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הנוגעותאךהצנועותבתרומותיהםבנולתמוךשהמשיכוהעיתון'של
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 ., 68עמ'גבעולים'('זכרגבעולים"

רגבילרגובחשתכישחורי:רפכח
עמ' 72 , 2003עכשיוהוצאת ,לילך
זרה;לאשהרמזשוםבביתהיה"לא

בביתהיהלא /~ךתמףלאשהלאגם
לאנשיחפץשוםכלשהו;רמז

מרססוףשלגשםבארון;הוחבא

 /הרחבותגירתהזגואתכיסה
 .) 17עמ'('ביקור',גבעתיים"

ישראליתסיפורתלסף:מעבר
חחרשחחספריחהוצאתעכשויו,ת

 , 2003אולמרטרכחבעריכתספסררת

עמ' 201

ונובלותקצריםסיפוריםאנתולוגיה.

נקודתדרכם.בראשיתכותביםשל

שזוהיאלסיפוריםהמשותפתהמוצא

הלשוןאלא"רזה"כתיבהאינה
להיותיכולהוהיאעושראחרימחפשת

מתייחסתארכאית,אופיוטית,

ואףעכשוויתיומיומיתוגםלמקורות,

בית.נוקטיפרו

ם tהםמהלן
קאמיוריאנדןאה

ת <l(!גנשלונםיפ-ותאתאהנאי

לתייריהמדריךשייכפלו:אילן
 , 2003מקורשירתשופראהוצאת

עמ' 109

מרוסית:שרים,רוסטויבסקי:פ.מ.

מדעית:עריכהחזכוב,גרשון

המפעלכרמל,הוצאתסגל,רימיטרי
עמ' 610 , 2003מופתספרותלתרגום
ביותרוהאישיהאוטוביוגרפיהרומן

עוסקיםגיבוריודוסטויבסקי.שכתב

כפלעלהמתוארתחברתית,במהפכה

בחובהשטומנתהסכנותועלפניה,

המוז,תמעלותהרזאניסימוב:מרים
כנרתהוצאתלחב,דליתמצרפתית:

עמ' 203 , 2003

מחברתשכתבהאוטוביוגרפיספר

קורותלוי;פרימושלהביוגרפיה

במהלךאניסימובמריםשלמשפחתה

 .הנאציהשלטוןשנות

סיפורתיסופיר,םזערזילסןוביסופיר
מריםתרגמה:בת-זמכזכ,פורטוגזית

חחרשחחספריחהוצאתטבעון,

עמ' 265 , 2003

שכתבוקצרים,סיפוריםאנתולוגיה.

ה-המאהבניפורטוגליםכותבים 17

ז'וזהפירש,קארדוזוז'וזהביניהם: , 20

רהאסהבואה,לישאיון Iסאראמגו

מוצ'ניק,לוסיהואחרים.קידוש

הוסיפההסיפורים,אתשליקטה

דבר.אחרית

 ,ל)ק~(הזמותעםפילרטניצן:שלמה
עמ' 74 , 2003ביתןהוצאת

אלגוריבספרושאיפותחייםסיכום

ודם"בשרשכןעםהמחבריחסיעל

הבל.בשםונעלם"

שופראהוצאתגבריזרךפלג:ירון
עמ' 523 , 2003מקורספרות

מןסיפוריםמבחראנתולוגיה.

ביחסיםהעוסקיםהעברית,הסיפורת

גרשוןמו"ס,מנדליהומוארוטיים;

ואחרים.אבנייוסי Iעוזעמוס ,שופמן

הקדמה,לאנתולוגיההעמידפלגירון

ותופעתהופעתאתהמתארת

העברית.בספרותההומוארוטיות

שירים,השעות,מזרהגל:אלישבע
עמ' 103 , 2003עקדהוצאת

כשעננים"לפעמיםשלישי.ספר

ארץעלי~וסםטרם /קצוותמשחיזים
היום /.להיזהרשכדאייודעתאני /-

להכניסמשובח;מעץתנותבוניםלא

עמ' Iלהיזהר(כדאיחי"מכלשניים

56 (. 
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שלהאנטי-קליימקס
המלחמה

 :לג'ניןמביירותחרמן:ואילנהגלעירית
תל-אביב: , 2002-1982 ,לבנוןמלחמת

עמ' 155 , 2002עם-עובד,

שלחמוישראלים 14שלעדויותיהםאתמיבאהספר
להםזכוריםהמלחמהשמוראות Iלבנוןבמלחמת

ספרזהובנפשותיהם.עמוקיםערוציםוחרצוהיטב

ספרותשלהמוכרבז'אנרלאכיאם Iאנטי-מלחמתי
שונות,מזירות Iראשוןממקורראיונותמלחמה.
ובסגנונותאוויר) /שיריון I(חי"רשוניםמחילות
לשונית.עריכהללאובעגתובשפתואחדכלשונים,

המלחמה:שלהאנטי-קליימקסהואלכולםהמשותף
הבלתיההרגהביזה, Iהשקראי-הידיעה, /הפחד
הפוליטימהדרגחלקשיזמוהרבירה/מלחמתמבוקר
צה"ל.וצמרת
פגיעתטווחלהרחקתהקילומטרים" 40 "עיקרון

לושאיןכשקרהסיפוריםבכלמוכחהפלסטינים
ביירותולכיבושלכניסהמכווןכולווכלרגליים,

מגבולותק"מ 75-55שלבמרחקמלכתחילה,
ישראל.
אי-שלארוכהבשרשרתחולייההיאלבנוןמלחמת
לאתוסזהמושגוהפיכתהנשק""טוהרעלשמירה

נטבחובספטמבר-18הועד-16מהנלעגים.ולמיתוס
במחנותפלסטיניםוילדיםנשיםגברים,מאות

(עמ'שלנוישירבסיועושאתילה,סרבההפליטים
מצריםללאשלטוןצה"לשלטהטבחבעת .) 103
מכלהמחנותאתהקיפווכוחותיויבירותמערבבכל

מפקדיעםנפגשאיתןרפאל-הרמטכ"לערביהם.
הנבחרהנשיארצחלאחרמידהנוצריות,הפלנגות

אריאל-הביטחוןשרעםוסוכם /מאיילגובשיר-
בסיסעלהפליטים.למחנותייכנסושהפלנגות /שרון

שלהמודיעיןיחידתבידישבוצעוקודמיםמקרים
כמאתייםנמצאהצה"ליהחפ"ק-חויביקהאלי

לטובחיםתאורהסיפקואףמהמחנותמטרים
ומפקדיוצה"לכילהניחיש-ומטוסים)(מרגמות

לעשותהפלנגותשהתעתדולמההיטבמודעיםהיו
לפלסטינים.

סיפרוכהן),(ועדתהממלכתיתהחקירהבוועדתגם
מעשישישייוםבמשך"ראוכיוחייליםקצינים

נשיםבגברים,הפלנגותחיילישלשוניםהתעללות
הפלנגותטבחושעותארבעיםבמשך :" ...וילדים

שיתוףמסכתמלהושיע.קצרהוידינובפלסטינים,
ובספרותבעיתונותאטאטנחשפווהשקריםהפעולה
היום.עדהחסוי "'ב"נספחקייםועדיין

ועקיףישירחלקשלקחואלוכלכילצייןלמותר
נותרולוגיסטי/ובסיועבייעוץהפקודות,במתן
הפוליטית-אוהיבטחונית-צבאית,העשייהבמרכז

ישראלראש-ממשלתורבאשונה,ובראשכלכלית,
ירון).(עמוסהביטחוןמשרדומנכ"ל
מרכבה,טנקימ"פשהיה Iפרידלנדאילןשלדרביו

היה"לאבטבח:מעורבותעלעדיםכאלףמעידים
כדייצירתידמיוןמדייותרעםאדםלהיותצריך
 ...פליטיםלמחנהנכנסיםשהפלנגותקורהמהלהיבן

היה ...טבחפהשישבוודאותוהבנולרמפהנסענו
 .) 112-110(עמ' " ..טבח!,שמתבצעמאודרבורלנו

אתלטייחוקציניוהרמטכ"לניסוהטבח,לאחר
הצרות","עושיאתולהרחיקהידועותהעודבות
אתלוולהחזירהמדינהלנשיא"ללכתשהחליטו:
היינובמערכת.אמוןיותרלנוהיהלאהדרגות.

שהצבאהאמונהלנוהתנפצה ...מתוסכליםמאוד
 ) 115(עמ'נקי"

לערביםערביםביןבעיהש"זו /פרידלנדשלהעדות
בספרביותרהמזעזעתהיאמתעריבם",לאואנחנו

ואנשי-ציבורפוליטיקאיםהיוםעדשישנםמאודוצר
 .זואמירהשמאמצים

בתיםעל"ירינומזעזעת: Iפנסואבנרשלעדותוגם
ירו ...אזרחיםעלירינו ...תלויהכיבסהשםשראיתי

נתןשצה"לזאת-אומרתפגזי-תאורה,הלילהכל
שלנוהעמדהדרךנכנסו(הפלנגות)הם .גיבוילהם

לאזהסתם?זה?מה-תאורהלהםהריםוצה"ל
ישבהואשבחפ"ק.מהפיקודראוזהכלאתגיובי?

 ,) 118(עמ' " ...הכולוראהמעלינו

החקירהועדתרק"לאשנה:עשריםלאחרומסנקתו
הכולמטויח?שלאמשהוישבארץ-ישראלטייחה.
מענייןאותיהמערכת,מעניינתלאאותיאלבטיוח!
 ,) 120(עמ' " ...הדגל

עםבראיוןגםנחשפתהנשק""טוהראי-שמירת

לדברלהיותיכולההצדקה"איזובן-דב:גיוראהטייס
וזורקיםפצצותטוןארבעההמטוסעלששמיםכזה,
ביבירות,ביתעלפצצהזרקפנטוםמטוס ...עיר?!על
ונהרגונהרסוהביתקומותארבע-עשרהבןיבת

 ,) 137 • 136(עמ' " ...אישוחמישיםמאתייםאיזה

"רוצחים"המילים:מכבסתעלבן-דבשלודרביו
"נרצחים"אצלנו Iטהורמולטרורחיילים,מול

 ...ונו'"נפגעים"או"נהרגים"ואצלם
ו"מלחמתהגדולה""אורניםשכונתה /זומלחמה
אלבומיאחריהיצאולאמלב,נשכחהכאילושולל",
ראש-הכיפורים:יוםכמלחמתכמוהניצחון:ושירי

כיום,זוכרמיהתפטרה.והממשלהנמוגהממשלה
לבנוןבעומקנערכושהאימוניםיבירות,היהשהיעד
תוכננהבסוריםההתחככותהמלחמה,פרוץלפני

והמשימהבגיןמנחםשלהכחשותיולמרותמראש,
ולפתורבלבנוןסדרי-עולםלשנותחיתההעיקרית

שנאמרכפיולתמיד?אחתבעיית-הפליטים,את
החטאחיתהלבנון"מלחמתהמחרבת:שלבפתיח
 ,) 10(עמ'העונש"היוושאתילהוסרבה

שלמצביאים Iבעלילמוכיחותהשונותהעדויות

כרמטכ"ל-שתפקד Iשר-היבטחוןורבאשםהצבאיים
ביירות.כיבושמראש:ידועהיההיעד Iעל
מעולםההכנהתקופת"בכלפאהן:אשרשמעידכפי
קילומטריםארבעיםעלדיברשמישהושמעתילא

וכיתוריבירות-דמשקלכבישהגעהעלדורבתמיד-
 ,) 22(עמ'מדרום"יבירות

"טוהרשלהמיתוסנחשףהראיונותכללאורך
הקניםכלאתהארטילריה,כליאת"ריכזוהנשק":

 ,) 25(עמ'ביירות"דרוםאתוכתשו-כולם

רגלייםכוחותמגיעיםואז Iהעיראת"כותשים
העבודהאתשעשואלההםליבת,מביתועוברים
(צוראזרחיםאלפיםשלושת"להרוג :" ...האיומה
 .) 31(עמ'נורא"פשעפשע,הריזהוצידון),

האזרחים"אתהרגנואנחנוודאמורוצידון"בצור

והלאה.הלאהוכך ;) 36(עמ'
ביותרחמורכתב-האשמההואהזההצנועהספר

שאטמווהפוליטיקאיםהבכיריםקציני-צה"לכנגד
ממלחמת-מראות.עיניהםועצמומשמועאוזניהם

הפליטיםלמחנהלמלחמת-השטחים,ערבנולבנון
הפלסטיני.העםעלהכיבושולצבאבג'נין
"טוהרוכיצודקתרבירהמלחמתאיןכימוכיחהספר

-במלחמהמהמציאות.תלושמושגהואהנשק"
 •להרוג.הואהנשקשלהיחידתפקידו

יהבדן

ויישובהא"יתולדותוחוקרגיאורגףהואיהבדן

ברעותהאשהדרך

ידיעותהוצאתעלמה,דרךגלבוע:שולמית
עמ' 437 , 2003חמדספרי ·אחרונות

שולמיתשלרבומןמעוצבתשהיאכפיהנשיתהחוויה
פנים:ורבתמגוונתהיאעלמהדרךגלבוע
לאשהומיניות.אהבהוחרדה,דיכאוןואימהות,לידה
והיאעליה,שעורבותחוויותהמעצימותרגישויותיש

משתקפתזותכונהלבטאן.לשוניתיבכולתניחנה
-ודדיהעלמה-העיקריותהדמויותבשתיהיטב
גלבועמיטיבהנפשןובתוךיבניהןהמתרחששאת

ובהעמקה.במהימנותלהעיבר
שהואהעובדהמעצםלפחות Iטעוןשםהואהספרשם

בעלמה".גבר"דרךלצירוףאסוציאטייבתמתקשר
ההשמטהבחסר":כ"לוקהמופיעהואבכדילאואולי

בזכותעמדהאיזו Iלדעתימיבעה,"גרב"שלהמכוונת
האם,-עלמהשלדרכהזוהיהנשי.ההישרדותכוח

ראייתאתששינתהחתחתיםדרךוהחרבה,הרעיה

שלבעלה /הגברדבר.שלבסופושלההמציאות
ונוסעהמשפחתייםמחייוזמןפסקלוקח , mהנבג

החברות:שתיאתמאחוריובהותירובנקדה,לעבוד
מצטלבותהתמונה,מןיוצאכשהואוהמאהבת.האשה
מוכרעתהכףופיוס.התנגשותשלבמסלולדרכיהן
קשהזעזועשעברההנשית,הרעותלטובתלבסוף
תיקונה.עלבאה Iבמבחןועמדה

ייחודואתהנצחיהמשולשלסיפורכאןשמנקהמה
המשולש.מצלעותאחתכליבןהדו-סיטריהקשרהוא
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עיוורונושעקבבעל'שלהידועהספרותיהדגם
אשתואתדוחףנדלו>פירמופסן'רב'(פלוהנפשי

התמימהכשהאשהכיוון'כאןמשנהמאהבה,לזרועות
קשרלפתחהטובהלחרבתהבעקיפיןהגורמתהיא

הראשונישהמניעהיא,האירוניהבעלה.עםארוטי
הראשוניתכוונתהדווקאהיההבוגדיםשניביןלקשר
אתלחלץהקלינית,הפסיכולוגיתדדיה,שלהכנה

תיווך""שיחותבאמצעותהנפשיתממצו,נןהחרבתה

במערכתאיתרמעורבתעצמהמצאהוהנה-הבעלעם
ים.שכמשךוסוחפתחשאיתיחסים

במשולשהקשורותהספרותיותהוואריאציותמשלל
יטרופובנובלההמופיעהזואתלמשלאזכירהרומנטי

מתחתןהפסיכיאטרהנדל:ליהודיתהנפשרופאשל
ואשרדרכים,בתאונתשנספההטוב,חרבואשתעם

הדבריםאבלנפשו.עמקיעדמאוהבהיהבה
קבעדרךמשתכןהמתכשהבעלמסתבכים,
מרפה,ואינומעיקהפסיכיאטר'שלבמחשובתיו

הצלעמזכירהזהבמובןכצל.אשתוואתאותומלווה
האלתרמני.המת-החיאתגםהזהבמשולשהשלישית
שעליהםההזויים-סיוטיים,האלמנטיםלעומת
שלבספרההרי-זובנובלההמורכבהקשרמושתת
הבוניםהםהפסיכולוגייםהחומריםגלובעשולמית

במשולשהצלעותאחתהיצירות,בשתיהמשולש.את
המבדילאךהנפש,ברביאותשהתמחותואדםהיא

שלהנפששרופאהעודבה,הואזהבענייןיבניהן
מטילואףשלונפשואתלהיבןיכולתמשוללהנדל
נרפאהלאמהן(שאחתלמטופליולסייעיבכולתוספק

הפסיכולוגיתדדיה,ואילולידה>;שלאחרמדיכאון
ואינהכראוימתפקדתגלבוע,שלבספרההקלינית
מניעיאתהןלהביןכדינפשהבנבכילנבורמפסיקה

כךזולתה.שלהתנהגותומניעיאתוהןהתנהגותה
שלאחרהמשרבמןחרבתהאתזמניתלחלץיבדהעולה

הלידה.
ראשית,כיוונים:מכמהעלמהעלנוחתתהטראומה

הכופהתובענית,אימהותשלמוכרתהבלתיהחוויה
דהיינו'בו-זמנית,אתגריםכמהעםלהתמודדעליה

ברגישותהוראה.וכעובדתכאםכאשה,לתפקד
אתגלבועשולמיתמתארתובהעמקהאמפאתית
הפיזיםולשינוייםלתהליכיםעלמהשלהתוודעותה

והזרהחדשהקשרהלידה.בעקובתעליההעוברים

דאגתחרדה, .מאליומובןאינוהנולדהרךעםהנרקם
געהפרהקונפליקטבבסיסהםוהסתגרותיתר

וכרעיה.כאםבתפקודה

שאינובעלה,גדעוןעלמקריןעלמהשלהמשרב
לתרוםובמקוםלמצוקותיה,הצורךדיוערפתוח
-הבוץמןהזוגיהקשרלחילוץורגשאמיתיקשב
מכונת(קנייתחומריתבתמיכהחובהידייוצאהוא

קשרעלהמעידדיאלוגיבניהםאיןונו'),הכביסה
הזהבמצבנשחקת.האהבההבנה.ועלעמוקרגשי
הבלעדיהמשותףהמכנההםוהתינוקהמיןשבו

עלמהשלהבריאהנשיהאינסטינקטדוחףכמעט,
למצואכדיהדבוקהנשיהנשקאתלעצמהלאמץ

אחריוהליליהמעקבזוגה:בןשללבגידותיוהוכחות
לשיבתובהמתנהבמיטההמכוונתוהתערטלותה

בלילה.המאוחרת
עלמה,שחווהמקודמתה,הקשההשנייה,הטראומה

שמתגלהמנוער'החרבהדדיה,שלבגידתהדברהיא
נסיעתו.ערבגדעוןעםנוקבתבשיחהבאקראילה

עמדלאעלמהשלהנשיהאינסטינקטזהבעניין
עינייםעצומתאותהמשאירהתמימותה .במבחן

המרעיש.הגילויעדלמחצה
סבוךאינוהקרייריסטית,הרווקהדדיה,שלעולמה
תכליתממנושונהאבלעלמה,שלמעולמהפחות
דדיה,השונה.האישימעמדהבשלרקולאשינוי'
נשואים,גבריםעםגםמעטותלאהרפתקאותהחווה
והלחוצההישנהלמתכונתמחוץחייהאתחושבת

שוברתהנשיתתשוקתההמסורתית.המשפחהשל
לפחותאולגיטימציה,ומוצאתמחפשתטאבו'כל

הממוסדתעלמהעין.למראיתמהוגנותמושכל,תירוץ
חוותהשלאומסרגות,גדרותפורצתשאינהוהתמימה,

נדריהמעוררתנישואיה,טרםארוטיותהרפתקאות

הארוטייםהקטעיםוקנאה.חמלהשלסותריםרגשות
לתחושותהמספרתחודרתשבהםהחושפניים,

הפעראתלבטאבאיםמהשתיים,אחתכלשלהנשיות
בתוךואשהגבריחסיעלהשקפותיהןיבןהמתוח
גםאולימתלווהלכךהנישואין.למסרגתומחוץ

מפניהכותבת,שלהיבקורתית-מחאתיתראייתה
רובפיעלמופנההזרקורלאשהגרבביןשבמפגשים
האשה.שללתודעתה

ללאנחשףודדיהעלמהשלהשונההאישימעמדן
למחצההמודעיםהרגשותזו:עלזובהרהוריהןהרף
אשהחשותשהןובוזחיבהתלות,הערכה,ל~אה,של

מהן.אחתכלשלהחסךמןנובעיםחרבתהכלפי
שדריהחשבהפעםואםדדיה,שאינהיודעת"עלמה
מניחהעלמהשטעתה.יודעתהיאעכשיוממנה,נובנה
אושרנוסף,אושרסוגשלבקיומומאמינהשדריה

הספקתישאנימהעליה.מצרההיאלכןתלוי-זולת.
לומדת",עודדדיהלשכוח
שנהכעשריםמשךהשתייםביןהחברותכאמור'

הבגידהאתמגלהכשעלמהקשה,טלטלהעורבת
שיחהגדעון'עםהאחרונהבשיחתההכפולה
והמרירותהתסכולרגשותכלועוליםצפיםשבמהלכה
הדיאלוגאבלנישואיהם.שנותכלשהודחקו
המרהדיאלוגדווקאהואיותרוהמכריעהמשמעותי

מיטיבהגלבועהרומן.סוףלקראתלדדיהעלמהיבן
החשוףדביאלוגרגשית.מורכבותשלסבךכאןלעצב
הנפשחשבוןאתהמנתבתהיאדדיהרחמיםוהחסר

ומורדות.עליותעוברתהמתקנתהשיחההמשותף.

אינהובמתכווןדמויותיה,עלמקלהאינההמספרת
שתורםמה-וההשלמההפיוסתהליךאתמקצרת

החשיפהתהליךשלבסופוהדמויות.שללאמינותן
שהתלותמתבררוהשחזור'הניתוחהווידוי'ההדדית,
כורחגםכמוהאמיתית,והרעותההדדיתהנשית

והטינה.הכעסעלגובריםהמציאות,
במבנהמומחשותהדמויותעלהעורבותהטלטלות

ואחורה:קדימהמתפתחתהעלילההרומן.שלהדינמי
כל .ולהיפר-העברפולשההווהמןלאפיזודות
יממהשלמוגבלתזמןבמסרגתנתוניםהתרחישים

בוקרלארוחתמתחיםומלאתקודרתובקרמארוחת-
עליה.נסוךבוגרתהשלמהשלרענןשמשב
דרךאתגלבועשולמיתמתווהעלמהדברך

הבעיות.מןההתעלמותדרךאתולאההתמודדות
ומשכנעת,מעניינתדיאינטימית,הצצהעודזוהי

עללעיתיםשהולכיםוגרבים,נשיםשללעולמם
שלמוצלחלאיחויכואבניתוקשיבןהדקהגבול
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מיוחדתשליחות

הוצאתדיוקן'צחורשליח :עבאדייוסי
עמ' 80 , 2003ירושלים ,כרמל

באחתכברהמופיעדיוקן",צחור"שליח 1שם-הספר
אינו Iשבספרהשניהשירשלהראשונותהשורות
מילהכלבמשמעותלדייקישל~ן·פנים.שליח
"פורטרט",אםכי~נים,אינוה';דיוקן"שלו:

הספרשםפי(עלטהוראםכי Iלבןאינוה"צחור"
ה"שליח",גםואוליהראשונים>בעמודיובאנגלית,

1ולמוות"לחיים 1מיוחדשליחהוא
שמפורשכפי 11

לדרך /אצאבו"ביוםהמתחיל Iשירבאותו
המנוחה"מקוםאל Iסופולקראתומגיעאחרונה"
חי".שאנילי;ה"מזכירים"התחומים"הנכונה",

ר;ש,בלבהדהמוצאיםליריים,אינםהספרשירי
אומעשי-גבורההמתאריםאפיים,שיריםלאגם

תיאורי-לאגםרמה:בשפההיסטוריים,קורות
מרהיביםזיכרונותהקוראאצלהמעורריםטבע,
אוהיומיוםסיפוריהםאלהוקולות.מראותשל

ונאמריםהמסופרים-לכאורהאפורות-אמרות
 1למשל .כמוהו"מבין"בקוראשרואהמישלמפיו

בושם;"טיפת;בראשו:שכוכב ) 57(עמ'השיר

עד;בפנים;יפהכךכלהרגשתימים;בכוס;

ארוכה:שורההזהבשיריששחור."קפה;שהגיע

יפהבהשההרגשהבפנים",יפהכךכל"הרגשתי
ושףרהאחתמילהשהיא"שחור"בהוישוממושכת

סוף-פסוקונקודתלקפהגםהשייכתבפני-עצמה,
ואיןראשלושאין Iפרוזאי"סיפור"אותה.מסיימת

מזמיןהואזאת,ובכל Iלואיןשםואפילוסוף,לו
עליו.לכתובואף ...ושלוש ...פעמייםאותולקרוא
כמושירישוקפה,מיםככוסיומיומיתתמונהלצד

"ברושים"רעפים","גגות;שבו- ) 18(עמ''הפוך'

הפוך"הכול-נפלאה""תמונהלפתעהםו"ירח"
לשלוליתהופך"ירחיורים",פתע"הברושיםבה":
תארים,הנושאים,רב-גוניותעלמעידזהשיראש":

הכותב.בידיהבאתםוצורתטכנייםפעלים
התמצאותמהקורא"דורשים"השיריםמןכמה

עםהכרותלפחותאוועולמית,עבריתבשירה
דודפגים,דןכמוידועים,משורריםשלשמותיהם

חיכמאת,נאזים Iקבאביבזאר Iולךויונה Iאבירן
ברטולד ,) 31(עמ'מילושצ'סלב ) 19(עמ'יוזטד

המופיעים ,) 29(עמ'דרווישמחמוד ,) 26(עמ'נובט

ליצירתם.בהתייחסותאףאובלדבבשמםבספר
"יאלמשל:דרוויש'למחמדותשובה'מכתבבשיר
להביא,,~~~הייתיוגם:אברהם"אבןישמעאלאחי
השירגשום".בלילההשוקתאלהכוכבים;את

(עמ'ואחריםהרברטזביגניבבשימבורסקה,העוסק

אתול;כל.חלפענח;"ניסינובשורות:מתחיל ) 60
המשורריםלי(ויסלחופואטיקה",ב-ארסהמודוס
הזכרתי.)לאשמםאתאפילוואניזה,בספרשהוזכרו

שהואבכך Iלספרחשיבותמשנהמייחסעבאדייוסי
אפלטוןשלה"פוליטיאה"מתוךבמובאהאותופותח

מרבההואאריסטו.משלבמובאהאותוומסיים
-הכלליהמידעמתחוםבמינוחיםגםלהשתמש

"צבעיוינטר","סולםכמו-וחדשיםישנים

אלהכלמצ'יסטה",מולו"הרקולסטכניקולור"
 ,) 48(עמ' 1בלבדשורותעשרבן Iהקצרצרבשיר

ונגמר ,,וצללים''שמשמזכיר;בכללב"מיהמתחיל

הקרנה",באמצע /נקרעכ"שהסרט

אותו 30בעמודהיפההשירעללפסוחאפשרואי

נוספותכנפיים;זוג"כנפייםבשלמותו:כאןאביא

נפלו'/'השמיםאש;ואחריו;באש;אשראיתי;
 /נכתב.העולם'/סוף'כמובהלם;ציוויליזציה

סירנה;לאאפילו;סערהחיתה;לא /לא. / 1הביל
מזה;זה /דקותעשריםבמועד;דייקוהופיעו;הם

מחזור;איזהבאורלוגין.;כמוזה;אחרזהקרסו;
התאריך:קטנות,בספרותלמטה,לקיצו?"הגיע;

סייםפרפרים,בינגעוברחםכתםבהיותיעוד

הייחודימןמעטשעברה.המאהאתבהופעתו

המאהעל Iאולימעיד-זאתברשימתישציינתי
דורדור-בתחילתהרקשאנו Iשלנוהחדשה

 •ומשורריו.

