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שנים, 41לפניבמפתיענעלםנפש,

במהלךהטרופיים.האזוריםעדוהרחיק

גרםמהלהביןהגיבורמנסההפגישה

שלחייהםמהלךאתששינתהלבריחה,

עלנאמנות,עלחברות,עלהשניים.

כבו.ד

כמומשתקפיםחיימוביץ':גילי
עמ' 110 , 2002גווניםהוצאת ,אושר

ארצהאםהמרפסת;על"אנישני.ספר

אקפוץברחוב;שלמטהלחייםלהצטרף
יוכלממני;שישארומהממנה;

 ) 31(עמ'להצטרף."

סיפורפילה,שלהילרמתייח:ולין
מאנגלית:וניצחון,עקירהאהבה,על
הפועליםספריתהוצאתשלו,דלי

עמ' 342 , 2002

ביתהסףעלשנמצאלבןילד Iבנג'מין

אפריקה,בדרוםשחוריםמשפחתשל

מרשםפקידי .באושרבביתםגדל

למשפחתואותוהשיבוהתושבים

פילה,וסובל.מוכההואשםהלבנה,

למאבקיוצאתכאם,אותושגידלה

להשיבו.

הוצאתמלחמה,כמהכמה,סערי:רמי
דבינוביץקרןהמאוח,דהקיבוץ

עמ' 64 , 2002ריתמוססדרתלאמנויות,
בקרבתשם"איחמישי.שיריםספר

לעבורהרצוןלבלבדעתי;גבוליות

בר-ער Iאותוקטוף /.גבולכלבשר
לדשמתת / 1המסלוללצדאורח

 /רחוקות,בעריםכיודע /.עירומך
 / 1בהמשךבכפרים,נידחים,באיים

 '.' ...ליומםכמותיבני-אדםמצפים
 ) 64עמ'('דורון'

הוצאתאפתח,כשקטשניר:נחר

עמ' 91 , 2002המאוחדהקיבוץ

שלבציוריומאויר Iשנישיריםספר

המחבר.

אחררודףעיניים;קשוראני"בימים

מסוסים;נמלטבזמן;נמסאש/עמוד

לאתועים/לויתניםקריאותמונחה

והדרךמחופש;~לעלישומר

ערפלעמודנחש;כלשון /מתפצלת,

יורדהר;מראשקדושוענןעולה;

 .) 19(עמ'חושך"מכת /ראשי;על

הוצאתאנכרוניסטי'חוצןרבין:יובל
עמ' 62 , 2002המאוחדהקיבוץ

חיתהשהאתון"לפניראשון.ספר

אתעליהלהושיבהיהאפשרלחמורה;

ולהובילאבירןדוד;אויהודהבן;

נכנסהיההוא /הרחמים.שעראלהישר

נולדותהיובחומההחור;מןויוצא

לבושותחצופות, /צעירות,מלים

היינוואנחנופופיק;ובחולצתבמיני

 ) 58(עמ' '.'/ ...אותןיודעים

 ,חזורגםהואהולךמיקרון:תמר
סדרתהמאוחד,הקיבוץהוצאת

עמ' 175 , 2002השחורההכבשה

סיפורו-חוזר"גםהואהולך"מינובלה
המשתמטמאם,יתוםכיניו,של

בביתימיואתומבלהמהלימודים

והחייםהמתיםיושביועל-הקברות

תחייתלקראתבהכנות-התמהונים

יפההכי"הנוף-וסיפורהמתים.

המגדלתדודי,שלאמועלבעולם",
בכפרפגישתםועללבדה,בנהאת

מוריסעםהקיץ,חופשתבעתנופש,

עולמםהרמונייתאתהמ~ריםושושנה,

השביר.

הקיבוץהוצאתהלילות,רובמד:בני
סדרהסף,פועלים,ספרייתהמאוחד,
עמ' 143 , 2002צעידהלפרוזה
-הלילות""רובסיפורים.ושנינובלה

עםאותהמעמתבעלהשמותאשהעל
קצריםסיפוריםושניעברה,ועםעצמה

ו"מרטין'.'"חנוכה"-

הוצאתרגעים,שנישכנד:אסף

עמ' 137 , 2002חלונות
שבהיותו Iמורישלילדותוזיכרונות

אומץהיתומים,בביתדחויילד , 12בן

שלנודדקרקסמנהל Iזלמןידיעל

שואה.בצולי

סיפוראלמוגים;עובדיה:רני
המאוחד;הקיבוץהוצאתמונולוגי,

עמ' 143 , 2002הזמןאות

נשימונולוגראשון.פרוזהספר

טיפוליות.פגישותסוררתעלהמבוסס

ארכוןומצוקות:לבטיםמציגהמונולוג

יחסיונשיות,אימהותקונפליקט Iדרך

ונשים.גברים

הוצאתחורף,שלימיםזהר:איתמר
עמ' 272 , 2002אתנחתאסדרתכנדת,

חשבוןעורך , 63בןפסיכולוגרגב,צבי

בניועםלהתפייסמבקשהואנפש.

מסתורית.לשכנהתשוקהולממש

עריות,גילוישלמשיחשי:אלי
 520 , 2002אחרונותידיעותהוצאת

עמ'

שלמצונזרתובלתיחדשה"היסטוריה

המשיחיתבמיסטיקההמיניהיסוד

שלהמשיחיתהדרךעליהודית".

גאולהשביןהקשרועלהשבתאות,

-הבריאהלראשיתהימיםואחרית
 .המיןעלחטאנוושבירתהיצרשחרור

 ,הקיבוציהחינוךלותדותדרור:יובל
הקיבוץהוצאתלהלכה,ממעשה
עמ' 315 , 2002המאוחד

המשותףהחינוךבתורתדיון

מימי Iהקיבוציהחינוךוהתפתחות

 .ימינוועדדגניה

ש
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מרגשחכיהדבר

 םי~[/~לי~~ןה~ד~ש?י qסך~ר
השעה?""מהושאל;ב nברנגש 1שמישהזה

-זז Tד-:ד:-• •: ••: •:

 םי~[/~לי~~ןה~ד~ש?י qסך~ר
השעה?""מהושאל;ב nבראלינגש 1שמישהזה

-זז T-ד: :ד-••-• •: ••: •:

היהוזה
::• TT 

 .ז~;ט 1ד 1ד

שיחרו

 םי~[/~לי~~ןה~ד~ש?י qסך~ר
השעה?""מהושאל;ב nבראלינגש 1שמישהזה

-דד Tד-: :ד-••-• •: ••: •:

~ה;~יף ,ט;~ז 1ד 1דס:הו.זה
שלי"האמרגניתשאתחשבתיטעיתי'"סליחה,

:• T T ' • ד:--:ד :-•: •:-ד• :•• 

 םי~[/~לי~~ןה~ש~ד?י qסך~ר
השעה?""מהושאל;ב nבראלינגש 1שמישהזה

-דד T-ד:ד:-••-• •: ••: '".

~ה;~יף ,ט;~ז 1ד 1דס:הו.זה
שלי.האמרגניתשאתחשבתיטעיתי,"סליחה

:• T T f '' -ד:--:ד :-•: •:ד• ."'' 

יפה!שאתנמהאבל
שלי?"בתכנית Tפיע iה•לצה iראת

-: T :•--ד:• :•• 

 םי~[/~לי~~ןה~ד~ש?י qסך~ר
שירשנתבתיזה

."' ."' T -: • • 

 םי~[/~לי~~ןה~ד~ש?י qסך~ר
ר;ת 1בששמתחילשירשנתבתיזה

~ים 1Jiלי~~ןה ש~•ד~ •י~ q Tסך~ר
השעה?''מהושאל;ב nבראלינגש 1שמישהזה

-דד Tד-:ד:-••-• '". • •: •:

~ים IJ ~לי~~ןה~ד~ש?י qסך~ר
ר;ת 1בששמתחילשירשנתבתיזה

~ים IJiלי~~ןהש i '~ד ·~י q זר.~ך~·
השעה?''מהושאל;ב nבראלינגש 1שמישהזה

-דד T-ד: :ד-••-• •: ••: •:

ט;פז 1ד 1ושד
: ."' T 

תעשהאבלמשהו'אותךלשאולרציתי
באמתשואלאבי .עלילכעוסלאמאמץ

אליךבאשאנילאמבין'לאאניכירק
יכול'אתהאםאבללא.גמרילבטענות,

ליעונהאתהבעצםלמהלי:להסבירנסה

יפה?כל-כךלא

יודעלאבאמתאנייפה?לאלךעונהאני

בסדרלךעונהאניזה!אתאומראתהלמה

לךעונהשאניאומראתהלמהאזגמור'
בשבילזה,אתשואלאתהסתםיפה?לא

לעצבןרוצהממשאתהאותי.להרגיז

מלעצבןכיףלךישסתם.ממשאותי'

עונהאניזה.אתהרגשתיכבראניאותי'

אותי.מעצבןאתהבכוונהואתהיפהלך

שאניאומראתהמהבאמת.זה,דיבוראיזה

 .לךנשבעעליך'חראיפה,לאלךעונה
לךעניתיאנייפה?!לאלךעונהאני

אתה,זבלאיזהיפה?לאבחייםאחתפעם

הזמן'כלמשמיץאתהמהבחיי!מסריח,
אתהאיךשלך!המלוכלךהפהעםאתה

הלוואי.'שתישרףל.ךכאלה.דבריםאומר
בכלללמהאתה,שמרקאיזהאללה,יא

שאתה.מהזהזונה,בןאתך?מדבראני

 •אמרתי.תמיד
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בקייבוהיפוכואלוהים

הלכנה,הגווארדיהבולגאקוב:מיכאיל
ספריהעובד'עםמירסקי'נילימרוסית:

עמ' 379 , 2002לעם

"אלוהיםכיגורסהבריותשללשונםעלשגורביטוי
אינםאשראחרים,הקטנים",בפרטיםמצוי

"השטןכילומרנוהגיםהפורענות,מןמתייאשים
מניחהאחדשקיוםומאחרהקטנים",בפרטיםמצוי

להםמסתופפיםהאחר'שלקיומואתא-פריורי
הלבנההנווארדיהברומןיחדיואלהשני

של-20השנותבראשיתנכתבאשרלבולגאקוב,
ציניקניםונאיבים;נפשעזילוחמיםשעברה.המאה
קייבוהעיררצחניות,פורעיםכנופיותחיים;תאודי

עלהשוריםהם Iוהיפוכואלוהים,אך .הלבןבהדרה
רבה.תהוםהואוהכולהכול'

במשךבקייבהמתרחשאתכאןמתארבולגאקוב
שהוא,שבוע ; 1918שלסופהלקראתבערך,שבוע
שנים,מאותבןהיסטורירצףשלשבר Iאחדמצד

-20ההמאהשלקורותיהאתהמבשר,שבועומנגד

משפחתבנישלביתםבתיאורפותחהספרכולה.

חזרזהשאךצבאיהרופאאלכסיי' Iהבכורבין:טור
הנשואה,האחותילבה,הגדולה;המלחמהמן

מיטלטלכולוהסיפורהצעיר.(ניקולקה)וניקולאי
שלבשלטונוה~טחה Iבכלששרתההשלווהבין

 1הישןבבית,הריהוטבפריטימתגלמותשכמו Iהצאר

במהלךשבועשלמוראותיווביןפנים,ומאירחם
כיודומהבאוקראינה.שניטשההאזרחיםמלחמת
כהדהיאטורביןמשפחתבביתהאוחזתהטלטלה

טורביןבניבכללותה.רוסיהשללמצבהעמום
שלפרישתהעםהמתחוללתלמערבולתנסחפים
הצאר.שלטוןוקריסתהעולםממלחמתרוסיה

מתחיליםוהבולשביקיםאדום,לובשתמוסקבה
נוספיםבמקומותכמובקייב,שלטונם.אתלבסס
המבקש Iהלבןהכוחלהתארגןמתחילרוסיה,ברחבי
שבאוקראינהאלאכנו.עלהצארשלטוןאתלהשיב
גרמניכיבושחילשלשהייתועלייחודי:מצבנוצר

העולההאדוםהכוחמולכמושיעלהצטיירהמבקש-
בעללאומןפטליורה,אתלהוסיףיש-במוסקבה

שעתאתלנצלהמבקשספרטיסטית,אידיאולוגיה
שלכינונווביןהישןהמשטרדמדומישביןהכושר

מעולהאוקראינהאתלנתקכדי Iהבולשביקיזה
רוסיה.אמאשל

דווקא-האםשלמותהעםהתמונהנסדקתבראשית
מלחמתשלסיומהעםהביתה,שבאלכסייכאשר
כןועללהתרחש,העומדאתחזתהשכמו-העולם
היעדרותוועםמלוכדים,להישארלילדיהציוותה

בעלהטאלברג,שלרעהמבשרובואוהממושכת
ומיטיבהשבשבתבתכונתניחןזהטאלברגילנה.של

הזמןנסיבותפיעלהמתחלפים,אדוניובקוללדבר
נטייתואתמהם.להפיקעשוישהואהתועלתומידת

מקוניונקטורותאישייםרווחיםלהפיקהמגונה
היוםלמןכמעט ... "כך:הסופרמתארמזדמנות
באגרטלסדקאיזהנבעהלטאלברג,ילנהשנישאה

בעדוטפטפוהטוביםוהמיםהטורבינים,שלחייהם

נןלג~קןנמיכאיל

תלבנההגררארדיה

העיקריתהסיבההכלי.יבשרואה.באיןאט-אט,
שלהתחתיתכפולותבעיניוכמדומה,נעוצה,לכך
 " ..איוואנוביץ.'סוגייטאלברג,הכלליהמטהסרן

הסרןשלהאמיתיאופיוכיואפשר ,) 33(עמ'
כיאףילנה,שללאחיההיטבגלוישהיהטאלברג,

אתמבשרלצערה,שלאכדילעצמםזאתשמרו
(ובוודאיהפורעיםכנגדהעמידהכוחשלהתפוררותו

יושביםבתחילהשהריהאדום).הצבאמול Iאחר-כך
מבחוץ:שתבואלישועהומחכיםמעשהבאפסהכול
שכיריופעםהברית,בנותופעםהרגמנים,אלהפעם
לשוןבעלאדםטאלברג,מסנגל.מיומניםחרב

מבליחמאהגושבפיולגלגלהיכולחלקות
החמאהמרוחהצדמאיזהנקלהעלמזההשיתמוסס,

במרס,אחד,יום ... "קל.חישמקומואתשםומוצא
היושלהםההוזארים ...הגרמניםהעיראלנכנסו

וחבושים Iכל-כךמשובחיםסוסיםעלרכובים
מידהביןשטאלברגכך,כלשעיריםכובעי-פרווה

 .) 37(עמיהאמיתיים"השורשיםהיכן

לאטורביןבניויידרדר.המצבילךואילךמכאן
להציליש .מתפוררהכולבעודמעשבחוסריישבו
ואחרפטליורה,הקלגסמציפורניאוקראינהאת
מהאדומים.רוסיהאתלהצילהגדולה:התוכנית Iכך

יםהקציב Iחבריועםיחבור Iהצבאיהרופא Iאלכסיי
ואילו Iהארטילריהגדודמפקדמאלישב,אלהרוסים

כי Iלצייןומענייןחי"ר.בגדודסמלהואניקולקה
מונוליטית,ישותלכדיהלוחםהכוחגיבושלצורך
הלחימה,רוחושמירתאחת,משותפתמטרהבעלת

שורות,כמההלוחמים.הצדדיםביןהבדלאין
להעלותמטהקציןמנסהבוהאופןעלהמספרות

מאלישב,שלהגדודחייליבקרבהמוראלאת

אנשיבקא.שלבספרודומהקטעמזכירות
שלבשמוהחייליםנשבעיםששםאלאפאנפילוב;
משנהאלוףשלגדודוובעודכמובן.סטאלין,
מתארגניםהלבןבכוחאחריםגדודיםוכךמאלישב

ההתפוררות .שברחלורה,פטלישלכנופיותיוכנגד

הפור.נפלכייודעיםאינםהנציםמבפנים.באה
לאכייודעיםאינםהלוחעלהמתרוצציםהפיונים

הכבודאיןהרוסי"לאדם .עליולהגן'מלך'להםנותר
פורקההטמאןהימלך' .) 67(עמ' " ...מיותרעולאלא

מעטמוסריםשבספרהגידופיםשללזה.עולמעליו
-שיודעיםואלהזה.מסוגמנהיגיםשלמשפלותם

הםעליהם.חרבעולמם-מאלישבשלאנשיוכמו
בוגד.אותומכניםואףלמפקדם,להאמיןמסרבים
דבקותםהלבנה,הגווארדיהשלהקרבותתיאורי

נחישותםגםכמוהעיקשת,ולחימתםאנשיהשל
להצדיקנועדוכמוהאויב,בידישביליפולשלא
בולגאקובשלהאמיתיעניינואךהרומן,כותרתאת
הרומןשלתחילתו .ממנושנגזרומהאלוהיםהוא

דמותלושישאלוהים,להיותנחזהשםבכנסייה,
אללוש"פרח Iקורץאפילווהואגוף,והואהגוף

סופולקראת ;) 10(עמ' " ...שנסדקוהשחוריםהשמים
קודח Iמיטתועלאלכסיימוטלכאשר Iהרומןשל

לפניתפילהילבההאחותמעתירהמוות,בפצעי
אבלאם,שבכאןלאלוהיםיש Iכן-האלוהיםאם
עםשיחהכמגוללת-שקורץהבןלעומתזהכלמה

בכךאיןאךהאכזבה,למרבהסטריתחדמכרה,
טורביןלאלכסייהנראהבחזיוןמיעילותה.לגרוע
בגןהנמצאיםורב-סמלקציןלפניונגלים Iבשנתו

עםלושחיתהשיחהבפניומגוללהאחרוןוזה Iעדן
שלא'מוטבאומר,הואהכמרים,' תא"')!!(אלוהים
שהריבהם.אעשהמהיודעאיניכלל.לפניתזכיר

מאלה.גדוליםשוטיםתמצאלאכולוהעולםבכל
כמרים"ולאהם,ביזיון-ז'ילין Iלךאומרבסוד
תשובה,מעיןהםהללוהדבריםכינדמה ,) 97(עמ'

המאלף,לפרקבולגאקוב,שלדיןוחריצת
דוסטויבסקישלבספרוהגדול','האינקוויזיטור

אלכסייאחיובפניאיוואןמעלהשםרזמוב, pאהחים
הרואה Iישושלשובועללמחזהרעיוןמין(אליושה),

ובשמו.משמונעשהמה

הביןכידומהטורבין.לאלכסייל'גווארדיה',ובחזרה
שלבכוחוגםאיןמתי Iבאללעסוקלהניחישמתי
המוכהעגבת,לחולהאומרהואוכךלהושיע.זה

"בתקופתלטיפול:אליוהפונהאלוהיים,חזיונות
הזההעיקשהעיסוקעללוותרלךמוטבהטיפול

למיןאצלךנהפךשהדברהיאהצרהבאלוהים.
 .) 359(עמ' " ...להזיקכדיבכךישובמצבך ...בולמוס

כפירהשירישלכתבןרוסאקוב,עגבת,חולהאותו
להתפללומתחיל Iמטעמומשנההואגםבאלוהים,
לשבשמתחילהמחלתוהמתפורר.גופועלולבקש

איש Iשלובמודעלראותמדמהוהוא Iדעתואת
או Iהשטןשלמבשרושהיא,בחינהמכלמצליח

רואההואעצמוהשטן(אתהאנטי-כריסט.

בהיר"ערבכתוב:וכךישנו.רמזועודבטרוצקי.)

העירוניבית-הכלאאלהגיעספטמברחודששלאחד
העברייןאתלשחררההוראהובו ...חתוםמסמך
הכול.זהלחופשי.ולהוציאו 666מס'בתאהכלוא

ספקשוםבלי-הזההמסמךבגללאבלהכול!זה
שאיןואסונותפורענויותובאונתרגשו-בגללו!
ופרעות,ושרפותדמיםושפיכותומאבקיםמשלם,
בשםנקראלחופשישיצאהאסיר ...וייאושואימה
ואסילייביץ'סמיון-ממנווסתמיפשוטשאין

ביתקורתבעובירמזאמנם .) 85(עמ'פטליורה"
כריסטוס,אנטישלסמלוהוא 666הצירוףהלא Iהדב
יוחנןחזוןפיעל Iישוצבאותכנגדייצאאשר

נופלוהשטןהאלביןהאיתניםבמאבקהאפוקליפטי.
יהדותו.שוםעלורקהוא,באשריהודיהיהודי:חלל
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הקלגסיםמתיאורי'יהודון',עדיףאזאפשרואם
עמ' , 171(עמ'ביהודיםהמתעלליםפטליורהשל

כלפיהם.הכותבבתיעובלהבחיןנקל ) 371-370
היהודיםשלהעמדתםהיאמנוחהטורדת ,ועדיין

רוסיהאויבישלאחתבאגודהנפשםומבקשי
ואחריולפניוכאחרים,שבולגאקוב,אפשרהצארית.
לפורענויותסיבהמבקשאורוול>,ג'ורג'(דוגמת

שואבתכאבןנדמיםאשרהיהודים,עלהניחתות

א-להיקשומגיעוסוג,צורהמכללקאטאקליזם
אתםראוייםמשמע,-לכםמתנכליםפוסטריורי:

לכך.
ספרואתלקוראמזכירהב'גווארדיה'הקריאה
לאחרשנהכעשריםשנכתבבולגאקוב,שלהאחרון

כמובןהכוונה ,-1966באורוראה'הגווארדיה',

בראשונהבעבריתאורשראהומררגיטה,דוא,מן

השטןבמוסקבה","השטןהשםתחת-1969ב

כשטן,לפניםשנתפסולאלהמציגוולאנד,'החדש',
אתההופכיםפנטזמגוריים,חזיונותשלרבשלל

אינוהיהודיםשלמקומםוגםפיה.עלמוסקבה
הקדמון","החטאבזירתממשוהפעם, ,נפקד

כריכתועלשכתובמהמתוךהעולהבמשהואסיים
ומלחמת-האזרחים"המהפכההספר.שלהאחורית

קץ-הכאוסשלהתגלמותובולגאקובשללדידוהן
האימפריה,-זאתולעומת ...וחורבנוהעולם

 ,סדרבית,הם ,האריסטוקרטיהכבודהאצולה,
מחאתובבסיסעמדלזהדומהרעיוןאנושי",קוסמוס
 ,אחררוסיסופרשל ,הסובייטיהמשטרכנגד

 , 1970לספרותנובלפרסחתן ,סולז'ניציןאלכסנדר

מהפכה.אותהשלתוצאותיהאתבשרועלשחווה
אישורהיה , ' rארניםובאיוואןשלבחייויוםספרו
ברוסיההעונשיןמחנותשללקיומםראשוןפומבי

לזכויותלוחםשלשםלעצמוהוציאבכךהסויביטית.
כיוון.לכךלאואולם,המערב.ליקירוהפךאדם
עטרהלהשיב ,לפניובולגאקובכמוביקש,הואגם

המתבקשים.בתיקוניםהצאריםשלטוןאתליושנה,
המהפכהלתוך-1918בשנולדשסולז'ניצין,אלא

עבורואילואתוס,שללזיכרוןנכסףהבולשביקית,
 •חי.זיכרוןהואהצארשלטוןבולגאקוב,

עטוןאהרן

סיפורמספרמשורר

כתרהוצאתחיים,ספקברנשטיין:אורי

עמ' 257 , 2002

בשקט","הקוראיםבפרקהרקיאה,תולדותבספרו
לספירההחמישיתהמאהשעדמנגלאלברטומספר
החריג.המעשהבספריםהחרישיתהקריאהחיתה

 ,בקולקוראיםהיוקדם,ימימאז ,כללבדרך
אוגוסטינוסאחרילאוזן.הטקסטאתמשמיעים
פרוזהקריאתשלההרגלנשתרשהקדושהמכונה

חרשהמניעיםאמנםישבלבד.העינייםבאמצעות
נועדשיררקאבלהקריאה,בשעתשפתיהםאת

 ,ואכןסיפור?גםלאמדועבעצם,בקול.לקריאה
הפנימיתהאוזןכיניכרשביצירתםפרוזאיקוניםיש

חשיםוהםידםמתחתהיוצאלטקסטמקשיבהשלהם

שאוזנםוישכותבים,שהםהמיליםשלהמוסיקהאת
שלחיים pספהספרהכתיבה.למעשהשותפהאינה
שכבר ,משוררשלראשוןרומן ,ברנשטייןאורי

בהחלטהואספרי-שירה,הרבהידומתחתהוציא
אתאומרואניעימד.תיטיבבקולשקריאהספר

מקצבגםטובהלפרוזהישבעיניכשבח.הדברים
כשם ,טקסטואליהקשררקולאמנגינהוגםפנימי

כי ,וצלילומקצבמשקלרקלאישטובהשבשירה
בזיכרוןאותהלשמוריכולשהקוראאמירהגםאם

הואהפרדוקסהאמירה.נותרתועדיין ,שלוכמיליד
דווקאיכולתהמלואלמיצוימגיעהכתיבהשצורת
אחרת,כתיבהצורתשלבמבחנהעומדתהיאכאשר

המסגרתמןחורגתהיאכאשרלכאורה,להזרה

שם •כךעלמכברעמדובמוסיקהשלה.המקובלת
ואילובגרונו"כינורלוש"ישטובזמרעלאומרים

"שרים",כינורושמיתריאומריםבכינורטובנגןעל

שירה.שלצורההיאגםטובה,פרוזהמקום,מכל
פרוזהבהחלטהואהמשוררברנשטייןאורישלספרו

מתחזהאבל ,כרומןגדרמרהואטובה.
המתחזהלאוטוביוגרפיהבעצם,לאוטוביוגרפיה.

יתקשולאברנשטייןאורישלמיודעיולרומן.
באנשיםעושהשהואהשימושחרףלזהות,

עימהםובמגעיוחייובמרוצתשפגשקונקרטיים

האמיתייםבשמותיהםלפעמיםמספרהוא(שעליהם
לטשטשטורחלאאבלבשמות-כיסוי,ולפעמים

שבספק-הביזיוניהיסודאתהעקבות>את

אוטוביוגרפיהבכלגםאבל .זואוטוביוגרפיה
שהיהכפיהמספרחיי ,ביזיונייסודישאמיתית

ביזיוניתכתיבהשבכלכשםאותם,לחיותרוצה
וממכלולפנימהמציץהסופר-אוטוביורגפייסודיש

אתבונההואהחיצוניים,לאירועיםתגובותיו
הישויותמחומריגיבוריו.שלתגובותיהם
יותרלפעמיםאוהבהואשאותן ,בקרבוהמתרוצצות

 ,מפניהןמתייראאפילוולפעמיםפחות,ולפעמים

והםלזה,זהוזריםלוזריםעולמות,בונההוא
לפעמיםאהבה,ביותרלפעמיםביניהם,מתנגשים

במורא.פעמיםהרבהאהבה,בפחות

מתוךהסיפוריצירתבמיוחדלעיןבולטתהזהבספר
אלההמתועדים.האירועיםמןלא ,הפנימיהעולם

ולעיתיםהתהווה,שכבראחריאליונספחיםכאילו
נוצרלפעמיםוביה.מיניהמופרכיםהםקרובות
והסיפוראחרים,להיותיכלושהאירועיםהרושם

מנסהאינו(שובב!)והמחברסיפור.אותונותרהיה

הואכאילונראהאףולפעמיםזה,רושםלטשטש
הזיכרונותבכוח .אותולהבליטדווקאמבקש
ישויותמיניכלמתוכורבנשטייןאורימעלהוהדמיון
שלבכוחןמעולם.היולאאפילוואוליאינןשכבר
אדםמאותולגמריאחראדםלהיותיכולהואאלו
צץשהואאלהרואיםשאותוהרגע,שלההווה,של

"גםאוליחושב,הואואזלעיניהם.כלשהימסיבה
הנראהככלרקאינםהםגםלמראה,כפוליםהם

לספרות,גםאפשרויות.אינסוףמייצרוזהלעין",
האמיתי.הסיפורכאןהןהאלוהאפשרויותלחיים.גם

יכולאניהמוסיקה,מעולםבדימויהשתמשתיואם
המאזיןמתמכרמוסיקהבשמיעתכיולומרלהמשיך
סופהיהיהמהעצמואתשואלואינוהרגעלצלילי

שאלהסבךאתהמלחיןיפתורוכיצדהיצירהשל
ברנשטייןאורישלספרוזומבחינהנכנס.תוכו
מוסיקלית.יצירההואסיפורתיצירתמשהואיותר

הספרייגמרשלאחושב,עצמימצאתיקריאהבשעת
עלהזה,המיליםנהרעלהקץיבואשלאהזה,

הדימוייםשלהסימפוניהעל ,הזוהדחיסות
 ,האלוהמרתקותהאסוציאציותהאלה,הוירטואוזיים

אמת,לומרארצהואםועוד.עודהמוסיקהשתימשך
תמידלא ,בספרהקריאהלישהסבהההנאהבתוך
(מיהאקראייםהגיבוריםמןכמהשלגורלםהיה

אכפתבמסעותיולמחברשבזרמנויותר>מיפחות
אוליפאטאל",ה"פאם ,למשלנועה, .כךכללי

האלטרנטיביותהביוגרפיותשלושגםהאם.אפילו
מאשרבכתיבהכתרגיליותראותיעניינוהאבשל

שידועמשוםרקולאהאמיתית.מהןמיכתהייה
בדויות.כולןכיקטנה!)פרובינציה ,(הר
שאתאומראםכהלכה,שלאאובןשלאמקווהאני

מןלא ,בספרהקריאהמןשאבתיההנאהעיקר
ה"מה",מןיותרכאןחשובה"איך"עצמו.הסיפור

שלכזהבשפענתקלאניקרובותלעיתיםלא
אמרתיאנישלאחבל-לעצמיאומרשאניאמירות

הפנימי,הקצבהזוהמכשפתהמוסיקהוהעיקראותן.

הפרקהמילים.שלהזוהאינטנסיביותהזה,המרתק
המיםשדימוימענייןלמים.לים,מוקדשהאחרון

דוחקותמתפרצות,המיליםבקריאה.במוחיעלה
במקצבאלועלאלונופלותקודמתה,אתהאחת

וסוחףהמתערבלהשוצף, ,האדירהזרםמדהים.
סביבם.רסיסיםהמפזריםבאשדותהנופל ,הכול

 ,עמוד ,עמודחציהאלה,הארוכיםהמשפטים
שיממון.תחושתבלי ,וחציעמודאפילולפעמים
משפטיםכתיבתעלאוסרתהקונוונציונליתהחוכמה
תלויתלוי.הכולדברשללאמיתואבלארוכים.
כמוריתמוס,ליצורביכולתתלויהכתיבה.בכשרון
הטעמות,נשימה,הפסקותלספקמוסיקה,ביצירת

להםשאיןמשחקהמשחקיםהאלהבשיריםכמו
מהטקסטנובעהפנימיהפיסוקאבלפיסוק,סימני
המבחןעליו.שנוספוחיצונייםמסממנים,לאעצמו
שלספרויוצאהזההמבחןומן ,בקולבקריאההוא
כמנצח.ברנשטייןאורי

 •לקרוא!לרוץ
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הדלתשלבדידותה
הנטרקת

עםהוצאתדומסטיקה,ניצן-קרן:טל
עמ' 69 , 2002עובד

ברביםמנוקדתלרחובהביתביןהתקועההגדר
המזמינהתילגדרזוהילפעמים,ה. pדזםםם'משירי

שמתבקשרכיםשיחיםאלהולפעמיםלדקירה
בקו Iבגדרמאוהבתניצן-קרןטלעלה.מהםלקטוף
תצלוםכלכמעטולכןלפרוץהאינטימישביןהתפר
"דלתותשהיאוהדלתפניםתצלוםעםיתכתבחוץ

בהשישבמשפחה,הבכורההילדהתהיההרבה"
אינההארכיטקטורהמיד:ויאמרוטלטלה","העדר

נפשית.ארכיטקטורהכלקודםהיאחומרית,רק
שהביתאחריהפיגומיםאתמשאירהניצן-קרןטל

הארס-פואטי.המלטבשאריותמרוחיםואלהבנוי

והכפותהכפיותו"כלילדיםחתולה,מערבבהבית
בסכין;ויסקיעםקפהלערבבבכיור/טבועות
לכאורה,שבת'),('עונגולסגור"למיטה;לחזור

המיליםבאותאלהבתוךאךעונג,ואפילושלווה
במקוםהתפאורה.אתומצמררותו"סכין""טבועות"

בסופויבואורטיגו',עם'נוקטורןבשיראחר'

 /הבוקר.ריצ'רץ'אתפתח"עורבהנפלאהתיאור
מיואדישה",חפהנשימתם;מלאהילדיםחדר

יוכללאהרמוניתבמסגרתהרגעאתלמסגרשירצה
שניקבומהארגוףקודםשנשמעהמהצעקהלהתעלם

האידיליה.דפיאת
הנוסעהנוסע.הואשלוהגיבוריותר.סוערהרחוב

מחוז,איןחפץ,ש"איןיודעהואאלטר-אגו.הוא
('הנוסע:לתזוזה"תזזיתביןהפוגהלעתים;רק

חזקהברגללוחצתזושתודעהברורהרווי'),בחושך
הרחובממתקישעלברורהגז.דוושתעליותר

הרעל.מכורבלבתוכםאך Iהצלופןעטיפתמבריקה
נטרקה"הדלתמטאפורה.רקאינההגדרולכן

בבוקר',בשתייםב'נוקטורןתכתובהיאמאחורי",

בעולם"אישאיןבחוץ;איש"איןתגידכךואחר
איבדהתפרקוירוי",ללבלהיכנס/רוצה"אניאו
שגםיודעתניצן-קרןשטלכיווןלדעת,חוטיואת

מנגניםשבובביתושגםבית,יששבנוסעיםלמיואש
 .מיתרפעםמדיפוקעכינורות
הילדהשירה.לגברתכיסאגםמוצעהזהוברווח
אחת,ידמשנתה.קמהוילדה')צהריים(ב'אחר
 ,"תא"שיר.מדפיסהשנייהאותה,מלטפתאימהית,

השיראתלכתובלי"מפריעההדוברת,להתגיד
הרצוןלביןללטףהרצוןשביןהדו-קרבעליך",
ואלהמרגשותבמיליםנגמרליטוףאותועללכתוב
ב'שיר Iאוהילדה.פניעלרבהבאהבהקרתמתוקת

העילגות;מילדתיפי;ךאלנוטלת"אתידידות':
 ,מרה":"שעהגםחןאותועםויחדחן",אבניוהנה

השעהמבשרהכסותאתקרעה;היא"בלכתה
מוטב /ה,ירה./תשתוקלזכרה?/שיר /המרה;

יכולהאינההשירהכפירה",דבריכמהשאקרא;

היכולתחוסראבל , tהמרה'השעה"בשראתלהסתיר
לסמןצורךמעיןהגנה,מנגנוןמעיןזהושירה.שווה

,ומסטיקה
-קרזןניצטל

00 

לרמשיהופךשבמראותהחזקשגםהתחושהאת
אתלעקוףאפשרהנייר",על"מקרטעיםמילים

המערותאתגםמצלםשהשירכיווןהזההמנגנון
בשיר Iובכלללנוף.המכוונתמהעיןהסמויות
במחרוזתנוגעת/את"בחלומךכותבת:היא'עדיים'
אניכשוהם".משחיריםהזכים;וחרוזיהטורקיז;

התכוונה"חרוזיה"במילהניצן-קרןשטלבטוח
האלההחרוזיםאתניקחאםאךהמחרוזת,לחרוזי
יהיהאפשרשיר'חרוזיהיוכאילולגעלהםונקשיב

השחוראבל Iהטורקיזמשחירדבזםpיםםהשגםלומר
 •הקסם.כלזהשוהם.שווהשלו

סומקרוני

נוגע,כןנוגע,לא
הכוונהבסדו,

הספדיהמבינה,אניבגוף-גרוסמןוריד

עמ' 250החדשה,

הראשונהבנובלהקורהלאמופלאחסדשלנס
המלצתוהכתיבה,תועפותעוזרותלאשבספר:
עטיפהדשעל Iפרימנחםהקבוע,העורךשלהחמה

הגדוליםהספריםבאחדחדשההעזהבדבראחורית,

לאהאחרונות,בשניםהישראליתהסיפורתשל
מפגןשכולההזאת,ההישגיתהסיפורתאפילועוזרת
גדותיה,עלגואה Iכשרוןשופעתכתיבהשלעצום
מקטעיהבכלבשלמותמשוכנעכשאינךשגםכתיבה

