לחיו'עללו

פנתההמוניתבזהירות.""סעבלעדיו:יכוללאשראובןהמשפט
כשעינוושלוש,עשריםמספרביתאתחיפשוראובןהאלונים,לרחוב

עלנשענתשמש,ומשקפיג'ינסעםצעירהבחורהקלטההמיומנת
וכשנכנסה"המיוחדת?"ושאלה:לעברורכנההגרעצר.הואגדר.

בערך."שעתייםשלענייןבבקשה,"לטיילתלו:אמרהלמונית,
מללחוץידואתועצרחריג,דברשוםהזהבמשפטשאיןחשבראובן

41 
 2002אוגוסט-ספטמבר



חיתהרותמהוחיפשלה,לומרמהידעלאהואהמונה.עלכהרגלו
המיליםאתמצאהתמידרות •לידובמושבחיתהאילואומרת,

והאחוריהקדמיהמושביושביביןשמפרידההשתיקהאתשמרחיקות

 ,הגרשלעיניהאתללכודמנסהבמראה,הביטראובןשבמונית.
משקפיאתשהסירה ,הגרבחייה.השתבשמהלשאלהתשובהמחפש
אתחצתהוכשהמונית ,עליוהקלהעופרים,עיניזוגוחשפההשמש

"אמרואמרה:הים,קושבסופוהאספלטאתגומעתבן-יהודה,רחוב

בראשו.והנהןהתעשת,ראובןלמלא."צריכהשאניטופסעלמשהולי
קח"בבקשה,בגבו:נגעהדקוקולהיוטבתה,מסעדתלידהחנההוא
תמונה.לוהושיטהוהגראליה,פניואתהפנהראובןעירו."אתממני
משאירהיצאה,והגרלקח,הואמאלבום.שנלקחהתמונהמסגרת.ללא

אתהניחהואתינוק.שלותמונהנרקיסים,בושםשלשובלאחריה
 .בעריסתוישן ,שלובתינוקוהביטהמחוספסת,ידוכףעלהתמונה

גבועלחסרהרותשלשידההרגישוראובן ,גופואתפילחרעד
אותו.לנחםהנשבר,

רות,עםשהתחתןאחרימידמונית.נהגראובןשנהוחמשעשרים

יונהברחובהממוקמת"האבירים"לתחנתלהצטרףאחיהאותושכנע
היום,בשעותכנהגלעבודשיוכלקיווההוא .הירקוןפינתהנביא

בנקאות.או ,חשבוןראייתכמומבוסס,מקצועילמדהערבובשעות
לפרנס,חתונתם:ערבלרותשהבטיחההבטחותאתלקייםיוכלכך

 ,שעברוהשניםוחמשעשריםבמהלךאבלמשפחה.ולהקיםלהתקדם
נהגיםאותםמסריח,שירותיםביתןאותותחנה:באותהעובדהוא

שקטשלרחובותאותםממשפחה,לוקרוביםהשניםעםנהיושחלקם
תשלום,ללאאוסף,שהואהזונותמאוחרות,לילהבשעותדחוס

 ,רמזורמולפתיחהעמדתעלנהגיםביןתחרותאותהמפציע,כשהאור
נחישותואותהירושלים,בחוףשקיעהמולקסםשלרגעיםבצד

הזההניסיוןכלאבלמתשלום.לחמוקהמנסיםנוסעיםמולותקיפות
איךהרגישראובן .עירושלהתמונהאתאזכשהחזיק ,לועזרלא

לגרגריםמתפורר ,בחולבנוימבצרכמואיתןהיהרגעלפנישעד ,כוחו
הולכים .ממנוואוזליםהולכיםוהםלעצרם,דרךשאיןגרגרים

עלאותההניחואחרהתמונה,אתהחזיקבמונית,והואומתפזרים.

עלאותהושםוהחזיק, ,רגלועלוהניחהחזיק,ושוב ,לידוהמושב
אתועצםוהחזיק, ,לבואלהתמונהאתוקירבוהחזיק,המונית,דופן
רק .בשבילוגםבוכה.חיתהבוודאישרותחשבוכשעצם, ,עיניו

כלבמשךתימצאשהתמונה ,צויןהרישוםשבטופסנזכרכשעהאחרי

אבללטופס.המצורףהניילוןכיסבתוך-מוגןבמקוםהמשמרת
וכךפלסטיק.בכיסזערוריתינוקלשיםאי-נוחות,איזוהרגישראובן
 .ראובןשלולבוהמגוירת,ידו ,המרופדהמושבהכיס,ביןעירונדד

אותווהשווה ,האוורירימשקלואתלחושהיהיכול ,בושאחזברגעים
ומניחהשוטפתשרותאלהכמותותים,שמונהאושבעהשללמשקלם

לבניםגרעיניםשללחופןאו ,עבורויוצרתשהיאקצפתמגדלסביב
אחריהתחנה.לידבפיצוחייהשבת,לקראתקונהשהוא ,משקלעל

ושאלהתמונה,אתלההשיבראובןלמונית,נכנסהכשהגרשעתיים,
עשריםבן"הוא :ענתה ,שישאלחיכתהשכאילו ,הגר •עירוכמהבן

שתקה.ביתהועדימים."ושמונה.

שבכלראובןהביןבמהלכןנוספות,בנסיעותפגשהואועירוהגראת

מתשעירואחריחודשייםבעלה. ,בניאתלפגושהולכתהיאנסיעה
להרגישמבליביחדלישוןיכלולאשהםלוסיפרההגרנפרדו.הם
בבהלהקפצו ,בזוזהלגעתמחדשכשניסובלילות,ביניהם.עירואת
"מותמתשעירובוודאותפסקוהרופאים .אותומוחציםשובהםשמא

והשקטביניהם,אלאבעריסה,היהלאשהואידעההגראבלעריסה",
הבהלה,בדממה.עטוףעירואתלגלותאותהעוררלילהאותושל

החליטשבניעדאותם,ללוותהמשיכו ,מיוסרבכישלארוכיםוימים

מחתה.לאוהגר ,הוריוביתללעבור
אתשאלההמונית,דלתאתבקלילותהגרפתחההרביעית,בנסיעה
וביקשההחוף,לאורךלטיילילכוובנישהיאהודיעה ,לשלומוראובן

יתעוררשמאבן-יהודה,פינתבשלום-עליכםעירועםלהישארמראובן
אחריאלאחזרה,לאהגרולהביט.אליולחזורתוכלוכךגעגוע,בה

 ,חולבגרגרימכוסותרגליהוכפותרטוב,היהשערהשעות.שלוש
וראובןלמונית,מלוכלכתלהיכנסתוכלאםשאלההיאבידה.ונעליה

דרךאותהשבדקוראובןבעצמה,מכונסתהיתההגרבידו.להסימן
הקלרניטבצליליהמוניתאתממלא ,דברלשאוללאהחליטהמראה

ושמלוות ,לונותנתשרותהמתנותעלאזחשבראובן .גורמןבנישל

הושיטהאלונים,ברחובהרכבאתכשהחנה .נסיעותיובמהלךאותו
שלטבעתהמושבריפודעלמשאירהיצאה,והגרהתמונה,אתלה

רטיבות.