המלאבחושךרטוב

שירים,הרטוב,כתוךבן-עדי:שושנה

 72תשס"ג,ירושליםצור-אות,הוצאת
עמ'

עבאדייוסי

דיוקןצחורשליח

בניו-"התאומים"מגדליהריסתתאריך . 11.9.01

אתלשירהנותן Iהשירלכותרכןאםהופךיורק
כנפיאלאאינןשה"כנפיים"מובןעכשיומובנו.כל

ו"אשמטוסכנפיהןגםהנוספותהכנפייםמטוס:

כמליצה,אולינשמעיםנפלו"השמים-- /באש
ושלושמליצה,אינהכברבהלם""ציוויליזציהאבל

 1בסופוהשאלהסימןעםשבשירהאחרונותהשורות

אנובובעולםוהאימההוודאותחוסראתמציגות
נוספיםשיריםמאפיין Iיותרבחידתהזה,השירחיים.

בקריאהלאגםפתרתי/החידותכלאתלא .בספר
ושלישית.שנייה

עבאדיבשירים.והלא-מקובלהמוזרמןהרבהיש
הקוראילךפן Iכאילוחוששמחריזה,לרובנמנע
זאת,ובכלהמילים.משמעותאחריולאהחרוזאחרי
"מועד",כמומאליהם,כאילוהמתגנביםחרוזיםיש

למשל Iבמכווןחורזשהמשורראףיש"מוקד",
"להציע""להשפיע","להרגיע",כמובמילים
בעמ'בשיר"גישור","פישור","ברור",ובהמשך

מיליםמציגותאחתמילהבנותשורותלעיתים, . 12
כמהגםיששלמה.שורהלהןשמגיעהחשובות,
שיריםאחת.מילהבנותשורותיהםשכלשירים
שורהשבהןאותמכלובוניםמיליםמפרקיםאחרים
מילהביןבתים,ביןכמקובלומרווחים,שלמה,
(ציוריציורימתקבלהשיר ) 66 , 63(עמ'למילה.
ומעורר )-20ההמאהבראשיתהיוכברכאלהשירים

לצורתו.תשומת-לב

שלוהבכורהשספר Iעבאדייוסישלהשביספרוזה

הספרבן-עדי.שושנהשלהחמישיספר-שיריהזה
המשוררתרואהפרקובכלפרקיםלחמישהמחולק
הראשוןבפרקשמו:אתלפרקהנותן Iאחרצבע
שם-גםהזהלפרקנותנתאךירוק","רואההיא

מתחריםהשמותשניביו-יורק"."כיו-יורק,משנה:

"מרחבים;אלוהים",מרגישהמכחטן"מעלבזה:זה
צפירות,צהובות,"מוניותלגו";בקוביותקטועים
 /מהדהדתירייהמהבהבת,משטרה----אזהרות
הפרקאתהפותחהשיראך ,) 17(עמ'כאן"אמריקה

התהפוכותכלעםעצמי'אל'געגועיםנקרא
להתנגב,להתערטל,"להתעטף;שבשירה:
"העצים-באוטוסטרדהבמכונית,- " ...להירטב

נמדדהיערשל"כוחוו·הכביש";לשולימתקרבים
לפינמדד;שמשוןשל"כוחוהעצים".בצפיפות

אותךחלמתי----שעריקצצתישהיה;שערו
מנצנצים"כוכבים :" ...הפריחהבשדהביולישרוע

ההריםביןזועקיםזאבים----היערעציבין

(עמ'בשחר"אליצועקוהשקט----השחורים
הירוקים,היערותבצפיפותאמריקהשלקולה :> 12

ואתה ) 20(עמ'ההדסון"נהרעל--פארקב"הייד
אירוניהבשמחה,מתנופףהדליל"שערךכאן:שוב

אלה ;) 23(עמ'צפצפה"עצישלבשדרהצפופה;

עם Iלענייןמענייןבקפיצההשירה,וזאתהחיים
בשורהבירוק,נתפסהפרקכלבדהירה";"הלב

שקיעה".מול"זריחהאותו:המסיימת
שיריםבחמישהכחול","רואההמשוררתהבאבפרק

פיג'יהארץ:כדורעלרחוקותנקודותהמציינים
הקודםמהפרקביו-יורקוסיאטל;נפאלורומא,
המים"פניעלהמרחפת"הרוחיותר.ליקרובה
הלבנה"האשהו"אינגה,מ'בראשית'אינה ) 27(עמ'

שלמקומם .רחמיאתמעוררתאינההפותח,בשיר

שלהבאבספרהאוליהואהזההפרקשירי
המשוררת.

מכלהקצרהוא Iשבספרהחכםודאיהיפה,הפרק
"רואההמשוררתובועמודים,ארבעהרקהפרקים,

"מיליםצבע>.גםהוא"בפנים"(אוליבפנים"
דברים----גופ(ה)/מציפותנאחזות;נטפלות,

בהמשך .) 35(עמ'קטנות"במיליםנאמריםגדולים;
קהלתבנוסחמשליםמיןשנונים,משפטיםמופיעים
בנירבים>אינם(והםשבהםשהארוכים Iומשלי
מהםוכמהבני-שורותייםחלקםהשורות:שלוש

האדם"אניאתאלהביןאצייןבלבד:אחתשורהבני
בשעונים",נבלעו"הזמןמכירה"שאניחשובהכי
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חשובהכיהדברזה"מוותהפרדוקסלית:והשורה
חוכמהגםמבטאיםהפסוקים .) 38<עמ'לחיים"

עצמי;להרשיםלעצמי;"מרשה"פרטית":
 .) 37(עמ'וליהנות"

 ,ללביקרוביםצהוב""רואהבפרקהשיריםחמשת
ישראל).בארץעוסקים(הםגיאוגרפיתרקולא

הפסקהבליבוכיםעצים----מצבהועוד"מצבה
שעריה"ושומרי ,} 41(עמ'המלחמה"מחיר · ·

שלההפכיםאלפתח;ליפתחוירושלים)/(של

"לא-בפרקהאחרוןובשירהדמיון",ושלוןיהכל
גםנחמה;לאגםתקווה;לאגםתשובה;ישמעת

כדרבנות.דברים ,אכן-אחר"דברכללא
האישיהפרקגםהואשחור","רואה ,האחרוןהפרק

ולאעצמך;שלהמשחיתהמלאך"הייתביותר.
כותבת ,) 49(עמ'ומסתור"נחמהבכךגםמצאת

'מההפרק,אתהפותחבשיראביה,עלהמשוררת
השיריםניטשה',--אותנומחשלאותנוהורגשלא
ש"הלוואיוסבתא-אבאסבא-אבאביחסיםיעוסק

והשאירהעשתהאשר;כלעלהגהינוםבאשנשרפה
לקוראקשהלרוב".ומומיםצלקותאבא)זה(בבנה,

בסבארחםללאהפוגעיםכאלה,שיריםעםלהזדהות
הזיכרוןאתממלאיםהםהטבעשבדרךובסבתא,

הספרכללאורךהאהובההדמותוברחמים.בנועם
לרחמים.גםראויהזודמותאךהאב,דמותהיא
פעמיםשיותר"שכמההנאיביהמאמיןהסב:ועל

 /-שנהועשריםמאהעדאחיהבתפילה;שנןי
"לפניוהאם: ,) 51<עמ'השכינה"לצדותעמוד
המתים"אתלהזמיןלבית-קברות/הלכההחתונה

(ארץהרומנייםהעממייםהמנהגים .) 52(עמ'

החתונהלטקסהנוגעיםהמשוררת>שלהולדתה
(עולההנלעג.וגם-הטבעימקומםכאןאתמצאו

 ,טשרניחובסקישלאלקה"של"חתונתהדבעתי
במרההמקום.)למנהגיוכבודאהבהיששםאך

מנהגיםשלהמצחיקהתיאורליהפריעמסוימת
שורותזאת,ועם .שבשירהליריקהלתוךהפולש

רועדות"פרפריםכנפי"ידיהאמrזשעלזוכמו
עציםלפניבשבועה;מצהירה"אניאו ,) 60(עמ'

שורותעלמכפרות ) 59(עמ'השלכת"אחריערומים
"כך :לאבהאהבהגוברת Iכאמור ,הכולועלהלעג.
בהודו----שלךבשקטשחייתכמולדב;מתסתם

מאוטנרעמית

בחירות:טרוםאירופחי

 (ו:

~ 
c:= 

~1 ~ 
ייעולהצעות

ףךךידיי pע;ך

ק~רים:~ל~פף~הך~ת

צ'כי'רבער;מני'חצי
 • ·:- ·: •ד •-:

א;סטרי.רבע
:· -: : . 

ונראהנחיה . ::· :·: ... 

 .ך~י:ז:ייר~י

ילדה

 ת[/~~טףר ע;~

הלחימשענת . : :•:· -:· . 

ףמללשפתים
: T -• :• :• 

י~~ה~סק

ביחדכשאנחנף
: ... :--: : --

נכיעלנכי .... -... . 
ל-הע;לםיכ;ל

T T T : 

~הי;ן~ י~~י~

• 
כזjנ;ת qנכן ry ה~~·~~יתק~נ;ת~יח;ת

מ,זרים 7 ר~~~~ 1Jק; 7 ~
1J7 ףר;~~יםןרי~~~ n פןק;ת.;ת~

• 
ו jPמ~ל ט~~נ!דרי

 ,ףר;~ ר:~י~~ס~דירי

~~ w י~~~ל םיד;~~·לי~~~ע;ןם~ר· 

• 
לבד,ללכתכשתפחד

: ."' : -•• T ."' ."' : -

~ליףב·ש ryל~ךיף q ~~ק,ש

 .ך~ע ל~~

• 
ודלתrז.הכתהל;נ;ת nסג;רמ;רה,

ד:-: ז·-- : ...

יפ;סיף, ?V ~ ףמ~~:מנכד~ידים
 . . . . .ף~;ר~~:ד~רףם ryר ryף~

• 
:p ~~~כ~ך;די~תמדחיר 7 ש,ק; ry ה

 .ף~~~ן~יםל~~במ~ע

 ,פןיבבאוסטרליה, Iאותךחיפשתיהגאנגסעל
שמזכירבמשהומסתפקתהייתי-- /באלסקה

שייהאהפרקאתהמסיימותאלה,שורותאותך":
ועורבתמרגשתהפשוטהשפתןכולו,הספרואתהזה
לב.אלמלב
מימרותשללצדןגםואמינה,פשוטההספרשפת
"ומצאתיאו ) 43<עמ'מכאב"אדומים"והשמיםכמו

יש ,) 21(עמ'מלוחות"ודמעותגרוטאותבים
שורי"הובמשפטלמשלכמודיבורית,אףשהשפה

נוזלות"עיניהפיוטיהביטויאחריהגשם",אתשובר

 .) 9(עמ'עצמי"אלבגעגועים

הרטוב","בתוךדיבורי:הואהספרשםשגםחבל

פשוט Iלטעמי .ממנולצאתרוצהשאדםמצבהמבטא
ממנו.מוצלחהיהבאנגלית,שם-הספרכמו"רטוב"

תשומתאתלהאיר ,עורךשלידוחיתהחסרהאולי
ביצירה.העסוקהיוצרשללבו

ומיוחד ,מענייןבספרמדובר ,דברשלבסיכומו
האנושישלהמרגשובביטוישבוהטבעבהאנשת
 •והקרוב.

שתלשמואל
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"לייט"היסטוריהלחובבי

נופלים,מלאכיםשבלייה:טרייסי
 , 2003כנרתהוצאת ,אלעזרצלהמאנגלית

עמ' 376

הנערהרבי-המכרמחברתשבלייה,שטרייסינדמה

נוסחתאתמצאהנופלים,מולאכיםהפנינהעגילעם
לבד ,המגוללהיסטורירומןהבטוחה:ההצלחה
תקופהשלסיפורהאתגםלב,מושכתמעלילה

לספרותההיסטוריהביןשהתפריםאלאואווירתה.

יותרמשכנעתושבלייהמגושמתקצתבידנטווים
 ,מדי'טכנית'היאכסופרת,בקיאה;כתחקירנית

מתארתשהיאהדמויותודלת-השראה.מוגבלת
מגובשותאינןאך ,היסטוריוברקעבזמןמעוגנות

שבלייהמפגינהנופליםמבלאכיםאנוש.כבני
האנגליםמןשלהההיקסמותאתהאמריקאית

הדמויות.בעיצובחרוץכישלוןנכשלתאךומורשתם,
ואוליהחיים,מןיותראותהמסעיריםשהמתיםנראה
הקברותביתמשכנם:אלאעצמם,המתיםלאאף
הבוכיותוהנשיםמלאכיםפסלי ,שבוהמצבותעל

 ,נבנושמהןהאבןסוגימעליהם,אולצדםשנחצבו
קבריםסוללותעםגחנו"קסםמכנהשהיאומה

מרהיבלבנוןארזאלהגבעהבמעלההמתפתלות
ברומה",שניצב

הייגייטהקברותבביתבביקורנפתחתהספרעלילת
וגם ,ברומןסמוייםהלאהגיבוריםאחד ,בלונדון

שלראשוניתלחוויהגעגועיםומושאנפשהלך
ורעות,אהבהשהולידגורלימפגששלזיכרוןילדות,
בפעםנפגשותהקברותבביתויריבות.איבה

בת ,קולמןמורחמש:בנותילדותשתיהראשונה
ולניניההגבוה,הבינוניהמעמדמןמכובדתלמשפחה

נחות.יותרקצתממעמדלמשפחהבתווטרהאוס,
שלבנו ,פילוסיימוןהילדגםהזהבמפגשמשתתף
הרפתקאותבמסעהילדותשתיאתמוליךהואהקרבן.
שלבסודותאותןומשתףהקברותביתבשבילי
שאליוקשרבזה,זהגורלותיהםאחוזיםמאזקברנים.
באותהמסתמלהכולכורחן.בעלהמשפחותנגררות
לידהכערשהקברותביתומקום:זמןבאותופגישה,

עידןשללידתווגםהילדיםחייחדשים,חייםשל
בראשית ,-1901במתחילהכולקודמו.וקץחדש

מותאחרייום ,השביעיאדוארדהמלךשלמלכותו
ביתשלהקבועהנוכחותוויקטוריה.המלכה ,אמו

שהעידןלכךתזכורתאוליהיאבספרהקברות
עדייןוהשמרנותלגוועתםלאעודהוויקטוריאני

העידןשמבשרהליברליתהרוחלמרותמושלת,
החדש.האדוארדיאני

דרךופריצותתסיסהשלתקופותהםמאהמפני
המאהמפנהשתקופתמפתיעזהאיןהתחומים.בכל

אחרים,רביםיוצרים[כמושבלייהאתריתקה-20ה

פסטיבלים].ומנהליתערוכותאוצריחוקרים,וגם
אתלגוללשבלייהטרייסיניסתהנופליםמבלאכים
ראשי-'מחולליה'באמצעותלאתקופהשלסיפורה
הזוטריםהעדים-השותפיםמפיאלא-והוגיםמדינה
האדירהתמורותבגלשנסחפוהאנשיםשלה:

להניעו.הצליחוזעומות,ובמידותרחוקות,ולעיתים

חידושיאתמפרשתמהןאחתכלכיצדבוחנתשבלייה
והטלפוןהמכוניתמהמצאת-עימםומתמודדתהזמן
מאבקןראשיתועדמסויםמינילחופשהיתרדרך
שוות.אזרחיותזכויותעלנשיםשל
מונולוגכברביטוילידיבאההחשובותהתמורותאחת

זרגברעםהבוקר"התעוררתיהספר:אתהפותח

בפירושלידישמצאתיהבלונדיניהראשבמיטתי.
אומזועזעתלהיותאםידעתילאבעלי.שלהיהלא

'החוצה', ...הישןבאישמרפקתקעתי ...משועשעת

הדוברתחדש.עידןהמבשרמשפטהנהאמרתי",

המבטאת ,קולמןמורהילדהשלאמה ,מןקולקטיהיא
שהיאמסויםבזלזולבההמפעמתהקידמהרוחאת

חננהשהמחברת ,ריצ'ארדבבעלהבחמותה,נוהגת
אבלותמנהגיעלההערותסתמי.עדזעוםבקולאותו

הדמויות.מןיותרעינייםומאירותנרחבותאנגליים

לכמהשלהמומחיות-הקבריםאתמגייסתשבלייה
באמצעותהומסמנתהאנגליתהחברהעלאבחנות
שמרנות-קידמה.ופעריתרבותייםושינוייםמעברים

הקידמה,נציגת ,קולמןקיטימאופיינת ,למשל ,כך
בביתלהתייצבאמורים"היינואגבית:בהערת-קבר

מוות,שםיש ...אבלותשלהצגהולעשותהקברות
שהמקוםהרגשותאבל ...מספיקשזהמניחהואני

לטעמי",מדימוגזמיםבאבליםמעורר
-ההיסטוריהסיפוראתשבלייהתולהשבההעלילה
חברתייםממעמדותילדותשתיביןאמיצהחברות
משפחותיהןשלהבין-מעמדיתהאיבהכנגדשונים

הדיאלוגיםדמיון.ודלתספרותיתמבחינהקלושה-
הםבאמינותם;משכנעיםאינםילדיםשדובריהם

במשפט ,למשל ,כמולילדים.מדיוערמומייםזקנים
סופרז'יסטית,חיתהבלק"קרולייןמור:שאומרת

העיתוןשללמערכתהמכתביםמדורשבאמצעות
ג'נטלמניםכמהעםמתמשךמאבקניהלההמקומי
לנשים",הבחירהזכותעלספקנים
שללעורהלהיכנסמיטיבההאמריקאיתשבלייה

עדמגינוןהתחומים,בכלהאנגליתהקינקיות
וארזאישיים,ומשרתיםטבחיתבחלב,תהגינונים,

שערכההתחקירמתפתלים.שביליםבקצהנישא
 ,כוללוהוא ,בהיקפומרשיםהספרכתיבהלצורך

גינוןשיטותעלעתיקיםמדריכים ,השארבין
עליההאהובהספרהקברות.ביתבסביבתונטיעות
ברות, pבתיוניהולנטיעותתכנון,עלהואמכולם

 ,)!(בכנסיהבורה pהחצרשיפורועל

אתמביסהאמנםההיסטוריתהתחקירעבודת

נוצתי.במשקלמתייחדותשתיהןאךהספרות,
לחובבימעדןבעיקרוהואנופליםמלאכים

 •יפה.ספרותלאוהבילאהיסטוריה-לייט,

פזמירי

 lrחציסומקרוני
 ~וגינזברגאלן

 :.rאורקובימאנגלית:
נקיבשרלחיותחייבתהשיטה

~קיר w ~ל~י;ת ת~~.סמ,י~ה
 •סמליבףשלבגלי

: . : . : . 
מזפששל:פלאףבr-ויחזי;נ;ת

:•: •• T •: •: "." T -

וחזי;נ;ת:פלאףבr-וירעז-וה.אז
T T - : T •• :• :• ::•: 

נדירה,נגצףרהמת;ארים
: 0 T : T T O

: 

;ד!זףקךת;~7:כים

ףןס~~~ה.ן~ן~~ןז
לגף,טבעיתערזפהצהריםארףחת

:--T :ז-• •• ••• T • : • T 

מציאףת,:פריכיהא;כלים
T : • :• •• : • 

 •נג;~נג;ןם ryלים wף~
 .ן;ע;,ס~תז:יירף 19כ~ל

רקהשיגעון.אתנסתירלאאנחנולא.
יכולהלשירהנפלאהשהגדרהנגיד

גםוהמניה.אלקטרזביןההכלאהלהיות
ראשואתהמפנהפרחוגםסורגים

השמש.לכיוון ,אחדלכיווןרקהצהוב
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ושכתאיז'נסשלהיהודיהזיכרון
קמחירמי

שלוהמרכזיותוה,r.ומותז'בסאדמונדעלהספרותיהשיחשלמהפרספקטיבהדברים"ו"זכרוןשבתאייעקב

באחתמתגולדמןשלבא ~
התאבדלדמןגובאפריל'
זה,במשפטבינואר",בראשון

הרומןשלוהחללהסיפורזמןגבולותאתהתוחם

שלספרודבריםוכרזןנפתחמיתות,שתיבין

הסופרים"גדולשכונהמישבתאי'יעקב

בדורו".העברים

עליוהמצביעיםמבקריםשישז'בס,ארמונך

לפתוחבחרבדורנו'החשובהיהודיהסופרכעל
כתיבתובמשמעותדןהואבוהמאמראת

ישואחרימוות,יש"לפניבמשפט:הספרותית

מוות".

לידיהבא-המשפטיםשניביןהתמטיהקשרמן

וכןהמוות,בתופעתהמשותףבעיסוקהןביטוי

פעולתאתאף(אוהטקסטאתלהציגבנטייה

אנלוגייםיחסיםהמקיימותכתופעותהכתיבה>

המועדףמיקומםגםכמו-המוותתופעתעם

השוואהכילהניחניתןהטקסטים,שניבתחילת

שפרסמואלו'חשוביםיהודיםיוצריםשניבין

עשויהו, oה-בשנותהחשובותיצירותיהםאת

שלומאפייניהגבולותיהעלמשהוללמד

היהודית.הציוויליזציה

הנחהלבחוןבזאת,המובאהמאמרשלבכוונתו

 .זו
זב'סעלהביקורתיהשיחאתלבחוןבכוונתנו

מהפרספקטיבהשבתאיעלהביקורתיהשיחואת

שניהםאתלמקםולנסותז'בס,עלהשיחשל

היהודית:הציוויליזציהעלהמודרניהשיחבתוך

כפיגםז'בס,שלהמרכזיותהתמותעללעמוד

האשלותסבפרשלובאפוריזםמהדהדותשהן

מאפיינותמידהבאיזולבדוקולבסוף<יעל>,

 .שבתאישלדרביםוכרזןאתגםז'בסשלהתמות
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קטביםשני-ושבתאיז'בסא.

יהודיתציוויליזציחשל(לכאורח)

שלבזמנים"שפהבמאמרוהושב,בנימין

התעצבההיהודיתהחברהכימעירמהפכה",

רבימקורותיהוכימוגדריםועכשיוכאןללא

המנותקהיהודיבשיחמצוייםביותרהעוצמה

 .והעכשיומהכאן
החברהשלמשלילהנולדהלדעתוהציונות

 •היהודיהשיחשלמרכזייםערכיםושלהיהודית
שללובתנועהמרכזייםזרמיםאכןכינראה

אחדברדיצ'בסקי'היהודי:השיחערכיאת

מדברהציונות,שלהמכונניםהדעותמהוגי

ערכים,בשינויהיהודיהעםשלדחוףצורךעל

שנאהבכתביומגלהנראה,כךברבר'ואילו

ה"אופיעלבדברומייצגתשהיאולמהליהדות

 .היהודיהעםשלהחולה"
אניטהשטוענתכפישהוא,הישראליהשיח

השיחשלוביטויוהישירהמשכושפירא,

אחד'ממובןביותרלפיכך'משמשהציוני'
 .היהודילשיחריאקציה

המתאריהודיכמשוררהוכרז'בסאשרבעוד

היהודי'השיחאתומבטאהיהודיהגורלאת

העבריתהספרותשלהשיחכיאף-שבתאי

המייצגיםישראליםסופריםשלבתופעהמכיר

[ראההיהודיהשיחאתדווקאבכתיבתם

כסופראפלפלדלאחרוןשקדשלהתייחסותו

שכתיבתוישראליכסופרדווקאהוגדר-יהודי]

חדש.ישראליניאוריאליזםמייצגת

ואתז'בסאתמציגהשהביקורתכך'אםנראה,

-יהודיתציוויליזציהשלקטביםכשנישבתאי
 .והיהודי(ציוני),הישראלי

ישראליסופדשבתאי-יהודיסופדז'בס

ז'בסשלוהמראייניםהמבקריםמןרבים

לדבריו .בכתביוהיהודיתהנקודהאתמדגישים

אתבכתיבתוז'בסמדגיםלמשל'רדידה,של

מרבהוריסג'סוןלכתיבה.היהודיתהתשוקה

לביןכתביוביןהקשרעלז'בסאתלשאול

קלובקויליאםואילוהיהודית,הציוויליזציה

שלספרכלכיז'בסעללספרובמבואמצהיר

עםשלהמדהיםהניסיוןהתגלותהואז'בס

ישראל.