היאשבוהמרגשבמתחמרשימההיאבאמיתותה,

תעניתאמןשלצירוףכמוהמילים.אתמחברת
השיאמיצגאתגרוסמןעורךמיומןוקוסםמיוסר

לאורךכאןמורץהמופלגכשרונוואולםהנוסף
הקודםברומןעצמםמיצומהםשאחדיםמסלולים

"אטרף"הנובלהשלשאולהםכ'ן.ל'שתה"שלו
הגבריםדמויותשלהמתארקוויאתאליומנקז

גרוסמן:שלהרומןיצירתאתהמאכלסותהמוכרות
אכולאךלכאורה,מוניטיןובעלמצליח Iבכיר

שלהפרומיםבקצוותמרוטמבפנים,ומתפורר
הכלליתהתבוסהאתמסכםהואהמותשיםעצביו
גבריגיבורהואשאולהאישות.חייערכתשל

עצמידיוקןגםמהבמידתכנראההמהווה Iמקובץ

הקלושה,הזכריתלדמותתרבותיארכיטיפמעיןוגם
העולהואינאונות,עליבותכדיעדהמרוטההכנועה,

ידה.עלוהמשווקתהחדשההעבריתהספרותמתוך
אופייני'מזוכיסטיריטואלכמכוחגמורהבהתמסרות

החושניתזוגתושלאהבתהסיפוראתחווההוא
מפתה,זרכמיןלחייהםשחדראחרלגבראלישבע,

מןארדיטילגבריאלרחוקרוסיגלגולאיזהכמו
מרישומיומגיחכמושאוליהושע.א.ב.שלהמאהב

התרבותמגיבורי-שולץברונושלהגרוטסקיים
אתמשדרהואוכמותו-גרוסמןשלהמוקדמים
הסכיןבנעיצותהתאהבותהואתהזכריתהכניעות

זובהם.המצליפההמושכתהאשהשלוהסיכות
הטיפולית,האשהוהיעילה,הטקסיתהאשה

"האשההפולחניתהנקבהוהנערצת,המחושבת
אבודששאול ) 11(עמ'וההחלטית"והיפההגדולה
בלעדיה.אחיזהוחסר

האשהבבגידתה,נפשואתשואלשהואהאשהגםזו
ערכתתחזוקתלצורךעצמהאתלושמשאילה
הרחקחרגהכברוברגשותיהבגופהאךהמשפחה,

עלמדדהנמצאהואבפתיחהמידולפיכךמתחומו.
ייאושופרימסתוריתמתאונהומוכהחבוטקביים,

הנקבימאז'ור"ה"פורסנוכחכולורופס Iהמתגבר
זורעייתו.שלהמתעתעתובגידתההמרגורלופרי

עינוגאתלוהמעניקהלכאורההמושלמתהאשה
 .המיוחלהאומללות

תפאורתאתהזאתבנובלהומעלהשבגרוסמן
המעיקיםהתחזוקהאבזריעלהנישואיםחייתיאטרון

("והציעההעבריתהזוגיותתעשייתאתהמרכיבים

וירקותפרותגם ...שהכינהמהכריכיםלשאול
וחריץ'דנובה'ושנילה,היוחומותוביצים-קשות

השומשוםגירתנעומלאהוקופסה ...קממבר
הקוראנמצאובהמשך ;) 27(עמ'שלה"המפורסמות

החייםבמחזוראפילושישהקטן"העונגעלמדווח
המקדמות,ותשלומיהמע"מ,חישובישלהריתמי

והחלפת ...החיסכוןלתוכניותהחודשיותוההפקדות
אל ) 43(עמ'בשנה"פעמייםבברזיםהמיםמסנני

כהלכההמתוחזקתהשופעתהזוגיותמפרטמול
התת-עוריהמיקרוסקופאתהמחברמעמידלכאורה

לצודבמאמץהגוףאללפלושהמבקש Iהמשוכלל
שלהמיוסרותנפשותיהםאתמעבדתיבאורח

והמטבחהסלוןמוצביםהאחדבקוטבוכך .גיבוריו
והנעלמת,הבוגדתהאשה Iהשניובקוטבהזוגי

 1הרץהגיבורעלנוסףאלתורכמיןפההמופיעה

הזוגיתהמלכודתמןלחרוגהמבקשהבורח, Iהנעדר
שמחוץאקס-טריטוריהעבראלמזההלאה-

הזהותתעודתוהתרבות,המשפחהלגבולות
נקלפתהקרועותעיניו"ומולהמוכרות.והשכונות
המשותפים"חייהםעטיפותמכלבמרוצתהאלישבע

עינוגיכלאתכמפיקנדמהשאול ,) 41(עמ'

באוזניעורךשהואהווידוימןהאפשרייםההיאנחות

שלהמשונהבגידתהדברעל Iאחיואשת-אסתי
השדיים,ונפלאתוהשקופההתמהרעייתואלישבע

כלכנגדהשקולעינוגלספקבודילבדושחזה
כשומרתחוץכלפישנדמיתמיאחרות,נשיםאהבת
הביתשלהמולקולות"מיליארדישלהחותם

כבוגדתבווידויושנחשפתומי ) 45(עמ'והמשפחה"
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לשעוןשמחוברתאחתופרפקציוניסטית,סדורה
כבראחרגברעםשלמיםחייםה"מקיימת Iויצרישר

בכלדקותוכמהחמישיםבמשךלפחות,שניםעשר
 ,) 57(עמ'יום"

הקריקטוריסט-לפאולאלישבעשביןהאהבהסיפור
הגםגובה,צובראינומריגה,האינדיווידואליסט

הצהובההקדחתמיציכלאתאליומזריקששאול
הדינמיקההחושניות.והזיותיוקנאתושלוהמיוסרת

הנובלה,לאורךהמתפתחתהיחידההמשמעותית
שביןביחסהיאקשה,תקיעותשלבסימןשעומדת

הדרוכה.המאזינהלאסתיהכפייתיהמתוודהשאול
אסורלמגעמהחששכדיעדונטעןהולךזהציר

את"והרגישה-הגדולההבגידהלסיפורמקביל
בתוכה,זרעששאולהקטניםהנחשיםהתפתלות
פריחתואולם ,) 105(עמ'שלה"אלהעםמזדווגים
המופרכותמןהקוראאתלחלץכדיבהאיןהאהבה

הקטעיםומןגופהובחיראלישבעמעללישל
שמוקםהחיפושיםמחנהאתהמתאריםההזויים,

הנעדרת.הרעיהבעבור

בעליל,ומרגשמופלאחסדפרינסזאתלעומת
רקעעלודווקאהשנייהבנובלהמתרחשאכן

יכולתויותרעודכאןבולטתקודמתה,שלחולשתה
כלאאתלפרוץלהתחדש,גרוסמןשלהמרשימה

במבוענגיעהלכללולהגיעהמעייפתהמשפחתיות
חללהפורץוידויישכאןאףרעננה.השראהשל
מופיעהפהואףמיוסרתמשפחתיתתקיעותשל

ערגותשלחושניכמוקדהמופלא,הזרשלדמותו
במסעהמחברעוברכאןוגםכפייתיותוקנאות

בגופןהמובאיםכתיבהערוצילשנימבעדדילוגים

יחסיעומדיםהזאתהנובלהבמרכזואולם .שונה
שמכונניםהחושנייםהמגעיםכאשרהורים-ילדים,

לסבילכיווןפוניםהצעירהדורנציגי
הורים-בניםלצירשהמעבריתכןוהומוסקסואלי.

מןהזההטקסטאתמחלץהאחריםהיחסיםולערוץ
איזהלוומעניקהאישותבחייהדיוןשלהתקיעות

השבהצעירהסופרת-רותםחיות.שלחדשמרחב

שהיאחוליםביקורלשםבלונדוןפנימיתמירידה
באוזניהמקריאההגוססת,אמהניליאצלעורכת

מיליןפסח
1עצמיעםמתייעץאני

:ךן.
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המשוניםהיחסיםחידתאתלפענחהמנסה Iסיפור
היתוםהנערחריג.נערעםשניםלפניהאםשקיימה

שראהיום,קשהאבבידיליוגההמורהאלהובא

במכוניהרווחמהסוגמסאז'יסטיתבטעותבה

שזובתקווההמרכזית,התחנהבסביבתבריאות

נקשרתליוגהשהמורההגםואולם .לגברתהפכו
מתוךגופועיסויעלטורחתואףמאודאליו

במסלולמתפקדתאינההיאאינטימית,התקשרות
הקצרהאהבהוסיפורהאבבושחפץההכשרה

הקריירהסוףאתמסמןהנערלביןבינהוהאינטנסיבי
הנפשיתהתדרדרותהראשיתואתליוגהכמורהשלה

סופנית.במחלההמסתיימתוהכלכלית,
 1יצירתומרביתולאורךהללוהנובלותשתילאורך

ואמצעיםזוויותשללשורהמבעדגרוסמןמחפש
הנפשבנימינגיעהלושיאפשרההצצה,סדקאת

אחרהזההחיפושהגוף.לביןשבינהברווחהשקופים
והנובלהשוניםאופניםאצלולובשהשקוףהעור

נוספת,פרספקטיבהכמעיןהיוגהאתמציבההשנייה

הנעלם.בסדקלהסתכלות Iיותרואווריריתחדשה
מערכותשלשורההבוחןרגשית,מרתקטקסטזהו

יחסיםהמקיימותלמלאנירותםביןטעונות;יחסים
הומוארוטיבקשרהנתוניםלרעוהנערביןלסביים,

במיןהלוקההבניםדורביןדתית,בפנימייהאסור
אתוהמכלההמחוספסההוריםלדורכרוניתיתמות
הלבובצ'אקרתהנובלהבמרכזואולם .עצמו

גחליוהמורהשביןהיחסיםעומדיםשלההרוטטת
הגדרהשללגבולותיהמחוץהנמצא Iהנערלבין

גברספק Iמצרינסיךכעיןוהואסדורהמגדרית

השמש~רכתביןללוטוס,האסאנותביןאשה.ספק
מרגשבאורחלטוותגרוסמןמצליחידיים,לעמידת

ליוגההמורהשלהנואשהאהבהסיפוראתממש
הואכך Iאותולהושיעמבקשתשהיאשככל /לנער

הקבועהלדמותמסביב .הקרבארנונהעלמאותת

ניליחגהלאהבה,הצמא Iהנצחיהמתבגרשל
וההאבדותההארהמחולאתהוותיקההיוגיסטית

הפסבדו-בפוזותנחשפתשהיאוהגםנשמתה.של

והכאילואדמהאמאליהנדמהובתנוחתשלהגורו
היא Iמהודווהשיבההחדשהעידןובקלישאותהארה

בקטעיבמיטבוגרוסמןאנושיותיה.במלואנחשפת

בשיחותוהיתוםהמתבגרשלכהיהחב
שנערכותהנפש,בנימיהנוגעותהאסטרונאוטיות,

מוזרבלהטפתאוםטוען"הואהמורה;לביןבינו
(עמ'פילים?"טורפים.שפיליםקנטרנות,ובמין

הרגעעלשלוהמפליאההתיאוריהגםועיין ; 201
האווירמןבמתנהעפההיאשבוהציפורבחייהיחידי

ההנחה,וכןבכנפייםהזמןכללעשותשתצטרךמבלי

כושים).הםההודיםלפיהכשלעצמה,המעניינת
משוכנעאיניכללהנובלה,שלכותרתהאףעל

יכולתועיקראלאבנפש,אובגוף,מביןשהמחבר
הזוהאחרונהביצירהשניהם.שביןבסדקלהסתנן

את Iניליאתשזורקבאופןתוכואלנכנסהוא
למשפחהשמחוץ Iאחרמקוםאלהקוראואתהנער

ההארותמןהרחקאפילולשפה,מעברולתרבות,
הנער,עםהפגישהאחרישכןהיוגה.שלהמהוללות

תועיםוהמומים,זרוקיםוהקוראיםנילינותרים

צריכהטובהשספרותהאבודההתהייהבנקודת

היההוא ...פרשההיאהמקרה"אחריאליה;להוביל

לעשותגםשהפסיקה ...שלההאחרוןהתלמידבעצם
אקראיות.עבודותמינימכלאזהתפרנסה ...יוגה
מכרהכךאחר ...לציורבקורסיםדוגמניתחיתה

והסופר ;) 208(עמ'זקן"צייראיזהשלציורים

נוסחיאתתדירשמחברהעורךוגםוהקוראוהמבקר

לנטושככה;לעשותלפעמיםצריכים-העטיפות
מזדמנות,לעבודותלעבורהמקצועית,הספרותאת
המורה,שלהזההאבדוןאתלהרגישמובטלות,חצי
איבדהוכשמצאהלהושיעומישהוחיפשההזמןשכל

 •הכול.
שיאלי

9 
 2002אוקטובר



 sו:ו(
1 ~ ~ 

אלוהיםעלאציו,לופדיה

מאנגלית:האלוהים,עירדוקטורוב:א"ל
ביתןזמורההוצאתיחיל-וקם,מרים
עמ' 330 , 2002

אתלתאראפילולהתחילנוכללא I"אלוהי
דוקטורובא"לממצהכך- ) 259(עמ'עוולותיך"

הדתיותהתפילותתחתהבאהפנייה Iלאלפנייתואת
האלאתומקלסותמשבחותהמהללות,הפורמליות

מעשיו.ואת

עם(אוליהאולטימטיבילרומןכאןנערךדוקטורוב
ומחקריוידיעותיואתכינסשבונובל)לפרספזילה

באלדןהואאלוהים.עלאנציקלופדיהלכתיבת
ומכלהבחינותמכלוהקוסמולוגיהאונטולוגי
הפילוסופים,בפישםהואהדיוניםאתהאספקטים,
וההיסטוריההטבעמחוקריהפיזיקאים,התיאולוגים,

ביהדות.והןבנצרותהןבקודש,המשמשיםועד

בקריאתמשיבואנישואליםאתםכישוף?זהו"האם
הוא ,) 234(עמ'מדע"זהו Iיותרגרועשזהיאוש

שביןיבחסיםהבוראשלאצבעותיוטביעותאתמציג
באמצעותובוחןמעייןעצמם,לביןהחייםבעלי

ביןההיסטורייםהמהלכיםאתהאתייםהעקרונות
אצלוזוכההיהדותהעולם.מלחמותבשתיהלאומים
מיידעואףרביםעמודיםלהמקדישהואלבכורה,

שלה.הקודשעבודתשלבפראקסיסקוראיואת
מידהבכתיבתולמצואאפשריהודי'הסופרומהיות

מיסיונריות.שלמבוטלתלא
מקיבלותעלילותכמהטווהוהמחבר'המספראוורט,

אחתמתפתחתמעלילהמנתרכשהואוצולבות,
(ע"שללודויגמקדשיםאחדיםפרקיםלרעותה.

האחרוןהפילוסוף Iויטגנשטייןבטהובן)ואןלודויג
 1ללשוןהמציאותביןלקורלציהשטוען ,-20הבמאה

העולםמלחמתאתגםדוקטורובמתארהשארובין
נטלכאילופלסטי'באופןובאנגליהבצרפתהשנייה

עלקובנולגטומוקדשיםארוכיםפרקיםחלק.בה
הנערחייאתהמתעדיםלפניו'שנחשפויומניםפי

הכפייהעובדיביןכשליחששימשג'ושועהיתום
המסופרזהעלהכתובהסיפורשליתרונואת .בגטו
האירועיםאתלהעלותבוהדוחקהדחףואתפהבעל
הדףעל"סיפור : 221בעמ'מעלההואהכתבעל
זורמיםשחיינומודפס;חשמלימעגלכמוהוא

הרפה;יכולתנואתמעוררשמסופרסיפורדרכו'/
שלנו",לאבגופיםחייםלחוש

פלילימעשהאחריעוקבתהמרכזיתהעלילה
ומפגישהאלוהיםעיריורקבניוהמתרחשמתמיה,

בלומנטלשרהלביןהנוצריהכומרפםצ'רליבין
הלילותבאחדהיהודייה.הקונסרווטיבית"הרב"
סימרתיכנסייתשלמפתחההגדולהפליזצלבנשדד

המתרוקנתמבהטן'שבדרוםהאפיסקופלית
עלהצלבמתגלהמעטיםימיםכעבורממתפללים.

מישהםהאבולוציונרית.היהדותשלהכנסתביתגג
אוהכנסתביתאתלחללביקשוזדוןכוונתבעלי
יהודיםאורתודוקסיםבריוניםהכנסייה.אתלבזות
במצוותהקפידולאשבוהכנסת,בביתכנראהחיבלו
מדעייםיסודותעלהיהדותאתביססואלא

פםההומניסטיים.הערכיםאתוהטעימוורציונליים
האלמנה,בלומנטלבשרהכצפוימתאהבהכומר
אתומבקשוהאוטונומיתהשלמהבאישיותהנשבה
כדתהיהדותאתדוקטורובמרומםוכאןידה.

לולברואומבקשמתגיירפםהאבאוניברסלית:
ההיסטוריות.מעוולותיושייסוגמתוקןאלוהים

קשהאפילוהואקל'ספראיננוהאלוהיםעיר
תיאוריבכושרשניחן ,) 76 (דוקטורובלקריאה.
רגיםים 1דנאילפסרהמשוררים,ח<יימצויןונרטיבי

פרקי-לעיתיםגחמניבאורח-בומשבץועוד)
ידועים(מזמוריםהסטנדרטשירישלקבציםהגות,
מרהיביםתיאוריםבצדברזל)צאןלנכסישהפכו

עשתהיחיל-וקםמריםוהמתרגמתיורק,ביושל
 .מאודיפהגרםתרעבודת

אורחעוברכל"ולכןהאלוהים.עיר-יורקביו
בשר'דק Iבשרעבמוזנח,אדםכלהזאת,בפינה
זראוממלמלאוצולעאוגרוםאושמן'מוזר'

מאיים,כפרחח,ומהדסשיערירוקאולמראה,
ביוהוא ...רואהשאנימנוחםלאכועס,משוגע,

בדיוקהזאתלפזורהשייךשהואשפירושויורקי'
שלנוהגדולהמתפרץהניסוימןחלקוהואכמוני'
לעולםלהגיעשמטרתואוניברסליסטית,בחברה
דברכללהיותיכולאחדכלשבואומות,ללא

פלניטארית.היאהזהותותעודת
הארנקעללשמורצריכהשאינךאומרשלאמה

 • ,) 17(עמ'גברת"שלך,

אורייןיהודית

בגידות-בדיםסיפורי

ובגדים

שלהשחורהשמלתה :אלטרסאלון
הספדיההמאוחדהקיבוץהוצאתאודליה,
 2002החדשה

"מהרביקוביץ:דליהכותבת'הבגד'השירבסיום
/תפרובוער.בגדלךתפרואמרה,'היאאיתןיהיה

אתמה/אזיודעת.אניאמרתי' Iבוערבגדלי
לאאתהאם / 1להיזהרצריכהאתאמרה,עומדת,

אמרתי'יודעת,//אניבוער?בגדזהמהיודעת

בוערהבגדאמרה, Iהבגדאבל .להיזהרלאאבל
אומרת?/אתמהצעקתי,אומרת,אתמהבאש.;

הבוערת."אביזוהריבכלל'בגדעליאין

שלחיהאתגםהולמותאלושירשמילותנראה
מושאאלטרס,אלוןשלהשניספרוגיבורתאודליה,

מספר Iאמירשלוכתיבתוהקשבתוהתבוננותו'
היאגםבוער","בגדתפרולאודליהגםהרומן.

לצעוק,חיתהיכולההיאוגםלהיזהר"יודעת"לא
עלי"אין :המיליםאתהרומןסיוםעם Iבדיעבד

הבוערת."אביזוהריבכלל'בגד
אודליה"שלהשחורה"שמלתההספרכותרת
השזור Iבספרמרכזיכנושאהבגדעלמצביעה

היחסיםמערכותואתהדמויותאתמאפייןבעלילתו'
רבהבמידהומטריםהרומןנושאיאתמעצב Iביניהן

סיומו.את

כאשרהיאהבגדיםמוטיבשלהראשונההופעתו
אתמזמינותוהמחרימות,המוחרמותהדודות,

כדיהמתה,אחותןשלילדיהואבשלום,אודליה
בחדרנעלמה"ונטהשמלותיה:אתלהםלמסור
שמלותערימתכשבידיהמשםוחזרהשלה,השינה
ואחתנורא,חגיגיתשחורה,אחתלהפליא.יפות

ממשיכחולותשתייםגםוהיושיפון.מבדאדומה
אמאשלשמלותאלה ...עשרבערךשםהיו ...פראי
זהעלחזרהומידבאיטלקיתליאמרההיא Iשלך

אתשהבנתיבטוחהלאהיאכאילובאנגלית,
צעירה"בחורהכשחיתהאותןלבשההיא ...דבריה
נעוריה,עללאם,המטונימיותהשמלות, .) 44(עמ'

ובמותה,שבחייהוהמסתוריןנשיותהיופיה,

גילנקודתבאותהעכשיוהעומדתלבת,מאפשרות
פניהאתלהחיותאותן'כשלבשהאמה,עמדהבה

לבקשהבהתרגשותמגיבההבת"הנעלמות",
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אותן"לבשתיהמתה:האםשללשמלותיהלהיכנס
כמוהרגשתי ...לגמרילזהנכנסתי ...זואחרבזו

למחרת, ,) 45(עמ' " ...אושרמרובריחפתי ...נסיכה
הם ,שבמלוןלחדרםוהאחותהאחחוזריםכאשר

האםשמלותאתבחמת-זעםגוזרהאבאתרואים
שתירפאים?רוחשאת?חושבתאת"מיוצועק:

הקללותאתללבושלךנתנומטרייססההמשוגעות
האסוןאתשלךהגוףעלשתלבשירוצותהןהאלה,

 .) 47(עמ' " ...הזה

אודליה,שלחייהסבךאתבמוקטןמכילהזואפיזודה
במידהוהמנמקלהיחלץמצליחההיאאיןממנו

מחיהאמה,שמלותאתכלדבשהסופה.אתמסוימת
האם,שלהמתגופהואתהנעלמות''הפניםאתהבת

הסימביוזיהקשראתבגופהצורבתובה-בעת

ומולהאם,אחיותשלבעידודןשביניהן.והאנלוגי
מנביחההיאאחיה,שלוהמהופנטותהמשתאותעיניו
שהיאבעתתחושתהאמה.לביןבינההדמיוןאת

נטול ,אפיפניאושרשלהיאהשמלותאתעוסה
ממנהבחייה,שיאחווייתהמסמןגבולות,

המר.לסוףעדהנפילותזואחרבזותשתלשלנה
בשנית)(שנישאהאבבידיהאםשמלותהשחתת
לבתה,האםביןהקשראתלנתקרצונועלמעידה

המתה.האםאתולהשכיחלהדחיקניסיונותיוועל
האםביןהניגודאתזואפיזודהמבליטהכןכמו

בעודהחיה.האחרתה'אם'לביןשמתההביולוגית
האחרתמיוצגתובעלומיה,כיופיהמיוצגתהראשונה

גוצה,כמעטנמוכת-קומה,החיצוני:בכיעורה

סנטרה,עלגדולהשומהמרושלת,תסרוקתה
משוכפל ,תעשייתיבגדהמתבגרתלבתהמציעה

יחו.דכלוחסר
מעלימהאודליהברומן:רווחהשקרמוטיבגם

אינההיאובכללנשואה,היותהעובדתאתמאמיר
מעלימיםאבשלוםואחיהאודליהמלשקר.נמנעת
המפגשואתלדודותהנסיעהדרבאתומאשתומהאב
ומאשתומהאבהאםשמלותאתמסתירים ,עימן

שללתחפושות"שמלותהכינויתחתהאחרת
ומסתיריםגורלןאתמהדודותמסתיריםפורים".

אודליה.ידיעלשחזורןדבראת
התחליףבמוטיבגםגםנקשרהשחזורעניין

בפניקייםלאדברשוםברומן:הרווחוהשכפול
המקורייםהדברים .ובבלעדיותוביחידותו ,עצמו

נעלמים,לאהםאךמתכלים,והאמיתייםהטובים
השמלותפחות:וטובדהויבהעתקמשוכפליםאלא

יכולהאינהאודליהמשוחזרות.כךואחרהנגזרות
אתמעבירההיאהמת,אחיהשלמבגדיולהינתק

ואחר ,ולאמירלההמשותףהבגדיםלארוןבגדיו
ודוהיםמתבלים ,השכונתילמשוגענמסריםהםכך

וחסרתהמיוסרתהווייתונשתלתגם(כךהכר.לבלי

והמתה,האהובההאםבמקוםבחייהם.)המנוח

ולאודליהלאמירגםדהה.חלופית,אםמובאת
לאחרמסתיימיםאלהואףשניים,נישואיםאלו

בפרידה.קצרהתקופה

בהיבטגםקייםהזהההשכפולאוהתחליף
רבומןמהדהדותלמשלכךרבומן:האינסרטקססואלי

'החתונהעגנון:שלהמוכרותמיצירותיושתיים
משתתפיה,מיעוטעלואודליהאמירשלהעלובה'

הצורךהחופה,מוטותאתשיאחזוגבריםהעדר

הנוגהוהאווירהאליההבאיםאתכספיתלתגמל
ומעוסתהעלובהחתונתםאתמזכירהבההשלטת

"הרופאבסיפורודינההרופאשלהמשתתפים
עליבותמסרימההטקסטיםבשניכאשרוגרושתו",

הקרבה.הפרידהואתהקצריםהנישואיםאתהחתונה

המתבטאתהמתה,אמהזכרעםהבתשלהתמודדותה
הנובלהאתמהדהדתהאם,בשמלותהשארבין

אודליהשלביתהימיה"."בדמיעגנוןשלהידועה
ובואחיה,התאבדבומותה,אתאמהמצאהבו

הירח'עיר'רחובנקראשלה,מותהזרעינטמנים
שמצאה ,אתרתרצהשלשיריהספרלשםבדומה

ומטריםוהמהדהדברורות,בלתיבנסיבותמותהאת
אודליה.שלמותהאת

 :אודליהבחיישוניםמצביםגםמאפייניםהבגדים

בדיכאוןשוקעתהיאכאשראחיה,מותלאחר
ודהויה.כחולהפיג'מהלובשתהיאובאנורקסיה,

במערכתרגיעהוישנהבהמאוהבאמירכאשר

ומפתיםמתוקיםבגדיםלהקונההואביניהםהיחסים
לפניקצרצרה.וחצאיתורודהבטןחולצת-

 .לאשתוהכלהשמלתאתלבדואמירקונהנישואיהם
זההואברומןביותרהמרכזיהבגדכיספקאין

אודליה.שלהשחורההשמלה-בכותרתהמופיע
שלהידרדרותהלתהליךמסונימיתזושמלה

עלהמתה,האםשמלת ,כאמורהיא,זוהגיבורה:
תחליףבבחינתברכישתהששיאםהשונים,גלגוליה

קיוםבתוךתמורתהאתהמשיגההבת,ידיעל-דהוי
אודליהמופיעהזובשמלהלבושהבכסף.מיןיחסי
(המספר),אהובהלהרצותאמורבובאיטליה,בכנס
לגופה,הצמודשניעורבבחינתלובשת,היאואותה
ואחיה,אמהבעקבותמותה,אלפוסעתהיאכאשר
האהבה:שלבכוחהלהיגאלהצליחהשלאלאחר

חזייה.לבשתילאלגוף.ונצמדהנרטבה"השמלה
שליהרגלייםלהתקדם.המשכתיתחתונים.לאגם

 ...ליצרבוהעינייםהבוצית.בקרקעיתנגעולאכבר
לשחות"יודעתלאשאני ...בדעתםמעליםלאהם

 ,) 203(עמ'

אודליהשלהבוער'ה'בגדהיאהמתההאםשמלת
 •חייה.בסבךשנתפרה

אדיבי-שושןאסתר

 s 1:ון, 1
ן~
~ 

חציוrסומקרוני

ו~לפלךמריל  ::r .דורמשחמאנגלית:

החזק

לףם p:שףם~ין~ם

ד.ק Qם ףי~~?
מזלנרשתהיהאפשר .נ;

:• : T :• • ::• -ז-

 ן~-י~-ל~·ףtזלא. ר~~~ן
ף. 9 י~~~מקא;ת;ם?~ן

נכסזהף

 .ל; ה~;,~~ין

:p ~לל~ת ף~~~~גכ~י
 ר~~~ :ףי~;נ~~ל f~ת ~י~~ן
כלעללהצהירתצטוה

• : -:• : -: • -T 

:ךף~תlכ~~יסיף, 9 ~~

 .ל~~סל~יס

נ;ק~.ןהף

אףלי 'יל~~
כלףםשףםמשל.

T T : 

החללכמ;שלםאינ;
•• •• T : T T •: 

נאויר
T :-• 

 •א;ת;ח;צהשאתה
:• -T :• 

~םף. 7 ~ןהףא
 .נ;~יק qגכ

ממשיהלא-ידועהלא-ידוע.אתמארגפותהאצבעות
הסוד.אתמאירמסתוריאוראבלאפל,הכיסמאוד.
אותושחוצהמיחלל.ואולימשלסמל,הואהסוד

אותו.רואה

אותושלהמטאפוריבריהוטהואהשירשלכוחו
המתבונן.בעיניתמיד,כמושהכול,ובתחושהחלל,
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אמצעוניאתלהציל

 ,כרמלהוצאת ,אמצעוניפורת:לוייורם
עמ' 132 , 2002ירושלים

בבהלה.ברל'האותיטלטלקום!"קום! Iני"אמצעו
שינה.מתוךשאלתיקרה?"קומקום"מה

רע.דוקולוברל'האמרמוזר"חלום"חלמתי
חלמת?"קומקוםמה"על
פיל".עלאף"על
שלך?"פילעלהאףנראההוא"איך

פיל".עלאבל Iארוך-ארוךאף"בצורת
אליו.והתקרבתיאמרתי"מפחיד"
לזה.זהמתקרביםתמידאנחנוכשמפחיד

"ספר",

שאףבטוחלהיותכדי Iהאדיראתמיששברל'ה
ולחש:ממניחוץמקשיבלאאחד

אח.דלאףשליהחלוםאתתגלהשלא"בתנאי
מבטיח?"פיל.עללאףהבטחתי

"מבטיח".

בחלום,"אחדבוקראומרתזאת Iאחד"בוקר
בחודשכהרגלי"זחלתיבהתרגשות,ברל'הסיפר

הגעתיארוכה,זחילהלאחרבגינה.חדשמהלבדוק

 1נוחותיבשאריתעליוטיפסתיענק.ממשלכרוב

זז.שהכרובהרגשתיופתאום

לאומעולםבאדמה,מושרשהואכרובפיעל

בארצנו.ונדנעבכרובנתקלתי
בסרטכמועינילנגדעברוחיימפחידרגעבאותו

ציורכדיתוךממנולקפוץאםידעתיולא Iמצויר
זז."יעבורעדבולהאחזאו

הממונע.הכרובפתאוםשאלאתה?"מי
זעירפןהסלושקוראיםדוב,בשם Iקטן"שבלול

 11ברל'ה.בקיצוראו

כמעטועיניוהכרוב"התפלאדוב?ושמו"שבלול
החוצה.התפלאו

פילעל"אףחשיבות,ברובהכרובאמרפיל""אני

מהשורה."פילבדיוקלאשאני

בראשו.ברל'ההנהןשחשבתי"מהבדיוק"זה
פיל"עלאףנמלץבקיצורלילקרואיכול"אתה

א~צע;ני / nפוך.לוייורם

~ ~ : ,rו?וכ•~ 

הערימותוהיוםההוצאה,אלהספריםמחנויותהוחזר

שנחרץ.כמעטגורלויקר.שטחתופסותהמיותמות
אלא Iמתיילדלאהספררבים,ילדיםלספריבניגוד
הספראתשקראתילאחרלמעלה"."מושךדווקא
הריבודמןלהכותיצליחולאילדיםכיחשבתי

אולם Iמדיקשהאותווימצאו Iהספרשמציעהעשיר

קלדווקאהספראתמצאה 12בתילדהלהפתעתי
ההתייחסויות .-9הבןלאחיהגםאותוונתנהומהנה,

הקלאסיקהלספרותהןאמצעונישלהספרותיות
פזןם, pההנסיךהפלאות,אברזעליסהלילדים,

.אמצעוניאצבעוניהשם:שמרמזכפיוכמובןהדוב

עצמה)המרמיטה(כוללדמיונייםיצוריםגדוש

חילזון Iוכמדומניכמוניויהי-מה,הארנבכדוגמת
משחקמצוימשפטבכלכמעטועו.דהימים,אחרית
ביטוישלשיבושאושהואנשהמטאפורהמילים,

לעיתיםלמעלה.בקטעשמודגםכפיידוע,לשוני

אתמצאתיפעםולא Iמאודמצחיקיםהשיבושים
יתכןבכלל.בספרותנדירדברבקול,צוחקתעצמי

שגרמההיאבספרהלשוניתהוירטואוזיותכי
בעייתיצדלהשישהחלטה Iמנוקדלהוציאולהחלטה

חריגהואאמצעוניהיעד.קהללפילוחהנוגעבכל

בנוףובכללכיום,הילדיםספרותבנוףמאוד
מאוד,מרעננתאחרת,קריאהמציעהואהספרותי.

"שירהשללתחוםרביםבקטעיםשנושקמשהו
כימקווהאנילשפה.היחסאופןמבחינתלילדים"

 .ינצלוהזההקסוםהספרשלחייו Iהכוללמרות

• 
עלוןקציעה

להיגרס.שעומדספרמתוךלקוחהזההיפהפההקטע
עצוב.סיפורהואהספרשלסיפורולהירגס.כן,כן,

שנהלפנילאוריצאפורתלוייורםשלאמצעוני

ציוריםעםויפה,מהודרספרכרמל.בהוצאת

ניירקשה,כריכהקרמן.דנישלנפשמשובבי

 1מנוקדטקסטטקסט,דףמולציורדף Iכרומו

התחכמויותמילים,משחקישופע Iוייחודימצחיק

הנתוניםכל-לכאורההרפתקנית.ועלילההיגיון
ביקורתולונכתבהלא .כישלון-למעשהלהצליח.

