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(אנהחונקת"-הכלימהוזו /העבר.
 .) 204עמ' , 1922ספטמבראחמטובה,

שירים;הלזרלין,אלירז:ישראל
הוצאתכן-סירא,רחלרישומים:
רכינוכיץקרןהמאוח,רהקיבוץ

עמ' 65 , 2002ריתמוססררתלשירה,
אבדה 33הלדרליןלפרידריךבמלאת

אשפוזולאחר .דעתושפיותלו
שלאוכמעטבכפרנגראצלהתגורר
עלכתבאלירזישראללכתוב.הוסיף

 50הלדרליןשלהשתיקהתקופת

לביני"בינושורות. 14בנישירים,
אליוהנטויהאורגם /להבטה;ראוי
נותןהואפתאוםיופי.//בועושה

אותומקבלואנישלי;להיותלעצמו
הכחולחתיכת /ואתהחלוןואת

 .) 29שיר , 40<עמ'כתפי"לביןשבינו

פרימנרה,שלהסתיררוט:חנה
עמ' 63 , 2003גווניםהוצאתשירים,

חיתה;לאחופהדבש/לירח"יצאתי
מחבק;אמאלפימפרץ /תהיה.לאגם

צהובים"לימונים /זרועותבאלפי
 .) 40עמ'דבשלירח(יצאתי

רן :מהולנדיתיהפזראנקוויסט:אכח
החרשה,הספדיההוצאתהכהן,

עמ' 202 , 2003המאוחרהקיבוץ

לשעברמחוננתפסנתרניתשלבעלה
הפירינאים.בהריאחריהלחפשיוצא

רבחייהסיפורנשזרבמקביל
מלחמתבעתמילדותההפערים,

לבגרותה.השנייההעולם

חנןערך:לישרה,מתץרפגיס:רן
 127 , 203לשירהקשבהוצאתחכר,
עמ'

פגיםדןשלורשימותמחקריםקובץ
כוללהמודרנית,העבריתהשירהעל

חבר.חנןמאתהקדמה

פליןה,אלמבתכיםקפקא:פרנץ
חמרמן,אילנהמגרמנית:מבחר,
קלאסיקחסררתעוכ,רעםהוצאת

עמ' 373 , 2003

בכרךהכלוליםמכתבים-600כמתוך
אל"מכתביםקפקאכתבישלהגרמני

קפקאשלמכתביםמלבדפליצה":
מהזמן(שחיתהבאוארלפליצה
אחדמכתבהמבחרכוללארוסתו),

וכמהאמהאלאביה,אלשלו
בלון'גרטהידידתהאלממכתביו
קפקאשליחסיובהבנתהמסייעים

פליצה.עם

תרגמה:המהרגים,זכאלר:ג.וו.
 233 , 2002כתרהוצאתחלוי,מיכל
עמ'

(אויהודיםשלגלותסיפוריארבעה
מלחמתובעתלפנילמחצה)יהודים
זבאלדשלכתיבתוהשנייה.העולם

"המתחפשת"מאופקת,פרוזה-

בתצלומיםמשולבתלכרוניקה,
אחרמתחקה-בדויים)(בחלקם
דבראחריתכוללהספר .הזיכרון

סונטאג.סוזאןמאת

עםהוצאתיזם,יזםגורכיץ:דלי
עמ' 210 , 2002שירחעוכ,ר

רחפתילעוף;אותילימד"החלום
קומותלידרחפתי /שדותמעל

הבתים;לדריהצצתי /עליונות
חלונותדרךיםבתלחדרתי

 /חדריםבתוךרחפתי /ומרפסות
שלימדתימישהואליהצטרףלעתים
אתבפועללוהראיתילעוף;

אתיחדלשמוחכדי /התנועות
חלומות , 31<עמ'המעוף"שמחת
ריחוף).

הוצאתשירים,לגירן,צבן:יחיל
עמ' 62 , 2003גוונים

גםקיימו;שלאהמזלותלא"אלו
ובלילותשולמו;שלאה~לגותלא

בקורלגזורנהמו;ביךף~ה 'כוכבי
לאהמזלגותולאכמוש;לבושניבים

שנותראתשבתר'אתיטעמו;

 .) 33עמ'ת,.רזו(פרותלמות"

שירים,יאררנגיפנגימאירי:גלעד
עמ' 75 , 2003כרמלהוצאת
 /חרישיתנעה /יתאלמוג"~תה

בראש; /בילאדי;ואדיבראוי;
אלמוני/מוני /ואחריו;המפקד;

עולים /מדמוני;וגםפלוני;יוני
שבלוני"מוות /דמוני;מארבעל

 .) 50עמ'אלמונית,(כתה

אר•רזישראר

ry לךרליז

r 
סירש•

מכתביעקב:יצחקכןאלברט
 , 2003גווניםהוצאתשירים, ,למלאך

עמ' 48

שלישי.שיריםספר
ראשית /טייסים.דיילתמטוס,"חלון
כולםלאןהקסם./סודעננים.הדרך.
צדקה.קופסתמעלמטוס /טסים?

ישהמתכתבעולםגם /חנונית.
 .) 13<עמ'אהבה"

עברייטריפטיךטח:דוארקרלוס
מלצר,יורםמקטלוגית:שירים,
עמ' 208 , 2003כרמל
בן-קהלת,-שירהפרקישלושה
לקריאהמגיבחלקכלקומראן'סירא,
בטקסטיםהקטאלוניהמשוררשל

עתיקים.עבריים

למשפט,כפארתשטנגו:חיים
כרמלהוצאת , 2002-1975שירים

עמ' 503 , 2003

"בשלוששמיני.שיריםספר
 /בדיוק,הצהרים;אחרועשרים;

 /ספק,שום/איןשלג.לרדתהתחיל
אל /לךהלכתאת /.בשעוןהבטתי
(בשלושהתריסים"מגיפההחדר;
 .) 442עמ'הצהריים,אחרועשרים

תענרגרת,תעניות,וסאי:אניטח

כנרתהוצאתלוין,שאולמאנגלית:
עמ' 214 , 2003

ואחותאחוארון'אומהשלסיפורם
יוצאארוןשמרנית.הודיתבמשפחה

ולאומההבריתבארצותללמוד
מולמזרח .ראוישידוךמחפשים
מערב.

סטרייתמשלהזגיםגרים:פילרודי
יפנית,משפחחשלדורותשלושה

הוצאתוקס,יחילמריםמאנגלית:
עמ' 358 , 2003לספרותמחברות

שלקורותיה-משפחתיתסאגה
-19ההמאהסוףביןביפן,משפחה

השבייה.העולםמלחמתלאחרעד

הגשם,ירחלהחםירחלזרסון:שעית
עמ' 78 , 2003גווניםהוצאת

גןמעברוגדר;"לפני .ראשוןספר
מפותהאבי/בתוכיחבוי.//

 /אולי; /לנסותלדלגלסורגיך;
ואוליאמת/אולישווא/מצגשמא

לגדר').'מעבר , 70<עמ'לרגע"גן

ש
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לארוסמוותבין

מאיטלקית:אי-ציות,מורביה:אלברטו
עמ' 161 , 2002כרמלהוצאתשפיצן,ענת

האיטלקישלהמרעטופריאי-ציות,הקצרהרומן
רגשיתהליךשלסיפורוהואמורביה,אלברטו
נפקחותבסופוכאשרמתבגר'עלהעוברמורכב,
לביןבינומפויסלאיזוןלכאורה,מגיע,והואעיניו'

המציאות.

ובהערכהבאהדההספרהתקבלבכדילא
כמוהאוטוביוגרפי,היסוד .-1948בלכשהתפרסם

מל~יםשבו'הבולטתהפסיכולוגיתהרגישותגם
לחדורמעמיקמורביהואמינות.אותנטיותלו

שאיפהמתוךדמויותיו'שלוהאזוטריהסגורלעולמן
דמויותלבינן.בינוהאסתטיהריחוקלשמירת

מתוךהמעוצבותביצירותיו'המיוסריםהמתבגרים

שלהשלכהרבהבמידההןדטרמיניסטית,תפיסה
הפסיקאבי-ציות,לוקהכגיבורווהגיגיו.דמותו
ממנהמחלהבשלצעיר'בגיללימודיואתמורביה

הרבותהתחבטויותיוומכאןנעוריו'בשנותסבל
ומוסריות.קיומיותבשאלות

אחרותכביצירותשלפנינו'ברומןהמתואריםהחיים
מתבהרכןפיעלואףמכביד'משאהםמורביה,של

תקווהלכאורהומסתמנתהספרבסוףהאופק
כשמיטיביםואולם,ולהתחדשות.להתאוששות

מביניםהיצירה,שבצליליהשוניםלגווניםלהאזין
משתיוזאתממש,שלאופטימיזםכאןאיןכמהעד

לפחות:סיבות
נפתחהראשוןשהפרקלכך'משמעותישראשית,
ואילוהביתה,מהחופשהברכבתלוקהשלבחזרתו
כדילהריםברכבתבנסיעהמסתייםהאחרוןהפרק

האחרוןלפרקהראשוןהפרקביןולהבריא.להינפש
נסרגאכןהמעגלהאםייסורים.נתיבהגיבורעובר

מחזוריותכאןנרמזתשמאאוהרומן'בסיום

וחוזרנפשלייסורי(מהבראהתיפסקלאשלעולם
חלילה)?

אריאלשלעמדתואתבהחלטמקבלתאנישנית,
עלשהתרפיההספר'אתהחותמתבמסתורטהאוז

המפתותהבורגותהנשיםשתיבאמצעותהארוסידי

שלהמתקדם"לשלבדווקאהגיבוראתתביא
מפויסת"מודעותלוכשתהיההאירונית",הספקנות
הקשרשכןלחיות",אדםלבניהעוזריםלכזבים

עללחשובללוקהגורםאינוהרחמנייההאחותעם
"היא"אשליה":המילהעלאלא"אהבה",המילה

וצעירהיפהעדייןהיאכאילולוקה,חשבמתנהגת,
חןמצאוהדברוצעירה:יפהאשהבהרואהולוקה

חביבהאשליהשזאתלושנראהמפניבעיניו'
ונדיבה".

בורגניתלמשפחהבןהרומן,גיבור ,-15הבןלוקה
הנחתאישלתולדהמתמשך'במשברנמצאאמידה,

הרגשיתהמערבולתמכאןהכפויה.המסגרתמן
מחלהשלתוצאהאוסיבהשהיאאותו'הפוקדת

מסרגתכנגדהתמרדותפירושושלוהציותאיפיזית.
בשלבסמכותם.וכנגדההוריםרכושנותהלימודים,

מעיקככורחאצלונתפסיםהחייםכשגםמסוים,

 ···•י••
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הקיצונילגבולשהגיעהרגיש"הואנסבל,ובלתי
להרעיבמתחילהואאו-אזציות":האישלביותר
למות.כדיעצמואת
הגיבור'שלהמאמין"כ"אנילציית,הסירובכן'אם

הפסיכולוגייםשורשיוומעניין.מורכבתהליךעובר
בנורמותלבעוטמתברגכלשלבצורךאמנםנטועים
נעשהביטויואבלכגיגית,הרעליוהכופותמצויות,
הדמותבנפשיותרמתבייתשהואככלמורכב

זכותהלעצםלצייתסירובהעםהמתמודדת
תיעובעםלמותהרצוןמשתלבוכאןלהתקיים.

הבוליםאוסףאתבמתנהמעניקלוקההרכושנות:
מפניפשוט Iהוריושלרוחםלמורתשלו'היקר
למות.רוצהשהוא
קריאהבכיתהלקרואהציותסרבןנדרשכאשר
ונטה,שלהאלוהית""הקומדיהמתוךקטעיםרהוטה
מתקשהשהואפנימית,סערהעליועוברת

הטקסטעםהטוטאליתהזדהותועקבלהסתירה,
בזיכרונועלה"הדברהדובר.האניבמותהעוסק
הכרחית.אבלועצובהקשהחובהלמלאלוכקורא

עמוקאבלפחות,החלטיבקוללקרואהמשיךהוא
להתעקשבתשוקהנמשכההמשחקתחושתונרגש.
מוזרבאופןבהנמהלהעכשיואבללציית.ולסרב
אלברטוומפליאה".עזהרחמיםתחושתאותה

הרגשי'הגעששלגווניואתלתזמרמיטיבמורביה
המוותתשוקתעםהקריאה,בעתהגיבוראצלשנוצר
מיטשטששהגבולכך'כדיעדמתעצמתזושלו.
הצמרמורתלביןבנפששמקורההטלטלהבין

מפרשאינועצמוהגיבורפיזית.ממחלהכתוצאה
הנפשילמצבוהמורהשלהדאוגההתגובהאתכראוי

הואגמרי'ללומודעהואשאיןומכיוון Iהמעורער
אםזה,"ככהכעונש:הסביבהתגובתאתרואה

שיהיהרוציםשאחריםמהלהיותמסכיםלאאדם
חולה",ונחשבנענשהואשהוא,חושביםאו

ממסגרתאותוהרחיקהלוקהשלהממושכתמחלתו
בחיים.להישאררצונושאריתאתועמעמההכיתה
דווקאבמחלהרואהשמורביהלהיווכח,ניתןאבל
מתעצםשבינתייםפיעלאף Iלריפוידברךשלב
(שלדידולמותהתשוקהביןהקונפליקטלוקהאצל
לביןהעולם),עםיחסיולבעייתהיחידהפתרוןהיא

העובדהלהחלמתו.הדריובציפיותהנתמךהקיוםיצר
בצייתנות""הציגלוקהלהחלמההתקווהשאת

המתמשכתהדבקותעלמעידההוריו'במחיצת
למתרחש,גבוההמודעותמתוךהחיים.בשלילת

עליו'העובריםהתהליכיםאתלעצמומנתחהוא
למשל,כך,המוות.תשוקתשלמקורהאתזהובכלל

תלוישמותוהמחשבהמעצםרצוןשביעותחשהוא
בגללאלאעצמו'בגלללאלמותעומד"הואוכיבו

אחרים".

יסודש"במצביפעםלאגרסמורביהאלברטו
הללוהמצביםאחד .למעמקיונחשףהאופימסוימים

המפנהנקודותשתיהמינים".ביןהיחסיםהוא

ובנגיעתובארוסקשורותזהבספרהחשובות

עםהמפגשוהמוות.החייםשלההשקהבנקודת
עםלוקהשלהראשוןהאקראיהמפגשהיההאומנת

ועובראליהביחסרגשותיואתבוחןהואאשה.
שהסבמשהוכלפישנאהתמידחשכהעדתהפוכות.

עםהקשראתלנתקבתחילהרצהולכןהנאה,לו
ומהכסףמהספריםשנפטרלהיטות"באותההאומנת

שביןבפערהיטבחשהואלימודיו".אתוהרס
הילדיםעםכששיחקהשלה,והעליזותהחיוניות

 .יותרגולמנושלוהתנועהחוסרביןלהסמוך'בחדר
 .מעליוולדחותוהיצריבדחףלשלוטניסהלשווא
תשוקתעלהחושניתהתשוקהגברהדברשלבסופו
האומנת,שלהפתאומימותהאבל .שלוהמוות
מנערבים,היסוסיםלאחרלהיפגשנדברשאיתה
בהחלטיודעמורביההתשוקה.מימושאתבינתיים
 .שלוהסיפוראמנותעםהמיטיבותהשהיותליצור
כאשרבדיוקהציפיותאתשוברהאירוניהמספר

ארוטילקשרבציפייההאומנתלביתמגיעהגיבור
הדחוסהשהאווירה Iמתבררבדיעבדאיתה.חשאי

המזמינהאווירהחיתהלאבביתהוהאפלולית
למוות.מקדיםרמזאלארומנטית,התייחדות

לשמחתבסתירההיאגםעומדתהאומנתשלמחלתה
שנטעהולציפיותלכןקודםבהשחיתההחיים
 1אירוניהיסטיוצרצפויהבלתימותהולכןבלוקה,

ליצירה.מוסףערךבעלשהוא
עםבמפגש-בספרהשנייההמפנהבנקודתרק

שחיתההתשוקה,מתעדנת-הרחמנייההאחות

מימושה,ועםוסלידה,מוותבצבעיקודםצבועה
לבגרותהילדותביןהמפרידהקואתלוקהחוצה
יודעהואשכעתהיא,לכךההוכחההמובנים.בכל

-לאשהתודהכהכרתחששהואהרגשאתלהגדיר
אהבהשביןהבינייםרגשזהומכך.יותרולא

האמצעיתהדרךאתלזהותהזאתוהיכולתלסלידה,
לציין,חשובאבלבו.שחלהשינויתמציתהיא

שלהחוויהמשוכתאתלעבורצריךהיהשהגיבור
אפשרשלאהאומנת,שלמותהעלוהסבלהאבל
כךאחרבשללהיותכדי-היצריהדחףמימושאת

הרחמנייה,האחותעםהראשונההארוטיתלהתנסות
ייוושע.שבזכותה

שלהעינייםמאירתבמסתוכאמור'נחתם,הספר
שבהפצעיו",אתהמלקק"בורגני-רטהאוזאריאל

תוךאבי-ציותמרכזייםענייניםמנתחהוא

באיטליההספרותיתהביקורתלתגובותהתייחסות

מצייןהואלמשל'כך' •לאורהוצאתולאחרדאז'
השראתואת"שאבכסופרדרכומראשיתשמוריבה,

גםהיהספק(שללאהבורגניהקיוםשלמהסתירות
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המלקקבורגני ...יחדגםובהיקסמותבסלידהקיומו),
ימיו",סוףעדשנשארכפי ,פצעיואת

אני-ציותהבעייתיותתיגר:קריאתכאןיש ,ואכן

הרחבהתחוםאלהאינדיווידואליהתחוםמןמושלכת
הואשהגיבורהחולה,הבורגניתהחברהשליותר

הסיוטשתחושתספק,איןוקורבנה.תוצרה

השינהלחדרההצצהבעקבותערחבשלהמתמשכת
לחייםיחסועלעמוקותמשפיעההוריושל

שבההסיטואציה,אתמנתחרטהאוזולמציאות.
 ,ציפיותינואתבמתכווןשוברהאירוניהסופר
התרמיתלנערמתגלהמביכהארוטיתסצנהובמקום
עולמואושיותאתשערערה ,הוריושלהמבישה

חובריםהממוןופולחןארוסדת,והנאיבי.המוגן
הסמוי.ברובדוהןהמוחשיברובדהן ,יחדיוכאן

עלדווקאהדתיהמיתוסמתנפץהנערעינילנגד
הםכאשרזאת ,לולסגודאותושחינכו ,הוריוידי

 ,הקירמעלהקדושההבתולהתמונתאתמסירים
שטרותמאחוריההמוסתרתבכספתלהטמיןכדי
להביןכךאחרלורגםהטראומטיהגילוירבים.כסף

היושהםהעולםובעיניבעיניהםמתלהיותש''רצה
וחוסרהשנאהמתחושתלהשתחררכדיממנו'חלק

אותםלאהובממנוושמנעהבושעוררוההגיון
כרצונו".

השבעההבורגנותשלהכזבכלפיהמחאהחרףאבל
סבךאלאאינוהספרשלעיקרוהערכים,וחסרת

והתרתוהגיבורעלהעובריםהנפשייםהנפתולים
למוסכמותשכוון-ציותהאיהארוס.באמצעות
-להתאיינותשאיפהכדיעדוהוקצןהחברתיות

דווקאלאוהיש,עםלהתפייסותמקומואתמפנה
ובערכיה,החברהדבמותשחלמהותישינויעקב
הגיבורשעברארוךפנימימתהליךכתוצאהאלא

לאור.מאפלהשהוציאותהליךהארוס,לגילויהודות
החולההחברהשלהמעורערתמוסריותהלמעשה,
ולכןלמשכב,לוקהאתהמפיליםהםוסייגיה

הקונפורמיזםשלמרותוקבלתאלאאינה"החלמתו"
עלויתורתמורתו:לשלםשישהמחירעםוהשלמה

הזרם.עםוהליכההמרד
החברהכלפיוהמחאתיתהפסימיתגישתוחרף

כסופרדבר'שלבסופומורביה,מתגלהוהחיים,
(במידתהאופטימיבסיוםבבחירהוהומניסט.מורלי
גבולותאת,היודעסופרשלהתבונהמשתקפתמה>

יותררבשכנועכוחישהזהבסיוםהדיוניסי.היסוד

אליותר"מתאכזרהיהמורביהשבובסיוםמאשר
כזה,שקרשנדוספקאיןלמות",עליווגוזרגיבורו

תורםהיהלאהאיטלקים,הפרשניםאחדשהציעכפי
עםרעיםתמימתאניזובנקודהוגםליצירה,הרבה

רטהאוז.

שפיצן'ענתשלהקולחבתרגומהאי-ציות,הרומן
שליצירותיותרגוםמפעלשלמבורךהמשךהוא

מורביה"כרמל",הוצאתידיעלמורביהאלברטו
הואומשפיע.מושפעכשרון'ורבפורהסופרהיה

המאהסוףשלהצרפתיהרומןמןלמשל'הושפע,
חשיבותומדוסטויבסקי.גםמהובמידת ,-19ה

עלהגדולהבהשפעתוגםהיתר'ביןהיום,נמדדת
 • .בדורוהאיטלקיתהספרות

בן-דודיערה

עושרלשון,שלחגיגה
תזאורוסי

עובדעםהוצאתפונטנלה,שלו:מאיר
עמ' 498 , 2002

החלבחייו'ספרותייםצמתיםממנינעלמולאאם
המנוחהעתבכתבהיוצרתנסיקתואתשלומאיר

ימיברוחמשובבותמקאמותבכתיבת'מוניטין'

שלהטווסיתהמניפהאתלאלתרשחשפוהביניים,

נדליתהבלתיובקיאותושלוההומורחוששפתו'
רוסירומןהראשוןהרומןהופעתמאזבתנ"ך.

קהללווישהעברית,הסיפורתשלבקאנוןנתקבע
באינפוזיה.אליושמחוברקוראים

חולשתונתגלתההראשוןהמכרברבכבראבל
הופךשלושלהגיבורהמרכזית.הדמותבעיצוב
נותרהגיבורממש,שללדמותהתעצבבטרםלסמל
לעמקילרדתשאיןעדמשמעותונטולחלול

שלדמותומתנשאתשלופבונםנלהגםהמסומל.
משוללכשהואודגלכנסוהגיבורהמספרמיכאל

 .אנושיאיפיוןכל
היצירה:שלמכבשונהתהליכיםלעצמימדמהאני

בעמקשמרכזהיופה,משפחתעלזיכרונותיו

להיכתבבודחקוהארץ'ברחביושלוחותיהיזרעאל
בא"י.החקלאיתההתיישבותתולדותעלכסאגה
ושריריםמגוירותזרועותמחוספסותידיים

ידנייםכישוריםעםמיתולוגייםבגופותמשדרגים
בסיפוריםמשולביםכשהםרוחניות,חסריכבירים

עללקרואאפשרפעמים(כמההגדיים-אגדיים
אמומה,אתכתפיועלשנשאהסבא,שהואאפופה,
אבלכנען?),בארץלהתנחלבדרכםהסבתא,שהיא
נתפסהרומןכל •סיפוריאנקוללוהיהלא

התופעהאתשגילהמרגעמתמשכת.כאקספוזיציה
הפתוח(המופספונטנלההמכונההפיזיולוגית

ההשראההאירהתינוק>כלשלהגולגולתבמרכז
שלושהמופסמבורגאדםשלחייולתארדרכואת
פתולוגיתתופעהזוהיאםיודעת,ואינניננעללא
אפשר(איךכאלהמקריםבכללישואםמוםאו

כלשמאאוכזה,סחוסיקודקודעםבצבאלשרת
שלהממריאדמיונוהמצאתפריאלאאינוזה

שילבהקודקודפעורמיכאלאתהמחבר)?
לאבאופןיופהמשפחתשלבתולדותיה
ומייצגתשקופההסמלנותבעליל.אינטגרטיבי

החושיםשלפתיחותלעולם,ופתיחותעוררות
אורביןמבדילהמופסכיוההתבוננות,והקליטה
אימתכלצלילים.ושומעעובדותמסנןלאפלה,
לאחרבהשהתאהבהאשה-באביהפוגששהוא
הוא-זאטוטבהיותומשריפהאותוהצילהשזו

"אני ,) 110<עמ'הגולגולת"בכיפתזאת"מרגיש
נעצמתשאינהשלי'הפונטנלהדרךאותםחש

 .) 98<עמ'לעולם"נסגרתואינה

לנבאהיכולתאתהפונטנלהלומקנהמזהחוץ
אותהלביןבינוארוטיותובסיטואציותנבואות,

הזכריהמיןלאיברמטונימיהמשמשתהיאאניח

מציפייה.כאבגופיוכלרגליהבין"עמדתיוהנקבי
שליבפונטנלהשם,ותיגעתשובשעכשיוידעתי
ואם ,) 54<עמ'ההומה"לה,הפתוחהלה,המחכה
משפחתיבפגםגיבורנולוקהסגי'לאבכך

נפגעיםיופהמשפחתבנינוספת.ובאנומליה
פליטתהנקה,-בחיוניותהכרוכיםגופנייםמנוזלים

כלמהשכחה.לידיאותםמביאיםדםואיבודזרע
הריאליזםשבבילאאםהזוהדמיוניתההמצאה
עםמתיישבשאינואמריקאי'הדרוםהפנטסטי

בבחינתהואשלוהדרךכללאורך •שלנוהמציאות
הגדולמארקס,ג"גשלמקרבנותיואחדעוד

שבכולם.

:וי
~ c:: 
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(כשםהאהבהבנושאהואהרומןשלעיסוקועיקר
גםאבלאהבה,עלר pבעיהראשוניםמספריואחד

עלשחשלומאירהאכזבה.אורבתזהמלבבבנושא
התרחשותי'ולאתיאורילאמושגי'באופןאהבה
עכשיו"אבלאותה.ולא-רבתינע'עליהמדברהוא

המים,הקלורבים,מים ...אהבהשלמראותראיתי
 .) 54<עמ'האהבה?"שלההריםראשיהנראים

חוויותכלחווינולאוהמטאפורותהדימוייםמשפעת
לאפידרמיס.מתחתשרוחשותמאלואהבה,של
תזאורוסי,עושרהלשון.חגיגתזואפואשנותרמה

ניביםוהחייאתמושלםמקצבתחבירית,גמישות
ס'(טוב,זמננוסופרימקרבמיאצלנכחדים.כזנים
שהיותב"בלילפגושניתןאמרנו?)כבריזהר

פה"ישה"יתלמודיאידיוםאותו ,) 140<עמ'ופחיות"
התמהמהותהמבטאהיום>פסחהיום,(שבת

לשון?!מכמניאילווהשתהות.
ברשימתממושךזמןמככבפשונםנלההעודבה,האם
שמרביםכךעלמעידההראשון'במקוםהמכררבי

כנוןאותולרכושמרביםרקשמאאואותולקרוא
 •טון?

אורייןיהודית
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הסבלנותמשחק

הוצאתהמשחקים,תורתאילון:לאה
עמ' 286 , 2002אחרונותידיעותפרוזה,

עלידומים .סגנונומצדגםלו'יאההספרשלשמו
ויוצאותהנכנסותוהדמויותהפתלתוליםהמשפטים

בסבלנותואילוןשמשחקתמשחקכמיןסימן'ללא
פריתעתועים,שלמקבץהואהספרהקורא.של

למחיצתםאילוןלאהאתהמזמן Iהיפרבולידמיון
הדמויותשלרובןרוח.וענקיתרבותאיקונותשל
 •-20ההמאהשלהאמריקנהאתהמייצגותפיסותהן

שלליבנדמהאילוןמשחקתהיומיוםשגרתמתוך
ענקישניועםמזה,ההוליוודיהזוהרעםהתחככות

האנושית.התרבותשהצמיחהמהכביריםיהודים,רוח

משמעותכבעלתתתברריהודים,שלהזאת,האבחנה
כמהאילוןמוסיפהועודגרך",וואן"פיקאסובפרק

פרופסורוגםציוןהרמאירכמו'משלנו'דמויות
העברית.האוניברסיטהמןגמור

הקוראעלבואפי","איפהמסדרתספרכבאותו
עתירתתמונהבתוךונשניתחוזרתדמותלזהות

תמונותבתוךעצמהמכלילההמחברתכךפרטים,
ואןכמושם,אנשישלכרוניקותמתוךהלקוחות

ברונטה,והאחיותדיןג'יימספלאת',וסילביהגרך
ועוד.המלךודודקנדיג'וןוהרמב"ם,נדנדומולדן

להכיןנועדוכמו Iהללוהאנכרוניסטיותההתפרעויות
למה Iהללומהפריכותלאטוהמתאוששהקורא,את

פונההיאשבההפמיליאריותזומכל:שמופרך
כמאמרואם,למיטתם.עצמהומזמנתלמארחיה

הרי , Familiarity Breeds Contemptהביטוי
הדמויותאתמורידהאילון Iלמצער Iכאןאיןבוזשאם
ודם.בשרבריותלכדיהאולימפיממעמדןהללו
דרךמציאתהואהמשחקיםתורתשלאחדהיבט
ודאות.חוסרשלבתנאיםמיטבית,החלטהלקבל

שבידיההדיאכרוניבידעמשתמשתאינההמספרתאך

כדוגמתהדברים,מהלךאתולשנותלנסותכדי
במחיצתנוכחתפשוטהיאהנכד-הסב.פרדוקס

פלאת',סילביהאצלארנונה.אלהצועדתהדמות
אינסטינקטיםשלקריקטורההואהסיפור Iלמשל

רוע.שלכתמציתהגבראתהמזהיםפמיניסטיים,
כמיןיוז),(טדבעלהשלהממשמשתהגעתותיאור

כמיןמשמשפלאת',שלחייהעלמעיבצל
היאשמאאואותה,שרודפותלחימרותאקספוזיציה

פתוריםהלאוליחסיה Iכמובןלשווא Iאחריהןרודפת
פלאת',שלידהאתלהחזיקכדירקסתם,אביה.עם

 1בספרהנשיםכל Iובכללגז.בתנורבדנהלאובדרך

לקנותכדיהעולםמןלצאתעליהןהבדויות,אלהגם
מורבידימשחק,עודלנוהריבעולם.מקוםלהם
מקומואתלצמצם Iיהודילכלהציוויכמואולי .משהו
להיוושע.ובכךלמקום,מקוםלפנותכדיבעולם
להתערבכןניסיוןבדלישהגדול""גטסביבסיפור

טבעשקרא,למיכזכורהאירועים.בהשתלשלות
דמותביוקנאן','דייזישלדמותהאתפיצג'רלדסקוט

לצדלדיראוןהספרותבהיכלותעומדתאשרמאוסה
ו'בקי'סוונגאלי'היפ','אורייהכמושכמותה,
אחריההמנקיםבאנשיםמורגלתזודייזישארפ.'