כינראהיותר.עודלכתמרחיקמנדלסוןדוד

פונקציהז'בסשללכתביומייחסמנדלסון

עלרומזואףהיהודיהזיכרוןבשימורמרכזית

כתביביןהפונקציה,מצדדמיוןשלקשר

הקודש,כתבישלהיהודיהקאנוןלביןז'בס

ז'בסכשלכתיבהשלתפקידהכימעירכשהוא

האישיהזיכרוןאתביצירתיותגלארדהוא

המזועזעתהיהודית,ההיסטוריהשלוהקיבוצי

השואה.כמושברים,ידיעלתדיר

הישראליבהקשרפורשזאתלעומתשבתאי

דווקאנוטההביקורת .ועכשיוכאןשלביציו

ואתומקומיותוישראליותואתלהדגיש

אותומכנהמירון .הישראלילשיחשלוהשייכות

בעבודתואותוממקםשקדואילועברי""מספר

העברית*הספרותשלההיסטוריהעלהמסכמת

אותםשמאפיינתישראלים,סופריםשלבדור

הישראליהקולקטיבשלההצגהדווקאלדעתו'
עלשנשענתפניות,חסרתריאליסטית,בדרך

המשיכהעלמדבריםשניהםילידית.ראייה

תל-עירו'שללנוףכסופר'שלו'המיוחדת
אביב.

מהיסטוריהיחסיתורחוקלציונותקשור Iחילונימשחרלסימוןהישראליבשיחמשמשת'עברי'המילהכינראה *

לכאורח.יהודית""עירשהיאלירושליםבניגודעברית""עירהיאתל-אביבכךהיהודית,
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היהודיוהשיחהיהודיהגורלז'כס,

הגורלביותרמודגשז'בס,שלבביוגרפיה

ארמונוהאחרונה.המאהשלזהבמיוחדהיהודי'

יהודיתלמשפחה-1912בבקהירנולדז'בס

בפריז. 1991ב·ומתמאיטליהשמוצאהספרדית

ז'בסתקופה,באותהבמצריםהיהודיםרובכמו

היאשלוהאםושפתצרפתייםספרבבתילמד

הגורלמתאפייןהאחרונה,במאהצרפתית.

הנכוןדברסוציאליסטית,בנטייהגםהיהודי

וגםמשוררגםבמצריםשהיהלז'בס,ביחס

הפוליטיתמעורבותובשלפוליטי.שמאלפעיל
לו(חיתהאנטי-פשיסטיתבפעילותשהתמקדה

בהתקרב , 1942 •באיטלקית>,אזרחות

שםלירושלים,ז'בסעקרלמצרים,האיטלקים

ז'בס,נאלץ-1957בושוב,חודשים.כתשעהחי

לעזובהפוליטיות,דעותיוובשליהדותובשל

לצמיתות. ,לפריזגלותולמצריםאת

השפעהעםלוונטיניתבאווירהכןאםגדלז'בס

תרבותשלגםכמוצרפת,תרבותשלחזקה

היהלאמעולםהואעתיקה.ספרדיתיהודית

העדיףמצרים,אתלעזובומשנאלץ ,פעילציוני

ז'בסשלגרפיהבניו .ישראלעלפריזאת

הגלותי:ליהודילייחסםשנהוגקוויםבולטים

בכמהבן-ביתשפות,בכמההשולטהמתווך'
 ,יהודישורשים;וחסרנודדזאתועםתרבויות,

 .האחראתמייצגהוא ,חיהואבומקוםשבכל
מודגשיםזאת,לעומת ,שבתאישלבביוגרפיה

צברייםהישראליים-המקומיים,היסודותדווקא

נולדשבתאייעקבפרובינציאליים;ואפילו

תל-אביב,הראשונה,העבריתבעיר-1934ב

ב-מתהואונעוריו.ילדותוימיגםעברובה

גדלשבומהרחוברחוקלאבתל-אביב, 1981

בתנועתחברהיהבנעוריונול.דשבוומהבית

 ,לנח"להובילהמסלולהצעיר;השומר
בחקלאותעסקשםומרחביה,סאסאלקיבוצים

כדילתל-אביבחזר-60הבשנותובהוראה.

בשנתמותויוםעדומעולם,בכתיבה,לעסוק

ארוכה.לתקופהישראלאתעזבלא , 1981

קוויםנושאתשבתאישלגרפיההנירכינראה

שלתולדהכברשהואהחדש","היהודישל

שלמקומואתשהגדירההציונית,המהפכה

ביןהיחסיםשינוידרךבעיקרבעולם,היהודי

בהיותו ,למשלזאת,הטריטוריה;לביןהיהודי

יושמהבההתיישבותצורת-קיבוץחבר

לאדמההיהודיביןהקשרשלמחדשההגדרה

העקרונית,ברמה .ביותרמובהקתבצורה

ה"אחר"היהלאהואתלוש;היהלאשבתאי

היההוא ,להיפרחייו'שלהחברתיתבמציאות
ציוני-היהודי"האנחנו"מןחלקבמובהק

אתניותקבוצותשהפךה"אנחנו"אשכנזי:

~ 
~ 

c::::= 

~ן
~ 

ז'בסארמונו

לגביו.לאחריםמזדהים><ערבים,אחרות

ז'כסשלהיהודיתהשליחות

אוטונומיים,יהיו"שהדבריםבראיון'שבתאי

כמוולאאחרמשהושלפרויקציהכמולא

מישהו",שלשליחותנושא

אחרוחיפושהאחריותמוסרית,השליחות

הםז'בס,אצלהמבקריםשמוצאיםהאמת,

בעיניהם.ליהודיתכתיבתואתההופכים

יצירותיומהדהדותמנדלסוןדודשלבעיניו

בתחוםהכתיבה-כפעולהשלתפיסהז'בסשל

אובייקטיבית.אמתחיפוששלפעולההמוסר'

הרווחתלתפיסהבניגודהעומדת-זותפיסה

פעולהבכתיבההרואההמערבי'בעולםיותר

לכתיבהסימןבעיניוהיא-האסתטיקהבתחום

"יהודית",

רואההואכיז'בסמאשרעימדבראיונות

שלבתחוםובמיוחדשליחותמעשהבכתיבתו

אףונראההיהודיתהמסורתוחידוששימור

"יהודיותו"בענייןשאלהעלבכך.גאהשהוא

בסיפורלמראיין'ז'בסהשיבהשאלותספרשל
דברקראלאשמעולם ,יהודי-חרדיבחורעל

אתלקרואששוכנעלאחרקודש;כתבימלבד

כיהודיתפילותיושמעתההכריזהשאלות,ספר

 .בלעדיושלמותאינן
מדבריםאינםהמבקרים ,לשבתאיגעבנוואילו

שבתאיאתרואהשקדשליחות.עלכלל

עלאותומגדירהואכלומרכניאו-ריאליסט,

בעלילהמעידהעובדה ,כתיבתושלהז'אנרפי

מממשת,המבקרבעינישבתאישלכתיבתוכי

עיקרוןולאאסתטיעיקרוןובראשונה,בראש

 .היסטוריאומוסרי
בראיונות .הללוההנחותאתמאשרשבתאי

שליחותמכללהתנערנוטהשהואנראהעימד

אומררוצה","אניהיסטוריה:שלהדהודאו

ז'כסשלהיהודיהסגנון

בכתיבתוכמייצגז'בסעלמדבריםמבקרים

לתמותבניגודכינראה"יהודי",כתיבהסגנון

צירוףהואיהודי""סגנוןיהודיים,ולערכים

כתיבהסגנוןמהופחות.בהירהשמשמעותו

יהודי?

לביןהומרוסביןבהשוותומימזיס,בספרו

שלמאפיינוכיאוארבךמוצאהתנ"כי,המספר

הוא ,החומרילסגנוןבניגודהתנ"כי'הסגנון

היוצרתתכונה ,והחללהזמןתחושתהיעדר

לייצוגהתביעההמגלםפתוס,שלנתפסאפקט

משתלשלשהכוליחידה,אבסולוטיתאמתשל

ממנה.

שלהספרותיתעבודתוהזה,הצדשמןנראה

ריצודמאוד.יהודיתאכןהיאז'בסארמונו

ז'בסשלהסגנונייםכמאפייניומדגישסטמלמן

נוכחותאתוהןבכתיבתוהפתוסשלהטוןאתהן

גבוההדלילותבעלמרחבכמציין ,המדבר

תחושהליצורהמסוגליםאלמנטים,שלבמיוחד

כיעימדבראיוןמעידעצמוז'בס .וזמןחללשל

הקלישותמשוםהןהמדבר'מןמוקסםהוא

האלוהישלנוכחותומשוםוהןשבווהחלל

אתכתיבתואלקושרהואבכךבתוכו;

'כמאפייניםבךאוארעליהםשדיברהמאפיינים

המדבר'מןמוקסם"אנייהודית:כתיבהשל
ביןבשאתהדבר.ושוםהכולזמניתבוהואכי

 ," ...באינסוףבאמתאתהוחולשמים
 ....אוארבךשללאלודומיםרעיונותישלמנדלסון
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מוצאוהוא ,יהודיכתיבהלסגנוןבאשר

לאלהדומיםמאפייניםז'בסשלבכתיבתו

משתמשהואכיאם ,סטמלמןבהשמוצא

גםלתארם.כדי II"יהודיתבטרמינולוגיה

מתאפייןהיהודישהסגנוןמוצאמנדלסון

ונראהחללשלובקלישותתיאוריבמינימליזם

בכתיבהביטוילידיבאיםאלהשאלמנטיםלו

דמויותשלגסלעיצובבנטייתוהןז'בס,של

כתפאורההמדבראלבמשיכתווהן

אתמסבירמנדלסוןאךלהתרחשויות.

מןלהימלטז'בסשלכניסיוןהללוהמאפיינים

פסלכללךתעשה"לאשלהיהודיהאיסור

תמונה",וכל

שכתאישלהישראליהניאוריאליזם

שייכתהמבקרים,פיעל ,שבתאישלכתיבתו

כסופראותומגדירשקד .הישראלילשיחכולה

המציאותאתהאחריםדורומבנילבטאשהיטיב

 .יאוריאליסטינבסגנוןהיומיומיתהישראלית
שקדלדעתמתבטאשבתאישלהניאוריאליזם

בתיאורגםכמוהמרחב,שלפרטניבתיאור

כדי ,שקדלדעתוהחוויות.הדמויותשלפרטני

נזקקניאוריאליסטית,אמינותתחושתליצור

שיוצריםמרחב,תיאורישלרבלמספרשבתאי

המרחב.תחושתשלעומס

כימסכים ,שקדאצלהמצוטט ,רוןמשהגם

דבריםמכרוןשבתאיאצלהמתקבלתהתמונה

ודחוס",צפוף"עולםשלתמונההיא

דמויותיואתמתארששבתאיגםמוצאשקד

ולחשוףלתודעתןלחדורומרבהבפרוטרוט

מניעיהן.אתשיסתירבלאיתר,חישוףאותן

דבריםשלסיכומם

קטביםשנימייצגיםאכןושבתאיז'בסכינראה

היהודיהקוטב-היהודיתהציוויליציהשל

קורותמבחינתהן-הילידיוהקוטבהגלותי

האידיאולוגיגידולםביתמבחינתהןחייהם,

שהםוהתפקידהערךמבחינתהן ,תרבותי

ביטוימוצאיםאלההבדליםלכתיבתם.מייחסים

שונהפניועלשנראהכתיבתם,בסגנון

הפוכותאופציותשתיומדגיש ,לחלוטין

שז'בסבעודספרותי.מימזיסשללחלוטין

קלישותשליהודיסגנוןבכתיבתומבטא

גדרמרמוסרית,תביעהבעלופתוסמרחבית

שיוצרכניאוריאליסט,מבקריםעל-ידישבתאי

המיוצג.המרחבשלבמישורעומסבכתיבתו

לבלתיההשוואהאתלהפוךאמוריםאלהכל

כזהדבר"איןלמשל:אומרהואבנושא,

להיעשותזהיהודילהיות ,יהודילהיות

להיותאפשראיצע.ד"אחרצעד ,יהודי

אניההצהרה ...קבועובאופןתמידיהודי

להיעשותבדרךרגרסיהכברהיא ,יהודי

 ," ...יהודי
והזיכרוןהיהודיתההיסטוריהואילו

היאז'בס,שללדידוחשיבותם,היהודי

הדתאתלא ,לדעתולוויכוח.מעבר

אלאמקום,לכלהיהודיםעימםנושאים

שלהם:ההיסטוריהזיכרוןאתדווקא

כה ,זיכרוןבעיקרהיאשהיהדותמכיוון

רבניםשמערימיםהקשייםהםרבים

לאדםאיןאם ,שכןהגיור:בפנייהודים

אין ,יהודיניסיון ,יהודיהיסטוריזיכרון

 .יהודילהיותיכולהוא

שבתאייעקב

בשיטהכמוכינראהאבלרלוונטית,

ותשובותשאלותשלהתלמודיתהדיאלקטית

ז'בסאתהןלתארניתןמסתברא,האיפכאושל

רלוונטיותעלשיצביעבאופןשבתאיאתוהן

ממדיהחדהרושםאתיעדכןואףההשוואה

היוצרים.שניביןבינארייחסשל

המשווהקואלהקטביםמןב.

שלקטביםשנימסמניםושבתאיז'בסהאמנם

 ?היהודיתהציוויליזציה

 ,הקלאסיהיהודיאינוז'בסכילומראפשר
כפיבתשובה"ש"חזרהמתבולללאובוודאי

יהודידווקאאלא ,לתארומנדלסוןשלהוט

המסורתעלנאמןרדידה,קיצוני.חילוני

אצלמצוטט ,והיפוכודברשלהתלמודית

יהודי.אינושז'בסשאמרכמיקלובק

מתוךכותבלאשז'בסטועןלמשלסטרובינסקי

אינוהיהודיוהשיחלה,מחוצהאלאהיהדות

שהיהודיםבעודכי ,לכתיבתותפאורהאלא

ז'בסנשאר ,המדברמןויצאוהתורהאתקיבלו

במדבר.

שכן ,הללוהדבריםעםמסכיםשז'בסנראה

 ,היהודיהזיכרוןאתמדגישהואאיתרבראיונות
היהודיתהדתשלבערךמפקפקהואאך

ואףהיהודית,הציוויליזציהשלחשובכאלמנט

שלכניסיוןשלוהיהודיהניסיוןאתמגדיר

הואבשביליהאמיתיהיהודי["הניסיוןאתיאיזם

באפשרותכופראףז'בסאתיאיזם".]שלניסיון

סומקהסתםמןמעלהשהיהבאופןיהודילהיות

לשאלהבתשובה ,מנדלסוןשלפרצופועל

הציוויליזציהאלכזאתגישהכינראה

האידיאולוגיהעםבשלוםלחיותיכולההיהודית

היהודיהשיחמתוךשחילץ ,הציוניהשיחשל

ההיסטוריהואתהיהודיהזיכרוןאתבעיקר

לרוחוקרובהלהיותיכולההסתםומןהיהודית,

השיחשלההשפעהבתחומישגדלסופרשל

לספרולקרואשבחרסופרכשבתאי: ,הציוני

כמהדהדלהתפרששעשוישםדברים","זכרון

ובו ,היהודיבשיחהזיכרוןשלהחשיבותאת

שלההיסטוריהזיכרוןאתכמהדהדגםזמנית

התנ"כי.דבריםספר

מערכירחוקכהאינוששבתאיכךאםנראה

 .היהודיהשיח
היאכישטענוהיושלואחתיצירהעללפחות

כמעשהכאלהכתיבהאלהתייחסותמהדהדת

מנדלסוןפישעלונראה, ,המוסרבתחום

יהודית","כתיבהלהיחשביכולההיאלפחות,

אורישללסרטתסריטגדולות","עינייםעל

טענו ,יחדיווזוהרשבתאיבידישנכתב ,זוהר

מאודשקרובסרטזהכי ,חברוחנןרוןמשה

מוסרמחזהשללאפיוניםהנרטיבייםבאפיוניו

ואפילועמוק,וצורךדרישהומייצגביניימיימי

אמת.דהיינו ,אובייקטיביבסדר ,כפייתי

שבתאישלהיהודיסגנונו

כאלשבתאיאלההתייחסותכינראה

לחלוטיןשונהכתיבתושסגנוןניאוריאליסט,

 .מדיוצרהצדדיתחדהיאגם ,היהודימהסגנון
זכרוןעלהמגיביםמראשוני ,בלבןאברהם

"מופתזהשנעשהלפניעוד-דברים

בכתיבתומוצא-דורו"שלהניאוריאליזם

כמושהןוהפשטותהכללותשבתאישל
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שלהכתיבהאתשמזכירהתכונהפתגמיות,

מנדלסון>,של(לשיטתומחלקיהבכמהז'בס

והמשנאיתהתלמודיתהכתיבהאתגםכמו

הןבלבןשללדעתוהדמויותגםהיהודית.

בהןישובכך ,אינדווידואליסטיייחוד""חסרות

אתוהןז'בסשלהדמויותאתהן ,להזכיר

בלבןכיהודית.הנתפסתהמרחביתהקלישות

מוסרית,לאמתחתירהגםדבריםמכרזןמוצא

ביןהמספרשלאינטנסיבייםדילוגיםוגם

שלדעתודילוגיםהיצירה,שלוהחלליםהזמנים

הזמן-חללשלהנתפסהאפקטאתמבטלים

ביצירה.

שבתאיניסחקמחירמיהמבקרשללטענתו

מסמךדברים","זכרוןמעיןדבריםמכרזן

ברורמהלךמלעצבנמנעכךובשל ,משפטי

ושוב"הלוךנעיםומשפטיו ,ובזמןבמרחב

בהםשמשמשותשוניםזמניםביןכמטוטלת

שלגדולמספרשיטהוללאבעירבוביה

 ," ...טריטוריות
וכרזןגיבור ,שגולדמן ,קמחיטועןתימה,אין

המתרחשסיפורדווקאלתרגםבוחרדברים,

הזמניהמרחבחללהסתםמןלונראהזהבחלל.

כותבובהמשךחייו.למציאותביותרהרלוונטי

לביןהרגשיתהעקרותתמתבין"השילובקמחי:

לחילופיךאומארגנת,פרספקטיווההעדר

וקפוא,מפוררמרוסק,עולםיוצרתבנית,

חסרמופשט, ,גבולללאחללזמןשלעולם

כלשהם.ארגוןאומוצקותקונקרטיים,ממדים

מכניסטימכוחשפועםמנוכרקריקוםנוצר

שהופעלהשמרגעכמטוטלת,ידוע,בלתי

ולבצעהאינרציהמכוחלנצחלהיטלטלתמשיך

תהיינהלאלעולםאךחייםשמחקותתנועות

 ," ...עצמםהחיים
לשיחהרומןאתבמפורשקמחיקושרובסיום

הקוסמוסאתמציגאמנםשבתאי ... "היהודי:

העיליתשלפרצופהמולאלכמראההזה

ברומןאחריםאיןשהריהאשכנזית,הישראלית

היהדותשלעולמהגםלהיותיכולזהאבל ,שלו

ההיסטוריהזיכרוןהתרבותשכןכולה,

העםלכלמשותפותאותוהיוצרותוהטראומות

הצהרהכאןישמסוימתשבמידהכך ,היהודי

 " ...כציוויליזציההיהדותשלמהותהעל
 ,) 1998'הארץ'הדברים", ,("הזיכרון

בזכותמכולםהמשכנעהטיעוןכידומהאך

הוא ,היהודילשיחדברים}{זכרוןשלשייכותו

שעליהםחומריםמאותםחדשהטענהשינסחזה

הניאוריאליזםתיאורייתאתשקדגרשוןבונה

שלו:הישראלי

 ,השארבין ,שקדמביאטענתואתלבסםכדי
מלאותעלהמדבר ,רוןמשהשלמדבריו

מכרזןהחללשלריאליםטיתכביכולופרטנות

ודחוסצפוףעולםשלהיא"התמונהדברים:

זהואחוזיםמפותליםבווהאנשיםשהדברים

הוויזואליתהמטאפורהלמרות ,כאןעד ," ...בזה

הקבורהלבורותקונוטציההיוצרתהמסיימת,

מדוברהגזים,ולתאיההשמדהמחנותשל

אלא ,הבדויהמרחבשלריאליסטיבעיצוב

יוצרתהזוהטקטיקהכירוןטועןשבהמשך

ללאעולםשלנתפסאפקטדברשלבסופו

שטוח", ,מישורי"עולםברורים,חלל-זמןממדי

כדירוןבושהשתמש"שטוח"המסמןכינראה

ברומןהמרחבשלהנתפסהאפקטאתלסמן

לתופעהבמקרה,לא ,רומז

מצביעלאאםגם ,ששקד

אתמסמןבמפורש,עליה

יתרפרטנותברומן:נוכחותה

ודילוגיםהמרחבבתיאור

וזמניםחלליםביןתכופים

דרבשלבסופוהיוצריםרבים,

ללאשטוח,עולםשלאפקט

ברוריםזמןחללממדי

האחדות .. ,"אתומדגישים

והזמןהמרחבשלהסינכרונית

אליהםערכואובמשחקיםבהםבילורבותלא

לרחובותוהפכוכברזהנעלמוואשרטיולים

מלאכהולאזוריומשרדיםמגוריםבנייניעם

 ,) 272עמ'דבריםמכרזןוחרושת"

ז'בסכי ,דברשלבסיכומו ,כךאםנראה,

שנדמהמכפייותרלשניהאחדקרוביםושבתאי

חשיבותואתמדגישיםשניהםראשון.ממבט

במרהכיאםושניהם, ,היהודיבשיחהזיכרוןשל

שליחותשלסוגבכתיבתםמהדהדיםשונה,

בכתיבתםיוצריםשניהם ,ועודזאתמוסרית.

בשימושושלובדרכואחדכלאמנם-

 (ו:

~ 
.==: 
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" .... 
כאשרבמיוחדבולטתהתופעה

אתלתארמתפנהשבתאי

 .התל-אביביהאורבניהנוף
עושההואכאשרכינראה

ז'בסארמונובפרטיםעמוםתיאורוזאת,

כהבאופןומתעלםרביםכה

והזמןהחללמגבולותנחרץ

אפקטנוצרדברשלשבסופועדהמציאות,של

ממדיםחסר ,קוסמימרחב-זמןשלנתפס

יים.חושבפיזיקליים

השוניםהחלליםהסמכת ,למשלהבא,בקטע

הרבדיםשלהסמכתםגםכמולזה,זה

שוניםזמןרובדי-המייצגיםהארכיאולוגיים

לייצרבמקוםלזה,זה-המתוארהמרחבשל

חושנית,מלאותשלנתפסאפקט

 ,התל-אביביהאורבניהנוףשל"ריאליסטית",
למרחבאותווהופכתהעירוניהנוףאתמשטיחה

ברורים:חללממדיללא ,א-ריאליסטי

לסיוראותויקחשלמחרתלאברםהבטיח .. ,"

 ,הללוהמקומותאתלראותיגשרעימדויחד
המוסלמיהקברותביתהטהרהמביתחוץאבל

עובדיםמעונותילדילמדושבוהספרובית

כלחסריעכשיושנראובודדיםמקומותועד

ביתשוםנשארלאעלובים,ואפילוקסם

עםנהרסורובםשכןאברם,שהזכירמהבתים

היהוכזהאחרים,בתיםנבנוותחתםהשנים

גניםכמהושלמגרשיםכמהשלגורלם

שניםלפנישפעםבורושטחיקטנותוחורשות

שונהבמרהואףשונותספרותיותבטקטיקות

חלל-זמןממדיחסרעולם-אינטנסיביותשל

כמאפיינתהחשיבשאוארבךתופעהברורים,

יהודי.כתיבהסגנון

שלח.סמות-הנוודשלהפואטיקהג.
היהודיוהקשרז'בס

קשרשישהיאםטמלמןשלהעיקריתטענתו

ה,ח.מותלביןז'בסשלגרפיההנירביןהדוק

זמנית,בומבטאות,הןוכי ,כתיבתושמציגה

תמותשלושמאתרםטמלמן .יהודיערכיםעולם

ישירותנובעותלדעתוכולןז'בס.אצלמרכזיות

ז'בס.שלבחייומסוימיםמאירועיםבעקיפיןאו

שלמתמדתבנוכחותנגועהאנושיהקיום . 1
חמרות:

ההשקפהעולהז'בסמכתביסטמלמןשללדעתו

בעזרתהמוותאתלבטאהקושילמרותכי

 ...בנוכחותנגועהאנושיהקיוםהחיים,שלהשפה
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ז'בס,אצלהתגבשהזועמדהמוות.שלמתמדת

בהיותוהגלומההטראומטיתהחוויהבהשפעת

והוא , 22בגילמשחפתהגדולהאחותולמותעד

מיטתה.לצדבהישר ,צעירערבאז

חסרתהצפייהשלהזוהמפחידההחוויהבמהלך

הפסיביתוההקשבהאחותובגוויעתהאונים

ישלמוותכיז'בסהביןהאחרונות,למילותיה

שלהמיליםוכילחיים,משישאחרתשפה

החייםששפתובזרותבמרחקנגועותהמוות

תאורגןאםאלאלבטא,יכולהלא

מהותה.אתגדותהנובסטרוקטורות

בשפהמונצחהזההזיכרוןכיטועןסטמלמן

 : 1957אחריז'בסכתבישלהמרוחקתהקרועה

בעזרתמוותשלתחושהלבטאהמנסהכתיבה

חריג.סטרוקטורליארגון

היעדרות:שהיאנוכחות-האנושיהקיום . 2

בנסיבותסטמלמןלדעתקשורההזוהתמה

ברישוםלטעות ,בכךכוונתוז'בס;שלהולדתו

 ,באפריל-16בשנולדז'בס,שלהולדתותאריך
-14בשנולדנרשםהלידהבתעודתאבל

 .יהאמיתהולדתותאריךלפגייומיים ,באפריל
הביורוקרטיתבטעותסמליותראהז'בס

קייםז'בס,שהוא,לכךוהוכחה ,הזוהפשוטה

קיומולפניעודמופשט,כשםכמושג,היה

עצמו:ז'בסשלבמונחיואוהאונטולוגי.