יורםלהתייחסות.אףזכהלאוהוא Iהספרעלאחת

לאספרותמדוריעורכישאוליחושבפורתלוי

ילדים?ספרזה.האםאומצעונילהתייחסאיךידעו
מסוגהואאמצעוניאולםכך.עלמרמזהניקוד

יותר.מהםנהניםפעםלאשמבוגריםהספרים

הכיסאות,ביןנפלהוא Iכללנמכרלאאמצעוני

וארבעיםמאהעד

חנותהוצאתסונטות,בן-משה:בן-ציון

עמ' 150 , 2002הספרים

התוכן ...חמורהצורהבעללירישיר-"סונטה

אצילות- Iמוסרגבורה,ארוטיקה,הקונוונציונלי:

מאתספרותייםלמונחיםבלקסיקוןכךנפש":
ואילו .) 1985(ספריית-פועליםאוכמניעזריאל

נכתב ) 525עמ'כ"ה,(כרךהעבריתבאנציקלופדיה

הגיגיםצרוף,לירי"ביטויהסונטה:בעניין
או Iפוליטיבמאבקכליפילוסופיים-דידקטיים,

הסונטותבספרסתם",ושעשועסאטירהאיגרת,

בעלותהסונטותהןמעטותלאאמנם, Iשלפנינו
סונטותהרבהגםישאך Iהטהורהליריהביטוי

אתאפילווהחסרותדידקטיות,אמירותהנושאות

צורתדומהלרוב,הסונטה.שלהחמורההצורה

השקספיריתהסונטהשללזובן-משהשלהסונטות

שקספיר)שלסונטותוהוציא-לאורתרגם(בן-משה

שורות-2ולבתיםמחולקותלאשורות 12 •
שקספירשלבסונטהלפנים.קצתמוסטותאחרונות

מרשהבן-משהשורה:בכלהברות 10מונותהשורות
ארוכותשורותיששונה:ההברותמספרלעצמו
שלפני-והשורהעצמהסונטהבאותהוקצרות

מילהואףשתיים,שלוש,בתלפעמיםהיאאחרונה

(עמ'"מכף~ב"כמורמהמילה Iלמשל Iבלבדאחת
(עמ'"על"כמוארציתמילת-עזראפילואו ) 120

ובהמשךמקפיד,בן-משהאיןבחריזהגם .) 113

 ) 11(עמ'ו"למות""שמףט"כמומעניינים,לחרוזים

חרוז.שלצלנעדריסופי-שורותלפעמיםישלמשל,

זורמתוהקריאהשבשירהקצבעלמקפידבן-משה
ההקפדהחסרתהחריזהעימה;וכקצובהתמיד'

לוותרומוטבחופשיותביתרלהתבטאמאפשרת
ולהשיג"מילוי-מקומו"עצםעלאוצולעחרוזעל

"סתם-דיוק"ואפילולשוניתהברקהחסרונובחלל
מעניינת.מחשבהשל

תיאוריכמובןישביותר.מגווניםהסונטותנושאי

החשמל;חוטעל"גבוהכמו:וקולעיםקצריםטבע
 /-- /--נגינה/כתווי·נחותיונים /-- /--

למוסיקהקשב;רבעתההמאזיןהאל;לעיני
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 ,) 116<עמ'הכוכבים"הרמונייתשל /השמימית

הלב;אתלהצית"שבהאהבה:נושאבמיוחדבולט
דפיביןעבש;כפרחהכלואההאהבה;אתולהעיר

אתלאהבהמקדישבן-משה ;) 117<עמ' " ...ספר

"ברגעלמשל:שבספר:הראשונותהסונטותעשרות

איתי'שעשיתאת----איתרעושה;כש~תזה,

~נכך"שעשיתיכל /-- / ..~נכה,עושה;אני
"אוליכמותמוהות,שורותגםישנן ;) 25<עמ'

<עמ'בזרועותיך"שנית~לפול /למותמעדיףהייתי
הרמזאתלקלוט;"מיטיבהואבדרך-כלל ,) 11

 ,) 20<עמ'פנייך"עלהשפוך;בחיוך

לאומיותפוליטיותלבעיותמתייחסותסונטותכמה
"ברגע;כמו:העכשווית,המציאותמןובינלאומיות

בגיאיושביועלהשניומט;הראשוןהמגדלקרסבו

הנוריםמקלעים"צרורותאו: ) 110<עמ'ההריגה;"
"שפת ;) 106<עמ'ערבי"כפראל /---- /

הרועיקוד;השנאהשפת-- /--הרוצחים;

<עמ'הבףרףת"ומןהדלותמןכוחו;אתהשואב
לחיימאודחרד"אניקיומית:ליריקהואף ;) 107

בן-עלחביבים ,) 108<עמ'ילדיה"ולחייבתי;
תמיד"אניולוליינות-לשון:פרדוקסיםגםמשה
לעיתיםאםגםהנכון;הסוסעלהיסוס;ללאמהמר

 ;) 113<עמ'בסוס"סוסבטעות;ומחליףשוגה;אני

אחר;ב"מישהוהמסתיימתסונטהמתחילהכך

הלא-נכון".הסוסעל;היסוס;ללאהמהמר

שידעההסבלועלהעוניעלבסונטותנחתםהספר
שלהיומית"הזלילהבעבר:הכותבשלמשפחתו
 /עדשיםמרקשלתפריטשכללה /הצהרייםסעודת
הקפה"פולי ;) 139<עמ'קיבר"ופתבצלשום

----חיינו;אתשהזהירהזעירבעלי;הנכתשים
ובסונטה ;) 135<עמ'ומצלצלת"קצובהבנקישה /

עלושקע;רחףחולשלדקש"אבקהאבעלקבר
שלוהמרודיםהדלים"חייהועלהפקוחות"עיניו
הגוועת"בדידותהעל"הסורגים ,) 132<עמ'אמו"

אותהכילד: ,עצמועליוקלב,וסונטה ) 133<עמ'
בשלמותה:אביא
ילדהייתי"כאשר

דלתאלמדלתנעתי

ידאלומיד

הידפושטדברכיםכנוע

המצלצלתבקופסתו

אחדבודדממטבע

מבוהלתאשהלישנדבה

ילדממראה

האחתגלומרהמנתר

האחרתזואל

דובכןקד

התוףלקולהצוענים

ולזנחתת

לרגליו."סתראשרהגחלים

מימיהעבריתהסונטהעשתהארוכהדרךאכן'

ראשון'להשהיהלפטרארקה)(שקדםהרומיעמנואל

השקפתבאמצעותהשהביעלטשרניחובסקי'עד
השירהגישתאתבסגנונהשניבאלפיכמןעולם,

שהשאירהשורות-14שבלבן-משהועדהמודרנית

קונדסותגםאלאוטרגיות,צעררקלאגילםממנה,

ושעשוע.

בתקופהנכתבושבספרהסונטותוארבעיםמאה

ביומיים,סונטה , 2002אפריל 2001-אוגוסטשל

רקאפשריתכזאתאינטנסיביותביום.לפעמים

ואינהשורהברוחרקכתיבה,שלבשיכרון

ובסגנונו:ברוחואחידהספרגםלכן'מתעופפת:
 .בוהקוראואשריהמשורראשרי
פחותסונטות 14 ,בספרסונטותוארבעיםמאה

בן-שקספיר.שליצירתובספרהסונטותממספר

הגיעלאכיבכךלהגידאולירצהבן-משהציון
מספריתמבחינהוגםהשירה,ענקשללדרגתו

הבונותהשורות 14כנגדסונטות, 14חסרהוא

שלדומה,דרשגםזהוואולי .שלואחתסונטה
עשרבונהאחתשורהשלנו:בספרהסונטותמספר

סונטות! 140 •שורות 14סונטות,

הספר:שערישלייחודםבציוןרשימתיאתאסיים

על'מופיעה,הסוגרלשערהזהההפותח,השערעל
בן-העולם-~לםדמותרימונים,ענפישלרקע

שלתצלוםזהאיןלהפתעתי'חליל.ובפיוהעתיק,
ככתובמורים,ויליאםאותוצייראלאקדמון'פסיפס

(באותיותמופיעהשערכלעלפנים-העטיפה.על
קריאתגמרעםהספר:אתהפותחתהסונטהזעירות)

סונטההסורגהשערעלומופיעהשבההסונטות, 140
 •להתחיל!נאומזמינה:הפותחת

שתלשמואל

ו
~ 

:1 

טייטלבויםדורה

בוא

בי 1אהב;א

ב;א.

ל.ךך~ .ל.ךך~ב;א
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 ~~~~ח?~לי
 ן~~~י ל;,~~

 1פנינעלשח;לפים
 ••ד- • : ·:

~יש~ר fך;~הלאא;~ף
בכה,ה.כ~יןך;~הלא

 .יד~? י~~ןק
 .יד~? י~~

 'י~ 1~הב;א
ב;א,

ס~ק.י;tירק tסק, tסא;~יס~ק

 .~ין~ןת.~ין
צל;את

גדמתיאני
:• • T • : • 

זך;~:~ת 1~ל ף~~~ת 7ךה;
אניח;צהלרח;במרח;ב

••: • : T :• • 

ף 7 ~ס~ר;ן
 'י~;~~ י~~

עכשיו
-: T 

שלי.בי 1אה ·-. .. . 

יהדותשלביטאונהשטימע',ב'פ~לקסאורראה(השיר

 ) 18.7.87פולין:

ב-נולדהמשוררת,ט~טלבוים):(דור~טייטלבויםדורה
בצרפת:-1950מבארה"ב,-1932מבליטא.בכדיסק, 1914

וגםליריתשירהכתבהבפולין,מסוימתתקופהשהתה
בישראל.חיה-1972משמאלי.גווןבעליפוליטיםשירים
עלגםלעברית,תורגמוחלקםרבים,שירהספריפרסמה

 .ונסקישלאברהםידי
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 1:~ו
האחרהואמי

האפוקליפסהשירת-וארץשמיםיאבדו
ערךנסוק,עירומיידיש:תרגםהיידית,

נוברשטרן'אברהםאחרית-דבר:והוסיף

עמ' 172 , 2002לשירהקשבהוצאת

מקדשיועלהודיפריוןמקדשעליכתוב"יהודי
במניפסטנכתבכךכיהודי",-יפנייםשינטו

בארבעגםכיודומה Iהאינטרוספקטיביסטי

למשה-'לילה'-שלפנינוהאפוקליפטיותהפואמות
'הערמה'ליילס,לא'במאה''המעשה 1הלפרןלייב
ונגליתשבה-לייוויקלה'ו'הארווה'מרקישלפרץ
כזאת,עמדההאשוגלגליהעשןלתמורתמבעד

המניחהמובהקת,~לרשמיתכעמדהלפרשהשאפשר
שלאימננטייסודטבועהואבאשרביהודיכי

'אח.רףת'.

היאגםחיתההפוסט-מודרנישבעולם Iזו'אחרות'
שלניסיונותיהםברקעשכנהה'פוסטים',לאחד
מלחמותשביןבשנים-היידישמשורריבכירי
לאאמנםהעולמית.בספרותלהתערות-העולם

מעוללהשתחררמובהקיםניסיונותאלההיו
התמהילמורכבותאבלהיצירות,של'יהדותן'
 ,ה'יהודיתהאישיתהחוויהמןבושיש Iהאמנותי

עקרונותשללכינונםהשאיפהומןגיסאמחד
כפיניכרת,גיסא,מאידךאוניברסלייםאסתטיים
בושיש Iהרוחניהתמהילמורכבותגםשניכרת
מזה.נוצריובן-אלוהיםמזהיהודיאלוהים

אותותיההםהם-האימהומעשיהקץאותותריבוי

-ומובןפשראיןשלסימניההמודרנית,הרוחשל
חובריםתמטית,בדחיסותבפואמותהמתוארים

מזה,ויותר Iהחורבןעצםשלהמעורפללמובנו
עיסהליצורכדי Iלוהעוקבהעלוםהחייםלגורל

ושמתוכה Iלגמריקוהרנטיתשאינה'אפוקליפטית'
ביןכלשהולאיחודהכמיההרקבבהירותעולה
שיבואקולוסליבאסוןאםביןלאוניברסלי:האישי

מוטיביםמספרשלמה.בגאולהאםוביןהיקום,על
לדוגמה: .זוכמיההממחישיםבפואמותחוזרים

בזירהמתרחשיםהמתואריםהקונקרטייםהאירועים

יקומימרכזשלכדגםאועולם,כמרכזהמוצגת
הפואמהשלההתרחשותזירתכך .אנפיןבזעיר

שללבםבלב /השבילים,"~צלבהיא'האדווה'
הגופותערמתגםוכך ) 102<עמ'הלבנים"היערות

'הערמה',הפואמהמןהורודישץ'בעיירההמוטלות
כאלהממרכזיםעולם.באילכלמשיכהמוקדמהווה

המתפשטנודעהלאאלדמיוניותידייםנשלחות
ערמת-תמונתלמשל,כך,-הפושהההרסואל

אתלתורהיוצאותיוניםלציורימובילההגופות
"ביתאלהדתותשלושאלוהינאספיםוכךהעולם,

"אללה!יחוב:שבקרובהמפואר"התזנונים
עוברי-אורח, Iלכאן-עוד?מישדי!כריסטוס!
בפואמה .) 86<עמ'שולל!"שהףלכתםעולי-רגל,

של"הרמוני"איחודמתואראףללייוויק'האדווה'
-הכלליהגאולהוחזוןהאישיתהגאולהשאיפת

האירוניה,למרבהקולקטיבית.התאבדותבאמצעות
או-דתיללהטהאחרוןהשרידהיאזוהתאבדות

הזמןחץבפואמות.לאתרושניתן-לקדושהאפילו
הזמנים,קץהואושיעדוהזמנים,בראשיתשנורה

בפתיחהכמוצעקה,רקנותרה-עודואיננוהיה

"א-הה,'לילה':הפואמהשלהאקספרסיוניסטית
 .) 9<עמ' ") ... (כך?קוראמי /--אח-אה

מתאפיינותשבההרוחנית'ה'אקלקטיותחרף
 .ת.סשללעולמומקרישאיננו(בדמיוןהפואמות
אפוקליפטייםיסודותשלעירובםהיינואליוט),
ובמיוחד-ואחריםנוצרייםברעיונותיהודיים

מעשהכמו-גםהצלוב,שלדמותוזהבהקשרבולטת
שלהיסודמתפיסותשתיים-עצמוהצליבה

שלתודעתיהמשךבפירושמהוותהפואמות
הימי-ביניימית:היהודיתהאפוקליפטיתהמחשבה

תמורותחלוהאלוהותבעולםכיהתפיסההן
שירדהאלביאליק,של(אלוהיםהיסטוריות

התפיסההןזו),תפיסההקצנתהוא Iמנכסיו

שלהעמוקהגאולהביטוילפיההאנטינומיסטית,
-הרוחני Iהאישיבמובןחירותהואאחרית-הימים

מגיוונההמקובליםחוגבקרבשהתפתחורעיונות
הנוצריהמיסטיקןאצלגםובמקביל-113הבמאה

 .וממשיכיופיוריאישיואכים
לביטוייםבפואמותזוכותאלותפיסותשתי

שבממלכתההיסטוריתהדינמיקהגרוטסקיים:
בזכותבעיקראחיזהלהשקנתהתפיסה-האלוהים

כמובנתמקבלותאלוושפואמות Iהאר"יקבלת
אלארוחנילשיאלאהעולםאתהביאה-מאליה
שאריתאלהאלוהיםפונהכך .שפלותולשיא

במאה''מעשהבפואמההאנושיהמיןשלה~ל.טה
האחריותמן /השורדים,אתם I"שחדרונילליילס:

גאלוני!" /אחרון.ליוםמחובתי /חדש,יוםלכל
להשתמשאם-האישיתלחירותובאשר .) 66<עמ'

הרי Iצבישבתישלנביאו Iהעזתינתןשלבלשונו
'תורההישנה,התורהמציווייהגדולשהשחרור
השלבשהיא-ואצילות'ל'תורהוהמעברובריאה',

זהשחרור-הלוריאניהרוחניותבסולםהעליון
ללייוויק,'האדווה'בפואמהביטויואתמוצא

השרפה"להבותלהתאבד:הרוחניתבחירות
פיסותנושרות /-מתרחקותקרבות, /קרבות

עד ) ... (חסר-הפגימהחודנועלמשמים/להונות

 1המיוחלנצחוננולשירת /העתהגיעה /ש~גל.ה:

 /חלפים,שלוהללשירה /החלפים,שירת /הערףג,
(עמ'מכושפים"כחולים-חזלפיםשלוהללש;רה

129-128 (. 

ובהתעסקותלמוותההללבשירתככלל,
עולמואתהמקדימה Iובסחיברפשהאובססיבית

אםגםאדירה,התנערותניכרת Iלדיןחנוךשל
ביהדות,המצויההתפיסהמןמודעת,בלתיהיא

המאהלמןבהוהשלטתהקדומההקבלהמןהחל
רוחניתמשמעותישהמצוותלקיוםלפיה ,-16ה

הכוחותלשלמותמאבקםבמסגרתעמוקה,
"חילולגרידא;'חילוניות'זואיןהאלוהיים.

'אנטיעשייתשלסוגהואהזההמכווןהקודש"
שמחזיקבמידווקאאלוהי.האיןעבודתמצוות',
נקודתלפניוכיהתחושהלהתעוררחייבתזובגישה
מןחירותחירויות:ביןהכרעהקוסמית,הכרעה

לחילופיןאולגאולה,המובילההמצוות,ומןהרע
יתכןשאחריההטוב,ומשרידיהמצוותמןחירות

אבדון.רק

נושאכינוברשטרןאברהםטועןבאחרית-הדבר

הפואמותשלהאמנותיהמבנהשברקעהפוגרום
שלבאותווהפורענות,החורבןשלבאת"מסמל
להובילהאמוראסכטולוגימודלבכלוהכרחיראשון
 ,) 137<עמ'הגואל"הפתרוןאלדברשלבסופו

מןאחתבאףזו?גאולהמשמעותמהאולם
נחרצת.תשובהזולשאלהניתנתלאהפואמות

מוצגהאלשהריאלוהית,גאולהזושאיןברור
להחליפו?אמורהאדםהאםעליבותו.במלואכאן
לליילס.במאה'מ'מעשהבעקיפיןמשתמעאוליכך

ללייבב'לילה'ובמיוחד-אחרותפואמותאבל
קדם-פרוידיאנייםהדיםבהשישיצירה Iהלפרן
בסיסילרועמרמזויותרהאדם,שבנפשלמאבק
שליליבאורכולההאנושותאתגרתמצי-בוהטמון
מכליותרזה.רעיוןאימוץעלהמקשה Iביותר
 1לבדןהפואמותמןלהסיקקשהזהואת-נדמה

והתרבותיתהספרותיתהיצירהמהמשךאלא

חלקלפחות Iניסואלוביצירותכי-שלאחריהן
הקונפליקטאתמאחורלהשאירהמשוררים,מן

כדי'אחדותם',בסיסאתהמהווה Iהנושןהדתי

האינטרוספקטיביסטים,שהציגולמהלהתפנות

ייתכןאמנות",לשםכ"אמנותדאז,התקופהברוח
החירותמצפים:הםשלההאמיתיתהגאולהשזו

בחובושטומןהחווייתיהמטעןכבליללאליצור
גםזהובכלל-שהואסוגמכלעברכל Iהעבר
העיירתי-גלותי.במובנוה'יהודי',עברם
זרם-היידיתהאפוקליפטיתהשירהביקשההאם
מגבולותלפרוץ-מועטותשניםששרדשירי

העמים"ב"משפחתולהשתלבהגלותית'יהדותה'
במקוםהכלל-עולמית?המודרנית,הספרותשל

דבריאתלהביאאפשר Iזושאלהעללהשיב

ימותלביןהזההעולםבין"איןכיהקובעהרמב"ם,
הטבעחוקיבלבד",מלכויותשעבודאלאהמשיח
יוכלנדמה,כךהוא,באשרוהיהודימשתנים,אינם

הארכאית,ה"גלותית"בסיסמהלעדלהתהדר
כל-כך:למודרניתדמנואותרובעקבותשהפכה

 •האחר"הואאני
הולנדראורי
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בניו-יורק,היחידשירתהושב:בנימין

יידישמשורריארבעהשלדיוקנאות
הוצאת ,עבריבתרגוםשיריהםומבחר

עמ' 228 , 2002 ,כרמל

יידיששירתעלקורסללמדליהזדמןכשנתייםלפני
שומעיםלשיעורהגיעותל-אביב.באוניברסיטת

כאלהבארץ'נולדושלאמבוגריםחופשיים,
המניין'מןסטודנטיםוכןבפיהם,שגורהשהיידיש

כילגלותהופתעוכולםסקרנים.ישראליםצעירים
שנטבעהפולקלוריסטילדימויבניגודיידיש,שירת

שנכתבהמעולה,מודרניסטיתיצירההיאבתודעתם,

אינטלקטואליםבידיגדולים,ספרותייםבמרכזים
בחצרותהסובבהעממיהטרובדורמדמותהרחוקים

בגולההיהודיתהמשפחהחייעלומזמרהבתים
הרוויה.

 /כמובןהמזלגקצהעל Iהצגתיהסמסטרבמהלך
משה-לייבגלאטשטיין,יעקבשלמיצירתםמקצת
מארקיש,פרץראוויטש,מלךליילס,א. Iהלפרן
יעקביהואש, /מאנגראיציק Iסוצקבראברהם

קראנואחדיםשיריםאייכנראנד.לייזר Iפרידמן
היתרואתהנגינה,אתלהטעיםכדי Iהמקורבשפת
דן I,.שפירא.הושב,בנימיןשל:תרגומיםבשלל
ובנימיןבסריעקב /יונתןנתן Iאורלנדיעקב Iמירון
אחרים,ולרביםאלהלמתרגמיםהודותטנא.

יידישמשירתומבחריםספריםבעבריתשפירסמו

להתוודעהסטודנטיםיכלולמשל)נסוק,(משה
מגדוליכמהשלוהחכמיםהמורכביםלקולותיהם
המשוררים.

לעבריתיידיששירתשלהמובהקיםממתרגמיהאחד
החוגממקימי(הרושובסקי),הושבבנימיןהוא

תל-אביב,באוניברסיטתהכלליתהספרותלתורת
שלמשירתםמקיפיםספריםהעברילקוראשהעניק

סימןספריבניו-יורק,<משוררגלאטשטייןיעקב
בחוצות,ד<,מתופףהלפרןמשה-לייב ,) 1990קריאה,
םיביזם pא'וינםרוספליילסא. ,) 1993ביאליק,מוסד

 ,) 1997 1המאוחדהקיבוץבניו-יורק,

מצומצםמבחרהואבניו-יורקהיחידשירתהספר

לונוספוהנ"ל.הנרחביםהמבחריםשלושתמתוך
 ) 1956 • 1888 (דראפקיןציליההמשוררתשלשיריה

כתב-העתשל 13 • 12מס'בחוברתבעברשפורסמו

כלכינוסבמסגרתאוררואההכרךקריאה.סימן

בהמשך'כרמל',בהוצאתהושבבנימיןשלכתביו
הספרותבתורתומסותיומאמריוכרכילשני

תרגומיוולכרך ) 2000 (השירהובאמנות
 ,) 2001 (המודרניזםשללמאניפסטים

בכנסם-חיונייםהיוהקודמיםשהספריםבעוד

שאינםבכתבי-עתשפורסמומאמריםהכריכותבין

נראיתהנוכחיתהאנתולוגיה-לקוראעודנגישים
הושב,שלהקודמיםתרגומיושלושתמיותרת.
ראוושירתם,היוצריםעלמעולותמסותהכוללים

ואיןבשוקעדייןמצוייםהם .האחרוןבעשוראור

ן~

 sי
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בניומשוררהספרים.בחנויותלהשיגםקושיכל
נמכראף Iגלאטשטייןיעקבשלשיריומבחריורק,
'צומתהרשתשלהשוניםבסניפיםמוזלבמחיר

"תרגומיכי:הושבמעירהספרבפתחספרים:

בקבציםתחילהפורסמוכאןשנבחרוהשירים

והקורא /וספרומשוררמשורר Iיותרמקיפים

המסותשם.היקפםמלואאתימצאהמעוניין
אםהללו.";לספריםמבראותיעלהןגםנשענות

תוספתאותרגומיחידוששלפנינובספראין Iכן
בגדרנותרתלהוצאתווהסיבהממששלמסאית

תעלומה.
בלתיםישירשובכאןפוגשיםאנוזאת,בכל

משירתאנתולוגיהבכללהיכללהראוייםנשכחים
משה-של Memento moriלכוונתיהעולם.

ביןבמוותהמשוררחוזהשבו Iהלפרןלייב
'לילהבים;ומשתובביםהרוחציםשלדמויותיהם

אירופהליהדותהמצמררהמספרשירעולם',טוב,
בןוכמו ; 1938באפרילגלאטשטייןיעקבשחיבר
יומנו'מתוךהקיומיים-המבועתיםהחזקים,הפרקים

מפסגותשנייה',ו'התגלותליבריפאביוסשל
בהתגלותאליבאה"אתליילס:א.שלהליריקה

תחילה /הראשונה./עלהעולה /נשביח, /שכיח,
גועש,שאון / 1בעץ-הדובדבןשיכוראביב /-

כנפי-עלענפים,על /-גדותיועוברמגעיש,
 ,) 192<עמירוח"

 /גבסיך .כשלא.אהובתו Iדראפקיןציליהשלשיריה
"לאכימודהעצמוהמתרגםליגה'.'מ"אותהאינם
 .) 207(עמייידיש"שלהמשורריםמגדוליחיתה

 "] ... [אותנטיקוללה"היההושבשכדברי Iייתכן
זמןשנכתבו Iגלאטשטייןיעקבשלכדבריוואולי
שיריםתריסרישניבספרה"ישמותה,אחריקצר

למשוררתיידיששירתתודהשעליהםנפלאים,
הלומת-הפאתוסתמימותםאולם ,) 208(עמילנצח"

מאודרחוקיםלפשטנותהנושקתופשטותם
שלוחדשנותםחוכמתםפיכחונם,ממורכבותם,

המודרניסטים.עמיתיה

הצצהחדשיםלקוראיםמאפשרתהחוזרתההדפסה
חברתית,אורבנית,-מופלאהשירהשלעולמהאל

ברסלית.יואונאמריקניתיהודית,ובו-בזמןפרטית

בסנטראלהלפרןמשה-לייבעםפוסעיםאנושוב

בנופיםהאדםשלזרותועלותוהיםפארק

יצחקבןיענקלעםנמחציםאנושובהמושלגים.
בעודמלמעלההנופלותהעיתוניםלמהדורותמתחת
 ,' 1919 '(באדוםמשקפיואתמורחתהעיתיםלשון

א.עםצופיםאנוהתחתיתברכבתוהנה .) 77עמ'

ערבבעיתוןהמעלעלתמופקרתבמדונהליילס
וסנטרה.אפהאתבפודרהומאפרת

היוצריםשלושתאתלהציגנועדהלאזורשימה
מפגשהאתלתארניתןלאשבלעדיהםהמהוללים

שלטואשרהזרמיםשללעםהיהודיתהספרותשל
ה-המאהשלהראשוניםבעשוריםהעולםבספרות

סוריאליזם.פוטוריזם,קוביזם,אקספרסיוניזם, · 20

וחובקתרבת-ההודהאימפריהאתמכירשאינולמי
מרתקתהזמנההואהספרהיידיששירתשלהעולם

רחבות,לשדרותהמוביליםבשבילים,לשיטוט
היסטורייםלאירועיםולכרכים,לעריםהנפתחות
 • .בחיינוניכרתעודהשהשפעתם

וייכרטרפי

ב~סמ~ןרבקה

• 
בייניהערמעסלטע ttמי~ן

דיר'ר ttפשדין~טעםאיך

אטעמסמייגעזייצעלייג
-T 

 .פיר ttפגעלבלעכןאדיף

נ~טןדי~נעמיטרשרי~ב ttפ

זי~ן'מי~ןפרןאויתיותדי

ש~טנסדידודךגייעןוו~ס

 .שי~ןאוןט~גאוןזרןצו

בייניהערמעסקליינעמי~ן

ל, ttדיגיטפרןוועלטאין

ק~מפיוטערס,אוןקסן ttפפרן

tt מעטפרןפרעמדקי~טtt ל. 

נגען'זיביידעורעלןמיד

ה~ר, ttזיןשעמעןניט

נשמותאונדזערעזאל
T 

 .יארבאךיאררזינגען ttפ
T T T 
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י:ן(
1 : 

ז'יכלינסקיוייזל
בסר*יעקבמיידיש:

שיריםמבחר

לפרסםשהחלהזשיכלינסקי),(וייזלז'יכלינסקיוייזל
נפטרהימיה,סוףעדכתבהואשר-1928בשיריהאת

שבקליפורניה, ,נקודדבקוהשנהיוניבחודש 13ב·

 • 90בגיל

חיתהז'יכלינסקישרייזל ,היתרביןרבות.עליהנכתב

חזקים".ואימז'יםמיליםמעטשל"משוררת

היתרביןמעטות,לאהשפעותבשיריהלזהותניתן

האמריקאית,השירה ,בודלו ,הצרפתיהסוריאליזםשל

השירהמןואף ,למשלורילקה,גתההגרמנית,

הסינית.המינימליסטית

מוטיביםנדירהבדרךהתחברוהראשוניםבשיריה

עםאירופיתהמזרחהיהודיתהעיירהמןמסורתיים

גםלהתעלםאיןהמובהק.האירופיהמודרניזם

 ,מנגרכמוהיידית,השירהגדולישלמהשפעתם
מצידההיאסוצקבר.ואברהםראויטשמלךגלטשטיין,

מסוימת.יוצריםלקבוצתשייכתעצמהאתראתהלא

 .מביןגובעירפוליןבמרכזנולדהז'יכלינסקיוייזל
הבונדאיהיומוןשללספרותבמוסףלראשונהפרסמה

 1939עד . 1928בשנתהעם><עיתון"פ~לקסצי:טונג"

שיבחהשהביקורתשירהספרישניופרסמהכתבההיא

וספרה-1936בנתפרסםהראשוןספרהגורף.באופן

גרמניהצבאותפלישתסףעלאורשראה ,השני

ההיא:בסיטואציההמפתיע,בשםנקרא ,לפולין

 ...מזמר""הגשם

אמה,משפחתה:אתז'יכלינסקיאיבדההמלחמהבעת

מבעודלהימלטהספיקהעצמההיאואחיותיה.אחיה

לאחרהרחוק.המזרחאלכךואחרלאוקראינהמועד
שהקימהמשפחתה,עם ,ז'יכלינסקינטשההמלחמה

כעבורוהגיעההמועצותבריתאתהסובייטית,באסיה

בשיבהנפטרה ,כאמורשם,לארה"ב.שניםשלוש

טובה.

שלהמשורריםגדוליעםנמניתז'יכלינסקיוייזל

הבלתיהריאליזםהמורכבת,פשטותההיידית.השירה

הדיוקובעיקרהחכמה,החדה,האמירהשלה,אפשרי

בפרטהיידיתבשירהנדיריםהישגיםהם ,הלשוני

בכלל.ובשירה

י.ב.

לאןד

מזאתה wמ~~ד~ר~תד~ז
מ~ד;ל;ת?מ~~ר~ג~ל.י

~עקב;נ:ייס·ה;ל.ךמ~~ם
אחריה.-ואבי

-:-• -:-:• T 

 ל~~~ר p:~דדה ח~~~יא
באדמה.

T :-ז T 

 ?ם·,~ ;ך~~~~ןכן~אןאףלי

כתפיהשעלהמטפחת
 ד·:··:-·:--:·-

ל~ר~ה.ל r ן;ם~ל~~~שף~ה

אחרתצויןכןאםאלא ,בסריעקבידיעללעבריתמיידישתורגמובגליוןהנוספיםוהטקסטיםזהשירים*מבחר
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1
:ךן,

:1 
ילדאמא

 ,א~~

ry ל.ית~t{ .ש
ן~יםע,ץ~~:זרי

~~ ry תo/ ~ש. 
 ,~לי~ר wמ~ר 9~לת;ןת;~תש;~עת ~~

ת;דה.
T 

 • jJסרףנ;?המ:ז~ן~ל;חףץדק

ח.יק,ך'~ל ,א~~ ';ת;אקחי
 .;ת;אךמך~יעי

 , J/סרף ןי~~.::לר
 ,ה~ף~מ;

 .עיניואתיעצ'ם
-:-,'' .. T 

הרוחחומהקרובותלעתים

 jJסרףה;~הקר;ב;ת?עז:וים

 .;ר nמ~פ;ן 7 ~;
ריק;ת ת;ר~~ל;ע;נ;ת

-הזאתהעירשל
:• T • -

ברזלנגףשי
 ·:ד: •• :

אבנים
:-T • 

ף~פןק, ז~: ת:;~

q קיר'~י

 'ז:ד~מ;ת, JJ ע~;~מףנ;תעם

-;_ךקים,:זכף?יתך~~רי
-אדםל;ע;נהולפעמים

: • : • T ••• T T 

ג.ףמג;גג;כמ;גד;לוגב;;ך
T T: -: T 

ילד:

 ,ם:~ק~ת

 ,ם:~~ק~ת
~ q ל~~~ית; o/ ר;פ~ל' 

מפרח.עלעלים
-: T • • :•-

 'א~~ל /o~ףך ryמ
אנא,שלהכת'נת

-••• :• :• -T 

פרדהזמי
: .. : ., T 

 .מ~~ר~ן םי?~?~מת /o ל~~

הגמל

נמדבר'הייתילאאני
:-• • T • T : • -

 'ל~~מ~תיר~ינרדק
מזpן~ר.~ת י~~~~יןה~ןעל

המינש;ת,רגליואתראיתי
ד• •• :- ד:- ·:.ד·

 .ת;ל; nמ~תי ~~~~יןה~ןעל

-של;בדבשתנגעתי
T -: • --:• :• :• 

 .ק; n~ןמ~~ע;ת~תי ~~~~יןה~ןעל

הנ;דדים,הרףחארמ;נ;תאתמכירהאני
 •:-- T :- •: ד•- •-:

לקןאג:ויס;;במ~~ל
צףאר;.את

-ד ·:

..... 
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 (ו==ו
1 : 

בנעליךהעליםאתתפזראלחזההאורמאוחר

הזההא;ךמאחר
: ••• T T -:• 

ס~לה,מקיך;תף~~סרים
-הדבףרים,מדימאחרים

 • .-- . •ז ··. :

ל;~ף q~ת;ךל~תקך;~ה י~~
הגב;ה.בליל-יףלי

--ז . .. :

ליף. f~דלים f ry~ת רז.~~~ל
ןנףם,זpדיל~~יםtין
 . י~~~~י wדחר;צ;תחן

לשפתים,עדגולףהריסים,
 ·-ז:--ז: . ·ד

 ,ע;ךר ~י:pJז f ,~בקר~~סר
 ,ף~;ע~ת;ךןנכ~יץ

האלההנחליםהשמיםיהיף
 ''." T ••,,:- •-ז- :•

מש;~קת.ןמןןת

לילה,עםמציליםמצילים,הם
•• -• • -• • • -: T 

~צףמ;ת, 1~ך;ת fע.יג:ם

 .ר;א~ ת;ע~~

בדרכים,נבראהיהאני
:-• :• :."" : T T : -• 

 ,שמבשילעלה,
T :• :• -: • 

pזw ף~;חיב:~ל
ךח;~ה, ה~~~ ,;ליל

מהרהרים.במיםגחשמפלי
 •ד:· •• : ·--·ד:-·:

~~אן~ר fפ;ךם1כיו 9מ

גף fעל
צפ;ך

 .~דורמ~~ף.ךת
ןא'~ץ·ל.בנ'ם~לחיםל;tין

ויחידאחדעלהעם-להגיע
 ·ז: ז·: ·:ז .- ·-:

 .האדירשל;הזהבמא;צך
 •- T •: T-ז- ••

ארניותשלג

 ,י;ךךזpןג
מחויר;תהדםטפ;ת

• -T -:-• 

 .ב~ pמזpל ;ך~~על
השלטים.את;ת nז;נהא;תי;ת

T • : •: T : -• 

 ,נגהראננז;תע;בך;תי;םלא;ך
 T-ז •:ז : :

ז:וקו;tיי:זpלמ~~נןים ל~~חן
-סנזןךת~~נכן lא;Jלי~נןיךה~ל;ןה

פרה.שלגענזתה,פעם,כמ;
 TT •::•דד-- :

- י~;ך~~~תמ;Jליר;תחן
ש;מעת:אניערה.אניש;כבתריק.~ךה ,~ןל

:• :• :-• " T :-• --

- ,~חזpךס~ד~ה~תים 7 ~;אמ~:ם
החדש,הנז;םשנזעלהעד

:·דד- ·:-:-·:-

א;תי.גםיטופף ... -. 
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1
:ןן.

:1 
כושיתלחיותרוצח

נףשית.להי;תר;צה
T • : • 

צהב;תעיננ,םעם . .. -. : .·• 

הלבנ;ת.אתלשת;ת
• : :• -: T 

עב;תבשפתנ,ם
• : • - T T 

ל.יל;ת. iJ ~;ך nw~יס fלינק

ד~ל:םעל
 ,ת;ה;ב~

;ר;ת nש

ךןק;ת

ry7 ~סעיר'~על ף~;ע
-ר ,tPןג~ן~יםףג~ק,~ים

חדש.אדם
T T T T 

כביסה

~ f םי~~~~~"זהךב f 1לf םי~~~~רףזכ? 
בר? [ryi~בףל [iה tאףלי

WiJ ? גry יא~~iJ נ,;ם: 
ערים,

T • 

נפדים,
ז· :

כיו-יורק

-~דיף-י;ךקש;~ט 7ליט;ב
ל~ם,~נכזבת~מק
 ;ל~ g !סב t~מףס;ת~ינ;ת 9~ין
-ך~ים~ל ת;ג~~~ין~ללע rryן
iJ דילקים~i] ך~ח;ךיםiJ .פ;ךךים

~דקים, iJ י~;ד~יש wעל·;רי תך;~~י;ת ryל
i] ר~;אש;~ךים; t~ יry ת;נ~~~~~יר;ת~לן; 

~רק, [i ד;, iJ~תהף w ~ל~א·ל

ב ; nך~ל ;מ~עלל~א·ל
לחפש,לא;ב nהראתףבכלל'

• : T •: T : : -•• 

לילנ,יםלגניםלחבבם
: • T •• : -• •• • • 

 ,ע.ץ 7 ,ש;ךד 7~ז:וין iJףן
צ;ננים,פסליםבאצבעלחזפם

: -•• : :• : -: T • : • 

למףת.מסגליםשאינם
:• •• T : ,.•ז • T 

היוםאתמושכתאני

 'ן~~ך~ה iJנ,;ם iJ~ת ת~~;מ י~~
זכל;ן iJ ת;ש~~~ים ry~ך iJ~~קי~יםעד

-;ר;ת nשבכגפים
• : T -• : 

 .עלימטפסיםוהנסא;ת
: -• : : -: • T -

ב;ך;ת.