מהמונית,שיצאהלפניבני.עםלקולנועהגרהלכהאחר-כך,שבוע
מרחובאותהכשאסףעליו!""שמורואמרה: ,עירואתלוהגישה
בחושך".לשבתטוב"היהענתה:היה,איךושאלדיזנגוף,פינתירמיהו

בניאםאותהשאללאהואאבלההגה,אתליטפוראובןשלידיו
מתחתטיילהבנישלידואםאוידיים,אחזורקהםאםאוחיבק,

אוהראש,אתעליולהשעיןיכלהוהיאשלבשה,האווריריתלחצאית
סרטי-חינםבעודמחכה.שלהשהגוףלולהגידיכלהאםאולבכות,

"מההגר:אליופנתה ,שמולוהשמשהעלהפסקהללאריצדואלה
"אניהוסיפה:כששתק,שלם?"לילהלמשךעירועללשמורדעתך
השאלהבמונית."להישארחייבלאאתהומבחינתיעליך.סומכת
ועל ,הגרעלחשבהואלה.חיכהאפילוהוא .אותוהפתיעהלאהזאת
אםגםואח.דללילהרקזהאםגם ,ילדלהכשיביאשתשמחרות,

יותר.קלהמרגישהאני ,עליושומרכשאתהיודע,"אתהמת.הוא
אמרהמשוחררת,"כזאתאותימכירלאשהואליאמרבניאפילו

 ,במושבוהזדקףהואושובנמתחים,אבריושכלהרגישוראובן ,הגר
כמבצר.

שאלה:והגרימית,מלוןלידראובןהמתין ,בבוקרשמונהבשעה
אתעטפהרותאיךלהלספרהספיקלאראובןהלילה?"עבר"איך
ויירדם,שישובכדיערששירלושרהואפילוגדולבחיבוקעירו

ואמרההלכה,גשרלכיווןהמשיךהואנעצמו.הגרשלכשעיניה
בההנוסעיםששני ,שלובמוניתמרגיעמשהוכנראהשישלעצמו
ועצרימינה,ושובימינה,ופנהאותת,האט,הואהגשר,לפנינרדמו.
סוככים,עציםעםמוצאללאצרהסמטה-נופךהשופטברחוב
למושבגופואתוהעבירהמנוע,אתדומםראובןחד-קומתיים.ובתים

כאילו ,בזרועותיואותהוחיבקקרבהואבעדינות .להגר ,האחורי
הגומהאתמצאראשה-לונענההגרשלגופהשביר.כליחיתה
להחזיקהמשיךוראובן ,צלעותיולאורךהתערסלוגבה ,כתפושליד
משפחהלושישכמיהרגישולרגעים ,עירושלהתמונהואתאותה

שלמה.

אפורה,בחליפהגבה-קומה,איששלדמותריק.נותרהתהספל
אתמידזיההראובןלמונית.קרבהחוםותיקכהים,שמשמשקפי

 .ביטחוןשלמידהולהקריןהיסוסעללהתגברהמנסיםהצעדיםקצב
מולו.ונעמדמהמונית,יצאראובן

חזרה.הושיטיפתחידו.אתוהושיט"יפתח?"

התמונה?"אתעכשיולך"לתת
אוהנסיעה,במהלךיכול,אתהעכשיויכולאתהלך.שמתאים"איך
תרגישכנס,בואבדרך.לעצוריכולתמידגםאנייוצא.שאתהלפני

 .האחורילמושבהשתחליפתחבנוח."
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בבקשה."הבורסה"למתחם
"לפגישה?"

שתיקהואחריעסקים."פגישת"כן'

שלהתאונה"מאזהמשיך:קצרה,

עסקאות."לסייםמצליחלאאניירון'
בנסיעותשצברמהניסיוןידעראובן

להמשיךעליושעכשיוהמיוחדות,
להביטקבועה,במהירותולנסוע
ומדישבפנים,ובזאתשבחוץ'במראה

תומכות.שאלותלשאולפעם
התאונה?"חיתה"מתי

עםבפגישהישבתישנה.מעט"עוד

ליאותתושליוהחושיםמיפן'לקוח
מבטיחים.סכומיםעלאתוסוגרשאני

נכנסהשלי'המזכירהנירה,ואז
שלה.הידייםעםסימניםליועשתה
שהיאלילהגידרוצהשהיאחשבתי

שלההבתקודםשבועכיהולכת,
שלהראשונההנכדהוזאתילדה,

העבודהאחרייוםוכלשלי'המזכירה
עםלהסימנתילה.לעזורנוסעתהיא
קרובשאניחשבתיכישתחכה,היד'

היאאבלהלקוח,עםלסיכומים
ואזשלה,הסימניםעםהמשיכה

לרגע.אליהלצאתצריךשאניקלטתי
חשבתיאחי.ליחיכהבמבואהומי.ד

אחדיוםכישלנו'לאמאקרהשמשהו
בסדר.לאמשהואםושאלתייקרה,זה

ואניאלי'התקרברקענה,לאאחי
מאלהלאהואאחי'אתמכיר

ממששמשהוהבנתיואזשמתקרבים,

הסתכללאאחיאמא.עםבסדרלא
עםהעסקהירון'.'זהכשאמראלי

כךאחרחודשאבלנסגרה,לאהיפני
מיפן."מהאישניחומיםכרטיסקיבלתי
הצהובאתלהשיגניסהלאראובן

באדום.ועצרהאט,אלאשברמזור'
בתאונה?"קרה"מה

מתשהואליאמרובו.פגעהמשאיתלחבר.אופנייםעלנסע"ירון
במקום."