שלחיתהבעולםשלוהראשונהההימצאות

 .שמואתשנשאההיעדרות
נוכחות-שלהרעיוןהן ,סטמלמןלטענת

דמויותוהןז'בסבכתיבתהאלוהיםהיעדרות

מלבדקיוםלהםשאיןדמויות-החיים-המתים

שמדברותדמויותשמם,אתהמציינתבמילה

משם.מוצאם-לידתןמלפני ,מותןמתוך

נוכחות-מופיעהבהןהצורותאחתכינראה

הנסיגההיאז'בסבכתביהאלוהיםשלהיעדרות

דףשעלקטנהאחתלנקודההאלוהיםשל

במרווחשמגולםלריק ,לחילופיךאו ,הספר

גםנחשבשז'בסמאחרהשורות.שביןהלבן

כברשהתופעהומאחרפרדוקסים,שללאמן

להעירמקוםשישנראה ,היהודיבשיחהוגדרה

יוצרתקטנהנקודהאלהאלוהיםשלנסיגהכי

פיזיתאינסופית,דחיסותנקודהאותהבתוך

 ,פרדוקסלישבאופןלומרשניתןכךומהותית,
(הנסיגההיעדרותשמייצגתתופעהאותה

אתשמייצגתגםהיאהאלוהיםשללנקודה>

האינסופית.נוכחותו

ומנוכר:ארעיאנושיקיום-וכדוריםגלות . 3
שלהמרכזיותהתמותאחת ,סטמלמןפיעל

כקיוםבעולםהאדםשלקיומועלמצביעהז'בס

משולשת:גלותושלנוודות,שלקיום ,ארעי

ומאלוהים.מהעצמי ,מארץ

אחרים,רביםכמומניח,סטמלמןכינראה

חישאינויהודיז'בסשלהיותושעובדת

(שגלהבהגדרתוגולהבהכרחולכן ,בישראל

בהכרחהשפיעהלצרפת),ממצריםבשניתאף

כתביו.על

הפרטיתהמשפחתיתבהיסטוריהכיעודנוסיף

באופןמודגשותוהארעיותהגלותז'בס,של

 .לקיומוגלותשלממדיםעודשמוסיף
ספרדיתהיהודיתהקהילהשלההיסטוריה

כילספריודעתהאחרוניםבדורותבמצרים

במצריםששהתהברובה,חדשהקהילהזוחיתה

שניים.אואחדדור

לאמעולםמספרדשהגירושבכךבהתחשב

הספרדיתהיהדותשלההיסטורימהזיכרוןנמחק

במצריםז'בסשלהיהודילקיוםכילומרניתן

גלות:שלממדיםארבעההיו

מספרדעתיקהגלותב.מיהודה;עתיקהגלותא.

התרבותשלההיסטוריבזיכרוןנוכחת-

לאדינו>;תרבות ,(לאדינוהספרדיתהיהודית

משפחתומקורות-מאיטליהגלותג.

ממצרים.גלות ,.ז'בס;שלהאיטלקיים

האפוריזםשלהפתיחהאתלנתחבחרתי

(מתוךהשאלות,ספרשל 4בכרךהחמישי

דמות"יעל",בשםהמוכתר ,הראשוןהפרק

באמצעותולהדגיםבמטרהבספר),בהאחואשה

התמותשלושביטוילידיבאותבההדרךאת

ז'בס.שלבכתיבתוסטמלמןשמוצא

 :) 12<עמ, 5מסאפוריזם

Was it perhaps your heart, yael, that made 
me hate god? 

1 took you in as a word 

1 is a book 

ביטוילידיז'בסמביאזהבאפוריזםכינראה

האנושי.הקיוםשלהנוכחות-היעדרותתמתאת

לצדהאנושיהקיוםבתיאורמתחילהקטע

תהליךשללתיאורועובר ,האלוהיהקיום

הקיוםמולאלהאנושיהקיוםהצטמצמות

האנושות>(קיוםהאנושיהקיום .האלוהי

בתוךכולומתכנסשהואעדבהדרגה,מצטמצם

(ספר),אחדקטןאובייקט

הדוברמצמצםהאפוריזםבמהלך ,כלומר

ברא.שהואביקוםהאנושיהקיוםאתבהדרגה

נשארהיקום,אתהמייצג ,השירחללכביכול

הקיוםבלבד;והספרהאלוהותנוכחותעם

ממנו.נעדרהאנושי

בהיעדרות.שמסתייםרדוקציה,תהליךכןאם

 ?הנוכחותהיכן
תשובות:שתילהשיבאפשרכידומהכךעל

הואמהיקום,לחלוטיןנעלםלאהאנושי . 1

גלוםהואהצטמצם,צבירה,מצבהחליףפשוט

ספראוהחיים,ספראולישהוא ,בספרכולו

 ,כולוהאנושיבקיוםעכשיוטעוןוהואהספרים,
 .האנושיהקיוםשלהנוכחותאתומסמן

היאאךהיקום,מחללנעדרתנעלמה,האנושות

בגדר-הספרבתוךאינסופיתבמרהנוכחת

נוכחות.היעדרות

מסמלהספרז'בס,של"היהודית"בפואטיקה , 2

 .אותוומכילהעולםאתמייצגהעולם,את
חלקשהוא ,שהדוברנראה ,זומבטמנקודת

עלזמניתבומצהיר ,האנושימהקיום

עלגםאך ,לעילשראינוכפי ,היעדרותו

האינסופית:נוכחותו

היותועלגםזמניתבוהדוברמצהירלכאורה

ומלואועולםהיותועלגםאבל(רדוקציה>ספר

עולם> =(הספר

היותועלגםמצהירשהדוברנראהנוסף:דבר

תמתשלהופעתהאתמחזקתזוהצהרהאלוהים.

אלוהים,הואהדובראםכיהנוכחות-היעדרות.

הואזמניתבואבלכאדםקייםאינושאזהרי

כאלוהים.קיים

שהואמצהירהדוברשאכןלהביןניתןכיצד

אלוהים?

הסימניםז'בסשלבפואטיקהכיטועןסטמלמן

מהמיליםפחותלאחשוביםהגרפיים

ומשמעותן.

הגרפיבסימןכאןמשתמשאכןז'בסכינראה

משמעות:כנושא

I -אובאנגלית"אני"המבטאהסימן>Je- J 
est זהההגרפיתשנוכחותו ,הצרפתיבמקור

האימאז'יסטיותבאימפליקציותזהבמקרה

לספרההגרפיתבצורתובשירדומה-שלה>

אלוהים.הואהיהדיבשיחהאחד ; 1

המשמעויותאתלחלץאפשרכינראהכךאם

הקטע:שלהשלישיתהשורהמןהבאות

I is a book 
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ז'בס,שלהתמותמרהבאיזולבדוקניסיון . 1אניג.ספר;הואאלוהיםב.ספר;הואאניא.

(אותןהיהודילשיחבמובהקכשייכותשנראותאלוהים.

ז'בסאצלהתגבשוכימניחשסטמלמןתמות

נוכחותהיהודי")"גורלועםממפגשכתוצאה

שבתאי.שלבטקסטהאחרותחתמות

שניאצלהתמותהופעתבדרךמשווהדיון . 2

היוצרים..r.ימתאתמדגיששנבחרהקטעכינראה

אםאחרות,מתמותיותרהנוכחות-היעדרות

כאן:נוכחותהןגםכי

המרחבשלמהתיאורנובעתהמוותנוכחות

האינטימיים,מהיחסיםאונטולוגימשקלכחסר

לביןהאדםבניביןלכאורהבקטעהמוצגים

 ,הספרתוךאלהדוברומהיעלמותהאלוהים,
מוות.שלכסוגאףלהיתפסשיכולה

קולות,מות, wבושישיקוםמתארהאפוריזם

קיוםבואיןאךאלוהים,מילים, ,ספררגשות,

אוגוף,טבע,יומיומיים,לחפציםאונטולוגי

וזמן.חללשלמציאותייםממדים

האלוהותעםוהאינטימיותהזההמרחב

טרנסצנדנטיבעולםרקנדמה,אפשריים,

מולייצבלחתהאדםיכולשםרק .קוסמי

האפוריזם.כתיאור ,שוויוןשלמעמדהאלוהיו

האפוריזםשלהחללאתלתפוסכךאםניתן

מוות.שלחוויהשמייצגטרנסצנדנטיכחלל

המתוארהמרחבאתלראותשאפשרנראה

כפיהבא",ה"עולםרעיוןשלאסתטיכייצוג

נוכחותמשום ,(יהודיהיהודיבשיחקייםשהוא

הספר).

מנוכחותוקריעה,נדודיםשלגלותימקיום

מהעולםגלותגלות;שלתחושהנובעתהמוות,

החללאלהאונטולוגית,מלאותועל ,המוכר

(הדוברמאהבהגלותמדברי.הכמוהקלוש,

מהחייםגלותהאלוהים),אתשונאשהואמודה

הספר).תוךאלעצמו~~לה(הדובר

חתמותלאורזירכםזברכןרקריאה .ד
ז'בסשלהמרכזיות

כמישקדאצלתוארכיאף"צבריותו",למרות

הניאוריאליסטיהסגנוןאתשלמותלידישמביא

-כמתכתבשבתאינראה ,דורושלהישראלי
השיחעם-בסגנונהוהןיצירתובמגמותהן

מדגישיםשבתאיוהןז'בסהןבנוסף,היהודי.

שלההיסטוריהזיכרוןחשיבותאתזהבשיח

היהודי.העם

רלוונטיתביניהםההשוואהתהיה ,לדעתי ,לכן

ומסקרנת.

שלדבריםמיכרוןקריאהכאןלהציעבכוונתי

הקוויםפיעלז'בס,שלהתמותלאורשבתאי

הבאים:המנחים

מחייבהואאין ,תמטיבעיקרהואשהדיוןמאחר

אלאתייחס ,לפיכךהרומן.כלשלניתוח

 ,הרומןשלבאקספוזיציהז'בסשלהתמות
שלמסעםלסיוםועדהרומןמתחילת ,כלומר

<עמ'גולדמןשלאביולהלווייתוישראלצזאר
24 (. 

הנפשכמשאתוחמרותכגחינוםהחיים

חמורתשלהמתמדתנוכחותו-
החלברומןמופיעוכאירועכרעיוןהמוות

זמןתחומיאתמגדירוהואהראשוןבמשפט

"אביובמשפט:נפתחהרומן ,כאמור .הסיפור

גולדמןואילובאפרילבאחדמתגולדמןשל

 ." ...בינוארבאחדהתאבד
האירועהואהאבשלמותו ,להלןשנראהכפי

הרומןשלהאקספוזיציהאתסביבוהמארגן

 .סופואתמסמנתגולדמןשלהתאבדותוואילו
הגיבורכיזובפתיחהשבתאימאותתלכאורה,

תל-אביבירווק-לתארעומדהואחייושאת

בציפייהאףאוליאו ,בצלחייואתחי-מעוכב

באפרילהאחדבין ,בלבןשמעירכפילמוות.

תשעהבדיוקחלפו ,בינוארהאחדלבין

 ,שכךמאחרהאנושי:ההדירןכמשךחודשים,
שלהנתפסהאפקטאתמחזקשבתאיכינראה

מטאפורההדהודבאמצעותלמוותציפייה

בעולםבחייםהרואה ,היהודיהשיחשלשחוקה

לביןבינוהוויזואלישהדמיון-פרוזדוררקהזה

הבא.לעולם-מקריאינוהלידהתעלת

כברמסומנתבאקספוזיציההמוותנוכחות

המוכריםהצבירהמצביבשניומופיעהבפתיחה

והתאבדות.טבעימוותהיהודי:בשיח

אתלפתחממשיךשבתאי ,להלןשנראהכפי

יהיהוהמוותהאקספוזיציה,לאורךהזאתהתמה

 .אלובעמודיםקבועהנוכחות
המוותנוכחותביןההבדלכיגםנראה ,להלן

אינהז'בסאצלנוכחותולביןדבריםמכרון

באופןאלאתמטית,אוכמותיתמתבטאת

שלה.במודוס ,זונוכחותשלהנתפס

הואהמוות ,שראינוכפיז'בס,אצלאשרבעוד

הריהאלוהים,אלהקרבהשלהשניצדה

היאשבתאיאצלהמוותשלשהופעתו

המוותשלהטרנסצנדנטיהצדדדוקטיבית.

המוותאתבעיקרמדגישוהטקסטכמוס,נשאר

החיים.שלכסופם

הופשטהמרחבכינוכחנוז'בס,אצלאחר:עניין

חדוהואהארציים,האונטולוגייםמסממניו

למוות;נימיומטו ,טרנסצנדנטיושטוח,ממדי

שהוא,במרחבקייםשבתאיאצלהמוותואילו

אונטולוגית,מאודעמוס ,שקדשמתארכפי

תוססים.חייםשלפעילותמלאלכאורה,וגם,

מטבעהיוצרתהזההמרחבבתוךכןאםנוכחותו

הדיכוטומיותגרוטסקי:ואפקטדיכוטומיות

מוותושלחייםשלאלמנטיםביןנוצרות

הקירבתיאורלמשלבזה,זההמתערבבים

~ 
~ 
~ 

~1 ~ 

 .) 8<עמ'צאזרשלבסטודיו

אתהזועקותפורנוגרפיותתמונותלצדשם,

"חיהואכישנראה ,צזארשלהסועריםחייו

אתהמייצגתתמונהתלויהלדעת",עצמואת

המוות:פחד

המוארכותשפניווצנוםארוךאיש ... "

ואולי ,מאודרציניותשחורזקןבמיןהעטורות

האדמהעלברכיועלכורעוהואנוגות,גם

שלגולגולתובידיוכבדהנזיריםגלימתבמין

 ] ... [לפניוהכורעלנערמראההואאותהמת
 ."] ... [ויראתמהבגולגולתומתסכל
הענייןגםכמוהתמונות,סוגישניביןהשילוב

אבאשלקבורתובמקוםצאזרשמגלההמופרז

שלהחייםאובססיביותאתמציג ,גולדמןשל

ואותוהמוות,אימתכנגדהמופעלת ,צזאר

הדיכוטומיהמתחאתשהפנימהכדמות ,עצמו

למוות.החייםשבין

מהצגהמעניינתפחותלאתופעהכינראה

חייםהכולל ,התל-אביביהעולםשלמימטית

כעולםהצגתוהיאזה,לצדזהומוותסוערים

יכולתללאבזהזהכרוכיםוהחייםהמוותשבו

הפרדה.

עולהשבאקספוזיציהתל-אביבהעירמתיאורי

האיכותמןהנובעתמוות,שלחזקהנוכחות

שלוהמאיימתהעגמומיתהמטונימית

בתידווקאואילולייצגה,שנבחרוהאובייקטים

כשווקיםחיים,כרוחשיםמתואריםהקברות

 ...הומים.
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בוהק,"מוצפתתל-אביבהעירלמשל:

עומדתוהיאצחיחכבשניםבמעטהעטופה

 ;) 8<עמ' ," ...להתפורר

המסמןכילומרגזםמריהיהלאכינראה

היהודיהשיחבמסגרתנושא"כבשנים"

כאשרבוודאיהשמדה,מחנהשלקונוטציות

עומדתהיא ... "כמו:משפטיםלצדמופיעהוא

לאטושיתנשאדקלאבקולהפוךלהתפורר

 .) 8<עמ' ,, .••ברוח

שהיהאתהמפרשהבא,בתיאורעודוראו

כלנוראיםהיוהם ... "הקודם:בתיאורכמוס

יוקדותענקיותשמדורותהיהשנדמהעדכך

הציפוריםושגםהארץשלהדקלקרוםמתחת

העציםענפיביןומתוהוכוביותרהקטנות

הוכהשלרגעוישראלנועבלישעמדו

 ,, ...ללכתוהמשיך'גהינום'אמרבסנוורים,
 .) 12<עמ'

ולעומת ,זודיכוטומיהשלהשניהצדמן

במסמניםשמתואר ,העירוניהגהינום

מחנותעללשיחכללבדרךששמורים

שעולההמחנקלתחושתובניגודההשמדה

 ,כאמורהקברות,בתישלהתיאור ,מהעיר
חיוניות,שלותנועההמולהדווקאמדגיש

מהחום.ומפלטטיילת,מעין

הקברותביתאתשבתאילמשלמתארכך

הקברותלביתשהגיעועד •.. "שאול:בקריית

לחלוקשבאואנשיםמרובהמתהשלושהחצר

האחרונה,בדרכםאותםוללוותלמתיםכבוד

אווהנה,הנהפסעוהמתנהכדיותוך

ועלהמתיםעלושוחחובחבורותשהתגודדו

החוםעלמשפחה,ובניקרוביםעלמחלות

 .) 15<עמ' " ...עסקיםועלפוליטיקהעל

או:

הספסליםעלישבואנשיםויצאובאו"אנשים

והסתובבובחבורותועמדומהמתנהמיוגעים

תהלוכותצעדווההלוויות ] ... [והנההנה

שבחזיתומכוערבנייןלפניועברותהלוכות

באילכלמועד'ביתגדולה:כתובתהתנוססה

עולם'".

היוהעירתושבישכלהמקוםזהכידומה

אתשמאבחןוצזאר ,בולהיותמעדיפים

העיר"כלישראל:שלבאוזניומעירהתופעה

 .) 18<עמ' " ...פהנמצאת

באופןהמצויההכתובתאזכורכינראה

מועד"בית-היהודיםהקברותבבתימסורתי

הפןאתלהאירכדיהןבאעולם"באילכל

אתלקשורכדיוהןהקברות,ביתשלהעליז

היהודי;השיחאלהמוותשלהמיוחדתהחוויה

משמעויותכמהבעברית"מועד"למסמןשכן

חייםשמסמנות-זמןהתאספות,חג,-

תיאוראופיכימכאןלהסיקניתןדווקא.

ההתייחסותאתמהדהדשבתאיאצלהמוות

זאתהיהודי.בשיחשמקורהלמוות,החיובית

 ,מאליומובןהואהמוותז'בסאצלועוד:
עליולשאולמקוםואיןהטבעית,תפאורה

ואילו .אליולהשתוקקאושאלות,

שבתאימעצבדבריםוכרוןשלבאקספוזיציה

נפש.כמשאתהמוותאת

בדרכיםמדגישה,האקספוזיציהכינראה

בחברה ,חיוביכדברהמוותתפיסתאתשונות,

מתאר.שהרומןובמרחב

שלהערותיודרךבעיקרשבתאיעושהזאת

חייואתצזארמגדירלמשלכך .צאזר

שלאביוועל ,) 7<עמ'עליזה"כ"התאבדות

מזמןכברהזה"הגולדמןאומר:הואגולדמן

עדשלוהמוותאתהרוויחהואלמות.לוהגיע

עצמו:עלושוב ;) 11<עמ'האחרון.,,"לפירור

 ,) 13<עמ'כדאי"היהאבלהרוג"אבי

אתמייחדאינושבתאיכילצייןישזאת,עם

צאזרשללשיחהמוותאלהחיוביתהתייחסות

גרידא.הדמותשלכמוזרותתיתפסשמא ,בלבד

בהערתשבתאימסמןהתופעהקולקטיביותאת

כאשריצחק,בנחלתהקברותביתפקיד

גולדמןאביוהאםצזארשללשאלתובתשובה

לדאבונוכי ,) 19<עמ'הפקידעונהשם,נקבר

אתמאוד"הדגישהואכימעירוהמחברלא,

מתכווןשהפקידרושםנוצרוכךה'לדאבוני'",

עלהגיבוריםשלבצערםמשתתףשהוא ,לומר

אביודהיינו:להם,מבשרשהואהמרההבשורה

 .חיעדיין ,לוהידועככל ,לדמןגושל
בולטתאכןהמוותנוכחותלסיכום,

אפקטיוצרהחייםעםעירובואךבאקספוזיציה,

שללפתוסבניגודוזאת ,כגרוטסקיהנתפס

שכלהעובדהמןגםנובעתהגרוטסקהז'בס.

החיים.מןיותרעליזנראהלמוותשקרובמה

ז'בסאצלהמוותשבעוד ,בכךנעוץנוסףהבדל
אובריחהמאפשרתשאינהמציאותהוא

משאתהואשבתאיאצלהמוותהשתוקקות,

נפש.

מתאוחיגולרמןשלאבא
היאגםמופיעההנוכחות-היעדרותתמת

נראהושוב,דברים,וכרוןשלבאקספוזיציה

בפתוס,מתאפיינתהיאז'בסשאצלבעודכי

שלהיעדרותואולנוכחותוקשורההיאשהרי

קיומםאתמאפיינתהיאשבתאיאצלהאלוהים,

ואביו.גולדמןכמורגילים,תמותהבנישל

היותו ,גולדמןשלאביושלנוכחותו-היעדרותו

שונות.בדרכיםשבתאיאצלמודגשת ,החיהמת

שלאבאשלמותותאריךקביעתכינראה

ואזכורההשקר>(חגבאפריל"ב"אחד ,גולדמן

 ,מותובעובדתספקלהטילנועדו ,זוקביעהשל
 ,כלומר .חייובעובדתזמנית,ובוולחילופיך

ייתכן ,או ,חיעדייןגולדמןשלשאביוייתכן

באמת.חילאפעםאףגולדמןשלשאביו

אתלפתחשבתאיממשיךהאקספוזציהלאורך

בעיקר ,-חימתגולדמןשלאביוהיותרעיון

 .אליוצזארשליוייחסויותחתמתוך
שלאביואללהתייחסממשיךשצאזרנראה

במישורשלפחותלמרות, ,חיכאלגולדמן

מתכברהוא ,הרומןשלה"ניאוריאליסטי"

צאזר:כלפיוטוען ) 21<בעמ'למשלכךונקבר.

מת",בתורזוועהוהואחיבתורזוועההיה"הוא

ממשיךגולדמןשלאביו ,לתחושתו ,כלומר

עדייןהיהכאילו ,ולהטרידמותומתוךלפעול

חי.

תנועהיכולתהמתלאבמייחסאףצזאר

אנשיםשלמזוגדולהוקלילותמופלאה

ישראלאתלזרזכדיבאפם;עדייןשנשמתם

שלאבאקבורתמקוםבעקבותלמסעלצאת

שאבאלפנינלך"בואבו:גוערצזאר ,גולדמן

 ,) 12<עמ'לנו"יברחגולדמןשל

מדהימה;ערנותהמתלאבלייחסנוטהצזאר

תמידנמצא ,צזארפיעלכךהמנוח,לדמןגו

תסכולואתמביעוצאזר ,לפניואחדצעד

יצאמזמןכברהוא"נדפקנוישראל:באוזני

 .) 15<עמ'לדרך"

ביחסכעדבצזארמסתפקאינושבתאיכאןגם

בורא,שהואהעולםשלהנורמטיבילמהלכו

גםהיעדרותהנוכחותשלהרעיוןאתומחזק

אחרים.באמצעים

אתולצטטלתארטורחשבתאי ,למשל

בקרייתהקברותביתקירעלהמופיעההכתובת

כןהשדהוכציץ-ימיוכחציר"אנוששאול:

 ,) 15<עמ'יציץ"

כאוקסימורוןזאתכתובתלפרשניתן ,לשיטתנו

האיברחי".כ"כמתהאנושבןאתהמתאר

עליועובריםאדםשחייכךעלמדברהפותח

השניוהאיברימיו","כחציר-המוותבצל
כלידההםאדםחייכינדמה,כך ,מצהיר

מתמדת.
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הגיבורים,אליהשנקלעיםהלוויהאותהבתיאור

שהמלוויםהעובדהאתשבתאימדגיש

מכריזהכרוזחי.אדםכאלהמתאלמתייחסים

משתמשהואאמנם"הבא":המתעלברמקול

פועל'זהובמקוראךתואר'כשםזהבמסמן

אלהכרוזשלהתייחסותבובשימושוכמוסה

בכוחותלנוע"לבוא",שיכולמישהוכאלהמת,

עצמו.