מכפפים,גב;הים,ףגשרים
: • T : • T ••• : • 

~~קים.לדסר;ת~על
i] 'נל

ל;מ;ת, qסםמכל

 .ף~~א;~י~~~רירים

~נ;ךה. [i~ת~ןלי~ה י~~~ז
 ם:~ iJז;ך~יםשףב

 ,טק~~ ,י~ך~
א;ת iJ ~ 9ע;~ךים~ל.ךים
 ,ת;נ~~

נרדמיםהפרחים
-: • T T : • • 

-זכל;נ;ת iJעל
אפ.ריםשלהםוהעלים

: :• • T T "." :• :-• 
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 sו:וו-
1 ~ ~ 

השירשלהאחוהצומן •קווןוחל
גולרברגאיטשח

י
שבומהיוםשנה 19מלאומכברא

-9ה-קורןרחלשלחייהכבו

 110מלאוכןכמו . 1982בספטמבר

פודליסקי'בכפרבחווה,נולדהמאזשנים
 • 1891לינואר-15ב-שבגליציה

כמשוררתגםונתגלתהנחשפהקורןרחל
כאמןוגםהאינטימיתבחושניותהעמוקהנוגעת

הצער'אתהגורלנוטעזמניתבושבאמצעותה:
שטרםהמילהואתנטפהטרםהדמעהאת

ולהכחדה.לכליהשנידוןעםשלביטויה,הושלם

השמחהמן"טעמואומרת,היא"מילדתי",
שבילעלהמובנה".הצערמןוכןהחשופה
-הילדותשנותאלבשיבה-והאמתהחלום
שמחתהיווארוכים,שלמיםחייםהתהלכהעליו

וערבותאלוניםיערוצערהכסוףהלבנהעץ
יותראךשיעור'לאיןוצערשמחהבוכיות.

צער.מכך

והוא ; 13בתבהיותהמאביההתייתמההיא

אבאחייה.ימיכלבשיריהלהתקייםהמשיך

-אומרתהיאמוליך"היהלא"הוא-מופלא
לעקדה".המורייההראלילדיו"את
פותח- 1928הכפרהראשוןשיריהספראת

מסתייםשנה, 40כעבור ,-1968וב'אבי',השיר

היא(אליו'אבי'.בשירהמילהםעםהספר
מישראל.)שלוםדרישתמשגרת

ביולי-30ב ,גרמנימכדורשםאינהרגהאמה

רגמניכדורעםביערשםאישוכבת"היא . 1942

אדם,לבניבאהבהגדוששהיהלבבאותובלב.

דשא.שלזעירסיבלכללשדה,חיים,לבעלי

הקטועותלשנותיהההמשךהםשליהשירים
אופסט-הרינגחנהאמהעת".בטרםלפתע

חייה.כלבמשךאותהמלווה-בת-רבקהחנה
"מקדש ) 1948(ארגנטינהביתוחסרביתספרה

אחד-מונהקורןורחלשלי",המתיםכלאת
בשניםשנהרגוחלליהכלאתכלאתאחד

1943-1942 : 

אשתועםוהרשלייזראחי'שנישלי'"אמא
אחיותיו'הוריו'קורן'הרשבעליבניו'ושני

ובעיניבחייםנותרתיאני ...וילדיהןבעליהן
אני ...מהמוותעריקהעריקה,כאילואניעצמי

להישארותיהצדקהאיזולמצואורוצהמחפשת
בחיים.

היחידה,בתי'אתשהצלתילזכותלי"שיהיה
 11 •••משפחתנומכלבדי'מל

שיהיה,"ככהומוסיף,להאומר,,אני ..."שיהיה

עלשלנו'האלההאשםרגשותנסבל'בלתיזה
 ...ותובעורודףאותנורודףזהבחיים,שנשארנו

 ,, ...נעתוועוד'עוד
הנדירהחייםוברעבבצערהזה,ברעדואחוזלך

החידלון.שלהקברבחביתהכליון'פנימולהזה,

שבשלכתהזמןבלבניצבת"אני

-ערוםעץכמו

נכונהאניכןפיעלואף

יחידברגעלהפנים

מסגרת,תוךאלכמו

האדם,אנקת

הים,נשימת

 1שירשלראשיתו

-חלוםשלהמשכו

בוהה,כעיןולהישאר

המום,כמוולהישאר

התהום"סףעלממשבמשחקילדכמו

המילה')'תוך(מתוך

התהרם"םףעלממשבמשחקילד•כמר

מדוברכי-מוכרחיםלהביןאבלזאת.והבןלך

קורן'רחלשלהגווניםרבתבדמותהכאן
עם,שלקיומותבונתשלבגורלהובהשאלה,

הרבהכךכלשלספיהןעלהעיקשהמשחק
שלנוהארוכהההיסטוריהכלבמשךתהומות,

 .כךכלהעיקששלנוהחייםרעב-

איננוכעםקיומנושהגיוןאני'חושבלפעמים,
 .שלנוהביטחוןשלהמופלאההגיוןחוסראלא
מלחמתבתקופתהביוגרפיה:מןמעטעוד

שובכךאחרברינה,היאהראשונההעולם

בפשמישל,- 1939-1919השניםביןבכפר.

לבריתנמלטתהיא 1941ב-שבגליציה.

--1944בלטשקנט.לקיוב,נגררתהמועצות,

המוביליםהיוצריםעםמיודדתבמוסקבה,היא

אליהםוקרובהביידישהסובייטיתהספרותשל
מיכואלס,שלמהעלבאהבהכותבתהיאמאוד.

דודעלמרקיש,פרץעלחלקיך'שמואלעל
נתוניםבוהמייסרהמוצאחוסרברגלסון.

-1946בדמעות.עדללבהנוגעאלהיוצרים

בשטוקהולם.היאכךאחרבלודז',כברהיא

לסופריםלעזרהבוועדפעילההיאבשוודיה

סוףעד ,במונטריאולהיא-1948מיהודים.
ימיה.

וכתגובהבפולנית,לכתובמתחילההיא
ללשוןעוברתהיאהפולניתלאנטישמיות

יידישכותבתהיא-1919ב .לתמיד ,היידיש

מנגר!)שלשנותיוגם(אלה-1928בבשגיאות,

הראשוןשיריהקובץבוורשהמופיעכבר-

משוררתשלנדירהחוכמהבעלישירים-בפר
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הפשוטהאףשלה,מילהשכלבמינה,יחידה
גילוי.שלהתפרצותמעיןבחובהאוצרתביותר,

רחלשלבשיריהמזההאניקרובותלעיתים
אנגליותמשוררותשתישלנשימתןאתקורן

שלוחוכמתהפתיחותהבמיוחד:ליהקרובות
והרגשיהליריוהרעדמילייםנט-וינםנטעדנה

מגיעלעיתיםאךדיקינםון.אמילישלהשקט
ומרגשתממילייחכמהשהיאמסקנהלידיאני

השוואה.בשוםצורךאיןאזמדיקינםון'יותר

ולוולה•שלהלחםנמצאבו·המקום

זאת,רואהשאניכפירחמנות,לארחמים,אם

הראשוןהגלגלביידיש,הספרותשלהניגוןהם
-קבעדרךאותהשמלווההמוסריהצלשנע,

בפרוזהגםקורן'רחלשלשורהכלנושמת
הלאומית.ספרותנושלניגוןאותובשירה,וגם

עמוקים,ברחמיםפועםכולהיצירתהדופק
הדרךזולאהמחאה:זעקתעולהאלהמרחמים

בידייםבאנשים-ילדים.נוהגיםכךלא-

מוסרלסףהעולםצעראתמרימההיאדומעות
ואסונורשעותועלהאשמהעולהכךגבוה,

עולם,אדםשלהפרטימאסונוהיישרעולם,של

זרים,שלאוצרותששומרמייענקל:ששמו

עצמועלנשא"הואדבר'לואיןשמשלוומי
שבמקוםלהיותיכולהמופקרת,התקווהאת
יותרקלאוולדולה,שלהלחםמונחאחר

 " ...אחרבמקוםלהרוויח
עניות,נשיםיהודים,ולאיהודיםשלמגוון
החלדורות,חולפיםבסיפוריה.ויוצאיםבאים

שלה,גליציהבשנותהראשונההעולםממלחמת

םאטלין'שלשנותיוהיטלר'שללשנותיועד
מבעדעוברותשלמותוגיאוגרפיותתקופות

ליצירתה.

אדמההספרסיפוריעלבדבריורוויטש,מלך
כ"אכזריים-אותםמגדיר ,) 1935<וארשה

יצירותיהעלחתימתה"לולאומוסף:כוחניים",
 " ...אותןכתבהשאשהלהאמיןהיהניתןלא
כיצודק.לאמאודרוויטשצודק,לאהוא

יותרהמאוחריםלסיפוריהבדומהאלה,סיפורים

הםטאלינית,ומהתקופההנאציתמהתקופה
ואתהגדוליםהרחמיםאתבהחלטהולמים

היידישאית.בספרותבכללהרווחתהאווירה

תקופות.משלושסיפורים,שלושהרקנזכיר

בכפר'ביותרהעניהיהודייענקל'שלבנו
הפעוט"הילדאחרים,שלרכושםעלהשומר

לאבמגפה.מתוהבהיר",הקטןהראשבעל
סוסועםהאציליםבן .בנולא ,העשירהיהודי

לשעותסוסליענקללהשאילמוכניםהערבי'
העלמיןביתאלילדואתשיובילכדיאחדות,

שלו'השבתכתונתאתקורעיענקלהעירוני.
ופונההילדבשבילתכריכיםהקרעיםמןמלקט

כמוילדואתנושאהואהעיירה.לכיווןברגל
הרוסה.נשמתושקטה,בעקשנות-קדושה

ביותר'השקטיםבצבעיםמשתמשתקורןרחל
אתומבכהלשמים,זועקהזההשקטודווקא

עלינומטיליםאיך"ראה,עולם":של"דרכו
מבזיםאחריהםגםוהחייםבעתגםייסורים.

אותנו,"

בסלהצרורהמת,הילדעםיענקלשלדמותו

בניאתגםשבההחרישיבמתחמביישתזעיר'

ההשגחה.אתוגםהאדם

דורשהנאציכאשרהאחרונה","הדרךבסיפורה

אתיחסלולא,בית-משפחה,מכלאחדאדם

הסבתאשלדמותהמופיעהכולה,המשפחה
 .הקרבןתפקידאתעצמהעלשנוטלתהזקנה,

בלכתההשוקעת,השמשבאוראותהרואיםאנו

המוות.אלמהבית

צעדכלעםמתערבת.אינהההשגחהכאן'גם
ונשגבתיותרטרגיתהסבתאשלדמותהנעשית
יותר.

זלינגר","בלומההסיפורבאיותרמאוחרשנים

לבריתעצמההממלטתיהודיתמשפחהעל
טשקנטבעירגולהעצמהאתומוצאתהמועצות

זה.אחרבזהמתיםהמשפחהבנירובהרחוקה.

לחפשברכבתבחזרהיוצאתהאמא,בלומה,

חייבתהיאהשנה.בתהאבודהריבה'להאחר

שנותראחדעגילכיריבה'לה,אתלמצוא

שלצווארהסביבסרטעלתלוימהסבתא
למעןהיטב,העגילעללשמורועליהריבה'לה,
חםהסבתאתיעלםשלאכדיהבאים,הדורות
עקשנות .ושרידאותללאהעולםמןוחלילה

מתוך"נושמת"זלינגרבלומהשלהגבורה
 ...עליכםשלוםשלפורישקביץ'""גיטל

וחרישיות·יחפות•בפסיעות

רמ"חבכלמשוררתכלקודםהיאקורןרחל
אותההקושרהואהשירחושיה.בכלאיבריה,

אותההמוליךגםהואאלוהים,ואלהעולםאל

האנישלההתגלותשבתוך-תוכה.המעמקיםאל
 .השירמתוךעולהוהעולם

שיר?אותוהואמה

מזוההובלתיבראשיתית"היא

לבדוהלבמפליגאליה ,הדרך

עכשיויותרבשלנעשהשהעולםונדמה

שלפסיעהכלעםהאדמהנעשתהיותרואימהית

ונדהנע

ברכיועליפולבעצמוואלחים

הזאתהקדושההיחידה,הדקהנוכח

השיר"שלההתחלהרקהריוזו

שיר')של('ההתחלה

העולם.שלתוכואתהמגלההוא'אפוא,השיר

אפשר-שיבואוזהשחלףזה-תוךאותואל
-כיהשיר'שלבנתיבורקלהגיע

בוסתן,קייםהשירשלההואמעבר"

ציפור,קיימתהשירשלההואמעבר

שבילגםקייםהשירשלההואמעבר

להתרחשנסיםיכוליםהשירשלההואמעבר

 " ...אמילהופיעיכולההשירשלההואמעבר

ו
~ 

:1 
טמונההשירשלשמעברודבר'שלפירושו

הפלאהמילה.שלביותרהעמוקהמשמעותה
להשיבהיכולתשלהפלאעכשיו'שלהגדול

נאצי'כדוראותושכיבהמיאתשאבד'את

כל-מהעולםשחלפההאם,שלשיבתהפלא
כלאתהמגלההואהשירבשיר.כלוליםאלה

מעברשלנוה"אני"מיניכלשלהמסתורין
למקום.ומעברלזמן
אבלהעולם,אלהדרךלהיותהופךהשיר

 ,, ...ויחפותשקטות"בפסיעות

רחל:שרה 1972בשנת

הזוייםעולמותבחלוםשם"אי

וימים,לילותשלספםעל

חבויות,שתיקותשלעולמות

חלומית."דרך-כסףשפותחים

תקופתכלבמשךגםוכך-1972בכתבהכך
היידיתהשירהפניעלעברהיצירתה,

ויחפות,"שקטות"בפסיעות

ההנוסימןהןקורןרחלשלהשקטותפסיעותיה
הולךהפסיעות,ששקטותככליצירתה:של

שיריהחודריםלכךהורתקולן.צלילוגובר
שהותאתומאריכיםהקורא,נפשתוךאלעמוק

הנפשהלךתוךאלמעמיקיםהםהדיהם.צלילי
בתוךקולבאלםמזמזמיםוהםויותריותר

כלמאו.דממושךזמןלעיתיםהאנושי'ה~נים
היאקורןרחלאצלה.פועליםהנפשסולמות
שיר"כלמתמדת.תפילההנושאתמשוררת

לעיתיםכן,גלטשטיין.פעםאמרתפילה",הוא

מיתרהואשלהשירכלקינה.זוהיקרובות
"כליזמרים"מכינורמורכבנדיר'נגינהבכלי
נגלה.שטרםנגינהומכלייומיןעתיק

מעטותלאפנימיותלרחלותמכוונתהיא
השירים,משירגםבהןישבתוכה,שמתרוצצות

לאחרומיד .חוכמתובקולהמתאבלקהלתגם

פורצותושובאמת.בזמןכאן'כברהיאמכן

 ...יהודיותסבתותשלדורותאמירותיהמבין
לפריחהבשלניצןכמוונוגעתרגישההיאלרגע
בעליארצייםקולותנשמעיםלאחריוומיד

חושניותושובעמוקה,אנושיתמשמעות

וכןהיידישבשירתמועטתשהיאאנושית,

העכשווית.העבריתבשירה

מביןהחושניתשהיאלומרהסתםמןניתן

והן-משורריםגבריםבקרבהן-משוררינו
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חושניותפתיחות,-נשים-משוררותבקרב

 ...הנפשמןהבוקעלירירעבארצית,גופנית,
מאיפוקהיידיששירתאתלשחררידעההיא
 ...בעדתית"ומ"בושהיתר
גשמיבמיהאדמהכמו ,מלחותךספוגה"אני

 :" ...השפעהבטחתכמומעליךאני / ...אביב
אצבעותיביניהן;שמךעםפורחות"שפתיאו:

כלמלאים"חלומותיאו:גופך":אתחולמות
ריחבוקר;מדימתוכיעולה/לכןבגעגוע,כך

מספרת:היאאחרובמקום :"-מגופישלך

ומצפההדלת;ידיתעל;לביתלוי"עדיין

ידך",כףאלשתיקחומילה,צפוי;בלתילצעד

מובן-מוכר?ממקורבפירוש. ?מוכרותשורות

אולימתוחכם.יותררקהשירים',מ'שיר .מאליו

קביםבשבעה .הצערבחוכמתעמוסיותרגם

רחלשלהאהבהשיריעטופיםהגעגועצערשל
-וברגשבמחשבהרקמשפיעיםלאוהםקורן.
המגששותאצבעותעשר-התחושהעצםהם

 ,מרירדבששלטיפותנוטפותומהןבחיפושן
שירים-אצבעות,-הנגיעהאחרהמחפשות

-שירים.אצבעות

כמווהלאה;ממךידימתגנבותלילה"מדי

אותןשירמה/בתקוה;האצבעותעשרתפילת
ידיכפותשילחצוורחום;רגועשקט,חלום

 " ...פניךאל

אחר:ובמקום

נכונהדמי;בתוךשעדייןהעדנה"כל
לקצותאשרהדקהעורשלבצלולקראתך;
אצבעותי",

שכחתאתאמא,

וגדושהמלאהיידישספרות ,למשלהנה,

שהמשורריםמשוםזהאיןרעב:עלבשירים
שבעים-לכךמעברזהרעבים,דווקאהיו

משוםזה-היולאבוודאיהםהמידהעליתר

שיריהםאתשרוהםואליומתוכםששרשהעם

רעב.היה-

האוכלש"לוליהיטב,ידעהזקןמנדל'הכבר
וחמתומאושר",להיותהאדםיכולהיההזה,

אתמשפרתעליכםשלוםשלמנדלמנחםשל

היהבאדמה,קבורהיההלוע"אילוהנאמר:
בזהב",עטורהראש

לחםמביאשאינועלפרץ,י.ל.שלואביו

תורה"שספרמשוםתענית,ממציאהביתה,

אברהםואצלהכנסת",ביתרצפתעלנשמט

פעםולא ...tים! !םיt"הילדיםבוכיםרייזן
ואצל .ם~מחורזתקללהאמאעלמנחיתים

ליפולבןשלחםהאמהותמתחננות ,מנגר

מופתע:רייזןאברהם ...חיקןתוךאלהיישר

"שיראתשרלייבומניאוכלת"?אמא"מתי

תשיג"שאשתיתחינה:עולהעםומשירהלחם"
בשביללחםכיכרבהלוואהמקוםבאיזה

שלההדוקהקשרעלמצביעזהכלהילדים",
היאועליו ,העובדהאדםעםהיידיתהספרות
להגן.יוצאת

מציירתכשהיאקורן?רחלזהבענייןעושהמה
לחםדילושאין ,השומריענקלאתבמילותיה
שהילדיםמספרתפשוטהיא ,ילדיואתלהאכיל

שכחתהיום"אמא,לאמם:מבוישיםאומרים

 ," ...לאכולמשהולנולתת
יותרהרבהורועמתטעונההשקטההאמירה

צעקתרקלאכה.עדהאחריםהציטוטיםמכל

מצליחההיאאלא ,יותרטעונההופכתהכאב

שלאהרעבים,הילדיםשלמגרונםלהפיק
נדירה.עדנהאמם,אתלביישרוצים

גלות

האהובהגליציהשאדמתקורןרחלחשה-1939ב

רגליה.לכפותמתחתונשמטתהולכת
 ,לךזרהשאניידעתילאמעודיאדמה,"הר

עשריםעשר,חמישהלאיזהלהתארחרקהגעתי
ללכתאנוסהאהיהאםאדמה,הר ...דורות

האם-גגבלינעליים,בלישמלה,בליממך
לפרוחלשמים,תשאפיריקותחוריםבעיני

בכחול?"

שלהגדולהאוגדןהגלות,תחילת ,-1941ב

בית:

לקרותהיהשצריךמהזההסתם"מן

בלבד,אחתכתונתליתהיהגופיעל-שכדי

-רגליעלואחרונותקרועותונעליים

 ".ניחומיםחסרתאדמהפניעלמיליםאלפילנדוד

האינבית,הולךצעדאחרצעדעימה,

האינאימא.האינתקווה.האינקרקע,

היוםמתפללת"אמי

עקבותי,אתהישןבמחזורומחפשת

 .אלוהי ,אתהאלי,לה,תענההר,

האותיותאתמוליכותשפתיהשלהעדינ:ןתהרכ:ןת,

ושקטותכהותכבשיםכמו

 .דמעותיה"מעייןאל

היאגעגוע, ,בדןהאוהאינבית,שיריבאמצעות

וצער"סבלדרךהזמןאל"נעולההופכת
 ,) 187עמ'('אינבית'

במוסקבה,טשקנט,לאחרכבר ,-1944ב

 :~מתברר,
המשך-ימיךהפכתיאינך,שאת"מיום

אותםחייתלאאשר

בשקט,כךכלתוכיאלזרמתואת

 .הדרךחלוםלךהייתיומתמידמאזכאילו

אושראליהמסעותשמכליודעתכבראני

בחזרהלשוביש

 " ...ביתךסףאלכמוהראשונההילדותדמעתאל

אמי')('אל

שלהנוראהחורבןעםטוטאליתהזדהותמתוך
כמומחדש,שירבכלהמופלאהוהלידההעם

הגדולבסודהנגיעה-אביב"בכלנולד"אלחים
נדירההשלמהאיזו-השירשלהאחרשבעבר

 .ההמשךאלהצערבדרךגחמשיהיא
העם.לאבלהופךהאישי-פרטיהאבל

הבתיםהריסותעלהשומרת"אני

מתיםורחובות

כפופותגדרותעלשם

עכבישקוריבתוךקלועתלוי

האבל".

משמעותמקבלים ,והסבלהצער ,האבל

ומעמיקומתרחבהולךוהחשבוןאוניברסלית,

"חסרהואשלההדובר-גופאהדורותתוךאל
אותהמחברתהמילה ,שמחה"שלבעולםבית
בחיים,שנותרהמיבעבורה,אבל ,הסבלאל

מילהמכושפת,מילהזואחרת,משמעותלמילה

תיקון.של
לשוואכהממתיניםבגללך"אולי

דמעות?שלבעולםהקבריםחסריכל

לאחורשאפנהמחכיםהם

 ".מחדשמתייוולדולךוהודות

 ) 64עמ'('גזרה'

יותרמאח,יותרמאם,ליותרכברהופךזה

המומת.מהבעל
עדהאבלבמציאותמתערבבהמופלאהחלום
אינן",שכברהידייםליטוףראשיעל"לחוש
כל-ומתרחבהולך ,לאסוןבדומה ,החשבון

העברכלנפש,חשבוןממנהתובעשהתרחש

להיותהופכתהיזכרותכל ,בזיכרוןמקוםדורש

אתלנהל"מחויבת ,רחלהיא,-אוניברסלית

ההיסטוריהזיכרוןהעם.למעןהחשבונות"פנקס
והסבלהכאבנרשמיםעליוללוח-מיפויהופך

וההיאבקותיעקבסולם ,לדורמדורשעוברים

להשיגכדיזהכל ,המלאךעםפוסקתהבלתי
השמים.את

כמושלהנפשהבמעמקילגעתהנדירהכורח
שלבנשימתולנגיעהעד ,התהליךאתמפשיט
עצמהשלגם-הכפולהשומרהיאעכשיוהעם.

זולא,ורחבה,מלאהזהות-העםשלוגם
גמורה.התמזגות

הושמדכךכלשמוקדם"והכול
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 ,,_בזיכרוניוהמשךביתמחפש

פשטות ,בהתגלמותויקירןהנהואסגנונה

העיןאתלהטעותבכוחווישסוריאליסטית,
מאומנות.הלאוהאוזן

היאזמנית.בוהאמצעיםבכלכותבתהיא

היאזמנית,בוכולוולציבורליחידכותבת
לאזהלאמת.חלוםביןהגבולותאתמוחקת
למהומבינהמודעתהיא-מקרהשלעניין

ספרות.מתחייבת

 :) 1981 (אליבמכתבהקורןרחלאומרתהנה

הפךהמדעטכנולוגיה,שלבתקופהחיים"אנו
שלחשבונןעלוזהשלנוהמאהשללגבול

למעשההואהמדעהספרות.ושלהאמנות
בההספרותלעומתוזההיקום.שלהאנטומיה

האדם,שלביותרהעמוקיםהרגשותמצויים
היאהספרות •שלו-מודעהתתמןהיישרהבאים
שוויוןאנושלחולשותהמעניקההיחידההצורה

בחקרעיסוקשלהכוללתבמסגרתמוחלט
הספרות •וביתרונותיויובחולשותהאדם,

אישורולחזיונותיוהאדםלחלומותמעניקה
מוגבלות.בלתילאפשרויותויציאהכניסה

פשוטותתופעותלרומםהספרותשלביכולתה

משמעויותלהןולהעניקביותרואפורות
אוניברסליות.

הדבריםרשימתאתקורןרחלעורכת-1972ב

עימה:שתיקח

האומרשלנשימתואתאיתי"אקח

שבדממה,המטוהרבצהרובצערו

הראשונהאהבתיאתאיתיאטול

 ".הדמעהאתולבסוף,

היאהחולים,בבית ,-1975בשנים,שלושמקץ

אליה>:מדבר(הלילהלפתעמגלה
את"וכשתמותי

עודידאגמי

אמרתטרםהסוףשעדלמילה

הדמעות?"כברכשנגמרוהאחרוןולבכי

ונשקענבונים,דינהיהלאשמאחשש,ומתוך
הסוף:זהשאין ,קורןרחללנורומזתביאוש,אז

אניחוזרתהכול"ולמרות

לעולםמחדשובאה

תמידמתחדשתאני

הרוחשלבנשימתו

 /שליובדמעותי

 .הסתיובבואשנזרעגרעיןכמו

לחלקהופכתואני

חדשהמגילהשל

יחיד."בכוכבהחתומה

הפלא,וגםהשירגם-גדולעושרנשארולנו

האחרומהצדהשירשלהשנימעברוהנמצא

בהבטחה,מלאהיההזההשניוהצדהמילה.של

יכולשירשרקגלויות,אורנקודותהרבה

 .אליהןביללהר

קורןרחלשללשורותיההיטבכשמקשיבים

וחדשתמיההעדישןשהואהניגוןאתקולטים

ואזארוכים,חייםתוחלתובעלבנדירותו

'שירשלהמייתואתקהלתדבבריקולטים

בלתיולהמשךלאהבההרעבובההשירים'

פוסק.

השורות,באחת 1971ב·שנכתבהשירים,באחד

להריםהזמןהגיעשאוליעצמה,אלאומרתהיא

לשמים:העינייםאת

רואה,"את

למעלה,שביללךממתין

בשמים".קשתשלצבעיםבשבעהזורחשביל

ולאןלמעלהקורהמהבפירוש,יודעאיני
בביטחוןיודעאניאבל-ההואהשבילמוליך
נראהמספיק,חכמיםנהיהשאםמלא,

אלהיישרשמוליךשביל,ולנולהשממתין
כותבשאניבעת ,שלילביואלהעם,לבבות

 ...האלההשורותאת

מקורהואהזיכרון ,הסבלמקורהואהזיכרון
הישארי-לעצמהוההבטחה-האמונה
-מחייבהזהוהשיר ,והישארי

אותך,זנחוהאנשים"כל

-מאהכפולאדםלהיותעליךכןעל

 /בךבגדוהאליםכל

מאה,כפולאלכן,אםלהיותעליך

והמופלאהמעודןהסודזה,בפרח

אסירים'מ'לחםאצבעותיךשלוש

האביביםכלשיזרחו

כולם,הפרחיםויפרחו

הזמניםבכלשבכל,מהכל

ובאונסאדםמחיימנעו

שדדו".

ציינתי:מותהביום

 ,הנדיר ,השירילצמצומההודות ,קורן"רחל
אתהפשוטהבמילהגםלחשוףהצליחה

נשמה,משלהשורהכלהלוהטת.התמונתיות
 •וצעראמונהחוכמה,שמחה,אהבה,הדיפה,

רגישותשלאקזוטיתתערובתגילמההיא

 •שירית.ועוצמה

:ג

1 s 
ן~
~ j 

ועורך.משוררמסות,כותב ,ספרותימבקרג~לדבעדג)<איטשעגולדברג:איטשה
בביתמורההיה-1924בוכלכלה.פילוסופיהלמדשםלקנדה,היגר-1920בבפולין.-1904בנולד
-1970בשם."אורדן"הספרביתלמנהלונתמנהלארה"בעבר-1931בבטורונטו.ובסמינרתיכוןספר

וחיבררבותיצירותפרסםיורק.נירשלהעירוניתבאוניברסיטהיידישולספרותלשפהלפרופסורהיה
שםעלבפרסזכהקולטור","יידישעהירחוןשלהראשוןכעורךמשמש-1964מביידיש.לימודספרי

 ,-1985במאנגרשםעלובפרס-1962בז'יטלובסקי
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ד~י~ף.~י~ף

נולדהמשוררת,רוביך:הרסה
צעירבגיל .בפולין-11906ב

הקומוניסטיתלמפלגההצטרפה
פעילותבשלונאסרה

מלחמתפרוץעםמחתרתית.
לבריתנמלטההשנייההעולם

חזרההמלחמהבתוםהמועצות.
בישראל.-1960מלפולין.

פורסמוהראשוניםשיריה

בארץ . 1931בשנתבפולין
וכןאחדיםשירהספריפרסמה

ג~לדענעב"דישיריהנדפסו
קייט",
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היהודיתהעיירהשלהאפלהצו 1:~ו
נחמניעירית

מאתוצלליםטיפוסיםהסיפוריםקובץ
הקוראאתמזמיןברשרסקיישעיהו

חברתיתביקורתלזהותהעיןחדהמודרני
המדוכאות,נשותיההשטעטל:עלסמויה
התרופפותהמתערער,השירוניםמוסר

ורשעותםהענייםשלעליבותםהמוסר,י
העשיריםשל

המאהסףעל ,-19ההמאהשלהיב
במתעלחדשכוכבהופיע ,-20ה

ישעיהו-בפוליןהעבריתהספרות
הקצרהסיפורפריחתשלובעיצומה,נברשדסקי

רחבברומןוהסופריםהקוראיםקהלאתהדהים
הספרותבמחקר ,) 1899 (מטרהאביןיריעה:

המודרניהעבריכרומןגתריהואהעברית

 ,הראשוןהעברימהרומן(להבדילהראשון
 ,הרומןגיבורמאפו>.לאברהםציוןאהבת

דמויותשלהופעתןאתמבשר ,אדמוביץ

ראשיתשלהעבריתבסיפורתה"תלושים"
שלהתגלותו .) 34 : 1993 ,(הולצמן-20ההמאה

ימים.וקצרתמפתיעהמרוכזת,חיתהברשדסקי

רומןפרסם , 1902עדשנים,שלושבמהלך

סיפוריםוקובץ ) 1901 (הזרםנגד ·נוסף

בשניאורשראהוצלליםטיפוסיםקצרים,
 ,)-1902ו 1900 (כרכים

ברשדסקיהוזמןהספרותיתהצלחתובעקבות
כךואחרבפטסרבורג"הזמן"במערכתלעבוד

שהעיתוןלאחר"הזמן"אתעזבהואבווילנה.
לקצץביקשהוההנהלהכלכלייםלקשייםנקלע
פרנסתואתמצאברשדסקיהעובדים.בשכר

יידישבעברית,קצריםסיפוריםבכתיבת

בעיקרכתבלחייוהאחרונותובשנתייםורוסית,
בעיתוניםשפורסמוביידיש,סיפורים

יודישען"רעםוועג","נייעם"פאלקסשטימע",
ביידישכתבהכלבסך"פריינו".פאלק",
ב- .> 128תרע"ד: , I<דייסיפוריםכעשרים

בלבד. 38בןוהואהגרוןמשחפתנפטר 1908

אחרוניםכתביםהקובץאורראהמותולאחר
בכתבישפורסמוסיפוריואסופתובו ) 1910 (

פסחמאתחייותולדותכןוכמושונים,עת

הכותרתתחתורשימה 2הקרוב,חברו ,קפלן

אביגדורבןמאתוכמספר"כאדם"ברשדסקי

"המהלךקבוצתמראשישלקוביץ>, .ל.א(
"תושייה"הוצאתשלוהמו"להחדש",

<בןברשדסקיספריכלאורראובמסגרתה

אביןהרומניםשניכג-לה>.תר"ע:אביגדור,

הביקורתעלעזרושםהותירוהזרםנוגדמטרה
כללוהנלהבותהתגובותהקוראים.ציבורועל

ומכתבים 3ודיוןביקורתמאמריכשלושים

בתגליתכולםועסקוסופריםביניהםשהחליפו
 ,שבז'אנרלחידושמעברהחדשה.הספרותית

בניתוחרבענייןהרומניםשניעוררו

הדמויות,שלוהמדויקהמפורטהפסיכולוגי

באותההעבריתבספרותגומסוראשוןשהיה

עת.

שנישלהופעתםעלהאפילההרומניםהצלחת

בסךלהםשהוקדשווצלליםטיפוסיםכרכי
מאמריםגםביקורת.מאמרישלושההכול

התייחסוברשדסקישלמותולאחרשנכתבו

עמדוהספרותמבקריהרומנים.לשניבעיקר
במתעלאותם"מיפו"שבהם,הייחודעל

שביןהדמיוןאתוניתחוהעבריתהספרות

אביןגיבור ,אדמוביץלביןהאישברשדסקי

השכחה,בתהוםשקעוהקצריםסיפוריומרטה.