הטופס.אתמילאויפתחהבורסה,מבנייניאחדלידעצרההמונית
עשרהארבעגיל:נוני.יווני,חיבה:שמותשחם.ירוןמלא:שם

עםמנומש,נערשלתמונהלראובןומסרחודשים,ושבעהשנים

הניחלקח,ראובןמתגלגל.וצחוקכדורגלועםבשיניים,ריבועים

 •עליותדאג"אל :ואמריפתח,שלבפניוהביטהניילון'בכיסאותו
סימניםהראהלאאבלהמונית,דלתאתפתחיפתחאשמור."אני

בזמן'תסתייםהזאתשהנסיעהשרצהלמרותליציאה.מתארגןשהוא
שכולםתתרגזלאשרותוכדיועירו'הגראתלאסוףיאחרשלאכדי

 .בוהאיץלאראובןשהכינה,לארוחהבאיחורמגיעים
קשוחלהיותמצליחלאאניאצלי'שלוהתמונהאתמחזיק"כשאני
רוח,וקורהחלטיותנוקשות,לגלותחייביםהאלהבפגישותאיתם.
בעליהםשלךהקלפיםשרקלהאמיןלהםלתת-פוקרבמשחקכמו

מוותרהכול,עללהתפשרמוכןמשתפן,אניהתאונהמאזאבלערך.

אניכךואחרעסקאות,לסגורכדירקברווחים,גדוליםנתחיםעל
מפסי.ד"שאנילעצמי,דואגלאשאנימגלה

משתנים."כנראה"דברים

לישמגיעמהאתולהשיגתקיף,דעתן'ולהיותלחזורחייב"אני
זה"אבלהמשיך:ויפתחשתק,ראובןבעצמו.יפתחנאבקבאמת,"

מעיניו'השמשמשקפיאתהסיראחרנשמע."שזהכמופשוטלא
מוצפותשהיוובוהקת,צלולהקרקעיתעםברינותשתילראובןמגלה
שבוראיברותמהרהרעצמואתמצאלתוכן'המוניתנהגכשצללמים.

לארוחתוירוןיפתחאתגםועירו'להגרבנוסףיזמין'אםתשמח
הפלפליםאתראובןהריח ,היגוןברינתבתוךשקועשהכינה.הערב

למענוצפנהשבתוכןהקציצותואתשבישלה,ואורזבבשרהממולאים
ניצביםרותשלהסיריםכלאתוראהשהרחיקעדשניים,אוצנובר

 •ומחכים.קטנה,אשעלמתחממיםהגז'עללהם
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האמיתיהרגש

הספרעלשתלשמואלשללרשימתו
גושןבהוצאתגנןמשהמאתמשומרשירים

 )' 77'עתרןשל 267(בגליון

ומסתייעחופשיהתרגום ,אכןאובייקטיבית.הנאהגודמתהמאמרקריאת

האנושילאינטרסיתייחסשהמאמרראוימהאכדית,לתרגוםמלבדבאנגלית.
בספר.השירים 47עיבודשלולאופיהשיריםשל

ראויהפנימי.בשערדקמופיעותועיבוד""תדגוםהמיליםכי ,העדתונכונה
לעתיד.כךעליקפידשהמו"ל
אלהשיריםתרגומיואמנםמתווכת.שפהבאמצעותתדגוםעלמשיגהמבקר

מדענים-מדיהטקסטפענוחפדיאלא ,שידימאמץפדיאינםלאנגלית
שידההשידה.מלחלוחיתלהםלהשוותביקשהמתרגם-המעדבדקאשודולוגים:

של-האדםשל ,הדודשל ,משלופניםבוימצאהמבקשכל ,הכללנכס ,זו
פיעלולפרשובעולםלואשדאתלמצואמבקשבשידההעושהכל .עצמו

המבקר.ידוןכךעלמידותיו.
הקוראאתלסבךלא,כדימהמקורלתרגוםבספרהובאובלבדדוגמאותשלוש
בנדוןההעדה,למודשהמבקרוהארוכות,הבינוניותהקצרות,התנועותבקשיי
שלבספדוהמעייןואמנםבתרגום.הקושיעיקראתבהןדואה , 98בעמי

) Rene Labat: Manuel D'Epigraphie Akkadienne (Signes, Syllabair, ldeogrammes 

יוכלסימןכלכללבדדךמהמקור:המתרגםניצבמולומהקושייטעםודאי
כמהולהשומדוגדמה,אואידיאוגדמה,פיקטוגדמה,כלוגוגדמה,להיקרא

שעותעומדותפירוש-סימןבדברהחלטהכלמאחודיופירושים:אפשרויות

משמעיותדבהןמההברותהמתקבלותוהמיליםידו:וכתבסופדכלחיפוש.
לדוב.
אלא Iהמבקרכדבריהעדות" 18 "כוללאינובנספח'נרגז'השירתדגוםאגב,

 ,יותרהארוך ,השניבנספחנמצאבתרגוםיותררחבדיוןמשפט.חלקי 18
בהם.קראלאואולי-התייחסלאעצמם,לשיריםגםכמו ,המבקראליו
עיתונים,איןהצרפתית:אומהרגמנית,כתרגוםמהאכדיתהתרגוםאיןכן,אם

מדעית,המתרגםכוונתשאיןובדודאלה.בשפותוטלוויזיהעוליםספרים,
למדע:אשדאתלמדעאשדנאיהא .לספרוהמבואבשירמודהשהואכפי
 1הלימודיבייעודהזושידהעיקראיןמעל.חופשייהתתנוססאנושודוח

לאאףאוההם,ים pהרחובימיםשפדה,וש'קלייןיעקבפרופישלכבספרם
לספרשכוונתם In Those Dstant Daysפודסטדב.ו.שלכבספרו
במשותף Iהאנושיבצדאלא Iלשמובידעענייןאיןשהדיאוניברסיטאי:לימוד
לושאיןדבר-האדמהעלבמצבוהאדם,בסבלבשמחה,בחוויה,מאז:לאדם

אנכיבאלאואדם,בנהמדרוך Iשהרגואחד Iשמדמוהאל Iלקינגושייכות
 1שאשתועדונו',ולנינתולנכדתועשהוכןעימה,ושכבבתואתשהוליד

שלהברזלצאןמנכסאלה,מיתוסיםוחשוך.צדמקוםאלרחפתוגיבני
להםיכוללאכנראהזהמתרגםכיאםוחינוכיים,חשוביםמאודהאנושות,

הואאםפרופסורים:עומדיםאיןמאחוריוכיגםוזאתמלהתיימר:ונמנע
-לוגוגדמהבפתרוןשמתקשיםוקודה-לעזרהמהאכדיתבתרגומיונזקק
דקותכמהשהוא Iלסבירמעבדזמנםלנצלאיןאלהשאף Iלוחבריםכמה