איתרעזוובדמותטעויותיה.מחיראתומשלמים
להיטיבמנסההמספרת .להיכרך'גטסבי'שלמזלו

כולם,אתפהלעזובצריכים"אנחנוכך: Iגורלועם
גםכןאמון.באישאלתידייזי?אתגםאמר.הוא
היהמהמשחק,עודהנה ,) 154<עמ'דייזי"את

מאחור?דייזינשארהבאמתאםקורה

אתנחשלנופךישאיינשטייןאלברטעםלפגישה
קרעכצןזוגמזכירהביניהםהשיחהכלקומי.

היהודי'הגניוסשלבשבחומחדהמתגאותיהודיות
לביןוביןלעייפה.פגמיםבומוצאותובמשנהו
עכשיו'שלמישראלכרוניקותבסיפורשזורים
וציוניבלמדנים,משופעתגםאבלהטרור'מוכת
נמסכיםותקווהייאושאיינשטיין.שלמחייודרך
כפייםספיקתהואכולוהספרואוליבזה.זה

עבראלמישראללהרחיקישולכןמיואשת,
להיותמסתברותשבתורןזעירות,גירתלומיתר

בנאליות.
אללרגרסיהפורהכרגםמסתמא,הוא,הייאוש

ודלוחות.מכלילותפשטניות,קונספציותעבר
בפרקהעבר.לשכתובמביאההווהמןהייאוש

הבאיםהדבריםחילופימובאיםגרך"וואן"פיקאסו

המרכזיתשהבעיההרי ... "גייסם':'בילמפי
היאהאנושותועלהעולםעלשמאיימת

כאמצעיהמוסלמיוהטרורהמוסלמיהאימפריאליזם
מוסלמיאיןכשאפילופוליטיות,גםמטרות,להשגת

משמעותידברשתרמומוסלמים,שלמכלולאואחד
כלום ,ובכן ,) 224<עמ'בתרבות"אובמדעאחד
המעידיםדבריםהבל?דבריאלהכילומרצריך
לכל Iאזיגרידא,גזעןלאאםהוא,כיאומרםעל

המעידכתגרןלהזכיר'צורךישהאםבור.לפחות,
במדע,המוסלמיםשלתרומתםאתמרכולתו'על

חיתהשאירופהשעהובאמנות,בשירהבמתמטיקה,

הואמשחקמיןואיזההביניים?ימיבאפלתשרויה
ככלקשיםקרובים,אירועיםשלרישומםתחתזה,

כאלה?נבעריםסנטימנטיםלהעלותשיהיו'
בתמונה .גמוראנכרוניזםהיאגםהספר'שלעטיפתו
המשמשתהסתם,מןפורשהצהובה,ספורטמכונית

אסון.עליושהמיטה'גטסבי',שללמכוניתואלוזיה
רוחאתהמכוניתמצורתלנחשיהיהאפשראי

סקוטכותבעליהןהשואגות,-20השנותהתקופה,
הדורבן Iפיצג'רלדסקוטכינדמהפיצג'רלד.

תאומהנפשלומוצאבספר'תדירותהמוזכרהאבוד'
ביןאבודה,כמדומה,היא,שגםהמספרת,בדמות

לנומזכירההכותבתבצאתה.אםביןבביתה,אם

אשתו'מולאלפיצג'רלדשלהרופסתעמידתואת
מה,של(נחשוהגודלבענייןנוברתאףהיאזלדה.

כשריקהנשמעתפיצג'רלדשלוהצטדקותובאמת>,
סיכונים.עתירמשחקהנהבחושך.

'משחקעללדברנהוגהמשחקיםבתורתולסיום,
אולפשרה.מקוםאיןשבומשחקאפס',סכום

 .לעורךוכתוגתךשתצאאוזכייתךאתשתכפיל
נעלםהכותבתשהכבירהמהכלזה.בספרגםכך

בשיבושיעתירהספרנמצאוכךהמגיה,שלמעיניו
 •משחק.עודדפוס.

עטרןאהרן

 lrחצי .סומקרוני
 :.r .בראשטררמרלנחחלפירחלמצרפתית: ~ 1רבאשטרמולנה

למובןמעבר

דק;רים ;ב~ה 11רךס~:ת
א;סם.סוהס~~זן;~ים.קיר;ת
~ינ;ת f~ל~דרי
 ,ל~

 ,~ל;לפ;ת nה~ילה~נשימ;ת
: • --: T : ; -

הזה.החדר -·:•:· -:• 

 ב;,ק~ים 7 ~;נ;~דים 'ץ~ח~
t .ר

iJ ~:זרי~ .םזהססךדמ.זה, ת
שםכילת;כם.להכנס

 T • T : ••ז • :

7PiJ ש;~פ;ת~ל;זלים
קיר;ת.~ל

בנררסט,רררבטאתמצטטאני"יבת",

אליו'בבראךאשרהמקום"הוא
מולנהפנימה".אותךלהכניסחיייבם

היאהסף.עלעומדתאשטר.בר
אתלרהטהלבניםלקידותמשאידה
מעט,ערדהצל.שרביאתהקולות,
סיפוריתחיללשם,תיכנסכשהיא
למובן.ומעבדמובןאחר.
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שהואהמקוםעלבלוז
הגורלשלבן-דודו

הוצאתללילה,טובום pםליברכט:סביון
עמי 260 , 2002כתר

"קיבוץ","אמריקה",הסיפוריםמשמותמתחילאני
"ירושלים""מינכן","תל-אביב","הירושימה",

אתלרגענדמייןאםללילה",טובו"מקום
שהמספרהריבתזמורת,כנגניםהאלההסיפורים

שרביטואךבנגינה,משתתףלאהואהמנצח.הוא
שלהבחירההסדר.אתהקצב,אתהטון,אתקובע

מחייבתהמראהכבסיסבמקומותליברכטסביון
שלוהאסוציאציותמחסןאתלפתוחהקוראאת

בקצהכךכלהרומנטיתהציפייהחזק:יותרמה
נשפכת?רכבתשלאלימהתנועהאותהאוהמסילה

והואתחושותשלאלכימאיהואמשהבןיקיר
הואקריאה.לסימןהשאלהסימןאתלהפוךמצליח
הפרווה,אתמידוילטףהשועליםשיניאתיחדד
תוויםסולםובמקוםרחוקהלאהובהאוזןיקרבהוא

מסמריםשלהנפץקולאתישמעהואארוטי
וברגים.

"שיריםנקראהראשוןשערים.לשנימחולקהספר
למרחקיםרץכמובונושםבן-משהיקירבפרוזה",
בתוכןמרהטהשורות,אתמרחיבהואארוכים.

בנוףהמכהאתמסווהפעםולאעלילה
אתמסלסלהואראליסלוודורכמוסוריאליסטי.

 (ו:
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עםסמוידו-קרבולנהלהאלהלמקומותביחס
השורהלפניעודוכךהמספר.שלהאסוציאציה

היתרוןאוליזהוהאווירה.מתחממתהראשונה

רחבה.אותהעלהנדקרסיפוריםספרשלהבולט
חזקשהקונצפטבתחושהלהיותיכולההסכנה

מדלגתליברכטסביוןמיד:יאמראבלמהפרטים.
האורךקוויאתאמנםמציירתהיאהזאת.הסכנהעל

הציוראךמזכירה,היאאותםהמקומותשלוהרוחב
ותיאורכוח,רבתיותר'חזקהעלילהמרהטרקהזה

ריאליסטית,המאודהתחושהאתמחזקרקהמקום
קואתהקוראבראשלטשטשהמצליחהתחושה
אותישכנעהכמעטליברכטלבדיה.אמתבןהגבול
רשומיםששמותיהםשלה,הגיבוריםאתמכירשאני

אתקשרמעטעודוהנהשליהטלפוניםבפנקס
אתלהםלנגבכדימשהו'להגידכדיאליהם

בדמעותמדוברמתיאיתםיחדולהחליטהדמעות
שמחה.בדמעותומתיצער

ביותרהסמויהבצורהלהיותהופךהמקוםוהמקום?
לתופףמתפתהלאליברכטהגורל.שללבן-דודו

ובצדק,מאמינה,היאמדי.חזקהזאתהתחושהאת

אתולהשאירהקוראלאוזןללחוששישסודשזהו
קצהכמומשהוווליום,נמוכתבטריטוריההדברים

הצילומיםאתלשבחתענוגהחוט,(ובענייןחוט.

העטיפה.)עלרוטנברגעדהשל
"תל-אביב",בסיפורסיפור.בכלמושחלהזההחוט
באדום-אדוםלחצותאפשרהפתיחהבשורותכבר
הסיפורגבירול.אבןברחובהרמזוריםאחדאת

"ראשוניםיופי:ורבמדויקבתיאורנפתח"קיבוץ"

השמשה,כנגדפחוסיםהאצבעות,ראשיהציצו

לפניאומץכאוזריםהחלוןסףעלרגעמשתהים
יתרחקלאכךאחרשיבואמהלאטם".שיתרוממו

מקלט.אינוהחלוןזאתובכלחלוןמאותו
"מזרקתאתלראותהגיבורהרוצהב"הירושימה"

האטום".פצצתשלהמוזיאוןשבחזיתהמים
גבירולבאבןהרמזורביןמחברבאמתמהאז

ביכולתהואהחיבורבהירושימה.המוותלמזרקת
התפאורהבתוךלציירליברכטסביוןשלהחזקה

לחפורהיודעתסופרתהיאאנושיים.סיפורים

היאשלה.הדמויותשלהארכיאולוגיותבשכבות
מסכה,גםהיאמילהשכלאמרשניטשהיודעת
המסכותשבולנשףהקוראאתמזמינההיאולכן

לטשטשהאלהלמסכותתיתןלאוהיאמקומות,הן
תאפרהיאתחתן.להסתתרשניסההגיבורפניאת
כלשבוהעיניים,יובלטושבובצבעהפניםאת
היא .הדףשלמהטריטוריהלחמוקיצליחמבט

והאהבהעליהם,וחומלתשלההגיבוריםאתאוהבת
 •מידבקת.

הפרווהשביןהרווח

לשועל

השן-מכרייק

קריחמבוקרבכל
אחדנייבלונדאדםלפחות

00 
רהיש;נר~:ןעם

לפחותריח pמר pבובכלמשה:בךיקיר
עובדעםהוצאת ,אחדבלונדיניאדם

עמ' 52 , 2003

אתמכיראניכילצייןברצוניהנאותהגילוילמען
והספרותי.הממשיהלידה.מחדרעודבן-משהיקיר
מקריחר pבובכלביהדבריםבפתחאגידלאולכן

לשירהחגיוםהואאחדבלונדיניאדםלפחות
בשורותאנילאחרים.זאתאשאירכאן.הנכתבת
אתאריםהשורותוביןאליהםאצטרףרקהבאות
 .התורןלראשהדגלים

אתהמכרסםלדוב"דומהגתה,פיעל"המשורר",
הכרסוםאתלוקחבן-משהיקירהוא",רגליוכפות
קרסוליך;אלמפליג("אנירחוקהלאהובהגםהזה
שלקטנה'כוסיתבשיר-הצלוקים"קרסוליךאל

ציפורניאתמורידה("אחותילאחותוגםויסקי'),

גםפתאומית'),'בלדהבשיר-אחת"במכההסוס
-בפרצופו"עקבומטביעמלטף("ואני'לאביו
ובעיקרגעגועים')מגעשלרגילה'חזותבשיר

לפחותמקריחבוקר"בכללספרוקראהואלעצמו.
מקטלגהואהנושאובשיראחד",בלונדיניאדם
הברךואתהנרקיבםהחניכייםאתהמפהק,הגוףאת

יראההואהדרךבסוףהיקיצה"."בדפנותהצומחת

לאאבלהמסילה",רציף"עללוהמחכהמישהי
אזמחלה".כמו"נשפכתהחולפתשהרכבתלפני

הלבתשומתאתבכוונהומסיטהמטאפוריהשפם
רגעית,הסוואהזוהיהזמן.נוזלשבתוכםמהשעונים

לטאטאבכוונתהשאיןמידיאמראך Iיופירבת
כשהואלארגוף.הדבריםמתהדקיםשבהןשורותאת

הכביסההלכה"לאןכמובשורהכזהטקסטמתחיל
דמיוניתידלהלהושיטהקוראמתפתההלבנה?"
היציאה",לכיווןהשביל"במורדאיתהולצעוד
דברשלובסופומלוכלכתכביסהזותהיהבהמשך

להיאנח,לעצמיארשהפעמיחד"באופןהדובריגיד
בדידותיאתולהתיזבאוויר /נשיפותלהפריח;
המתרוקנת".הרצפהבעומק

לצורךקצרים,למרחקיםהדוברחוזרהשניבשער
מטורף",בגובה"אוירלנשוםלוקראשאלתרמן

הופיעההלילה'ובחלוםהשיראתאצטטאלהומתוך
כרכרההופיעה"ובחלוםלכפור':רתומהכרכרה
לנשום/אמרתינתקשההרוחלכפור/ועגלוןרתומה

שוכחהזמןופרגולבלויה;רצועההיאהנפשלו:

הספרשלהפואטיקהשכללינדמההלילה".את
הידגםהאלה.בשורותמקופלתהזההחזק

העינייםגםמעט,הטד-יוזיתהסוריאליסטית,

פרגולאותושלההצלפהוגםהנפשאלהמיושרות
בתהשכחה,השכחה.מחלתאותותקפהשלפתע
 •.גדוללאורברגעבוהופכתהחשכה,שלדודתה

סומקרוכי
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כפניהאוניברסיטהפני

העולם

הוצאת ,///-ההדיןגזרוקובר:ש.סם
עמ' 210 , 2002אסטרולוג

וראשיה,האוניברסיטהתעלוליעלנכתבלאמה
עלרחםללאהצליףכברוהסאטירההביקורתושוט

בה.אשרוכלתלמידיהמזכירותיה,קברניטיה,

מספריובאחדמלמודבדבררשלהגיגיוהיטבזכורים
הרחקלאכתליה.ביןוהשחיתותהפרוטקציוניזםעל

ללעגשם rפנשבספרוב,נבוקרולזימיוניצבממנו
הטוביםוהסטודנטיםשם.המתרחשכלאתולקלס
רוסית,בשקידהלומדיבניהםהעילויליצלן?רחמנא

עלבסוגה.ראשוניתדיסרטציהלכתובמנתעל
דוסטויבסקי!פיודורשלקרנינהאנה
שבאחדבל,היינריךהאקדמיהעלהלעיגפחותלא

שעשרותמסוים,מרצהעלכתבהאירונייםמסיפוריו
כאשרנידח.אוסטרלישבטשלעגהלימדבשנים
בכלאצלושלומד(היחידהסטודנטיםאחד

לאיונסעלימודיוחוקאתסייםהסמסטרים>
 .אותוהביןלאאישבעגתם,לשוחחכדיאוסטרלי

אנגלית!דובריהיוהם

בס~רו ,ארסיפחותאינושירהבספרועגנוןש"י

עלשוקדימיושבסתיוהרבסט,המרצהאודותעל
ביבזנציום:הקבורהבמנהגיהעוסקמונומנטלימחקר
פרופסורשלנכסףבתואריזכההמחקרבגמראולי

שונהבקונטקסטכיאםקצרההדרךומכאן"גמור".

ה-הדיןגורוקוברש'סםשלוהנוקבהחדלספרו
111 • 

כאןשמציירהאוניברסיטהשלהקריקטורליהחזירן
"מלחמתלפנינווביזארי.בוטה ,מגוחךהואוקובר
נחמההוא,טובלפחותבכל.הכולשלהורמה"
(מחבליםערביםסטודנטיםשישנםפורתא,

המצטברת.המרדהאתעליהםלשפוךפוטנציאלים?)
רוצחזיסקינדאשרהנכדבהרקטורהיההם,אלמלא

 ,נואלשולמיתהדוקטוראתקראקדמיבדם
טומנתהיתהלאהיאואף ,הרקטורגלימתלהטוענת

הופךהאוניברסיטהכתליביןהמתרחשבצלחת.ידה
לקומדיהאוהוליוודימונסטרלכעיןבדיעבד

אבסורדית.

קריירהלמעןמטורפתהתרוצצותהרומןברקע

היא ,ביותרהדוחההנלעגת,הדמותוכספים.
המוזכרתנואלשולמית-ל"כתר"הנצחיתהטוענת
הרקטור ,הסדרתיהתככןאפילולעומתה,לעיל.
אישים.וחדלמגוחךפיוןהוא ,זיסקינדאשר

עוסקתבזהרקכילבקרים,צצותחדשותאינטריגות
שלפנינו.בפרודיההאקדמיתהפמליה

הדוקטורהיאורבת-רעלנוספתאינטריגנטית
אחתאידיאליסטיתסגולהורקאך .אוליךעדינה

לרגמניהלנסועבתוקףמסרבתהיאלגרבת-דוקטור:
ירושהלהמוצעתכאשרואפילועליה,השנואה
בגדול.הסופרטעהלטעמי(כאןכחוק;לההמגיעה

לצ'צניהאףנוסעותהיו ,אוליךכעדינהטיפוסיות

אוליך?עדינההדוקטורהמתחסדת,לתככנית
הומבולדטבאוניברסיטתשוהההיא ,לביבהרהורי
"מאקייבליבנושאבסמינרומשתלמת ,בברלין

ימינו".בתוהאקדמיה

פיעלאולםהאישי.טעמיפיעלאבדהפיזהו ,אכן
סטאניסלבהפולניהסאטיריקןשלהנוגהגרסתו

 •בד!"אהואאבד"הפיגםלץ,יז'י

רפאליצבי

מסתורהמחפשמבט

לרשתכדי ,לאדןבןבימילקאבולואפילוהכבושה
 ).היקרהמטמוןאת
נגדהמשמעתיבתהליךעוסקבספרחשובפרק

אמנםבאוניברסיטה.ערביםסטודנטיםשלהפגנה
יותרטובאך ,כלשהובמקוםמעולםהדבריםהיו

כוחותבענייןטיפלואילוהיהיותרוחכםוהגיוני
מתוסכלים.אקדמיהאנשיולאבלבדהמשטרה
לעסוקהאחרוניםשימשיכואפוא,מוטב,

פנימה.האקדמיבביתםבאינטריגות

אינההדילמהפוליטית.תפניתהספרמקבלוכאן
ערביםסטודנטיםעללאסורמדוע ,מחדפשוטה:
 ,מאידךהמדומה?אוהאמיתיקיפוחם,נגדלהפגין

נגדמחתרתיאקטבהפגנהרואההאוניברסיטה

עמדהמפורשותקובעאינווקוברישראל.מדינת
מרחףאוסלו""האנטיתסביךכינדמהאך ,בסכסוך

אלברטולדבריהזהבמקוםלהידרשיהיהוטובכאן.
לאלוהיםבדומה"הסופרפעם:שהתבטאמורביה

בפומבי",להיראותלאאךמקוםבכללהיותחייב
מפגיניםהםטויבם.ילדיםהםהיהודים?והסטודנטים

יקוםלאהאדוםדניהלימו.דשכרעולהכאשררק
מקרבם!

שלדמותה-חסרהבספראחתדומיננטיתדמות

דבריםהדעתעלהמעלההכול-יכולה,המזכירה
בהומורדירנמט,פריזריךפעםשכתבכדורבנות

קראוןהמלךשלהמזכירה"בימינושלו:האובססיבי
להורג!"אנטיגונהאתמוציאההיתה

 ,קצבימרתק,ספרהוא 111ה·הדיןגור ,הכולבסך
המוליךנע,סרטכמין ,שלוהשחורבהומורסוחף
שמתארהאוניברסיטה •ימינומציאותשלהתוהואל

גרוטסקיתמטאפורה ,מודלמיןמעמידהוקובר
חיים.אנובוהאפללעידן
הסטודנטיתנאה,צעירהניצבתהספרבמרכז

 ,וחןעוצמהרבתאישיותנדהים,אימוליךהערבייה
עםפעולהובשיתוףהפגנהבארגוןהמואשמת

אותהמחבבהסופראולםעתידיים.טרוריסטים
שדיהובזכותהאוריינטלייופיהבשלביותר

דארקז'אןפסאודושלמודללפנינוהזקופים.
בהחלט.מסוכנתאךפרובנציאלית,

כבשעםזאביגורכאשרהיום,בבואכייתכן

מוליךתתמנה ,זיסקינדהרקטורעםנואלושולמית
יקרהומההערבית;הפקולטהשללדיקןאיברהים

שירים,עלייתצביעאלליטבסקי:צביה
 , 2003חדשהלשירההליקוןסידרתהוצאת

עמ' 69

השנישיריהבקובץהמעגל','קושהשירבטוחאינני
המונחבקובץביותרהבולטהוא Iליטבסקיצביהשל

אבללפענחו'מנסהואנימעטיםלאימיםזהלפני
מחוטיאחדמצאתיהאב,הואש'גיבורו'זהבשיר

פחדדאגה,השוזרחוטהעכשוויים,שבשיריההשני

קשיםכהלהימלט,מנסההיאמהםמפוכחתוראייה
רבהכהובכנותבפשטותכותבתהיאומההם.

ש"האיסורויודעתבאב?) ,(בומתבוננתכשהיא

מסתור;מחפש/מבטיעבר.מכלביניבטבראייה;
ושואלת,וממשיכהרואה",אניבלבדאותואבל
שמולידהעמוקהציות"מהוזה:בשירקובעתגם
הנפתחהמסךבקצותמחזיקיםשנינומבטך?/בי

בטווחשאינםהקולותאתשומעים /,ה~:זאל
הריח;החיה,גבולהואהמעגלקו /אדם.שמיעת
האות",החותם,

הכרחי:הכמעט Iהגדולהדידויבאהשירשלובסיומו
כשהשפהבוער'כששעריאבא, ,נדבר"איך

העשן?"פיתוליאתלמילים;יחברמינטרפת?/
אתזהשירקריאתאחרלשרודאפשרכמובן'

מהיהזה,האבשלה"היסטוריה"מהיההשערות,
חותמואבלהיראה.מהיגםואוליהכרונולוגיה,

למליםיחרבמיהוא,המעיקהשאלהסימן ,השירשל
ודאיתהכמעטהתשובהוזאת-העשןפיתוליאת

לומרהאפשרותשהיעדרלהבנהאותנוהקושרת
הנכונההתשובההיאבמדויק,עצמה,אותהבמילים
שיר.בסיימולעצמונותןשמשורר

מוטלתאותוהכותביםשעלינוחידהמעיןהואהשיר
החידה.שלפתרונהמהוהשאלהלעיתים
מצויהמעגל''קוזהמשיראחדיםעמודיםבמרחק

מצטלבעימדאוחולף,שדרכו'זמן',נוסף,שיר
ליטבסקיוצביהרשימתי'בתחילתשנזכרהשניחוט

אבאחנוקות;נאבקיםלשמיכהמתחת ... "כותבת:
ואניאליהם;לאאלמהם;אברחלאן /-ואמא

הנסה?/הזמןיחידת/מהי-במנוסתילעדקופאת
שיר?"בהלהגידאפשרהאם

מעגל .כאןגםקיימת ,שלההזמןיחידת ,המעגל
היאהמנוסהאבל .ממנוולנוסלפרוץיששאותו
החוזרתוהשאלהמקום,לאותווחזרהבריחה
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אפשר"האםפשוטה:היאהמנוסהעםיבחדונשאלת
 ,, ?שידבהלהגיד

השירהאמידה,סביבסובבהכולאחדות,במיליםאו
חד-לפתרוןאפשריתהבלתיהאמידההואהנכתב
הולכתלאוטוביורגפיהאדמזיםבוישכי,אםמשמעי

ונכתבת.

נוקטאנילצמצםהכורחבשל(דק"נושאים" ,כמובן
צביהשלהבשלבקובץמצוייםרביםזו>במלה

ישעלי"תצביע"אלכותרתוגםואגב,ליסבסקי.
שיריםכאןנמצאמנוסה. ,פחדדאגה,משוםבה

לבית>(מחוץחיצונילטבעלנוף,רבהקרבהבעלי
כמושיריםמאודעדבעיניויפיםהפנימי.ולטבע
אלאאבי","ביתהמחזורוכן-וייפו'יפו''נמל
יהבהיקרא,,והקוראאמדתילי,נדמההעיקרשאת
הפיענוח.בסירנותעםיחד

ולוהשירים,שבקובץהשלישיבחלקולסייםרצוני
אתתרגומיבשלשליה"אגואיססי"הטעםמןגם

צדפתבמשודדיהנודעיםמן ,אפולינדשלשידיו
הקשייםאחד-סודיאליזםה"מותג"אתשהולידומי

מחזורדווקאהיהשידיובתרגוםביותרהגדולים
נפלאים,משליםמעיןכותבהואבו"ביבר",שידיו
משובבי-דקהםעיןשלמראיתלהפליא,חרוזים
נגיעהמכליותראלהבמשליםישבאמת,אךנפש

אנוש.בןשלוהתנהגותובמהותו
שיריםמחזורכןגםמוצאאניליסבסקיצביהאצל
ישדק.לאאבלמשלים,כמעטהםאףזה,מעין
שהאדםפנימית,הסתכלותמעיןהקשה,כמובהם
לה.דומהאוליהוא-החיהמותראינו
הדג,הצלופח,הנחש,הקרפדה,עלכותבתהיא

ועוד.הזאב,החגב,הזובב,התנינה,הצבה,התולעת,
שנימתוכםבחרתיאלה,אתלהדגיםכדי

מענהגופי;אחליקחדישי-'דג'"קצרצרים":
זה/כנגדזהשקוליםשיעוד.;לושאיןמיםלכודב

נעלם.איזוןבקוואני;האוקיינוס
מלחכיםמיםהשמש/לאודנחיםספדי-ו'תנינה'
טרפיחיי;אתיונקתאניקשקשי;בדווחי

השובע;עונג/הויבבשרי;באמתפרק, /,מתעכל
המים.השמש,הבוץ;חלקת
שורותבשידתהלקוראמעניקהליסבסקיצביה

לעיתיםמשובב-נפשיופיואףעומקמלאות
 •קרובות.