הקצריםהז'אנריםהיהכתיבתושעיקראףעל
הקצרים,הסיפוריםכמו .) 9-8תשכ"ח: ,(אבן

והביקורתמלבונשכחהלךכותבםגםכך
שלאכמעטהספרות,מחקרגםכמוהמודרנית,

 4 •אליוייחסוחת

שלבכלים ,ראשוןניתוחמציעזהמאמר

סיפורישלהמודרנית,הספרותביקורת

שלהם.אחרתלקריאהוהצעהוצלליםטיפוסים

הניתוחמאחוריכיהיאהמרכזיתהטענה

מצויההדמויות,שלהמדוקדקהפסיכולוגי

היהודית,הקהילהעלחבויהחברתיתביקורת
החייםוהאנשיםחייהאורחקלקלותיה,מנהגיה,

הסתמכותתוךלזהותהיכולמודרנישקוראבה,
עיצובא.ספרותיים:אמצעיםשלושהעל

המספר.עמדתג.ניגודים":"צמדיב.הדמויות;

במישורוהןהעלילהבמישורהןמתפקדיםאלה

הסמויה.החברתיתהביקורתכמעצביהרעיוני

עשרהכולליםוצלליםטיפוסיםקבצישני
הכלוליםהסיפוריםאחד.בכלחמישהסיפורים,

מחלוקת",של"כוחההם:הראשוןבקובץ
בודדה- ,נדודים""ליל ,פתיה""יהודייה

השניהקובץסיפוריחמשת"הלוויה".עזובה",
אהבה"בליאיטקה",שלהלבנים"ערךהם:
הנסיבות","כוחזקנה","לעתאיבה",בלי

הסרסור","זושה

כמוטיבהיהודיתבחברהותמורותשינויים

מרכזיתמטי

טיפוסיםבסיפוריהבולטיםהנושאיםאחד

עלהעובריםוהתמורותהשינוייםהואוצללים
מישורים:בכמהומתבטאיםהיהודיתהחברה

הידרדרותברשדסקימתארהפרטחייבמישור

ב"הלוויה"),והשתייןהמהמר(זלמןמוסרית

מוסדכמויסודאבניוהתערערותדורותפער

פתיה"),ב"יהודייההמודרנית(הבתהשידוכים

בחברההתככיםאתמציגהואהכללחייבמישור
דחיקתוואתמחלוקת")של("כוחההיהודית

זקנה"),("לעתצעיריםידיעלהישןהסדרשל

תהליכיםביןגומליןיחסישלמשולבבמישור

תהליךאתמתארהוא ,הכללובחייהפרטבחיי

והמרתהאורבניזציהההגירה,ההתמשכלות,
ב"בודדה-אמםאתהנוטשים(הבניםהדת

עזובה"),
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הרגוןמשחפתמותולפנישנה , 1907 ,רבשדסקיישעיהו

בסצנותאלהתהליכיםמתארברשדסקי

ובמקוםבזמןהמעוגנותקטנותובסיטואציות

כ"הקטנתהגדירשחלקיךטכניקהידועים,
ברגעחי"משהואםכיטועןחלקיךהשקף",

אתבתוכונושאהוא ] ... [הזהובמקוםהזה

מתחומייותרהרחביםהאוניברסלייםהדברים

 ,(חלקיךלפנינו"הנתוןהמצומצםהשטח
החברהלתיאורשניאמצעי ,) 335תשי"ח:

הדמויות.עיצובהואהיהודית

בסיפוריוהדמויותאתמפקיעברשדסקי

המייצגותכדמויותאותןומעצבהפרטימהתחום

היהודית.בחברההמתרחשיםותהליכיםתופעות
הווייתשלמראהכשיקוףמתפקדותהדמויות

כפייהומודרניות,מסורתהמערבתשלמהחיים
מעמדות.והבדליובחירה

ידיעלהיהודיתבחברההתככיםמתואריםוכך

דורנישקבעירהרבבחירתסביבמחלוקת
הישניםהסדריםהחרבתמחלוקת");של("כוחה

דמויותארבעידיעלמיוצגיםחדשסדרוכינון

רבותשניםשלאחרומורהרב ,גבאי ,חזן-

מקומםאתלפנותנאלצים ,הציבורבשירות
בכלחדשיםסדריםהמכונניםמהםלצעירים

התמשכלות,אורבניזציה,זקנה"),("לעתתחום

דת,והמרתהמושבלתחוםמחוץיהודיםהגירת

האלמנההאםשלסיפורהבאמצעותמעוצבים

אותהוהשאירומולדתםעיראתעזבושבניה

פערעזובה">;("בודדהמותהיוםעדבודדה

מתואריםהשידוכיםמוסדוהתערערותהדורות

תפיסותשתיהמסמלותובתהאםהנגדתידיעל

פתיה">:("יהודייהומודרניתשמרניתעולם:
עלמודגמתהפרטשלהמוסריתההתרופפות

להימוריםזלמןשלהידרדרותוסיפורידי
הואשנושאההמשנהעלילתובעזרתולשתייה

בנובורים,בידיבתורוזליהשלהמיניהניצול
("הלוויה"),עשירסוחרשל

 ,פתיה""יהודייהלמעט ,הנ"להסיפוריםכל

שלתצפיתמנקודתהיזכרותכסיפוריכתובים

שלתצפיתונקודתאו ,בסיפורהדמויותאחת

ראותמנקודתהעברשחזורכל.היודעהמספר
התהליכיםאתלהציגלברשדסקימאפשרבהווה

הסיפוריםנפתחיםרובפיעלכבלתי-הפיכים.
התרחשויות.אותןשלהטרגיותבתוצאות

זיהו ,ברשדסקישלזמנובניספרות,מבקרי

 .בסיפוריוהמתואריםהחברתייםהתהליכיםאת
של"כוחהעלרוזנפלד>(שמואלדניאלכותב

מחייהחייםמןלקוחהסיפור"חומרמחלוקת":
ומסיגיםבזהזההלוחמיםהרבניםמעולםההווה

יעברולאהרובעל ...חברוגבולאתאחדכל
המחלוקת ,בעירמחלוקתמבליכאלהמעשים
בעליעלואסונותסכסוכיםוכמהכמהמביאה

נהרסים,החסדבתיעימם.והעושיםהמחלוקת
לידיבאיםרביםמנכסיהם,יורדיםאנשים

מפלגותלשתיתחצההעיר ,רגלפשיטת

ולרעותזואתזוורודפותזואתזוהשונאות

 : 1900במאי 8,103("המליץ" " ...תוצאותרבות

4 (, 

מתאראותםהחברתייםהתהליכיםשלפענוחם
"צופןשללקיומוהודותמתאפשרברשדסקי
 ,התקשורתי-ספרותיבתהליךמשותף"
תשמ"ז: ,(שקדלקוראיוהסופרביןהמתקיים

אתכוננההשטעטל,היהודית,העיירה ,) 14

לצפניה:היהודיתהספרותשלהמודליםמצאי

שלההחברתיהמשחקכללימנהגיה,טקסיה

והחברתיותהתרבותיותהסמיוטיות,והמערכות

היהיכוללכןהכול.עלמקובליםהיוהשונות
הכללייםהתהליכיםאתלזהותהקורא

קטנותסצנותידיעל"סימן"שברשדסקי
בודדות.ודמויות

התמורות,סיפורלדעתיהוא,"בודדה-עזובה"
מספרשלשילובבויששכן ,ביותרהמובהק

הכללברמתוהןהפרטברמתהןתהליכים,

כולוהתהליךביניהם.הגומליןיחסיובהצגת

החכירהזכותמאבדתהמשפחהכאשרמתחיל
החכירה,זמןש"כלהמכיווןהכפראחוזתעל

'החוקיםפיעלאסורהיההאמנהאתולחדש
 ,לעירחוזרתהיאזאת,בעקבות ," ...הזמניים'

שוניםבעסקיםכספהאתמפסידהאולם

שלבריאותומורגש.להיותמתחילוהמחסור

הרעה"השפעתםבשלנהרסתהמשפחהאבי
ממפחיותרועוד-העירונייםהחייםתנאישל

הולךוהוא(שם>הרעים"העסקיםעקבהנפש
כלליותנסיבותשלהראשוןהביטויזהו .לעולמו

הפרט.גורלעלשמשפיעות
שלהתפוררותהתהליךמתחילואילךמכאן

והתרחקותהגירהבעקבותיוהגוררהמשפחה,

נשאריםוהיתומיםהאלמנהעזיבתה.עדמהדת

כבןיוסף,הגדולוהבןפרנסה,מקורללא
לבקש"ויסעהביתאתעוזבואחת,עשרים
הביתאתעוזביםאחריו ,"אחרותבעריםאשרו

עשרה>(שמונהאברהם-האחריםהילדיםשני

למרותלאמריקהנוסעיםעשרה)(ששורחל
ל"גוייםיהפכושהםחוששתהיאהאם.התנגדות

מיאולם-מתרחששאיננודבר-גמורים"

יוסף.הואהמושב""תחוםאתלעזובנאלץשכן
 ,אליומצטרפת ,ביותרהצעירההבתרבקה,
האםנשארתוכךבעסקיוחילעושההואשכן

בעזרתנשמרבניהעםהקשרכאשרבודדה,

מעתלהשולחיםשהםכסףוסכומימכתבים
מוליכההמושב"ל"תחוםמחוץהישיבהלעת.
המרת-והשינויההתפוררותתהליךשללשיאו
במשפטיםזהענייןעלמרמזברשדסקיהדת.

מרירותטעםגםנשמערבים"במכתביםכגון

הדברים ,, ...הכרחעלהתאוננותאיזומיוחדת,

האם,מותלאחררקמפורשבאופןנאמרים
הםובומהבניםמכתבמקבלהמספרכאשר
הםמכתבבאותובאמם.טיפולועללומודים

"היאמהםרחוקההאםנשארהמדועמסבירים

עלתהבכמהידעה,שלאהיהונוחידעהלא
שחיתהלהדילתחום:מחוץהישיבהזכותלבניה
עזובהגםכיזאת,לדעתלההיהלמה-בודדה,

 (ו:
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 " ..היא!,
המוסריתבהתדרדרותועוסק"הלוויה"הסיפור

להימוריםהמדיחוהןהקורבןהןהפרט.של
להימוריםנגררזלמןקטגוריה.באותהמצויים

אינו ,הקולקטוריחיאלהמדיח,אולםולשתייה,
אלאמהמודח,יותרגבוההמוסריתגחבדרמצוי

בכוונתמעשהואתעשהשכן ,ממנונמוכהאף

ומנוסהרגילקולקטורהיהיחיאל"רבימכוון:
זלמןינסהוכמעטקשה,ההתחלהרקכיוידע
הוא .תמידיליקונה'לווהיהלקנותאחתפעם
חפצו".אתהשיגסוףוסוף ,מזלמןהרפהלא

התגלמותהיא ,זלמןשלבתורוזל'ה,

הנמוךהסוציו-כלכלימעמדהבגללהקורבניות:
שלבנובורים,מוללעמודמעזהאינההיא

נכנעתוהיאלהשיגה,המחליטהעשירהסוחר
מוצגלרעה,מעמדואתהמנצלבורים, .לו

"כמההאנושית:השפלותשלכשיאהבסיפור
היוושפלות-הנפשהלבאכזריות ,הזדוןמן

ובמשך ,חפצואתהשיגהואאךהזה,במעשה

המספרברשדסקי ,, ...מזימתו!ביצעאחתשנה

ביקורתבהוישבמפורשדעתומחווההצדמן

שהקיאההנוקשה,היהודיתהחברהעלסמויה

תמים.קורכןשחיתהאףעלרוזל'ה,אתמתוכה

חייםהווייתכמייצגותהנשיםדמויות

יהודית

ובשוליההעלילהבמרכזהנשיםדמויותריבוי

לברשדסקישהיההמיוחדהענייןעלמלמד
שלגורלןהיהודית.בחברההאשהשלבמעמדה

הואהנשים,דמויותובעיקרהדמויות,רוב

 ...מעמדןובעיקר ,חייהןנסיבותשלתוצאה
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שלאוהחלטהשלפריואיננוהכלכלי-חברתי

עצמאיים.מעשים

האירופיתהרומניםספרותכיטועןמירוןדן

עלהתבססהגדולשחלקה , 19 •ההמאהשל
חיתהנשים,שלואהבתןסבלןחייהן'תיאור
מידהל~הואףרחבההוויהלתיאורמוצאנקודת

(מירון'חברהשלומנהגיהמידותיהלשיפוט
שלהעבריתבספרותאמנם .) 38 • 37תש"מ:
שבתכיווןרווחת,אינההתופעהתקופהאותה

בדרךהעברייה",ה"אשההמסורתית,ישראל

ונישאההרומנטיהשלבעל"פסחה"כלל

שנותבסוףמירון'טועןזאת,ובכלבשידוך.
להופיעהחלו-90השנותובראשית-80ה

יהודיות,צעירותשלדמויותהעבריתבסיפורת

וגירוירגשחיישחיפשו"חופשיות",

כבנותגםבולטמקוםתפסווהןאינטלקטואלי

הטיפוסיהאינטלקטואליהצעירהגיבורשלזוג

עצמן.בפנימרכזיותכדמויותואף

זותופעהעלדעתונתןפייטלזוןמנדלמנחם
 1905 •ב ,ב"הזמן"וכתבהעבריתבספרות

המשתחררת"האשההכותרתתחתרשימה

שלהחשוביםהחזיונות"אחדבספרותנו":

האשהשללהשתחררותהשאיפההואתקופתנו

פייטלזוןבפרט".העברייההאשהושלבכלל
"הנשים-המשתחררותהנשיםאתמכנה

הרומניםבשנימופיעותהןכיומצייןהחדשות",

הזרםונגדמטרהבאין-ברשדסקישל
נקודהזוהסופר.ידיעלבחיבהומתוארות

הרומניםלגיבורותבניגודשכןמעניינת,

טיפוסיםבסיפוריהנשיםדמויותהגדולים,
שלהמסורתיהדגםלפימעוצבותוצללים,
לקודומצייתותפסיביותהןהיהודייה.האשה

להיותהואישראלבתשלייעודהלפיוהחברתי'
איטקהדוגמתבכך'שנכשלתמיואם.רעיה

להיותהופכתאיטקה")שלהלבנים("ערך

"הזרשלומקומיתנשיתוריאציהמעיןחריגה,

התלושיםסיפוריאתהמאפייןהגיבורבביתו",

 .) 59-57תשמ"ה:(גוברין,ברקוביץי..דשל

חסרונהבולטברשדסקישלהנשיםבדמויות

להןקוראאינושהמחבראואינפורמציה.של
החיצונית,דמותןאתמתארשאינואובשם,

זוטכניקהאופיין.קוויאתמשרטטשאינואו

ולעצבןהפרטימהתחוםאותןלהפקיענועדה
דמויותבעזרתחברתיות.תופעותשלכמייצגות

הנשיםבהחייםהווייתברשדסקימעצבהנשים

כללבדרךשלהן'הבחירותאתלעשותנדונות
כפייה.מתוךלנישואים,הנוגעותאלו

חברתיים,לעולםהםזוכפייהשלמקורותיה
הגבריתמהדומיננטיותנובעיםאוכלכליים,

בקהילההנישואיםומתפישתהיהודית,בחברה

בודדתהבלחה .-19ההמאהבשלהיהיהודית

"יהודייהבסיפורהמצויהמודרניתצעירהשל
המגדריהדגםאתמדגישהרקפתיה"

נשיםשלהדומםהרובאתשאפייןהמסורתי'

ההיא.בעתהיהודיתבחברה

"ערךגיבורתאיטקה,היאזהדומםמרובאחת

שללקושימודעתאיטקה".שלהלבנים
דאגהנדוניה,ללאבתלחתןעניותמשפחות

עשרהששלאיטקהשמלאולפניעודהאם,
שהכלהה"לבנים"מערכתאתלהכיןשנים,

מצעילנישואיה:עימהמביאהחיתההיהודייה
ונו'.כותנותממחטות,מגבות,מפות,מיטה,

לחתונה.הבטחהיהיועצמםהלבניםכאילו
ובגילהנדוניה,אתאיטקהרקמהשניםארבע

בתוךהנכוןבסדר"ערוךהכולהיהעשרים
והשדכןברזל"פחיהמצופההגדולההעץתיבת

הגיעהראשוןהפוטנציאליהחתןלפעולה.נכנס
דברשלבסיכומואךפגישות,לשלושאמנם

בביאליסטוקלעבריתמורה 11895 , 25בןרנשדסקי

לושיקרשהשדכןכיווןהמוצע,לשידוךסירב

כנדוניה.הכלהשתביאהכסףסכוםבעניין
הפוטנציאליהחתןכלפיאיטקהשלרגשותיה
להשמכתיבהברירהחוסרידיעלמונחים

איןבתחילההנמוך.הסוציו-אקונומימעמדה
כאשראךבעיניה,חןמוצאהואאםיודעתהיא

בחיוב,להשיבנוטהשהבחורלהאומרתאמה

ולכןלזאת"מאודנוטהדעתהש"גםלהנדמה
הואמדועכפליים:צורבשבסירובוהעלבון
רקחןמוצאבעיניוואילובעיניהחןמוצא
השניםכנדוניה.שתביאשחשבהכסףסכום

איטקההתייאשו'כברהשדכניםאין'חתןעברו'

בתיבה,מונחיםעדייןלבניהשלושים,בתכבר

והתבלותםיושןשלצהוביםכתמיםמעלים
לחייםשוקעתהיאלהתבלותה.מקבילה

העלבון"מרירותבהםתכליתחסרימשמימים,

שלהנפשוייסוריהנפצעהלבכאבהחדש,
באפסיההתחלפו-הנכזבותוהאמונההתקווה

ריקנותמיוהרה,ריקנותבהרגשתיאוש,של

מסביב",ובכלפנימההנפשבתוךמוחלטת

ברשדסקי'לעצמה.כדמותעומדתאיננהאיטקה
אתאומראיהאתמתאראינומכוון'בכוונת

והאכזבה.הלבניםבסיפורמתרכזאלאאופיה,

שרירותשללמייצגתאיטקהאתהופךהואבכך
החברתיתהנקודהאתמבליטשבעוני'הגורל

ומונעהצעיריםלדורוהמשותפתהכוללת

הנערהשלגורלהעםלהזדהותמהקורא
 5איטקה.הספציפית

הסיפורבמרכזגםעומדגורלותכמעצבהעוני
המוסריתהידרדרותםמתוארתבו"הלוויה"
לאחר .ומשפחתושטרנפלדזלמןשלוהכלכלית

ורעייתובהימוריםהונואתמאבדשזלמן

נופלהלב,ודאבוןהחייםקשייבגללנפטרת
רוזל'ה,הבת,עלהיתומיםחמשתפרנסתעול

אתמוצאתהיאעשרה.שתיםכבתנערה

סיגריות,בהכנתהאלמנהשרהבביתפרנסתה

אותהפוגששםאחרות.צעירותנערותעםיחד

עשירסוחרשלבנוגרוסמן'גריגוריביטשבורים
אתגירוילדותה-ותומתו"רך-שנותיה

שרהשלובעזרתהשנה,לאחרתאוותו",

נכנסתוהיאהנערהאתמשיגהואהאלמנה,

כירצונהלמרותלונכנעתרוזל'ה .להריון
נועזהלא-קשותעימדלדבראובו"לגעור
עושרומפנינחתהכיהזאת,המדוכאתהנערה

ברשדסקימתאריבשדיווחיבסגנוןוכבודו",

בבכיותבעהעשירהסוחרלביתזלמןהגיעכיצד

סיכויאיןלאשה.רוזל'האתבוריםישאכי

בוריםשלואביויתרחשו'כאלהשנישואים
מאהלזלמןלתתהדין"משורת"לפניםמסכים

שתל.דעדאחרתלעירבתועםשיסעכדירובל

הפלה.מתבצעתוברוזל'הנוסעיםהם

וסיפורבסיפור'משניתדמותהיארוזל'ה
הניחתתנוספתגורלמכתכמיןמתפקדהריונה

אתמסמלתהיא .השיכורהמהמראביהעל

קורכןשהפכוהגורל,מוכותהעניות,הנערות

להתמודדבידןשאיןמעצוריםחסריגבריםשל
 ,) 443תשל"ח: ,(שקדאיתם

בסיפורהבתדמותהיאומרוזל'המאיטקהשונה

קוראהכ"נאורה,המתוארתפתיה""יהודייה

זוהיאריסטוקרטים".בחברתובאהבספרים

'משכילה,הבינוניהמעמדבתמודרנית,נערה

"יושביםלבה,בחירעםערביהאתשמבלה
מציגברשדסקיהלילה".חצותעדומשוחחים

שבהתנהגותהוהמרדנותהחדשנותאת

הגיבורהאמה,שלהפנימיהמונולוגבאמצעות
התוהההקודם,הדורבתפשוטהאשההראשית,

נישואיעלעדיפיםאהבהמתוךנישואיםהאם
מייצגות,כדמויותמתפקדותוהבתהאם .שידוך

רוזנפלד>(שמואלדניאלבכךהבחיןואכן

וצלליםטיפוסיםעלשכתבביקורתברשימת
בודדהאינההזו"היהודייה :ב"המליץ"

בחרפותשכשפחותהנפשותאחתהיאבעולמנו.

מתנהגיםהבעליםרקולאבעליהן'בבתיהנה
 ] ... [הנהפשוטותנשיםיעןפתיותכעםעימן
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מוצאיםאינםהשכלהטעםשטעמובניהןגםכי

 15 , 109("המליץ" ...אמותיהםבדעתחפץ

 .) 1900במארס

הפסיביותביןמצויהנדודים""לילגיבורת

הבתשלהמודרניותלביןורוזל'האיטקהשל
בתוהצעירה,שלהחלטתהפתיה".ב"יהודייה

מבחירהנובעתאיננהלהינשא, ,עשירסוחרשל
היאעליה.שנכפונסיבותבכורחאלאחופשית,

ומבקראביהאצלשעובדהצעיראתאוהבת
הואגםעשרה.ארבעבתשחיתהמאזבביתם

כיסופיואתלממשיכולאינואךאותהאוהב
אתמחמיץהואהחברתיים.מעצוריובגלל

מחוכמיםחשבונותמתוךלהשיגהההזדמנות
אתידיובמולאהובתוומגישהמידהעליתר

להינשאהסכימהזו .ממנוהמיוחסתחרותובן
הראשוןשלמאהבתושנואשהכיוון ,לאחר
 .) 13 • 12תשכ"ח: ,(אבן

הגיבורשלפנימיכמונולוגכתובהסיפור

המשמעותאתהןמבליטהזותצפיתונקודת
האשהשלהשולימקומהאתוהןשלוהחברתית
הגבוה.למעמדבתהיאאםגםהיהודית,בחברה

הנערהשללכאורה,החופשית,בחירתה,

לולאישאהבהמתוךנעשיתאיננהלהינשא,
אהובהשלהאוניםמחוסרכתוצאהאלאתינשא,
אהבתם.אתלממשיהאמית

אגביאזכורישמחלוקת"של"כוחהבסיפור

הנישאת ,הקרלינישבתאיר'שלבתושל
הנישואיםואחריחכםלתלמידשידוךבנישואי
במיעוטמשמעותיש .לפרנסתודואגת

צעירהעללקוראהמספרשמספקהאינפורמציה
אתמייצגתהבת .הנכבדייחוסהאףעל ,זו

לפיושידוך''נישואישלוהרווחהמסורתיהדגם
לתלמידאהבהללאנישאההיהודייההצעירה

המשפחה.פרנסתבעולונשאהעניחכם

הביקורתלעיצובכאמצעיניגודים""צמדי
החברתית

אתמגלהוצלליםטיפוסיםבסיפוריקריאה
המתפקדניגודים""צמדמעיןשלשכיחותו

לצמדהמתקשרותהדמויותשתיבהם.
אחת .להיפוכוכדברזואלזומתייחסות

צמדיאתהמאפיינותהעיקריותהתכונות

פערשלקיומוהיאברשדסקישלהניגודים

תכונההניגו.דחלקישניביןכלכלי-מעמדי
עלובנוסףבמקביללבואיכולהזוניגודית
 ,אופיתכונותמראה,כגון:אחרים,ניגודים
הניגודיםצמדילכןונו'.מיןעולם,השקפת
להבלטתאמצעימשמשיםברשדסקיבסיפורי
טיפוסיםבסיפוריהקיימתהחברתיתהביקורת

הרצויאתאחתדמותמייצגתלעיתיםוצללים.
מבקרשברשדסקי ,המצויאתהשנייהוהדמות

 .שלילתובכללהציגומבקשאואותו

דברביןהספרותיהעימותעצםזאת,עםיחד

מבניתזיקהשלקיומהגםמשמעו ,והיפוכו

שהלבןכמוהניגוד,איברישניביןמקבילה

זיקתן ,מכךיותר .לידוהניצבהשחוראתמחדד

אתגםמקדמתהניגודיותהדמויותשתישל

מביאביניהןהמפגששכןהעלילה,תחום
 ,(אבןהשנייהולהתמוטטותהאחתלניצחון

זיקהקיימתמתברשדסקיבסיפורי .) 29 : 1983

ו"הלוויה".מחלוקת",של"כוחהבסיפוריםכזו

ממיןהואמחלוקת"שלב"כוחההניגודיםצמד

רביומחתנוהקרלינישבתימרביומורכבזכר

במראםהןגריםמנוהשנייםשלמה.יצחק
 .הכלכליבמעמדםוהןבאופייםהן ,החיצוני
כתפייםרחבקומה,גבהאישהואהקרליני

גוו"מבנהנמוךבחורהואחתנוכרס,ועב

דקיםפניוורשמיחיוורותלחייורופף,

אופיים.עלגםמעידההחיצוניותוענוגים".

שביכולתוכלועושהבתככיםעסוקהקרליני
מגוריובעירהרבמשרתאתלקבלכדי

מכווןהוא ,בידוהדברעולהמשלאדורנישק.

במשרהיזכהשחתנוכךהענייניםמהלךאת

והבליתורהלימודעלרקשוקדשלמהיצחק .זו
נמנההקרליני .אותומענייניםאינםהזההעולם

למשפחהבןהואחתנוואילוהעירגביריעם
ענייה.כפרית

לקטרגכדיזהניגודיםבצמדמשתמשברשדסקי

-לביקורתהראויהרגילהיהודיתהוויהעל
העיר.רבבחירתסביבומחלוקותתככנות
הקיטובאתמייצגיםיצחקושלמההקרליני

שמתבטא ,החומרעולםלביןהרוחעולםשבין
הרב.משרתאחרברדיפהזהבסיפור

בסיפורקייםניגודיםצמדשלשונהמבנה

ניגודיםצמדישניקיימיםבו"לוויה",

מרבימורכבהראשוןהניגודיםצמדמקבילים:

והצמד ,הקולקטוריחיאלורבישטרנפלדזלמן

ובוריםזלמןר'שלבתומרוזל'ה,השני
שלזיקהמקיימיםהצמדיםשניגריגוריביטש.

הואהדמיוןאחת.ובעונהבעתוניגודדמיון

קייםצמדבכלהדמויות:שממלאותבפונקציות
המדיחהואהקולקטוריחיאלר'ומודח.מדיח

הוא-שטרנפלדזלמןורביהימוריםלמשחקי
גריגוריביטשבוריםומידרדר.מתפתההמודח,

ורוזל'ההנערהאתלכבושהמחליטהמדיחהוא
המודחת.היא

שונות.רמותבשתימתקיימיםהניגודיחסי

-הצמדיםדמויותשלמינםהיאהגלויההרמה
הואהשביוהצמדזכרממיןהואהראשוןהצמד

בעיצובמצויההשנייההרמההמינים.שניבן

מתפתהזלמןבעודהמודחים.שלדמויותיהם
רוזל'המתון",פסיכולוגי"לחץלאחרמרצונו
בגללשכן ,העשירלבחורלהיכנענאלצת
מעזהאיננההיאהנמוךהסוציו-כלכלימעמדה

מתבטאתהיחידההתנגדותהנגדו.להתייצב

אילמת".ותוכחהתחנוניםב"מבט
חברתיתתופעהמייצגיםהניגודיםצמדישני

לרעה.כוחםאתהמנצליםהממוןבעלישל
הטרגיותאתמבליטההצמדיםשניהנגדת

בוריםשלשרירותוקורכןהיארוזל'השבעוני.
קורכןהיאמכךפחותלאאךגריגוריביטש,

שללמצבלהיקלעלהשגרמוחייה,נסיבות

שלסופהבאחרים.ותלותאוניםחוסר ,עוני
שמרכיביונוסף,ניגודיםצמדיוצרהעלילה

יחיאל ,אחדמצדהמתואביהרוזל'ההם

השני.מהצדגריגוריביטשובוריםהקולקטור

שלגיהטוגורלםאתמייצגיםואביהרוזל'ה
בוהנפששוויוןאת-ובוריםיחיאלהעניים.

הגורללמוכיהיהודיתהחברהייחסהחת

ידיובמואחראיהיהזלמןאםגםשבתוכה.
שלאלנסיבותנקלעהרוזל'ההרי ,להידרדרותו
ושיניבוסראכלו"אבותבבחינתבאשמתה,

:ג
~ c:= 
=== 

ו~

אחרונים","כתביםהסיפוריםקובץשלהשערעמוד
תושייהבהוצאת ,ברשדסקישלמותולאחראורראה

 ,טהורקורכןשלדמותהיאתקהינה".בנים
מקרבההקיאההיהודיתשהחברהוהעובדה,

מעידהכבודה,אתשחיללהבחוראתולאאותה

שאמורההחברהשלוצביעותהאכזריותהעל
חבריה.לכלוערבהרחמניתלהיות
הלבניםב"ערךמצויאחרמסוגניגודיםצמד
מצדאיטקההםהצמדמרכיבישםאיטקה",של

מבליטכזהצמדהשני.מהצדוחברותיהאחד

דופן.יוצאתהיותהואתאיטקהשלחריגותהאת

+-
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החתונה,לבנילהכנתבדלהקונהאמהכאשר
מחברותיהמיעםלהתייעץיכולהאינההיא

אתשהקדימהכיווןהרקמה,דוגמתבעניין

וחברותיהעשרים,בתאיטקהכאשרכולן.

הרקמה,דוגמתבענייןאיתהלהתייעץבאות

נשארתוהיאנישואיםבפניכולןעומדותהן
ברווקותה.

עלהעומדחברתימבנהמעיןמעצבזהניגוד
היהודיתהחברהכביכול,מנוגדות.תופעותשתי

טיפולוגיותהתנהגותשכבותמשתיבנויה
העניים, .) 32תשמ"ד: ,(אבןמזוזוהשונות

החתונה,לפנישניםהנדוניהאתהמכינים

שארהדברים.שלהנכוןהסדראתרים ,Pמ
כמוההפרה,מובלטתובכךאותומקייםהציבור

אינהנדוניהשכןשבה,התכליתחוסרגם
לחתונה.ערובה
אתהניגודיםצמדמדגיםזקנה""לעתבסיפור

בדורהצעירהדורמרידתואתהדורותפער

הישן.

אחדמצדדמויות:מריבויבנוייםהניגודאיברי

הדוראתהמייצגיםוהמורההרב ,הגבאי ,החזן

החדש.הדורבניה"צעירים"שניומצד ,הישן

מבניאחדלכלשמותברשדסקיהעניקבכדילא
אורךלכלנשאריםהצעיריםואילו ,הישןהדור

ערטילאית,קולקטיביתמהותכמיןהסיפור
נגדבברוטליותאףולעיתיםבנחישותשפועלת

חוסרנגדחברתיתמחאהכאןיש .הישןהדור

בהעניקוהמבוגרים.כלפיהצעיריםשלהכבוד
מפקיעהמבוגרים,מארבעתאחדלכלשם

ויוצרהמושגימהתחוםהישןהדוראתברשדסקי

להזדהותיכולשהקוראאינדיווידואליםארבעה
הצעירהדורבנינשאריםלעומתם,איתם.

ניכורשיוצרמהודמות,שםחסריאנונימיים,

ביקורתיתראייהומאפשרלבינםהקוראבין
מעשיהם.של

והתצפיתן ,העד ,כלהיודעהמספר:עמדת
המרוחקהפסיכולוגי

ביןמשתנהתלליםיטפוסיםנץבקוהמספר
ה"אניסוגישניפסיכולוגי.לתצפיתןמספר-עד
הסיפור.מדמויותבריחוקמתאפייניםהמספר"

הדיווחהואהריחוקלשמירתהאמצעיםאחד

כךדיאלוגים.שלישירהמסירהבמקוםהעקיף
מתמרדבהמחלוקת",שלב"כוחההשיאבסצנת

"מפיוברשדסקי:,כותבחותנונגדיצחק-שלמה
ותוכחותמריםדבריםמעצמםכמוהתמלטו
 ." ...הנוראים!וזדון-הלבהאכזריותעלקשות

מתוודעיםבונדודים",ב"לילהשיאברגעגם
כותבאהבתם,עלמדימאוחרהגיבורים

נכוחיםאךפשוטים,"בדבריםברשדסקי:

המלחמהדברעללוסיפרהלב,ומעוררי
 ." ...בנפשהאשרהקשההפנימית

היודעהמספרהואריחוקהיוצראחראמצעי

שלהפנימייםהמונולוגיםאתהמוסר ,כל

פסיכולוגי.תצפיתןשלעמדהמתוךדמויותיו
הניתוחבעזרתהריחוקמושגכאןגם

כתיבתבמקוםהדמויותשלהפסיכולוגי

לאחרנדודים",ב"ליל .ישירבדיווחהרהוריהן
ברשדסקימתאראהבתה,עלמתוודהשהבחורה

אחדיםרגעים"במשךהבחור:שלתגובתואת

אליושבהוכאשרמשולל-הכרה,כנדהם,היה

עזכאברקרוח,סערתכלהרגישלאהכרתו

ברגע ...פנימהבקרבואיומהקרהמיןגם ,וחד

להאשמתוכובדכלאתהיטבהכירההוא
לעמדתאופייניתדוגמהזוהי " ...ולעצמו
המרוחקהפסיכולוגיוהמנתחכלהיודעהמספר

מדעי-ענייני.ביובשעליהןומדווחמדמויותיו
שלוגםהעדהמספרשלגםהעמדות,שתי

הקוראאת"מגייסות"הפסיכולוגהתצפיתן
שללזוקרובהתצפיתבנקודתאותוומעמידות

עםלהזדהותהקוראמתקשהכך .הסופר
זאתבמקוםאמפתיה.אליהןולפתחהדמויות

לדמותמעברשלוהמבטנקודתמתרחבת
דבריעלהעקיףלדיווחומבעדהבודדת,
צצותרוחה,וסערותלבטיהתחושותיה,הדמות,

הנסיבותמרכזימקוםומקבלותועולות
אומעשיה,ואתאותההמניעותהחברתיות

העקיףהדיווחהופכיםכךלסבלה.הגורמות
לכליהבודדתהדמותשלהפסיכולוגיוהניתוח
ואףכולההחברהעללהצביעניתןבעזרתו

אותה.לבקר
לתודעתוהיצמדותמתוךמסופרנדודים""ליל
בדמותעיצבושברשדסקי ,הגיבורשל

"התלוש".
תודעהמגליםהעבריתבסיפורתה"תלושים"

הקיום"ב"מלחמתונכשליםמיניתנחיתותשל
אלאאינםאלווכשלרבםנחיתותםהסקסואלית.

וכשלרןנחיתותשל-סמליאו-מרוכזביטוי

אחיזהשלכלליכשרוןחוסרמחמתנרחבים

כשרונוחוסר .) 176תש"מ: ,(מירוןב"חיים"

בהחמצתמתבטאנדודים""לילגיבורשל
היאההחמצהאהובתו.עםהנישואיםאפשרות

מזההנמוךהחברתי-כלכלימעמדושלתוצאה
הרהורישלהפסיכולוגיוהניתוחהנערה,של

הכוחותעללהצביעאמצעימשמששלוהחרטה
גםהיחי.דשלנפשועלהפועליםהחברתיים

היצמדותמתוךהכתובפתיה","יהודייההסיפור

פעראתלהבליטנועדהגיבורה,שללתודעתה
עלולהצביעהמודרניתבתהלביןבינההדורות

 •היהודית.בחברהכלליתתופעה

בהדרכתשנכתבהסמינרבעבודתפרקמתוךמעודבהמאמר

החוגשני,תוארלימודיבמסרגתגוברין,נוריתפרופ'

תל-אביבאוניברסיטתעברית,לספרות

ביבליוגרפיה

בתוךויצירתו"'ברשדסקי"ישעיהויוסף.אבן' . 1

מוסדדורות,ספרייתםרםה,'אביןישעיהוברשדסקי'

 26 • 7 : 1967תשכ"ח,ירושלים,ביאליק,

בספרותהריאלזיםנציניבתוך."מבוא",----- . 2
 36 • 7תשל"ג:ירושלים,ביאליק,מוסדהעברית,

תמטיתכתופעההניגודים''"צמד .----- . 3

ברדיצ'בסקי"' .ימ.בסיפוריספרותיתוכתחבולה
ביאליק,בדורהעבריתהפרוזהעלמסות,מבתר

הקיבוץהוצאתברש,בני'ראושופמן'ברדיצ'בסקי'

 43 • 28 : 1983תשמ"ד,המאוחד,

 .י"לייב>.אברהם(שלקוביץ,אביגדור.,בן , 4

ברשדסקי'בתוך:מספר"ובתוראדםבתורברשדסקי

ורשה,תושייה,הוצאתארחונים,כתבים .ישעיהו

כג-לה : 1910תר"ע,

מתיירופאן-םםרהאין .ישעיהוברשדסקי' . 5

 .ט"תרנורשה,תושייה,בישראל'הבינוניתהמפלגה
(ספריתביאליקמוסדבהוצאתמחודשתמהדורה
תשכ"זירושלים,דורות),

תושייה,הוצאתוצללים,טיפוסים .----- . 6
תר"ספיעטרקוב,

תלישותביבתו",הזרברקוביץ, ד..י"נורית.גורבין, . 7

 ,-20ההמאהבראשיתהעבריתהסיפורתוהתחדשות,

 65 • 57תשמ"ה:לאור,ההוצאההביטחון,משרד

ספרותית,"שיחהשמואל).(רוזנפלדדניאל., . 8
הפלזי,(ביקורת)",וציוריםתמונותוצללים,טיפוסים

 , 111 , 109-108 , 105 • 103גיליונות , 1900 , 40שנה

בגיליון 4עמ' , 1900במאי 28-במארס 8 , 11 7- 115
הגיליונותבשאר 3עמ' , 105

-ברשדסקילישעיהוהזרם''"נגדאבנר.הולצמן, . 9
ר pלםתפריםהעברי"'הרומןבתולדותצומת

 124 • 111תשנ"א: , 7בספרות,

הרבעי-הסיפורספרותי"היסטורי"מובא .----- . 10

האוניברסיטה ' 1יחידההשערים,המאהבראשית

 35 • 32 : 1993הפתוחה,

רשימותהעבריתלספרותמבוא .שמעון ,הלקין . 11
תשי"ב,בשנתהלקיןש.פרופ'שלהרצאותיולפי
הסתדרותהשכפול'מפעלהלל'צופיהמאת

ירושלים,העברית,האוניברסיטהשלהסטודנטים
 339-334 :-1958תשי"ח

ראשונהתחנההמספר:"ברדיצ'בסקידן.מירון, . 12

כיווןגבסיך":ממסכת"פרקיםאחרונה";ותחנה

הוצאתהמודרנית,העבריתבסיפורתתנחותאורות,

 ; 72 • 36 : 1979תש"מ,אביב,ותלירושליםשוקן,

185-176 

"השקפהמרדכי).(אהרנפרייז, ,.מעהרנפרייז, . 13

שופמן,ג.ברשדסקי,י.<מספרים: VIIספרותית
תרס"ג-כסלותמוזי"ב,כרךהשלת,לוין>",ליפמן

בתוך:כונס , 455-448 : 1903יולי-דצמברתרס"ד,
<עורך:ספרותיותמסותלאןןמרדכי.אהרנפרייז,

תשנ"ח:ירושלים,ביאליק,מוסדהולצמן>,אבנר
239-226 

המשתחררת"האשהמנדל.מנחם,פייטלזון, , 14
יולי-שלישי,כרך ,'חחוברתהזמן,בספרותנו",

מ.מ.פיטלסון,בתוך:כונס , 188-181 : 1905ספטמרב

תרע"ד:ורשה, Iאחיספרהוצאתראשון'ספרכתבים,

101 • 114 

 .י(דומשביצקיי."תולדותפסח.קפלן, . 15

כתביםישעיהו'ברשדסקיבתוך 1ברשדסקי)"

ז-כבתר"ע:ורשה,תושייה,ארחונים,

העבריתהפסרותון pלסpיגצל.אליקיםקרסל, . 16
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הפועלים/ספריתהארחונים,בדורות
מרחביה, ,הצעירהשומרהארציהקיבוץ

 789-788תשכ"ה:

וערפזןלpעסיאpן .זלמן ,רייזען . 1 7
פרעסע,אוןליםעראטוריידישער

 128תרע"ד:ווארשוי,צענטראל,

ברדשpסי,שמואל.ישיעהורפאל, . 18
דסרטציה, ,העבריהניהיליזםסופר

ישיבה ,חורגיןגרשוןפרופ'מנחה:

 236-230 : 1969ורק,יביואוניברסיטה,

העבריתהסיפורת .גרשון ,שקד . 19

והקיבוץכתרהוצאת , 1880-1970

 445-442תשל"ח: ,המאוחד

בתולדותמרכזים"חילופי .----- . 20
צפנים-החדשההעבריתהספרות

ארבעהונמעניהן:יצירותומודלים",
ההתקבלות,בתורתפרקים

תשמ"ז:אביב,תלת"א,אוניברסיטת
29-12 

הערות

ישעיהושלעטשםהיהברשדסקי . 1

בןהמיליםאותיותצירוף ,דומשביצקי
אימץברשדסקידומשביצקי.שמעוןר'

שנפטרלאביוהנצחהכמחוותהשםאת
יא-יב).(תר"ע:קפלן . 1891בשנת

מסאימורה,היה ) 1943-1870 (קפלן . 2

ותרגםביידישעיתוניםערך ,ועורך

עםנמנהליידיש.קרילובמשליאת
ביאליסטוק:בגטוהיודנראטחברי

ושנישיריםספרכתבהגטובתקופת

הביאליסטוקאיהיודנראטספרים
ב"יד<העתקיםביאליסטוקוגירוש
קרסלקשה.ממחלהבגטונפטר .ושם")

) 1967 : 789-788 (. 