אחדהאמיתי,הדגשאחדהחיפושהעיקר:הואהשיראךבספריות.חטופות

לאמובןאהבתבנה:אתהמאבדתהאשהבלדתה,אשהקשייכגוןלאדם:אשד
("איפההעיתיםבצוקנבלעשבעלההאשהובאהבה:בשמחהלזולת זrך~~~ה

עצמועלמעיד-אדם"בניעלאםכיאלים,עלכותב"אינניוכיו"ב. ,)"םה
 .) 1998גושן(הוצאתשומריותפואמות Iהאחדלספרוהמבואותבאחדגם,מתרה

• 
גנןמשה

חרוןיריאחריפוסט-מורטם
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זו?)ביקורתזוביקורת,כתבתילא(בכוונההדיווחלרשימתשניתנההכותרת
ביותר:פיוטיתחיתהורוקדרביבשלpרחיריהספדעל 269בגיליוןשהופיעה

אהודשלהאובססיהעלללמדכדיאפילובהוישדיול~ו"בבבואתלעד"לכוד
האמיתיתהבעיהאתאבלהכותרת.לכותבת "א"ציוןדעת-קהל.לסקריבדק

גדולה.החטאהמחטיאההיא-הנסקרהספדושל Iלשעבדהממשלהראששל-
אםמצפה,הייתי ' 77'עיתוןשלספרים""ביקורתבמדודהמופיעהמרשימה

לאחוזלפחותשתנסההדיאידיאולוגית?),לומד(מותררעיוניתלגישהלא
שתתאמץהשלום?אתרצחמיהבלשית:החידהעםותתמודדהבעיהשלבזנבה
מטעמה(האחרון?)הממשלהראששלונפילתובעלייתוהעוסק Iספדאםלבחון
בכוונותיוהאישנסחףהאםהמטרידה:השאלהעלעונהאכןהעםדה,מפלגתשל

פיעלוהתנהלמראש,מכווןהיהשהכולאושליטה,ידב·ואהידרדרהטובות,
בדקאמדלאהאםהזה?העל-מתוחכםאישוילדשהדהמתוחכמת,אבתוכנית
לשלום,להגיעניתןאםלבדדכדיהכוליעשהכי Iדרכובראשיתכבדבמפורש

שהיהלמירמזלאהאםלהילחם?מוכןויהיההעםיתלכד-שלאיתדברואם
שללעתידוכל-כךמסוכנתאינהבשלוםהמוצהרתדבקותוכילהירמזצדיך

יותרקרובהואשפוליטיתהקדנציה>רבאשיתכבד(שוב,אמדכאשדהכיבוש,
"מבחןהוכיחלאהאםממד"צ?שרידליוסימאשדמהמפד"ללויליצחק

האגדהשלבאמיתותההעםאתלשכנעבדקהצליחאכןכיהמהוללהתוצאה"
"כמעטאומדיםכתועמלניםפחותלהישמע(המבקשים"הכול"הציעשהוא

להתלכדוצדיךלשלוםסיכוישאיןומכאןלקחת,סירבעדפאתאבלהכול")
לאזהדעדע",כתוב"חרקיריהכותבת:עםלהסכיםקלאחדבדרבבמלחמה?

אתהעתיקשהמחברמכךהנובעותחזרות,אינספורשםישמאוד!דעמילה.
ישעריכה.בליכמעטלפעמים Iשנרשמוכפימהמחשב>(אומפנקסוהרשימות

שםישהקשר.לכלמחוץלפעמיםלהקשרם,מחוץהעומדיםרביםדבריםשם

אתהואזשכאלה":"חייםבתוכנית(כמוהווהבלשוןהמתחיליםמשפטים
אלואבלעבד.ללשוןלבשיםמבליועובדיםדואה?)אתהמיואתלשםהולך

גםלצעדי Iובעקבותיו Iהספדכותבהחמיץהעיקראתהקטנות.השטויותהן
כולוכמעטהחומדהשלום?בהבאתבדקאהודנכשלמדועהסקירה:כותבת
יודעשאינומישכתבבספראפילולמצואיכוללקרואשיודעמישם.נמצא

כמעטבפרטים,מלאהספדהבלשית.החידהלפתרוןהרמזיםאתלכתוב,
טביעותאתלמצואקלשלו.הלחשניםעליושהרעיפולא-חשובים,תמיד

הנכזבים,העוזרים-מאליהםהמובניםדקלאהמדליפים,שלאצבעותיהם
דמויותגםאםכי-והעידודהחימוםלהקותאנשיוכלהמתוסכליםהדוברים
תקשורתאנשישלהטבעיתהנטייהוחדףועוד.מרידוד Iכשדנסקישוליות
עלולכסות"שלנו",הצדשלהתעמולהבסיסמאותלהיסחףמחויבים""בלתי

תמונהלזקקהזההספדמןאפילואפשראזוטדיקה,שלבשפעהשטחיות
לאשבזהנדאהאבלובטאבה.ובשארםבקמפ-דייוידשקדהמהשלקוהרנטית

הסקירה.כותבתמעוניינתחיתה

חשובותהפחותהשאלותאתומצאהשחיפשהנדאהמעוניינת?חיתהבמה
להם,מכורשהואבלבדזולאהסקרים.כלקודםרשימתה.אתבהןומיקדה

-הממשלהלהרחבתמתנגדהציבור"כשדובלהם.נשמעאינוגםשהואאלא
בדקמתעקשהכפולים,בתיקיומואס---מוחץ"כשדובאותה",מרחיבבדק

עלמשהולמדנובינתייםדומים.דבריםועודהביטחון"בתיקולהחזיקלהוסיף
בסדרלאזהאבלמצחיקה.לקצתההיאההרחבהאתההופךממשלה,הרחבת
לחובתו.נקודהלסקר.נשמעלאשבדק
שלעבודתםעלידעושלאשונים,סוקריםשהעסיקבסדרלאיותרעוד

לאשסוקרטובדווקאאולימדוע?בעצםהעסיק.אותםשגםאחדיםסוקרים
בסקריםנאמדמהלדעתבלילשלוויגיעאחדסוקרשלממצאיויושפע

כךעללומדניתןדבראותובהצלבת-מידע?תועלתישדווקאאוליהאחדים?
אדרבה,זה.עלזהשידעובליטיוטותלולהכיןשוניםנאומיםלכותבישנתן
הסוביםאתמתוכםלויבחרהממשלהוראשמשלורעיונותאחדכליעלה
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והוא ,ובמדליפיובמקורותיותלויחוקרשעיתונאימביןאנימילא,ביותר.
נמצאיםהריובידיהםלו.ידליפולאאחרתלקובלנותיהם,מקוםלהקצותצריך
זההאםאבלובעצמו!בכבודוהאדוןשלידובכתבהכתוביםפתקיםמיניכל