בן-שאולמשה

"אנכרוניסטיים"פרקים

זמננובני

הוצאת ,אנכרוניסטיחוצןרבין:יובל
עמ' 64 , 2002המאוחדהקיבוץ

הוארביןשיובלצויןהספדשלהאחוריבשער
וצ'מבלו.קלאוויקודדעוגב,עלהמנגןמוסיקאי,
מתפתח,נושאובודאילהןיש ,מנגןשהואהיצירות

עיסוקולעומתדיין.ארוכותוהןוהרמוניהליווי
קצרים,הם(הראשון>שבספדוהשיריםזה,

מוצאאניהמרובה.אתהמחזיקמועטענייניים,

אי-פעם:שקראתי ,ביותרהקצרהשיראתכאן

שתיעלהמשתרעת ,) 28<עמ'זמנית''ביורגפיה
בסך-הכול:מיליםשלושומונהשלמותשורות
יוסיףזהקצרצרטקסטהקורא ,, •עדייןוחי;"נולד

תנוחגםואוליפרטיים,הדהודיםהרבהודאילו
 ,שבעמוד-הספדהלבןהשטחאתוימלאהדוחעליו

 ...משלובאותיות
ואנימנוקדתאינהבשער-הספד"חוצן"המילה
 , 5ו- 3הפנימיים,בעמודיםממנה;חוצנימנעד

תדגוםגםוהופיעב'שודוק'ח~צןשלה"ו"נוקדה
 ,מכאן"בוכרי";או"זד" , alienלאנגליתהמילה
הספד;שםשלמובנואתחלקיבאופןלמדתי
למשללשוניות,בהפתעותעודמשופעהספד

 /ב. ry ~~"לאכגון:מקובליםלאבנייני-פעלים
בשודה:המסתיים ) 27(עמ'בשיר ,"ל~ק~לא

מותר","הכול'
דו-משמעייםבניסוייםגםשימושעושהריבןיובל
פירושו: ,) 23(עמ'מניינם""מנייןמשמעות:חדי

אלא:אינוומתה","הלכהנמנו',מהם'עשרה
המובאות<שתינית" wבו"מתלמות''המשיכה

בזיכרוןגם'מתפירושו: ) 22בעמ'הןהאלה
מכידיו',

הראשוןהפרקפרקים.בארבעהערוכיםהשירים

וכלולא-שגרתייםמיוחדיםבנושאיםנוגע
למשל:ממנו.נלקחועד-כאןשהופיעוהמובאות
שהיא ,) 18<עמ'לפועליהוצאהלפניהון'הצהרת
לאדם; ,לוישכדבמההכולו"בסךשידשלכותרו
-שכתבשירים /שזרק,זיכרונותשלקח,דברים

שבאותוה"הון"ממשותאלאאינם--";הללו-
 •שבוהמוותהיאלפועל",שה"הוצאהבשעה ,שיד

זריחתלתוך"שוקעזרות":שידי"שלושהומתוך
אחדירחבשקיעתנזכרנשוויץ;אגםמעלירח

ורות----רותיעלמזמזםילדותו;יםלתוך
אםגםבמואבית,בועז;שעודיאתסופדתחיתה

 ,) 25<עמ'רגמנית"למדתיאם/גםעברית,למדה

ים-בתוךבוכריתבארץטבעשלנוףנשקףכאן
בעלת-שם-אחד>(אוו"דותי"המשודדשלילדותו
שלובועזרותאתגםו ,ישןפזמוןבזיכרונומעלה

זאת,כלוגרמנית,עבריתבמואבית,התנ"ך,
 •שידשורותבעשר
בהחלט>:מיוחד(שםהספדשלהשניהפרקשם

אלהמכוונתפנייההוא-תקהנה"אולי"שיניכן
 ,ממנופשוטלשםאוליהיהראויהפרקהנשי;המין

~ 
~ c:=: 
=== ~1 ~ 

שנגמדשידשלככותרתו ,) 30<עמ'ואני""אתכמו
את",למה,יודעממש"לאלא-גמורה:בשודה
נכתבהבוהזמןכיזה,בספדומאשדכמוהכותב

דוגמההמאה-שעבדה;עםעבדרומנטיתשידה

השורותבשתי ,) 32<עמ'שבספרהאהבהלשירי
אהבתכמו;תתפוגגלך"אהבתישיד:המסיימות
(עמ'שירהפותחותבשורותאוסרס".בסוףשחנjוים

כתיבתאובקריאהמסתפקים/אהובה"באין :) 41

--שונמיתבאיזולי"אתאהב[אם]לכזו";שירים
שיריםגםלה;אשלחלאינטימיות,נגיעאם--

מופיעההשונמית,אחדי ,) 42<עמ'שלי"
בחריזה-בתים,ארבעהבןבפזמוןה"דולציניאה",

מסתייםגמור",והסיפוראטוס/אני"מחדחלקית:
הפרק.גםוהפזמון

עלמתבססועיקרו ,שנה""לוחהואהבאהפרק
המזלות.גלגלאתהמרכיביםהלכתכוכבישבעת

האמתאתויודעיםנבוניםכולםחכמים,השיריםכל
המסלולאת"לחשביודעהקשתמחזיקהאכזרית;
<עמ'מושלם"כבדהבאהרצחבו----המדויק

עצמומשווההבארשמעלהריקוהדלי ,) 48
אומד[הואואניהאש;אתשהביאל"פדומתיאוס

ארבעה ,) 46<עמ'המים"אתאביא /עצמו]על
הםהפרקאתהחותמיםעובדים"עונתיים"שירים

איןבו ,הרביעיהשירגםמוות.שלשלווהשידי
נושר"לבןב"שקטמתחילבמפורש,מוזכרהמוות
 .) 52(עמ'בהיר"-"חיוורוןובסופו

 ,מילים"של"אקךי~דהשםאתנושאהאחרוןהפרק
 , 55בעמ'שידל.שהאחרונהשורתואתהמשמש

לולפרק.ממששלתדומהתורםאינולטעמיאשד
הדברעלהאוליכולו.אתמשמיט,הייתיהעודךאני
"כיוןנכתב:האחרוןבשירוהכותב.שלבדעתוגם

 /שליאת ,אנילהקדים;ניתןלאהזמן;שאת
יובלשלהבאספדו ," Wכךכלאחותי ;אחותי;

הפרקיםשלושתכדוגמת ,מענייןודאייהיהרבין
זה.ספדנושלהראשונים
 ,ושחודאפודאדום, ,הדיאפרתידימעשההעטיפה

גםפעםששימשהלבנה,נוצהעם ,לבןרקעעל
מעידה,גםהיאסקרנות.מעודדת-ספריםלכתיבת

יצירותלקשט ,שעבדומימיםבאמצעיםאפשרכי
"ח~צןששמהיצירהלמשל,בנות-זמננו.
 •אנכרוניסטי",

שתלשמואל

1 1 
 2003-מרץפברואר



נקיסינג'רעםבוקרארוחת

פרקי-הזמןחסדיעקבי:גד

אחרונותידיעותהוצאתאוטוביוגרפיה

עמ' 464 , 2002

י pפר-הזמןחסריעקביגדשלסיפרו
ונעימהטובהבעבריתהכתובאזםזביזגרפיה,

לכותביחשובכמקורבעתידישמש-לקריאה
בפרט.ישראליתוהיסטוריהבכלל'יהודיתהיסטוריה

אתרובעל-פילשעמםעלוליםהיסטוריהספרי
למשל'מהכלל.יוצאיםמכמהחוץהמקצועיים,הלא
מעלהמודרניים,זמניםבספרובמיוחדג'ונסון'פול

סיפוריםבאמצעותידועיםאישיםשלדמויות
הבוקרבשעותלבלוסטרובהגיעלניןכאשרקצרים:

אחותולוחיכו , 1917באפריל-16בהמוקדמות
וכןמאחותוהתעלםהואוקמיניב.סטליןמדיה,

אתבירךלאוגםכןלפניפגשלאשאותומסטלין
שניםחמשלאחרזהכלימימה.מימיםחברוקמיניב
בכולםלגעורהחלהואזה,במקוםנשוויץ.בגלות
ג'ונסוןפולהקשוח,לניןלעומתהוראות.ולחלק
והגיבהצלחה,ללאאמנםשצייר'היטלראתתיאר
אישיםשלזהמסוגלתיאוריםאמן.כמוכללבדרך

גדשלהחוויותזה,בהקשררב.ערךישבהיסטוריה
דודעםופגישותמשותפתעבודהבעקבותיעקבי

והגרירביןיצחקפרס,שמעון Iדייןמשהגוריון'בן

היטב.היסטוריוניםישמשוקיסינג'ר

הבוקרארוחתעלבסיפורמצאתינחמדהוינייטה
נגדדיברקיסינג'ריורק.בניובביתוקיסינג'ראצל

בוועידהטריטוריאליתבפשרהלדוןההצעה
אי-הבנתעלהעידהבישראלהתגובהבינלאומית.

בוועידהכידוע,צידד'פרסשמעון .עמדתו

בינלאומית.
צודקתננסיאשתו I"לדבריוכותב:יעקביגד

זאתשיעשולהתאבד'רוציםהם'אםבאמירתה:
טריטוריאלית,פשרהבעדהיההואעזרתך'.בלי
בינלאומיתבוועידהזהבנושאלדוןההצעהאבל

עלשיתבססלפתרוןותביאישראלאתתבודד
כמוהמזרחית".ירושליםובינאום 1967גבולות

חכמה.אשהעומדתחכםאישמאחורישאומרים,

אישיםעלקצריםבתיאוריםמצאתימיוחדעניין
מדינתשלבהיסטוריהמרכזייםתפקידיםשמילאו
ביןהדקיםההבדליםמענייניםבמיוחדישראל.
דגניהאיש"אשכול'חלוק:יעקביהיהעימןדמויות

טבעית,בפיקחותניחןעממי'מעשי'אדםהיה ''ב

זאת,עםלאנשים.טובהואינטואיציההומורחוש
רובכמוטווח,ארוכתשיטתיתחשיבהנעדרהוא

דורו",אנשי

מאירגולדההתפטרה 1968"ביוליעוד:כותבהוא
פנחסנבחרובמקומההמפלגהכמזכירתמתפקידה

סמכותובעלמעורבוריכוזי'תקיףאדםספיר'
אךמעשה,ואישהחלטהמהירתפישה,חדטבעית,

שכנך'שיהיהרוצההייתמיליריביו".קשהזאתעם
חסרמקריאתביותרהרבהההנאהספיר?אואשכול

הרביםהאישייםומהסיכומיםמהוינייטותנבעהזהמן

מצאתייותרמזעריתהנאההספר.אורךלכל

האחדותממשלותאתשסקרו 10 • 8בפרקים
וג'.ב' ,'אהלאומית

הלאומיתהאחדותממשלתלהקמתהעיקריתהסיבה
המפלגותמשתיאחתלאאףשליכולתהאי"חיתה

ללאממשלהלהקיםוהליכוד'העבודההעיקריות,
אימצהאילו .) 234(עמ'האחרת"הגדולההמפלגה

ובחירותלכנסתאזוריותבחירותישראלמדינתלה
 1990 • 1984שתקופתיתכןהממשלה,לראשנפרדות

ליחסיסבירופתרוןכלכליתלצמיחהמביאהחיתה
פשוט:הואהדברועזה.המערביתהגדהעםישראל

עמקאזוראתנאמר'ישירות,המייצגכנסתחבר

לבנייתכספיםהקצאתעבורמצביעהיהלאחפר'
בנייתחשבוןעלשזהברורכאשרבגדהכבישים
מס'כבישהשלמתאו , 4מס'מהירכבישעלמחלף

אמנםהיוהגדולותהמפלגותשתיישראל'.'חוצה , 6
מצביעיםהיוהכנסתחבריאבללהתקיים,ממשיכות

צוויםלפיולאבוחריהם,שלהאינטרסיםלפי
בילהדמוקרטיהנשיאלדוגמה,אידיאולוגיים.

החשובהרווחה''חוקאתלהעבירהצליחקלינטון
כידוע,הרפובליקאים.הקונגרסחבריבעזרת
 .באזורואישכלנבחריםהקונרגסחבריבארה"ב
לשינויבמערכהחלוץשהיהיאמריעקבישללזכותו
הבחירות.שיטת

חוקהצעתניסחהוא , 8בפרקמתארשהואכפי

הארצית-יחסיתמהשיטההבחירותשיטת"לשינוי

ארבעיםייבחרושלפיההמעורבת,לשיטההקיימת
ייבחרוושמוניםארציותבבחירותחברי-כנסת

בכלכנסתחבריארבעהבחירה,אזוריבעשרים
 ,") 291(עמ'אזור

ואףמוקדמתבקריאהזכתהשההצעהלמרות
שעקבהריפעמים,מספרראשונהבקריאה

השיטהבישראל'הפוליטיקהשלהדינמיקה
אקדמאיםבכיפה.מושלתעדייןהארצית-יחסית

בספרימצאומתענייניםואנשיםהמדינהממדע

הדמוקרטיה:מחולשותלאחתהנוגעמענייןתיאור
שהרבהכיווןקלוקלתבחירותשיטתלשנותקשה

ממנה.נהנותקטנותקבוצות

הוא , 2002 • 1948בתקופת ,בגודלוהשניהמחדל

עלנתמךבישראל,שנולדהבינייםהסדרדחיית
באביבבישראללדיוןוהובאוהמצריםארה"בידי

היהשהואהרעיוןלידתדרךאתמתארהוא . 1971
אחד .בוהממשלהשלטיפולהדרךואתממליצו

שלקשיחותהאתמתארבספרהמרתקיםהסיפורים
שללמרחקצה"לגתלנסישהתנגדהמאירגולדה

אשוהפסקתשיטחופשתמורתמהתעלהק"מ 40

פתקלדייןשלח Iאבןאבא Iסיפורולפישנים.-3ל
הבינייםהסדרשלהרעיוןאתיעמידאםאותוושאל

יתמכושריםשמספרסיכויהיהבממשלה.להצבעה
צה"לוהתרחקותהמלחמהבסיוםשתמךדיין .רבעיון

ראשתקבללאשאם Iלאבןהשיבהתעלה,מן
לדיון".אותהיעלהלאאפילוהצעתו'אתהממשלה
התממש"אילולמטרה:קולעיעקבישלהסיכום

מצרים,עםשהוצעהבינייםהסכם 1972 •-1971ב

יום-מלחמתפורצתהנראה,ככלחיתה,לא
חיתהלאבעקבותיה.התרחשאשרוכלהכיפורים

תוצאתגםאלא Iישראלמצדהזדמנותהחמצתרקזו
ארצות-שלורפיונהמצריםגחשהציהתנאים
 .) 85(עמ'הברית"

 .מאירגולדהנגדבעקיפין'אמנםביקורת,כתבזהו
הגריעל-ידימהבמידתניתןההיסטוריהדיןפסק

"הוא :-1987ביעקביעםבוקרבארוחתקיסינג'ר

משהישראלים:כמהעלהערכתואתאיתיחילק
ביותרוהפואטיהריאליסטי Iהמקוריהמנהיגהיהדיין

היאמהידעהאבלטעתה,אוליגולדהבישראל.
מעריךהוארביןואתלכך!תמיכהלגייסואיךרוצה

דעותהביעהואאחריםעל .ואמיןיסודיכאדם
גדוליםמנהיגים .) 302(עמ'וביקורתיות"מסתייגות

בן-דודדעת.ושיקולכריזמהחוכמה,עםנולדו
הנראהכפי .לכךבהקתמרדוגמההואגוריון

להזיק.עלולהכריזמהדעת,שיקולשבהעדר

 • 2000 • 1948בתקופת ·בגודלוהראשוןהמחדל

ישוביםשהקימההמשיחיתלתנועההכניעההוא
 1ישראלשמנהיגימכךנבעהמחדלבגדה.רבים

אלון''תוכניתאתקיבלולא Iמשמאלגםאךמימין
המאוכלסהשטחרובמסיפוח"להימנעשקראה

שלוםלהסכםולחתורהמערביתבגדהבפלשתינים
 .) 189(עמ'זה"בסיסעל

באפריל 11ב-פרסלשמעוןיעקביגדשלמכתבו
מהלךבומוצעלדעתי.חשוב,מסמךהוא 1982

עתידזהמהלךשנים.מספרבתלתקופהביניים
כותבהמערבית.בגדהאוטונומיהלהגשיםהיה

יוכללאזהמהלך"אםהמכתב:בסוףיעקבי
חד-ביצועלשקולראוימוסכם,באורחלהיעשות

בקעתאתבהלכלולמבליהאוטונומיה,שלצדדי

רובואת Iעצירןגושירושלים,מרחבהירדן'
 .) 205(עמ'ועזה"שומרוןביהודההיהודיםהישובים

לישוביםבנוגעמציעהיהמהפירש,ולאסתם,
מרחב Iהירדןבבקעתנמצאיםשאינםהיהודיים

מספרםהיהאזכיאםונו',עצירןגושירושלים,

עתה.הקייםמזהבהרבהקטן

בנודוחקיםהעתיד"צרכינכתב: 175בעמ'

במחשבהלהיותחייבמעשהסוףשהרילרפורמות,
על-פיאותנוישפטולאהבאיםהדורותתחילה.

תוצאתעל-פיאםכי Iורצונותינוכוונותינו
להנהגתשייכיםו"מעשינו""רצונותינו"מעשינו".
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לדורותלחכותצורךאין ,ישראלמדינת
הבאים.

המדינה,להקמתהראשוניםהעשוריםבשני
לשנה,אחוזים-5בכגדללנפשהתמ"ג
בה.להתגאותשאפשרכלכליתצמיחה
לנפשהתמ"גהאחרונים,העשוריםבשני
ייתכןלשנה.זעומיםאחוזים-1,5בכגדל

בגיןממשלתשלהנכונה"ש"הכלכלה
ספקואין ,הכלכלילדרדורמשהותרמה

מקורותבלעהשלום-הגלילשמלחמת
המשקפיתוחחשבוןעלכלכליים
לעצירתהעיקריתהסיבה •הישראלי
-70השנותבאמצעהכלכליתהצמיחה

הגדהבאזוריעתקסכומימהשקעותנבעה

תשתיתבפלסטינים.בצפיפותהמאוכלסים
פעריםונוצרוקשות,סבלההתחבורה

וישוביםבפריפריהישוביםביןגדולים
התשתיתהגדולות.לעריםהקרובים
חיתהשלאמשוםסבלה,היאגםהחינוכית
בעקבותשנוצרולשינוייםדינמיתהתאמה

-80השנותשלהטכנולוגיתהמהפכה

 •-90השנותשלובעיקר

ישהראשוניםהעשוריםשנילהצלחות
האחרוניםהעשוריםשנימחדליהורים.
אורשפךלאהזמןחסדיתומים.נשארו

החשוביםהמנהיגיםשנישלאחריותםעל
היהלאדייןמשהאםזו:בתקופהביותר
כראשנבחרהיההאם , 1981ב-נפטר

באזוריםלהתיישבותקץשםוהיהממשלה
יצחקאם ?המערביתהגדהשלהמאוכלסים

האם , 1995בנובמברנרצחהיהלארבין

גםברק?אהודשנכשלהיכןמצליחהיה
קנדי.הנשיאבסוגייתדניםעדייןבארה"ב

מלחמתחיתההאםנרצח,היהלאאם

נמנעת?ויטנאם

יחנוהזמןחסדיעקביגדשלמספרו
במדעישמעונייניםאינטלקטואלים

תולדותאתשאוהביםואנשיםהמדינה,

הכרעותיהבצמתיענייןומגליםישראל
שהיואלוובעיקרמאחוריהן.שעמדובמה
גולדה, ,גוריוןבןאת"להכיר"רוצים
ועודאבן ,רבין ,דיין ,בגיןפרס, ,אשכול
להביןשרצואלוגםמהספריחנורבים.
יוםלמלחמתשהביאהתהליךמהו

הממשלההגיעהכיצדאוהכיפורים,
בעיקרהמפואר.אנטבהמבצעעללהחלטה
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העבריתנשירההמודרנהאני
ארןדור

,;והדממות/הכפוראלמגיעאתהכך 1]
קוממיות /.האשדבקפאוןעליךהודן
 /בא,וערב ,האוררעמותהבוקרנושא

אלשבוכי /-לגשת./תהססאל ,תמאןאל

 /.אפיךעלנרךירכיושפיוהחרון;החןשישם
עושרשלאחרון;מפליישורפתח:חופניים
יבושוהעוזגשמי /- /.כפיךמתוךמיותר

הבט /הצמרת.מןסרבןאבק-סופותוינוער;

הכפור;מולאל /,הרבראשכאורן-הרחק
שיריהר',בראש('כאורןכותרת"גולתכאל

 .) 125עמ'א'כרך ,י pשלזנס

בספראילן""משליהמחרוזת(מתוךזהשיר

משיריעליבהאחוהשירשהיהמילאת>על
לפגיעליהםשכתבתיבשעה ,ונסקישל

ממשאינוהיום,גםהואוכזהשנה,כחמישים

שניםמאהעתהשחוגגיםזה,למשורראופייני
דוגמהבהחלטהואזהשירזאת,ובכללהולדתו.
אמנותווגדולתלשונולעוצמתמובהקת
ניצחתוהוכחהבשירה,שלונסקישלואומנותו

 ,אותומשכיחיםובעיקרששוכחים,אלהנגד
ים.שבעשרותזה

מודרניסטיתהיאהזההשירביסודה"פואטיקה"

בודלואתגםהשיריתלמודרנהמצרפיםאםרק

אתוילקה,ואת ,הצרפתיהסימבוליזםואת

בתחוםודומיהםגיאורגהאת ,הופמנסטאל
,אתכלומראחרות:ובלשונותהגרמניתהלשון
בקלאסיקהלמקובלמעברהמחפשת,השירה

כדבריויותר",מדויקים"דימוייםוברומנטיקה,

שטראוס.א"להמשוררשל

נגדהמרדכמובילעצמוראהשלונסקי
לראותםשניתןומיביאליקשלהפואטיקה

ביאליקכלפישרחשהכבודכלעםכתלמידיו.
השיחותבאחת<לדבריובוראההוא ,כמשורר

ענק"משאיתמעיןאיתר>לישהיוהמעטות
רכבלכלימאפשרתואינהבכביששנתקעה
ביקששלונסקיוהרילהתקדם".אחרים

הלכהבובכבישאחרים,עםיחדלהתקדם,
המאהשל-50השנותמאזהמערביתהשירה

 •-19ה

בראשיתהופיע,הזה,הזרםשלמניפסטכמעין

צנוםכרךפועלים,ספרייתהוצאתשלקיומה
עטםמפרי ,שירה"פרקי"שישהבשםלמדי
לאה ,אלתרמןנתן ,נסקישלואברהםשל

ויוכבדאליעזרפאל ,פןאלכסנדרגולדברג,

הםהיוםעדלישזכוריםה"פרקים"בת-מרים:
(שמתוכואלתרמןשלהאחים"עשרת"שיר

השיריםאחדהואאף ,השלישית''האשמורת

שלוהמים"הלחם"שיריעלי>,האהובים

לאהשלהפריחה""עלוהמחרוזתשלונסקי
הספרגםלאחר-מכןנקראשמה<שעלגולדברג

בשירתהבגרותשלבאתמצייןואשרנכללה,בו
הזאת).המשוררת

משורריביןיחידההיאגולדברגלאהאגב,
"מודרניסטי"איננושסגנונהשירהי pפרשישה

רומנטיקהביןעומדאלאהמילה,מובןבמלוא
דרךאתבעצםממשיכההיאובכךוסימבוליזם,

ספרון-כתבהעליובן-יצחק,אברהםידידה
המשוררהוא-הואושבעצםקסם,רבפרוזה

שהוא,אלאהראשוןה"מודרני"-מערביהעברי

לשאוןלהיחשףאהבולאשיריםמעטכתב
הציבוריות.

 ,עליאהוביםשיריםעלדיברתיאם-(אגב
אברהםשלהזורעים''אשריאתלהוסיףצריך

לקוראתסייעזוהערת-אגבאוליבן-יצחק.
שלשוניםלשיריםיחסיאתיותרטובלהבין

ונסקי>.של
כ"שיריכמוהוהר',בראשל'אורןנחזור ,ובכן

עלהקובץמשיריאחדכאמורוהמים",הלחם
(הקובץמפולתללאפיוסשלקובץ-מילאת
שירינקרא-בזהואבניאחרישיצא-הקודם

הואהר'בראש'כאורןהשירוהפיוס>.המפולת
בתמונותיוהןמאודומרשיםחגיגי-מפוארשיר

שהם ,שלוהלשונייםובמקצביםבמלודיהוהן

הרנסאנס.שלהיאמנילפנטאמטרקרובים
שלמתבקשהמשךהיהכאילונפתחהשיר

הכפוראלמגיעאתה " ...מגיעאתה"וכךמשהו:
התחלה:מתוארתוהנההערב.אל ,לחלופין ,או

אתהואילוהאור"רעמתאתש"נשאהבוקר
מצווההבוקר>שלהאור""רעמתאת(שחיית

לגשת.להססשלא ,למאןשלא

דממותשביןהקשרעלמדוברכןלפניעוד
 ,האשדקיפאונותהכפור:לביןוהודןהערב
והנההשוצפים,המיםעקבותמוטבעיםשבהם

הפסל>,(שללשישהמיםמפלשלהקרחהופך
כולה,החייםתנועתעלמצביעשבושהרגע

 ,לוויתורצווושובשבהם.וה"חרון"ה"חן"על
האוצרותשלוהשלכתםחופנייםלפתיחת

המיותרים.

בדממותאחרונה:ותמונהאחרוןביתואחר-כך

"גשמינפסקו ,הכולהתבהרוהכפורהערב

-העציםמצמרותסופות""אבקונוערהעוז"
"כאורןעומדאתההחורףשלהנקיובאוויר
גבוהות(כנראהאחרותפסגותורואההר"בראש

אוכפור-החורף,שולטכברבהן- ) ...יותר

נדמהואתההקרחונים,שלהקבועהקרחשולט
מולחייךשלהכותרת"ל"גולתבמגיעבעיניך
עדייןששלונסקי-בזקנההחייםערבכפור
אתאךלחוותהיהושעתיד-אליההגיעלא

בראשיתלעולמוהלך(הואבלבדראשיתה
חייו).ושל-20ההמאהשל-70השנות

הזה:ב"מסר"לעומקלדוןהמקוםכאןלא
כמי-שתחושתיבקצרה,להעיררקברצוני
שלונסקימשהיהשנים-16במבוגרכיוםשהוא

בינה,מוסיפהקנה rאמנםכיהיא-במותו

התנוונותכידוע,אך ,המצטברהמידעבשל
מתחילהוהתפוררותואורגניזם><כלהאורגניזם

 ...למדיצעירבגילכבר
הללשירבוראיתישתמידהזה,השיראבל

16 
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וכאמוריפהשירהואהזקנה,לגילבלתי-מסויג

אותו.אוהבאני-

אילן""משליובמחרוזתמילאתעכלואולם
יותרעודקרובאולישהוא ,אחרשירגםנמצא

יותרתואםגםזהעםויחדהיום,להעדפותי
'ידידעלשיר ,המשוררשלהכלליסגנונואת

 :) 328עמ'א'ש<יריםשמת'

הנידף;כעלהדמותךוהבטיחה/פניעל"חלפה
אלימדףקראתיךשיננתיך;כמכתםעל-פה

 /,אמיבניהכדעתובואך;צאתך//ידעתידף.
שתיקותיך,/מיטבלדבריךהבינותסגולת

ואשימיךדרומה;יגיעוכיויהי /-/.ימע

דומייהקידמותרעומת/באפספניך /מגבם,

/אודיךייגדע>,עץ<כךכרעת /-ערבם/את

אינני /יודע,איננימאומהוהוברר:; ,עשנו

דבר."יודע

ההשלמההדומייה,השתיקה,שולטותהזהבשיר

הבלתי-נוכחבאי-הידיעה,שבהודאהוהחוכמה
נמנע.

על~צראניהללוהשיריםבגללרקלאאך
להזדהותיכולתילאאםשלונסקי.שלהשכחתו

חלהרי-כתיבתושלרביםחלקיםעםממש
מדורותמעטיםלאמשורריםעלגםהזההדבר

לרוחי:בהחלטהיושחידושיהם ,יותרצעירים
 ,כמובשפה,ופרוזאיזמיםהחריזהביטוללמשל

(שלדאבוניהצעירההפולניתבשירהלדוגמה,

 ,) ...בתרגוםרקלקוראהמסוגלאני
בתקופתשלונסקישלמיצירותיולגמרישונות

ואשר ,דרכובראשיתשכתבאלוהןמילאתעל
האקספרסיוניסטיתלשירהבכלכמעטדומות

למשלבאירופה.ההיאבתקופהשנכתבה

קץעלפואמה-'הונולולו'הארוכההפואמה
לפנישניםעשרותשנכתבההאנושות,

ל"סופתסמוךאך ,ונאגאסאקיהירושימה
בפואמההראשונה.העולםמלחמתשלהפלדה"

הנחרבתמאירופהבני-אדםהמונינסיםהזאת

הבלתי-הטבעסמלל"הונולולו",והולכת

זאתעושיםהםאךהאציל",ו"הפראמושחת

אותהשלשמהעל"טיטאניקים",במאות
הטכניתהקדמהלסמלשנחשבהענק,ארניית

בטביעה.ועונשההאנושיתוהיוהרה

הזמןשלהמודרנה ) ...<ואמנימשוררירובכמו
"פואטי",מצעמעיןשלונסקיגםכתבההוא,

כדרכו-שלו:רקולא ,כדרכולמדיאגוצנטרי

שירוהואאני /-וקרועשיכורתבל"אם

אנישוטה/כלבתבלאםהשיר!/אניהפרוע/
הגבראבי- /.הריראבי /,נוטףיומשפתהריר

אדם"/גלגולאחר.גלגולעלטרוף-געגועים/
 ,) 35עמ'א'ש<ירים

זמנו!ברוחמושלמתרטוריקהבעלשיר ,אכן
וגם"פרוע"אינולפנינו,השירמבנהומבחינת

ודווקאלתלפיות,בנויאלא ,כללשיכורלא

סתםשאינוהשיר","אניהאמרהאתמדגישזה

והעיקר ..הפרוע",שירו"אנישלמקוצרתחזרה
שירהריכי ,שיר-רירהאימיםחרוזהואכאן

כאשרגםמ"ריר",הקוטביההפךמטבעוהוא

הואאין ,שיריהואאםנפש;לשאטביטויהוא

ואףאהדהדווקאאלאבחילה,בנומעורר
לכך.הראוימןנפששאטשמביעממההתפעלות

להיותעשויהזועקאדםשלבפניובעתההבעת
חולה-כלבשלבפיורירואילועילאית,אמנות
ומפחי.דפלצותאךמעוררכלבת

אמנותוכילומריותרנכוןכנראהלכן
העובדת-הזועקשלונסקישל(הלגיטימית>
 ,כאמורהיא,-הביטויהגזמתבאמצעות

אקספרסיוניסטית.

ה"פואנטה"הסיום,שלהפלאקאטיותגם
מןחלקהיאהאדם","גלגולבדבר ,כביכול
מוטבאו-ובחייובשירתוההמשךאבלהמשחק.

אתמשחררכאילו ,המשוררשל-חייובעקבות

להיסטוריה;אותווהופךהפלאקאטיות,מןהסיום

הישגים,וגםוכשלובותאשליותשלהיסטוריה

שלמאלהגדוליםלאאךמהפכניים,אכן
שעוררותקופה,באותהאחרותמהפכות

 .בשעתולהבותחת
ל"פייטןהמשוררהפיכת'גלבוע',הואוההמשך

דתית:קדושהשלבסמליותבישראל",סולל

 /לתפארתפסיםכתונתכשרה,אמא ,"הלבישיני
ארציעוטפה /-/.למעאליהובילינישחריתועם
וכרצועות /כטוטפות.ניצבו/בתיםכטלית,אור

('עמל'כפיים"סללוכבישיםגולשיםתפילין
 ,) 165עמ' , 1כרך

 ,האלכעבודת )"למע"(הפיזיתהעבודההנה
הטריוהעובדמצווה","ברשללתורהעלייה
 .שלוהפסיםבכתונתהמועדף,הבןכיוסף,הוא
(ואילותפילין.כרצועותלכבישיםעד ...ונו'ונו'

בטונים"אדמהשלונסקי:כתביותרמאוחר
 ) ...נינוח"!!!