מפורטת:ביבליוגרפיתרשימהראה . 3
 .) 236-230 : 1969 (רפאל

מטרהאביןשלהמחודשתהמהדורה . 4
מבואכללהתשכ"ח)ביאליק,(מוסד

שלחייותולדותובואבןיוסףשל
תשכ"ח: ,(אבןביצירתוודיוןהסופר

ליצירתהקדיששקדגרשון ;)-26 7
ספרושלהראשוןבכרךפרקברשדסקי
(כתר 1970-1880העבריתהסיפורת

אבנרתשל"ח>: ,המאוחדוהקיבוץ
שלבמעמדוהדןמאמרפרסםהולצמן

 ,העבריהרומןבתולדותהזרםנגד
 , 7מס'הספרות",למחקר("דפים

 .) 124-111תשנ"א:

ייחסאולם ,כךעלעמדעהרנפרייז . 5
לעצברבשדסקישלכשרונולחוסרזאת

איזומצייר"הואכןועלחיותדמויות
להואיןלבניםלהשישאיטקה-סתם

ובליחייםבלימופשטמושגאיזה ,חתן
 .) 450 : 1903 (עהרנפרייזדם".
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ה;~יף:ף~~י-ן~רליןרףשלאלא,-

pסר 9סזf "~?~ע t ן,?א", f ין י~~~~י~~
;הףדית.ה 9 ;ך~ע,ד:ז

באזניו.מלמלז-וי-שיריםכ;תבגםאני
:-• -•• • • • : -: • : T ;T 

לר~ת.ן~ה- ?י~ לי~~~-
 ,ל;להגידרציתי-הבלבשביל-

• : • ."" ."' T • • : -• 

 .~~~ילידק , י~~~ לי~~~-~~ךז:יי: ל~~

 ,ח~ר-א?,ן tס~ד~ע לי~~~;םך-
 .א~:ך ijס~ב;ע,קב;~ל ב~; r-,9ryהףא

מנעףלים,שלשהעלהדלתאתנעלז-וי
 • :- T :- •:•:- '". •:ד-

י;ם.א;ת; f~ליח Q ~~ל ry ל~~

(העממייהודייםספרבבתילמדשםבווילנה,-1924מ , 1914פוליןילידוצייר.משוררפ!בן>(י~ניפיין:יוני

למקסיקו,עקר-1947בכשבהאי.עשההשנייההעולםמלחמתשנותאתורשה.באוניברסיטתלמדוהתיכון>.
עלברובןרבות,תערוכותהציגבאוניברסיטה.לאמנותלפרופ'היהכךואחר ,היהודיהספרבביתלימדשם

כוך","ישראלבהוצאתבישראלהופיעריוישספרובחו"ל.בארץשונותבבמותמשיריופרסם .השואהנושא
 • 1983בשנת
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בסמןרבקה
המחברתמיידיש:
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פויגלאטוטוואס
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נאענטערז~ןורען
T 
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בל~בטפויגל ~ורען

-ן~ל~

וויינען?ערק~ןצי

ערר~סטאפשר

אריסזיןפעדערלען

קר:עה,ווי

אומב~ה~לפןאון

ערזינגט

 .שק:עהרעדצו

צפ;רע;שהמה
T T • 

pזw לה,ר;ב
: ry קר;;יםיד~pז

מת?

~~קים?מףס qמ~ג

נשארתלבדכשצפ;ר
: :• . : -. : :·:· 
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נ;צהתמרטואףלי
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תשיר
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מ~קי~ה.מףל

זמניםצייטן

יובילייעןד~טעס,~לע

צעקרישלט,זיןה~בן

פרילינגרעדנלויז

טיראין~ןקל~פטצ~טרעדצו

אדיףבייזאיזוו~סווינטער,רעדאון

מיד,

 ,זומעדרעדאון

וועלט, ~~ןצינדטוו~ס
ה~דבסט,רעדאון

~ן~נחייבפרןה~טוו~ס

 .פ~דשטעלטזיןפדילינג ~אין

ךה~ז;בל;תהתאריכיםכל
T --:-• • : -: 

~~ q .קף

 ן~-ז:~~אס~;יבןק

דלתיאל ... -: . 

יא;ג:ו ז:.;עpזךמחךף

;יב gל"מנמ~;נזיר:ז rךמ
והשתן

: -: T 

מהתחלהשהתחפש
."" • : -•• •• -: T T 

לאביב.
: T • 

ב~סמ~ן>(דבקה :בסמןדבקה

-1925בנולדהמשודדת,

העולםמלחמתבתקופתבליטא.

וילנה,בגטוחיתההשנייה

-1947מלנשים.כפייהובמחנה

בקיבוץכמורהעבדהבישראל.

פעילחלקנטלה"המעפיל":

עבדההעצמאות;במלחמת

עםבברה"מ,ישראלבשגרירות

ז"ל.חייםבןמולההאמןבעלה
הסופריםקבוצתיוזמיביןחיתה

ישראל""ידנג-בישראלהיידים

פרסמההצעירה).(ישראל-

שירה.ספרישלארוכהשורה

 1פיכמן Iמנגרבפרסים:זכתה

שמרי.
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מהפכנייםמיתוסים
<עדעלשטאט)אדלשטאטדודשלשירתועל

קריץאורי

:ג

1 s 
ן~
~ 

א.דלשסאסדוד

י
שניםמאהמלאושניםתשעפני

 1866- (אדלשטאטדודשללמותו

הופיעולאבעיתונותאך ,) 1892
לא ,לדמותולאאזכורים,שום

שהיהלמרות ,-עולמולהשקפתולאלכתביו
בארה"בהיידישספרותוממעצבי-מראשוני

הקומוניזם-בתנועתהמרכזייםהלוחמיםומן
 .היהודיאנרכיזם

ביוגרפיהא.

בעירברוסיה,וגדלנולדאדלשטאטדוד

אמושפתהמושב.לתחוםשמחוץגה,קאלו
הרוסיתמהספרותהושפעוהוארוסיתחיתה

ובמיוחדלרמונטוב, ,פושקיןהקלאסית:
בבקרסו ,ניקיטיןשלהחברתייםמהמוטיבים

והקריאההדיכויהאיכרים,עוני-ובוסרן

בשיריוזמןכעבורשמופיעיםמוטיביםלחופש,
ביידיש.

לקבוצתהתוודעשםלקייב.עקר 15בגיל
עלסיפוריהםאתושמעמהפכניםסטודנטים

העם"><"רצון Narodnaia voliaתנועת
שלהפוגרוםלאחרביידישקייט.מתענייןוהחל

עולם""עםלקבוצתהצטרף 1881במאי-8ה

שםלהקיםכדילארה"בהיגראיתםקייב,של
שלא ,הסתברלפילדלפיהבואםעםקומונה.
 ,הפועלאליתםתרכבאתלהוציאיוכלו

לאחדהצטרףאדלשטאטהתפזרה.והקבוצה

 .והיושבא ,בסינסינטימאחיו
היהודיםעםוהתחבראנגליתידעלאתחילה

עסקורובםרוסיה,יוצאיהמקומיים,הרדיקלים

באירועיםהתענייןלאכמוהםבתפירה.

בחבורתובארה"ב:והפוליטייםהחברתיים

ברוסיה.בנעשהוהתעניינורוסיתדיברו

למדלולאות,כתופרשעבד ,אדלשטאט

העבודה'.'ל"תנועתהצטרף-1885ובאנגלית,
עםחלהחייושלהפוליטיתהמפנהנקודת
בשיקגו: > Haymarket <היימארקטפרשת

נציגיהתכנסובמאיהאחדאספותבעקבות

למאי-4בהיימארקטבכיכרועדי-עובדים

לעברפצצההושלכהבהבאספה , 1886

אחדשוטרחמושים.מפגיניםידיעלהשוטרים

אתתקפומצידםהשוטריםנפצעו.ו-דנהרג

עשרות.ונפצעונהרגומהםשכמההמפגינים,

באספהשנכחוהאנרכיסטיםהמנהיגיםשמונה

ושלושהלמוותנדונומהםחמישה .נאסרו

נגדחומרוהפצתהסתהעל-עולםלמאסר
אתבתדהמההכהפסק-הדיןהממשלה.

חלומותיהםאתוניפץחבריוואתאדלשטאט

בשלנתלומנהיגיהםהחופש:כארץארה"בעל

התנועהנוסדהאזהפוליטיות.דעותיהם
שעדואדלשטאט,היהודים,בקרבהאנרכיסטית

אנרכיסט-נעשהכסוציאליסט,עצמוראהכה

פשרות.ללאלמאבקבכתיבתוויצאקומוניסט
החופששבההאמריקאיתבדמוקרטיהאמונתו

שלהוהמפעליםומתפרותהנייר"עלרק"קיים
לשנאה.הפכהעבדים""מלאי

למדבמתפרות,עבדאיתםמהמהגרים

היהודיםעבורלכתובכדייידיש,אדלשטאט
 ,הראשוןשירואנגלית.למדולאשעדיין

אךברוסית,נכתב , 1889בתחילתשנתפרסם

הראשוןשירוגםפורסםמכןלאחרחודש
שלהראשוןבגיליוןלאמת""קריאה ,ביידיש

'דיבעולםגומסוהראשוןהאנרכיסטיהשבועון

ווארהייט:

שיריםלפרסםוהוסיףיורקלנירעבראדלשטאט

לאחרשבוע.מדיכמעטביידישמהפכניים

חזר ,)-17.7.1889(בווארהייט''דישנסגר

למשפחתולעזורכדילסינסינטיאדלשטאט
משוררכבראזוהואלארה"בבינתייםשהיגרה
מפורסם.

ארבייטערפרייע'דיהשבועוןהפךבעריכתו

 ,עבודתואתהפסיקהוא .לאנרכיסטישטימע'
שםשחפת,לחוליבסנטוריוםלהתאשפזכדי
 • 1892באוקטוברלעולמוהלך

היימארקטפרשתשירי

היובודדים,להוציאאדלשטאט,שלשיריוכל
לשכנע ,להסבירכדינכתבוהםמגויסים.
האנרכיזם-גייתאידיאולואתולהפיץ

תכופותבהםמוזכרים ,לכן .הקומוניסטי

ליהדות,ישירהזיקהללאהיסטורייםמאורעות

 ,טעןאדלשטאטבכלל:ולדיכוילעוולאלא
ואפלייתהנשיםקיפוחהפועלים,שניצול

שישאוניברסליותתופעותהיכןהשחורים,

מןשאבלשיריוהחומראת .בהןלהילחם
נקודתשחיתההיימארקט,לפרשתהמציאות.

ארבעהאדלשטאטהקדיש ,בעולמומפנה
'אלברטלינג','לואיסשפיז',('אוגוסטשירים

נאוועמבער')טער 11-ו-'דערפרסונס',

שטימע'ארביטערב'פרייעשפורסמו

השנהיוםלקראת , 1890באוקטובר-נובמבר

-האנרכיסטיםהמנהיגיםלתלייתהשלישי
-פרסונסואלברטלינגלואיסשפין,אוגוסט
 ...בנובמבר.-11בשחל
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שוועדו,םוםרנםאלברט

 !נארהייטמענשליכערפרןגעשענדעט

הסובלים!העבדיםעלהגןהוא

ררערען!"געהערטפאלקפרןשטימעדי"לאז

אייכנבויםמעכטיגעראוויאיזער

 !וריבדשטורםאיןגעשטאנען

חיים,זייןוראוטריבונעפאלקסדי

 !קינדזייןליבלינג,זיין-פאלקואס

פארשטאנעןניטער,וויהאט,קיינער

פאלק,פרןגייסטרעםגוטזא

טיראנעןווילדעפרןוראוקיינעראון

פארפאלגט.אונערבארמליךזא

נוןהייליגעראפענעראןוראוהערץזיין

-ויינקעואוןקעמפערערנסטעןאפרן
פלוךאונזערזייןדארףגרויזאםוויניטעו,ווי

 !היינקעראוןפערפאלגערזיינעצו

שיעור,אאןגעליבטדיןהאטערפאלק!

 !קינדאוןפדויזייןוויזין'ווימער
-דירפארגעשטארבעןאוןגעלעבטהאטער

- !נדאציארבייטזייןגענדי

גערעדט,שפראךזייןאיןפאלקצוםהאטער

 .וואפעןפערשטאנדיגעאיםפירבענוצט

פראפעטפרייהייטסאקעמפער,אוראוער

 !שקלאפעןשווארצעאוןווייסעדיפרן

בערייזטשקלאפען-וועלטדיהאטער

 !קייטעןאירעבענעצטטרערןמיטאון

גייסטפרייערזייןפלעגטאיבעראל

- !פארשפרייטעןפליגעלשטאלצעדי

וועבער,אוןשמידעןשטיינברעכער,צווישען

-שקלאפען-געצעלטיערעראין
קוילענגרעבערפרןמיינםדיאיןהאטער

 !געשטעלטטריבונעפרייעזיין

אוןרעגעןאיןהימעל,אופענעםאונטערן

פרעסט

 !געפרעדיגטפרייהייטדיערהאט
פראטעסטדונערנדעןזייןמיטאון

פערטיידיגט!שקלאפעןליידענדעדי

ריידעס,פלאמענדעדיאיןמאראטוראוער

 !ווידערשטאנדאיןספארטאקוסא

עדותשטענדיגעראפאלק,פרןמאןא

 !שאכדאוןטרערעןארבייטערספרן

געשוועבטאימערהאטאריגגייסטיגעןזייןפיר

 .רעוואלוציאןגרויסעדי

געלעבט,געאטעמט,אידמיטהאטער

 !פאןאידגעפארבטבלוטזייןמיט

געהערטקייטעןפרןקלאנגרעםאיןהאטער

-פרייהייט,פערווונדעטערפרןקרעכץרעם

בלוטיגעןפונ'םאונטערדריקטוראווראם
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פרסונסאלברט
העם!"*שלקולו"ייש~ע

אדיראלוןעץכמו

הסוערת!ברוחניצבהוא

שלו'ביתוהיההעממיהנאומיםדוכן

האהוב!ילדואהובו'-העם

כמוהוהביןלאאיש

העם,רוחאתמדויקכךכל

הפראיםהרודניםידיעלנרדףלאאיש

 .כמוהורחמים,ללאכךכל

בשפתו'דיברהואהעםאל

המובןבנשקוהשתמשהוא

החופשלמעןלוחםהיההוא

והשחורים!הלבניםהעבדיםשל

העבדות,עולםאתשנאהוא

כבליו!עלזלגוודמעותיו

פרשההחופשיתרוחו

-הגאות!כנפיואתמקוםבכל

ואורגים,נפחיםאבנים,שובריבין

-עבדיםשלאוהלבכל

העמידהואהפחםכוריובין

החופשי!הנאומיםדוכןאת

בכפורוגםבגשםפתוחים,לשמיםמתחת

והטיף!נאםהואהחופשעל

הרועמתובמחאתו

הלוחכים,בנאומיומאראהיההוא

הגנה!בקרבוספארטקוס

הנצחיהעדהעם,איש

ודמעותיו!העובדהתבזותשל

העלמסירותואתלתאראדלשטאטממשיךוכך

הקדושהחירות","נביאפרסונס,שלאנושית

למאראהמשולהעבדים,משחררהמעונה,

,מנהיגהגלדיאטורהעבדולספרטקוס,המהפכן

פונהכאןהשיר.שבסוףלשיאעדהעבדים,מרד

להמשיךמהםודורשלקוראיםישירותהמשורר

חובתםאתבכךולמלאפרסונסשלבדרכו

ומתחישהואמאחרוהאנושית:המוסרית

<ולהיותולחיותלהוסיףחייביםאתם-למענכם

מסמל:שהואכלולמעןלמענולמות>מוכנים

קץ'ללאאהבהאהבהואאותךעם!

וילדו!אשתואתעצמו'אתמשאהביותר

-למענךומתחיהוא

Q ועכשיו!אתה,מלאכתואתיים

בשיריוהאירועיםהדמויותהשירים, ,ככלל
היסטוריות.עובדותעלמבוססיםהיימארקט

תראה,לאמתהפיקציהביןהשוואהאך

רקההיסטוריותבעובדותהתענייןשאדלשטאט
מיתוס.ליצירתגלםחומרהיושהןבמידה

ההיסטוריותהדמויותאתמתאריםהדוברים

(במובןוכמושיעיםכנביאיםמעונים,כקדושים

הואבשיריםהאופייניהמבניהיסודהנוצרי).

החוזר:המסרעלבסופיהם,המונחהמשקלכובד

במהפכה,חלקוליטוללהתעוררהעםעל
במהרה.שתפרוץ

דתיותמתפיסותגםשואביםהשירייםהדימויים

ההשוואההשכינה,כגוןוהנצרות,היהדותשל

כנביאיםדמויותעיצובלחירות,אלוהיםבין

אנרכיזםביןוהשוואהישו-המושיעכדמותאו

לתנ"ך.
טעונתאווירהליצירתכאמצעיחוזרהדםמוטיב

נרגשת-דקלומיתהשיריםנעימתורגש.מתח

המילים,ובאוצרבדימוייםרקלאומסתייעת
מכל-85%כ-הרביםהקריאהבסימניגםאלא

בשירים.הפיסוקסימני

עשהשאדלשטאטבכךאירוניהישלכאורה,
למרותדתיים,בדימוייםבשירתושימוש

ומתנגדהאלוהיםקיוםאתשוללשהאנרכיזם

עבורוכילומרניתןאךדת.שלצורהלכל
-אחריםמושבעיםאנרכיסטיםועבור

 .במשפטופרסונסשאמרמדבריםמובאההואהשירשנושא*המוטו
 ).ב.יהחריזה.ללאמילולי,באופןבחלקו,תורגםהשירארכאית:הואהשירנכתבבה(היידיש



חדשה,דתמעיןחיתהאכןגיההאידיאולו

מוחלטת.באמונההכרוכה

אדלשטאטשלהמהפכהבמיתוסהעיקריהנושא

בשיריוהדמויותהעתי.דוחיזויהימיםקץהוא

הקמיםוכמושיעיםכנביאיםלפיכךמתוארות
מהפכניים.במיתוסיםשכיחמוטיבלתחייה,

הסופיתהמטרהבתיאורמסתיימיםהשיריםכל
הקרוב.בעתידוהגשמתה

שימושידיעלמהפכנימיתוסיצראדלשטאט

הישגויעילים.אופיינייםובשיטותבנושאים

לקידוםשיריואתלצרףרצונואתמדגישזה

 •תנועתושלגיההאידיאולו
אדלשטאטפרסםהיימארקט""שירימלבד

הקומונהשיריכמונוספות,קבוצות-שיריםגם

ועשה Narodnaia voliaואנשיהפריסאית

אירועיםלכלולכדיהשנהבמחזוריותשימוש

שלו:החברתיתב"דת"טקסייםכסימנים
 •האנרכיזם-קומוניסטי

ומתילדבעודושירהלפרסםמתחילכשמשורר

אך .ייחודיגרפיביוקוזהאין-צעירבגיל

עשריםבגיל-יידיש-חדשהשפהלומדכשהוא
אנרכיסטית-שירהבהלכתובבמטרה

למשוררלילהבןכמעטוהופךקומוניסטית

קו-לאדלשטאטשאירעכפיונערץמפורסם
 • .ומיוחדיחידשלוגרפיהבניוזה

 (ו:
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המפורטוניתוחםהיימארקטשירימכלולובוהמלא,המאמר

 • 2001סתיו , 4מסיב'~אפלפונקטיפורסם

 Poetics ofהספרמחברתבארהייב;חיהקריץאורי
1997 Anarchy 

גבולות •
שפיגלבלטאלכסנדר

המליםבאר ... -.. 

לשפתים:עדמלאה
 ·-ז:-- ד··:

מ~ריד~ן~אי ~~

ר;נה, nהאבמזחלת
-• : :• :• -: - T T 

• 
הערששיר

• T :•:• 

"ציגעלע-מיגעלע"
תלףי

T 

רתףמה
: T 

~לל~ד~ר
שגל.

-ז

גבףל;תכל
T : 

הע;לם
T T 

כסףפה,הברהכמ;
: :-TT : T 

-מלהשלשארית
: •• • :• • T 

 יד~~~~ויםע;

:p ;מr ל.י.זרר~י• 

לכבףישנתבת ...... . . . .. . . 

ה. r י~~~

• 
ע.ץ ל~~

האשמנמנמת
: -::• :• T •• 

תכלהאשר
:-:· : -... 

 .;ת;א

הפריחה
-:• T 

תפלת;היא
• : • T 

~לסע.ץ
 ;מ~~~לס~~ר ן~~?

המףחש.
-T 

 ,י~ wנכ~~י~ל
~לי,
הזההדרשעל

--: T -:• 

החלש.
--T 

ך~מףקים.~קדיםייגר ~ rלא

~ךבר~;ת

n לפני;לפת
.'' .'' : T -

 ,גל~~לףל 9 ~אךך 7
 •;ר nשחתףלכמ;

: T T 

~י~ין

f יע;ןםלtry ת;ן-
~בףל;ת,רק

שמבתרים

ף~~ק;ןים

השטח:את .. -.. -

מ~ריד~ן~אי ~~

ה, rרי~~=זסלת
הזהבמטבע;ת

 T-ז : :-

ג.ל w ~ב;~רים

מפה
-T 

גבףל;ת.של

ך~מףקים.דים .?i ~~י~י rלא

?~סירק
הtפיסמה

-• : T 

צ;ת. nל

 1944 • 1941השניםביןבבוקובינה.-1927בנולדשפיגעלבל~ט>(~לעקס~נדערשפיגלבלט:אלכסנדר

ב-פורסמוהראשוניםשיריו ,-1964בלישראלעלהבוקרשט.באוניברסיטתלמדריכוז.במחנההיה
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הראשוןאוםשלצלעותיו
רובינסוןלאח

ביוםהדיירים.משניאחדהראשוןהאדםשהיהרבותשניםה 1

הסתכלהואהעדן>בגןויפיםבהיריםהיוהימים(כלאחדבהיר
בעלהואאדם.לו'הודותשהכוללהאמין'והתחילסביבו

העולם.גןכךכליפהפרחבזכותורקכאן'היחידהבית

היההאמיתיהדפנה<עץלראשודפנהעליזרבגנדרנותענדואז
בזיכרונותיוושקעלשם>לגשתהתעצלכןועלרב,מרחקממנורחוק

לאדוןהקדוש-ברוך-הואאותומינהבהמהתקופהוהמתוקים,הישנים
בשטחהגדולים:מעשיובפריהשתקףואדםהחיים.בעליכלעל

ביערות-ביצותהרריים,מרעהמישוריהכוללכאן'אשרהענק

רקיכוליםאנחנווציורי'פראינוףאיזהארה,ערבה,ושטחיהגשם
אורומוחלט.גמורבסדרשהכולנדמהמה,והיום, .לעצמנולתאר
דבר:כאןחסרלאונבט.עלהכלעלנוצץטהור'זהבכולומעודן'

שביעותתחושתחדוראדםאח.דמאףוטרוניהטענהשומעיםלא

רוח.ונחתרצון

היפים,המיםמקורותלכלרגשותיוכיבדאגה,הבחין'גםהואאבל
הבריאה,בשחר ...ומשתניםהולכיםסביב,החייםובעליהצמחים

אדםהוא,חדש,מסמרכמוהיואדם,הקטן'ועולמהתבל'כאשר
שלמיםימיםשעות!מההעדן'בגןלבהותרבותשעותבמשךנהג

לאכברהואלאל'תודהעכשיו'אבלמשתאות.עגלבעיניהביט
מסתכליםכן'אםעכשיו'טיפשון'ילדלאכבראומרת,זאתעגל'
אדםשלעייפותייםנעיבבכלל>,מסתכלים(אםהאלההדבריםעל

לעצמו'אדםאומרלמשל","קחבמקצת.נמאסהזההעסקוכלבורג.
אדוםאחדקטנים,ק;פ;ניםמשניחוץלבדו'באמתהואזהברגעכי

"קחהדיבור'בשעתתנועותיואתבשובבותשמחקיםלבן'והשני
כמהכברמהאףלייוצאתהיאמכאן!אותהותעיףשלנוהדיאטהאת

השמים.לכיווןזועףמבטמעיףהואמכבודך!"במחילהטובים.חודשים
שללמקום.בכלותותי-שדהפירותצומחיםשכאןיודעאני"כן'

בשעההעיניים,אתמעוורממשהעדינותקליפותיהםשלהצבעים

ביןאותםמאירהמאוחרותהצהרייםאחרשעותשלהשמששאור
ישהאדמהמנבכיהצציםשורשיםגםהכהים-ירוקים.היערצללי

גםיש .ך [lבדוקריםמדי'מחוספסיםקצתהםכיאםלשובע,לנו

ומיםסנאי.שלהיום-יוםאתלחיותרוציםאם-בשפעאגוזים
הנהרותבארבעתגםוזורמיםהמעיינות,מתוךכאןבוקעיםמתוקים

המינרליםבשלאולישונה,וטעםשונהצבעמהםאחדלכלשלנו'
טיפהפההכולכן'פיעלואף .בקרקעיתונהרלכלשישהשונים

מדי!מימי

המציאולאהיין(אתלהימשךבעצםצריך-שישמהאומרת,זאת
האלה,החייםבעליכלכי .להישארחייבהקייםוהתפריטעדיין>,
 ...מקודשהסכםלנוישובשלווה.בשלוםבעצםחייםהאדם,כולל

זה.כלאתעלינוכפהלאכול'צריךשאינוהוא,שמסכם!ההסכם
כןגםלאכול?רוציםאנחנומהאחתפעםולואותנושאלהואהאם

טלה,בדיוקשאיננוהזאב,אתלמשלשואלים,היינואילומארח!
הטענות,אותןטועןשהיהלהניחישעלים,ללעוסשונאהואוגם

איזהלטרוףלפעמיםלנומתחשקכןעלזאב,שינילשנינוכמוני.
לשווא.אבלארנב,אואפרוח,

אכילתגם .עלינואסוריםהדעתעץפירותשרקאומרים,ועוד
חושבהוא .כךעלמדברלאהואכיאםעלינו'אסורהחייםבעלי
מופסדיםדייוצאיםאנואםגםטובים','ילדיםנהיהלעולםואנישחוה

הזה.מהמשחק

איתי'ועובדתפעולהמשתפתבאמתחיתהאילוהזאת!החוחהוי'
 .יותרממנולהוציאמצליחיםלבטחהיינונאמנה,אישיתכעוזרת

כלמקום,באיזשהובעיני'חןמוצאתלאהיארוצה.לאהיאאבל
עלדעתהמהיודעאיננילמשל'חידה.הואהאדםשלה.ההתנהגות

אתמנצלתשהיאבטוח,אניבינתיים,אבלהחיים.בעליאכילת
צורהאיזובכלל.להמותראםאותישתשאלמבלילצרכיה,החיות

שלגבועלאוהפיל'שלגבועלרוכבתאותהכשרואיםלה,יש
יכולהאינההיאעייפה?היאמה,זה?אתשונאשבטחהג'ירף,

אדם?לאשתכראויהמרעה,ובכריבכרמיםכמוני'לשוטט,

הדעות,לכלמדי'יותרמבלההיאלי'ולצייתלילעזורובמקום
חתלתולים,ואילמים:עלוביםיצוריםבחברתהזאת,המכשפונת

שמותמיניבכללהםקוראתכברהיאוקיפודים.גדייםטלאים,
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לאוזנייםאויבעצמה,שהיאהגיון'מחוסרי
שאניושוכחת-אותםממציאהשומעות,שכך

ומאז,שמה,אתחיהלכלשהעניקזההוא

שקיבלוהםשלה,השמותולאשלי'השמות
במרומים.היושבשלהמלאהכשרואת

מסתובבתהיאמדועהשאלה,אפואנשאלת
שלנוהסביםהאםהחיים?בעליסביבכךכל
ראשיתשלהם?הסביםעםיחדחזיריםרעו

מקצועאתאזגילוטרםשנית,סבים,לנואין
כוללתהחיותאוכלוסייתשלישית,הרועים.

יהיושחזיריםנאהזהואיןהחזירים,אתהרי

שווים.שכולםאומריםהריעצמם,שלרועים

החיות,בקרבמעורבתכךכלכברחוהואם

לרביכבודיותרמעטחולקתחיתהלפחותלו
חלקית,ולוזאת,בכלהואהטוב,ידידיזאב,

הזההמשעמםהעדןגןבכלוהיחיד .ליכאח
אותי.שאוהב

היאהנחש.עםמטיילתהיאזאתבמקום
אלובעיניאבלמדבר'שהנחשמאמינה

נניחאםטוב,נובלב.דריקיםלחשושים

מדבר'לשונו'מענההואשמלמולושהתוכי'
ישהריאבל,מדבר.נחשהחברשגםנניחאז

המרה.עליתרחכמהתהיהשחיהחיסרון'בכך
אילוהכול'עללחוה,לה,סולחכברהייתי
כברהמסכנה,היא,אבל'יפה.עדייןחיתה

רחוקפעם,שהיהיופיאותוזהאיןהזדקנה:

גבראבלמעט.ממנהקשיש'אנינכון ...מזה
עמידעורומהנקבה,זמןיותריופיועלשומר
אתלשנינוסופריםשאםבטוח ...יותר

למעלהיתברראובייקטיבי'באופןהקמטים
קמטים.פחותיששליספק,מכל

מלאכתושעושהכמילי'לי'מגיעלאהאם
אשההעדן'גןשלהמינהלןבתפקידכך'כלרבותושניםנאמנה

קוראיםהרימחוה?יותראימהיתיותר'חמהיותר'נחמדהיותר'יפה

יודעאיניאפילואניאם,בשוםצורךליאיןנכון'אמנו'.'חוהלה
והולמת.צעירהאשהלישתהיהלימגיעאבלזה.מה
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לאזהאחרת.אשהכאןאיןשלימה"פלונית"שחוץהיא,הבעיה
בכלרשאיתונאמנה,חמהכךכלמאהבתבהשרואיםיונה,צודק.

גםכךבכך.מעוניינתהיאאםבפעם,פעםמדימאהבלהחליףזאת
בליבלבד,שנינואנחנו,רקעכברון.אריק,זאביק,הבתים,בעלי
 .שלישיגםשיהיה

מאחתחוהאתיצרהואבראש.לימתבשלמשהו ...רגעחכה

לארגןיוכלהואמשלי'נוספתצלעאקריבאניאם'אזשליהצלעות
מגופהיותרטובמעמדמחזיקשגופיומשוםאחרת.נוספת,חוהלי

ובריאהיותרטרייהתהיההחדשהשחוהלהניחיששלי'הזקנהשל

להמתין!סבלנותליאיןכבר ...הישנהמזויותר

שלם,צלעותמחסןצלעות.עודליישאחת,מחוהיותראצטרךואם

אדומותשושניםשלכרכמויפהפיות,כמותליצוראפשרמהן

 .קיץלעתבאחו

והיא,כזהמזליששליבעיניה,מוצאלאזהאםלחוה,ובאשר

במרומים,מהיושבהיאגםשתבקש-בבדידותהנשארתהמסכנה,

אצטרךלאשאניאבל'מצלעותיה.קטנים~דמיםכמהעבורהשייצור
מתחרים.שונאשגבר-היאהמפורסמותמןאותם!לראות

כלנאבדאםושלום,חסלנו'לכאובעלול'שזהבדעתיעלהפתאום
אליוהולךכבראנימחיר.ישיתרוןלכלמילא,צלעות.הרבהכך

עץלידשלנו'והקבועהישןהפגישהבמקוםשםהזמנה.לעשות
 •לפחות."במשהואותישיפצההאחרון'הרגעכברזההדעת.
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פרייזרעדו~

נישטפליטאוןנישטשפילסוו~ספליגל ~

אליגוןעפרה

~לטש~טרעדאיןג~לעריענייעאגעעפנטה~טלעקע
איםביימרזקינסטלער' ~איזערוויאזריירושלים.פרן
שאפונגעןזיינעפ~רניטס'פ~סטקינסטלעריש.זיין~לץ

מ'ז~לאוןקר~ם ~איןוויצעשטעלןזיימ'ז~לאזדרו-העולrפ,רעד
"קויףמעשהקונהרעם~נטקעגןסוחר ~עלעהיישטייןביידערביי
זיומעןד~רףד~ס ...ניטמעןקויפטצירונג ...קויף"ברודערל'
 ...ליבש~פטמיטהתפעלת,מיטדערווערבן

זיוה~טערביזעניין,~זיקןרעםאיןאריינגעטר~כטטיףזיוערה~ט

אנטיטשנע~לטע~ןפליגל, ~פי~נע, ~קויפןוועטערדערטר~כט:
דימיטה~רףדיארויסציעןאויסגעשפילט,שדיןזיוה~טוו~ס 'פי~נע

רעםאדיףד~רט,אוןס~מעט,מיטדב~רעםאויסקלעפןסטרונעס,
סקולפטורקעלעו'זילבערנעזיינעורעלןהינטעררגונטטיף-שווארצן

~ליין.זיופרןזינגעןקונסט-ווערקזיינע
מ'איזחינם.בחציקריגןפי~נעס~זעלכעמעןק~ןב~וואוסטווי

אבר~ןאיזגלפליטויטער ~ודיילוועדן'צופטורזייפרןגליקלעו
יערערוויב~זיצער'זייןב~שולדיקטוו~סל~סטאיבעריקע~ןמדולדל'

שהיותל~נגע~ןעלעקה~טניטסמעראיםמ'ב~ד~רףוו~סגליו
ענטפעראיינציקעראייןבלויזצייטונג.רעדאיןמעלדונג ~~ריינגעגעבן

'~וערפלעקרוןלעבןערגעצוואווערפלקליין ~פרןב~וויזן'זיוה~ט
"י~סמין".נ~מעןפרעטענציעזן ~מיט

*** 

~וועקגע~רןאוןאויפגעהויבןעלעקזיוה~טפרימ~רגןשיינעם ~אין
נ~ר-עראיזס~ברע ~וו~סזיו'אדיףגעוועןעראיזבייזעקרון.קיין

ווייסטערלעבן.זייןאיןמ~לערשטןצום~היןערפ~רטאיצטערשט
העדןצואויסגעקומעןאיםאיזד~רטן,~אוןאיז,ד~סוראוניטאפילו
פ~רשל~פענעד~סמעןרופסכעלעםעקרון.וועגןוויצןנ~רישעבלויז

שטעטל.