הגדולהאלקטורליהאסוןאתשהביאבאישהכותבת,שמצאההחשוב,העניין
להתמוטטותושהביאהמדיניותניהלכךכדיותוךהעבודהתנועתעלביותר
לאאו(החיההפרטנרשלאחריותולמידתלהיכנסבליגםהשלום,תהליךשל

טיוטותלולהכיןשוניםלכותביםנתןברקפויח:אבלערפאת?שלו'היה?)
לפעםמפעםזימנוב"טוטסי"זאתלעומתלדב.לאשהםידעולאוהםלנאום

"קצתבקופותהסרטהצליחולכןמשותפתעבודהלישיבתהתסריטאים 15את
לחובתו.נקודהעודברק",משהצליחיותר

בעיניההיאשגםהעמותות'',"פרשתהיההכותבתאתשהעסיקהאחרוןוהעניין

כדאיפרוע",סאטירילמחזמראוהוליוודילתסריטהמאתגריםה"חומריםבין
המיליוניםאת(זוכריםנתניהובימישכברלגמרי'ממנהשנעלםמהלהזכיר
קבעליהודים"?)טוב"נתביהןעלעמותה,לאאועמותהגוטניק,ששפך
אבללכנסת,בבחירותרקהכספיםאיסוףאתהגבילשהחוקהמשפטיהיועץ
החדשההפרשנותהאםממשלה.לראשבחירותעלזוהגבלהלהחילשכח
כלוםללמודיכולנולאהספרמןהישנה?עלעדיפההבחירותלחוקשנתן

לביתגםיגיעואוליבמשטרההנחקרמשפטי,ענייןזהוממילא,זו.בשאלה
עלגםהאלו'בבחירותהצדדיםכלעללומראפשרהיותרולכלהמשפט,

ההתפעלותמסריחים.כולםהזאתשבפרשהשרון,עלוגםנתביהןעלגםברק,
המתנחל,הימיןשלעיתונוראשון","מקורשלמהעיתונאיהכותבתשל

כילהוסיףשוכחתאינה(והיאברקשלהעמותותפרשתעללכתוב"ש"העז
אכן-במעריב"מורחבתחקיר"פיוסםהואמהשלטון"ברקהדחת"אחרי
האווירהאתקולטתשאינהעליהמעידהעליו!)לדברשראויעיתונאיהישג

בשחיתויותאחרתמפלגהתאשיםתמידאחתמפלגההמפלגתית.הפוליטית
כשמתחלףלנגח.רצוןאםכיכאןישהמידותאתלתקןרצוןלאוקטנות.גדולות
הניגוח.כיווןמתחלףהשלטון

ביקרהימיןכאשראבלפוליטית.גםאישית,גםבברק.לבקרמההרבהיש
מתכווןבאמתהואשמאהחשש-אחתמבטנקודתמתוךזאתעשההוא ,אותו

קמפ-דייוידכשלרןאחריאפילוששרון'מוזכרבספרהכיבוש.לסיוםלהביא
טענותטועניםתמידשבאוזניהםהמקורביםבאוזניטעןהאינתיפאדה,ותחילת
השמאלכאשרלערפאת.ברקביןחשאיהסכםישוכברבלוףזהשכלכאלו'
אמיתי>כךכללאומיאמיתישמאלמיהוהשאלהלבירורכאןניכנס(ולא
להתבלבללאוכדאילגמרי.אחרתמוצאמנקודתיוצאהוא-ברקאתמבקר

שלושהראשפניםמעמידורוקרשלספרואמנםהמוצא.נקודותשתיבין
גםלמצואאפשרושםברסקהלוישהואמשלו.מבטנקודתלוואיןפתוח

בחרדובדבנים.לומרצורךאיןואפרסקים,שזיפיםוגםבצליםגםמלפפונים,
 •במלפפונים.בחרההסקירהשכותבתחבלרוצה.שאתהמהלך

שחםדוד
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ראשוניםזכויותעלערעוראין

מיישכילחיוכהנעיםתמידתגובתו.עלברזאניעדיןלמרתודהראשית,
העניין:ולעצםשנכתבו.לדבריםומגיבטורחואףשקורא

העבריתבספרותוראשוניחדשקוליצרובלסשמעוןשלספריוכיספקאין
יהודהשלמקומואתנשכחבלנדרשים,אנוראשוניםלזכויות(ואםישראלית

ראשוניםזכויותעללערערכללביקשתילאאניאךהעברית>:בספרותבורלא
 ,)-1966בולא , 1964בשנתכבריצאהמערבה(אגב,להיפר:כלשהן,

כךחשוב.אירועאכןהיאמזרחיתספריםהוצאתשלייסודהדעתי'לעניות
לספריוהמזרח""קשתהספריםהוצאתביןהקשרעלעצמובלסשמעוןאומר

השניהרומןאתבטרילוגיה.ראשוןרומןלהיותאמורהיה'המערבהשלו:
עשראחדותדמויותמלווהאניובובדפוס,היהכשהספרלכתובהתחלתי

אתשהוציאהעובד'עםהוצאתלצערי'התקרה.בשכונתמכןלאחרשנים
עדשנה,משלושיםלמעלהידככתבנשארוהואלפרסמוסירבההמערבה,
"תיאוריהמתוך-מזרח")אביב("תל "-1998בהמזרחקשתבהוצאתשהופיע

מתוךעצמוגורןגורמזנושללסיפורוזהסיפורוהשווה . 20גיליוןוביקורת",
לם pמספרואתלאורלהוציאהסירובעלעכשיו",מזרחית"ספרותהמאמר
 •רנן.הספריםהוצאתהוקמהשבעקבותיובבבלי'

בברכה

עלוןקציעה

טעותתיקוני

מצערות.טעויותנפלו 2002יוליבגליוןשהופיעופורמן-אלבזרחלשלבשיריה
ובשורהשנכתבכפיולא ש~~להיותצריךהשנייהבשורההשלישיבשיר

שנכתב.כפיולאף wהמ~כתובלהיותציידהשלישית
שנכתב.כפיולא ם:~ב:~ן~תכתובלהיותצריךהחמישיתבשורההריבעיבשיר