עםיחדהמתאתצזארמצלםלוויהבאותה

התחביריוהמבנהארונו'אתשנושאתהמשפחה

שאיןהעובדה,אתמדגישכאילוהמשפטשל
החיההמשפחהביןכלוםשלחוצץכביכול

בידיהם:הנישאתהגופהלבין

ואתהאלונקהנושאיאתבמהירותצילם"צזאר

ואתהבוכיםמשפחתוובניאשתואתהמת,

 ,) 15<עמ' ...המלווים

לחולוןוצאזרישראלשלהנדודיםמסע

שבעיצובמסתברבלתילחלוטיןלכאורה,

ישראלית,מציאותשל"ניאוריאליסטי"

הגלותיתלמציאותאנטיתזהלהיותשאמורה

הושב,שלכהגדרתוזמן'ולאמקוםלאשל
הקושרהרעיוןשלעקבותלמצואיהיהניתן

ציונית,הישראליתבהוויתוגםהיהודי'את

בצירהמוצאתקריאהזאת,עםנדודים;עם

משמעויותבאקספוזיציההמרכזיהעלילה
 .כזופרשנותעללהצביעיכולהגוויות,אל
מתארגןבאקספוזיציההמרכזיהעלילהציר

מהכינראהאבלהקברות,לביתהנסיעהסביב

מסתבךבאוטובוס,יומיומיתבנסיעהשמתחיל
מטאפורינדודים""מסעלמיןבהמשךוהופך

שלהקברותבתיביןוישראלצאזרשעורכים

דן.גוש

בכתיבתוולנדודיםלמסעותהאנלוגיהכינראה

המסעמעובדתרקלאנובעתז'בסשל

אלאקבר'חיפושהיאהמסעשמטרתומהעובדה

המסע,מסתייםבושהמקוםמהעובדהגם

משתינים<הםמנוחהבומוצאיםוצזארוישראל

שלהנודדיםהחולותהדיונות,הואבנחת>שם

בתפאורתומאודשמזכיראתרכלומר' .חולון

וכןז'בס,שמעצבהסיטואציותשלהמרחבאת

אומדברלציוןכמטונימיהבושהשימושאתר

 .ביותררווחהואבספרותשממה
בחולות,מנוחהמצאווצזארישראלרקולא
מנוחה(המילהגולדמןשלאבאגםאלא

ולקבורה);למוותנרדףשםמשמשתבעברית

בנחלתולאשאולבקרייתלאנקברהואשכן

ב"מדבר"חולון'שלהקברותבביתאלאיצחק,
 .חולוןשלהנודדיםהחולות

לשבתאי'ז'בסביןההשוואהשלמהפרספקטיבה

הגיעווצזארישראלכיאחדמצדלטעוןניתן

שעברז'בס,שלהמדבראלמסעםבסוף

 .חולוןשלהחולותידיעלכאןומסומןרדוקציה
גםדבריםולכרזןנייחסאםשני'מצד

הצלבתכינראהאלגוריות,משמעויות

המשמעותעםזהמסעשלגוריתהאלהמשמעות

יכולההיהודי'בשיחונדודיםמדברשלהרווחת

וצזארישראלשלמסעםלפרשנותלהוביל

בכיוונוהפוךשהואמדבר'אלנדודיםכמסע

-היהודיתאומהשלהמעצב,המיתי'למסע
יציאת-מצרים.מסע

משמעותנייחסאםתוקףיתרתקבלזופרשנות

וצזארשישראלהקברותבתילשמותאלגורית

המסע:במהלךהופעתםולסדרבדרכםעוברים

היהודיהמלךשלשמועל-שאול""קריית

לעצמאותכסמל-בהיסטוריההראשון

היהודית.והממלכתיותהלאומית

הסיפורפיעלהכוללת,-יצחק""נחלת

-כולההארץשטחאתהמיתולוגיהמקראי
ישראל.ארץהטריטוריה,כסמל

המיתולוגיהאתמהדהדאינוחולוןהשםאמנם

והןבעבריתהשםהוראתהןאךהמקראית,

העיר'שוכנתבוגרפיוהגיאהמרחבשלאופיו
בושתראהאלגורית,פרשנותלהזמיןיכולים

ונדודים.גלותמדבר'-לאנטי-טריטוריהמשל

זה?מסעשלמטרתומהיהשאלה,עולהכאן

היאהמטרההרומן'שלהריאליסטיבמישור

 .גולדמןאבישלבקבורתולהשתתף
האבמתוארשבאקספוזיציהמאחראך

ושקד'בלבןשציינוכפיציוני'כסטריאוטיפ

מציעההלאומיתגוריההאלברמתכינראה

מנוחתוומקוםדמותודרך-האקספוזיציה

שאליוהאמיתיהמקוםכי-האבשלהאחרון

האמתמנוחתמקוםעצמה,הציונותשייכת

נחלת-ישראלארץ<אדמתהכאןאינושלה,
המדינית(היישותהעכשיוולאיצחק>

שאול>-הישראליתהממלכתיות-ההיסטורית

ידיעלשמסומלזמןאנטימקום,האנטיאלא
הגלות.-החולות

האקספוזיציהפתחנו'שבהםהושבשלבמונחיו

מסמנת,שבתאייעקבמאתדבריםוכרזןשל

להיפרדהתשוקהאתשלה,האלגוריתברמה

המציאותהעםעלשכפתהוהעכשיוהכאןמן

אללחזורהתשוקהואתישראלית,הציונית

הושב)של<כניסוחועכשיו"ואיןכאןה"אין

הפרה-ציונית.היהודיתהמציאותשל

כמצבבכתביוז'בסשמסמןשמהמכאן'עולה
אידיאלי'אינוכיאםעליו'להתווכחשאיןנתון

בעלהישראלי-הילידי'שבתאיאצלמופיע

נפש.כמשאתהמובהקת,הצבריתהביוגרפיה

ומסקנותסיכום

גיהאידיאולוגידולםשביתאףכינראה

שנימייצגיםושבתאיז'בסשלהיניקהומקורות
ז'בס-היהודיתהציוויליציהשלבשיחקטבים

המנותקהיהודיהשיחשלהערכיםכמייצג

הציוניהקוטבכמייצגושבתאיוהעכשיומהכאן

ערכיםשלמשלילתםלכאורהשנולדישראלי'

גדולהוהתמסיתהאידיאולוגיתקרבתם-אלה

לשער.היהמשניתן

הזיכרוןאתשניהםמדגישיםושבתאיז'בס

~ 
~ 
~ == ~1 ~ 

אםשניהם,היהודית,התרבותשלחשובכערך

תחושהבכתיבתםמהדהדיםשונה,במרהכי

בשניכותביםהםכיואףמוסרית,שליחותשל

נטייהלשניהםכינראהבתכלית,שוניםז'נרים

מסוימותחוסרבושישבדוי'עולםלעיצוב
שאאורבךפואטית,אסטרטגיה-וזמןחללשל

לכנותשניתןמהשלחשובכמרכיבאותהראה

יהודי",ספרותי"סגנון

בעיקרמתבטאביניהםשהמשותףנראהאך

בהןמהדהדתביצירותיהם:העולותבתמות

תמטיקהלפחות)דבריםמכרזןשבתאי(אצל

הקלאסי'היהודיוהקיוםהגורלאתשמבטאת

האנושיהקיום :כמורעיונותשמחזיקהתמטיקה

גלותשלהיעדרות,נוכחותשלקיוםהוא

במוות.נגועהאנושיהקיוםוקריעה,נדודים

בעיקרהואהזההצדמןושבתאיז'בסביןההבדל

כיונראההללו'הרעיונותהופעתשלבמודוס

אחדשכלבמציאותהןהבדליםשלתוצאההוא

הבדוי'העולםבאופיוהןלשחזרמנסהמהם
 .ביצירותיובוראמהםאחדשכל
לאופןביטויביצירותיולתתמנסהז'בסבעוד

לעצבשבתאימנסההגלותי'היהודיהקיום

שנותשלהעירוניהישראליהעולםאתביצירתו

הקיוםאופןמשלילתשנוצרהמציאותו, oה-
לכאורהולפיכךהפרה-ציוני'הגלותיהיהודי
 .הללוהתמותאתקיומהבעצםשוללת

יקום-ז'בסשבוראהעולםשבומצבנוצר
+-
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החללבאפיוניו'המקבילטרנסצנדנטימופשט,

המנותקהגלותיהיהודיהקיוםלאופןזמניים

אתומחזקהללובתמותתומך-וזמןמחלל

פתוסשלנתפסאפקטשיוצרמההופעתן'

שבתאישבוראהעולםואילושלו:באפורזימים

עולםו, oה-שנותשלהעירוניתהישראליות-

ליצורנוטה-ולזמןלמקוםחיבורואתשמצא

 .הללוהרעיונותעםדיכוטומימתח
המוותשלהתמטיקהשביןזה,מתחכינראה

מודוסיוצרהנזכר'העולםלביןוהגלות

אצלהללוהתמותשללהופעתןגרוטסקי

שבתאי.

מציאותלעצבהמנסהשבתאי'כך'אםמדוע
השיחשללערכיםריאקציהמתוךשנולדה

אתדווקאביצירותיומהדהדהגלותי'היהודי

אותו?המאפיינתהתמטיקה

עללהצביעמעונייןשבתאיכימציעההעבודה

שלהזוהחדשההיהודיתהמציאו~שבתוךכך

טריטוריה,עלאחריותשלולזמן'למקוםקשר

מדינהשלבנייהשלדריכותאותהבתוך

בהוצאהיצא(הספרדרכהבתחילתסוברינית

תת-·כהנעהעדייןנוכחת )-1977בראשונה

הזו'המציאותאתהמאכלסותלדמויותמודעת

ה"אני"תפיסתאותה-כולהלחברהאףואולי

באותםביטוישמוצאתהישנה,היהודית

שמהדהדיםומוות,גלותהיעדרות,עלרעיונות

 .היהודיבשיח
גוריתהאלהמשמעותעלבפרפרזהכינראה

האקספוזיציה,מןשעולהכפיהיצירה,של

לכךרומזשבתאילכאורהכילטעוןאפשר
עםנותרושהישראלים-ציונים-יהודים

והתודעהההיסטוריהזיכרוןהאמונות,הערכים,

הםצריכיםשעתהאלאהגלותיים,היהודית

הנורמליותמשאהחיים,משאעםלהתמודד

ומאחרלטריטוריה:הנורמליוהקשרהמדינית,

התודעתיתהערכיתההכשרהלחםשחסרה

המציאות-בוראיםשחםהמציאותהמתאימה,

מבולבלת,גרוטסקית,נותרת-הישראלית

ומבלבלת.

אםדברים,וכרוןשלהאקספוזיציהכידומה

שלהישראליהשיחכמייצגתזויצירהנראה

מסמנתמבקרים),ואוחשאכן(כפיתקופתה

הישראליהשיחשלנטייההפואטיתברמה

ואילוערכיו'ואלהיהודיהשיחאללהתקרב

ישראליתתשוקהמסמנתהיאהאלגורית,ברמה

עלשכפתחוהעכשיו'הכאןמןלהיפרדסמויה
תשוקהחציונית:המציאותהישראליהיהודי

המציאותשלעכשיוואיןכאןהאיןאללחזור

 •.ז'בסביצירתהמסומנתהגלותית,היהודית

ביבליוגרפיה

 1985 ,המאוחדהקיבוץדרבים,וכרוןיעקב,שבתאי , 1

יעקב ,דברסוףבתוךדבר""אחרית ,דןמירון , 2

 1984 ,המאוחדהקיבוץהוצאת ,שבתאי

כרך , 1980-1880העבריתהסיפורת ,גרשוןשקד . 3

 1998 ,לאורהוצאהכתר •המאוחדהקיבוץהוצאתה,

יעקבשלהגדולות"העיניים-משהרון ,חנןחבר , 4

ולנוע pעלטיביים pפימבטיםזהר",ואורישבתאי
נאמן ,אורלילרביןנורית,גוץעורכים: ,ישראלי

 1999הפתוחה,האוניבסיטההוצאת ,גיאו

אממריכלערכיך","שינוייוסף,מיכהברדיצ'בסקי . 5
תשי"באביב,תלגוריון,בןיוסףמיכה

י.ח.כתביכלעצמנו","הערכתחיים,יוסףנדנד . 6
תל-אביבהמאוחדהקיבוץ ,נדנד

קריאה''סימןהמוות",בצל"החייםאברהם,בלבן , 7

 1978 , 8מס'

 ,זינם"ארמוןשלבכתיבתו"שואה ,דודמנדלסון . 8
תשמ"ח , 34'פעמים'

המציאותהתגלמות-מימזיס ,אדיךבךאואר . 9
מוסדהוצאת ,ברוךקרואתרהמערב,בספרות

תשי"חביאליק,

וספרות,תרבותהדברים", ,"הזיכרון ,רמיקמחי , 10

 20.8.98'הארץ',

תל-אביב ,עובדעםהיונה,רחבאניטה,שפירא . 11

1992 

היסטוריה ,ישראלי"קולנועאלה,שוחט . 12

 1989תל-אביב'ברירות',ואידיאולוגיה",

ומסורתהווילשאנצלקיופידהטוב,יוםלוינסקיא. 12
 1975תל-אביב,דביר,ביהדות,

הוצאתלתטואן,מפתחותמשה,בן-חרושב. 12
 2000תל-אביב,לספרות,בימת-קדם

13. Harshav Benjamin. La,nguage in Time of 
Revolution Berkeley, University of California 

pr. 1988 

14. Jabes Edmond, Yael , gallimard,1967 

15. Kramer Gudrun, The Jews in Modern Egypt, 
1914-1952, Seattle, University of Washington 

press, 1989 

16. Weiss Jason, Writing At Risk :Interviews in 

Paris with Uncommon Writers , University of 

lowa press , lowa City, 1991 

17. Motte , Warren f, Questioning Edmond 

Jabes , University of Nebraska press,1990 

18 . Kluback William, Edmond Jabes and the 
Poetry of the Nomad, New York, p.cang, 1998 

19. Stamelman Richard, "The Graven Silence 

of Writing" ,from the book to the book: Edmond 
Jabes reader, ed Jabes Edmond, Hanover, NH: 

U niversity press of New England, 1991 

20. Starobinski Jean: "Out of this Violated 

Mineral Night" The Sin of the Book, Edmond 

jabes, ed Jabes Edmond, University of Nevada 

press, Lincoln, 1985 

21. Jabes Edmond , "The Question of 

Displacement into the Lawfulness of the Book" 

The Sin of the Book Edmond Jabes , ed Jabes 

Edmond University of Nevada press, Lincoln, 

1985 

22. Jabes Edmond, The Book of Questions: 

Yael, Elya, Aely, Middletown, conn.: Wesleyan 

University press, 1983 
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דידקטייםושעשועיםחוללחם
לנגראורנה
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 2003ישראלפסטיבל

"מיוםהעכבר,אמרהה", ~
תחילה .וצרהעולםהולךליום
אימה,להפילעדרחבהיה

לבסוףכשראיתישמחתיומחהלאהרצתי
חומותאך ,ומשמאלמימיןחומותמרחוק

 ,זועםזולהתחברכל-כךאצותאילוארוכות
בפינהושם ,האחרוןלחדרהגעתיכברשהנהעד

"אינך-רץ".אניולתוכההמלכודת,עומדת
החתולאמרהכיוון",אתלשנותאלאצריך
שמעוןשלהמהימןבתרגומו ,כך ,, .ובלעו

המופלאההקצביותמשתקפתבוזנדבנק

שילחינו"מזמינה"שכמוקפקאשלבכתיבתו
אותה.

לבינסוןגדעוןהמוכשרהמלחיןנענהואכן
וסרג'יוהיירואגררישלתלמידםזה.לאתגר

עלהנסבהמיתריםרביעייתהלחיןצ'ליבידקה
קפקאיתדמותשלהאוניםשבחוסרהכאב

ממבחרפניניםלקט"אודרדק".חמקמקה:

שלבאקלקטיקהמתובלקפקאשליצירתו
עלהמשתרגיםידועיםמלחיניםמגווןציטוטי

חלילים,בחמתהקבוע<הצלילרדוןצלילמעין
החליליםבשארהמנגינותמסתלסלותסביבו
לו .הצ'לועלבשיממונוומעייףקבועבחמת>

לשפהלהגיעהמלחיןשל~ןניסיוןכאןהיה
עלמאבקבהעדראךניחא.-מקוריתצלילית

פרגמנטרילליוויהמוסיקההפכהייחודיתשפה

עובדיה,מוניהבולגרילשחקןמשכנעלא
בבלילקפקאשלמיצירתומשובחלקטשקרא
 ,כרמלאברהםשלהמסורבלובתרגומושפות

"משלשלהריתמיתהסיומתלמשלהפכהבו
החתולל-"אמרובלעו"החתולמ"אמרקטן"
אותו".ואכל

הפסטיבלפסגתלהיותאמורהחיתה"אודרדק"

שלפילוסופיהבמעיןהשנהשדגל
תחומיביןפעולהשיתוףקרי:"בינתחומיזם"

לעיתיםהצדיקכידומהאשרהשוניםהאמנות

בפניתחוםבכלוהמקצועיותהעומקהעדראת

בערבגםהקסםרגעיהיובכדילאעצמו.
אידיאולוגיה,מכלה"חפים"הרגעיםזה

הביצועיפיעללהתענגהיהיכולכשהקהל
"אביב"רביעייתשלההבעהומלאהלירי
מינורברההרביעייהאתהפותחלפרק

המדובבומהפתוסשוברטמאת ) 703 'ד(

(אופ'מינורבפההרביעייהאתניגנובו

לשםועדמכאן .בטהובןשלעטופרי ) 95
אתקורא"בטהובןהסיסמה-הערב

רב.המרחק-קפקא"

כפוהמפרץמלחמתואיוםהביטוליםשפע
עללוותרהפעםהפסטיבלאמרגניעל

מהותועיקרשהואמחו"לאמניםייבוא
טורחיםהיולובינלאומי.פסטיבלשל

העידיתאתהארץאמנימקרבלכנס
לאירועהופךהפסטיבלהיהשבעידית

וביצירהביוצרהמתמקדבאיכותומרשים

אךכשלעצמו.לגיטימירעיוןהישראלית,
להעלותהתאמצוהפסטיבלאמרגני
עומסייחדככולןרובןשאתמקורהפקות

היאהמוצהרתשמגמתומעיקגיאידיאולו
"בינתחומיזם".מעיןכאמור

כפייהכבסיוןהחלהפסטיבלשלהפתיחהמופע
באחוריהקהלאתלצופף"זיק"להקתשל

עלניתךמאובקבחולמהולגשםהתיאטרון.

פסטיבליםלשעשועיהמכוריםציבורשלגבו
בטורולהמתין ,בכפונפשולשיםמוכןשהיה
שלהצרההאחוריתבכניסהסבלניעורפי

בימתשעלמשוםזאתירושלים.תיאטרון

נכנסשדרכוצרגשרנבנהשרובדתיאטרון

כמיצג .עצמומהמופעכחלקלאולםהקהל
למשעי!רטובהאידיאולוגיהפיסולי!

מורטתבאטיותהמשיך"זיק"קבוצתשלהמופע
תנועהשלגרעיןשביבכללפרקעצבים

אתשהזכיר ,דידקטיבשיממוןלמרכיביה.
הועלוסובייטיים,ענקפסלישלהמונומנטליות

המוסיקהרקעעלפועליםעבודתשלסצנות

קפקא"קוראבטהובן"לבינסוןגדעון

"סימפונטלתזמורתפרמונטחייםשהלחין
קופסאותבשתיכלואיםהיונגניהרעננה".

גלוברזוןאיתןהבמה.בתקרתרמקוליםדמויות
מעייפתכמההקהל.מתוךניצחזאתלעומת
מחיר!בכלמקוריותלהיותיכולה

דרךלאולםהקהלנכנסהפתיחהבמופעאם

עכושלהתיאטרוןשבמופעהרי ,צרגשר

כלישבהמופע"ועכשיו-שלמה"ישראלה
שלהמנחהסביבגורןבחציהבמהעלהקהל
הקהלהיהאמורבו ,הטלווזיוניהראיונותערב

הביטחוןשחוסרעקאראפעיל.חלקליטול
אתלדובבלשוואשניסהכמנחהמונייוסףשל

מלכתחילה.הערבשלדינואתחרץ-הקהל
בשטחיותההמעייפתההצגהזכתהבכדילא

אירופיים,קהליםבקרבלהצלחההבנלית
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פרובוקציהלכללעיתיםהכמהים

סרתהיאאםואפילומאתגרת

שתצליף!ובלבדטעם.
הצליחלאבחמאםהאדיםערפל

שלהעירוםבוהקאתלעמעם
המעולותהשחקניותשלושת

אלדורגבימן'סליואודה
שעטודלה-סטה,וקלואדיה

המרחץ.בביתבלבדמגבותלגופן
המחזאישלהמחוספסההומור

שהתיזובמיםנשטףהורוביץדני

התיאטרוןגיבורותעצמןעל
יפו.שלהערבי-עברי

לכןודווקאאידיאולוגיותנטול
השיריםמרתוןהיהעמשכב

אלתיאטרוןשלעברייםהערבים
להבליטשניסההיפואיסאהארא

הערביתהשפותשביןהדמיוןאת

שישבהמעורבהקהללעברית.

גרםמתרנהנההבימהעל
שהוקרןהטקסטיםשלסימולטני

ידידותיותבאותיותמסכיםעל
טיפשים"כלבים"שניגתעמנואלבכליםהליוויעיניים.ומאירות

לעידוןתרםהערביתהתזמורתשלאותנטיים

העיקשהניסיוןהואלהוקרהראויהערב.של
אופירההפסטיבל'שלהאמנותיתהמנהלתשל

ויוצריםתיאטרוניםשלמגווןבולשתףהניג,

ערבים.

פרויקטהיהבהתגלמותובינתחומיזם
שהלחינומוסיקאיםעםשיחבדוהכוריאוגרפים

קטעיישראליותלהקותלשלושבמיוחד
שהחתירהאלאבמקוריותם.ייחודייםמוסיקה

לעיתיםלנסוקיכולהמקוריותלעודף
שלהמשעשעהרעיוןוכךלשבלונה.

קולפסלצלילילרקודגתעמנואלגרףהכוריאו
-ולסירוגיןהגשששלידועיםמערכוניםשל

וצעקניתרועמתערביםואפריםמוסיקת

לאאלוכל-רחםללאהתוףעוראתשקרעה
ל"איךעבריתכגיוסהשנראהלמחולסייעו
להזיע",בלילרקוד

הומורמלאקסםובעלתצעקניתפחותקצת
יונגמןיוסיהכוריאוגרףשלגירסתוחיתה

עלמושתת " Joy "נטף.ארזשללמוסיקה
שלוש ,-13ההמאהבןפרסימשוררשלטקסט

סבורהשמש,קוגלאורנההמעולותהרקדניות

כהגוףבבגדילבושותהיומלביתוקרןבדאון
שלהקיטועאתשהבליטוומעביםמגושמים

היהשקשהעד-שלהןהמריונטותאברי
ריקודן.עללהתענג

שללהקתהחיתהומלוטשתמקצועית
שלבדמותההסרבולדר.נועההכוריאוגרפית

סיוטיעלהמספרתהבובה-הראשיתהשחקנית

רוחאתהלם-עצמהדרנועהשלה,הלילה

בוטהקצתהיהפיקובסקיייבגניההשידוררשות

קירילהצ'לןשלהליריתנגינתויפיעלוהעיב

שגדשהקהלהיהיכולשעדיין'הריבסקימיכנו
יופיהעללהתענגכרםשבעיןטארגאולםאת

 ) 50(אופ'מינורבלההשלישייהשלהכובש

חבריניגנואותהצ'ייקובסקישלעטופרי

אפילומרשימהבלכידות"מילניום"אנסמבל
האקצ'לרנדו.בקטעי

לאהשיריערבהפעםחתםהפסטיבלאת

אמניםשלמרשיםמצעדחלקנטלובוגולדברג
שנטוהתזמורתייםהעיבודיםישראליים.

אופייםאתצרמולבומבסטיותקרובותלעיתים
הערבגיבורתאםספקהשירים.שלהמופנם

אתשגדשההמוןלמראהבקברההתהפכהלא
ליהנותכדיהשרלטןבכריכתהפלסטיקכיסאות

בלבד!שקליםבעשרהגולדברגמלאה
שהחתירהישראלפסטיבלהוכיחמכל'יותר

תחתלבואיכולהלאמחירבכללמקוריות
"שיתוףאמנות.תחוםבכלהביצועשלמות

יומין:עתיקרעיוןהואהאמנויותביןהפעולה"
אמנותאתהכוללטוטלימדיוםהיאהאופרה

שלהסימפוניותוהשירה:המחולהמשחק

השיריםשלהמונוטוניהציטוט

ה"שחורההביעותיםמארץ

פרוסטאוריהלחיןלהםשחורה"

הוסיףהואהמוסיקלי.הליוויאת
לריקודנמלץכובדשלאפקט

כיפהאתהטורפיםה"זאבים"

אדומה.