פחותלאהיהלפחות>(בשעתו,אשראחרבשיר

שלהקודשלרוחנוספתהקודם,מןמפורסם

הנושנה-חדשה",שב"ארץהמדבררוח-העמל

להפריחה:שיש

קלףלה,כקלףעור /פרא,גווייתארצי"הנה
עלאלוה/דברמחוכהובהרט-עד /לתורה.

המגילה;קרואיוכלאשרהפראמיהקלף,/-/

פה/טליתלעטוףהזוכהומישלבראשית?/
שתעוהם/גמליםאולי /-לתורה/?ולעלות

הכבוד/כסוברגליבמדבר;אורחות-יהמני

הגלבוע,/גמלירובציםהם?/גורדיםדבשותיהם
ארציגוויית /,תמוזשמש ,לוני ,לוני

לרגביה;לילהמשדינחלובאנו /המחוספסת,

רגלימביןשחמקהוא/שנהב-/אוליחלב-טל!/

רובץקהל-שנהביםבגלילחי,ראשון,/אדם

החמשינים,סרוקסרקו /-/.בגקדוח /פרא,

יה- /דשא,מחרנדשיאאנובגלילי,/הקרחת

עמ'א'כרךשירים ,'ה~ ry '(עמלי"חי-לי-לי;
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שלתחושותעםקדושהממזגזהשיר
קשוח<לכאורה?),מדבריבנוףראשוניות
זההעוליםבעינינראיםההריםבוומחוספס,

הרי-כגמליםענקיות:חיותכמובאומקרוב
(פילים?קדומיםכשנהביםאוהגלבוע,

הקודםהשיראםהגליל.הרי- )?ממותות

הריתפילין"כרצועותב"כבישיםהסתיים
חלוציתעשייהדשא",כאןנדשיא,ב"אנוכאן

כסמל.המשמשתהיאממשית

החלובוקדוש,שיכרוןשלשירהזוהי
פייטנים,היושלאאלהגםהסוללים,

המפרכת.בעבודתם

עד-זוברוחרביםשיריםעודכתבשלונסקי
ופייטןסוללביןהחיבורמןכנראהשנואש
לעירגםהיתרבין-בעירלחיותועבר

לנוהמוכריםהבוהמהחייעל ,פריזהנוכרייה

ולא-צרפתיתצרפתיתאמנותמענפיכל-כך

גםהשתקפושלהםהיאושעםשיחדרבים,

המפולתשויריבזהואנבישלנסקישלובשירת
והפיוס.

היפהשבביטויו-הזהול"פיוס"
 ,דבריאתפתחתיביותרוהכן

ובמרה ,ברגילסיומם.אתאקדיש

שיאאתרואיםצדק,שלמסוימת

והמים"הלחםב"שיריהזההפיוס

הר':בראשב'אורןדווקאולאו
עלמעליםוהמים"הלחם"שירי

"השילוששלהכפייםעמלאתנס
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<כאןהמיםושואבהנחתום ,הטוחןהקדוש":

מיסטיקהשללסמללפתעגולששלונסקי
כהשהינההלישה,ובמרכזודווקא>,נוצרית

הבצק,ותפיחתארוטית,סמליותגדושה

הלחם";"הריונותשלונסקישלבפיוהמכונה
תפיחתאחתבשורהכאןעומדותלמעשה
האשהשלוזובגשםהאדמהתפיחתהבצק,

בהריון.

מיניותאפואמלאהכפייםלעמלזההללשיר

"עבודתבעולםכאןמדוברבמודגש.גברית

שהעושההמלאכה,עולםהקלאסית,הכפיים"
ולאו ,במרכזועומדיםומלאכתו-אומנותו

שלוקצירהזריעהסלילה,עבודותדווקא
לידמכניות,עבודותוכיו"בגדוליםשטחים
 .בלעדיהןגםאוגביהן>על(אומכונות
הלחםכ"שירי ,לעמלהאלהההללשירי

מלאכותיתחזרהחוזרים,להם,ודומיםוהמים"

הרומנטיקה,בלי-שחלפהלתקופהבמקצת,

העלייהשירישלוהשכרוןההתלהבות
שלונסקי.שלהעמקלשירי-השלישית

ה-שנותבראשיתלמותוועדההם,בימים
מכנהשהייתיבמהונסקישלהאמין , 70

חברתית-אוניברסליתטוטאלית","מהפכה

לתנועהשותףנעשההואולאומית-יהודית.
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העבודהתנועתשלהרדיקליולאגףהקיבוצית

וגםבעולםאחריםוטוביםוכרביםבישראל,

שלהמשחררבתפקידהעדייןהאמיןבארץ'
אוקטובר.מהפכת

מלפניעליומאמריאתגםכתבתיזוברוח
מהפרזותיוהסתייגתיאף-כישנים,ליובלקרוב

לו(וחיתהושםפההלשוניתבווירטואוזיות

שפתבהבתקופהאדירהלשוניתיכולת
כדרךלמדי),דלהעדייןחיתההעבריתהיומיום

פעםלאהפריזאלתרמןש"תלמידו"
 .שלוהרבההציוריתבווירטואוזיות

איןאישית,שירהלכתובהרבהלאשלונסקי
פעמים-עצמועלדיברלאכיאומרתזאת
ראשוןבגוףגםאבלשניבגוףזאתעשהרבות

אישיים-ולאכללייםבהקשריםלרובאך-
וידויהואהר'בראש'אורןאוליאינטימיים.

שלמרבהאמנם>(יפהאופטימיותמלאאישי'
שירהואמזהשונה .במבחןהועמדהלאהצער

<ספרהאחרוןבספרומאודעדהכואבהאוגדן

שיבהבויששאוליהחדרים','בכל-הסולמות>
ידיד':'מותשלהנימהאלכמובן>,מכוונת,(לא

הליליהביתחדריבכלמראה;ואיןקול/"אין
ולאהומים;הומיםהומיםבחוץ;/כולם-

 /אמונותשלמחזורישפלזהאולי /- /.אליך
רצונותשלאכזריכפלזהאולי /שרב.בחזיוני

מזהבךהמתנכלדבר;לרצותשלארצון /-
במעבר /סוף-סוףוהדביקך /לילותלילות
הזעיקווהראותהשמע /- /?למשנהומחדר

צליל-גשםאוליבחורש:;כאיילותחושיהם;
הדומייהשיסגירו/צל-צלםאוליאי-מזה;

גונבתשהיאדומת-שלהיבארבה;המתחרשת

של /הרהיטיםלדומייתתאמיןאל /- /.עין
ואשנביםדלתותמוקףאתה /החדרים.כל

שומםזהלמהכי /-בהם!/חשוד /-ושמעורף

לפתעדומיםזהלמהכיהחדרים/בכלהכול
הרמזולתו/?נחשקאחדואיןהחדרים/כל

-הכי-מליל/?מהעין /מלילה?מהאוזן
משמע-לצאתהרילצאת!/לי-חלילהתצא?/
אליך,"/ולאהומה-הומההומהוהואהחוצה/

לעצמולנכסיוכלבחייואוגדןשחווהמיכל
לזיכרונותיוולקושרןהאלוהשורותמןרבות

חזרכאילוהזההאינטימיבווידויהאישיים.

התקופהשלהגדוליםהרעיונותמןשלונסקי
שורשיו-אלהאמונות,של"השורשים"ומן

שאחריהםהשיר'בתיבשניביטאאותםשלו'
לעד::ז.טודמם
לושאיןרגעהרמשורש/נצרהרנצח/"הר

עפעפי"עצוםעפעפי-ערב/עצום /-/סוף.

 . ) 165עמ'הסולמות·ספרערב'('עפעפי

אתונסקישלאברהםשלחהספר'עורךלדברי
להוסיפןבבקשההאחרונות,השורותשתי

ערבהחוליםבביתהרווימערשלשיר'

אור

.סדק 9ו;כיק rדע.~ב~~עולדזtינ:יי
ק;רו;כ~ס~ס 'ר~~נזד.הו;כןר;נ;תו;כr-ווך

 •~סלל~לקו~ה
~~ f יי:Zת~iJ ~ i? י~ים~~ i דה~~Z:םי~י 

~ק~הו;כילי~~ריפ~ 9 ;~ז ם~~ות eןזק ם~;ק~~
~קזה. iJ~י;ןם

ךן;~יךג 1~י~נ~ךי;ן iJו;כים iל~
~רית ?V ~זוסלתעזזת, ה;~~~לא
ו;כ~קרות~ךןפות,ו;כ*ין ,ב~~רדונכ'סה

מחr-ולחלב,מלבלבהא;,חרבות.צ:ורים
• :-•• T •• : - : T T : -•• 

~ק,זקים.:נ~~ריןיו~ת
 ..- : .- : . ....- .לו-e r:ומתנפערה eה

לחיות.רוצההנכל' •משr-ונכרהמח --. : -.. -... . : 

ר nלתקליטבהאזנהסונטה

והדבש"החלב"כלמשיריקוראזךנתן

זאת jJ~ית iJ ~ Q;ם

r-סוr-מחמםנ~עורי ם~ו . : -·· : . : -.. 
ב~אשה~ריםאת

 .. : .-ז- •:

ההם.השירים
-• • T •• 

זר~ה.סזtישן iז=?ר .ש~לא
מערב.שנשארמה

-:• • : -•• T T 

 ך~-ל~~י~ינ:ו.~~רירר )jק.יר
 •עביר •אווירי

-: • • T • 

~עד:זנ~ו ן~;1נן;נב=7 י~~
~~סר .ה~ך~.זtיו )jן ר~.ע~

 .ן~~ ?iצלןס~~ק

iJ קא,,~:הנ:,עירi ע.ת.~~ךם~ן

iJ ע.ת:נ,ירים~תק;ךא~ד~ר~

 •רוע.ד 'ז~ ר.~;קול
 • ...פטירתו
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איירבט"זנפטרשלונסקיברחםש

כמעט.שנהשלושיםלפניתשל"ג,

מהלואירעמאז'שחלפובשנים
הגדוליםהסופריםמןלאחריםשקרה

שאוברברוכגוןהעולם,בספרותוהמפורסמים
הוכנסהואבצרפת:ז'ידאגורהאובאנגליה

נמחקושםבלע"ז),(פורגטוריוםהמצרףלכור
להוכיחכביכולנדרשוהואוזכויותיוהשגיוכל

 .ויכולתוכוחואתמחדש
מןמתרגםמעולה,משוררבחייושהיההאיש,
נואםכישורים,רבעורךהראשונה,השורה

הציבורמתודעתכמעטנשכחמבריק,ומרצה

ובעיתונותהאקדמאי'ומהקוריקולום
ביקורתדבריושםפההופיעוהספרותית

אלה,פעולותהשמצות.ואפילועליושליליים
בלבםשהיהומשורריםסופריםידיעלשנעשו
חיתהתמידשלאבדרךפעלווהםנגדומשהו

נסקישלושלשמושאפילולכךגרמוגנת,הר

היהבההפליאדהבמסגרתמ~זכור'הושמט
הרבה,תלמידיםהעמידואףאסכולהראש

עדלושזכראלתרמן'נתןובראשונהבראש
שלהמוניטיןאךנעורים.חסדהאחרוןיומו

נכתבולאשניםזהנשכרים.יצאולאשלונסקי
הועמדולארציניים,מחקריםיצירתועל

עיוןימינתקיימולאערכיה,מחודשתלבדיקה
זוויתלקרןנדחקוהואעליווסימפוזיונים

שמשורריםבשעהוזאתהקוראים.בתודעת

הזרקוריםבאורהועמדוממנו'פחותיםאחרים,

רב.לפרסוםוזכו

התעוררותאיזוחיתההאחרונהבעתרק

עליולכתובבשלונסקי'נזכרוואחדיםמחודשת
חיתההיאאףהשיריתיצירתו .יצירתוועל

עדחדשותבמהדורותהופיעהולאמקופחת
בחמישהמחדשנדפסושיריוכאשרעכשיו'

ביןהיושלונסקישלהטובותשנותיוכרכים.
עלשגברלאחר ,-60הלשנות-30השנות

בכותלמקוםלעצמווכבשפוסליו-יריביו
 .ספרותנושלהמזרח

נתפרסםיאוש','בדמיהראשון'שירו

 • 191ב-ו ,קלוזנריוסףשבעריכתב"השילוח"

זמן'פרקבאותולנפשובודדנשארהואאך
הנוספיםשיריוהתפרסמוכאשר , 1922עד

שהעורכתהצעיר","הפועלבשבועון
ובחוברתבארון'דבורהחיתהשלוהספרותית

רבינוביץ',ויעקבברשאשרבעריכת"הדים"

הספרותיותרשימותיואתשלונסקיפרסםשם
שהמשורר'התגלות',השירואילוהראשונות.

אורראההמקובצים,שיריובראשהעמידו

 .-1924בבראשונה

הרוחניתהתבגרותותהליךחלשניםבאותן

מגמותיולבנוגתאופיו'עוצבהמשורר'של
העצמאי.השיריסגנונווגובשהספרותיות

בשניםבושחלההתמורהשורשעללעמודכדי
ביורגפיים.פרטיםכמהבקצרהלסקורישאלה,

המהפכהימיבראשיתברוסיהשהיהונסקי'של
הרצליה,בגימנסיהלמד ,ביפוהיה-1913(ב

הוריולביתחזרהמלחמהראשיתעםאך
לחזורביקשמראותיה,וספגבייקטרינוסלב>

לאחרלוניתןוהדברלארץ-ישראל-1919ב
הצטרףהואוגלגולים:הרפתקאותוכמהכמה

לארץ'עלהאיתםויחדבפוליןחלוציםלקבוצת
ופרץ""סערהיההרוחנימטענו .-1921ב

נוסחמשוכללים,חדשים,ביטוידרכימהפכני'

פסגתאלנועזתהעפלההרוסי'הסימבוליזם
שלונסקי'דווי').(הפואמהההגותיתהשירה

 .משלואמת .משלוסגנוןהעבריתלספרותהביא
עללהיאבקהחלהראשונותבפסיעותיווכבר

 .שירתנובאדמתוהשרשתםקיומם

מספרפסוקכמוטועומד ,'התגלותהשירבראש

בניעליובני ...מאדזקן"ועלישמואל:
כידומה ,"'האתמשרתהיהוהנער ...בליעל

יסודותוכלשלונסקישירתשלעיקריהכל
השירחרוזיביןכברמקופליםהספרותימאבקו

עליונהשליחותכיחשהצעירהמשוררהזה.

הזקןעליממנה.מפלטלוואיןעליוהוטלה
לבחורממריצושהואבכךידיו'לרפותמבקש

("שובהתחמקותשלוהקלהנוחבפתרון
לסיכויביחסמביעשהואהאמוןבחוסרשכב"),

כללהפריךבניסיוןאו ,)"!אושל"(ההצלחה

קנה rבחולשת-השמקורוחזון"><"איןאמונה
עדיין'מהססהנעראךעיני"),כהתה(כישלו

 .נתוןהואשבההסיטואציהאתלחושמיטיב
עלמתייפחהישישעלילו.קוראנסתרקול

היקוםרובץ"וכבר ;" ..בני,הה ..."בנייצועו:

ובסופוענני",פגריביןכשקיעה;/פצועבי'

לקוללהיענותהכורחודאותגוברתדבר'של
יקום,שואגהנה"אךההיסוסים:עלהנסתר

ליברקאצבעהאדוםובמזרחורן'/כואבהיגר
קוראה,"

לעינינומתגלהכבר"סתם"שיריבסדרת

רקלאשהואהמשורר'שרוישבתוכוהעולם
ההשלמהעולםגםאלאוהמוות",הרווי"עולם

הואהמשוררשלהראשוןודברווהאדישות.

והרכנתהדיןקבלתהכניעה,נגדהתקוממות
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בהסרתעוצהבהמרדראשיתכיהראש.

ממעגלביציאההזעקה,בפרץהבלמים,
וזנקפה,שעריפתחו"הה,וההשלמה:השתיקה

הללויה."-שחורהכ~פור /הכאב,דם

 .השירשלמקומוכלילנפקדזהבעולםאך
שאליהזופיוטיתמהגשמהקשהדברלךואין
ברננההשיר"ואי :ערריוכבהמשוררנפשונושא

איןאי /מכאוב?אלזtלמיםלדיים /,אנחנו

 / ,נכךואיכה /ת~לה?ידענוולאנתפללה,
בכי?"שכחיואנו

שלהווייתואתאופפתואופלקרההרגשת
סרוחשיכורמתרוקנים,רחובות .המשורר

משמשואגרופובבלואיומכורבלהגדרמאחורי

עיניהקורצתלכלוביתשפחה ,כרבמקום
עטיםזבוביםשלרבערבאדוניה,לבןהטרוטות

בחולצהאלמוניעובר-אורחשלל-המתק,על
חסריחיים ,אכןהבית.סףעלמתגוללפרומה

תשוקותשלטעמןניטל"סתם",שלימיםטעם.
ושכולים,אבליםשלעולמם-העולםוחדוות.

ובלימה.שלכתשלוגניחה,יללהקולותשל
מקיאה;פהנפשישכרונהקיאאתרק"הן

גוברתהאקזיסטנציאליתההרגשהשיר."בכל
בלאושם,פההמופיעיםההתמרדותניצניעל

הגדולה.הלהבהלקהותלחתהדרושההעוצמה

"בחופזי",הבא,המחזור

"אםהמרד;בתרועתפותח

אני /-וקרועשיכורתבל

אני /הפרוע,שירוהוא

טרוף-הגבראניהשיר!

 /,אחרגלגולעלגעגועים;
אדם!"גלגול
לאהחיצוניהעולםתמונת

ביחסואךבהרבה,נשתנתה

הזההעולםאלהמשוררשל
כפימסוימת.תמורהחלה

במשךתמורותשיחולו
חדשספרבכלכמעטהשנים

 .ונסקישלשלשיריומספרי
היאוש,קדרותמקוםאת

תופסיםוהפטליזםהידאזלת
הלעגהאירונית,ההתגרות

הומור(מעיןוהשחוקהמר

החריפוהדימוייםגרדומים),

היחפנית,החציפותבכוח

להםשאיןאלהשלחציפותם
דהה"שמשלהפסיד:מה

עם /משתכשכתבשלולית
לראשונהוחזירים." /שלכת

בשירתכאןמופיעה

העושה-הלץדמותשלונסקי
כידועלושנודעזהבלהטים,

המשורר .יותרמאוחריםבשיריםנכבדתפקיד

 ,בלשונולהטיםולעשותצערועללהבליגלומד
האין-שיסודשירנוצרהמיליםמשחקיומתוך

סדריכלפילהתרסהביטויהואשבושחר
 /תוכי.בן/בכלוב:כלוב.התיבה:"ועלהעולם:
 / ...שתוקי/ואנוכי ...טוף-טוף-טוף :הדלף
אגב."-כך /.סרוקיברקי :שחייו

שלהעולםבראייתיסודישינוישיחולבלי

הנואש, ,האלגיהטוןאתמחליףהוא ,המשורר

לידישהגיעכיווןושחצנית,פרוצהבקולניות
לשלוליתלביב,משולהזהשהעולםמסקנה

מושגי .זוהתרסהלדרךאלאראויואינוזבה,
אלה,בשיריםמופיעיםכברוהשאגההשוועה

המופניתמובהקתמחאהעדייןזואיןאך

"יבבה ,במדברקוראקולאלאברורה,לכתובת
כאחדעצמומזהההצעירוהמשוררהתוהו",אל

רבים!/ /,אנומעטים"לאהיחפנים:מקהל

כמין /לנושמשהציץמעביםשואלא
אשנבים,"

הוא"בחופזי"המחזורבשירינוסףחדשמוטיב

רקקייםהיה"סתם"בשיריאם .העברזכר

מבטואתהמשוררמפנה-כאןההווה,~מד

ילדותוימיהקרוב,עברואתוזוכראחורה

החווים.החייםשלהתשתיתחומר,שהםונעוריו

מביתמאוקראינה,הנעריצאתמוזבחודש

וביטחוןבעולםאמונהמלאוהואאבא-אמא,

גגתחתאניבן-בית"אמרתי:;באדם.

 /,רבוכימשכנות-אדםביןובחופזי /השמים,
אינק/שםכגרגרי-שדה,כוכביםאלקוטפה

טלה-אפעהכילי,;וטובכשדעגולהמחמה

לחיים!"אדם:
עליית-שחרכלהעולם,בדרכימתרוצץהוא

בינוהמחיצותבטלוחדשה,כבראשיתבעיניו
נבראהעולםכימדמהוהואהעולם,בוראלבין

הילדותימישלזואידיליהאבל .למענורק
סלעאלמתנפצתהיארב.זמןנמשכתאינה

ולהטהראשון;אברייבדמיהוצת"אזהמציאות.

ראשעלגחליוחרתהתמוזהסנה,"כשוכני
הדשנה,השחורה,האדמהאתמדמה,וזההנער

המאוחרים(בשיריו ...עליוהמעגנתלינהלזו

אשהעםחמהאדמהשלהזיהויפעםלאיחזור

הנעוריםותוםכלילנהרסתהאשליהיחומה).

תנובתהלהעניקתחדלהאדמהכאשרנכזב
תחילתטבח-אדם.בימידם,רווייתותהיה
ולאחזיוניהאתחווהשהנער , 1905מהפכת

לרדוףהעתידזיכרון-ילדותפשרם.אתהבין
להרפותולארבותשניםבמשךהמשורראת

ביהודיםשפרעוהפרעותזכרהואממנו

עללאחיהםמודיעיםהיווהיהודיםהקוזאקים,
שעברהממושכת,ביללההפורעיםהתקרבות

אחתיללההפכההעירשכלעד ,לחצרמחצר
אבא-אמאמביתהנעריצא-1919באיומה.

השמים,תכלתמסביבו ,וכאןלארץ-ישראל.

אךיומטובי.כהנראהוהכול ,בגןהדשאירק

שלבאווירומרחףמובןובלתימוזרמשהו

"ללבושיידמושער""מכופתריבתיםעולם.
גנוסיאאוהוא"האבליודעאישואיןבשרד"

שוממיות;בראשיכריזושם"ולמי-בעולם?"
אחדעלפטלורה;איזהעלעתוניםכרוזי

אלהכלולאחרשקורו,"דניקין;גריגורייב;

שובואדם,באלוהיםלהאמיןיכולהואאיןשוב

לאשובילד-שעשועים,להיותרוצהאינו

הואמעתהכיו"הללויה",טוב""כיישרוק
מסדום."איומהל"יבשתנקלעכייודע

המהפכניםהמשורריםמןהיהשלונסקי
בתוךיכירנוומקומו ,-20ההמאהשלחמודונים

פגלו ,מאיאקובסקינמניםשעימההקבוצה

בשירהטובים.ויוליאןאראגוןלראיברודה,
המאהמסגנוןהמעבראתסימןהואהעברית

אתבוודאיזוכריםרבים .-20ההמאהאלהי"ט
בין-30הבשנותשהתנהלהחריףהפולמוס
בכךהכירעצמוביאליקאךלביאליק,שלונסקי
שונה,עבריתשירהשלתורההגיעעתשבאותה
 ...עם"עתהממסותיו:באחתכתבהואאחרת.
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שהשירההשעהכמדומה,הגיעה,החמהשקיעת

ותצאטליתהתקפלהידיעהבהאהלאומית
העבריהלב ...ביחידותבביתהערביתלהתפלל

 ,,שבעולם.הלבבותככלתפקידואתלבקשהחל
שהכירוהראשוןהראשהיהונסקישלואכן'
לצורךחדשיםכליםולשכללליצורבצורך

באירועיםהשימושמכאןחדשים.תכניםהבעת

החנוקה,הדמעההשיר'בתוךההשמטותבנרמז'

זאתעםויחדבשיר'הדו-ממדיותההסוואה,

היהלאשלונסקיאךהפשטות.אלהחתירה
משוררתמידנשארהואקוסמופוליט,מעולם

המסורתבתוךעמוקהמושרשעברי-יהודי'

ונשניםהחוזריםהדימוייםכךעלויעידו .שלנו

העקדהנבר'כאחד:והחדשיםהישניםבשיריו'

משירהגדיהסמבטיון'הפסים,כתונתוהאייל'
רמזנוכבראוכל.ואינוהבוערהסנההערש,

בשיריוהאוטוביוגרפייםהיסודותעללעיל
אלהילדותימימשלוותהמעברהראשונים:

ישראל'בארץהחייםקשייהפוגרומים,אימי
נעשתהכך .החלוציהמחנהבתוךהקיוםחומרת

שללביוגרפיההמשוררשלהפרטיתהביוגרפיה

תקוערבזמןנשארלאונסקישלאך .דור
המעבראתשיקפהושירתונקודה,באותה

העלייהאלהשנייהמהעלייהוהסגנוניהרוחני

-פרנולהיותחדלהישראל"ארץהשלישית.
גליגאולמרכז'חיתההיא-כנענידודכתב

עצמוהתעשייה,היקפינתרחבוהעלייה,

ונכבדהציונותשלוהאספירציותהתקוות
נהיהוכךההמונים."בלבהמולדתשלמקומה

ובעלהגדולהחדשןאחתובעונהבעתשלונסקי
דימוייו'במערכתביותרהמובהקהמסורת

מורדהוא .שלוהמיליםאוצריו'תמונותסמליו'
וראשיתבשרשרת-הזהב"חולייהונוחל

ולהתפתחלנועחדלהלאושירתו ,,החדשה.

("גלבוע")החדשבנוףההשתלבותשירילמן

ומשם >בוהובבי Mהמודרניהכרךשירתאל
המפולתשוירי-30השנותשלהחרדותאל

שלוהבגרותההגותשירתאלומשםוהפיוס>
הסופיהאקורדעדגריל",ו"אבנימלאת""על
ביןוהסולמות.סופראהרוךהפרודזורשירישל
הברוכהפעילותופסקהלאלשניאחדספר

אברזוטליאי,בילילדיםכמשוררוהקדחתנית

 ,>ליגוזליעוזמהו'מיקיעלילותהלמה,
עבודתושלהכותרתשגולתמבריק,וכעורך

מתרגם"אורלוגין".כרכיי"גהםזהבתחום
"בגבישלתרגוםביניהם,השגים,ורבמעולה

טיללשקספיר'המלטלפושקין'אוב"גין
לרומןברוביון'קולהלדא-קוסטראוילבשפיגל

סיפורימאנגר'לאיציקקרובות'דמויותרולאן
לאועדיין .ועודבצ'כומחזותבבל'יצחק

הלשוןלחידושהכבירהתרומתואתהזכרנו
ומילים,ניביםבמאותוהעשרתה,העברית

ואנוזמננובתהעבריתלמילוןהכניסאותם

הםכידעתבלייומיומישימושבהםעושים
 .ונסקישלאברהםשלחידושיו

והרציפותההמשכיותשאלתעלבדברו

סכוםאינה"המורשהשלונסקי:אמרבתרבות,

אלא-לשמרםשישערכי-יקרשלועומדקבוע

בניגודםוהשוני'שהדמיוןלהמשך'דוחףכוח
הרציפות.אתבועושיםהכלתי-עוין'

מבליחעקדהוזכרהערב/מולכורע"והרועה
 / ...השהמול

. c·, 
'1'"" •--~ 

נזדמנתיוהנהבדם'.השפוכה'השולמיתאת
עלשיחהונתגלגלהחרוד'לעיןההםבימים
'שמעהמחנה:מד~ריוהואאחד'טען .ספרי

התלושים,הללו'הדקדנטיםהם,מילאנא,
מילאבתוכנו'נחלהולאלהםחלקלאאשר
אתומעוויםהכתוביםאתעלינומעקמיםהם

והמובן;הטבעיבגדרזההריבפיוט,הצורות

אתה,אבלהווייתנו;ואתאותנומכיריםהםאין

לךמה-אתההספרות,אליצאתשמתוכנו

הללו!הקונציםמןאחא,חדל'הזה?ולפוטוריזם
אתובטאאבותינו.כתבוכאשרפשוט,כתוב

 ,מקדם.כבימיםבפשטות,וכיסופינוסבלותינו
ובלבבחרו.דמעיןחבריכך'בערךאוכך'
ולאשמעתיואניקנטור.אבקבליטען.שלם

הופךאדםוהרהרתי:שמעתיכלום.הבינותי

אתהרגליו'אתמשברמעיקרה,חייואת
טליתלאאבא-אמא,לאעברו:מורשת

כלוםלאלבינה,בינויושןיחסלאותפילין'
וביטוי-לשעברהמושגיםממערכתכמעט

דווקא?הישנההסדנהפיעלמבקשהואלעצמו

שישכאן'חלקלאשמשהונמצא'
למהפכההמניעהכוחביןחציצהאיזו

 ,ןן::

~ .,._ 
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שבהוויההמניעוביןטכניתההוויית

שינוירקמשמע,הרוחנית.