ם

שפיראאברהםמאתהעולם""אותיותעםלשרותבמאמר 2002יוליבגליון
קשים.שיבושים ,לצערנו ,נפלו

 ·הים,משעהגוברין[מיכלהספרפרטי 20בשורההאמצעיבטור 27בעמוד
המאמר.בשולילהופיעבמקוםהטקסט,ברצףהתערבבוונו']כרזבתpיפירזש,

 ·בראשיתמעשהחידושבמיליםהפותחתהמובאה ,הראשוןבטור 28בעמ'
מודגשת.באותלהופיעצריכותהיואלומילים
המשכיותפנים.שבעיםהאדמונית).(לא"רב-קוליותהמשפט:עמוד'באותו

מובאה.חיכוהשכינה"משכנינדידתלמשכן.משךבין

הרינושורות: 5נשמטו ,הטורמסוף 7שורה ,השמאליבטורעמודבאותו
בשלמותה:מחדש'הפיסקהאתלהביא
לימודייםבמקורותאוהיסטורייםבחומריםהסופרתשלשימושלאכאןלפנינו
מאוצרותורכיביםיסודותהמדרש,בדרכילרובהמשחזרת,בפריצהאלא

הרוחנית.אישיותה

אוהצמיחהכדיתוךהמעמקים,התרחשותשלהחודרת""השקיפותמתוך
היסטוריזיכרוןרבדיעםביוגרפיזיכרוןשלשונותדרגותמתאחותההולדה,

כמשקעיםנחוויתהמורשתיתהספרייהאומר'הווהבאישיות.המוטמעים

שלגילוייומבעי .זוביצירההדוברת-מדווחת-מעידהשלהפנימיבעולמה
חריגההיאאישית-ביוגרפיתמסיטואציהבלתי-נפרדכחלקהיסטוריזיכרון

להפנותזהבהקשרלייורשה •עברובזמניםידועהחיתהאך ,זמננובמציאויות
דתית".וסמכות"מיסטיקהחיבורושבצירשלוםגרשםשללתובנות

ספר-השמותוהלאה: 5שודהשלישית,פיסקה ,הימניבטור , 29בעמוד
מודגשתבאותלהופיעצריכים-מזהריןלpיזיםבתזחאם,ראבארבשיתציירה,

 .שנדפסוכפיולא

ולקוראים.לכותבשנרגמההנפשעוגמתעלמצטערתהמערכת
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ה"מווונה"?אחרימה
 ~~ 19מעמ'~~המשך

אלהעולםמןשמגיעהיחידהמידעאך
על-ידיהנקלטזההואהמוח)(דרך"התודעה"

'במובןערךנושאתהיאהחישהורק-החושים

לעתי.דלעשייה,מכוונתדהיינו-לעילשצוין
הכירואירופה,שלהגדולותהפילוסופיותמכל

הדוברהעולםשלאלורקהחושיםבבכורת
אנגלית.

בר-היצורעודלאהואהמוסרמושאוכיום
"יצוריםאובני-אדם-(כלומרהתבונה
המסוגליצורכלאלאאי-שם),אחריםתבוניים"

עונג.אוכאבלחוש
הפעולהשיתוףההרסנית,הראשונה,במגמה
משוםקולקטיבי"אנחנו"נגדמכווןהאנושי
"העומדיםמשותפים,אויביםלנושיש

לכן .ולנצלנולדכאנו-לחלופיןאולכלותנו"'
להשמידוהאויב,אתלדכאאלאברירהלנואין
להשתמשלנצלו'-והנעיםהטובבמקרה-או

גם(ולפעמיםלשעבדואנרגיה,כמקורבו
אתלשכךובכךשלנולאלי-הדמיוןלהקריבו
זעמם>;

המנוצלים,הנרדפים,מאמציגםלב,לדאבון
בפניחסיניםאינםלהשתחררוכיו"בהנשחטים

הםולהיותפיהעלהקערהאתלהפוךהפיתוי
ורודנויות.(למשל>אימפריותמייסדיעצמם
שכתב-שילדפריזריךהגרמנילמשוררבניגוד
בן-החוריןמפניכבליו'המנתקהעבד"מפני

"החירותכיההיסטוריהמלמדת-תירא"אל
אחרים,שלעבדותםתמידכמעטחיתהשלנו"

אחרות.מבחינותאסונםאו

אהבתאהבה?האמנםהמוסר?מהוכן'אם

חי?כלאהבת ?הזולת
אוליאותנומחזירההשערתידווקא.לאו

הקלאסי:המארקסיזםברוחיותרשהיאלאווירה
וכלהזולתוכיבודעצמיכיבודהאדם,כבוד

חי.

 ...השערהרקאוליזוהפוסטמודרניזםבעידןאך

• 
ארןזוז

ההיסטוריהתחימת,הרומן
 ~~ 23מעמ'~~המשך

ורודהביתהענייניבכלרמהבידו"שולטת
בבעלה".
חיתהונשיםיהודיםשלבאמנציפציההתמיכה
לנשיםהבוזהיוהרובנחלתמיעוט.שלנחלתו

נחותיםכיסודותותפיסתםיחד'גםוליהודים
ואויביהקייםהסדרמערעריים,ומסובב

ומטמאיהקייםהסדרכמערעריהתרבות.

העליונה;עלהיהודיםשלידםחיתההתרבות
ובסיסמתויותר'וחמורהמרובהחיתהסכנתם

טרייטציקה:פרןהיינריךההיסטוריוןשל
כרביםאלה,אותותאסוננו".הם"היהודים

הםמיותמים;נותרומהם,ומאיימיםאחרים

סותריםביניהםרבים,כהרעשיםאפופיםהיו

שלאבהם,להבחיןניתןלאכיעדויחיובייםי,
מוצקהמסקנהמתוכםולגזורמהםללמודלומר

סיפונהעלחיוגרמניהיהודיוחד-משמעית.
שלאביהכתבלטביעה,שנועדהספינהשל

לראותםשאפשרואף .ממכתביובאחדולקובו
המתקרבתהסכנהמןהמתעלמיםכשוטים

"היההבת,כותבתהסבר'להשאיןבעקשנות
הרשללועועלשלהםבקיוםהרואימשהו
עלחלום •..יחדחלמווגרמניםיהודיםגעש.
ובעלישונהמרקעאנשיםשלבצוותאחיים

לספקהמסוגלתדמוקרטיהועלשונהתרבות
אמיתילשיתוףהנחוציםהתנאיםמכלולאת

מאיתנושרביםחלוםראוי'חלוםזהו-ביניהם
לחלום".ממשיכים
ותנאו'בוולטרזורשימהלסייםמתבקש
בשיאה.גרמניהיהודישלההצלחהממסמלי