מרענן'משעשע,היהזאתלעומת
בשלמותועשויהומורמלא

שלהמופעמרשימה,טכנית

נחשים,"דולביט",להקת

לנועשיכולמהוכלתולעים,

ניירגליליבתוךולפזז

עולמכלמשוחרריםאלומיניום.
יכלוסיסמאותשלמעיק

שלרוחואתלשובבהרקדנים
לכייף!פשוטאיתר.ולשחקהקהל

מכלהחפיםהרגעיםדווקא

הקסםרגעיהיואידיאולוגיה

שלבנגינתוהכנותזה.בפסטיבל
שחימונסטירסקיוויםהפסנתרן

זיקקבוצתהפתיחה)(מופע"מוזיק"ותגתוכלאיבריורמ"חבכל

-בתערוכה""תמונותמוסרגסקישלמיצירתו
לאי-לבשםלאשאישעדמשכנעתכהחיתה

שהבליטהנגינתושיקפהומלואועולםדיוקים.
מסתוריןשלהכהותההצללותביןהניגודיםאת

אותן.המנתץהחריףהאירונילסרקזםהאגדות

הסוחף.הדמיוןבעושרהשתאותמעורר

במיטבה!רוסיתמונומנטליות

תזמורתשלהראשיתהכנרתשלהצלילאםגם

הרקוויאמיםושפעברליוזאומאהלובטהובן
מוסיקההןהכנסייתיתמהליטוריגקההבאים

אתלתרגםהניסיוןתוכניתית:פונקציונלית
הסיפורשפתאתאולתנועההמוסיקהשפת

אוכשה"רעיון"לאאךלגיטימי.הואלמוסיקה

 .האמנותיהביצועשלמותתחתבאיםהסיסמה
גיה.לאידיאולואסתטיתמחוויההמופעהופךאז

• 
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אירועיםספרים,מוספים,

מהגלילכלדימשיח

כהןפנחסחוהשלוהיפההחדשספרהשםאת
המאוחד'הקיבוץלשירה,(ריתמוס/סדרהמשיח
<בקמץכשםדרכים:בשתילקרואאפשר ) 2003
וכפועל ,)חשממשורשחרוקה,ימניתוכשין

שיח).משורשחרוקה,שמאליתוכשין(ב~רה

מנחםליששח"שיריםהספרשלהמשנהכותרת
אחד,מצדהקריאות.שתיאתמשלבתאהובי"

שיחה;מלשוןהואהפירוש ,"חש"מילתלפי
אחדשהוא"מנחם",השםלפישני'מצד

מלשוןהואהפירושבתלמוד'המשיחמשמות
כשיןמשיחשלמקרה,בכלהשילוב,משיחה.
למשיחאותועושהשמאלית,ושיןימנית

ועםהמשוררתעםאינטימיבאורחהמשיח

חבראישי'משיחכלקודםזהוובאמתהקורא.
 .ואוניברסלילאומימשיחגםובהמשךוידיד'
מזהויותיוכמהעלעומדאתה','מתיהשיר

המשיח:שלהמרובות

כתבתי /אדם,אתהאיפה /אתה,איפה

אישאתאנגליתדוברותלטיניותבאותיות
השאלהלאזה /אתי.הנודדבמחשבשיחי;

האלוהים>,<בן divi filiusל-אוהאדםלבן
אתהמתיאישאתהמתי /אתה.מתישאלי:
ילו;ןאתהמתיאינדיווידואוםאתהמתיאנוש

שב;אתהמתיבאאתהומתימתאתהמתי

 .) 14<עמ' ...אותידעיכךואחר

במחשבאיתרמשוחחתשהיאזהשיחי","איש

דמויות,מחליףהואאבלעימה,תמידהואהנייד
אשה,ילודפעםאנוש,פעםאיש,הואפעם

שב.פעםבא,פעםמת,פעם

למדיםאנוהספרגבעלהכתוביםמדברים

שםאךמהשירים,כמובן'זאת,ללמוד(ואפשר
שבספרהשירהכיישירות>,גמרילנאמרזה
פנימיבעולםהתבוננותמתוך"שירההיאזה

המחפשנפשכמצבאלמנותהעדר'בחסות
מטאפורההמהווהשיריםמחזור / ... /פירוש.

גאולהלביןאישית,לגאולהציפייהביןלמתח
ויכולהונוצריים,קדומיםממקורותהשואבת

אישית".בנוכחותלהתממש

מצבביןלהשוואהמקוםשישכשםלכן'
בור'אליהאהובהורדתשלהפרטי'האלמנות

·כהן:פנחסחוה

 ,·משיח

:r · 
i נ'Q,תתוrיננrlרר~•)ז,vר111צ1ווים

רקלאנכוןזה .נוצרימוסלמי'יהודי'זהויות
שלושת(אלההיסטוריתמבחינהעובדתית,

גםאלאהאנושות>,שידעההמשיחים

 .באזורנוהדמיםסכסוךרקעעלאקטואלית,
יותרמצויהנוצרישהמשיחבעודזו'מסיבה

הישראליאווהמוסלמי'היהודיהריברקע,
פנחסחוההשיר.בקדמתנמצאיםוהפלסטיני,

אתמקההאינההמציאות,אתמייפהאינהכהן

אימתםמלואאתחיההיאהוא,נהפוךהניגודים.

ותקווהכוחשואבתאבלהצדדים,בשני

מופתיביטוילידיבאהדברשביניהם.מהעימות
באופןהשוזרבספר'היפיםאחדהבא,בשיר

למעלה:הנזכריםהללוהמוטיביםכלאתנפלא

אהובי tמנחם

ישכןהצלב;מןישוהורדתשלהפסיוןלבין
הגאולהמצבביןהפוכה,להשוואהגםמקום

כילומר'וניתןהכללי'הגאולהלמצבהאישי
גאולהשלממדללאכלליתגאולהתיתכןלא

לזולתו'אדםוביןלאשהגברביןאישיתואהבה
אחת.לגאולההמתלכדים

שלושדוברזהבספר >בrי~~ [i (המשיחלפיכך
המערב,משפותואחתערבית<עברית,שפות

שלושבעלוהואאנגלית),אויוונית,לטינית,

כרמיאלגדלניכבישעלהדרכיםבסוכת

כלדילו:וקראפניועלשביקשתיל~לוןטפח

כלדיהסל:אלשנאספוולתאנים

הבלוישזהשפתיםבמתקאותיושכנע

הדרךעלהעובריםקנאתבלתו.ואין

בשרהבסגולשינייםונעצתיבפיתויעמדתילא

המתוקהעדןוהפנמתיאספתיובלשוניתאנהשל

הבלויתאניחילוחילוליאמר

הדרךעלהמכוניותואלאליווקראתי

bloody כלדי

bloody כלדי

האלוהים,אותנויחולאחי,יא,

הבלויוהתאניםהבלויהמלוןאתסדרוהוא

בקרטוןהבלויוהענבים

המכוניתשלהאחוריבמושבושם

תפאדליליאמרשרקדןלואמרתי

בטניעיגולועגלתיפיאתקינחתי

אינשאללהואמרתי

 ... ) 25<עמ' .ונסעתיה;(רות.מאלהאבנהאולי
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'אהובהכאמורשהוא,היהודי'המשיח"מנחם",

גלילי'ערביכאןהואבשיר'הדוברתשל
המלוןכמוארצי'כפרי'כלומר"כלדי",
מתוקים>מתוקים,-חילו"("חילו'והתאנה
גםהואה"בלדי"אבללה.מגיששהוא

bloody , ביניהםישכןפיעלואףמדם.עקוב
"תפאדלי",("שרקדן",וחיבהרעות

"להיבנות",תקווהואפילו"אינשאללה")

הכולועלחפירות.מאלהזרעלהקיםכלומר

המתוק"),("העדןהאהבהמתיקותשוררת

כאלהמפגשיםשלנוספיםבשיריםגםהחוזרת

ערביכללבדרךהאהוב,האישי'המשיחבין
אהובתו'לביןשרק"),("מןהמזרחמןהבא

מורכב,ספר .) 54<עמ'והגן''העירבשירלמשל

תמציתואבלעליו'להרחיבמההרבהעודשיש
גבולותהחוצההחשובההשיריתבבשורתו

להביארציתיואותהודתיים,לשונייםאתניים,

דברי.בפתח

המהפנטהקסםמארגאתלקרוע

םוםליםריותמולשירהשביטעוזישלספרו
פרס(זוכהמצרים"מכותושירי"אלתרמןעל

ביתן'חיפה/זמורהאוניברסיטתבהוצאתבהט,

העיוןמספריאחדהוא ) 2003 ,עמ' 210דביר

אחתאתנוטלשביטלאחרונה.שקראתיהיפים
החדשההעבריתבשירההחידתיותהיצירות

אךבחסכנותשלב,אחרשלבאותנו'ומוליך
כמעט.השלם,פתרונהאלמרובה,בידענות

בהערתראהזה,משמעותי"כמעט"<על
הסיום).

תמונהמשרטטהואראשוןבפרק

ניתן,כיואומר-20ההמאהשלרטרוספקטיבית

ונפילתה"עלייתהבכותרת:תמציתהאתלנסח

פרפרקולשלבלשונואו ',,הטוטליטריותשל

"החברהלהלן>:וראהמקרי'אינושמו(ואזכור
הנאציזםהפשיזם,כלומרואויביה",הפתוחה

המאהשלהראשונהבמחציתוהסטליניזם
החלשבכתיבתםמצרים,מכותשירישעברה.

'צפרדע', ,'םד'(-30השנותבסוףאלתרמן

 , 1939בספטמבר-1בכברפורסמו ·'כינים'

"הראשונההםהשנייה>העולםמלחמתתחילת

(האחרותהגדולותהשיריותהיצירותמשלוש

וכןאחים'עשרה'שירעניים','שמחתהן:

ניסהשבאמצעותןהרוח')רעותעל'שירים

שלהמאייםהאתגרעםלהתמודדאלתרמן
הנאצית-פשיסטית",הטוטליטריות

מאמרואתשניבפרקשביטמביאדבריולחיזוק
בכתב-(פורסםוהיפוכו""עולםאלתרמןשל
דןהואשבו ,) 1939במרץ-30ב'טורים'העת

(השמאלית),הפוליטיתהשירהשלבכישלונה

מסקנתובגרמניה.הנאציזםעלייתאתלמנוע

שירהכיהיאלזמננו),גם(המעניינתהעיקרית

להאיןהשטח,פניעלהפועלתמגמתית,
יכולההיאוכיהמציאות,עלממששלהשפעה

ולטווחלעומקתפעלאםרקאפקטיביתלהיות
מאמרכמהעדשביטמראהשלישיבפרק .ארוך

אלתרמןשלכתיבתוהמשךעלהשפיעזה

בתזז'כוכביםהראשון'מספרובמעבר

"כולןאשרהאחרות,השיריותליצירותיו

אוסימבולית,אואלגוריתבדרךקשורות
האנושותשלבמאבקפוסט-סימבולית

שנ'טעוז'

עועליעריותמולשירה
מצר•ם'מכרתן'ש•ר•אלתרמן

lf 
יהיגדזז,ר\דחינזח .ntריייס~זאנ·

מפניהעולםלהצלתדמוקרטיתההומניסטית
היצירה .) 21<עמ'הפשיסטית"הטוטליטריות

הפואטיקהאתאלתרמןמימששבההראשונה

שיריםקובץמצרים,מכותשיריחיתההחדשה

(ראהבתזזכוכביםלעומתקיצונישינוישהיוו

סימבוליסטיכספרנתפסאשר ) 1938במרץאור

צרוף.

"איךמעניינת:שאלהשביטמציגזהבהקשר
שינוייםעלמובהקסימבוליסטימשוררמגיב

אלההיסטוריהפלישתועלבמציאותדרסטיים
בפרקכךעלמשיבהואוהפרט?"הכללחיי

אלתרמןשלתגובתוהשוואתבאמצעותרביעי'
האסכולהאביונסקי'שלשלבתולתגו

ומורוהחדשההעבריתבשירההסימבוליסטית

ונסקישללדבריו' .מןאלתרשלהראשוןהפואטי
שנותששבמשךבשתיקהיותראופחותמגיב

רוסיה>.ש<ירתבתרגוםבעיקרועוסקהמלחמה
ביותרהפוריותהשניםאלהאלתרמןבחייואילו

ממערכתמהותייםשינוייםהעוברתביצירתו'

לפוסט-מסימבוליזםלאחרת,אחתצפנים
המעברהואהבולטיםהשינוייםאחדסימבוליזם.

"השירשללז'אנרהקצרהלירימהשיר
אחדשכלשלמהיצירההארוך",המודרניסטי

בדומהשלם,בנייןמתוךלבנההיאמשיריה

לדבריו'אליוט.ת"סשלהשממה'ל'ארץ
אלתרמןחתרהטוטליטרי'האיוםמולבעומרו
המערכתלמיזוגהכללי'עםהאישישללמפגש

סימבוליתמערכתעםהסימבולית-פרסונלית
מיתיתלאומית,אוניברסלית,א-פרסונלית,

שירית-שהתמודדותחשאלתרמןודתית.

גדוליםכההיסטורייםתהליכיםעםהגותית

אובייקטיבי""קורלטיבמציאתמחייבת
> objective correlative < שלכלשונו

המודרניסטיבשיראותומצאוהואאליוט,

 ,) 34<עמ'כלדימיתיהבסיסישגרעינו ,הארוך

היאהחוקרים,נתפלגושבהחשובה,סוגייה

מכותשירישלהספציפיהנמשלומהומיהו

ויכוח(תוךשביטקובעשישיבפרקמצרים.

המלחמה>,מראהפאתוםבספרוחברחנןעם
בסוףכאמור'כתיבתה,שתחילתזו'יצירהכי

עללאגםהשואה,עלאיננה ,-30השנות

אתלהשוותמקוםגםאיןולכןההיא,המלחמה

כפילשאול'טעםואיןגרמניהעםמצרים
אלתרמןהיהיכולכיצדאחדים,ששאלו

בנישלמחטא"החפים"דמעתעםלהזדהות
אםאחרת:שביטשלהתשובההגרמני?!העם

ביותר"היהודית"היצירההיאענייםשמתח

היאמצריםמכותשיריהריתרמן'אלשל
האוניברסליתשלו'ביותר"הנוצרית"היצירה

אב-הםו'נא-אמון''מצרים'והכלל-אנושית.

לציוויליזציהסמלכולה,לאנושותטיפוס

עומדישראלעםגורל"לאבכללה.המערבית
מחטאהחפיםשלגורלםלאגםהיצירה,במרכז
הצלתהואהיצירהנושאהגרמני;העםשבקרב

ההומניסטיתהציוויליזציהגורלהאנושות,

שהיאהמערב,תרבותשלגורלהדמוקרטית,

 ,) 5 7<עמ'ביסודה"נוצרית

הנחותאלההיוכאן'עדכילומראפשר
המעניינתהשאלהואילובעיקר'מקדימות,

למעשה,הלכהשביט,מוכיחכיצדהיא,באמת

מכות"שיריכיהטוענתספרוכותרתאת

טוטליטריות"?מול"שירההםמצרים"
היאתמציתיבאופןאבלפנים,כמהלתשובה

לכתיבתהמוצאנקודתשמיני:בפרקמנוסחת

ההכרהחיתהאומר'הואמצרים,מכותשירי

ההומניסטיתהציוויליזציות,שתיביןהמאבקכי

"ישלפיכךרוחני.כלקודםהואוהטוטליטרית,
קורימארגאתלקרועמנתעלהכוללעשות
 ,) 60<עמ'הפשיזם"שלהמהפנטהקסם

אוהפשיזם",שלהמהפנטהקסםקורי"מארג

של"האסתטיזציהכינהבנימיןשוולטרמה
כדרךהפשיזםידיעלהפוליטיים"החיים

מפתחמשפטהוא ,) 16<עמ'ההמוניםלכיבוש
 .ספרולאורךבועוסקששביטהחידהבפתרון
באמצעותלהראות,לוחשובזהממהלךכחלק

'דם,שירישלהמוקדםהנוסחביןהשוואה
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הנוסחלבין , 1939מספטמברכינים'צפרדע,

אלתרמןעסק(בתווך-1944בשפורסםהמאוחר

כיצד ) 1941ב·שפורסםעניים,שמתחבכתיבת

מהמוטיבעוברמצריםמכותשביריהדגש

ועלחטא"עלבאירופה,נקםשלהמסורתי
מלחמתי;הטרוםבנוסחנא-אמוןשחטאה"עוון

השתלטותמפניאירופההצלתשללמוטיב
כיצד .המאוחרבנוסחהפשיסטיתהטוטליטריות

דמויותיהםגםשינויעוברותזהממהלךכחלק
ונקם""יופישלהצירוףוכיצד ,והבןהאבשל

וחורבן""יופישלבצירוףמתחלףראשוןבנוסח
"חידושזהושביטשללדבריושני.בנוסח
(שלהמסורתילנרטיבאלתרמןשלמובהק

שללייחודהמעטהלאבמידההתורםהמכות>

 .) 71<עמ'היצירה"

הפרקיםאתהיצירה?שלזהייחוד ,כןאםמהו

הזר";והאורהאפל("היופיואחד-עשרעשירי
מקדיש )"והאלימותהמהירותשל"האסתטיקה

מהפנט"קסםאותושלמהותולבירורשביט

מפורטלבירורכאןניכנסלאהפשיזם".של
 ,'םד'השירעלבולטים:מאפייניםרקונציין
לילך["נחשףהמכותמשיריהראשוןהשיר

אגמיםפניכאשלוואורוהגר;כוכבדרךאמון.
 /,שניכיהלום ,אמוןנשופה,וקמתובאר;

אומר ,]".ינעפרוטתועדעלמהממחלפות
האפקטמבחינתמרשיםשירזהושביט:

שלהזוהרהכוכבשלו.הדו-משמעיהאסתטי

והתוצאההמלחמהשלכוכבההואנא-אמון

הדם. ,כמובןהיא,המלחמהשלנמנעתהבלתי
נא-שלתגובתההיאהמעניינתהתגובהאולם
והתלהבותהיענותשלתגובהזוהי .אמון

("וקמתהיקסמותושלכאש"),לו("ואורו

לקסםהנתונהנא-אמוןאמון").נשופה,

שני")("כיהלוםמשחיתהיפהנראיתהמלחמתי

ועדעלמה("ממחלפותכלליתהיאוההיענות
האסתטיהקסםבתמצית, ,זהועני").פרוטת

במניפסטיםשנוסחכפיהפשיזם,של

-1916וב-1909במרינטישלהפוטוריסטים

הטכנולוגיההמהירות,האלימות,אתהמהללים

דינמיותשלבצירוףהיופיהבלטתוהמלחמה.
חלקמאפיינתמלחמתית,אלימותעםומהירות

לאחר,כיאומראףשביטהמכות.מתיאוריניכר

אלהאלמנטיםאלתרמןחיזקהמלחמה,פרוץ

 .) 90<עמ'הגרמניהבליצקריגבהשפעת

שירישלהפרוזודיוהארגוןהפורמליהמבנהגם

שהואהאסתטיהאפקטאתמשרתיםהמכות

קבועבמבנהמשתמשאלתרמןליצור:מבקש

בחלקשלושהמרובעים.בתיםשישהשל
שלביםשלושההמתארים ,השירשלהתיאורי

גיהדיאלובחלקושלושההמכה,בהתפתחות
האב,דברי ,הבןדברימובאיםבהם ,השירשל

כאןמדגיששביטלסירוגין.והאבהבןודברי

אף ,לדבריוהטיעון:להמשךחשובההדגשה

מפיכביכולניתן ,התיאורי ,הראשוןשהחלק

מראה,בומדוקדקעיוןהרי ,שלישיבגוףדובר

הראות,נקודתשלהבסיסיהגרעיןכי

האסתטיהקסםשעיקרםבתיאוריםהמשתקפת

-וחורבן""יופיבצירוףהמבוטאהמכות,של
"אםמוסיף:והואהבן.שלהראותנקודתהיא

זהזיהויעשוי-בהשערתיאניצודקאמנם

גיהדיאלוהחלקשלחדשה,להבנהמפתחלספק
 .) 97<עמ'המכות"שירישל

בפרקהשיריםשלהדיאלוגיהחלקניתוח
עיקרשביט,עדותלפיהוא, ,שנים-עשר

אלתרמןנתן

מכותשירישלהחדשהלפרשנותשלותרומתו

מייצגים"מההיא:המכרעתהשאלהמצרים.

פרשניםמדברימביאשהואלאחרוהאב?"הבן
אליגולומב,הריצווית,(אידהלוקודמים

שעםונוספים>ברזלהלל ,שמירזיוה ,שביד

שלו:תרומתואתמצייןהואמסכים,הואחלקם
לאבהבןביןשהדיאלוג ,לטעוןמבקש"אני
אלאפילוסופי-פסיכולוגי,דיאלוגרקאיננו

שעניינוסמוימאבקמתנהלהשנייםבין

הפשיזםאתהמייצגותלמכותההתייחסות

הנובעותהקונקרטיותוהמסקנותוהנאציזם,

 .) 99<עמ'זו"מהתייחסות

מרחיבהוא(בספרבתמציתשביטשלהטיעון

הקסםאחרנסחףהבןזה:הואמאוד>בו

אליוצאכמולבוהמכות,שלהפשיסטי

האב,בעוד ,בחוץהמשולהביםההמונים

ממנולמנוערקלאמנסה ,והשקולהמפוכח
הואביניהם,בדיאלוגאלא,לרחוב,לצאת

הקסם"מארגאתלקרוע ,כאמורגם,מנסה

אומרבו.נשבהשבנוהפשיזם",שלהמהפנט

'דבר':השירשלהרביעיבביתהבן

לבי ,אבי /כחוק.ורםעולהגוויותעשן ,"אבי
של ,אביהבלים,אל /ושחוק.הבליםאליוצא

אראה ,אביהשמחהאת / ...צעיףומעוףשיר

אוסיף!"ולא

הכל"לאאתמהדהד ,ושחוק""הבליםהצירוף

שמתחשלוהבל"הבליםהכללא /,בתיהבלים,

הבליםענייםששבמחתבעודאולםעניים

בשירהבןאותםתופסלזה,זהמנוגדיםושמחה

קשורההשמחהדהיינוכאקוויוולנטיים,'דבר'
להסבירמנסההאב .והבלהבליםשללעולם

בבית .) 104<עמ'שקריתהיאזושמחה,כילבן
האב:אומרחמישי

חיתה /שמים,ברכתשמחה ,הבןבכורי ,"בכורי

קראהשלאאשרי /משמים.יורדתקללהכמו
והיללפחדאביהבהיותשמעה;שמעולא

אמה."

בלשוןמדברהבןכי ,מצייןשביט

המוסיקליהריתמוסבשםהאינסטינקטים,

כחלילירונןגופי ,("אביבגופוהזורם

 ,הרציובשםלדברמנסההאבואילו ,)" ...אגמון
המשיכהשלהשליליהמקוראתלחשוף

("בלפידים,והאלימותהמוותהאסתטית,

אמון">.עירשוצפת ,בכורי

המכות,שיריכללאורךהנמשךהזה,הדיאלוג

נפשעללהיאבקהאבשלנואש"ניסיוןהוא
הפיגורטיביהמפתה,האסתטיהקסםכנגדהבן

בתחילה .) 106<עמ'לאבדון"המוליךוהמוסיקלי
נפקחותבהדרגהאולםחירשים,שלדיאלוגזהו

לאשורו.המצבאתלהביןהבןעיני
,חמישה-,ארבעה-עשרשלושה-עשרבפרקים

דרךשביטאותנומוליך ,ושישה-עשרעשר
למכהממכההתפכחותשלשוניםשלבים

והנשגב ,המוסריהיפה,שללהבנה,ומהבנה

ליוסדלונגינוס,קאנט,של<בעזרתם

מכבידים>קצתלעיתיםנוספים,ופילוסופים

"נגמרשבה'חושך',התשיעית,למכהעד
הבנייהתהליךומתחיל ,והפירודההרסתהליך

מקסמןמשתחררהבן .) 130<עמ'מחדש"

כלפיהמסתייגומייחסוהמכותשלהאסתטי

שלבעבותות"קשוריםמעתהובנוהאבהאב.
נפש"מערכיאלאדם,קשרישאינןחושך",

שניםאלפיבמשךבאדםשנטעומסתוריים,

הסבלהדת,ההיסטוריה,התרבות,האמנות,

ימינו"ועדהציוויליזציהשלמראשיתההאנושי
העשירית,במכהנשלםהתהליך .) 132<עמ'

הקסםמקורי"היחלצותוכאשר'בכורות',

אתלבחורלבןמאפשרתהמכות,שלהאסתטי

<עמ'כמרטיר"אלא ,לעזאזלכשעירלאמותו
137 (: 

ובןבכורי /נכון.אניאב,הכתובת.עלי ,"אבי

עלהאבצנח--אמון.;ובכורבכוריזקוני,
עמוד .אמוןמכותשלמו /רם.השקטניצב .בנו

קם."השחר

כמרטירלמותהבןבוחרהאחרוניםבדבריו
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אפוא,שהתחיל,המחזוראביו.לאמונתהנאמן

מהקסםוהינשפותמוותשלבחזות ,'םד'בשיר
'מכתבשירמסתייםהמכות,שלהאסתטי

ובהתפכחותהמוותחזוןבהתממשותבכורות'

המכות.שלהמהפנטהאסתטיהקסםמשיכרון
 ,לפיכך ,מקבלהבןשלנמנעהבלתי"המוות
אךמעורפלתעדייןחדשה,משמעותבסיום,

הסיוטגמרעםהנקשרת ,ברורכיווןבעלת
 .) 139<עמ'השחר"וזריחתהלילי

(תשע-בספראחרוניםהפרקיםארבעתאת

ושניים>ועשריםואחד,עשריםעשרים,עשרה,

בתים>(בשמונההשורות-48לשביטמקדיש

בתמציתמקופלתבו'איילת',הסיוםשירשל
שלההיסטורית-פילוסופיתעולמוהשקפת
עללעמודואשתדלארחיב,לא .אלתרמן
זה,בשירמופיעותדמויותשלושהעיקר:
-"העלמה"השמימית-משיחית;-"איילת"

 ,בעינישהוא,-ו"האב"האנושית;בת-דמותה
בשירובוודאיכולה,ביצירההחשובההדמות

האקליםחרףהמת).הבןנעדר(ממנוהסיום

אומרהגאולה,ציפיות ,השירשלהמשיחי

לדעתובהמשכו.מתממשותאינןשביט,
מכותשיביריאלתרמןשלההיסטוריתהשקפתו
<עלבנימיןולטרשללהשקפתודומהמצרים

עדן>מגןהנהדףקלישל'המלאך'ציורפי
שלכהיסטוריהההיסטוריהראייתשלדהיינו

אלאגאולה,שלשחראינו"השחר"חורבות.