נדהמתילא?ותובקונסטיטוציה,

נא!שמעדרכו:פיעללווחשיבותי

נבוןאריהאיור: Iשלונסקי

ראשםעל /זה,עםזהישיחוהדורותכך
רעם')('בסתר ,,החרב.הפכפכות

קיומהזכותעלשלונסקינאבק ,-30הבשנות

וקידשבכלל>החדשה<והשירהשירתושל
ואילוהקלאסיציסטי'הנוסחעלמלחמה

בשירהאלאהכירולאביאליקשלהאפיגונים
הדגמיםאתהמחקהסלולות,בדרכיםההולכת

לאהםהאחרון;בדורמשוררנוגדולשיצק
דפוסיחדשה,הוויהחדשה,מציאותכיהבינו

וחדשמקוריביטויגםתובעים-חדשיםחיים

ישראל.בארץשנרקמוהחייםלצורותבספרות

זו'סוגייהשללבירורהשכתבממאמריובאחד

שלונסקי:אמר
שניםעשרלפנישהיה.מעשהאני"וזוכר
קיפלתישבוספר .דוויספריאזיצא ,בערך

יסעורי'דורלבטישלולילותימיםכפל-שס"ה
אפילוכולוהספרבכלהזכרתישלאפיעלאף

'חלוץ',או'גלבוע'המפורשהשםאתאחתפעם
גילי'בנישבהוויותהניחוחריחאתביקשתיכי

@. 
שונאי-הציונות,עוכריהםאםמילא

ויגיעתנועמלנוכללהםאכפתשלאישראל'
החייםאתעלינומעקמיםהםאםמילא,כאן'

ידיעלהמקודשיםהמושגים,אתומעווים
והמובן;הטבעבגדרזההרידורות,רבתמסורת

לךמההנבנית,לציוןהחרדאתה,אבל

מהקונצים!אחאחדלזה?סוציאליולפוטוריזם

בפשטותאבותינו'בנוכאשרפשוט,בנה

דרךיעקב,זכרוןאופתח-תקווה,כמווהרגל'

דוגמה".

הריאלייםהנתוניםכלהיושלונסקילאברהם
מביתהזאת.התקופהשלמשוררהלשמשכדי
הרוחאתספגהואילדותוומסביבתאבא

בארץהתלהבות;המלאההחב"דיתהחסידית

במרכזעמדהואהשלישיתהעלייהבימיישראל'
היהבכבישים,עבדחרוד'בעיןהיההאירועים,

אתהקדישלהאשרבתל-אביב,בנייןפועל
אתמקרובהכירהישימון.''מולשלוהפואמה

אותםשלחברםהיהובצריפים,באוהליםהחיים

בלוייםאנו'"קרועיםהימנונםשאתפועלים
מסגולותיוחיתההזמןדופקתחושתחיבר.אנו"

שלאשירתו'אופיאתשעיצבהוהיאהעיקריות;
מתכניםריקהלשמה","שירהמעולםחיתה

אלארחבה.סוציאליתוממשמעותחברתיים

אלאהפשטני'ה"גילוי"דרךחיתהלאשדרכו
הסיבהוזאת .והמעודןהמורכבה"כיסוי"דרך
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מאבקלאחררקלהכרהשירתוזכתהשבגללה
סתומים,בהתחלהשנראודבריורב-שנים.

וגדלהוברורים,נהיריםנעשומובנים,בלתי

ממנו'וצעיריםזמנובנימשורריםעלהשפעתו
המצאותיומחידושיו'חופנייםמלואשנטלו
לכלנתחוור 6וה-ס-50הבשנותרק .וגילוייו

נפששלהעמוקהביטויעלמבוססתשירתוכי
 .ודרכיוהריאליהעולםשלוחוויותיה,האדם

לאאקטואליים","נושאיםנמצאולאבשירתו
אלאחיצונית,סוציאלית"ל"הזמנהכניעה

ביטוימתןנפשו'שלהפנימילצוהקשבה
שירכלהחיצונית.המציאותנוכחשלולרחשיו

לו'רביםממדיםבו'רבדיםרבדיםמשיריו
האירועחד-משמעיים.אינםשלוהסמלים

נמחקותעקבותיולשיר'ראשוןדחףהמשמש
מרחיבוהשירהמשוכללת,הפיוטיתבמעבדה

ממסגרתחריגהכדי'עדמשמעותואתומעמיק

והמקום.הזמן

אתלהעדיףשלונסקינהגדרכוראשיתלמן

העובדהאתלהסוותהמפורש,פניעלהנרמז

ולאדבריםשלתמציתםלמסורהסמל'במעטה
כישסברוומבקריםקוראיםהיופרטיהם.את

במהותולאהווירטואוזיבביטויכוחועיקר

חוויותיומעומקנבעושיריורובהנפשית.

מעולםאךהשכליות.אוהרגשיותהאישיות,

מושלםבלתישירידומתחתהוציאלאהוא

עקבותאתבוטשטששלאצורנית,מבחינה

ה"וירטואוזיות"בזכותואולי .הגולמיהחומר

היחידמרשותזושיריתביוגרפיההובקעההזאת

הכלל.לנחלתונהפכה

ביאליקעםעםראשונהפגישה

עםראשונהפגישהגם-הימיםובאותם

שלונסקימפיהפגישהעלהסיפורביאליק.

עצמו:

בלתיתל-אביבהחולות,שלתל-אביבבימיזההיה

כפועל-כבישיםשעבדתיבימיםלשמש,גלויהבנויה,
ככולם,גרתי,הספרותית.עבודתיובראשית-ובניין

מלילותאחזובלילה .החולותבלבהבתיםבאחז

באה-ולגימהכיבודולאחרכולם,החברההתאספו

חב",זשיריובייחודחסידים,שיריוכמובןהשירה,

הבית,מרפסתעלישבנויתרה.בדבקותשדברםאשר

בית-מזכר-חולות,השתרעוהלאהממנהאשר

כשהקולותמשוטט.צל-ובמרחק-והיםהקברות

התרחק.-וכשדעכומתקרב,צלאותוהיה-עלו

בעל-התקרבהחב"דיים,השיריםאחדבעלותוהנה,

ראשוהניחהמרפסת,מעקהעלידיוהשעיןהצל,

שירביןעמקה.החשכהוהקשיב.-ידיוכפותעל

מעבראלידיפשטתיואניסוערים,רוקדים,-לשיר

יהודיזההיה ...אלינוהאישאתומשכתילמעקה

פניו.ראיתילאבחשכהזעיר-בורגני.טיפוסשמן,זי

-ראשיוכשהסיבותיהרוקדים,למעגלנכנסהוא

היוזהותו.אתלגלותולאלשתוקהחלטתי .הכרחיו

ומעטיםארצהלבואוהראשוניםהימיםאלה

התחילוהנהאחד.לאאף-הנוכחיםומןהכירוהו,

נשמתהואשהניגון Iכךעל .הניגוןעללדברהאיש

שלעםהדברמוזרמהוהעיר:בבעיההפליג .העם

ניגוניםלעצמולסגליזעורקמשלו,ניגוןאיןישראל

עדכזו,בעצמאיותאותםוסיגלמאחרים.ששאל

המלאההזכותלווישנשכחה,הקודמתשהבעלות

-לעםניגוןהיותיוכללאכיכשלו.אותםלחשוב
 ...הניגוןפסק-מאדמתנוגלינוומאזאדמה,בלי
"אתם-בשיחהשהאריךלאחראמר-חברה""נו,

נלוויתי-לשוב."אאחראםתכעסאשתיאךצעירים,

גדול,שטרעלחתםשהואבכאב-לב,ליסיפראליו.

-לחתוםאותוהכריחואותו.לפרועבכוחושאין
מכובדהואחוששועכשיואותו,הכריחהעםאמר,

שעיכבההסיבה,היאזוואולילראשו.שקשרוהכתר

שאומרודרשחזרכאשרכתיבתו.מלהמשיךאותו

כהביןלך?אומראם"ומהלו:אמרתיאני,מילו,

 ".שלונסקילושקוראיםאחדאניתדע.לאוכה

שלאחשבתואתה-הר!"הר,אמר,"שלונסקי",

ראשוניםשיריםאותםאותך!אנישמכירודאיאדע?

מגבבסתםשאתהטענואי!אי!ומרקי','תוכישלך:

 " ...החדשההשירההיאשזוהוכחתיאניאךמילים,
זו ...בעל-פהמשליאחדיםשיריםדקלםאףוהוא

באושאחריהפגישההראשונה,פגישתנוהיתה

ימיעד Iמצדיוהערצהמצדוחיבהשלרבותשנים

אךפגה,לאאליוחיבתוייתכןהידועה.המחלוקת

גםנשמרההיאנפגמה.לאאליושהערצתיודאי

שנתגלעההמחלוקתשלביותרהקשיםבימים

היתהשלאאפשרזו,הערצתיואלמליבינינו,

כל-כך.מחריפההמחלוקת

מחלוקת.שהחריפההערצהשלונסקי:(אברהם
 8 ) 22,7,1954השבוע','דבר

חנונאאיציק

חרששחייתילפני

חרש,שהייתילפני
• :•• :• T • • •••• 

לכ,ם,הלכז-וי
T -: • ז-

~פף:ים,לא ת;מ;ק~~ל~צא
השפרים,רזיאת

ז• :- ••ז ·:

# p 
 ,ז9ז" rזכזכ:ם ב~ז."
~ב;ךים.ןע;,
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 ,ם:~ iJ י~~~על
~ן'ים, iJףנ;ונףך;תזכ:ם~דעש

w ק,ף~ים,ק;ל;ת~נזז:רי

לי•ל;~י~קז:וי 9 ז:;לא w~ה~ל

 ,בדדנ;תרז-ויואני
-:-• -: • TT 

מתחישבים,לאסלעיםמףל
: T • • : -: • 

~ים, w~ר~עי JJ :::ז:ינף
היטב,וזכרז-וי

 .. .. . :-:ז

גמףרים,הלאהמלמףליםאת
:· -. : . -: . 

 ,לילמס'ךשכ,דעז-ומהאת
 . : . :--ד•:- ...

~ךים,~לי~ם
 ,זכהףא~קט iJזtת
~ים. JJ ת[/~קt~י 19;1 ~~ז:;ב;

רש, 1J::ז:י.זרי Wל~~י~ר
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 ,נזבו~לי.
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:ים, w:בק ל~~
 ,ד~ע;סיוה ryמ;

~חף~ים,ףמ;~א

וט;בים.חדשיםחבריםבשני
 . : . ז-: ...-: .. : .

חרש,שהייתילפני
• :•• :• T • • •••• 

לכ,ם,הלכז-וי
T -: • ז-

השפרים,ברזילמצא
" : : •• T T : -• 

ןזק~סה,~לףיק~ת
 ,:ז iP:בל w ;מ~~זtתל~ש·ם
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שירה"סורי"שישהכסימן
אחרוניאריח

ו:
~ c:= ~, 
~ 

[iשהעניקההאוהדתהלבשומת נ
בהחכתוהתקשורתיקהומעב

-שירהסדריישה rhוהאלקטרונית
והבאתייזמתי,אשרשלונסקיאברהםשיריכל

ממהלבדפועלים",ב"ספריתלדפוסבאחרונה
מילגביוהמעודדהמפתיעמןמשהובהשיש

אףשהיאאפשרכידומני-במלאכהשעשה

חדשהציבוריתהתייחסותאיזועלמצביעה
מגדוליאחדשליצירתואלומחודשת
סבלההאחרוניםהעשוריםשבשני ,משוררינו

כמהבשלקיפוח,שלמועטהלאממידה
המעטה,לשוןלנקוטאםתמוהים,ניסיונות

הספרותל"אדוניעצמםשמחשיביםמימצד
בה.ולזלזללפחתהעברית",

לנכסיעםשלזיקתוגורליתכמהלצייןלמותר
החוליות ,זיכרונורצףשהם ,שלוהרוח

קיוםאיןשבלעדיהן ,לדורדורביןהמקשרות
הדעתולכאורה,לכלל.ולאלפרטלאהיסטורי

חייביםהרוחנכסיעלהמופקדיםשאלהנותנת
הקנייתםועלוטיפוחםמשמרםעללשקוד
ואילולכאורה,רקמסתברזאתאבללרבים.
יכולשלונסקיליצירתיחסםממש,בפועל
שכלתימהואיןדבר.שללהיפוכועדותלשמש

בכללדןאםמהם,השראתואתשקיבלמי

של ,ביטולשלנימהבמיןזאתעשה ,ביצירתו

 ...רלוונטישאינו ,זמנושעברבמשהועיסוק
עלדווקאמדוע ,הדברלשורשלרדתקשה

משוםאוליהקצף.יצאיצירתוועלשלונסקי
נתפסהמשורריםדורובנימעמיתיושיותר

וזאת .להתחשבןנטייהישממסדועם ,כממסד

עלקמיםפעםלאטיפוחיםשבנימודעתהלא
לנחלתיצירתםהפכהשבזכותםמטפחיהם,

במרכזארוכהתקופהעמדשלונסקי ,אכןרבים.
 ,ערךהואוהתרבותית:הספרותיתהעשייה
 ,-30השנותותחילת-20השנותבסוףכידוע,

ואת"כתובים"את ,ובלעדיושטינמןא'עם

בענייניוהמוציאהמביאהיההוא"טורים",

בשעותיהפועלים"ב"ספריתופרוזהשירה

דומה .-60וה-50ה ,-40הבשנות ,ביותרהיפות

אליוהביאשלאתש"חסופרימדוראחדשאין
יסדהוא •יצירתוביכוריאתבעריכתווהוציא

והיההמשמר""עלבעיתוןלספרות"ה"דףאת
ה-שנותבראשיתוערךיסד ,הראשוןעורכו

יסדואף"אורלוגין",הספרותיהמאסףאת 50
כלים-"צוותא"מתקדמתלתרבותהמועדוןאת

משורריםפרחימעטשלאותרבותייםספרותיים
נזקקוותיקים,ומספריםומשורריםומספרים,

הטוןמנותנימישהוכיהנמנעמןלאואףלהם.
בכתיבהידולשלוחבשעתושניסההספרותי

כך .אישיעלבוןאיזהבשלונסקימשלנפרע
נואלניסיוןאיזהשנעשההיאעובדה ,כךאו

ואפשרהעבריתהספרותממפתאותולמחוק

שלו'ניתוחים''אבחנות'ולקרואלשמועהיה
מוריבהשראתשטענו'מבינים',מיניכל

שלונסקישלתרומתוכישלהםההוראה
יותרהמתורגמת,ובזוהמקוריתביצירתו

באלהוכיוצאנזק,גרמה ,משהומשהוסיפה

 ...'מבינות'דברי
הרושםמתקבלסרק,שלודיבורקצףככלאבל

אתונפחהעצמהאתמיצתהכברשהפסילה
חסרכקוריוזתיזכר ,בכללתיזכרואםנשמתה,

נטוליכיום,שירהשוחריכיודומהחשיבות,
לחניהאתהןלחוותנכוניםהקדומות,הדעות

הגותה.אתוהן

פותחשירהסדרישישההופעתשלזהאירוע
ציבוראישיכמהשלשמותיהםל~זכורפתח

 ,שלונסקימותלאחרביוזמתם,נחלצואשר
עצמםעל,ונטלושמואתהנושאת"יד"והקימו

ומורשתועזבונואתולטפחלשמרהמשימהאת
ראש-רבינוביץ'יהושעאלההיוהספרותית.

 ,חזןיעקב-מפ"םמנהיגתל-אביב,עיריית
 ,הקאמריהתיאטרוןמנהל-וינברגשייקח

חדרה",נייר"מפעלימנהל-חיימוביץ'יששכר
שהלכותל-אביב,קרןמנכ"ל-קלידמתתיהו

צפרוניגבריאלארוכיםלחייםויבדלולעולמם,
אשל-שלונסקי.ורות
והוצאתיערכתי ,שכינסתילאחר , 19 79בשנת

ליהודיםמכתביםהקובץאתלאור
ערבייםמכתבים 446 •רבבית-הםו%עות

 ,האחרוןחייובעשור ,שלונסקיששיגר
הראשוןהספר-בברה"מליהודים
 ,מותולאחרלאורשיצאנומעזבו

להגישה"יד"הנהלתידיעלנתבקשתי
וכן ,בעזבונוהמצויכלעלדו"חלה

הוצאההטעוןשלהמלביה"דלהיות
העלתהשוניםבארכיוניםשערכתיבדיקהלאור.
לעברית,תרגםששלונסקיהמפתיעהממצאאת

בעיקר ,בארץהשוניםהתיאטרוניםלבקשת
מחמישיםלמעלה ,-50וה-40ה ,-30הבשנות

הועלומהםמארבעיםולמעלהמחזות, )! 50 (
מלאכתאתאפואהתחלתיהבמה.קרשיעל

במחזותלאורוההוצאההעיזבוןכינוס
 ,טולסטויטורגנייב, ,גוגולשל-המתורגמים

נוספוונובט.לוויק, ,גורקי ,אוסטרובסקי

מאתשהשםאללהיךשמהסיפוריםקובץעליהם
חידושיפילון ,נסקישלושליוםןי pפר ,באבל

ובמהדורות ,כנענייעקבהבלשןמאתשלונpסי
רוסיה.שוירתהיפיםשיריהקבציםפקסימיליות

הכול.בסךכרכים 15
אגודהחיתהשבהיווסדה ,נסקי"שלו"יד

תל-קרןשלבתחברתכיוםהיאעותומנית,
ופועלתרבינוביץ'יהושעע"שלאמנויותאביב

דעתעיני.וגיוראאלכסנדרדודשלבהנהלתם
לאורלהוצאהסיועהעניקהשהיאנקללנבון
במימושסייעוכןכמושירה.סדרישישהשל

ציבוריותספריותלהדרכתהמפעלזהפרויקט

הפיס.מפעלשלואמנותלתרבותוהמועצה
 •מצווה!-מצווהשכרחז"ל:אמרוכךועל

0. 
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הסולםמרומיאללטפס
שלונסקיאברהםשלבשיריוהרליגיוזיתהמגמהבשוליהערה

וייכרטרפי

m יתי.אדםהיהלאשל,נסקיברחם w גירתוהאידיאולועולמוהשקפת
הרחקנשאוהואותושהלהיטו

ומןמשפחתושלהחסידיים-חב"דייםמשורשיה
זכהשלהםובישיבהמתוקן"ב"חדרהחינוך
עמוקהתחושהזאת,ובכלארצה.עלהבטרם
אותנטיתרליגיוזיותושלהבריאהפלאשל

הרוחותמשבלצדמשיריו'ברביםמפעמת
רקלא .הארצישראליובי'הציהסוציאליסטי'
גהספרהעבריהדיבורשלכאידיומטיקה

אלאהשוניםלדבריהםהמקורותמןבפסוקים
המיוחדהשילובונושמת.חיהטבעית,כהוויה

לבוראתהילהושלהחברתיבמחראמונהשל
מתוך'עוצר'בשירלמשל'מעוצבת,אלוהי
 :) 149עמ' ,'ד(כרך 'הך;~ב; ר~~~,

v ךןכ=ודזנצ=ורלילנ=ו.ה=ואצ=~ר. 
 . o ~. /1 ~נ,rך~יו~~פ=ונ=ות=ומות 9
t( ספדז.והסל.בך~ W ם-=וו.;נלכ=ות

 . opךצוי oן~מ=ו.נים.נזק~עעוד

~ W וי-ס~פךשםpך;ןזpךז
~ w ל _ס~ןכ=ותך:;~יטpדד~.ן~לז:ונכ=ורז

ך.~ן~הבוא~ז:וינ:ן i71בו~
pלזh לQP סז-וו:פו~גי~תןשry .ןת

 J ~ l:זpךךה tpלקוך~יםם iJ ז~~
 .תך.~~נ,rr,נןה v ~ים r?Wךסלון~ל

 ו~~זpל~ךמ=ותוךמון ?iסר 9ך
 ·: ·: : .- ..- ; . .- . : . .ז-ופארתעלמספרכבשיר-השירים

 .י~ל~ ו~~ opךצוי oעל
זpו:;נש.מ:ןל Qי 9ךיעו~ו:;נת~ע:ו
;הי, : oס.פ~~ו J:~בקר

נוזpו:;נת.נוזpו:;נתנוזpו:;נת~.ךץ Qך

השאר'ביןהקורא,אתמטלטלשלפנינוהשיר
ניגודמוצגשבודבריםבספרנח'פרקאל

שכרביןלכפירה,אמונהביןואכזריפשוט
יהוהבקולתשמעאם-שמוע"והיהלעונש.
אשראת-כל-מצוותיולעשותלשמוראלוהיך

המקראיהסופרלנואומר-היום"מצווךאנכי
אלוהיךיהוה"ונתבך-בעמלךברכהתשא-

כל-עליךובאוהארץ.כל-גוייעלעליון
יהוהבקולתשמעכיוהשיגוהאלההברכות

שלומשכנעשופעפירוטבאאו-אזאלוהיך",
בשדה.אתהוברוךבעיראתה"ברוךהברכות:

 ~~בהמתךופריאדמתךופריפרי-בטנךברוך

 .ומשארתךטנאךברוך .צאנךועשתרותאלפיך
(פס'בצאתך"אתהוברוךבבואךאתהברוך

 .)ו-א

יגררומדרכיווסטייהלדבר-האלאי-ציות

בקטלוגהמפורטיםקשיםעונשיםבעקבותיהם
רביםפסוקיםעל-פניהמשתרעומאייםארוך
שחפת,כגוןבישיןמרעיךוכוללטו'בפסוקהחל

הפיכתשחין'ירקון'שידפון'דלקת,קדחת,
;:זשמדועדהאדםעלהיורדיםועפרלאבקהמטר

לרקיע.מתחת
הברכותמןחלקשהפךלאחרהפרק,בהמשך

ל'ארור',היה'ברוך'כשכללקללותשלעיל
להפליאמוחשילתיאורהמקראיהסופרמגיע
ועבדות:מצורמלחמה,של

ה Q נ,w r ~~לסי;ן~ת-;הןה~דס vלא-~זpרת o"ז:ו
~דס vדל. tרב pל~ב=ו:וט=וב

 א??~ו:ו=ב v~ר~ר;הןה i=נ oך w ;~זpר ן;י~;א-ת~
ך_זל J:עלךזנסןל tקר h=ו:ך=ו:ךע.ירם
-ל~~ן;ן~ר iJך ] ... [אסרהזp~ידועדך;ן,על-~~א

בהות qסחמסי;ןרךת.עד.ךי;ן vזק

~ר iJךך~;ן )t-ל~~ og ~ liJבסה )t~זpר~~רות iJך

~זpרך~;ן )t-ל~~ךי;ן v~~ל-זקן;ן
~י;ן .. ~ר tp ~ ן;נ,קז~;:-יך~ך~~ןסןך.י;ן ij~ל;הןהזנסן

י;ן °Q~ל;הןהזנסן-ן;ן~זpר:ן:ךנסי;ן
דר Q~יש Q-ף~;אן;ן קי~~-רpז~7;יצוק i ~~7;יצור

:ו~ז:ויוע.ינוז.~רעr,נאדנג vרס~ף
סד )tן~סת .יוו:ויר~זpר~זניו=ו:ו.~סריקו o=ו:ך~זpת
מבלייאכלאשרבניומבשרמהם

" .'' ' : -TT :-:• " ' : ' 

ן;ן~~יק~זpרצוק Q=ו:ךצור Q ~ל tהזp~יר-לו
:ו;ןד~ה vךי;ן.. v~~ל-זקא::ו;ן

על-ס~ג~ף-הכן7iזסה 9נ,לא-~זpר ה~~.,ע, Qך
Q ךץ.~P ןהן;וע.~ג:p 7זז,ןךערךiישע.יזנ~~
O יi71R =נזך:~;:וi7ו:ך ז=i711):;1 . ~ו:ךזקן=i711) גידסנכו~ת~

אכלם h:פי-ז-ולדאשר=~בבניהרגליה
-: .'' T '." T ; T :-:• •• •• ' : •• 

~ 9h -רt 9(1ל:J 7;יצורר~~ i ר7;יצוקpן;ן~ןיק~ז
 ".ךי;ן. v~זקא::ך;ן

"אם-לאהחוטאראשעליבואועודזהכל
הזאתהתורהאת-כל-דברילעשותתשמר

הנכבדאת-השםליראההזהבספרהכתובים

 ,)'חנ-'זמ(פס'אלוהיך,"יהוהאתהזהוהנורא

-איומיםשלארוךקטלוגהפרקסוףעדושוב
פחדים.עבדות,גלות,

והמצוקהמצורממצביוצאשלונסקישלשירו

בשעריהאויבשמטיל ).ו.והדגשותי,(ראה

המנוגדיםהקטביםשניביןליישבומנסההעיר

החרדהביןלעונש,השכרביןלרע,הטובבין-
אתהנצורה,העיראתלוקחהואלתקווה.

בעמדההשקיםאתוהלכוד'העצורהלילה
בתוכניטמירה.רוח-סודבהםומפיחהמבוצרת

שלאימוצאהואוהמצור'העקהבלבהעונש,
-בעבדותיפעה,צוק-העתיםבתוךחסד'

אשריהאלאויב,נכנעאינוהמשוררמלכות.

בילד'באדם,בצומח,בחי'מאמיןהואיהיה.
בואאחינו"בואההגדולה.האנושיתבאחווה
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הואהתוחלת"כוכביאתמחדשלשתולונלבה/

אךסוציאליסטיבמשנה-מרץנמענואלפונה
בעמדהושקיםמוגףחלוןכיאמוני.גםבעתבה

הפקוחהמעינולהסתיריכוליםאינםמבוצרת

וצומחשחימהכלאתהבריאה,תפארתאת

אלוהי.בצו

אורואתהשמשאתממנויעליםלאהלילה
"ויאמרהבראשיתי: ,הראשוןכאורשהואהבוקר

בספראלוהיםויהי-אור",אוריהיאלוהים

טובכירואה ,יכולהכלהבוראבראשית,
עלמברך ,הארץכלעםביחד ,ונסקיושל

עלנושמת",נושמתנושמת"והארץהבריאה

קדושקדוש"ואמרישעיהובספרהכתובמשקל
<פרקכבודו"כל-הארץמלואצבאותיהוהקדוש

אתהחותםהמשפטמשקלעלוכן )'גפס' ,'ו

הללו-יהתהללהנשמה"כל-תהיליםספר
 ,)'ופס'קב',<פרקיה"

שירתשלהאמיתייםהקיוםוחדוותהחייםגודש
אתומוצאיםלייסוריםמתחתמפכיםשלונסקי

הרווימתהומותהאדמה,מעביהחוצה,דרכם

ורקיעים.פסגותעבראלהמוקדמתשירתושל
אתלבטאהמשוררהצליחדרכוסוףלקראת

ועונגפריוןשלמופתבשירתשוקתותעצומות
זוכר'בוקרלשירכוונתיואלוהיים.חושניים

עמי ,'ו<כרךצהריים'לתוךוצומחלילואת
 ) 1973 (הסולמות'ניספרהמופיע ) 159-158

 ,' 1 ל-~· 1ח'משיריבמדור

מתוךהחורגבוקרשלתמונהמציירהשיר
בריסיו",וקורי-הנמנוםמשכים;"בוקרהלילה:

עונגבעלפוניובמנגינות,בגווניםמלאהבוקר
מתוארתהעירוקדושה.פריוןשלובתמונות

 ף~ל~"שבהגדולהמיטת-דודיםכמעין
הכפים"ת 1~ס~גהפטמותוזיקוףהחושקים/

 /עלמותעינישלהרוויב"חיוכןמוצפתוהיא
אינםהעיראנשיהריונן",היכרבגאוןהנושאות

שלחילונייםצלייניםמעין ,לרגלעוליםרק
 ,בפועלבוראיםממשאלא ,אורבנימתחם
והמון"בשאוןלעד:פתאומי ,נצחימחזורבמעין

-החוזרתבבראשיתמחדש;העיראתהבוראים
שלבחיוכןמצטיירהשכינהזיו ,,חלילה.

 ם;א~~ p:מתאימות/ש"כולןההרותהנערות
לדודה",שולמית

שלונסקיעל-ידימתוזמרתהקדושהתחושת

משכים/"בוקרצימודים:שלעשיריםברצפים

ודניתת 1"עגלולבנה";מלבונהמקוטרשעודו
ריסיו/על"ורסיסיוים";מולהדיונותשל

 ,.ו.ושלי,<ההדגשותאוהבים"תלתליוםלםול
בציטוטבהדגשותהאנאפוריתהחזרהגםראה

בעינינתפסהעירוניהשרבאפילושלהלן>.
מכאןוהלידה-מחדש.היופיכהתגלמותהמשורר

כלאתבתוכההמשלבתלאהבההדרךקצרה
 ,העיראהבתהאשה,אהבת-כולןהאהבות
הבורא,ואהבתהחייםאהבתהגוף,אהבת

בין-גבוליןהמטשטשתהקסםנוסחתאת

האניבין ,לנצחיהחולףבין ,לדתיהארוטי
לאשה.הגברביןלעולם,האדםבין ,לאחר
-הודרבתעולםתמונתצייר'עוצר'בשיר

ךמ;ן p;:זר Q"ךבמילים:הירחאתבתארו

~ר Q ~~~~יר-::ז,ירים /ן~~~לת; 1~ןמ
לילואתזוכר'בוקרבשיר ,"ז:ו~~ךת~ל

השיריםשיראתהדהדצהריים'לתוךוצומח

"שובי :'גמפרקהשולמיתשלבדמותה
באחדונחזה-בך",שוביהשולמיתשובי

תיאר-הערב?' ר~~,-האחרוניםמשיריו

דומים:במושגים 1 ל-~· 1מחפרידתואת

רץאני /ך:~~מעליוצאכשאני"תמיד
שיר-מתוךהנצחיכעופרריצת-דילוגין;

 ,) 162עמ' ,'ו(כרךהשירים"

אברהםשלשירתומכלולאתלקרואמעניין
חיפוששלכהפלגהאוכמסעשלונסקי
והנפשהגוףשלוענותייסוריםממקום

אחדשלמה.מנוחהשלאלוהימעגןלעבר
גדולהאודיסיאההמבטאיםהשירים

אלהשאלהמן ,זוומרהיבה

~ 
~ 

c:::::: 

~ן
~ 

 1924תגו,ציונהשלונסקי,

אהבה,-הםבאשרהברואיםושארהבריאה

אליטרציותבשללהמתנגניםופריוןבשלות
 :)' T ' ,'ר' ,'צ' ,'פ'(

1 ל.ינ=~ v ~~רום oרוס 9 : 2!
-ךרךיוונים.וא??~ו .P~ו o~~רירוך;;,ידת
ושרב!