אמילוהמהנדסהתעשייןשלבנוהיההוא
שלשבסיפורהדומה . AEGמייסד ,ותנאו
מרה:ולאירוניהלסמליםסוףאיןגרמניהיהדות

AEG עצמהעלשלקחההראשונההחברההיא
קרהזההגדולות.הרייךעריאתבחשמללהאיר

היההבןותנאוהאב.ותנאושלבימיועוד
ספרואישסופרמצליח,עסקיםואישתעשיין

הםדווקאשאוליופרדוקסים,סתירותמלא
-נועזומגשרמתווךלהיותאותושהכשירו
כוחותבין-הקלעיםמאחוריקרובותלעיתים

פעולהומשתפיאויביםביןלשחור'אור
התמנה 1922בינואר 31ב·ברית.ובנילשכנים

יוזףשלבממשלתוהחוץלשרותנאוולסר
יכולתמפגןחיתההימיםקצרתכהונתווירט.

הדיפלומטיתבקהילייההשתאותמעורר
נרצחשנה,אותה ,ביוני-24בהבינלאומית.

-ביקשוהםהימין;מןקנאיםמתנקשיםבידי
החדשהבדרךגרמניהאתלעצור-והצליחו
אךהמצמררתההקבלה .בהנהגתובהשצעדה
ההואהרצחביןוולקובשעורכתנמנעת,הבלתי
חובהכשיעורלהילמדראויהרבין'לרצח

באזרחות.ובהיסטוריה

המובאותהמרשימים,הידעמאוצרותלבד
וולקובשולמיתמעניקההנוקבות,והתובנות
הזההעושרכלכובשת.לבחוכמתלקוראיה

לאהקוראאתהסוחפתבהירהבכתיבהיצוק
ספרותכיצירתגםאלאכהיסטוריה,רק

מעוררותספרותיצירותכאותןמעולה,
ומתמעטות.געגועים

"ענייןמלהיותרחוקגרמניהיהדותשלסיפורה
ושלולקובושלהתהיותוחתום".מבוארסגור'
להדחקהמאוחרתתגובההןדורהבני

הספקותעלהציוניהנרטיבשגזרהממושכת
ליהדותבלעדיתאינהאמנםזוהדחקהכולם.

הממתיןבסיפורה,חיוניחלקהיאאךגרמניה,
 •וולקוב.שולמיתשלהמשךלספר

פזמירי

אחועיתון •העם''"קול
 ~~ 31מעמ'~~המשך

הפוליטייםבדפיוהעם","קולאמנםוכך'
שימשהספרותיים,בעמודיויותרעודואולי

כעובדתרבים.בתחומיםליוצריםבית-גידול
עללהעידיכולהאניהראשוןמיומוהעיתון
צעירים,ופחותצעיריםעשרותעשרות

מעלוהשנייםהראשוניםצעדיהםאתשעשו
ביצירהואםבעיתונאותאםהעיתון'דפי

השתלבוואחר-כךגוביה,לספרותית
הכלליתבעיתונותמוכריםכעיתונאים

והתרבותהיצירהבחייחשובותעמדותותפסו

בארץ.

האחרים:ויסלחושמות,כמהרקלהזכיר
טימורצביטייטלבאום,ראולהעיתונאים

ד"רלבוא>,לעתידהמשמר""על<עורך
אנשיהסופרים,המשוררים,להב,יהודה

פרופיאופן'יהודהוהביקורת,הספרות

ד"רבסר'יעקבאבירן'דודבלס,שמעון
מיכאל'סמימוקד'גבריאללאור'יצחק

הלשונאיקלדרון'נסיםד"רמירון'כרמית
המשוררסומך'ששוןהערביתהספרותוחוקר

יאירההמשוררתשביט),(שישביטיעקב

סר'גנופנחסוהעורךהמבקרסר'גנו'

שלוס,רותהציירתקדמון'חיההמשוררת
כהן-בלס,גילהפרופיהאמנותחוקרת

הוסגרו'(מישל>מיכאלפרופיההיסטוריון
הקולנועןברמן'עמנואלפרופיהפסיכולוג

היינונוהגיםחלקית).(רשימהבינצקי'מנחם
עברההמדינהשמחציתבמערכת,להתלוצץ

העם"."קולדרך

הרואותעיניכםאבללא,אמנם"מחצית"
המפלגהשלהעניהעיתוןהעם","קולכיצד

תרם,והדחויה,הקטנההקומוניסטית

העיקריתפעילותובצדובעקיפין'במישרין
גםוהחברתי'הפוליטי ,האידיאיבתחום
הספרותלחייבהלהתכבדראויהתרומה

היוםובהציציבארץ.התרבותלחייוהאמנות,
ועדהראשוניםנותירגליולמןהעיתון'בכרכי

-עםיכולהאיניכשבועון'האחרוניםימיו
סיפוקלחוששלא-הכולולמרותהכול

עלבו'הטמוןהבלוםהאוצרעלגאווהו
בכוחהנאהחלקוועללגוביההעשירההיצירה

הזאתהארץבקורותהחשובותהמערכות

המאבקים,בכלההן'הקריטיותבשנים
והיפההטובלמעןוהכלל-אנושיים,הארציים
בצלם.לנברא

 23יומיכעיתוןמעמדהחזיקהעם""קול

הוסיףהואכוחותיו.אפסו-1969בשנים.

נסתםואזכשבועון'שניםחמשעודלהופיע
 •סופית.הגוללעליו

ילין-טייכלוםעדינה
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מירוןכרמית

 ...בימותעל.ירונןאילן

התיאטרוןהקאמרי;התיאטרון-ן;הרה~ה"לומאתהכבשים""מעיין
תפאורהרונן;אילןובימוי:עיבורויזלטיר;מאירתרגם:חיפה;העירוני

בנימיןודניאלאוריתריקודים:נון;בןיוסימוסיקה:דר;רותותלבושות:

האיכריםשבומחזהכתב ) 1635-1562 (וגהרהלופההגדולהספרדיהמחזאי

חייהםאתשהפךהעריץהשליטלרצחקולקטיביתאחריותעצמםעללוקחים
הכפרבנילביןהפיאודליהשליטהמעמדביןהואהקונפליקטלגיהנום.