במעיןושובשובעצמהעלהחוזרתסצנה
 .) 163<עמ'אסונותשלהיסטוריתמחזוריות

כולה>היצירהחידת(ואוליהשירחידתזאת,עם

המתיםהבכורותשלהחיוך""חידתהיא
איילת, ,דורכל"בכורותאיילת:אלהמחייכים

מבעדניבטיםאלייך /רוגעת,בשורה

 /התולעתמןפרפרהיוולדוכפלא /לחרסים.
החיוךסוד ,,משים.מבליהצץחיוכםפלאכן

עניים,שבמתחגםהמופיעשביט,אומרהזה,

ובגילוילאקטיביות,מפסיביותבמעבר"קשור
מזהההואשבהמשך ,נסתרים"כוחמקורות

שלהיסודבערכיהאמונה"שמחתעםאותם

שהעולםהעובדה,חרף .) 169<עמ'האנושות"

הואאיןשהוא,כפינותרוהוא ,נגאלאינוהזה
(בביתהבאותבשורותכנאמרתקווה,חסר

החמישי>:

תנשובכסף;ושלחרבשלנוצץבעולם"כי
נצחיעפרעליבעלים.;כרוחתקוות-דורות

ציריםבלילהיאנולדתועצב/אהבהשל
וחבלים."

וגםכסף",ושלחרב"שלעולםהואהעולם
 ,כןפיעלואף"עצב",ושלנצחי""עפרשל

בצהריםכשודעמיםתולדותש"עברוולמרות
 ,כלומרלחידה".הותירוהזההחיוךאת / ... /

דווקאואוליכזה,הואשהעולםהעובדהחרף

השבועהבסצנתשביטרואההשירשלשיאו

עלהאבכורעשבה(הרביעי>,הקודםבבית

הםויחדזקופה,העומדתהעלמהלרגליברכיו

איילת:שלהריסיםדחופותעיניהתחתנשבעים
ולאצפרדע/ימלוךולאנינםימלוךלא"כי
שרביטם."אתנשקעמיםיפלו

צ'רצ'ילשללנאומוהדשביטמגלהזובשבועה
(ה"כינם" 1940ביונידנקירקפינוילאחר

הנאצי>.לפולשמטאפורותהםוה"צפרדע"
החידה:שלפתרונהגרעיןהוא ,לדעתו ,כאן

המחויבות-מהמכותשהופקהלקחטמון"כאן
עלהחופש,עללמאבקפרטכלשלהאישית

הפעילותכאןעדהפתוחה.החברהשלקיומה
הכינים,הצפרדע,המכות,שלחיתההיחידה

כאןהארבה. ,הברדהשחין ,הדברהעורב,

 ...לאקטיביותמפסיביותהאבעוברלראשונה
והבינם"הצפרדעלשלטוןלעולםלהיכנעלא

 .) 170<עמ'

 ,כזכורשפתח,המעגלאתכאןסוגרשביט
תשובתוהראשון.בפרקפרפרשלשמובאזכור

דומההאנושות,להצלתאלתרמןשל

סוטרפולז'אןושלפרפרקולשללתשובותיהם
מתנגדכידוע,הוא,פרפרלהכירם).מבלי(גם

כיהתפיסהשלההיסטוריציזם,שלחריף
אולםקידמה. ,ייעודתכלית,ישלהיסטוריה

היאהוא.נהפוךניהיליסטית.תפיסהזואין
עלאדם,כלעלהאחריותכובדאתמטילה

שניהםוה"כסף"ה"חרב"ומעשיו.החלטותיו
אולםלשנותם,ניתןשלאבעולםכוחות

ולקבללבחורביכולתנומותניתהתקווה
החירות,לערכיהאדםשלנאמנותואחריות.

נינםימלוךלא"כילהבטיחעשויהבלבדהיא
צפרדע".ימלוךולא
שלהסיוםדברימאודנתקבלוולבידעתיעל

כללעל(המבוססיםהאבלדמותביחסשביט

הואהשיאאת ,כאמוראלתרמן>.שליצירתו
הרוע,שלילתבסימןהעומדתבשבועה,רואה
גאולהחזוןמכל ,לצפויבניגודנמנעת,אך

שלבהעדרוגםשביטמוצאלכךחיזוק .משיחי
הלאולאמירתשבמקביל"נראהזה:משירהבן

אמירתגםבוישולנאציזם,לפשיזםהקטגורית

גית,אסכאטולואפוקליפטיתאוטופיהלכללאו
שאותהפוליטית,אומשיחיתחילונית,אודתית

אידיאהכלשלשלילהזוהי .הבןלסמןעשוי

הגזענית-בצורתהרקלאככוח,קידמהשל
האחרות,בצורותיהאלאפשיסטית,

 11קומוניסטיתוהמרקסיסטית-לאומיתיתההגליאנ

שלהמופתדמותכימוסיף,והוא .) 186<עמ'

בנימין>,ולטר(שלהמהפכןאיננהאלתרמן
העולםאתלשנותמנסהשאינוזההאב,אלא

היסודותאתלחזקאלא ,רדיקליבאופן
שירשלהידועותבשורותכמו ,שבוההומניים

הוא /מעורף.בובגדו .הריצו .גלוהוגללאומים

 /לפלא.עדושפויגעמיומתנודד.מתוכןעלה
אבבתיהעשויהעולםקטנותעלשמרהוא

אתבידיוסמךהוא .קדשוהואחורף.ושמי

הנופלת."סוכתוקירות

והמשכנע,ההגיוניהנאמרכלאחריסיום.הערת

האמנםאחת:שאלהלימציקהעדיין ,כךכל
("שירי"האסתטי-השירי"באמצעותאפשר

האסתטי-הפוליטיאתלהביסמצרים")מכות
(הנאצי-פשיסטי)?

השירה(ובמיוחדדברשלבסופוהשירהשהרי

זךנתןכךעלאותהתקףוכבר-האלתרמנית
מייצרתואמצעיה,פעולתהמבחינתבשעתו>

שלוהמארגשאתמהפנט""קסםשלסוגאותו
הפיגורטיביהמפתה,האסתטי("הקסם

שםשביטכדברי ,לאבדון"המוליךוהמוסיקלי
לקרוע?!מבקשתהיא ) 106בעמ'
לומגיעהכךועלשביט,ופתרכמעטזוחידה

תום.עדשלא ,דומניאולם,גדולה.תודה

חלומותלשנירקוויאם

ז<ושהספרמדועסיבותכמהלמנותאפשר
 ) 2003עמ', 467 ,כתר ,כפרייהודיתמאת

שבעיםלפנישהתרחשואירועיםהמתאר

 ,כךכלרבהבקפדנותמתוארךשנהוחמישים
ההווהבתאריכי ,עמודיומאותכלפניעל

-7בוכלה 1997בנובמבר-29בהחלדווקא,

התקופהציוןכי ,לומראפשר . 2000בדצמבר
שניםלשלוששנהשבעיםמכווץנכתבשבה

אפשרהקורא;שלולסקרנותלמתחומוסיף
עצומהשיחזורעבודתשעושהספרכי ,לומר

תעידבסופוהארוכהה"תודות"(ורשימתכזאת

המבטמנקודתאלאלהיכתביכולאינוכך>,על
המחברתכילהוסיף,אפשרכתיבתו;זמןשל

שונים,ארכיונייםמקורותמעבדתרקאיננה

אלושבההשטחאלבעקבותיהםיוצאתאלא
דירות,ערים,ארצות,-מקומותאותם,כל

והמבטבהם,חיושגיבוריה-ועודבתי-קפה,

העבראתההופךמחייהמבטגםהואהמשחזר

להווה.

מהותיתסיבהיש ,לדעתיזאת,לכלמעבראולם

הוויכוחלהתמקד:ברצוניבעיקרובהנוספת,

זושה,הגיבורה,שלבנפשהלכאורה, ,המתנהל
צדקתעל ,-20ההמאהשלהעשריםבשנות

הפתרונותמולעוולותיה,אוהציונות
מפגשאותוהקומוניזם,שמציעהאוניברסליים

פחותלאמתנהלמצטלבות,דרכיםשלטרגי
כיום, ,כפרייהודיתהמחברת,שלבנפשהמזה

חשבוןאתגם ,בעקיפיןאובמישריןהעושה

"הפיכותאחים':עשרה'שירמתוך'האב'אתתקווה.נעדרהואאיןכזה,שהואמשום
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המוגדרזה,בספרשלהעולמהוהשקפתנפשה

דמותהיאזושהגרפי'.'ביו"רומןידיהעל
ליבנהלנריאמרהגם(וכךכפרישלהמופת

שלאהובתוחיתההיאהארץ>,במוסףבריאיון

 ,ולכןאמה,להיותחיתהויכולהפישק,אביה,
שלה.אלטר-אגומעיןשהיאלעיתים,נדמה

קליש,בעיר ,בפוליןנולדהפוזננסקהזושה

קצרהתקופהוהשתייכהכחלוצהארצהעלתה
לאחרמשמר-העמק.קיבוץאתשייסדלגרעין
למפלגההצטרפההקיבוץ,אתשעזבה

וכאשר ,)פ"קפ(הארצישראליתהקומוניסטית

בראשם,טרפדוליינההמרכזיים,פעיליה

לצרפת, 1929בשנתהבריטיםידיעלגורשו
טרפדידיעלשםגויסהואליהםחברה

הריגולרשתהמפורסמת,האדומה"ל"תזמורת
מצאהגםבשורותיהאירופה.במערבהסובייטית

לאחרלחייהקץשמהכאשרמותה,את
סודותיה.אתלהסגירלאכדישנתפסה,

מתעוררתהערביתלשאלהזושהשלרגישותה

ארצההגיעהעםמידבעצם ,מאודמוקדם

הקיבוציםלמחנהבאהכאשר , 1925בספטמבר

יוצאתכשהיאהראשונהבשבתכברבעפולה.
שמחה, ,בארץהראשוןחברהעםבסביבהלטיול

חושותשל"מצבורקשה,חוויהלהנכונה
בטיולם:נתקלושבהןהרוסות"

מופתעת.זושהשאלהזה?""מה
קודם,כאןשהיההערביהכפראל-פולה,"זה

אתקנתההיישוב''הכשרתשחברתלפני
ציון',ליקהילתאותהומכרהכאןהאדמה

השיבליהודים"המגרשיםאתלמכורשהתחילה
 .) 55<עמישמחה

גאולתשלזמנים,באותםהרווחתהתשובה

שהניחהבכסף,קנייתןידיעלהארץאדמות
,אינההיהודיהציבורשלהגדולהרובדעתאת

בנושאחוקרתהיאזושה.שלדעתהאתמניחה
בגורלםעלהמהלדעתרוצההיאמרפה.ולא
לה,מספרוכשמחהעליה,שישבוהכפרייםשל

שייכתחיתהלאשהאדמהאריסים,היושאלה

(אפנדיהבעליםמידישנמכרהולאחרלהם,
מאדמותדונםאלף 1כ-ונקנוממנוסורסוק,

אינהשובאלה,מאדמותבכוחגורשוהעמק>,

הראשונה,פרשת-המיםזוהינפשה.אתיודעת

מהלךכלעלואילךמכאןהמשפיעה ,עודויש

שהיאונורא",גסנישול"זהוכיהמחשבהחייה.

בסופואותהתביאאומרת,איננהועדייןחושבת

אתלעזובגםשמחה,אתלעזובגםדברשל

הארץ.אתלעזובוגםהקיבוץ
מהחדש.אינוכשלעצמוההיסטוריהנושא
כפרישמספרתהסיפורהוא ,כאמורשחדש,

לביןבינהוקושרתהמשווהולעצמה,עצמהעל

ואדיפרשתהיאנוספת,פרשת-מיםזושה.

אינהזואבלאל-פולה,לפרשתבדומהחווראת,

עצמה.כפרישלאלאזושה,שלפרשת-המים

האדמותעלשעלהבקיבוץשם.נולדתי"אני
כעבורחווארתואדישלהצפוניות-מזרחיות

 ,) 154<עמילנומספרתהיאאחדות",שנים

אחדותשניםעין-החורש,בקיבוץהמדובר

אתעוזבתזושהשבההשנה , 1929שנתלאחר

ביצותאזורהיהחווראתואדילצרפת.הארץ

שומםמרחבזההיה .אלכסנדרמנחלשהתפשטו

במערב ,קקוןכפראדמותעםבמזרחשגבל
ובדרוםוזלפימנשיהכפריעםבצפוןהים,עם

במקוםבית-לי.דוחירבתחלידאוםאדמותעם

עיבדוואריסיםובדואיםקבע,כפריהיולא
לרכושהחלההקיימתהקרןהאדמות.עיקראת
 300גייסאוסישקין , 1929בשנתקרקעותשם

ביצעחבקיךויהושעקנדהמיהודידולראלף
הזמןכלכפרימנהלתבסיפורההרכישה.את

לה:אומרתזושהזושה.עםמדומהדיאלוג
וכפרישם"לחפשמההיהלאהקיימת"לקרן
שנתממרומילראות,יכולת"לולה:משיבה

נקראהואהיום ,עכשיוחווראתואדיאת ' 98

חלקיודעת"אתומוסיפה:חפר",עמק
אלהואת .כפרלהםוהקימונשארומהבדואים

סתם",אותםזרקולא ,פיצולעזובשהסכימו

לפיצוייםמסכימההייתלא"אתמשיבה:וזושה

עיבדהשמשפחתךמאדמהזזההייתלאכאלה.

השטחרוב"אבלבשלה:וכפרידורות",במשך

שאנשיאחרירקמעוב.ד"היהלאבכללשם
אתוייבשוהנחליםאתניקזועין-החורש

וכן ) 155(עמ' " ...שםלעבדמההיההביצות,

עצמועלהחוזרמטלטלויכוחסוף,לבליהלאה
עדייןצורךקייםכאילוהיום,עדלעייפה

 .לויחלהבמבליב,ושרבשרבולעסוק
זושה,גםכךמבפנים,קרועהשכפריכשם

נגדהקומוניסטיתהמפלגהבמאבקחלקשנטלה
חווראת.בוואדימאדמותיהםהכפרייםנישול

ב-העמקנראהאיךלזושהמספרתכפריאם

הדבריםפנינראואיךלהמספרתזושה ', 98

אתלחרושמידדאגההקיימתהקרן '.-28ב

ואילובעלות,הכרזתשהיהחרישהאדמות,

להתנגדהמקוםערבייאתהמריצהפק"פ
שלהיחידה"התוצאהלחריש.מזוינתהתנגדות

גברה.לפק"פשהשנאהחיתהההואהמאבק

הפועלים.ממועצתפעיליהםאתגירשובחדרה
ונרדפיםהעבריהיישובידיעלמנודיםהיוהם
 ,) 156<עמיהבריטים"השלטונותידיעל

ביןשורהגדולשעצבספרזהודברשלבסופו
רקוויאםדעת,מבליאולישהוא,ספר .דפיו

וחלוםהקיבוץחלוםגדולים,חלומותלשני
בעובדהמקורושבוהטרגיהקומוניזם.

מקץשהסתיימוכבירים,היסטורייםשמהלכים
אתשחקוחלושה,ענותבקולשניםעשרות

שלאיכלושלאוזושה,פישקהמרכזיים,גיבוריו
לעברזה ,הזמןשלהגדוליםבזרמיםלהיסחף

ואירופה,הקומוניזםלעברוזווהארץהקיבוץ
ששיאוספקאיןמזה.זהלעדאותםשהפרידו

הסופיתפרידתםהיאזהחלקשלוהסמליהרגשי
נמצאכברפישק .נפגשושבוהאחרוןבלילה
להצטרףועומד ,ביפוזמניתבאכסניה ,בארץ

בחדרגרהזושהבחדרה.לקיבוצוהיוםלמחרת
עומדתהיאולמחרתתל-אביבלחוףשכור

הכוללאעדייןכינדמהלרגעלפריז.להפליג
משהו:לשנותניתןעודכאילוהוכרע.
רצתהכברהיא .מיותרתמידהאחרון"הלילה
להגיע .למרסייהשטההארנייהעללהיות
רצוןסירוב.איזהבהעלהלפתעאבל ...לצרפת

ששנהפלשתינה.הזאת,הקשהבארץלהיאחז

בדיבורלהיאחזארצה.חיתהשנתייםועוד

הנשאריםבחבריםהצחיח,בנוף ,העברי

 " ...מאחור
מתעשתתהיאומידקט.לרגערקזהאבל

ההמשך:אתצלולהבדעהומדמיינת
אראההארנייה.עלאעלה .יפולנמלארדמחר
המתרוממתהבתיםחומתאתאחתפעםעוד

רקיהיהכךואחרהים,מעלובהירהגבוהה

עם ,והולךמתרחק ,והולךהמתרחקהחוף
עםבחדרה,פישקעםבמשמר-העמק,שמחה

צריחי ,הצברמשוכותהגבוהים,הדקלים

לא. ...האקליפטוסיםהרכבת,תחנותהמסגדים,

אבל ...למנותהרבהכךכלישאמנה.לאאני
(עמיחדשהווהיהיהמחר .לעברשייךזהכל

219-218 (, 
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ספרה,אתכפריכותבתשבוההווהלשון

גםבהווה,למחשבה,ולעוררלרגשמצליחה

 •הקורא.את
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המלשין
בלסשמעון

ידידשללזכרו

~ 
שלהצעתועלשליהתגובהמחוסרהופתעהיירולי

סוףעדלשיעוריםלבואשלאהספרביתמנהלסגן

שותק?"ואתהאותךמסלקפשוט"הואהלימודים.שנת

קרא.

בדאגתי'לאכללאניאבלההצעה,אתלפרשהיהניתןכךאמנם
הלימודיםשנתשבסוףוהבטיחאיתילבגלויהיהשהואבמיוחד
התלמידיםשארעםארציותהכללהבגרותלבחינותאותייעביר

וכשקמתיטובה,ברוחוהתנהלהקצרהחיתהעימדהשיחההמסיימים.

היה"זהשפתיו:עלדקוחיוךלהוסיףלנכוןמצאממנו'להיפרד
שלכם,"מהחבורהאחד

מאחתיוצאאותישראההיחידהיהשאולכיהתכוון'למיידעתי

בשעתשיימצאסיבהכלחיתהלאבידי.הכרוזיםוצרורהכיתות

אחרישעקבהייתיובטוחהריקה,הספרביתבחצרמוקדמתצהריים

מאיזואחרילעקובוהמשיךהפתוחהשערמבעדפנימהכשחמקתי

בכיתות,הכרוזיםבפיזורוהמשכתיממנוהתעלמתינסתרת.פינה

המכתבות.בתוךלהסתירםמקפידכשאניכיתה,בכלשניים-שלושה

לאבחדרושישבהשוערגםשסיימתי'אחריבונתקלתילאשוב
בכניסתי.ביהבחיןשלאכפיבצאתי,ביהבחין

המסיימותהשנתייםתלמידינתקבלושאליוערב,התיכוןהספרבית

יהודים,ברובוהמאוכלסהחדשיםהרבעיםבאחדעמדבלבד'
בעליגםמהםעובדים,אנשיםהגדולבחלקםהיווהתלמידים
התיכון'שלהאחרונהלשנהנרשמתיהזההספרלביתמשפחות.

בחלקהאחרערבספרבביתאחתלימודיםשנתשסיימתיאחרי

ואנישניםבאותןרבהיהערבספרלבתיהביקושהעיר.שלהעתיק

אחרים,לדבריםפנויותהבוקרשעותאתליהותירוכיבהם,בחרתי

משמעתוסדריפעילויותמינימכלהיומשוחרריםשהתלמידיםגםמה

הרגילים.הספרבבתיהנהוגים

אףהיאאותי'הדאיגהשלאבלבדזולאהמנהלסגןשלהצעתו
טובהכוונהשמתוךספקליהיהלאכיבעיני'ערכואתהגדילה

מעינימחוסןיותרעצמיהרגשתיגםימיםאותםלהיעלם.ליהציע

ועברנוהנוצריםבשכונתהישןמהביתשעקרנואחריהבולשת

היירו'עליהיההמודאג .מסמךבשוםמופיעהשאינהחדשהבתלכתו

קשרואמיציםידידותוקשריהקודםהספרבביתשחיברתיתלמיד

דייגיםסירתבעלשלבנושנים,בכמהממניהיהמבוגרבינינו.
שלכםמהחבורהאחדלך"אמרבעירייה.זוטרכפקידשעבדבחידקל'

מי?"שאלתולא

השבתי.מגלה,"היהלא"הוא

כמודהשתקתואתהעליך'סודימידעשנתקבללךאמר"אבל
באשמה,"

להכחיש?"צריך"והייתי

בהלשנותיו!"ימשיךהזה"והטיפוס

לעולם,"יחסרולא"מלשינים

יהודי!"שהואמזללו"יש

אילולאעצמותיואתמרסקהיההאםזועף.מבטבינתןוהואצחקתי'
אישלאבמקומו?זאתלעשותממישהומבקשהיהואולייהודי?היה

להביעחששלאכיאףוהלאה,ממנופוליטיתופעילותהוא,קטטות
שאינומוצקגוףמבנהבעלחסון'בחור .השלטוןעוולותנגדדעתו
פורקןהמוצאאהבהחולהרומנטיקןהרגשית.שבריריותואתמסגיר

שנאסרנערותעלנכזבות,אהבותעלסיפוריםבכתיבתלתסכולו

המתייסריםהעםמדלתבחוריםעללבן'אהובאתלפגושעליהן
סיפוריםישיגוה,לאולעולםבארמונותהשמורהלנערהבאהבתם

לחות.ובעינייםרוטטבקולבאוזניאותםקוראשהיהדמעותסוחטי

בפגישותינווהמנחם,המעודדגםלסיפוריו'הראשוןהמאזיןהייתי

"אמרתי.לסטירה,אפילוראוילא"הואציבוריים.ובגניםקפהבבתי

עכשיו?"תעשה"ומה

חופשי,"אדםעכשיו"אני

ענה.ולאזועףמבטבינתןשובהוא

לבחינות,"ביחדונתכונןהשיעוריםאתליתעביר"אתה

הזה,"לנבלשותקהייתילא"במקומך

כזה,"נפשעלובלו.בז"אני

מהלשנה!"נבזידבראיןמסוכנים.הכיהםכמוהונפש"עלובי
אילוציםמתוךלהלשנהנגרריםשאנשיםהוספתיאךאיתר'הסכמתי

שונים.
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תירוצים?"לומחפשעוד"אתה

סקרנותי.אתשאולעוררהלימודיםשנתמתחילתעודעניתי.לא
עקוםופהעגוליםפניםבעלקומה,קטןהכלים,אלנחבאבחור

בשיעוריםכהלכה.נתאחהשלאהעליונהבשפתוישןמחתךכתוצאה

גםכךהתלמידים,תגובותעלבערנותעקבאךפיו'אתפצהלא
שיחות.שבריוקולטהקבוצותביןחולףלבדו'תמידבהפסקות,

כמוהובטיפוסיםהייתימורגלכברממנו'התעלמתיאךבו'חשדתי

חידדההמחתרתיתהפעילותציבוריים:במקומותהןהספר'בביתהן

כךבסכנות.ראשהקלתיגםזהרתי'בתמידלאכיאףערנותי'את
ואניהספרביתבקרבתליארבכשהואצהריים,שעתבאותההיה

בו.השגחתילא

בעקבותבממלכההוכרזצבאימשטרימים:אותםהיוקשיםימים

הממשלה.להפלתשגרמההעממיתוההתקוממותבפלסטיןהמלחמה

הקומוניסטיתהמפלגהראשיהשמאל'כוחותעלהסתערהשלטון

מדבריים.מעצרלמחנותהושלכועצוריםומאותבתלייהלהורגהוצאו

חביבאישהמנהל.סגןשליוזמתואילולאליצפויהיהכזהגורל

לישרחשהבוקר'בשעותעממיספרבביתמורהשלושים,כבןהיה,

אףהוא"אליאנס".בוגרשאניכששמעלהירשםשבאתימיוםאהדה

אחרינסתייעשלאדברבצרפתית,שיעוריםלקבלרצונוהביע

הבגרות.בחינותמועדעדפגשתיולאושובהספרמביתרגלישעקרתי

מןכתלמידארציותהכלללבחינותאותיוהגישבהבטחתועמדהוא

 .בשמולהיזכרמתקשהאנישנים,מיובללמעלהמקץכיום, .המניין
החלפנוספרות,עלשוחחנוהערב.בשעותקפהבבתינפגשתיעליעם

לכתובהמשיךהואהלימודים.בחומרעסקנומאודומעטספרים

העיתונים.באחדלפרסוםלשלוחבוהפצרתיואניבלילותסיפורים

לאלישראל.שברחאומריםוישנעלםששאולליהודיעאחדיום

אזהפכהאיראןדרךיהודיםצעיריםשלהבריחהתנועתהופתעתי.