זזו

~ח:ןצות.זקןב

ה, vגז

~טל. i=נ P,=iגעלה v.ז
והז·מרהפביטהחיעלטלהר

 •: •:- : T • :- ••ז--

 ·יון Q 1 ~\·ךעים 0חי

צהרים
T -זז• 

שאהבז-וי.:בעירי:בשל:ןצהרים
T 1ד-' : T ' : ' T '.' -: • 

וכורעתהרההבריאהשכלדומהזהנהדרבשיר
להתוודעותרקעהואהלילהאםללדת.

המקדים""המשחקהואהשחרהאוהבים,

והשדייםהפטמותמלוטפותשבמסגרתו
מלווההגוףמןהזרעבוקעבצהרייםבהפנים.

האדמהמיטתעלהמתחוללהמשגלבזעת

האהבהאמירתהרקיע.אפיריוןפרוששמעליה
זכהוהיאכזמר-שלאחר-הפורקןהפהמןעולה

כתפילה.וטהורה

לעצבשלונסקיניסהמשיריושבחלקדומה
השיריםלשירמודרניתעבריתמקבילהמעין

לכנותשניתןהרגשולמיצוילריצויולהגיע

להמציאאולמצואקדושה.בשםהיסוסללא

החטיבהאתחותםהתשובה,

'ספרמתוךבלילה''סולמות
לעצמומציעשלונסקיהסולמות',

בנדודיואותוהמלוויםקוראיו ,ולנו
גבוה,סולםוהשמימיים,הארציים

 .0'סולםברזלהללשלובמילותיו
סולםבשמים.שראשומתוקן',

הארוךהטיפוסמקץנראית,האחרוןשמשלבו
הגאולה:שלמים,חייםשנמשך

... 1 ~ W ז:ויעף~ O ןו;נךז:וי:ל:
-ךקןם ?i~זגעד:ןו;נ~ו;נים

~ךיףז-Jי tp ל[!מ~ל.ךל~ןה~ל
~ tp יJ-זרועות,זw לi ~;:ן o .קןם

~ו;נים-ו;נק.ן Q~םז,Jבושך~ל
 !ס,לדםר:ן: 9ךיקנראש~.ביד:ן

O ~?~~רק ר~~זנט:ן םיW יף~
v בסזפהר.רךתלהq לום. 

:ןך~ה:

ך~יע:~ iJחו;;,ים o~ל
~יע:ן (i;;,ינות 90~ל
 i:~יא 9iJז;יך.נים o~ל

זp~יקות. o:ער~ת

1Q11 י(~יQ ל 9א
:~נופוש:ןבו.זיף

:~לופוק:~זpיות oך
ז:וק:ןן.~לו;נז,Jק:ן
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גין"ה"אוולוערשעל
לאהולהלאריהשלונסקיאברהםביןידועהלאמכתביםחליפת

פורתאלישע

[u כאןהמפורסמתהמכתביםליפת
שלונסקיאברהםביןבראשונה,

לימיםקשורהלאהולה,לאריה
הרבעון"אורלוגין",העתכתבייסודשלפני

 •נסקישלושלעינובבתלספרות,

הופעתלפנישנהכחצי , 1950יוליבחודש
 ,ונסקישלפנה ,"אורלוגין"שלהראשוןהגלידן
חדשעולהלאהולה,אריהאל ,והמייסדהעורך

עטומפרילתרוםממנווביקשמסלובקיה,
העת:לכתב

וברכה!שלוםלאהולא,לח'

אמנותספרות,לדבריהרבעוןעלקראתודאי

פליטת-קולמוס(זוהישמו"גליונות"ובקורת,

יצחקשל"גליונות" :שלונסקישלמאודמעניינת

נמשכה Iכזכור ! 1950בשנתהופיעעדייןלמדן

יצחקהמשוררשלפטירתועדברציפותהופעתו

ההוצאה)(ספרית-פועלים,פ".ש"ס .)-1954בלמדן

כוונתנו .בעריכתיתשי"א,מראשיתלהוציאעומדת

שלרצינימבטאלכלי(זו)זהבמהלעשותהיא

הפרוגרסיביתוהמחשבההחדשההעבריתהיצירה

בשבילשתכתוברוצהאניותרבות.אמנותבענייני

ללבן,הקרוביםענייניםעלמסהאיזוזהרבעון

מרשימותיךכמהקראתיוהזמן.האמנותענייני

המשמר"),ל"עלהיהשלימים(העיתוןב"משמר"

והטמפרמנטהבקיאות,מפניבעיניחןונשאו

לכתוב,לבןעםישמהעלהודיענינאוהדעות.

אתלקבועיחדשנוכלכדינושאים,כמהפרט

מיד.נאענניהראשונה.לחוברתממןהנדרש

 .שלונסקיאברהםבידידות

 , 1968-1918פרידמן>,<ליאופולדלאהולהאריה

כשדונות.וברוךמיוחדאישהיהסלובקיה,יליד
עיתונאי ,ומחזאיבמאי ,ומשוררסופרהיההוא

וביןהצ'כוסלובקיבצבאחינוךוקצין
בציורואפילו ,ונגןזמרקולנועןהפרטיזנים,

כשדונות".אלף"בעלאישבקצרהידו.שלח
האישעלולקרואלשוביכולים'הארץ'קוראי

יוני ,הארץ(מוסףקופלדליהשלבכתבתה
 ,-1949בהבקימסלולארץהגיעהוא ,) 199 7

הארציוהקיבוץמפ"םשלהתרבותואנשי
כדיאחריולחזרמידהחלוהצעירהשומר
קצרהתקופהלאחרשורותיהם.אלשיצטרף
משפחתועםהמשיךשער-העליהבמחנה
שםבית-שאן.שבעמקניר-דודלקיבוץהקטנה
"תיאטרוןוהקיםחדשניכבמאילהתפרסםהחל

בשנתהסביבה.בקיבוצי ,וחברתיפוליטיאזורי"
לאהולהעברכבר ,שלונסקילוכתב,שבה 1950

הראשוניםצעדיואתועשהלתל-אביב,

הצעיר.ובקולנועהישראליבתיאטרון

מיוחדקשרהיהשלונסקיוביןבינואבל
ברבים.ידועהיהשלאמוקדם,קשר ,ומעניין
 1939שנתבסוף ,לכןקודםשניםכעשור

סלובקיהבתוכניממש , 1940ובראשית
סלובקיה,יהדותהשמדתערבהפאשיסטית,

לאהולה,אריה ,-22הביןהצעירהנערהוציא
אנתולוגיהוחד-פעמי.מיוחדספרותיקובץ

לסלובקית,מתורגמתמודרנית,עבריתלשירה
כינסהואהזוהנדירהבאסופה"חמסין".בשם

מאותםהעבריתהשירהגדולישלם·תרגומי
השיראתהביאהואשלונסקישלומשיריוימים.

"מתפילותהנועזהארוטיהמחזורואת'יזרעאל'

לאהולהאריה

'מנחה','שחרית',שיריו:ארבעתעלביער",
ו'חצות'.'ערבית',

הוצאת ,"הדרך"בהוצאתלאוריצאחםםין
 ,הצעירהשומרתנועתשלציוניתספרים

בדפוסעותקים-1300בונדפסבברטיסלבה,
ספרים.הדפיסעדיין 1940שבפברואר ,יהודי

למשךונעלםנשכחהזהוהמיוחדהקטןהספר
ונתגלה.שבהאחרונותבשניםורקרבות,שנים

בספריותהופקדושלומצולמיםעותקים
שרוב ,בצערלהניחישבישראל.החשובות
שיריםהשואה.בימינשמדוהמקורייםעותקיו

במקורםנדפסוזhםםיןתרגםשלאהולהרבים
אתערךששלונסקיהצעיר","השומרבשבועון
השיריםביןשלו.המשובחהספרותיהמדור

אפשר , 1939בקיץהצעיר"ב"השומרשנדפסו

שלשיריהראשוניםהשיריםשלושתאתלמצוא
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'צפרדע' ,'םד'אלתרמן.לנתןnנר'םמבזת
 ,,,ששלביותרהמוקדםהפרסוםזהוו'כינים'.

ומוריםחוקריםיששעדייןמצר'ם,מבזת

מה,משוםולקשור'ממנו'להתעלםהנוטים
לתגובהאלתרמןשל Dםצר'מכות ,ך, ,rאת

אותםגםתרגםלאהולההשואה.אימיעל
מאודמוקדםתרגוםספקללאוזהולסלובקית,

 .כלשהילועזיתללשוןשלהם

tu,~ 
..... 

הראשוןהקשרזההיהשלאעולהאלהמכל
זה,אתזההכירוהםללאהולה.שלונסקיבין

שלהחורבןמלפניעודספרותית,הכרות
לשלונסקיוכשנודעהשנייה.העולםמלחמת

אתאיתרחידשהואלארץהגיעשלאהולה
שללבקשתונענהאכןלאהולה .הקשר

"אורלוגין"שלהראשוןלגליוןותרםשלונסקי,
הסיפורנושאהמוות","מלאךבשםגדולסיפור
כתבוכןבשואה.היהודיםהשמדתכמובןהוא

ב"דמוקרטיותהתרבותחייעלסקירהגם
אריה.ל.בשםחתםשעליההעממיות",

המובאונסקי'שלאלשלוהתשובהבמכתב
שלו'המסורבלתבעבריתלאהולה,מסבירכאן'

עיכוביםחלומדועחדש,עולהשלעברית
והרשימותהסיפורבמשלוחשונים

בתרגוםהאיחורעלמתנצלהואל"אורלוגין".
מסייםוהוא .קשייועלונסקילשלומספר
 , 1950ספטמברתשי"א,השנהלראשחגבברכת

הואלאהולהאלשלונסקישלהשנימכתבו
 : 1950ספטמברמאמצע
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"בשער",הספרותיהעתבכתב

שלהצעירההחטיבהביטאון
הפילוג.בטרםהגדולה,מפ"ם
התיאטרוןהעלה 1951בקיץ

כלעלהמחזה,אתהקאמרי
המחזה .שלובבימויויו'מערכות

לאהולהוהור.דפעם-30כהוצג
לעיתונותלכתובהמשיךלא

העתלכתבילאמאז'העברית
כלאת .העברייאטרוןלתולא

אלהפנהומאמציומרצו
וביים.תסריטיםכתבהקולנוע,

מתחיליםרב,באיחורוהיום,

החלוציתבתרומתולהכיר
בשנותהישראלילקולנוע
אתעזבלאהולה •שלוהראשית

לאחר , 1956שנתבסוףהארץ
קודםונפטרסרטיו'כישלון

ינוארבחודש , 50בגיל ,זמנו
סרטועלעבודתובעת , 1968

בירתבברטיסלבה,האחרון
סלובקיה.
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 !שלוםולה,לאהאריהלידידי

בפירושהרילמאמרך.מחכהאני

שאתהנדברנו

שעברלחודש-24בוכברכותב.

אישורעםיחד ,) 1950(אוגוסט

זה,דברהזנותיךסיפורך,קבלת

בניתי,ואניממך.תשובהואין-

ישהזאתובתכניתמסוימת,תכנית

ולנושאלמאמרךמסויםמקום

האמנותמסתגלתהיאך :שבחרת
ונו')התיאטרוןהשירה,(הספרות,

לתפקידהדמוקרטיתארץשל

בערךכךכילי,נדמההחדש.

השלםאנא,הנושא.אתניסחנו

 .בהקדםליושלחהמלאכהאת
לפעמיםבאוכשאתהמיד.וענני

לבקרני,מוזמןאתההרילת"א,

בידידות, .ובפרטבכלל

שלונסקי. .א

אריהשלמכתבו
לאברהםלאהולה

שלונסקי:

רב-שלונסקי .לא

שלום!

ב"אורלוגין"אלהמפרסומיולבד
כמהעודלאהולהאריהפרסם

וכןהמשמר',ביעלמאמרים

שלהרשונההמערכהנדפסה
הארץ"כנפות"ארבעמחזהו

שלאבאמתאניומתביישמכתבתךאתקיבלתי

המובטח.בתאריךהמאמראתלךלשלוחיכולתי

בישרקאומרתזאתאיןמצטדקאניאםאך

מוקדםיותרהרבמוכןהיההמאמרהאשמה.

בידועלהלאאבלהסיפורשלהתרגוםמאשר

מסיבותעבודתואתלגמורהמתרגםחברישל

למדי:אנושיות

דברשלובסופוחלתהילדתועייף,עסוק,הוא

ולאפעםלאלוהסברתיבמקצת.התעצלגם

הקבועבזמןמוכןלהיותצריךשהתרגוםפעמיים

ש-בזהנשתנההיוםהמצבבינינו.

אנימביןימים.כמהתוךלגמורליהבטיחהחבר

שלי-שלנוהסדרמאיסובלתשעבודתךהיטב

ציערתיכיסליחתךאתפעםעודאניומבקש

נעימה.לאלהסתבכותוגרמתיאותך

לאחלאפשרסוכותשעדליאמרו

ומבורכתטובהשנה

לבמקרבזאתעושהאניבזה

לאהולהאריה

18.12.1950 • 
חגיתד"רשלבאדיבותןכאןמובאיםהמכתבים

מכון ,נסקישלומארכיוןב,שגיגליהוד"רהלפרין
תל-אביב.שבאוניברסיטתכ"ץ,
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גבריםעלשיר
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באוניברסיטתיהדותולימודייידישמלמדתהלרשטייןקתריןד"ר
הופיעוותרגומיהשיריהלאנגלית.מיידיששירהומתרגמתפנסילווניה

מבחרלאנגליתמיידישתרגמההיאהרבית.בארצותמוביליםעתבכתבי

 ,> ln New York: A Selection , 1982 <הלפריןלייבמשהמשירי
 Paper Bridges: Selected <מולודובסקיקריהמשירימבחר

1999 , Poems of Kadya Molodowsky <, בעריכתוהשתתפה

 . Norton, 2000) Jewish American Literature>האנתולוגיה

 .> 1992סתיו<וושינגטון, KEREMהעתבכתבפורסם'מרץ'השיר
 Without a single answer :באנתולוגיהפורסםגברים'על'שיר

Poems of Contemporary Israel, ed. Ealine Marcus 
. 1990 , Starkman and Leah Schweitzer, Berkeley 
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לויתןעמוס

אירועיםספרים,מוספים,

לקרוסעלול

כלכלה,-בישראלהקורסיםהדבריםשארבין
 ,שרוןשלהכבדהרגלותחת-מדיניותחברה,
קורסתהתרבותובתוךהתרבות.גםקורסת

העיתונותובתוךהספרותיתהעיתונות

המשךדד':'עתרןגםלקרוסעלולהספרותית
בקשייםשהתקייםזה,כתב-עתשלקיומו

גםאיןעו.דבטוחאינו , 77שנתמאזמרובים

שרון.רוצההעםכיולהתריע,לזעוקמיבפני

ובגידהתרגוםעל

עליכםשלוםבספרכלולומענייןרבמידע
פועלים,<ספריתאחרוניאריהמאתחשדאבור

התרגוםמפעלאתהמסכם ) 2002עמ' 238

לעברית,עליכםשלוםכתביכלשלהגדול
 .בחייועשוריםמשלושהיותרהקדישלהם

שלאולהוקרהלהכרהלבסוף,שזכה,מפעל

מלחמותמעטלאלהןושקדמובנקללובאו
מספרוהממסד.עםוהןהאקדמיהעםהןשניהל

המחקרמאמריבושכונסו ,אחרונישלזה
והתרגוםהפרסוםמלאכתאתשליוווהפולמוס

מחידושיוכמהעללעמודאפשרשנים,במשך

שלוםיצירתשלמחדשבגילויההמהפכניים

העברית:קוראילציבורעליכם
והבידוריתהמסורתיתדמותהלעומתלמשל,

י"דגומימתרלנוהמוכרת ,יצירתושל

השחור""ההומוראתאחרונימטעיםברקוביץ',

עליכם:שלוםשלהמרה""האירוניהואת

"צחוקורקאךמוצאשברקוביץ'במקום

ופולקלור,הוויהיותרולכלהדעת",ובדיחות

החושפתחריפה,חברתיתביקורתאחרונימגלה

אירופיתהמזרחבעיירההיהודיהקיוםפגמיאת

חורבנה.סףעל
שלוםביצירתעשהברקוביץ'כיהגילוי ,למשל

 ,עיניוכראותוגרעהוסיף ,שלוכבתוךעליכם
את"מתקן"שהואתמימהאמונהמתוך

שלוםשלהמקורהשוואתמתוךשגיאותיה.
אחרוניהגיעברקוביץ',לתרגומיעליכם

של'שגיאותיו'ב"השבתהצורךבדברלמסקנה
חדש"בתרגוםכלומר ,למקומןעליכםשלום
 ,) 30<עמ'

תרגומיוביסודשעמדהעיקרוןחשיפתלמשל,

ולשפרעליכםשלוםאת"לעדןברקוביץ':של
המגמהחיתהזו .)םש(שלו"הגרוטסקהאת

רביםגםהסכימולה ,בשעתוהרווחת
שסברצמח,שלמהכמו ,הזמןבנימהמבקרים

פחותנעשהברקוביץ'בתרגוםעליכםשלוםכי
 .גרילוו

להשמיטברקוביץ'שנהגההשמטותלמשל,

לושנדמהמקוםבכלעליכם,שלוםמסיפורי
נעימים'לא'דבריםשםמשמיע"המחברכי
הווייתכאילו .) 31<עמ'ישראל"בניאחינועל

בעוד ,בתיאורמותרתוקודרתטרגיתחיים

 ,כלומראסורה.ומכוערתשפלהחייםשהוויית
ברקוביץ',י"דעליכם,שלוםשלומתרגמוחתנו

אתולשפרלשפץ ,לצנזרסמכותלעצמונוטל
שלוובמילותיוחמיו.שלהמקוריתהיצירה

 .) 33<עמ'נעים"שאינואת"להנעים

תרגומיו><וכןאחרונישלהחשובהגילוילמשל,
י"דלגמריהתעלםמהםעליכםשלוםליצירות

כמו ,יצירתומחציתכדיעדהמגיעברקוביץ',

וחמישהארבעים ,בוורשה"מנדל"מנחם

 ,) 1913 ('היינט'הייריבעיתוןשפורסמוהפרקים

כונסהשלאהיצירה,שלהשניחלקהשהם

שלושתוכן ,לכןקודםתורגמהולאמעולם
תזעיםכוכבים ,המבולהגדוליםהרומנים
שלאנוספותרבותגירתסרועודהדם.מוהתלת

כאן.נזכירן

בספרתשובהעליונקבלשבקושימהאולם
פחות:לאהמעניינתהשאלההיא ,שלפנינו

למפעללגשתמלכתחילה, ,אחרוניאתדחףמה

הרבהכךכלממנושתבעהזה,הגדולהחיים

מאמצים?הרבהכךוכלשנים
למצואנוכלזולקושייהמלאהשתשובהדומני
מיזמנואחרוניאריהשלעטומפריאחרבספר

 440 , 2000פועלים(ספריתלגבידהמועדמשל

משנתיים,למעלהלפניאורשראה ,)'מע

בספרהאחרון.ספרועםיחדשולחניעלושהונח
כבר-פלוגתהמתגלההואשבוזה,אוטוביוגרפי

ענדתשלא ,רדיקלישמאלוכאישחריף

קיבוצוראשיעםקשיםומעימותיםמפולמוסים
ומפ"ם,הקיבוץ-הארציראשיעםבית-אלפא,

עםואףחזןיעקבהנערץמנהיגהעםובעיקר

מדברהואבן-גוריון,דודוהיישובמפא"ימנהיג

שנייםנצייןמקומות.בכמהבהרחבהכךעל
לפחות:

הואוצורמת"זרה"שפההקרויבפרקראשית,

בתום ,-1945בההסתדרותבוועידתכיצדמספר

באולםשכונסההשנייה,העולםמלחמת
הופיעהבתל-אביב,דיזנגוףכיכרליד"אוהל"

קורצ'אקרוז'קההשואהניצולתהפרטיזנית

אירעאשראתבארץלקהללראשונהוסיפרה
יידיששדיברהרוז'קהבשואה.אירופהליהדות
ואמרה:פתחה

שלכם,ואמאאבאשיקיריכם,לדעת"עליכם
קרוביכםביתכם,בניאחיותיכם,אחיכם,
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עודאינםמאחוריכם,שםשהותרתםוידידיכם

באשעלו ,הושמדו ,נרצחוהםבחיים.

 .) 213<עמ' " ...הכבשנים

טראומטית.חוויהזוחיתהכימספראחרוני

התייפחויותמלווהדממהשררהבאולם

עצות.ואובדינרעשיםהיווהאנשיםחרישיות,

היהמעמדבאותופצעיהםעלמלחשזרהמי
לדוכןשעלהבן-גוריון,דודמאשראחרלא
במיליםדבריואתופתחרוז'קהאחרימיד

זרהבשפהחברהפהדיברהעתה"זההבאות:

פעםבתדהמההוכוהמאזינים ,, ...וצורמת

מיליונישלבזכרםקשהפגיעהזוחיתהנוספת.
סערהפרצהבאולםבשואה.שנספויידישדוברי

לאחר ,שלומסקנתואתלהרגיעה.היהשקשה
מסכם ,בן-גוריוןעםנוקבפולמוסדפיכמה

"לאלענייננו:חשוב,אךקצרבמשפטאחרוני
הזיכרוןברצףמטעםהזלזולבשלמעט

הבנגוריונית, ,'הכנעניותבשל ,ההיסטורי

שלוםכתביכלאתלתרגםבמחאהנפניתי

 .) 217<עמ'לעברית"עליכם

אבורעליכםשלוםבספרגםנזכרתזוסיבה
יותר:מכלילבאופןשםמנוסחתואףחדש

היאהתרגוםלמעשהשהניעתניחשובה"סיבה
נגדכמחאהמגדירהוהייתיאידיאולוגית,

 ...הציוניתההגשמהשלהמלךשבדרךהכנעניות
גלותשנותאלפייםעללפסוחהמדאיגההמגמה

שלממלכותוישרלולייניתקפיצהולעשות
<עמ'בן-גוריון"דודשללממלכתוישיבןדוד

ההואשבספר ,הקונקרטיהרקעזאתעם .) 6

רושמה.אתמגביר

עםבעקיפיןקשורהנוספת,סיבהחיתהשנית,

הדחףאתשהעניקההאידיאולוגית,הסיבה
גבשעלבדבריםהתרגומי.למפעלוהמעשי
משהוהמוזרשמואתלהסבירהבאים ,הספר

נכתב:לבגידה")מועמדשל("מיומנו

לבגידה""מועמדהכינוימןגזורהספרשם
 ,חזןיעקב ,הארציהקיבוץמנהיגשהעניק
נוקבתביקורתשמתחלאחרזה,קובץלמחבר

הקיבוץ-הארציהנהגתשלהאנמיתתגובתהעל
המעידקוריוזכהן.אהרןעלהדיבהבפרשת
שאכפהאווירהימים,אותםאווירתעלמשהו

העזאשראלה,דפיםכותבעלדברשלבסופו
עיסוקיודגשיאתלשנותאחרת,לחשוב

הפוליטיקהמןולפנותהרוחניים-אידיאולוגיים
הספרות.-נעוריואהבתאל

פרשתעלבדבריםאחרונימרחיבהספרבגוף
אלהלימיםגם ,אוליהיפים, ,כהןאהרן

אנשיםכיאומרהוא .עברנועתהשזהולבחירות

כאהרןהביטחוניסטילמיתוסבזמנוסגדושלא
אסוןהרתמדיניותבוושראו(וכמוהו>כהן

הש"בבעינינחשבודמים,לשפיכותהגורמת
 ,כזכורלבגידה.כמועמדיםאז)של(השב"כ

אדם"לפיו-1957בשחוקקדרקוניחוקפיעל

אףמנופה.מזוקקת,אסתטית,היאהקץחרדת

העולם""קץמציורפרטמאיירהעטיפהשאת
שורותבשיריםחסרותולאבושהירונימוסשל

היאהקרבבקץדייךשלההתבוננותמצמררות,

 ,,כאמורזהו(הריבהלהאופלצותללאשקטה,
"דומם").עתיד

לנומזומניםאפשרייםקציםוכמהכמה

קץ ,אקולוגיקץ ,קוסמיקץ :בשירים
המשותףאחרים.קציםמיניועוד ,אפוקליפטי

(המכונהשלנוהפלנטהשקיעתהואלכולם
השוקעים")."פלנטתרדיקליתבספרות
ואי-אי-ידיעההןדייראצלהשקיעהממאפייני

העולם,אתהמקיימותלסיבותבאשרודאות

בשיר ,למשל .קצואתעליוהמביאותאו

'תעלומות':

 (ו:
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ההוכחהחובתעליוזרהמדינהנציגעםהנפגש
חבר ,כהןאהווןנשפטבריגול",עסקשלא

דיפלומטעםשנפגששער-העמקים,קיבוץ
שלתחילתה .מאסרשנותלכמה ,סובייטי

בדבריםהיאזאת,בעקבותאחרוני","פרשת

הואכימקיבוצוחבריםבפניאחרונישאמר

הארצי",בקיבוץדברוועושיהש"באת"מתעב

התנועהמנהיגשללאוזניועדשהגיעודברים
בית-אלפאקיבוץבאספתשהופיעחזן,יעקב

לבגידה".מועמדשלקיןאותליו"הדביק
הענייןלוהכאיברבותשניםכימוסיףאחרוני

מילדותחבריוכיעללוחרהובעיקרמעט,לא
לחזןלומרעוזהרהיבוולאלהגנתויצאולא
חוזרהואלאחורבמבטזאתעםכאן","עד

עשהצדקהידידי:כלאומרים"בדיעבדואומר:
לפוליטיקה,עורףפניתשכןבזאת,חזןעמך

-השניםכלבתוכךשהדחקתמהאלונפנית
 ,) 124<עמ'עימם"שהצדקואפשרהספרות.