געפרעגט,זוכעניש. ~~נגעהויבןערשטזיוה~טעקרון'אין~נגעקומען

ווייניקניטדערפרעגט.זיוה~טערביזנ~כגעפרעכט,אויסגעפרעגט,

וו~סעמיצןאדיףארויףאיזערביז~רומדרייעןזיוב~ד~רפטערה~ט

נ~מעומיטןוערפל ~ז~פאראןווייטניט ~,אזגעוואוסט,בכללה~ט

,~זיקןרעםאין~נגעקומעןסוףכלסוףאיזערורעןאון"י~סמין''
עצעוו~רפענפ~ר ~ .גןאוידיאיןעוו~רן'גנצטערפיאיםאיז"י~סמין"

מיטבעט~ן·קעסטלעוקליינטשיקעמ~דנעבהריקמשוהייזלעו'
~רעם,~ןפענצטער.בלינדעמיטשטיבעוטויטעהדיפן.פ~רוו~קסענע

געוויינט.ה~טדרויסןרעדוערפל.פ~רחלשטקרום

 ...דריטער ~איןוייטעו'צו ~איןטיר'אייןאין~נגעקל~פטה~טעלעק
ענדלעוה~טערביז~זריאון~פגערופן.ניטזיוה~טקיינערנ~ר

מיטןגע~טעמטמחיה-נפשותדיקה~טוו~סשטיבל' ~אדיף~נגעטר~פן
ס'איזציבעלעס.צוגעברענטעמיטגעדושעכץפרןגער~והיימישן

וו~סוויילע,שטילערהטויטנ~והארצן.אויפןגעוו~רןפריילעכער
דיאויפגעסקריפעטה~טגלות,יידישעררעדוויל~נגגעוועןאיז

ב~וויזן.זיוה~טפדויפ~רצ~פלטעפ~רשוויצטע,פ~ררו'יטלטע, ~טיר.
זיגיטספודניצע,פ~ריסענער ~איןהענטרגויסעאירע~פווישינדיק

ז~ג: ~

פ~רברענטנישטשיעראיזפליישד~ס .געקומעןביססדווו~סגוט-
אוןב~לעב~סטע ~כ'ביןאזפ~רגעסןג~רכ'ה~ב-כ~ ,~כגעוו~רן.

 ~זייןוועסטאריין'קוםבבקשה,מיד.בייעפעסזיוק~כטעסאז

זיה~ט-ג~סט,טייערער ~שטוב.איןמידבייג~סט~נגעלייגטער
קול.חנעוודיקזייער ~מיטאוןפניםל~כנדיק ~מיט~רויסגעזונגען

 ~ערה~טאזרי","אויבאויפגעמונטערט,דערפילטזיוה~טעלעק
איןשלעפענישאויסמ~טערנדיקעל~נגעד~ס"איזגעט~ן'קלעו

כדאי".געוועןטרמפןאוןאויט~בוס

 ?~הפי~נע,רעד-,,עגן·

איד?ווייסט,,~נעןפרן-אמת.

~הער~נשפ~רןוועטנ~ווועדמיד?צו~נקל~פןרעןוועטנ~ו-וועד
 ~בייוויה~רל~נגעמיטהער'שט~טישער ~נ~וועוצופעסיען?צו

בייוויפריטש~סקעס~זעלכעווידערמעןטר~גטאיצטפ~עט.
בעטכ~וון?

רוסל~נד?פרןזענטאיד-

געז~נג, ~מיטארויסזיאיז- ,~י~ממ~טושק~ר~סי~רוסל~נד,-פון
ספ~דניצע.רעדאיןהענטאויסגעה~רעוועטעדיגעווישטזיוווידער

טעמעןאיינגעב~קענעטיףאוןזכרונותפ~רגעסענעל~נגפרן-~ריח
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רעדאיןעלעקןאריינגעקר~כן ,ערגעצוואופרןארויסגעקר~כןוויאיז
דערמ~נען:גענויעראיםאיןזיוזאלעלעק ,ערגעמ~נטאוןנשמה,

" tt יונגערמ ,נוtt איךשטעקוראואוןביןאיךוועדטרעפןפרואוו ,ן

איין?"

עם?איזוו~ס-

וו~ס?איזוו~ס-

 •בעראיזיפרעגט-וו~ס?איז-וו~ס
ריח.-דער

מיר?בייחלילה, ,זיופילט-וו~ס?

 ttגיטאוןפדוידיזיוליידיקט ttב-
ווייבערישאידמיטציבעל-עגלהשן

נעזל.
היימיש, ttריח.מחיהדיקעראס'יז

ה~ט-קינדערי~רן-ריחל.ליב,
רואיקט. ttבזיעלעק
אוןגעשט~נעןביידעזייזענען

זייןעפעסד~סקעןוו~סכט ttגעטר

זייביז ,קינדערי~רןפרןריחרעד-

כט. ttצעלזיוקול ttאדיףהריךה~בן
מיטמילךפרישעריקע,אמת .מילך-

 ,. ttכ , ttכ ,גלפליאוןנע ttפי ...נע ttפי
פרישעגל~ז ttדירזיורגלוסט ttפ-
קו?רעדפרןגלייך ,מילךרעמע ttוו

טריטפ~ר ~זיוה~טעלעק
צוריקגעצויגן.

וויגעזונטזענעןקימייגערעלע, ttנ
פרןאדיףליין ttזייכ'ה~דעוועליינן.

מוראניטרפסט ttד .ק~לבווייד~ן
ילךמדיאיזמידביי .ה~בן

איזמילךפעסיעס"פעסיעריזירט".

עמק.ג~נצןאיבערדברשם ~

גל~ז. tt~נמעלקןדירכ'וועלקום,ווייט,פרןאוןנ~נטפרןמ'קומט
ל, ttשט ...ריינער ,שייגעומייןמיטרימען ttבזיוכ'וועל

וועגןפיאנע?דיווייזןמיד ,זייןגוטאזרי ,אידוועטבעסעראפשר-

געקומען.ד~ךאיךביןרעם

 ~,סאיזטיירינקער?מיין ,דירבייברענטוו~סזיך?איילסטדו-
נישט~ ,צולויפןוואוהיןנישט~ס'איזצייט.פילצוצייט,סך ttצייט,

צופיל~ס~פירן.~נגעהויבןזיה~ט- .••לויפןצווו~סר ttפ
האלבן ttמיטצוויין, ttפ~רטעפירעםצונגען ttגעג 1צביידעזייזענען
"כבודו",רעםר ttפנען ttגעשטשויךמ'איזאוןטריט

 ,ביכעררגעלטע ttפאויסגעטריקנטע,לטע, ttפרןבערגלעךמיטרג ttב
ווערטע, ttרזש ttפמיט~נגעשט~פטז~ן ttוו ttצייטונגען.אוןפירן ttפ

ארץ-פרןי~רןמ~גערענגענע ttרג ttפפרןשנה-טובםאיינגעק~רטשעטע

שין ttניי·מ ttאויסגעפעלטניטזיורשטייט ttפס'ה~ט ...שבדרךישראל
tt ,"שטופטוו~ס"זינגערtt אונטערפרןקעפלאידרויסtt בtt רועש,רג

רריכטן. ttפעםז~למעי~רשייגעפ~ר ttגעדולדיקרט ttוווו~ס
לייט.וויכטיקעגעוו~רן •קםן ttאויסגעווקינדערדיזענעןדערווייל
טעס. ttללייגןצווועמעןר ttפמערנישט~

טישרעםצונ~ךגיטלעם ttרעםצו
צוויינ~ך(מיטשטולןזעקםמיט

~ןרעזערוו>,אדיףפ~ררוקטע

tt רנטיטשנערtt דיו-tt הייזעריקער

מ~ל ttועוטוו~ססטן ttקגרויסער
tt רויסtt וו~רטtt פעםזtt זיוסטגלור

-הויזנץ ttגד~ס-בקיצוראים.
איןשטייטטישקייט ttלעב ttב-מעכל
צווייטןעםאינאון- ,צימעראיין

ליין. ttפליגלרעד"כבודו",רעדהויזט
פליגל-אויפןקוקטעלעק,שטייט

ווימערנ~ךכט. ttטראוןן ttפ~רטעפי

ערכט ttטרפליגלרעםכט ttטר ttבער
איןהכנף,בעלתרעדאיןרייו ttזיו
אידאיןעם,הייסטבאלעב~סטעזיין

ג~טפרן~רגעסן ,ל~ך ttז ttאיןלעבן
לייט.און

1
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*** 

*** 

ר ttפשיכוניםלטע ttפרןסטילאינעםגעבויטגעוועןאיזשטובדי
זיוטוליעןוו~ס ,צימערלעךצווייךאיינגעשרומפענעעולים.נאייע

ן ttט~פטש ~מיט "ן~ל~ס"רעםאידה~ט~טצווייטן.צוםאיינער
בעט. ~ווערטאוןביינ~כטאויםזיוציטוו~ס

tt קרעדענץ. ~אויראיזוו~סש~פעtt פ~טל,ל~מערtt קרישט~לענער
פ~רןבעטל ~לעמפלעך.פ~רשטויבטעאויסגעל~שענעמיטזשיר~נןל
קומטזי(נ~רסט ttגצוקומעןמירצעשעם,עם,וועטט~מעראייניקל

אונטערןב~גר~בןאינג~נצןוויכמעטאיזוו~סשרייבטיש, ~ ) ...נישט!

 ttטוט- ? ttה ,~,שוועדס'אייו-
פ~רויטלטעררעדבייפרעג

פ~נטערין.

וו~סר~לערעדצוםן ttצופזיווועלנדיקניטזישטויות-שוועד?!-
עפעספ~רוו~ס-רגרייט. ttפאידר ttפה~טקונהצוקונפטיקעררעד

זיין?שוועדמידרף ttד

-עלעק.זיופ~רי~נקעט- ,נקלוויפ~רוו~פן ~ז~כ'ווייס,
אידה~טוו~ס ...פעלדערגעלע ...הייזלעךצעשטערטעצעבר~כענע,

,~ tt חיץ?רעדחוץ

הייס?נישטאיזתל-אביבאיןאיירביי-

ליע ttטרעדאדיףנט ttה tt ,קסל ttאויפןק~פויעןרגרעםרט tt~נגעשפ
לט ttקאוןם ttנגז ttלבחוררעםזיה~טאריג,אייןכט ttצוגעמאון

זיוה~טזיביזוויילעצעצויגענענגע ttל ttדורו ttס'איזבאטראכט.
 ~שמועם? ~הייסטוו~סשמרעש.וויכטיקן ttפירטזי~זפט, ttגעכ

ומתן!משא

ב~ד~רףמעןוו~ס~לץניט.ג~רנישטהרע,עיןקייןאוברז,ספעלט-
דיסק~טעק. ~אין~דייןמעןט~נצט ,ט~נצןזיוס'פ~רגלוסט .~,איז

 ,טייערינקערוריסןדוז~לסטאיז ?~הק~פ,איןדירליגט~פנים,ד~ס,
~ר~פזיומעןכ~פטציטערניש,מ~דנעד~סזיוס'פ~רגלוסטרועןאז
אוןטישאדיףד~רטןזיוטוטאויפדערנ~כטפרייטיקיעדןעקרוןאין

ערשכן.צום~ןמעןקל~פטקינ~?איןזיוס'פ~רגליטסטבענק.אדיף
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אוןפ~טעל ~אין~דרעקדירזעצטג~סט,ליבן ~וויאדיףדירנעמט
צול~ג ~פ~רנייעסמיטפילם ~מ'קוקט~וונט,ג~נצן ~~פמ'זיצט

פ~רזינדיקן.צונישטקונן.אוןצוקערמיטטייגלעזל ~מ'טרינקטאון
מיוה~סטו ~,~ברעוש.עפעסשדיןאיז ,פרעגןמיווועסטוטעאטער

העראיךווילויט~בערנישט.מידה~בןטעאטערקייןגעפ~קט.ט~קע
געשריבןעסשטייטוראואוןפיעסן.גוטעקייןניט~במילאאיצטעראיז

בייאיזדערפ~רטעאטערס?איןלויפןבצוואנגדווקאמרזמעןאז
 ,י~סמיןמיטשמעקט ,זויבער ,טרוקןס'איזלופט.פרישעגוטע ~אוברז

גן-עדן! ~ממש ,פ~מער~נצןמיטאון

צו.עלעקגיט-וועלט,יענעראדיףוויט~קעאיזשטיל-

הערנדיק:נישאזיומ~כטזי

וועמעןפ~רפיאסטער.קייןאריסנישטמעןגיטג~רדער~בעסאדיף-

וראואוןנא.נא, ...אוסצוט~ן?זיוצי ,~נצוט~ןזיו ~,שדיןמעןה~ט

~פקויפןוועסטדואז~טגעז~גט?משטיינס ,גיין ~,שדיןמעןקעןאהין

לוקסוס- ~.צימער ~נ~ךמיטוועדןדייראיךורעלגלפלירעםמידביי
~דעסע.איןג~טווילעבןכ'וועלאוןה~בן ~,איךורעלווילע
פליגלרעםועקל,ד~סאויפגעהויבןפי~נע,רעדצוצואיזעלעק

הענט,דיאוסגעצויגןצוגעפלויגן,פדוידיאיזאויפצומ~כן.

געוו~רנט:ציטער ~מיטאון ,פ~רטעפי~ןרעםארומגענומען

ארויס.ניטג~רנישטוועטעסנישט.ט~רמעןנישט.שפיל-

*** 
~העראיםכ'ה~ב •י~רדרייסיקווימערל~נדאין ~,שויךביןאיך-

כ'ה~בפיאניסטקע, ~געוועןאיךבין,~רטןמ~סקווע.פרןגעשלפט
געשעפטאיםפרןאיךה~ב ,~,איזערזינט~בערגעשפילט.גוט~פילו

 ,דייטשל~נד ,פוילןאיבער~רומוו~גלענישןדיפרןנחת.ווייניק
זייןפ~רל~רןאינג~נצןגעד~כט,קיינעםפ~רניט ,ערה~טאיט~ליע,

מ~כןמ'וועטאז~נסטר~יען.נ~ךאיםוועטמעןטר~כטןכ'פלעגט~ן.
פופצןצונויפגעז~מלטמומחה. ~ברענגעןמעןוועטפיאסטערפ~ר ~

פופציק.אדיףארויףדרייסיקפרןדרייסיק.געק~סטשדיןעסה~טפדנט

געוועןשדיןזענעןהונדערט,געוו~רןאיזפופציקעררעדורען

ורעןחתונה. ~בר-מצווה, ~געבורט, ~ ,קעלבל ~ז~כן:וויכטיקערע

 ,דערלויבןד~סזיוגעק~נטשדיןאון~פגע~טעמטביסל ~ה~טמען
 ...~וועקגעשט~רבןאוןגענומעןמ~ןמייןה~ט

שפיל ,דיראיזוויי-~לייןזיצטדוצול~פן.זיוזענעןקיבועודי-
זיופ~ראיז ,קיבועודיפ~רניטאיםפ~רניטשדין ,ביסל ~כ~טש
מזל ~ .פילץרעםאויפגעפרעסןמ~לדי~בערה~טשפיל!-~ליין

מיטאויפגעט~ןשדיןוו~לטאיךוו~ספ~רדירשטעל ,מיואיךטרייסט
מייןשדיןוו~לטפנים ~פ~רוו~ספינגער.פויערישעצען~ט·די

אסורדערגרייכט.וו~לטעסט~ןפ~ר~וו~סאוןגעה~טשפילעכץ
ה~בןז~למעןרעםאיןניטגייס"עס ...נישטט~ר,מעןשבאסור

 ,זעסטו~ט " ...וועגזוניקן ~אדיףג~נגאיןנ~רגייטעס ,ג~נגעןרעד
מעלדונגדייןגעזעןה~באיךורעןאיצט,~ליד.נ~ךגעדענקטק~פרעד
וועדהימל.איןג~ט ~ ~,ס'איזגעז~גט:זיואיךה~בצייטונגרעדאין

נישטפליטוו~סגל,~פליפ~רטעפי~ןמין ~ז~ב~ד~רףדיר~חוץנ~ך
נישט.שפילטאון

פר~גע,רעדמיטגעשטיקטזיועלעקה~ט-איד?ווילטוויפל-
 ~בעראינגעןדיזיו ,פרייז ~בעראיה~נדלעןד~סמעןקעןווילוויי

 .גורליידישן
ג~רנישט.-איך?ווילוויפל-

אידקויפן"."כ'ווילגעשריבןד~ךכ'ה~ב"ג~רנישט"?הייסטוו~ס-
זיוצומערגערעדטערה~ט-פ~רקויפן","כ'ווילגעענטפערטה~ט

עסקרעדבכללזיוס'לוינטציגעוועןמישבזיוה~טעראיד.צוווי
דיפ~רקלעפן ,פ~ליטור ,טרעגערדיל~סט-וו~גן ~בחינם.אפילו

ק~פדרייעניש. ~'סלעכער.
איד?ווילטוויפלבחינם?עפעסוו~ס ,מוחלזייט-
 .געבןוועסטדווויפל-
כסדראיךורעלב~צ~לןאיירכ'וועלוויפלליב.נישטאיךה~בד~ס-

כ'ה~ב~זפ~רקערט~רעדב~עוולט,איירכ'ה~ב~זמייגען
נישטגעקויפט,,איזקענעןאיךורעלפרייז. ~שטעלטאיבערגעצ~לט.

ישראל.עלושלוםגעקויפט.נישט-קענען
געלט?רעןווילוועד-

יידענערעדשויךזיוה~טוו~סדערשר~קן.שט~רקזיוה~טעלעק
פ~רגלוסט.

זייןאדיףקריכןזייוויאויגענעסממזרישעאירעדערפילטה~טער
אריס.דורךאוןדורךאיםפרואווןאוןלייב

אונטערק~פג~נצעןרעםאוןשטעוןזייןב~גיסטשווייםק~לטער ~
בייכלאידגעלעכטערל.טעמפ ~ל~כטזיה~ר.,פ~עטישע"ל~נגעדי

געווישטוירעדוויורדיק.עולה ,זיוהייבטפ~רטעךרעד~רום.ט~נצט
לופטרעדאיןזיוה~ט~מ~לווידעראוןספ~דניצערעדאיןהענטדי

פרישעראדיףרמזדינינקער ~גערוך.זויערינקער ~העדןגעל~זט
זיוזיה~טצונגשפיץמיטןפי~נע.וו~רעמערהויכער ~מיטמילך

וויגעה~טחרטה ,אריגןדיאיאים~ריינגעקוקטטיףב~לעקט,

~ר~פגעל~זט.אריגןדי ,~לייןזיופ~רפ~רשעמט
ל~נגעראייןצרה,בעת .טיררעדאוןאיםוישןצוטריטצוויינ~ך

מ~כט~זריווידרויסן.איןשויךאיזעראוןשפרונגלייכטן ~מיטשריט
שנעלער ~חלילה.פ~רשעמען,ניטאופן?עלעג~נטן~ןאדיףד~סמען
פיסדיפל~נעוועט.מוחרעדויברח. ~ד~ןאוןטיררעדצוקער

פ~דל~גע.רעדאיןאיינגעוו~קסןוו~לטןזייוויגלייךפ~רגליווערטע,
ביים~ןעלקעןכ~פטה~נט,אויסגעה~רעוועטעאידאריסציטפדוידי

~רכל:
קעלעכל.פ~רס~פעטהייזעריק ~מיטזיז~גט- ,ז~גןדירכ'וועל-
 ...כ'וויל ,כ'וויל-

פיס,דינעםזיין.ניטס'ק~ןחלום.שלעכטער ~ס'איזעולם,שלרנונו
זי~בערפונד~נען.גיכערוו~ס~פזיוטר~גלויף,און ,ברודערל

אויררוטה~נט~ברעועדיפעסט.איםה~לטזי~רכל.בייםאיםה~לט
קנייטשט~וריס,עסקנייטשטק~לנער.זייןמיטזיושפילסזי-נישט,

 .זיוס'טוט .~דייןעס
~טעם.אידזיופ~רה~קט- ,כ'וויל- ,זישעפטשעט- ,כ'וויל-
אריס.זישרייט- ,,כ'ווילכ'וויל-

וו~סער.איןפיש ~וויציטערטעלעק
אוןפי~ניסטקע~מ~ליקעדיזיוה~ט-איך!וויל ...קעלבל ~-

בת-חושיים ~ ,איךווילקעלבל ~- .געוועןמודהפויערטעהיינטיקע

פליגל.ב~ליבטן~לטןמייןפ~ראיךוויל

*** 

פרן~לטשט~טרעדאיןזעןט~גהיינטיקןביזןאידקענטפליגלרעם
קעלבעלעד~סצירונג.זילבערןמיטהמלךכיד~נגעשט~פטירושלים,

 •קו ~אויסגעוו~קסןאיז
זעקעלעך.פל~סטישעפרןמעןטרינקטמילךאיד
נישט~.מעראיזזי ,פדוידי

נישט.אויר-עלעק
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עףולאמנגןשלאכנףפסנתר

אליגוןעפרה

N משוםבירושלים.העתיקהבעירחדשהגלריהפתחלק
מתאימהלא .אמנותילהיותהכולאצלוחייב ,אמןשהוא

הדעתעליעלהוכיהעולם,כדרךהתנהלותליצירותיו
הקונה,מולסוחרכמויעמודושאי-מילמכירהבחנותכמולהעמידן
להתפתותישכךלשם ...קוניםאיןעדיים ...קנה"אחי"קנהבנוסח:

 ...ובאהבהבהתפעלות
הואלהחלטה:שהגיעעדהנדוןבענייןבמחשבההעמיק ,כןאםואלק,
ניגןאשר ,פסנתרשלענתיקה ,ישןפסנתרכנף,פסנתר ,פסנתריקנה

הקלידיםאתמתוכולהוציאישתום,עד ,והותרדיכברעצמואת

העמוקההקרקעיתעלושם,קטיפה,בבדהדופןאתלרפדוהמיתרים,
מתוך ,שלוהאמנותיצירות ,שלוהזעיריםהכסףפסליישירווהשחורה

עצמן.

שמחיםאנשיםהמחיר.במחציתלקנותניתןאלהמעיןפסנתריםכידוע,

מעמסה ,מדולדלאיבראלאאיננהמתהכנףכימהם,להיפטרמאוד
נחוץואינותפקידואתשסייםגלדכלכמובעליה,מצפוןעלמיותרת

תשובהרקהגיעהבעיתון.מודעהאלקפרסםלריקזמנולבזבזמבליעו.ד
שנשאזעירכפרדן ,עקרוןידעלשםאיונידח,קטןמכפרויחידה,אחת

"יסמין".ביותר:יומרנישם

*** 

 ,עצמועלכעסהואלעקרון.ונסעמשנתואלקקםובהירנאהבבוקר
הוא .בחייולראשונהלשםנוסעהואעכשיושרקהוא,צברמיןאיזה

רקעקרוןעלשמעהואושםפההזה.הכפרנמצאאיפהיודעלאאפילו

"סלם".בשםמכניםהזאתהרדומההעיירהאתתפלות.בדיחות
 ...וחיטטבלש ,חקר ,שאלהחיפושים.התחילוואז ,לעקרוןהגיעהוא
מישהועלעלהשלבסוףעדושם,פהחיפושיםעלבזבזזמןמעטלא

"יסמין".שנקראכזהכפרנמצארחוק,לאשפה,מושג,שלשמץלושהיה

זנוחיםמבניםכמה .עיניוחשכו"יסמין"אותואלהגיעוכשסופסוף
יבליתמצומחותקטנותוחצרותקטנותבטוןקופסאותושם,פהמפוזרים

עלוב,כפרדןעיוורות.עינייםולהןמתותדירותאחרת.פראוצמחיית
 .בכוהחוצותמעולף.כמו ,עבי
עודועל ...שלישיתעלהקישאחרת,עלאחת,דלתעלהקישאלק
 ,ביתיריחשהדיפהבבקתהשנתקלעד ,כךהנהענה.לאאישאךאחת,
עליותרועליזטובלונעשהחרוך.בבצלמטוגןמשהונפשות,מחיה
אשהבחריקה.הדלתנפערההיהודית,הגלותכמוארוךרגעאחריהלב.

ניגובכדיתוךהופיעה.-שיערופרועתזיעהנוטפתפנים,סמוקת

אמירה:פלטההמופשלים,חצאיתהבשוליגדולותידייםכפות

שכחתיבכללחה-חה,נשרף.כברכמעטהבשרשבאת.מאודטוב-

תהיההיכנס,היכנסבבקשה,אצלי.מתבשלושמשהוביתעקרתשאני

בפניהמילותיהאתזימרהכמעט- ,יקראורחבבית.אצלירצויאורח
והצלול.החינניובקולההמחייכות

הארוכההדרךטרטור"כל ,בלבוחשבככה","אם ,מעודדחשאלק
כדאי".היהובטרמפים,באוטובוסיםוהמעייפת,

מה? ,הפסנתרבעניין-

 ?יודעתאתאיך •נכון-
לכאןלהגיעיטרחעודמידלתי?עללדפוקבאהיהעודמי ,עודמי-
משורר.שלכמוארוכותשערותבעל ,עירוניאדוןועודפסיה?אל

בטהובן?אצלכמוהאלההתסרוקותאלחזרועכשיו
מרוסיה?את-

ובתוךלשירהאשההתחילהואז-מדיה",מטושקהרסיה"מרוסיה,-

החצאית.בשוליהעמלידועותידיהאתלנגבחזרהכךכדי
כאילו ,בתוכועמוקשנחרתווהטעמיםמכברשנשכחוהזיכרונותריח

אלק,שלנשמתותוךאלוחדרונשכחוכמורחוקמחבואמאיזהיצאו

 ,הצעיראדוני ,"נודיוק:ביתרבהםייזכראלק,שהוא,ממנותבעווכמו
באה?"אניומאיפהאנימילנחשתנסה

 ?אומרתזאתמה-
ושואלת.היאחוזרת-מה?אומרתזאתמה-

הזה.הריח-

בחוטמהומושכתנעלבתהיאאומרת-ממני?ושלום,חסהריח,-

עגלון.מביישתחיתהשלאעזה,משיכההנשי
-הילדות.משנותריחחביב, ,כךכלביתימתים.מחיהריחזה-

אלק.הרגיע
הזההריחלהיותיכולמהחשובוהעמיקוזהמולזוהשנייםעמדוכך
 ...אדירבצחוקשניהםשפרצועדהילדות,שנותשל
אוןפיאנע •••פיאנעאוןמילךקצף,עםוטריאמיתיחלבחלב,-

 •••גלפלי
 .•.חהחה,

מהפרה?ישרוחם,טריחלבכוסלךמתחשק-
צעדים.כמהנסוגאלק

אותןמגדלתאניאריות.כמובריאותשליהפרות ,שליטיפשון-

מהלךאין ,שלהןהעגלףתתקופתכלובמשךלידתןמיום ,בעצמי
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בכלדברשםזהפסיהשלהחלב"מפרסייך",החלבפסיהאצללחשוש.

אהיהחלב.כוסבשבילךאחלובבואומקרוב,מרחוקבאיםאליהעמק.
שלי.והיפההנקייההרפתאתבפניךלהציגגאה

באתי.הריכךלשם ,הפסנתראתלישתראימוטבאולי-

 .זמןמדייותר ,זמןהרבה ,זמןישיקירי? ,לךבוערמהממהר?אתה-
להתפלסף.התחילההיא- ...לרוץלאןאין

ממולעמדוהםוכברצעדיםוחצישנייםהפסנתר.אלניגשושניהם
"כבודו",

*** 

העוליםעבורשהוקמוהישניםהשיכוניםבסגנוןבנויהחיתההדירה
"הנהבחדר.חדרחבוקיםכמוומצומקים,קטניםחדריםשניהחדשים.

ארוןלמיטה.והופכתהלילהלקראתהנפתחתהספהוהנה'הסלון'לך

מאובקותנורותובתוכובדולחאהילכורסה,מטבח.ארוןגםשהוא

<אבללביקורתגיעהשם,בעזרתאם,הנכדה,עבורמיטת-ילדוכבויות.
לערימתמתחתכולוכמעטקבורכתיבה,שולחן ,) ...מגיעה!לאהיא

דחוסאגרטלועיתונים.ניירותומצהיבים,מיובשיםישנים,ספרים
השניםמימימזוקן,ומקומטותחלודותישנות,טובות"ב"שנותלהתפקע

מכונתשםחסרהשלאמאליומובן ...שבדרךישראלארץשלהרזות
לערימהמתחתהיום,אוראלראשהדוחפת"זיגגו",מתוצרתתפירה

שיתקנוטובותשניםכמהכברבסבלנותשמחכיםלבנים,שלגבוהה

מיבעבורכבראיןחשובים.אנשיםנעשוהילדים.גדלובינתייםאותם.

טלאי.עלטלאילהניח
כיסאותשישהוסביבוהאכילהשולחןלהוסיףנאאלה,לכלובנוסף
גדולארגזימימה,מימיםרדיוהצורך>,לעתמוחבאיםשניים<ועוד

הריהוט,כל ,בקיצור- .לכשיחפוץוזה ,צרודבקוללפעמיםשמדבר

לבדו.הכנףכבודוניצבהשניובחדר-אחדבחדרכולםהביתכלי
שהואממהיותרומהרהר.פסנתר-הכנףעלמסתכלאלק,לועומד

הביתעקרתכלומרהזה,הכנףבעלתעלהואחושבהכנף,עלחושב
ואדם.אלידיעלזנוחשכוח,חורבכזהחייה,על ...שלו

*** 

הסמוקה.הפנתרהאתהואשואל-מה? ,כאןלךקשה-
הקונהעבורהשתפרהתפקידאללהיכנסשלאמנסההיא- !קשה?-

קשה?לילהיותצריךלמה-המיוחל.
הרוסות,חציבקתות-אלק.מגמגם-שכוחה,פינהכזאתיודע,אני

וועלט,עקשנקראמה ...ומיובשיםצהוביםשדות ...ושםפהפזורות

מהחום?חוץכאןלךישמההעולם.סוף
חם?לאבתל-אביב,אצלכם-

ועצמההמותןעלידכףהניחהכתפה,עלהמלביןראשהאתהשעינה

חלףובקרירות.לאטלאטבקפידה,הזההבחוראתובחנהאחת,עין
בעצםמנהלתשהיאשתפסה,עד ...לזמןמעבראלשנמתחארוךרגע

ומתן!משאשיחה?אומרתזאתמהחשובה.שיחה

אם .כאןישצריכיםשאנחנומהכל .דברלנוחסרלאהרע,עיןבלי-
לאבראש,לךשיושבמהזהלדיסקוטק.קופציםלרקוד,לנומתחשק

האלה,המודרניותהרעידותלנו,כשמתחשקותשלייקירישתדע,אזכן?
השולחנותעלשםשהולךמהבערב,שישייוםמדילעקרון.קופ-ציםאז

הוא ,השכןשלבדלתמקישיםלקולנוע?ללכתבאאם ...והספסלים
עםמתוקתהשותיםבכורסה,מתיישביםחביב,אורחכמוכאןמתקבל

כתוספת,חדשותרואיםשלם,ערבבנעימיםיושביםעוגה,וטועמיםסוכר

כברזהאותי'שואלאתהאםתיאטרון'הרע.עיןבליסרט.גםורואים
שאנימהלפיאבל .לנואיןתיאטרון .אותיתפסתכאן' .אחרעניין

לי'תגידכתוב,איפהאזטובים.מחזותאיןבמילאעכשיושומעת,
אוויראצלנותמצאזאתלעומתלתיאטראות?לרוץמוכרחיםשבכוח

גןוהתפוזים,היסמיןריחותאתכאןחשיםנקי'יבש,כאן .ומרענןצח

ממש!עדן

היאאלק.מוסיף-טוב,שכולובעולםכמומאודשקטבאמתכאן-
שומעת.לאעצמהאתעושה

להתגנדר'כאןישמיבשבילגרוש.אפילוכאןמוציאיםלאביגודעל-
הנה,כאן?ללכתאפשרכברולאןחה,חה. ...להתפשט?אולהתלבש,

כאןליתהיהחדר.בעודאתעשראניהזה,הכנףאתממניקונהאתהאם
בארוסה.אלוהיםכמוואחיה ,פארממשמפוארת,וילה

האשהאותו.לפתוחכדיהמכסה,אתוהריםהפסנתר,אלהתקרבאלק
צעקה:רועדובקול ,הפסנתראתלחבקמושטותבידייםבריצה,התקרבה

מזה.יצאלאדברשום .אסור .תנגןאל-

*** 

לכאןאותוגררתיאנישנה.משלושיםיותרכברבארץכאן'אני-
שהואמאזאבל,טוב.אפילוניגנתיפסנתרנית,הייתישםממוסקבה.

 ,פוליןדרךהטלטוליםבגללרוח.נחתמאודמעטממנוהפקתיכאן'
חשבתישלו.הצלילאתלחלוטיןאיבדהואאיטליה,צרפת,גרמניה,

מומחה.נביאגרושיםכמהכשנצבור .אותוונכווןיוםיבואלעצמי'
משלושיםלירות.לשלושיםהמחירעלהלירות,עשרהחמשכשחסכנו

חשוביםענייניםכברהופיעואזלמאה,הפךמהחמישיםלחמישים.עלה
לרווחה,נשמנוכברוכאשרחתונה.בר-מצווה,לידה,עגלה,יותר:

 ...ומתהלךבעליאזלעצמנו'לרשותויכולנו
בשבילו,לאמעט,נגנילך,אוילבדך,יושבתאתהתפזרו.הילדים-

העשאכלהמזללרוענגני!עצמךבשביללפחותהילדים,בשביללא

מהלעצמך,תארעצמי,אתמנחמתאני-מזל,איזהל~.דריפודאת
צורהאיזואיכרה.שלהאלההאצבעותבעשרלהשיגיכולההייתיכבר

יין"העב ...שבאסוראסורמפיקה.הייתייםטובואיזהשלילנגינהחיתה
רואה,"אתה ...שמשאורבדרךבהליכהרקהואהענייןכלהגיע,לאהוא

שלךהמודעהאתכשראיתיעכשיו'השיר.מילותאתזוכרעודהראש
נחוץממךחוץעודלמיבשמים.אלוהיםישלעצמי:אמרתיבעיתון
מנגן.ולאעףשלאכנףכזה.פסנתר

נקטעת.נשימתה-רוצה,אני-לוחשת,היא-רוצה,אני-

צעקה.פולטתהיא-רוצה,אנירוצה,אני-

במים.דגכמורועדאלק

-f ,היום.שלוהאיכרהלשעברהפסנתרניתהודתהרוצה!אני ..~לה-
שלי.הזקןהפסנתרתמורתרוצהאניחודשייםבתעגלה

*** 

• 

העתיקהבעירהזההיוםעצםעדלראותיכוליםאתםהזההכנףאת
והתפתחהגדלהה~גלהמכסף.צעירותפיסולביצירותעמוסבירושלים,

 .פלסטיק.משקיותשותיםשלההחלבאתלפרה.
 .עודאיננההאשה

לא.-אלקגם
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זהמצד
~================~---~ 

ולויתןעמוס
~ 

:1 
אירועיםספרים,מוספים,

מוחץ?כישלוןשלסיפור

מוטרדהייתימרוקויוצאישראליהייתילו
כרוניקה-קדים"רוחשטריתבןדודשלמסרטו

המרוקאיםשלסיפורםאתהמציגמרוקאית"

סיפוראךהאמנםמוחץ.כישלוןשלכסיפור

ישאם ?מסכנותעוני'נחשלות,פיגור'של
סיפורמאחוריהצלחה,שלאחרסיפורגם

שטריתבןדאגיהיה),שלאסיבה<ואיןהכישלון

אתיקלקללבלהצופיםמעיניאותולהעלים
להציג.שבחרהתמונה

רדידהשל-המדרשבית

הדיאלקטיקההבחנתאוהנפש,ומבנההאהבה

להתמקדבחררדידהאולםהרטוריקה,מן

בקצרהבוהנזכרתלכאורה,משנית,בסוגיה

הכתב.סוגייתוהיאבה,עסקלאלפניוושאיש
אונאה"האםהיאבדיאלוגהנשאלתהשאלה

שבכתב?"דבריםלחברנאהלא

המצריהמיתוסאתסוקרטסמביאזהבהקשר

תיות,הזוטרלאלהמיוחסהכתב,המצאתבדבר
אמוןהשמשאלהאלים,אבילפניאותוהמציג

החי'הדיבור<לעומתשבכתבדו-המשמעותרע.
אומרתיותזה.במיתוסכברנוכחתהדיאלוגי)

חוכמתםעל"תוסיףוהכתבהאותיותהמצאתכי

השמשאלואילוהמצרים",שלזיכרונםוכוח
שכחהיכניסזה"ענייןהוא:נהפוךמשינו'

יאמנולאשובשהללוכיווןהלומדים,בנשמות

שיבטחוביטחוןשמתוךזיכרונם,כוחאת

מכוחמבפנים,נזכריםעודיהיולאבכתב,

שאינםדפוסיםמכוחמבחוץ'אלאעצמם,
משלהם".