ולאלנוצריםנוצריםביןהיאהמלחמההעליון.השלטוןלנציגהמשועבדים
"רלוונטית"הכביכולהקונצפציההטובים.המוסלמיםלביןהרעיםהנוצריםבין
שלהנרטיבאתושיבשהההיסטוריתהאמתאתעיוותה ,רונןאילןהבמאישל

הנוצרים.ולא-הכובשיםהיוהמוסלמים-14ההמאהשלבספרדוגה.רהלופה

תחתספרדשטחימרביתשלוליכודםגרברהכיבושעם , 1492שנתאחרירק
במלחמת ,מארגוןופרדיננדמקסטיליהאיזבלההמלכהשלשלטונם

אירופית-נוצרית.מדינהלהיותספרד~ה /oהרקונקוויסטה,
הפיאודליהאדוןכנגדהמנוצליםהאיכריםמרדאתהפךרונןאילןהבמאי

לעובדותרקלאחטאהואבכךהנוצרי.המפקדכנגדמוסלמיכפרלמלחמת
האקטואליתלאינטרפרטציהאףאלאוגה,רהלופהשלוליצירתוההיסטוריות

השאלה:נשאלתוכאןהכבשים",ל"מעייןלשוותרצההנראה,כפישהוא,
אתהכובשיםהישראלים, ,דמותנובניהםהאכזרייםהנוצריםהשליטיםהאם

אחרמחזהלכתובעליוהיההמשורר","כיווןלכךאםהמוסלמים?!האיכרים

התיאטרוןבתולדותלאכתוב,שלאתפקידוגהרהלופהעללהטילולא
ההיסטוריה.בימתעלולאהספרדי
שלבמחזותיוהמעוליםמןשהואהמחזה,אתרונןהציגאילוהוא,נהפוך
המבטאתחברתיתדרמהנוצרתהיתה ,תוכנואתלעוותמבליוגה,רהלופה

תקופתנו.שלזהאתוגםהמקוריהמוסראתגםהולמתשהיתהסוציאלית,מחאה
פרדיננדהקתולים""המלכיםשללתקופתםיתרהחיבההיתהוגהרהללופה

ה"כופרים"גורשוובהחזקה,אחת,לממלכהספרדנתאחדהשבהואיזבלה,
הארץ.מןהמוסלמים>(קרי:
עיוותשלבמצברבות.בעיותמתעוררות ,הקאמריבהצגתלמשחקבאשר

הרשע,המפקדבתפקיד ,נאוריגאלכמומעולהשחקןגםהאינטרפרטציה,
הפיאודלי.העריץדמותאתהמאפייניםהקוויםואתמקומואתלמצואמתקשה
הרבהעםמוסיקליתלאופרטההדרמהשלהפיכתההיאאחרתתמוההשאלה
אתמכירהיהלאעצמווגהרהלופהדבקה.וריקודי"אוריינטליים"שירים

כמומצויניםשחקניםאצלאפילומשחק,עללדברקשהלפיכךיצירתו.

בגילומהאורנסיהשלבהופעתההיתהמנחמתהפתעהחורי.ו~:כרםעיסאכורמן
שצ'ור.אולהשל

ובימוי:עיבורעריכה,הצעירים;קבוצתהבימה,-במלחמה"כמו"במלחמה
דיבורערןמוסיקה:בן-כנען;מיקיותלבושות:תפאורהרונן;אילן

טרויה,מלךפריאמוס,שלבתוקסנדרה,עללספריודעתהיווניתהמיתולוגיה
ה~ל.בעיניחןשמצאהמשוםנבואיבכושרשניחנה ,אפולובמקדשכוהנת
לכךהגורמתקללהאפולועליהמטיל ,לחיזוריונענתהשלאמאחראולם

~ 
~ 
~ 

~ן
~ 

אינגדשתאיילהנאור,גאליעיסא,גורמן ,הכבשים""מעיין

הסוסאתיכניסושלאמבקשתהיאכאשר ,ואכןלנבואותיה.יאמיןלאשאיש
שלקצהאתמבבאההיאכאשרלה.צוחקים ,לעירהיוונים,מתנתהמפואר

כשבויתנלקחתהיאכאשרולבסוף,עליה.כועסיםטרויה,האהובההעיר
אתוהןסופהאתהןחוזההיא ,אגממנוןהמנצח,המלךשללחצרומלחמה

 .המלךשלסופו
אתהציתהומרוס,שלבספרולנושנמסרהקדוםהמלחמהסיפור"איליאדה",

 ,סארטר ,שקספיראוריפידס,איסכילוס,כמונוספים,סופריםשלדמיונם
מחזהויצראלהיצירותמתוךנאהמקלעתארגרונןאילןלוין.וחנוךז'ירודו
נפילתשלהטרגיבסיפורההנשים,שלעמדתןאתהמביע ,וקומפקטיאמין

ישומגובש.נלהבאנסמבלשלמרשיםביצועמעלההצעיריםקבוצתטרויה.
(אופיגניה,יקרלונההקונה>(קליטמנסטרה,מיכאלתמרשלמשחקהאתלציין

(הלנה).ששוןוסיוןפוליקסניה>

רונן;אילןובימוי:עריכהעיבור,הצעירים;קבוצתהבימה,-אכילס""עקב
ודניאלאוריתריקוד:דיבור;ערןמוסיקה:בן-כנען;מיקיותלבושות:תפאורה
בנימין

המוגדרבמלחמה",כמו"במלחמהאחרי-הצעיריםפרויקטשלהשניחלקוזהו
הקטעיםאתרונןאילןשלעריכתותיאטרוני","אירועוהמעבד:הבמאיידיעל

"רומיאו(שקספיר),וקרסידה""טרוילוס(הומרוס),"איליאדה"מתוךהקלאסיים

עקביתמעניינת,-(שקספיר>וקליאופטרה""אנטוניוס(שקספיר),ויוליה"

מלחמתלמלחמות.הגורמתהאנושיתהאווילותסביבסובבתהיאואורגנית.
ואוניברסלי.טרגיכמשלמשמשתטרויה

פרטהפרויקט,שלהראשוןמחלקוהשתנולאהתיאטרונייםהאמצעים
לדמויותחיהכדקורציהגםמשמשיםעצמםהשחקניםהסטטיות.לתפאורות

המאושריםהצעיריםאצלהמורגשותהיצירה,ושמחתהחיוני;תמגלמים.שהם
טובהקהל.להנאתומוסיפההצופיםקהלאלגםעוברותהבמה,עללהיות
למחשבה,המעורריםללהיטיםלהפוךמסוגלותקלאסיותיצירותשגםלגלות

 •לביקורת.וגםלהזדהות
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