אםיודעאינישעשוע:שלבדרךאוסיףמצדי
"בגידה"שביןהגורליהקשרעלאחרוניחשב

ספרושםאתכשבחרל"תרגום",

-ידועלטינימכתםאולםהאוטוביוגרפי.
traduttore, traditore -:לבגוד,<היינו

תרגומוגםבצליללודומהבכך:עוסקלתרגם>
בעבריתואף translator, traitorהאנגלי

הרקה(היינו"מסירה"ביןקשרלמצואאפשר

עלמעידובוודאי"מוסר",לביןלשפה>משפה
"אםהאומר:התרגוםעלהידועהמכתםכך
מפעלועליפה",אינונאמןואם ,נאמןאינויפה

גם ,לומרבהחלטאפשראחרונישלהכולל

 .נאמןגםיפה,

השוקעיםפלנטת

דומםעתיד ,דייראשרשלהחדששיריוספר
האחד- ) 2003עמ', 64לשירה,קשב(הוצאת

יפה.אך ,קודרספרהוא ,ספריובמנייןעשר

תשובות.איןלמשטרה,כמולמדע,

בשאלהעסוקיםעודםהחוקרים

 .הדינוזאוריםנעלמואיך

נשייהכזאת,כליהלבאראפשראיך

מעטים?כהבעקבות

מוצקותלאעובדותפלפולי

שנהמיליון 65מלפני

להסתמך,קשהשעליהן

ומבול.מטאוריטיםכגון

שואהכלכמו

הסבר.איןלזוגם

נעלםאנחנוגםרבלאזמןבעוד

ופוחלציהםההםהדינוזאוריםכמו

בזכותנוידברשאולימי

אינטליגנטיותחיותיהיו

 ) 15<עמ'או

כליהשהביאהאסוןבחקרעוסקעדייןהאדם
ועדייןשנהמיליון 65לפניוהצומחהחיעל

שכןכללאממש.שלתשובותבידיואין
 ,כיליוננואתלהסביריוכלמי ,אנחנוכשנעלם

שיבואואחרותאינטליגנטיות""חיותאולי

פתוחבסיוםמסתייםהשיר ..."או"אחרינו'

"כמונאמרכברקודםבביתוהריתשובה.ללא
מלפנילשואהלאהסבר."איןלזוגםשואה/כל

כמובן,יש,זמננו.בתלשואהולאשניםמיליוני

מדעיים,חלקםהסברים,מיניכל

"מבול",מיתולוגייםוחלקם"מטאוריטים",
מספקים.אינםהםאבל

אי-הוודאותאתדיירמדגיש'האקלים'בשיר

במדעהחלוהטבע,החייםשלמכונןכעיקרון
הוודאותאי"עיקרוןובשירה:באהבהוכלה

 /:במהירותהמשתנהבאקליםשולט/
 ...באהבהכמו 1בפיסיקהאובמטאורולוגיה
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תוהובהכרחאינההתוצאהמודרנית".ובשירה

הנאהממנוגםמפיקדיירכאוטי.ובוהו

אי-היאהטבעבמחוות"היפהאסתטית:

"אי-ודאותמקרהובכלהוודאית",הבהירות
וכוכביםירחגורפתאותנו'/המפעימההיא

אי-איננונסבלבלתישהואמהבמסילותם,"

"כלהעולם:הדממתהחידלון'אלאהוודאות,
היציבההגדולה,הלהבהיודע:כמוני/שאהבמי

בלי/והצינה,קרח,כנדלפתע,/קופאתמרוח,

 ,) 22 • 21<עמ'פושטת"הפשרות,

אינו"העולםפילוסופית:אי-ודאותגםויש
האדם"חלוםאלאאינוהאל/והאלחלוםאלא
מקוםהתופסתתיאולוגית,ואי-ודאות ) 19<עמ'
תפילה','מעיןהראשוןבשירכבר .בספרנכבד
לרקיע/אתשהעניקלמי"תהילהשירשהוא

 ,) 9<עמ'צלול"אפייםצבעו/באורךאינסוף

כפולהאלוהותשלאפשרותעלנרמזיםאנו
אחר:בשירהמפורשתאחרים",אלוהים"וגם

מטחורים"סובלתאום,אח;ךאללאלוהים"גם

חתרנית,אנדרוגנית,אלוהותזוהי ,) 26<עמ'

קופץנקבהושד/ ... "והרסניתדו-מינית

גורל:הופלערלתיעל ...פניםבאלףממראה/
<עמ'החסר"חלקיאחרירודףאני/ימימרבית

לאישלעולםהקבלה.בספרותהרווחת ) 17

אחרא,סטראגםאלאטובבוראאלוהיםרק
קבליים,סמליםרווייםרביםשיריםרע.בורא

לעסוקמרבההקבלהשכןונוצריים,יהודים
אחרית-הימים:שלובחזונותקציםבחישובי

ישראלארץ /גלותאדוםגלותבבל"גלות
שלוש-עולמות/אלפישנים-עשרהשסועה

החזונות ,) 16<עמ' " ...רקיעיםותשעיםמאות

אפוקליפטייםסמליםבגדרנותריםאינםהללו

קונקרטיתפרשנותמקבליםאלאבלבד'
הרצליהבבל./אלברחהרמת-גן ... "עכשווית:

ביב.לתל/נהפכה/תל-אביבנזל.לגלותיצאה

 ,) 35<עמ'דק"עדנטחנוהירקון;טחנותשבע

ניסיוןבושנעשהדייך'שלבספרוהחידוש
אחרים.לעולמותהשוקעים"מ"פלנטתמילוט
לתקופתנו'/נוחם"איןלנונאמראחדמצד
אתבהלשרוד ) 27<עמ'נוח"תיבתלנואין

לך/כנפייםקנה ... "לנומוצעשנימצדהמבול:
בעתידגולהאתה, ...ברקיעיםלעופףשש;
אם ) 37<עמ'החדש"ביתךאללך/עוףדומם,

מרכבהאויחזקאל'של"המרכבה"באמצעות
הואשבעזרתוהחללשרכבמסתבר'אחרת.
הטובהואשבכיסי;השחור"הספרהואנוסע

(מודגשהשחור""הספר ,) 40<עמ'שבחלליות"

<אחריהאנושותשלהאסונותספרהואבמקור),

בראשביאליקעמדכזכור'קישינוב,פוגרום
הפוגרום>עלשחור""ספרשחיברהועדה

הארץ.מכדורלהינתקהדחףכוחאתהמייצר
המצב:עלדוחותמשגרהואהזההמסעמן

הבקענו/ ... /הסטרטוספירה.אתזנחנו"מזמן

עמ'יומי',('דוחשישי"רקיעשלאחרוןקרום

התפר;בקו ,"כאןממצאיו:עלמדווחוגם :> 43
שהגיעוונשיםשעיריםמצאנו/הכוכב,של

שמש/לעיןשמזדיינותאדם/בנות ...לפנינו/
 :> 47עמ'המקום',('כאןמיוזנים"סוסיםעם

לאאםבתוהומסעזהוכימתבררויותריותר

פנינואתרפאים.כוכבבשבי"לקחנובתופת:
 :> 48ביניים',('סיכוןודממה"שממההקבילו
לחיים.קשהמקוםהוא ) 49<עמ'החדש''הכוכב

בו'בטליםוהביולוגיההפיסיקהחוקי
ואבקגזענניפנים,מאירהאינההגיאולוגיה

משושיעם /תפלצתהואהזמן"גם .בושוררים
נדמהויותריותר ,) 50עמ' ,'א('זמניםשעות"

 .יותרגרוערקשזנחו'כוכבאותובעצםזהוכי
להן:פנים"ארבעהשםפוגשיםשהםהיצורים

שלוש"עלהולכיושור'אריהוקוף,אדם
ומסליו.מחליאשיבוט ) 53עמ'הימים',('מדברי

האדםנמלטאםגםכיהיא,הסופיתהמסקנה

שבילב"קצוויאחרת,לפלנטהאחתמפלנטה
חורקות"עצמותינו .יותרטובההיאאיןהחלב"

להתחמם"כדישירכותב"אני---בחושך"
נמלטלאמקרהבכל ,) 56-55עמ'('תחזית',

ההיסטוריהאתאליהמביאוהואמעצמו

"באנומהתחלה:בההמתחילהשלו'האנושית
ומזכרות";סדקיתאחדים,ודבריםאחת/שפה

בבלמגדלמסיפור ) 54עמ'הזמנים',('בין

 .ואילךהמקראי
אהבהמזמוריבאחד-עשרמסתייםהספר

אתמוחקת"אהבתנונאמר:בשביעיקצרים.

נאמר:ובשמינילאין",איןהטבע/ביןחוקי
בגילי"אפילואהבה/במפץהשחור;"החלל

השוקעים,מפלנטתהצלהאיןמשמע, ,) 61<עמ'
גדולמפץדרושאבלהאוהבים,בפלנטתאלא

זופלנטהלברואכדיאהבה""מפץחדש,

אחרים.שחוקיה

האובססיביהפיזי""הפה

מישוריאפרתשלהשיריםבספרבולטתתכונה

הקיבוץריתמוס, 2002 • 1997<שירים T'הפיהפה

עלאובססיביתחזרההיאעמ') 110המאוחד,

'הפההשירשלמים.ובתיםשורות,מילים,

שורותמעשריםמורכב ,) 103<עמ'עצמוהפיזי'

אחד'כלשורותארבעבניבתיםבחמישה
מדויקתחזרההןשורותתשע-עשרהכאשר

העשרים,השורהורקהפיזי""הפההשורהעל

החזרהעיקרוןשונה."המילה"'אחת,מילהבת
להרבותשמיותרעדבולט,כךכלזהבספר

שישאחת,בעודנסתפקואוליבדוגמאות
<עמ'רוצה''אניהשירלתוכנה.גםחשיבות

שורות,שלושבניבתיםמארבעהמורכב ) 15
נפתחותאחת>(למעטהשורותכלכאשר

הראשון:הביתהנהרוצה","אניבצירוף

שלי.אמאשתהיירוצהאני

אוזנךבתוךקטניםסודותללחושרוצהאני

הגדולה.הגדולה,

הדבריזרוםזריםלשפתילשונישביןרוצהאני

מילה.לאהנוזל.

'תוךוהשלישיהשנילבתיםגםישדומהמבנה
הרביעי:בביתקלשינוי

שלי.לפחדשתקשיבירוצהאני

וקווים.מיליםביוחורץחזקהוא

שהשירלפניזהאתלךלהגידלהספיקרוצהאני

להבין.יוכל

שירי-מיצגרבהבמידההםבספרשהשיריםאף

זהמסוגז'אנרבכלוכמוושירי-משחק,
שונותבווריאציותעליהםוחזרהמשחקי-מילים

ברורהרישלו'הסגנונייםמהאמצעיםחלקהם
לעיקרוןמעברחורגתכאןהדומיננטיתשהחזרה
גרידא.הצורני

מיניותלאורעתהזההואגםשיצאחדשבספר

עמנואל<עורך:פרוידזיגמונדמאתואהבה
הבאהבפיסקהנתקלתי ) 2003עובדעם ,ברמן

"אםהאהבה"):חיישל"הפסיכולוגיה(מתוך

בראשלהיותאמוריםהאהבהשלהאובייקטים

גםלהביןנוכלאזילאם,תחליפיםובראשונה

 ...אותםהכוללתהסדרהעיצובאת
שמופיעדברשכלאותנומלמדתהפסיכואנליזה

מופיעתחליף,כחסרפעילבאופןמודעבלא
לסדרההתמוססותותוךקרובותלעיתים

בעצםמחמיץתחליףשכלמשוםאינסופית,
 ,) 132<עמ'הנכסף"הסיפוקאת

פירושלערוךבסמכותי>(ואיןבכוונתיאין

דומניאבלמישורי'שללספרהפסיכואנליטי
מונחיםלכךהחומריםמתבקש.כזהשפירוש
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הראשון'החלקשירירובממש.השטחפניעל
הםהשושנה")לפריחת"מחוץ(הנקראלמשל

לבטאמיטיבהאם.היאשלהםשהנמענתשירים

אמי-;אינך;"אם :'םא'בשםקצרשירזאת

את?"-/איפהעמיאינך;/אםכן/?אתמה

 ,) 14<עמ'

חזרהמקום,באותופרוידשמצייןכפי

לעיתיםמסתירהרוויה,יודעתשאינהאינסופית

שמישורידומה .לומרמעזיםשאיןדברגם
ואףבשיריה,החזרהשלזהלתפקידמודעת
היאלמשל' ,'ץע'בשירמסתירה.שהיאלמה

על;חוזרתהמעיקה;"שלדירתוכימציינת
'הים'בשיר ;) 43(עמ'מבעית"באופןעצמה

איזהעללחפותהואהגלים>(שלהחזרהתפקיד
מעודגלים;להוליד ... "שקט:ולחוללאי-שקט

 .) 60<עמ'שקט"מאישקט;ולחוללגלים/

מפורשות:אומרתהיאסדרתית''כותבתבשיר

אני

סדרתית.כותבת

סדרתיתכותבתהייתילאאם

 .סדרתיתרוצחתיתייה

סדרתיתרוצחתהייתילאאם

סדרתית.שוכבתהייתי

מהם,"פוחדת"שהיאדבריםכולםאלה

לבד /"יושבתהיאהשיר'שלבסופוולפיכך'
 ,) 72(עמ'בחדר"

להמאפשרתהאובססיביתהסדרתיתהחזרה
שפיותזואךשפיותה,עלמהבמידתלשמור
גבולאתעוברתשלעיתיםאלימות,טעונה

עוצמתבכלבראשך"הלמתיהשפיות:
הלמתישפיותיעוצמתבכלשפיותי./

עוצמתבכלמותיאלקפצתי / ..בראשך.;,

אלקפצתישפיותיעוצמתבכל /שפיותי.
 ,) 83-82(עמ'מותי"

במהעצמה,בהטמוןאפוא,המפחיד'הסוד

אתלפגוש"תוכלושאיננה:ובמהשהיא

המפלצתלפי /להיותשיכולתיהמפלצת
(הנקראהשיראתהחותמתובשאלהשאינני",

 ,) 88(עמ'אני?""מי'חידה')

הללובשאלותלטפלמיטיבהמישוריאפרת
אתמנצלתאףהיאמסוימיםבשיריםבשיריה;

אניזאת,עםוירטואוזי.באופןהחזרהעיקרון

אתמגבילכל-כךהסובייקטיבי'שהנושאסבור

להיות,היהשיכולהעניין'ואתהשיריעולמה
בספרה.

פרדוקסאוכמוססוד

שלהביכוריםספרהכמוסהסודשלסודומהו
אחרונות(ידיעותגורליצקיאיליהוותיקהשחקן

חליפתסודזההאם :)'מע 188 , 2002חמדספרי

 ) 1204 • 1135 (הרמב"םבין(הבדיונית>האיגרות

מושנהנבוכיםמורהשלמחברםהיהודיהגאון
החכם ) 1198-1126 (דושואבןוידידותורה

כתבישלהנודעוהפרשןהגדולהמוסלמי
הזמניתההתאסלמותסודזההאםאריסטו?
למות";או("להתאסלםהרמב"םשלמאונס

קנאירדיפתמפחדמשפחתוובני ) 62עמ'

זההאםלמרוקו?מספרדבכורחםהמווחידון

שלליועצוהרמב"םשלהחיתוןקשריסוד

וארץ-ישראלירושליםמשחרראלדין'צלאח
אחותואתלאשהנשא(הרמב"םהצלבניםמידי

חרוזיושלעוזרועוזיאל'הואמעלי'אבו-אלשל
צלאחשלהקרוביועצופאצ'ל'אלהגדול
הרמב"םשלאחותואתלאשהשנשאאלדין'
הדעותסודזההאם ?) 129עמ'מרים;

הכופריםהחכמים,שנישלהפילוסופיות

ועונשבשכרפרטית,בהשגחההמתים,בתחיית

האמיתיתדעתםאתמסתיריםאךשמים,מידי

תסכים("הןהמדינהטובתמפניההמוןמעיני

הכרחיות,אמונותישנןכיהחכם,רעיעמי

כמובמדינה,החייםשלהטעםמןהנחוצות

בתחייתהאמונהוכמו ...בהשגחההאמונה

הטובעושיםאינםהאדםבנירובכי ...המתים

באשרהרעמןנמנעיםולאטוב,הואבאשר

אויענישםאשרלממשלזקוקיםוהםרע,הוא

פיעלהאל'שלההשגחהלכן ...להםיגמול
 ?) 115עמ'היא";הכרחיתהעממית,האמונה

כלפיחשיםשהםהמשותףהבוזסודזההאם
מזההכלאם""אנשיהקהילות,שבשתיהקנאים

"תורתםאתשהפכומזה,הסכלים"וה"רבנים
 ?) 169עמ'הבריות";אתומלסטמיםאומנותם

הגדולותהדתותשתיביןהקרבהסודזההאם
 ,ולידאלאבו<"אחימיים wההעמיםשניובין

מוחמדודתמשהדתאחים.אנו'אברהםבני

לומדיםחוכמההיכלבאותו .לזוזוקרובות

עמינו":שלהרוחיצירותומחבריםדעתאנו

בספרד?הזהב""תורבימי ) 109עמ'

הרבהאיןהבדיוני'האיגרותסיפורמלבדהרי
המכתביםברומןגורליצקישמביאבדבריםחדש

רושמםאתבוודאי'מגבירים,הםכיאםשלו'
דבר"ב"אחרית .מכברהידועיםהדבריםשל

חושףהואהמחבר'התנצלותמעיןשהיאלספר'

~ 
~ 

.==: 
=== ~1 ~ 

לכתיבתו:ממניעיוכמה

מימוןבןמשהרבנולפניכם,אני"מתנצל
המפגשעלדושו'אבןואליואלאבווהחכם

נבראלאהיהשלאמפגשביניכם,שערכתי
אתלהפראותיהביאמה ] ... [במציאות

אותםאלהססני'קל'געגועאולישלוותכם?
חברתייםקשריםנתקיימושבהםהזמנים

טבעיכהשהיהמהוערבים.יהודיםביןורוחניים

בלתיכמעטורחוק,זרהיוםנראהבעיניכם,

אליכם,געגועביישואוליהדעת.עלמתקבל
אנשימהרבהחייכםבאורחהייתםשוניםשכה

עללפניכםאנימתנצל ] ... [בימינודת

האםהזה.הדמיונילדו-שיחאתכםשגלגלתי
שהלכתםאחרישניםשמאותאזשיערתם

בחשכתחבוייםבכם,אנונסתכללעולמכם
אלינוששילחתםהאורקרניעלונתפלאהעבר'

חוכמתכםאךאינכם,אתם .הזמןממרחקי

 • 179(עמ'נצח"חייההחוכמה, ,עימנומצויה

181 (, 

תורלאותוהםכן'אםגורליצקי'שלגעגועיו
והבדלים.פעריםעלהמגשרתחוכמה,שלזהב

עלמונחיתהיאואםאחת,היאהחוכמהאםכי

לאשוניםאדםשבניסיבהאיןאחד'שכלידי
אלאפתרונן.ואתבעיותיהםאתבעיןעיןיראו
הספרעלבסקירהבמדורנו'קודםבסעיףשכבר
החשיבהכיראינוהסערהבעיןיהודיתתרבות

הדתיתבההחשי(ואףיתהפוסט-מודרנ

 ~~ 42בעמ'~~המשך
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עלישאתיזאנא
דורמשחמאנגלית:

ודלה

-ע.ד~יתחיא~ע;לם 1יןד ry;iJס~~ןהש;ן 7
ע.ד~ית. ה~י~~כ;~לש;ןלי 1 ר~~~ 1~לז;נלים

-ז:יי ry ~?ט 7PiJ~ןז;נין ry-תי~~;כסן~הליה;tיך~ם~ןמ;~ים,~ב;ת
 ?בערביתז-ופל;תעיניכם,בנבכילחפש,עלינגזרע 1מז

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

ל;לה.עלב;~ה 1ע;ןננןים, 1קרכ;~~ןיו ,ן 1 נ'~~

סע.ד~ית. , ;ל~ ת~ך~~ iJ ,7=פן~ר iJף 1~ר 1.ןהסה,

צ;ע,ק:א 1העסה 1 ל~~ ?לא.ע~?ט: 7יב ?V~קז;ני
~ע.ד~ית.ז;זחלים~ךקדקלם ,ףי~;ל~~~~תט?ל.ר iJ~;ןסם,

לע;לם::פ;tןבדךרישד 1מ ry ~ת 1;ל iJז;נן

סע.ד~ית.~ל~ליש ryפ;ת 7ח; ijזpךים ij~יןנכע;רו~ן~ם

 .ן~~דנ:וקדתה w .ע~א 1הם, 1סמסדקיע
~ע.ד~ית. ם~~? 1ל 7 ~~ח ,~רר 1~ךע~ז .ת;פ:;לס~בא 1~הל~םא;~ר י~~

~זאת:ע.די~ה~לי~ד~:הר;ת, 1ז;ני~:ט~ת 1כ;~tיע,ר
סע.ד~ית!~ל,זס;הער /o ~נןים 1קל~ט?ז;נירייםרדידים

iJ ל~ש א~~ך~ן 1ק~~~ V? םי~;~בים. 
~ע.ד~ית. ר~~~~ם w:pעסה, ת~~~חל·ס:פ , ן.?~

:p יר ,ת~~ל;ך~הtת 1חט?ז~iJ ~ 1T 1ךןאח;ת 1~ת,ז~ר;ת : 

WiJ ע,ן~ית.~ל~ק~רים ,ק~א~ג;ת, 1~ר ;ל~~יד;ת

iJ ~ f ןת 7מ;ל;:ש. , ל~?~~~ינ;ב 1שר;ן-
w ל~רז ת~~ל 1~ןנן~ל 1ז;זנ :ר~;א~אם~;ry ~ 1ii ע.ד~ית.ת

-נ:וים 1ע,ב:ע,ר;ת 1ז:יךא ,:א~יןכ;~דיר~ז:יים 1~סי ם;ק~~
:piJ ע.ד~ית.~ל~י~ןם 1ש~ין~ליל.~ףןבא 1סה~ר

יפ;ת.נשיםשלשמל;תראיתי ,עזפיחיהה ,אניגם
-:-• T - • -• T • T : י.• • T T 

בע.ד~ית.נז;רית ,תר.~~ ,ף;מ~ ש~~ , ר~~ iJ~ל~ת~ןהץ 1ךח

-~אחיד ע~?ט~~הלסםל;~רז;נ~~יים Vi ק~~הם
iJ קV? ע.ד~ית. "ד,ע" ,תי~ך~~;כב" 1"ס~הש; 1~ר : 1יב~

כבודשלמקוםלעצמושנקהעלי'שאהיןאנא
למשפחהנולדהחדשה,האמריקאיתבשירה

לימיםבקשמיר.וגודל-1949בבניו-דלהימוסלמית
לפילוסופיהדוקטורתוארוקיבללארה"בעקר

קובציפרסםפנסילווניה.שלמאונירבסיטת-המדינה
ספרותיים.ומענקיםבפרסיםוזכהאחדיםשירה

באוניברסיטאותספרותלימדעלישאחידאנא
בזההמובאהשיר • 2001בדצמבר-8בומתשונות

ב-אורשראהעלישאהיןאנאשלמקובץלקוח
1997 , 

המזרח,בספרותלירישירשלתבנית-"רזלה"
בדרךונושאההשמיניתבמאהנטועיםששורשיה

פירושקרובותלעתיםהמתפרשיםויין'אהבהכלל
דו-בתיםתריסרעדמחמישהמכילהמיסטי,

ולילהמג'נוןחרוז.לאותונדרשיםשכולםשורתיים
הערביתבשירהואהובתואוהבשלטרגיותדמויות-

הראשונהההברהבהדגשת"שאהין"הקלאסית.
המשורר.שלמשמותיואחדוזהו"עד"משמע

הואהמונחשלפירושוהשנייהההברהבהדגשת
הרוצחים-מתעטריםשבוהתואר"מארסיו",

שניתןהשם-~~יןההפלסטינים.המתאבדים
צורהשלראשיתההמזרח:בספרותפורמליתלאודה

-6הבמאההטרום-מוסלמיערבבחצי-האיזו

 •לספירה.
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 2002ג'נין ·ג'צייו
צביבןבמכי
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~ -== ==-~1 ~ 

$ 
~ 

כוונות

ג'נין?"אתמכיר"אתהאותי:ישאלואם

הכוונות"דרך ,ודאי ,"כןאענה:אני

 .הזמןאתמצאנולאאבל
ישלזמןהזמן,אתאין"לנואומר:הפלוגה,שלהאינטלקטואל(וטוני,

אותנו)"

פושטק

סמרטוטית,גופייהמפחידה,תספורתהיתהלפושטקיםבשכונה,

ורוגטקה.

היתהזו-פושטק"איזהכמומתנהגאתה"מה .גנאימילתהיתהפושטק

ונדירים.קיצונייםלמקריםרקשמרהשאמימאודחמורהנזיפה

רוגטקה.היתהבסתרליגםהאמת,

שורקיםבלילותמסתובביםהיוהפושטקיםכיפושטק.הייתילאאבל

לועגבצחוקומצווחים

הרחוב.פנסיאתברוגטקהמנפציםוהיו

היוונועזים,מחוצפיםהיותראתמרגיזהיההשכונהמתושבימיאם

בסכנה.המכוניותופנסיהשכונהחלונות

לצלוףכן.רוגטקה,להחזיקרחוב.פנסלנפץדבעתיעלהלאמעולם

ההעזה.גבולהיהכאןפנס?לנפץאבלכן.ריקים,בפחים

פושטק.הייתילא

גימלןצייד

בהידורלתותחכוונותתיאוםהתותחניםכלערכולג'ניןהכניסהערב

במקלע.יתבצעהירישעיקרידעתיאבלאני.גםרב.

פוגעים"המקלעיםאיפהלראות"חייביםלמ"פאמרתי"ערן"
 •אמרמקום"כבר"נמצאעסוק,מאודהיההמ"פ
לירותעומדשאניידעתיהמקלע,פגיעותאתלבדוקחשובמאודליהיה

-השוניםבטווחיםפוגעהמקלעהיכןיודעשלאותותחןבנוי,בשטח
מפשע.בחפיםיפגע

פעמים.כמהשאלתילמקלע?"כוונותתיאוםנעשה"מתי

לכניסה.מוכנים ,העירבמבואותעמדנובלילה,וחצישלושבשעה

-הפנס"אתרואה"אתההמ"פאמר"נמני"
היום.ובכוונתהארטישוקבכוונתהתבוננתי"רואה"

אותו""תוריד

לעברלירותהיאבחשכההמקלעפגיעתאתלבדוקיותרהטובההדרך

מואר.עצם

אלפיותעשרהחמשעברוהנותניםצרור.ושחררתיעל""צלבשמתי

פגיעהכלעכשיוצריך.לאאנימזהיותרלמטה.אלפיותושניימינה

 .בולתהיהשלי
איןמטרמאותשלוששבטווחיודעהמ"פדולק"עודהפנסלמה"נמני
יפספס.בפלוגה,התותחניםבכיר ,שלושהתותחןסיכוי

עברוהכדוריםצרור.וסחטתישמאלהאלפיותעשרהצלבאתהזזתי

מצוין.לפגועיכולואניטעותשאיןידעתיהרחוב.מפנסאלפיותחמש

ערן.תמהמשהו""קרה

כלכמהחשבתי(מידהסטייה"איפהיודע"אניעניתיטוב"הכול"לא,

סוטה>העניין

אני ,מאירעדייןהפנס-לעצמיוחייכתילעירהכניסהלערבהמשכנו

פושטק.לא

ערמומיותתמימות

ערמומיות.תמימות,שונות,בצורותמוסוויםמטענים.זרועההיתההעיר

דברבכללירותהקפדתי ,אותוופוצצתיהראשוןבמטעןשיריתילאחר

 ,רוכלעגלת ,במקומולאשהונחפח-זבלחשודה,מכונית .למטעןשדמה
 ...אחרים.מגווניםוחפצים
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אויב.אהרוגשלאעלישתתפללמאשתיביקשתילמבצעשיצאנולפני

לאלרגע.אהססלאהפלוגהאתשיסכןמימולייעמודשאםידעתי

כזה.מצברציתי

ביקשתי.המבצע.ערבערביתבתפילתגם

התכוונתי.

השתדלתי.גם-התפללתירקולא

פושטק.אהיהשלאלהתפללשכחתי

כוונות

מנהלמחונכים,ילדיםלשלושהאבאושמונה,שלושיםבגילכמעטכך'

לפושטק.הופךבמקצועו'ספרבית

 •התכוונתילאלעצמי'ואמרתי
לטוב.והתכוונתיחלמתיתפילותיובכל

כוונותיו.עליספרלאכוונות,דרךעירלראותשבאמיאבל

בגמראכתוב

 2ישן"ביןערביןמזי,דביןשוגגביןלעולם,מועד"אדםבגמרא:כתוב

חרציות

מרבדיואתבאחתפורשמוותר.לאהאנשים,כמוהאביב,השומרוןבצפון

המאיים.לקיץחרציותבאלפילשוןחורץומתגרה,הצבעוניים

הס~ך.יגילאומרמשימה"שינויוקיבלנובלגן"יש
שלבג'ניןהמשימה.מהליאכפתלאארטישוק,מארבשללילהאחרי

המתאפשרת.היחידההתודעההיאההזיה 2002אפריל

למקום.הגענו

בזמן.

גלגלים.כיסאמולעמדוטנקיםושנינגמ"שיםשלושה

מאו.דגדוללבן.דגלעםמוטמחוברלכיסא

רגליים.קטוענכה,גופתמוטלתהכיסאעל

הימנית.בידורקכדוריםפגיעותשמונהלפחותספרתי

יגיל.אתשאלתי "?המ"

 11 •בוירוהפלח"ןאזהעוצראתהפר"האיש

סתמיותבהןחיתההנכה.שלבפניוהתבוננתיהטנקלכוונתמבעד

לעשות.מהואיןשזהמהשזהידעכאילוגדולה,

אכזבה.שלמבעקצתגםואולי

עליו.היושבואתהכיסאאתשיבדוקלחבלןלחכותנשארנו

עלהמבעאתלפרשלהמשיךוניסיתישוקולדחפיסתלעסתיבינתיים

מדהים.חרציותשדהשלרקעעלהמוטלותה;כ~ים

הידועיםהמבוקשיםאחדעלבוקרבאותוהתריעשהמח"טהתברריותר(מאוחר

חשבוהפלח"ןהתאבדות.פיגועלבצעשמתכווןגלגלים,כיסאעלנכהבג'נין,

לגלגלהמשיךהנכהאותו.לעצורכדיאזהרהיריוירומבוקשבאותושמדובר

ממולכד.שהואלכולםברורהיהואזהכיסאאת

נכה.)בסתםשמדוברהסתבריותרמאוחררק

לנוע.המשיךהנכהמדועלהביןימיםשלושהלילקח
לבשמתימקום,באותושובוכשהייתינכים.בכיסאיושבשליאבאגם

לעצורניתןלאבמור,דהואכאשרהשביל.במורדחיתההכיסאשתנועת

באחת.גלגליםכיסא

כפפות

טלטל.טלטל.כיסא.תפסהרובוטרובוט.הוציאחבלן.בא

נפל.הנכה

נפל.הכיסא

חבלן.יצארובוט.החזירו

כפפות.לבש

 .שאין-סימן .גררבדק.בגדים.גזרמספריים.הוציא .טלטלבדק.
גופה.השליך

הגופה.עלהשליךכפפות.הוריד

חזר.