נושאוהיאהכתיבהשבמעשהזודו-משמעות

אומררוןמשהזה.בספררדידהשלהעיקרי
"משתמשהראשונה,בפעםולארדידה,כי

לערערארכימדיכמנוףהכתבאלהיחסבשאלת

הסטרוקטורליסטיתהמערכתשליציבותהאת

שלכללית'לבלשנותב'קורסשהועמדהכפי

הסטרוקטורליזםשלהיסודספר ) 1916 (סוסיו

רדידההאדם".במדעיוכמתודהעולםכהשקפת
אצלמגמותשתיביןהעימותבדרךזאתעושה

גיסט'הפונולוסוסיואחד'מצדסוסיו'
הדיבורשלוהטבעיהחיאופיועלהמתעקש

'מסמןבחינתהאלפביתיהכתבבשיטתוהרואה

ונחותמשנימלאכותי'משהומסמן',של
מוצאשאינוסוסיוקייםשני'מצדבערכו;

השפה,שלאופיהאתלבאריותרטובהדרך

דרידה'קז

א.סלטרןשלבדת-המרקחת

מיוחדארוןהיההישןהסוגמןבבתי-מרקחת '

עצמותושתיגולגולתצוירודלתושעל
גדולות:באותיותבלטיניתנכתבומתחתיה

separanda :סמים,כלומר ,נפרדדהיינו

בנפרדלאחסןשישמסוכניםוחומריםרעלים
אפלטוןשלתח pבבית-המרהתרופות.משאר
הקיבוץ"הצרפתים"<סדרתרדידהז'קמאת

מדעית:עריכהרון:משהמצרפתית:המאוחד;

"איכילנומראההואעמ') 154אופיר;עדי

הטובאתהרעל'מןהתרופהאתלהפרידאפשר
מןהפניםאתהשקר'מןהאמתאתהרע,מן

מןהראשוןאתהקטלני'מןהחיוניאתהחוץ'
 ,) 133<עמ'השני"

מסביררדידה,שלזהלספרוהמוצאנקודת

תרגום(אגב,המתרגם"ב"הקדמתרוןמשהלנו

אבי-שיטתשלמספריולספרראשון

הדיאלוגהואבעברית>הדקונסטרוקציה
בדיאלוגהדיוןמסורת .אפלטוןשל"פירורם"

הםהעיקרייםשנושאיוטקסטבוראתהזה

הכתב.שלהקבועיםדפוסיובאמצעותאלא
שהכתבהיארדידהשל"טענתוכיכותברון

התנאיםלתיאורביותרהטובהדימויהוא

תקשורתיתהליךשלקיומואתהמאפשרים

מבנההואהכתבעקרונישבאופן'מפניכלשהו
שמייצבמההמדוברת.הלשוןמןיותרכללי
והמחשבה<המסמן>הדיבורבתוךהמשמעותאת

ביסודהמונחעיקרוןאותוהוא<המסומן>

דפוסיםשלזיהויםאפשרותהכתב:שלהגדרתו

למעשהשהואמהבתוךכקבועיםהנחשבים

 .הזמןשלחוזרתהבלתיתמידהמשתנההזרימה
אדרבה,אלאלשון'שלסוגהואהכתבלא

 ,) 11<עמ'כתב"שלסוגהיאהמדוברתהלשון

מהטיפוסהיררכיותהנגדותכיסבוררדידה

שוליים','מרכז;'מקור;העתק',הלוגוצנטרי

באותןבמיוחדחזקותוכדומה,'פנים;חוץ'

הכתבבסימןעמדושתולדותיהןתרבויות
בכתבהשימוש(השמי-הלני).האלפביתי

כקליפהופסילתואחד,מצדתיורי,כמערכת

43 
 2002אוקטובר



 1: 1-ן:
זה,ענייןביד.ידהולכיםשני,מצדנבובה,

כךועל ,ולאפלטוןוסירלסמשותף ,לדעתו
לערער.רבהבמידהבארדידה
הכתבשללאפיונווהנפוץהמועדףהדימוי

סם,- pharmakonהוא'פירורם'בדיאלוג

מאמץמשקיערדידהמרקחת.תרופה, ,שיקוי

הטקסטשלופרימה""שזירהבמלאכתרב
פרמקאוס-ונגזרותיוהפרמקוןסביבהאפלטוני

לעזאזל>,<שעירפרמקוסמכשף>,<קוסם,
עמודיםפניעלהמשתרע-<הרעלה>פרמקיאה

המשמעותמרוביפניואתלחשוףכדירבים,

מכניגםתכלית,וגםאמצעיגםהכתב:של
קשוחה,זהותבעלוגםזהותחסרגם ,מיסטיוגם
מחיה,וגםממיתגםחיים,בעלוגםמאובןגם
מייצרכיצדלהראותשואףרדידההלאה.וכן

הנזילההרב-משמעותמתוךהסוקרטיהשיח
שרירותיותהכרעותשלסדרההפרמקוןשל

שלהמושגיהדפוסהיאשתוצאתן
לפנימיותהבכורהאתהמעניקהלוגוצנטריזם,

הפנומנאלית,החיצוניותפניעלהאידיאלית
 .מתנגדהואלהבכורה

רדידהשלכתיבתוקלה.אינהבספרהקריאה
ושלא<לשמוידעמפ~נהמתפתלת,נפתלת,
תמידולאמתחכמתואףמשתעשעתלשמו),
שנאמרכמואבלחותרת.היאלהיכןברור

וישירהקצרהדרךאיןהמתרגם",ב"הקדמת

שרוצהומיהדרידיאנית,החשיבהשללתפיסתה

שלסיכומיםעללהסתמךיכולאינולהכירה
חייבאלאכאן>,קצתעושיםשאנו(כמואחרים

,ביתלדבריו ,זומבחינהעצמה.לקריאהלגשת

להיכנסטובשערהואאפלטוןשלתח pהםר
פרשנימהלךשלמובהקתדוגמהבהציגו ,בו

הדקונסטרוקציהשלהמוקדםבגלגולהשלם
כדאימוסיף,הואזה,בענייןהדרידיאנית.

שהיאראשית,דברים:שלושהעליהלדעת
שכבר(כפיהחוץלביןהפניםשביןביחסעוסקת

עצמהעלמכריזהשהיאשנית,למעלה>;ראינו
מתיימרשאינוטקסטכלומרטפילי",כ"טקסט
מושגאוטונומית,כשלמותעצמובפנילעמוד

לטקסטנטפלתתמידהיאאלאשוללת,שהיא

אותוולפרשתוכואללחלחלמנסה ,אחר

היאשלישית,יומרותיו;אתשיערערפירוש

משמעות,אמת,כמומושגיםלתפוסמציעה
היסטורית.הכרעהשלכתוצאהוכדומה,שלם

בפתחןאפלטוןשלהבכורהשמעמדומכיוון

המפורסמות,מןהואהפילוסופיהתולדותשל
שלו.הפרשניהמהלךאתבולפתוחרדידהבחר
שלמסופוהטקסטאלבקצרה,לרגע,נשוב
ביקורתואתלחדדרדידהמיטיבשבוהספר

<שמאפשרתהןחזרותסוגישניאפלטון.על
שבלעדיומההיאהחזרה ,אחד"מצדהשפה):

בצורההיששלאמיתואמת:להיותתוכללא
אתבאיורםמגלההאידיאליותשלהמושכלת

ברהיציב, ,הבהירהזהה,בהיותולחזרההניתן

 ,שנימצדאבל ;] ... [לעצמובשוויונוהזיהוי
נוכחותוהאמת,אישלתנועתההיאהחזרה

משתכפלתמתפזרת,בה,אובדתהיששל

בסימולקרה"בפנטסמה,בצלמים,בחיקויים,
איהללוהחזרותשתיאתמקור),ללא<העתק
 ,כזכורשם,אומר ,מזוזולהפרידעודאפשר
להבחיןכוחובכלאמנםמנסהאפלטוןרדידה.

ביתאת"משסגרהועיל:ללאאך ,ביניהן
התרכזמוצלת,לפינהפרששלוהמרקחת
ביןלהבדיל ...אנליזהלבצעוהחליטבפרמקון

מןהטובהאתלבודדברצונו ...החזרותשתי
מתרכזהוא ...השקריתמןהאמיתיתאתהרעה,

 ,) 134<עמ' " ...זועלזוחוזרותהןשאת:ביתר

"אפלטוןלשווא:אךבמאמציוממשיךהוא
עצמואתלשמועלהיטיבכדיאוזניואתסוכר
 ...לנתחלהיטיבכדילראותלהיטיב,כדימדבר
 ...חזרותשתיביןלהבחין ,להבחיןמבקשהוא
 ...חזרותשתיביןלהבחין ,להבחיןהראוימן
זומתחלפותועדיין ,זועלזוחוזרותהןאך
 ,) 135<עמ' " ...בזו

המפורסמתהסתירהעלבהצבעהמסתייםהספר

 ,"ואיןנכתבו:לאשמעולםאפלטוןכתבי-
שברגילומהאפלטון;שלכתביםיהיולאאף

מכתביאת ...סוקראטסשלאלאאינו ,כךנקרא
עתה ...מכןלאחרושרפנומספרפעמיםקראזה
שתיביןלהבחיןהראוימןוכעת ,אפרשםיש

 " ...החזרות
 ,כךלשםאךזה,מסיכוםבהרבהעשיר ,הספר
ממש.בולקרואיש ,כאמור

שיטתולסיום:אישיתהתרשמותשלוהערה

השמותמדרשובמיוחדרדידה,שלהפרשנית

מזכירונגזרותיו>פרמקון<עלדורששהוא
מהובעצםחז"ל.מדרשיאתרבותמבחינות

במאמרהם,כבראמרוהכתב,עלאומרשהוא

סםלונעשתה"זכה,ולרמזה:התורהעל ,קצר
המוות."סםלונעשתהזכה,לא-חיים

אשהשלפנימימונולוגהיאהיא',-טרויאה
 ,הפלופונסיהאיבחציעירמארגוס,יוונייה
צבאמפקד ,אגממנוןשלמושבומקוםשחיתה

לביטויבאיםשלהבמונולוגבמלחמה.יוון

והתהליךלמלחמהשיצאלבעלהגעגועיה
כי<שוב>,ומודגשעוברת,שהיאהפסיכולוגי

המנהגיםלכלמצייתת ,מאודחיהאשה"לפנינו

\יmרסיז.ז~
 .·בוזגלרשמעון (

ל"ארצנו"היסרליק""תלבין

 ,באפלטוןרדידהשלהמורכבהטיפוללעומת
עתיקה>מיוונית(והמתרגםהמשוררשלהטיפול
תלשיריובספרטרויהבמלחמתגלובוזשמעון
המאוחדהקיבוץריתמוס,<סדרת pהיסרלי

היסרליקתלופשטני.רדודהואעמ') 74 , 2002

טורקיה,מערבבצפוןהארכיאולוגיהאתרהוא
בדףהחומרית.טרויההנראהככלשכנהשבו

להדגישההוצאהדואגת ,לספרהמצורףההסבר

שלוהמקוםהזמןעלמרמז"השםכי ,בפנינו
ביןאקטואליהדהודעלגםאבלההתרחשות,

בספרכילנונמסרעודאנו",לימינוהמסופר
'מלחמתהראשונה,הפואמהפואמות:שלוש

זאתעםויחדתקופתה,שלוהמוסכמות
'מלחמתהשנייה,הפואמהלהחריד";אקטואלית

שנישלוערבשתיהיאוהיא',הוא-טרויאה

בתוךהלכודיםטרויאניםואשהגברקולות,
האשהקולותעםהמתערביםהנצורה,עירם

בעלה,קולועםהראשונההפואמהמןהיוונייה

-טרויאה'מלחמתהשלישית,הפואמהגיבור
היווני.במחנהטרויהבחוףהמוצבהוא',

עבורנומסכמתהנלווהבדףהאחרונההפיסקה
הנצוריםשלמצבם"לכאורהולקחו:הספראת

עליהם.הצריםאלהשלמזהבהרבהנואש

לכודיםהדובריםהקולותכללמעשה
אתהפורעתבשליטתם,שאינהבסיטואציה

בסופוהווייתם.כלאתומשבשתחייהםאורחות

אבל-והשמותהשתנוהנשקכלירקדברשל
ממנה",שנובעמהוכלהמלחמהלא

חידוש,כלאיןאםגםרע,כלאיןלכאורה

כללהוקעתכמשלטרויהבמלחמתבשימוש
המלחמהכוללאחריה,שבאוהמלחמות

הצריםשבהלפלסטינים,ישראלביןהנוכחית

באותהשווהבמידהשניהםלכודיםוהנצורים
שיריתיצירהשזובתנאיאומללה,מלחמה

פואמותשלושעליולתלותקולבולאאמיתית
ודידקטיות.צחיחות

ואינהמרגשתאינהבוזגלושלבספרוהקריאה

היאההרגשהמביכה.כללבדרךאלאמרתקת,
גרידא,רציונליתסכימהלפינכתבזהספרכי

אורגשיתנוספת,פונקציהשוםשיתוףללא
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הנהסוחפת.לחוויהאותהשתהפוךשכלית,
(שבעלהמארגוסהאשהדוברתלמשל,כך,

הספר:אתהפותחבשירטרויה>למלחמתנלקח

שנסע.מאזעברושבועיים

לי.קשה

נסע.שליאבאגם
יארךלאשזהאומרתאמא

חודשים.ארבעהאומשלושהיותר
חושבת.אניזמןהמון

בבוקרהילדים
בערבהילדים
בצהרייםהילדים

אומרים

 ,) 9<עמ' ...אבאאבא

עדותלהרחיקבוזגלוהיהצריךמדועברורלא
האשהבפילשיםכדיההיסטוריתיווןעד

ישראליטקסטשנה>-3200כ<מלפנימארגוס
דלהואעכשוויטקסטבתורשגם ,כךכלבנלי

המלחמהסיבותעלהשאלותאתלהחרי.ד
הקטנים,ילדיהשניבפישםהואותכליתה
ובואה:מלביאם

נוסעים?"הם"לאן
לטרויאה.

"למה?"

רצנוא

שבתאיאהרן

2002 - 198 7 D'l'W 

.. 
~ 
i 

הלנה.אתלהחזירכדי

זאת?""מי

מבלאוס.שלאשתו

זה?""מי

 .אגממנוןשלאחיו
זה?""מי

שלנו.המלך
 ,) 11<עמ' ..מלך."?זה"מה

האירועיםאתגחךלשנועדההתחבולה,
השיראתבעצם,הופכת,ההיסטוריים,

ומגוחך.לאינפנטילי
עדיפיםעוסקים,אנופוליטיתבשירהכבראם

אהרןשלהפוליטייםשיריובהרבהבעיני

הואאףקלאסייםללימודים(ד"רשבתאי

היווניות>הטרגדיותשללעבריתומתרגמן
(שיריםאתנובספרומיוחדבפרקעתהשכונסו

מבלי ,)'מע 365המאוחדהקיבוץ , 2002-1987

כלעלמראשויתורומתוךעדות,להרחיק
דרורשציין(כפימיותרותשיריותמחלצות

שבתאישלספרועלברשימתובורשטיין

הוא ,מבוטללאתחכוםמתוךאבלב'הארץ'>,
 ,למשל ,כמוובחדות.בישירותדבריואתמטיח

לערבים":"חייםבשירהפתיחהבשורות

ברפיחשלשום

ערבים.תשעהנהרגו

נהרגואתמול

 ,בחברוןשישה
 ) 351<עמ'שניים.רקוהיום

 ' 2001'בחירותהשירשלהסיוםשורותאו

מןמשהווהמסכמותבחיסולים><העוסק
אלה:בשיריםנוקטהואשבההפואטיקה

מסריחה,אמנםהאמת

יפההיאאך

המוצק.במצב

קקה.בעדאנילכן
 ) 340<עמ'קקה!יחי

(אםאיתרלהתווכחאפשר .עליולחלוקאפשר
אדישלהישאראפשראיאךלא>,אושירזה

תלשיריאדישיםאותישהשאירוכמו ,אליו
 .גלובוזשמעוןשל pהיסרלי

צלקהשל'וקרחג

שלהמענגספרומעוררמהותיתאחתתמיהה
 , 2002חרגול<הוצאתהלוטוסבסימןצלקהדן

רומןכיצד :בשמוכברקשורהוהיאעמ') 404

"האגדהשבמרכזוזה,ישראלי-אקטואלי

מלךשלבחזוןששורשיההמרגשת,היהודית
כנאמרדוד",מביתמלך ,עכשיומלך ,לישראל

יותםהואהראשיושגיבורוהעטיפה,גבעל

מהאוניברסיטה",שנפלטמחונן"בלשן ,ניניו

("הלוךהמקראייותםבמשלשימושעושהאינו

שופטיםמלך",עליהםלמשוחהעציםהלכו
<עליוהאטדכיוםמולךשבישראלגםמה ?)'ט

ארזיאתותאכלהאטדמןאש"ותצאשםנאמר

צעיר ,ברומןלמלךהמועמדושגםהלבנון">,

מיןממשהוא ,אברבנאלגפניבשםמפוקפק

זרעבמשלדווקאבוחראלאכזה,סרקאטד

הרחוק?מהמזרחהקדושהלוטוס
ויכולותהמחברמפימוסמכתתשובהליאין

ספרותית,סיבהלמשלסיבות,כמהלכךלהיות

מוקדםבשלבחושףהיהבספריותםמשלאזכור
לרומןמאפשרולאשלוהנמשלאתמדי

יותר:מהותיתהסיבהלדעתיאולםלהתפתח,
וזעם,תוכחהמשאהואהמקראייותםמשל
ובראשונהבראשהואצלקהשלספרוואילו
היאשלושהביקורת ,גרוטסקיהרפתקאותרומן

מצליפה.דווקאולאוומשעשעתפארודית
מראש,נחרצתמסקנהעםלספרובאאינוצלקה
להתפתח ,עצמואתלספרלרומןנותןאלא

 ,לכךבהתאם •הזמןאירועיעושרמתוךמאליו
ואתהזההגדולהרומןאתמניעשבאמתמי

המורכבתהדמותגםוהואהנפתלת,עלילתו
גם ,ניניויותםהמספראינו ,שבווהמרתקת

ינאיאלא ,אברבנאלגפני ,למלךהמועמדלא
מלך>שלאזכורמסתתרבשמו<גםולדמן
שלמפליאשילוברדוף,"היסטוריוןשהוא,

היאשההיסטוריהנועזואמןשולייםפוליטיקאי
לחברהלהעניקהמנסה ,שלוהיצירהזירת

ו
~ 

:1 

-ועטרהנזרמלוכה,כסהשסועההישראלית
צלליואתהמעונהמהארץשיגרשודםבשרמלך

דתייםביןיפייסהמשיח,המלךשלהמאיימים

והעמים",ישראלוביןלחילונים

מטעםהנמסרתהעלילהשלזומזוקקתתמצית
התרבותיעושרואתמלמצותרחוקהההוצאה,

המסקרנתדמותוואתהרומןשלוהלשוני

בכריזמההמהפנטת ,ולדמןינאישלוהטרגית
אתגםאלא ,הספרגיבוריאתרקלאשלה

 ,רגשן ,מהפכן ,ציניקןהואינאישכןהקורא.
 ,אידיאליסטן ,רומנטיקן ,בוהמיין ,נהנתן
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ואניןחכם ,ואמןאשכולותאיש ,רציונליסטן

בכלובקיבגלילבצריףהמתגוררטעם,
יורק,בניוהזונותובתיהיוקרהמסעדות

אחתנעוריםאהבתשלכאבבלבווהנושא
דמותובקיצורומרפא.להשאין(לחנה),

כשרונוכידצלקהשיצרומקסימהמפתיעה
להיפרדכשעליוצערחשושהקוראעליוהטובה
איש ,מהמרהואינאי ,לכלמעלאולםממנה.

סקרנותמתוךברעיונותהמשחק

שלבסופואומרשהואכפיאינטלקטואלית,
מלךלהמליךהגדולהשתוכניתולאחר ,הרומן

ג'וקרלהכניס"רציתינכשלת:בישראל
 ".הכולזה .שלנוהקלפיםלחפיסת
כמוהולאישמה ,לשאולאפשרלכאורה

התשובהעכשיו?מלךשלהתמהוניולרעיון
ינאי:שלהסתירותמרובתהדמותבעצםטמונה

להיתפסיכולהניגודיהשללעלכזאתדמותרק
יותרהיאהזההרעיוןכלפיכשעמדתה ,לכך

גם ,לדעתי ,טמוןכאןאולםמדו-משמעית.

משהואיותר ,ינאיהרומן:שלהעמוקהרעיון

תקופהורקהתקופהתוצרהואמסוים,אדם

,מסוגלתתקופתנוכמוומטורפתאפוקליפטית
לאכמוהו.קצוותאישהשטחפניאללהעלות

ניתןהלוטוס,זרעאתכמו ,דודזרעאתרק

ינאישמסבירכפישנה,אלףאחרילהנביט

<עמ'לפרויקטאותומגייסהואכאשרליותם
שלעתיקזרעהוא ,עצמוינאיגםאלא ,) 150
ההיסטוריהזמןשמנביט ,ומבשררוחאיש

 ,בכךהואהסיפורשליופיו ,כמובן •העכשווי
לטיפוסיםבדומה ,תמהוניסתםאיננושינאי

אלא,יוסף,בקברהמסתובביםהמזוקנים

פנים.ורבתכובשתמורכבת,דמותכאמור'

הואלישראלמלךשלהפרויקטאחדמצד
השיאיםאחדשנונה.וסאטירהפארודיה

להכשירמבקשינאיכאשרהואבספרהקומיים

היושבעברייןשלבנו ,אברבנאלגפניאת

הרבניםבהכרתולזכותלמלוכהכמועמדבכלא,
חלק ,שלישי(פרקדודביתשלכבצאצאבו

ישיבהעלנודעלינאישפתיו').'קסםשלישי
שאפשרבארמית,המתנבאיםמפגרים,של

האורקלדבריאתכמונבואותיהם,אתלפרש
המבקש:צורכילפי ,בדלפי

אישעלשיחהשמעתינירוונהבמלון"כשהייתי

מוח.ופגועימפרגיםעםשעובד ,גאטקודו ,אחד

אבלחוטאים,שלגלגוליםשהםטועןהוא

איתם,לתקשרושאפשרטהורהשלהםשהנשמה

 ) 185<עמ'מתאים"משהויאמרמהםאחדאולי

-מגייסשהוארבניםשללקבוצהינאיאומר
מנחםורביבלקנויפרחרבי ,מסווידרהרבי

המפגרים.נבואותאתשיפרשוכדי-בורודקין

יידעוואיך ,לשאולמהמהםאחדשאלתעל
ינאי:עונהמתאימה,התשובהאם

יקרהומההבכאלעמקבאנומדוע"תשאלו

אולי .שתרצומהתשאלובעצםאלפיים.בשנת

פעםקיבלתימבקשים.שאנחנובתשובהנזכה
נראוהם .בטייוואןעממימקדששלאורקלדפי
הנבואותרובמאו.דרחבטואלטניירכמו

 .) 187<עמ'מתקיימות"

המפגריםשלושתעםהפגישהתיאור
שבהם,השלישיביותר.משעשעהמתנבאים

'"אניאומר:הבעש"ט,מצאצאילדבריושהוא,

משירעץרואהאנירוקד,אריהאריה,רואה

ובענןעץרואהאני ,ענןרואהאני ...עלים

המלך!''דוד-שלושים!'פחות'אלףכתוב:
 .) 192<עמ'יפרח"רביהצטעק

הטואלטכניירשווהינאיבעיניזהכלכיברור
כוונהגםלוישזאת,עםלמעלה,הנזכרהרחב

ינאישלבחבורתובעצםשנשתליותם,רצינית.
עלמשיב ,בקסמונשבהאךהשב"כ,ידיעל

ינאי"ולמהשלוהמפעילה ,טלשלשאלתה
היהינאי ... "הבאות:במיליםזה?"אתעושה

חושבואנילייבוביץ'.פרופסורשלידידו
מלחמתשתפרוץאותושכנעשלייבוביץ'

בין .ובינינוהלאומניםהדתייםביןאזרחים

שהואמהוזההחילונית.ישראללביןיהודה
 .) 314<עמ'אחים"מלחמתלמנועכדיעושה

"ישכיאומריותםאךבתשובה,מפקפקתטל

מעטיםשרקאדם,בניעליודעשינאימשהו

הזה?"המסתוריהדבר"ומהולשאלתהיודעים".
ילדים"."שהםמשיבהוא

וככלצלקה,שלברומןהאגדיהצדשזהייתכן
אבסורדיזהאיןאולי ,אבסורדינשמעשזה
למשל,הר-הבית,נאמנישלמשאיפתםיותר

בוולהקריבהמקדשאתמחדשלהקים

אלא ,בכךמאמיןעצמושינאיולאבנות.קור
שהםהמשחקאלה"לילדים"יינתןשאםשסבר

בכלל.ומלחמהאחיםמלחמתתימנעמבקשים,
קצרזמן .כךכדיעדתמיםאינו ,כמובן ,הרומן

כעלאברבנאלגפניעללהכריזשעומדיםלפני

וינאי ,רביןרצחמתרחשבישראללמלךמועמד
אתחזהשכמוינאיכולה.התוכניתאתמבטל
אומר:הרצח

חלוםליאיןאבלמוכה,כלבכמומרגיש"אני

מאלףוזיואוהמלךיועץאינניוגםמלכות,

לחפיסתג'וקרלהכניסרציתיולילה.לילה
תמידמצטער!לא .הכולזה .שלנוהקלפים
 .) 397<עמ'דבר"בשוםטובהייתילאנכשלתי.

מכןלאחרמידנהרגשינאי ,הרומןשלסופו

קנאיםידיעלנרצחהואבעצםדרכים.בתאונת

מוכניםשאינםהמלוכנים,מבריתקיצונים

כדורשלקליעויוריםהמלוכה,רעיוןעללוותר
אתמסייםינאישלמותומכוניתו.בצמיג

ההיסטוריה.מהלךאתעוצרלאאך ,הספר
המלוכניתהבריתכימסופרהאחרוןבעמודו

מועמדהישמשכיבהצעהשוב,לגפניפונה
תופעותאבללסרב,חושבגפנילמלכות.

הואבהןאדמה,רעידותכמו ,לדבריושונות,

שניתלשקוללוגורמותמשמים,אותרואה
הימיםברוחנפלאטרגי-קומיסיוםההצעה.את

האלה.
שהולידוהוהכוחותשלוקורכןתוצרהואינאי

הג'וקרהואלמעשה .לתמרןניסהושבהם
<כשםלשחקניסהבההקלפיםבחפיסת
והקלףהליצן-הג'וקרהואהלוטוס"ש"בסימן
צלקה).שכתבהספריםבחבילת-המנצח

כגיבוראךלב,שובהינאיספרותיתכדמות

לנויקהעבצלקה .לכישלוןנועדהואהיסטורי
הואחיים.אנושבוהסהרוריהזמןשלתמונה

 ,<כמונבואיותוכחהזעםמשאלכתובביקשלא
מאבלעם, ,לאוריצחקשלהרומן ,למשל

ומעציבהמצחיקהתמונהלצייראלאמלבים>,
מצטיירשהואכפינראהו"המצב"המצב.של

הארכיוןאתסקר"יותםינאי:שלמהארכיון
-תצלומיםמלאיםהיוקרטוניםשניהקטן.

מצלמיםידיעות,מסוכנויותמעיתונים,

כוכבכמונראתהישראלמהטלוויזיה.פרטיים,

בההשתוללהכאילושנאה,מלאסהרורילכת
 .) 369<עמ'אחים"מלחמת

עכשיושלשובו

כרךלידיהגיעלמערכתהמדורמסירתעם
משמחת:בשורהובו ) 68-67 ("עכשיו"שלחדש

שנתוןכחציכתב-העתשלהופעתוחידוש

מוקדגבריאלהעורךשנתיים.שלהפסקהלאחר
בשלנגרםהסדירהבהופעתוהעיכובכימודה,

שלוהאנרגיותשלנכונהבלתי"השקעה
משנפטרעתה,ואילוהסופרים"באגודת

כלאתשובלרכזמבטיחהוא ,זושלמעונשה

ב"עכשיו".מאמציו

עלאולםנוסף,זמןמחייבכולהבחוברתעיון

מיד:לעמודאפשרשלהחשובהאחתסגולה
תרבותית-תופעהלכלהמתייחסעתכתבזהו

מדוריבארבעתמרפה.ואינובחיינופוליטית
"יומן ,קריאה""חדר-שלוהאקטואליה

הנודע,הדיו""דגובעיקר"תגובות",קריאה",

העורךשלהמפורסםהסרקסטיבז'אנרהכתוב

או<בצדקשהרגיזענייןכלעלמגיבהוא-
עדחזקזהתגובהיצרהכותב.אתבצדק>שלא
לאחרשהתרחשואירועיםעלשתגובות ,כךכדי

בה,נכללולאולפיכךהחוברתשלהדפסתה
שלושה(ובו"תוספתא"נפרדבדףצורפו

"סינדרוםמצנע",עמרם"סינדרוםעניינים:

לבלשק"ר")פרסו"סינדרוםבכרי",משפחת

שעשוייםמיגםהבא.הגיליוןעדחסריםנימצא
לאהסתםמןמוגזמת,תגובת-יתרבכךלראות

 • .עליהןפוסחים

46 
 272גלידן



תיאםוון
מירוןכרמית

ו
~ s 
~1 ~ 

הקבצניםאופרת

מאתגשר;תיאטרוןבגרוש:אופרח

וויל;קורטמוסיקח:נובט;נוטרלו
אדולףבימוי:מנור;אחודתרגם:

יוריותלבושות:תפאורהשפירו;
אבימוסיקלי:ניהולגלפרין;
יחזקאלכוריאוגרפיח:בנימין;

לזרוס

שלהתמטיקהכישסברמיכל
האופנה,מןיצאהבגרוש""אופרה

העולםמנהיגיביןשהקשראו

כלחעליואבדהחוקושומריהתחתון

השנהבעיתונותלהציץלודי .
 1הצערלמרבהכמה,עדולהיוודע

בעולם .רלוונטיעדייןהנושא

ההוריובמקומותינו.בארצנוהגדול,
אחדים .וידידיוסכינאימקישל

מפתחבעמדותמושתליםמהם
גשרתיאטרוןברגוש","אופרה

מתמי.דיותרכיוםאקטואלי .בדאוןהמפקחהמשטרה,ראשכמוממסדיות,

"מהונובט:שלהקלאסייםהחרוזיםעלכלחאבדלאעדייןמזאת,יתרה

הנאמריםבנק?",ייסודלעומתבנקפריצתמהימניה?לעומתמפתח-גנבים

התלייה.עמודלפניבעומרומקי,המפורסםהשודדבפי

איןנובט,שלביצירתוהחברתיותהתכונותשלגילומןדרכיעללעמודכדי
שהחברהחלול,שופרמעיןאלאהאדםאיןובניתוח.בחקירהנדודלהרחיקצורך

סכינאימקישלהקבצנים""חברתדרכו..מריעהבעיקרהכלכליתוהחברה .

האיומה,המצוקהאתהמשקפתהמודרנית,החברהשלעקוםראיאלאאינה
שוויםאינםהאינטליגנטייםהרוחפלפוליכלוהנפש.הגוףלעיוותהמביאה

האדםדורש.לכלועבודהלרעבפת-לחםמעניקיםאינםאםשחוק,אסימון

מטבעונעשההבריאהפארלהיותחדלהוא Iקיומואמצעישלפונקציהנעשה

לכל.נוסףגנוב,ומטבע Iלסוחרעובר
אמת-פיעלנמדד.ערכןהאדםשלוכמיהותיונאמנותושנאותיו,אהבותיו,

וכך .וקבצניומקי .הגלוייםהגנביםבחברתכךכלכלית.תועלתשלמידה

רה-הומניזציהכאןישהסמויים.הגיבוריםהםהגדולים,המיליונריםבחברת

הרוחני-הנפשיעולמושלגמורוצמצוםוערכיוהאנושיהיצורשלמוחלטת

האדם.של

הםכאשר Iאהובתווג'נימקיידיעלמושרבמחזהביותרהיפיםהדואטיםאחד

לראשונה.אהבתםפרחהשבובבית-הזונותנוסטלגיים,בגעגועיםנזכרים,

הקיים Iוהמוסריהכלכליהאבסורדבשלאנוש,תכונותשלהמפלצתיעיוותן
ולידידיולאהובותיומקישלהנאמנותלחוסרהעיקריהמקורהוא Iבעולמנו

בני-האדם.עםהמורכביםיחסיומערכתולכל

פעמיים Iאוהלבתיאטרון(פעמייםפעמיםששבארצנוהוצגהבגרוש""אופרה

גדולה,להצלחהזכתהולאבבאר-שבע)ופעםבחיפהפעםהבימה,בתיאטרון

ככתובהנראההמחזה, . 1933בשנתאוהלבתיאטרוןהראשונהההצגהלמעט

הוא Iשכן .הליהוקבשאלתתמידנכשלמסחררת,הצלחהשלמתכוןפיעל

חייביםהמוסיקה,וגםהדיאלוגיםגםהשירים,שגם Iמוסיקלימחזהונשארהיה

לדאבוןנפתרה,לאהבעיהבפז.יסולאלאשערכםמשוםמסוים,סףלעבור

הזמר-שחקןשלהמצויןקולושבשלקרה,כךגשר.תיאטרוןבמתעללב,

והפרוטגוניסטהיוצרות,התהפכובמחזות-זמר,הרבהבימתיוניסיונוקשתששי

אתהחסרהמשנית,לדמותהפךמירקורבנוב,איגודשלבגילומו Iסכינאימקי

ולאונעימה,חביבהחיתהכולהההצגהכלהראשי.לגיבורהנחוצההכריזמה
לכמההמחזאישלמכתבואתנזכיראםדינובט.שלכוונתוחיתהזאת

שיחת-הפכהההיסטוריהנחמד,הפך .נועזשהיהמה ... "יורק:כיומשחקני

 ,, ...חךלמצואפשוטרוציםאתםלזעזע,רוציםאינכם .בכךמהשלהווי
משחקקטעיוכמהכמהושחקןשחקןלכלהיוכולו.הערבלגביאמורזהאין

הכוריאוגרפיהבעיצובהכלליות,התמונותהיויפותבעיקרמרשימים.ושירה

שטרןתמרההצעירות,הנערותגםהיולאוזןנעימותלזרוב.יחזקאלשל

אהודשלהתרגוםלוסי.אתשגילמההחביבהבן-צורואפרתפוליבתפקיד

פשוטהלשוןצורתאמנםהביעהדברהמדוברת.ללשוןמדייותרהסתגלמנור

מרגישיםשלונסקי,שללתרגומוהתרגוםאתמשוויםכאשראךועניינית,

נובט.שללסרקאזםוהןלפיוטהןשנעשההעוולאת

מומלץוהואמרגש,תיאטרוניאירועהואבגרוש""אופרההכול,למרות

 •נובט.ולחובביתיאטרוןלחובבי

47 
 2002אוקטובר



1 ''!~ 

 ·'ג


	txu-oclc-4202480-272-001_am
	txu-oclc-4202480-272-002_am
	txu-oclc-4202480-272-003_am
	txu-oclc-4202480-272-004_am
	txu-oclc-4202480-272-005_am
	txu-oclc-4202480-272-006_am
	txu-oclc-4202480-272-007_am
	txu-oclc-4202480-272-008_am
	txu-oclc-4202480-272-009_am
	txu-oclc-4202480-272-010_am
	txu-oclc-4202480-272-011_am
	txu-oclc-4202480-272-012_am
	txu-oclc-4202480-272-013_am
	txu-oclc-4202480-272-014_am
	txu-oclc-4202480-272-015_am
	txu-oclc-4202480-272-016_am
	txu-oclc-4202480-272-017_am
	txu-oclc-4202480-272-018_am
	txu-oclc-4202480-272-019_am
	txu-oclc-4202480-272-020_am
	txu-oclc-4202480-272-021_am
	txu-oclc-4202480-272-022_am
	txu-oclc-4202480-272-023_am
	txu-oclc-4202480-272-024_am
	txu-oclc-4202480-272-025_am
	txu-oclc-4202480-272-026_am
	txu-oclc-4202480-272-027_am
	txu-oclc-4202480-272-028_am
	txu-oclc-4202480-272-029_am
	txu-oclc-4202480-272-030_am
	txu-oclc-4202480-272-031_am
	txu-oclc-4202480-272-032_am
	txu-oclc-4202480-272-033_am
	txu-oclc-4202480-272-034_am
	txu-oclc-4202480-272-035_am
	txu-oclc-4202480-272-036_am
	txu-oclc-4202480-272-037_am
	txu-oclc-4202480-272-038_am
	txu-oclc-4202480-272-039_am
	txu-oclc-4202480-272-040_am
	txu-oclc-4202480-272-041_am
	txu-oclc-4202480-272-042_am
	txu-oclc-4202480-272-043_am
	txu-oclc-4202480-272-044_am
	txu-oclc-4202480-272-045_am
	txu-oclc-4202480-272-046_am
	txu-oclc-4202480-272-047_am
	txu-oclc-4202480-272-048_am