 •בינחרץעמוקחריץ
רעים.לוהיושהחייםאחד'אדםמוטל'ונשאר

הכביש.בשולימושלך'ובמותו
החרציות.מרבדלמרגלות

 3רחמיםכיסא

לבן.דגלומעליוריק.גלגליםכיסאציירתיקופסהשלמכסהעל

 " JENIN 2002 "לועזיות:באותיותרשמתילמעלהוקצתשמאלמצד
באסו"ם.תליתי

שתקה.הפלוגה

הורידנשבר'שלאראהבכוונה.בשלטנתקלהחוצה,בדרכושמעון'
שנרגע.עדלבעוטעודוניסהלו'נפלאבלעו,דוניסהוניפץ.בכוח
אחדעלהכיסא,שלהציוראתגיליתי-החוצהבדרכי-שעהלאחר

 •נופץשלאהשברים

אתלרמוסמהגדודפקודהקיבלנומשימה,לאיזובדרכנואחרי'יום

נכה".שלכיסאהיהשזהיבחינושלא"עדהטנקבשרשראותהכיסא

 4לשונו"כלביחרץלאישראלבני"ולכל

שדורסים.אחריזהאיךלראותרוצהאבלהפקודהאתאוהבלאהנהגירון
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בחזרה".יורהאני-עלישיורה"מיענה:לתמיהתיסרבנות.
הפיגועיםלגלהסיבהעללשוחחבקשותירבים.אפיינהזושאמירהדומה

אללחדורהצליחלא"כיבוש"המינוחצוננת:בתגובהנענוהפלסטיני
לוחמימולשעמדו ,הסדרבלילהפיגועומראותהמבצעבעתהשיחמרכז

 .מורכבותהבנותמנעוהפלוגה,

 ג::
~ -== === ~1 ~ 

אחת.פעםדורס

כיסא.היהשזהרואיםאבל

עודדורס

נכה.כיסאשזהלדעתעדייןוקל

מימיןועוברומנסה,ושונה,ניוטרל,עושההכיסא,עלהטנקאתמסובב

ושוב.ומשמאל

היש.אתלהסתיריכולותלאפלדהשלטונותוארבעשישים

שם,שוכבתעדייןהנכהשגופתהבחנתיייאוש,לאחרמשםכשנסענו

 .דינוחורץ ,לשוןחורץוהחצוף,העיקשהאביברקעעל ,כךסתם
 •חרציות.מיליוןשלנהדרמרדב

ג'ניןחתולי

הבהרה

ששתמלחמתשמאזדומהדופן.יוצאלקונסנזוסזכהמגןחורבתמבצע

זה.מעיןפטריוטיזםנחשולעברלאהימים

אתתואמתזומפלגהחד"ש.למפלגתלהצביענוהגהטנק,נהג ,ירון

בחשבוןלהביאסירבהוא ,הברורהפוליטיהצדלמרותהמדינית.השקפתו

יותר.עמוקרובדנוסףלאווירה

אישהמח"ט,הפלוגה.חייליעםלשוחחאחדיוםעצרהגיזרהמח"ט

להשיגניתןשלאלהוכיחהיאהמבצעממטרותשאחתהסבירונעיםרהוט

 .••מישלאלימותפירטלאהואבאלימות.דבר
הובררהאחרונותהשניםבעשריםברור:היהשבדבריוהמסרתתאך

כתוצאהרקנבעושלהםההישגיםכוח.רקמבינהשישראללפלסטינים

אלא .כזושפהרקמבינהבאמתכנראהישראלואלימות.כוחמהפעלת

מגבלות.איןזושלנוסחהחשבוהםאחת,טעותחיתהשלפלסטינים

שניתןלהבהירשישקמאית,תודעהבמין ,הביןהישראליהאזרחיהציבור

לשיטה.גבולישהכול,לאאבלבכוח,להשיגאמנם

ועקרונית.נוספתמבטנקודתלהוסיףהראוימן

המ"פהסירוב.רעיוןעלעימדדיברתיהמ"פעםשליהסיכוםבשיחת

 •בסדרחיתהלאפקודהאיזולהביןביקש
 ,שביצענוהפעילותכלבמשךמאוד.קשההיאבקשתושלהמשמעות

מעבדותלכידתמוסרי.בלתיאוחוקיבלתיהיהלאדברששוםדומה

ומחייבת,ראויהמשימהחבריובעיניבעינינראתהמבוקשיםאוחבלה

אכיפתאפילוהפקודות.אתלבצעושמחנואלושרגמומהאתראינו

מסייעהעוצרכמהעדידענושהריהכרחית,פקודהלנונראתהעוצר

הפיגועים.ומתכננימבצעילכידתלהמשך

ג'נין""חתוליהקטע:נכתבשציינתיהדבריםכלרקעעל

עגמומי.תיאוררקבעד,ולאכנגדלא

טובהנשמה

שניהעמידושמן.מחבתגזייה,התקיןישבארגז.הציבהרס"פאורן

וסלטים.לחמניותחמוציםגםבשר.ארגזי

לחמניות"ישסלטים,תיקחוחמים,שניצלים"ישצעקכולם""לבוא
בטנדר"יששתייה.פחיות"הבאתי

לטובתמשובח, 4X4,מאגנוםשלוהטנדראתהקריבטובה,,נשמהאורן

אתמזרזמטגן,חשיבות,ורבמרוכזיושבהיהכעתהפלוגה.רווחת

 •ממעשיוליהנותגחהפלו

 .לעבריהתבדח 5בד"ץ"כשרתאכל"תבוא
שותק.רעב.עייף, •העוצרלאכיפתמסיורחזרתי

אוראךהבשר.מצבאתבדקוליאור ,אמרתיהיטב"עשוירוצה"אני

דלוח.היההמנורה

חריף.ברוטבושובשובטובלמנומנם,לועסבפינה,ישבתי

בעיקר-אזרחיםששלחוממתקיםערימתהתרוממההאסו"םבפינת

ילדים.

קרא.חלבי"לאזה ,אחי"קחממתק.לעבריהשליךבחשכהמישהו
+-
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יוםעודאפלה

ועוד.

מנומנמים.אפלולייםבאוהרהוריםכליאות.נגסתיונעים.רךתוכווופל.

היום?ראיתימה

יום.כלבתוםהמעשיםסיכוםלערוךשנהגוצדיקיםהיוחשבתי:

היום,האםאבל

תום.היהבמעשים

כעס.הגיע

הוופל.אתוירקתיממקומיקפצתי

ליאור.התפלאטוב?"לאהשניצלקרה?"מה

וופל"שלחראאיזה ,דברשוםלא,"לא

שיקרתי.

עוצר

לחוש.אפשרלראות.אפשרעוצר

 6 •להביןכדיהמדמהכוחצריךאבל

הראשוןביוםבג'נין

דוכנים.בתים,חנויות,רחובות,מראה-הכוונתבעיניתהעדשה

האם

בפנים?מישהויש

החלונותואוליולשםלכאןצריחמצודד

צלליתאראהואולי

דמותאולי

שכידועהזמן

 9הגעגועתשוקתאלאאינו

אילם.בערבולהכולטרף
 ! Oבעומרלספוריוםאיזהזוכראיני

צורהאיןגם

חומר!!ואין

שקטעיוורוןיש

עוצר.ויש

תמיהה

חיים?שלזהרוראפילואיןמדוע

פתאום.דבר-ימיםכמה

התחיל.

וקצת.

קטנות.אחת.ועודאשפה.שקית

הבתים.בצד

מעט.סימנים.

 :השקיותקריצת
זבל"ישחיים,שיש"היכן

ואחרי

אחריועוד

ואין

גוף

הגוף.ודמותולא

בתצ"אאוחז

מתבונןהיטב

ואנשיםמכוניותכאןהיו-הרי

חיים.אמצעשלעצומהושקיקה

המהמםהריקמולאלנדהםשוב

הדומםהרחוב

 .התותחןשבעדשת
מדמם?)בי<ומה

ויודעמנוסה

ושביתותתברואהמעובדי

מאוד:תמהתי

כאן-אשפה

היכן?-וחתולים

וחתוליםלחם

פחעליושבחתולאיזהורק

מתנשאתחתוליתבאדישותמתבונן

הורי.בביתהיהלחםהרבה

היה.אופה-אבא

לזרוק"אסור"לחם,אמא:אמרה
 12מדברת,שבירקנאווידענו

בחלב.הרטיבההלחם,שאריותאמאלקחה ,כןעל

החתולים.שיאכלו

 sהברזל.ברכב

חולפיםהימים

לילהעוד

בחצרנוהתקבצווהרבה

לחםלאכול

ובתמורה

 13הנחשיםמולנפשםלחרף
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הארוכיםהאפורים

אביבתוםמדישהיו

מבעתיםמגיחים

החרציות.שדהמתוך

בג'נין

החתולים?נעלמולהיכן

באין

לילדים.מזוןואיןמתקלקל.החלב-חשמלובאיןהאוכל.-מאודחסר

סחורהעושים?ומה-זורמיםמיםואיןלתינוקות.סיסוליםגםואין

מהובאין'לחולים.וטיפוללזקניםותרופותלכבשיםומרעהנרקבת
עושים?

 (ו:

~ c:= 
~ 

~1 ~ 

חרפה

שבתבמוצאי

הודעה.-הקוליבתא

 14דנה:אמרה

משאיות.לג'ניןהבאנו

ארבעים.

ובגדים.שמיכותוגםאוכלוישמיםיש

נכנסוארבעורק

ביריות.פיזרואותםוגם

תאזין-לואמרתי

ובקולה
סדקים-נראיםבלתי

שבהםקלומאוד

המ"פ

עיניוהוריד

"חבל"אמר:

התעצב.אולי

בסוב.שאנימקווהגםוהיא

כואב.שומע

מוזרדברוהנה

נמחקת.לאחוזרת.ההודעה
 \ Sשומראמרבחשכה

 •וכאןכאןתלחץ-מושמעתהודעהזו
ולא

הועיל.

הזדקףהתעורר'למשהווהנה
הצהרייםאחריבשבת"אבלואמר:

ירינואנחנורק

בג'נין"

דו"ח

בשתייםבשבת

 •העוצרהסתיים
לבתים,חזרוכולם

הודעותשאפתחפעםובכל

קולהביבא

מהוססהמנומנם

בועגמומישדבר

חרפה.חושפת-כנביא

חמשבשעה

תמוההמאוד-קבוצהוהנה

חשודהקצת

נשיםרובה

יוצאות.

בפלוגהסיפרתי

משאיות,ארבעיםעל

קולות:עלו
הכניסו.שלאחבלכאלו.שישטוב

ערן:אמר

נירה.וקצתנפגע,שלאמקום,"נחפש

עוצר"שישיודעותלאאולי

מביןלאוהמ"פ

צרורשלחתי

 ...לדלית.תלעבר
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הנשיםנבהלו

לאחור.חזרו

שאלה:

הנשים?יצאומדוע

חתולים?ראינולאמדוע

אולי

הנשיםיצאואולי

המשאיתלעבר

האספקה

שבאה

דנה?עם

~- lt:.....1,-די-~-r""~:l\. ,J.-----י~ 
~ilt:-~-

ראיתילאמשאית

ויריתי.
·u 

פתרוןאוכללאעכשיו

אוכלואיך
 16פניםלשאת

לדנה

הטובה

היפה

הישרה.

אוכללתתשבאה

הודעהוהשאירה

עצובה

שמנע.וולמי

שכונהבאיזוכי ...

מטעןהניחואשפהבשקית

חבלה.

ההוראה.ויצאה

השקיות,אתרואהייאתההמייפ:אמר

מוזריימונחות

 ''ונ''-

"בצע"-

ונעיםרך

לוופלישטעםאיזה

ונעיםרךתוכו

ממתקיםערמתמתוךלקוח
גבוההניצבת

שנייםאוקילומטר

רעבים.ילדיםליד

מקלעבאבחת

שקיתשיסעתי

נפרשהתכולתה

העדשה.בעינית

התבוננתיהיטב

מוזר.נורא.דבר.ולפתע,

דוושה.לחץהנהגירון

"בבקשה" •אמרתי"עצור"

רועי

ג'מכיתהילדשלמכתבזקורהערימהמתוך

לוקוראיםרועי

 11 •••עלינוששומרהיקר"לחיילפותח:והוא

האמתאתלולכתוברוצהאני

נרעב, ,,אניעליךשומרלאאני ,היקר"רועי

שלוהמשובחהחדשהדוראתלךמגדל
שהידים"

שקט.היהמבטי

לאט

המקלעאתהרמתי

אחרתשקית

חתכתי

 .בצדשעמדהאחתועוד

דממה.כךואחר

הבנתי.
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לירוןאמרתי"סע"

שאג.והמנוע

דעתילעניות

דעתילעניות

ג'ניןחתולי

באשפהמזוןשאריותמחפשיםאינם

כי

עוצרימישישהאחריבעיר

אין

באשפהאפילו

 • .מזוןשאריות

בתלמוד.תזהכותבניהול.בתפקידיבחינוך'עוסקהכותב

הערות

ביןמ"פ.צוותשלהסימןהואגימלבצוות.שליהתפקידשלבקשרהכינוי-צייד . 1

ואיכותו Iעצמאיזעתשיקוללהפעילשמסוגלמימ"פלצוותנבחרכללבזדךהשיקולים

טובה.היאהמקצועית

נואשתקוהשיר

~~סדלא ן~ן~~לי ,~;א י~~
 .מאשריםלהי;תאפל~

דינ~ qזtב .?jע;~ם j;~ל iל~ד;ת.
 •שכיד nר;צכמ;

 •די- •• :

~ 
~ c:=: 

~1 ~ 

ת 99 ;ש~ה rז:י iJ ~לי ,~;א י~~
נ.ל iJי Q ~ב~גז:זנ~~ת~תללא

ל.ינ~ i ~~לי~ iJ ~~רי~י·ם
מיז-ןדיםאביזריםנופח

 .ע~~~~~יי iJ ~~ד.י

ה vכ~סז~זכלי ,~;א י~~
זכ;ב;ת.מבשדאפל~א~לי -:-. : -.. 

יפרחנלאההנ~לן.ןיוהחצב
::• T T -• : • • : :• • : -

וחופתם.ם aאעל
:-זז-ז-

כנגדומחאההפלסטיניםהנפגעיםעםהזדהותבכךומיבעממשלתית,ממדיניותכתוצאהו'משנהב'פרקקמאבבא-משנה . 2

לימודים.במסרגתנפגשנובהם.שפוגעתהמדיניות
אלוהיתסליחהשלסיטואציה-רחמיםכיסאג:זדהעבודה . 3

שם.עיי'י"בכ"אישעיה . 15

נ"וברכותעיי' 7י"אשמות . 4

כ"ו.פיסקהס"ופרשהרבהשמותעיי'כ"ו.ו'במדרב ,'כל"בבראשית , 16
מצוותשומראני . 5

מציאות.מבנהאומאששתקונסטרוקציהגםמצייןהראשוניםבמשנתהמזמהכוח . 6

אעמ'אייזנשסיין-המדרשיםאוצרעיי'האנשה,ליבטולבנוגע-בשחרית"יגדל"פיוט . 7

שהקב"ה.המגידאמדז"ה

ותחילתהאמונייםהשבחיםיבןההפסק-ישרשמע.קריאתלאחדבברכההשבחיםסדרת

התודעתי.השבח

היש.ליצירתצמצוםתחילתמקודהואהפנויהחלל •דבסלבבמשנת , 17

בעניןד"לרמזבשלחילק"שגםעיי'הכיבוש.לבעייתבאשד-ס"זפסוקי"זפרקיהושע . 8

סיסדא.גאוות

אמת,שלחסדהואהזמןאומד:-השלישיבעסעלדבטעדליס,משבעהבמעשה,,נחמן . 9

הגעגועים.יסודנחמן ,,זעתהואהמוותלאחדוהיינו

הזמן.ממדאתממחישההספידההיהודיתבהגותהעומד,ספירתימיהיוהימים . 10

פרקח"אמו"נעיי'בחומדמהותלתתגםהיאהצורהתפקיד-היבנייםימיבמחשבת . 11

ס"ט.

לבסוברגמניחרושת.בביתלעובדהאמינלקחהשבהתקופההיתהבידקנאובאוושויץ . 12
המשיכההיא Iכשדהיהלאשהנקניקכיווןאכלהלאאמיאבלבמגידה,ננקיקלבנותהשאיר

האשפה.מפחיוקצתמההקצבותלחםלאגוד

במוות.יסודבחסידותנחש . 13

שאולגילהלחברתנו

הכבדבאבלךמשתתפים

אךמבמות

 ' 77'עתרןמערכת

לנפגעיםהומניטריסיועהמגיש ,יהודיערביארגון •בתעיו"שמתנדבתלעיתיםזנה . 14

41 
 2003-מרץפברואר



זהמצד

לויתןעמוס
.0-, 

 ~~ 33מעמ'~~המשך

המגשרתחוכמה,שלזהבתורלאותוהם ,כןאם ,גורליצקישלגעגועיו
ידיעלמונחיתהיאואםאחת,היאהחוכמהאםכיוהבדלים.פעריםעל

בעיותיהםאתבעיןעיןיראולאשוניםאדםשבניסיבהאין ,אחדשכל
הספרעלבסקירה ,במדורנוקודםבסעיףשכבראלאפתרונן.ואת

(ואףהפוסט-מודרניתהחשיבהכיראינוהסרעהבעיןיהדויתתרבות

ובמיוחדכזה,נצחיבנרטיב-עלכופרתממנה>המושפעתהדתיתהחשיבה

ההשכלה,הנאורות,שלבכוחהאמונהבדברהמודרניבנרסיב-העל
האדם.בעיותכלאתלפתורהרציונליתוהחשיבה

שאוליפרדוקס,אםכי ,סודלאאפוא,כמוס,גורליצקישלבספרו

הנאורים,החכמיםבשבחלדברמרבההוא ,אחדמצדלו:מודעאינו
הםכילהדגיששוכחאינו ,שנימצדביניהם;משותפתשפההמוצאים

שמאהנבערים,האדםבנימהמוניהאמיתיותדעותיהםאתמסתירים

אפשרישהיהמהאולםוחוק.סדרויפרעולרעהשימושבהםיעשו

בימיכלומר ,בימינוהדמוקרטיבעידןאפשריאינושובהביניים,בימי
אואמיתיפילוסופים,שמפגשהסיכוי(הנבערים).ההמוניםשלטון

אדם,בניביןלסכסוכיםקץישים ,בספרהמתוארזהמעין ,בדיוני

שלהפרדוקס .בזמננומאשרההםבימיםדווקאיותרריאלי ,אוליהיה,

שיח-מאשריותרשיח-עמיםהואשקובעמהשכיום,הואהכמוסהסוד

כפיולהסכמה,להבנהבולהגיעקשהיותרשהרבהשיחוזהחכמים,
אלדיןצלאחעלשבחיםמרעיף ,למשל ,גורליצקירואות.שעינינו
עליוכותברבות.תקוותבצדק, ,בוותולה ) 1187 (ירושליםמשחרר
באיגרתו:הרמב"ם

הנדיב,והוא<בירושלים>בהולהתיישבלשובלאםישייתןביקשתיו ... "
קוראקוללהעבירבפנייה,לילהשיבמיהרהבריותואוהבהנפשאציל
ראויהזהדברבירושלים.להתיישבלבואהעולםארצותברחבילאחי

שניםהתפללנולההזאת,הברכהלנושהביאמידורות:לדורילהיזכר
צלאחהמצביאים,ענקהתבונה,בעל ,הגאוןשליטנוהואארוכות,

 .) 135<עמיירושלים"משחרראלדין,

הואאותוההמוןמדמותגזורההפופולריהמנהיגדמותכאשרכיום,

לאשאםוהנדיב.האצילהחכםמדמותפרסהת"קרחוקההיאמשלהב,
להסכםמזמןלהגיעודומיהם,ונוסייבה,שריד ,מאזןואבובייליןיכלוכן

אוליהואגורליצקישלספרוזאתמבחינההכול.דעתעלשיתקבל
שלהדיאלקטיקהאת ,בעקיפין ,בהבליטו ,פוסס-מודרניזאתבכל

 ,עברולימיםפנייתועצםקדימה.תמידמובילהדווקאשלאוהקדמה,
דרשני.אומרתמשם,הבוקעותהאור""קרניאתבהםלגלותכדי

יותראףקיצוניתסיעהלכנסתשבחר ,בליכודהפריימריסולראיה,
 •עצמו.מראש-הממשלהנתניהו>אנשי(רובה

הו,ודםהגלידןעלהערותשלוש

 ' 77'עתרןבמערכתחיקויםלחברים

עכשיושרק 2003ינוארלגליוןהנוגעותהערותשלושאעירברשותכם
 :קריאתואתסיימתי

יהודיתמצטטתהאנושיהכתם ,רותפיליפשלספרועלברשימתהא:
קולמןהפרופסורהספרגיבורששואלהשאלהאתבפרפראזהאוריין
להיעדרשדרכםתלמידיםבשנימתענייןכשהוא ,כיתתואתסילק

זוששאלההיותהשחורים".השדים"שניאותםומכנהמהלימודים,
דייק.לאשהמתרגםחבלסילק,שלחייובמסכתסרגיצירנעשית

במילההנעדריםהתלמידיםשניאתסילקמכנההאנגליבמקור
" spooks " מיסחררה.רפאיםרוחלאאךרפאים,רוחשפירושה

הזמןבמרוצתהפכהזושמילהסילקידעשאילומביןהספראתשקרא
היהלאהברירתמכלסהראספקאיןל"שחור",ומזלזלעולבכינויגם

זהיסודיבענייןהמתרגםשלהבנתואישפתיו.דלעלאותהמעלה
העברי.בתרגומוזהרומןהקוראאתמכשילה

בין ,לויתןעמוסאומרדאםהבהלאוריצחקשלספרועלברשימתוב:
הכתיבה',ובזכותהצעקה'בגנותששמו[בספר]הפרק ... "כיהיתר

 ,, ...נדנדעלאירוניהדהודשמומעצםשהוא
ו"הזכות""הגנות"שעלהרי ,לויתןושללאורשלדעתםלסוףירדתיאם

ובגנותהמבוכה"בזכותהביטוישלהדיואתהקוראבאוזנילעורר
זכותאךברברית,רוחמרחפתזהביטויעל ,נכוןזה).<בסדרהטיח"

כצנלסון.בדלשלהיאעליוהיוצרים

נתקלתשאניפעםבכלה"כסת".והיאבעבריתישנחמדהמילהב:
והנהממנה.ההתעלמותעלמצרהאניפוך","שמיכתשלהבתחליף

"אפשרהלשון:בזו"רפרנדום"אייזןאסתרשלבסיפורונפקדהזכתה
שחורהודיובכסת.ומשכהשמלתינתפסה[מהשולחן]הריצהשביעף

שמיכהממלאיםאםאסימון:לינפלסוף-סוףהנייר."עלפשטה
מאוששת,ברוח ,וכךבדיו?כסתלמלאאי-אפשרמדוע ,איפורבתכשירי
לחתול""מקוםשניישראלהנוריתשללסיפורהוהגעתיהלאההמשכתי

נוצותוראתהצעקותשמעההשבעבת"הילדהלאמור:כתובשבו
 ,,סביב.מתפזרותקרועותמכסתותלבנות

סבלנות.צריךרקתיקונו.עלהכסתמילויבאכך
בברכה,

מזינייעל

טעותתיקוני

מצערות:טעויותכמהנפלו 2003ינואר 275בגליון
מהונגריתתרגםקרטסאימוחמאתנולדשלאלילדידpשהספראתא.

שנכתב.כפיולאיעוז-קסט,איתמר

ך~ק,ךתאנ~יכתוב:להיותצריךשלישיתשורה ,צבןיחילשלבשירוב.
 . . .שנכתב.כפיולא ,ם:~ W ~~ו~ג
גצלשל(קיצורקרסלג'להיותהיהצריךגובריןנוריתשלבמאמרה .,

שנכתב.כפיולאקרסל>
"השאלהבסיפורהאחרוןבטורהדפוסשיבושיעלגםמתנצליםאנוג.

גליק.רותישלבתרגומהארוקןאישטוואןמאתהסופית"
לאחרכשנהנערךהעםמשאלאייזן:אסתרשללסיפורהבביאורים .,

שנכתב.כפיולא-1946בהשנייה,העולםמלחמת
'כרמל'.)בהוצאתאוריראהאייזןאסתרשלספרה(הערה:
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םוון.,תיא

מירוןכרמית

החייםהמשחק:שם

שמעוןמיוונית:תרגוםהירושלמי;חחאןבתיאטרוןאפלטון,מאת"קריטון"
קלפחולץ-אברחמי,פרידהותלבושות:תפאורהתורן,אילןבימוי:בוזגלו,
תורןרןמוסיקלית:עריכה

החייםבךנתנומוםאםלבכות,רקאםכילשמוחסיבהאיןאםגם"אבל
רע,רע,ואזלפניךחתומיםהחייםאוצרותאם ,פניךעללךנהפכהושלייתם

ודבראזגםתשכבבחיקםטובים,חייךהחיים,אזהנה-מנחםלךואיןרע,
 11 ...להוקירםדעואתה,מהם,חוץלךאין

וכשלזןשכול ,כרכר .ח.י

חסרתכמיותרת,לעיתיםנשמעתעצמההמילה,כאשרכשלנואבסורדיבעידן
כמשב"קריטון"אפלטוןשלהדיאלוגהצגתמתקבלת-סיכויונטולתכיסוי
ורגשות.רעיונותשלמרענןרוח

השנייהבמחציתבאתונהופעלחיהדיאלוג,גיבורלפנה"ס), 469-399 (סוקרטס
היתההשפעתודבר,כתבלאעצמוהואכיואףלפנה"ס, sה-המאהשל

עלכתבו(הדיאלוגים>אפלטוןעלנוסףעליהם.רקולאדורובניעלעצומה
 .אריסטווהפילוסוףאריסטופאנסהמחזאי ,נ;פ;ן gקההיסטוריוןגםסוקרטס
הנוערבהשחתתדמוקרטי>משטרתחת(דווקאהעירבאספתהואשםסוקרטס

דמויותכמההיוסוקרטסשלמכריובחוגלמיתה.ונידוןבאלים,ובכפירה
וייתכןואלקיביאדס,כרמידסקריטיאס,ביניהםבאתונה,לדמוקרטיהשהתנגדו

המוות.דיןגזרעלפוליטיות,מסיבות Iהשפיעושהם
סוקרטס,דמויות:שתימופיעות Iהחאןבימתעלהמועלה"קריטון",בדיאלוג
להשפיעהמנסה Iקריטוןוידידו Iרעלכוסבשתייתהיוםלמחרתלמותשעומד

דבריובראשיתעימד.ונימוקיומסרב,סוקרטסחייו.אתויצילשיברחעליו
אתהטובים",החייםאלא ,ביותרהחשובהדבראינם"החיים-טועןהוא

ימיםאוהבחיים,החפץהאיש"מי-לפניואחריםהביעוכברהזההרעיון
טובהואהחילכלב"כיגם:נכתבאך ,) 13פסוקל"ד,(תהליםטוב"לראות

 ,) 4פסוקפרקט',<קוהלת,המת"האריהמן

המוסדותמןנמלטכלב""חיילחיותמסכיםהיהלאשסוקרטסלהניחיש
להפצתפורייהקרקעבנכרגםמוצאהיהודאיכיאףדינם,ומגזרהאתונאיים
בכללהיותששאףכפיוטוב,צדיקאדםנשארוהיההפילוסופייםרעיונותיו

זהאיןכיסוקרטסשלטענתוהיאעליהלתהותשישנוספתנקודהחייו.ימי
מדועמי?כלפיצודקהשאלה:נשאלתולברוח.אתונהחוקיאתלהפרצודק
קריטוןכנגדהפילוסוףטועןבהמשךמפשע?לחףעוולהגורםלחוקלציית
למעשההסכמהקיימתוכיהמדינהאתלהרוסעלולההחוקהפרתכי Iידידו

תודהלאסירותביטויהואלחוקהציות ,כןכמוחוקיה.לביןהחיהאזרחבין
שאלהתושביה(?!).לרווחתדאגתםעללמוסדותיה,חייביםהמדינהשאזרחי
אתונהלתושבימזיקההיתהבחייםסוקרטסשלהישארותוהאםהיאאחרת

הדמוקרטיים.ולמוסדותיה
ואיןהדעתעםהטובאתמזהההמידותתורתסוקרטס,שלדעתולפיאם,
מהבאמתאתונהמוסדותידעושאילוייתכן-ידיעהמתוךרעעושהאדם
כידוע, ,אךמוות.דיןעליוגוזריםהיולא ,חייובימיהפילוסוףופעלעשה

ו:
~ -== === ~1 ~ 

ב"קדיטון"הלפדיןועמנואלפדידלנדדיהויכין

כשלזנו(ראההאזרחיתהמציאותאתהולמיםהפילוסופייםהרעיונותתמידלא
בסיציליה).רעיונותיוביישובאפלטוןשל

היתהסוקרטסשלדמותולעיצוב Iהלפריןעמנואל 11ערוץשדרןשלבחירתו
ה"עזרותרבותי.אינטליגנטיציני,לעיתיםמאופק,משחקוומעניינת.נכונה

הניגודאתהעמיד ,פרידלנדריהויכיןשלהמצויןבגילומו Iקריטוןכנגדו",
סוקרטס.שלהפילוסופייםלרעיונותיוההולם

לירושליםלעלותיתכבדמעניינת,אינטלקטואליתחוויהלחוותשרוצהמי
החאן.תיאטרוןלהצגת

בימוי:הירושלמי;חחאןבתיאטרוןחצור,אילןמאתחבית"על"המלחמה
פרידהותלבושות:תפאורהעיצובמוהר,עליפזמונים:גורביץ',מיכאל

קלפחולץ-אברחמי

כעשרבעודבירושליםמתרחשתאריסטופאנס,בעקבותסאטירית,קומדיה

חייליםוייאוש.מחסורחורבן,וגורמתהפסקהללאנמשכתהמלחמהשנים.
מנהליםחיינוואתהשירותים,אלבביטחהמתנחלהובלתכדיבתוךנהרגים

הרחוקמהמזרחזריםלוחמיםמייבאתהממשלהומגוחכים.טיפשיםפוליטיקאים
החסרים.החייליםשלמקומםאתלמלאכדיומאפריקה,

 ,התפרקותושביוציונה,מלכיהזוגבנימנסיםהזאתוהמבולקההברקהבתוך
פרטישלוםלהשיגביתם,עלהצליפותבשלארבעותיהםעלבכריעההחיים

הפסטורליתוהתוצאה ,כךכלקשהזהאין ,דברשלשבסופומסתברהאויב.עם
הכואבים.הוויתוריםאתמצדיקה

אתלצייןישביניהםהשחקנים.מרביתשלומשעשעאירוני Iמצויןמשחק
רון.ונירצ'רנראריהפרידלנדר,יהויכיןמור-חיים,אבינועםברטו,ליליאן

כאן Iחיינואתלמעשהמשקפת ,העתידאתלחזותהמתיימרתהסאטירה,
 •מעציב.וגםמשעשעועכשיו.
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