 .ממפעיליועצמולמלטכמוהועלובבחורהיהיכולוכךנפרץ'לחזון
בביתעשיתיהבוקרשעותאתלי:שניתןמהחופשהייתימרוצה

ומ"סי-סואר"מ"ל'הומאניטה"מאמריםבתרגוםגםובכתיבה,בקריאה

רחובבפינתיהודיעיתוניםממוכרמקבלשהייתיהקומוניסטיים,

הגיעונסתרותבדרכיםערביים.בעיתוניםעטופיםכשהםהבנקים,

לכמהשליהתרגומיםמגיעיםהיונסתרותובדרכיםאליוהעיתונים

בשעותבשבועפעמיםשלושעבדתיההםבימיםמקומיים.עיתונים

שםלמירוצי-סוסים,באיצטדיוןכרטיסיםכמוכרהצהרייםאחרי

לבושייחפניםבאוכלוסיה,ביותרהאומללותהשכבותאלהתוודעתי

האחרונות.בפרוטותיהםהמהמריםסחבות

אביהבגרות.בחינותאחריקצרזמןהתמעטועליעםיפגישות

עשיראישדניאל'עזראהסנטחברשלבמשרדולעבודהנתקבלתי

כאחראיכךאחרכתיבה,מכונתעלכמדפיסתחילהנכסים,ורב

הסנטורשלהפרטיתבלשכתוכעובדגםולבסוףשוטפת,להתכתבות

למשפטיםלפקולטהנרשםעליואילווהערב,הצהרייםאחריבשעות

נושאהיהמפגישותינופגישהבכלאבלבעירייה.לעבודוהמשיך

חשבונועללהוציאהחלטתוגמלהלימיםהחדשים.מסיפוריואחדעימד

"אהבההשםאתשנשאעיתוןניירעלזעירקובץמסיפוריו'קובץ
שתכנןבזונהמאוהבצעירעלהסיפוריםאחדשלככותרתואסורה",

בושהפליאוהסרסוריםבידינתפסאךאיתה,ולהתחתןאותהלחטוף

הסיפורים.קובץניסיונועליחזוראםברצחעליוואיימומנותיהםאת

התייחסמראשכילשבחים,ציפהלאעליאבלפושר'לסיקורזכה

לקטניובזצדקשוחרהיה,כבודאישהספרות.למבקריבזלזול

קשים.במבחניםאותויעמידועודהעיתיםשתהפוכותאמונה,

כשנתייםומקץהזמן'חלוףעםוהתמעטוהלכובינינוהפגישות
מאדם.ההומהאל-ושידברחובפגשתיוהגירה,סףעלכשהייתי

"גםחיתה:הראשונהושאלתובידועבהספרנושאלקראתיבאהוא

כךאחרבך."מקנא"אניבראשו:נדוהואאני,גםאמרתיאתה?"

במיוחדומשמימים,יבשיםחוקיםמלימודהנאהשוםלושאיןאמר

לפרוש.אפילוחושבוהואהעות'מאני'"אל-מגילה"חוקיספר
בזרועי:אחזקצרהשתיקהואחריהשיב,לאהואשאלתי.והכתיבה?

תזכרולפחותהזה,המחנקבתוךאותנוומשאיריםהולכים"אתם

:ג
~ -== === 
ן~
~ 

שברקים.ובגרונותמיליםבלאבחיבוקים,נפרדנולטובה."אותנו

יקריםספריםצרורבפריזידידאלשלחתיהנסיעהלפניאחדיםימים

הסיפוריםקובץובתוכםהתעופה,בשדהמהחרמתםשחששתילי

ומתוכוומפורקפתוחהתגוררנושבהלמעברההגיעהצרור .עלישל

רבות,שניםחלפומאזאסורה"."אהבהגםספרים,כמהנעלמו

גרפובארץוהחייםהנתק,שהעמיקככלוהתרחקההלכהבגדאד

לפינותנדחקוההלשנה,פרשתכמועלי'עםהידידותבזרמם.אותי

אלמלאהכתבעלאותןמעלההייתיאםרבוספקבזיכרוןנידחות

עצמוהואכילהמציא,ידעלאעלישלשדמיונוהעצוב,הסיפור

במרכזו.היה

נהגתיבאירופה,עיראקיםגוליםעםפגישהבכלהללו'השניםמשך

מעטים .חייזרעליעלגםבןוכמומשכבר'ידידיםאודותעללשאול

עצרבשהואאמרושידעואלהגםעליו'ממששלדברלספרידעו
 ....שהואאמרואחריםסיפורים.שכתבלשמועוהופתעופעמיםכמה
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 ,ליאמרבלונדוןאחדידיד .השלטוןעםפעולהששיתףדיןעורך
שנשארהמאשתושנפרדאחריבגרמניהנמצאהואלוהידועכלשלפי

בופגשלאמהםאישהשמועה,לפיהכולהילדים.עםבבגדאד

עמומיםלפרטיםמעבר .כלשהומגעבעברעימדלוהיהולאבגלותו

העיראקיהצייראלהתוודעתיאילולאמשיגהייתילאודאיזהמסוג

אחדות,שניםלפניקרהזהבז'נבה.המתגוררנאצראיברהיםהגולה

במוזיאוןשנערך ,התיכוןהיםמאגןסופריםבכנסהשתתפתיכאשר

כאשראותיהפתיעהואהצהרייםמהפסקותבאחתבעיר.האתנוגרפי

שרוצהאדםהמוזיאוןברחבתהנאסףהקהלבתוךשנמצאליאמר

אותי.לפגוש

הייתיאםרבספקעומדי.עלקפאתיואניהאישאלאותיהוליךהוא

הגבוההקומתוברחוב.באקראיפגשתיול~מהתיכוןידידיאתמזהה

עמדנוהצמוקים.פניואתעוטרלבןוזקןהקריחראשוכשתופפה,

ארוכהללחיצההושטוידינורקונבוכים,מחייכיםזהבפניזהבוהים

אתשראהאמרהואממושך.בחיבוקרעהואתאישלפתנוכךואחר

עודאמראני.זהאםלהיווכחלבואוהחליטהמשתתפיםביןשמי

בגרמניהכןלפנישישבאחריבציריךשניםכמהזהמתגוררשהוא

והיאמפוליטיקהנשמרתיכך"כלפוליטי.גולהשללמעמדוזכה

לאה.בחיוךהוסיף ",ליהניחהולאאותירדפה

הקץ""ארמוןלשמצההידועהמעצרבביתגם ,נעצראחדותפעמים

מעשריםלמעלהוזהכשנתיים,ישב,הואהמלךארמוןהיהשבמקורו

עללשמועוביקשענהלאהואאך ,שאלתיומשפחה?בגלות.שנה

אחרים,"זמנים"היובישראל.עיראקיוצאישלמעמדםועלמעשי

סיפורים.לכתובממשיךהואאםכששאלתיותנועת-ביטולבידוחיווה

לצדדים.פניולהסבוהרבהמרוכזלאנראההואמדברים,אנחנועוד

סידוריםכמהלושישאמרהואאךקרוב,קפהלביתלגשתהצעתי

בערב.השיחהאתלהמשיךוישמחבעיר

אחריישיבתאתבינתייםתפסידלאואתהלמסעדהמזמין"אני
איברהים.אמרהצהריים,"

ומביטעומדנשארתימהם,וכשנפרדתיהרחובקרןעדאותםליוויתי

זהאיטיים.בצעדיםומתרחקתההולכתעלישלהשפופהבקומתו

בלתיפגישהמאותהבזיכרוניטבועשנשארהאחרוןהמראההיה

להתנצלמאיברהיםוביקשיוםבאותולציריךחזרהואכיצפויה,

בשמו.

במסעדה.בערבכשישבנואיברהיםאמר ",עצמועללדברלו"קשה

בודדאדםהואלפגוש.רצהאותךאבלמעיראקים,מתרחקגם"הוא

בלבו."נותחפעמייםוחולה.

שאלתי.לו?"אין"ומשפחה

ביותר."הרגישההנקודה"זאת

ילדים?"לויש .מאשתושנפרדלי"אמרו

נמצאתוהיאהצעירהזאתרפואה.לומדתבאמריקהאחתבנות."שתי

אשתוגםבעמאן.לגורועברהנשואההגדולהשלה.הדודהאצל

שם."

איתן?"קשרלו"ויש

אתכשעזבתינוקתחיתהבפריז.כשנתייםלפניפגשהצעירה"את

הצעירהואשתו,מצליחעורך-דיןהיהמבוגר.בגילהתחתןהואעיראק.

ספרותשלמדהפעילהקומוניסטיתחיתהשנים,בהרבהממנו

חלקמליטולונמנעעצמאותועלשמרהואאבלבאוניברסיטה.

אל-בעת'."ואנשיהקומוניסטיםביןהאליםבמאבק

השלטון."עםפעולהששיתףלי"אמרו

מפגיעותלהישמרהיהיכולהוא .נכוןלאזהאבלמדברים,"כך

הבחירותתוצאותעלביקורתכשמתחשעשההטעותאילולאהשלטון

מוחץ.ברובהבעת'יסטיםזכושבהן ,עורכי-הדיןבאגודתהמזויפות

פעמיםכמהפרצוהלאומי''המשמרכנופיותמנוחה.ידעלאמאז

שונות.לתקופותאותועצרותיקים,שרפומסמכים,החרימו ,למשרדו

אל-בעת'למפלגתהצטרפתןעלברביםלהודיעממנודרשוהם

עד ,בסירובועמדהואאבללנשיא.ותהילהתמיכהמכתבולשגר

שלו."המשפחהחיילהרסוגרםאותוששברהמקרה

 ,אשתושלהצעיראחיהאתלעצורבאוכששוטריםהיההמקרה
נלקחהואבבית,אותומצאוומשלא ,מחתרתיארגוןבאיזהפעיל

עלשינה.ממנונמנעהרביםוימיםקשותעונהשם ,במקומולמעצר

 ,הרפולאהםאבל ,דברלמסורהיהיכוללאהאחשלהמסתורמקום
 ,עיניולנגדאותהשיאנסוואיימובמעצראשתושגםלווכשהודיעו

אתגינהשבו ,חרסייךלסדאםהתרפסותמכתבוכתבנשבר

השלטון.להפיכתכפועליםהקומוניסטים

לשתףסירובובגללאותולהשפילחיתהכוונתםוכלבושיטו"הם

האחואילונעצרהלא"האשהאיברהים.סיכם ",השלטוןעםפעולה
למשפחההודיעושחרורואחרירקבמעצר.הואבעודונרצחנתפס

למפלגה,חבריהבעיניכמו ,אשתובעיניהגופה.אתלקבללבוא

שספגביותרהקשההמכהחיתהזאתובוג.דלמלשיןנחשבהוא

נהרסוהמשפחהחיי .מעשהואתלהצדיקהיהיכולכשלא ,בחייו

לושניתנהעדבמשרדולגורולעבורהביתאתלעזובנאלץוהוא
 11 •להגרההזדמנות

אםותהיתיהספרביתמימיההלשנהבמקרהנזכרתי ,לובהקשיבי

השיחהעללויספראםאיברהיםאתשאלתיאותו.זוכרעדייןעלי

זאתשיבקשבליעלישלרצונוגםהיהשזההשיבוהוא ,בינינו

ממנו.

לאליגםמשאלות.מתחמק"ותמיד ,אמרזה,"עלמדברלא"הוא

הנחתיולאאצליללוןנשאראחדערב,אבלהפצרותילמרותסיפר

מסוגר."נוראהואלו.

שאלתי."ואשתו?"

כאילו ,ממאןהואאבל ,לעמאןלבואלווהציעהלוסלחה"היא

שעשה."מהעלעצמואתלהענישהחליט

המסעדהאחריכימאוחרת,שעהעדבתארכהאיברהיםעםהפגישה

למלוןבשובימעבודותיו.לילהראותשלולאטליהאותיהזמיןהוא

צלצלתיבבוקרלמחרתטלפון.מספרוהשאירהתקשרשעלילינמסר

מעניינתשיחהלךשחיתהמניח"אנימעט.עליזואףערנינשמעוהוא

ביקשהוא .אמרטוב,"צייראבל ,גדולפטפטןהואאיברהים.עם

"הבטיח.ניפגש,עוד"אנחנו .לונהירהבשפהמשלידבריםלולשלוח
לכתובבדעתושיש,אמרמשהוכותבהואאםשאלתיעלוכשחזרתי
הוסיף. ",בגילילעשותשנותרמהכל"זהזיכרונות.

אםשאלתישיחהובכללארץ,שוביאחריטלפוניקשרעלשמרנו
המשפחהעלמלשאולנזהרתי,אבלזיכרונותיובכתיבתמתקדםהוא

אךכשניפגש,מפיוכךעללשמועקיוויתיאשתו.עםהפיוסועל
במוח.דםמשטףכתוצאה ,בביתומתנמצאהוא .נפגשנולאשוב
 • .אחריוהשאירלאניירותשום
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צ'כובאנטון
אחרוניאריחמרוסית:

m ,בדימוסהממשלתיהפקידשלבתוולי:,נקה
שקועהבחצרה,במבוא-ביתהישבהפל~:אניק;ב,

וכה ,והטרידונטפלוזבוביםחם,היהבהרהורים.

הערב.יירוכברקטמעטשעודלחשובהיהנעים

לחףת.לעיתיםהזדחלהומשםכהים,גשםענניהגיחוהמזרחמן

בולי","טיהבידורגןשלובעליואמרגנו ,קףקיןעמדבחצר

בשמים.והביטהזאת,שבחצראחוריבאגףהמתגורר

כלגשמים,יוםכלגשם!יהיה"שובביאוש.אמרפעם!""שוב

הרס!זההלאחבל-תלייה,זההלאבמתכוון!כמוגשמים,יום

נוראים!''הפסדיםיוםכל

לאולי:נקה:בפנותו ,והמשיךכפייםספקהוא

אתהצריך!לבכות .שלנוהחיים ,ה~~;נ;ימ 9אולגה ,לך"הרי

איךהרףבליחושבבלילות,ישןלאמתענה,משתדל,עובד,

 .פראי ,נףרקהלהאחדהצדמן ?דברשלבסופוומה ,לשפר
בדרניםקסמים,מעשהשבאופרטות,הטובהאתלונותןאני

משהו?בזהמביןהואוכילו?דרושזההאםאךמבריקים,

הצדמןשפלףת!לוהגשתיאטרון-שףק!דרוששכזהלקהל

לרדתהחלגשם.ערבכלכמעטהאוויר.למזגשימי-לבהשני,

לאקהלזוועה!פשוט ,ויונימאיכלואחר-כך ,במאיבעשרה

משל,ם?"לשחקניםמשל,ם?הבמהבעד-אניאבלבא,

אמרוקףקיןערב,רדתעםענניםהגיחושובהמחרתביום

היסטרי:בגיחוך

אזכהשלאעצמי!ואותי ,הגןכלאתשיטביעשיהיה!מה? ,"נו

אותישיתבעוהבא!בעולםולאהזה,בעולםלא ,באושר

לגרדום!לףבסיביר!פרךלעבודתדלףלדין?מהלדין!השחקנים

חה-חה-חה!"

 •.•כןגםהשלישיוביום
עמדושדמעותואירעוברצינות,בשתיקהלקףקיןהקשיבהאולי:,נקה

אהבההיאללבה,נגעקףקיןשלאסונו ,דברשלבסופובעינ.יה.
 ,לאחורסרוקותפיאותיוצהובות,פניוכחוש, ,גוץהיההוא .אותו

צ'כובשלסיפורעלטולסטוי

ואמנות,ספרותעלטולסטוישלומאמריומסותיובקובץעיוןאגב
 ,מכןפחותלא ,אך ,הדופןיוצאותהמוזרות,השגותיועםמפגשמן tשמ

שלילתוכגוןהתרבותית,היצירהלשיאישנחשבמהעלהמרתקות,
המוסיקליהז'אנראתהלעגתןאו ,שקספירשלמחזותיואתהמוחלטת
 ,כלשונו ,שלודבר"ב"אחריתאו ,בתגובתונתקלתיונו',האופראי
 .)ה ?j(דף;יצ'"בשמונת"צ'כובשללסיפורו

אתלגחךחיתהכוונתובלעם:מעשהלצ'כובשאירעטועןטולסטוי
בהתמסרותחייהטעםשכלאשה ,ב;קי~א:~ל~ה r ~~-א;ליהסיפורגיבורת
דעותיואת ,כמובןמודע,לאבאורח ,כלילהיאמאמצתוממילאלזולת,

ציווההפיוטאלוהי"אךלעולמה,הנקרההתורןהגברשלמושגיוועולם
חביבהברייהעלכל-כךנפלאאורהעטהמשיםובבלי ,להללעליו
שעושהולמהאשה,להיותשעשויהלמהדוגמהתמידשתישארזאת,
זאתהשקפהגורלה."להשמועידלאלהאושרגורמתוללמאושרתאותה
מטבעויעודההאשהמעמדעללדעותיוכידוע,התואמת, ,טולסטוישל

שלגחמהכאיזוכיוםנתפסת ,ביצירתומרכזימוטיבשהואבריאתה,

 ,אף-על-פי-כןדומה,אולם .בחייוסתירותחסרושלאזה,ענקאמן
עצמו.לסיפורהביקורתבהקבלתענייןשיש

הדברים.למקראנשכריםייצאו ,סבורניספרות,חובבי

המתרגם

ופניו ,פיואתעיקם-שדיברובעתקלוש-חלוש,טנורבקולדיבר

אמיתי.עמוקרגשבהעורר,הואואף-על-פי-כןיאוש,תמידהביעו

אהבהתחילהזאת.בלעדייכלהולא ,מישהואהבהקבעדרךהיא,

בכבדות;ונשםבכורסהחשוךבחדרחולהעכשיושישבאביה,את

אליהםבאהחיתהבשנתיים,פעםשלעיתים,דודתה,אתאהבה

אתאהבה ,המקוצרבתיכוןכשלמדה ,לכןקודםועודמבריאנסק;

 ...טובת-לב,רחומה,שקטה,בחורהזאתחיתהלצרפתית.שלההמוךה
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לחייהלמראה .מאודבריאהר:פףת,שופעקצר-הרואישמבטה

הנאיביחיוכההכהה,שומתועםהרךהלבןוצווארההוורודות-דשנות,

הגברים:בלבםחשבו-לאוזןנעיםמשהוכששמעהפניהעלשהשתפך

להתאפקיכלולאואורחותיההם:גםוהתחייבו " ...רעהלאכלל"כן,

נחת:שלבפרץולומרבידהמלתפוסעימהשיחתןבתוךלפתע

 ... "!ת;;מ~ד"
שמה,עלנרשםבצוואהואשרהולדתה,יוםלמןבושחייתההבית

מ"טיבולי":הרחקלאצוענית,בשכונה ,העירשלבעיבורההיה
הזיקוקיםנפץאת ,בגןהמוסיקהנגינתאתשמעהובלילותבערבים

אויבועלומסתערבגורלונלחםקףקיןזהכיבלבהודימתההרועש,

 ,לישוןלההתחשקלאמעונג,נפוגלבההקהל:אדישות-הראשי
השינהמחדרבחלונוחרשהקישההביתה,שחרעםחזרהואוכאשר

המחייכותפניהואתמכתפיהאחתרקלווילוןמבעדלווהראתהשלה,

 ...בחן
כראויראהוכאשרבברית-הנישואים.באווהםידה,אתביקשהוא

ואמר:כףאלכףמחאהבריאות,המלאות,וכתפיהצווארהאת

 "!ת;;מ~ד"
ירדשאחריוובלילההחתונהשביוםמאחראךמאושר:היההוא

היאוש.הבעתמפניוהסתלקהלאגשם,

עלהשגיחהבקופה,אצלוישבההיאהיטב.חיוהחתונה,לאחר

הוורודות,ולחייהמשכורות:חילקהההוצאות,אתרשמה ,בגןהסדרים

אםהקופה,באשנבאם-ריצדוהנוגה,התמים,החביב,וחיוכה

הנפלאשהדברלמכריהאמרהכברוהיאבמזנון.אםהקלעים,מאחורי

עונגושלרו;ת ,תיאטרוןזהבעולם,כיוםוהדרושהחשוב ,ביותר

 .יאטרוןבתרקאפשרוהומנימשכילולהיעשותיאמית
תיאטרון-שףק!דרוש ;ל"אומרת.חיתהזאת?"מביןהקהלהאם"אך

ריקים:היוהתאיםכלוכמעטבסתר','פאוסטאצלנוהציגואתמול

 ,ליהאמינוזקפלות,איזושהימציגיםהיינוףבנ.:יצ'קהאניאילואך
אתמציגיםףבנ:.יצ'קהאנימחרוגדוש.מלאאזהיההתיאטרון
 .בואו."אנא,בשאול','אורפיאוס

גםואמרהחזרההשחקנים,ועלהתיאטרוןעלקףקיןשאמרמהוכל

 ,ובורותולאמנותאדישותובשללקהלבזההיאגםכמוהוהיא.
עלהשגיחהשגיאותיהם,אתלשחקניםתיקנהבחזרות,התערבה

אתבביקורתוגינההמקומיהעיתוןוכאשרהנגנים,התנהגות

טענותיה.אתלטעוןלמערכתהלכהואחר-כךבכתה,היא-התיאטרון

היא :"ת;;מ~ד"וףבנ~יצ'קה""אניאותהוכינואותהאהבוהשחקנים

שרימואירעואםגמילות-חסד,קצת-קצתלהםונתנהעליהםריחמה

התלוננה.לאהבעללפניאבלחרש,קצתבכתה-אותה

החורףלכלהעירוניהתיאטרוןאת;יכרוהיטב.חיובחורףואף

אםביןהמאל;ר;סית,ללהקהאםביןקצרים,לזמניםאותווהשכירו

וזרחההשמינהא;לי.:נקהמקומיים.לחובבניםאםבין ,ללהטוטן
אףנוראים,הפסדים.עלוהתלונןוהצהיברזהוקףקיןמנחת,כולה

והיא ,עלהשתהואבלילותהיטב.יםיינהעבהתנהלוהחורףכלכי

עטפהבמי-בושם,שפשפהתרזה,ופרחיבמשרת-פטלאותוהשקתה

שלה:הרכיםב~אלים
 .שערותיואתבלטפהגמורהבכנותאמרהאצלי!"חמודשאתה"כמה
חביב!"שאתה"כמה

 ,בלעדיווהיא,להקה,לארגןלמוסקבה,נסעהואהגדול""הצוםבימי
בכוכבים.והביטההחלוןידעלהרףבלאישבה ,לישוןיכלהלא

הלילהכלישנותאינןהןגםשכןלתרנגולות,דמתההזהבזמן

וכתבבמוסקבההשתההקףקיןתרנגול.בלולכשאיןאי-שקטומגלות

בענייןמעשיותהוראותנתןכברובמכתביםהקדוש",ב"שבועשיחזור

ערבבשעתפסחא,ערבשלבשבוע ,שניביוםאבלבולי"."טי

כבחבית:בו;ךכהמישהובשער:רגוזהדפיקהפתאוםנשמעהמאוחרת,

היחפותרגליהגררהאפופת-השינההטבחיתנףם!נףם!נףם!

לפתוח.רצהבשלוליות,

"ישעמום,בבאסהשערמאחורימישהואמרחסד!"עשו ,";נתחו

מברק!"לכם

משום ,עכשיואבלמבעלה,מברקיםלכןקודםגםקיבלהאולי_~נקה

תוכנו:אתוקראההמברקאתפתחהרועדותבידייםנחרדה.מה,

סידורמחכים .תחמו;יחטופה.מיתההיוםמתפטרוביץ'"איורן

 ".'ב .יוםחללווייה

"תחמוני":מובנתבלתימילהואיזו"חללווייה"במברקמודפסהיהכך

האופרטה".להקת"במאי-חתום

בן ,שלינוןחבי"בני~צ'קהאולי~נקה.בבכיפרצה ",שלייונים"בן
אהבתילמהאותך?הכרתילמהאיתך?נפגשתילמהשלי!יונים

המסכנה ,שלךהמסכנהא;לי:.נקהאתהשלכתמיעלאותך!
 . " ...האומללה?

ואגאנקוב:בבית-העלמיןבמוסקבה,ב'ביוםלקבורותהובאקףקין

המיטהעלצנחה-לביתהנכנסהואך ,'דביוםהביתהשבהאולי_~נקה

הסמוכות.ובחצרותברחובשנשמע ,כל-כךחזקבבכיופרצה

סמיונובנה,אולגה"בשמונת,בהצטלבן.השכנותאמרו "!ת;;מ /o"ד

עצמה!"אתהורגתשהיאאיךאמא-רחףמה,

הבוקר:מתפילתחזרהואולי_~נקה ,לערךחודשיםשלושהחלפו

הכנסייה,מןחוזרהואגםעימה,שהלךכךוקרהעמוק.באבלעצובה,
שלהעציםמחסןמנהלפףסט;באל;ב,אנדרייץ'וסילימשכניה,אחד

שרשרתעםלבןומקטורןמגבעת-קשלבשהוא:יב..נאנאקאהסוחר

לסוחר.מאשרלבעל-אחוזהיותרודמהזהב,

משתתףובקולהדעתביישובאמרסמיונובנה,"אולגהחפץ,לכל"עת

הווה ,לעולמוהולך ,נפטרלנוהקרוביםמןמישהו"ואםבכאבה.

עצמנועלהדעתאתלתתעלינוכזהובמקרה ,האלרצוןזה ,אומר

בצייתנות.ולהשלים

אחרילדרכו.והלךפרידהנטללשער,עדאולי~נקהאתמשליווה

עיניה,אתעצמהואךהמיושב,קולובאוזניהנשמעהיוםכלזאת,

וכפימאוד-מאו.דבעיניהחןמצאהואהכהה.זקנולנגדהריחףמיד

מעטיםימיםשלאחרמפני ,עליורושםהשאירההיאגםהנראה,

שמידמעט,אךלהמף:פרתמבוגרת,גברתקפהלשתותאליהבאה

שהואכךעלפוסטובאלוב,עללדברהחלההשולחןאלבשבתה

שלושהכעבורבחפץ-לב.בותבחר~להושכל ,סולידיטוב,אדם

דקות,כעשררב,לאזמןישבעצמו:פוסטובאלובלביקורבאימים

שכלכךכדיהתאהבה ,בוהתאהבהאולי~נקהאבל ,לדברוהמעיט
אתאליהלקרואשלחהובבוקרכבקדחת,ויקדהישנהלאהלילה

חתונה.חיתהמכןולאחראותה,אירסוחישהמבוגרת.הגברת

במחסןהואישבכרגיל,בטוב.חיוהנשואיםואולי~נקהפוסטובאלוב
אותוהחליפהלענייני-עסקו:יצאואחר-כךהצהריים,עדהעצים

סחורה.ו')?-'חררהחשבונותניהלההערב,עדבמשרדשישבהאולי_~נקה,
לקונים,אמרהאחוז,"בעשריםשנהכלמתייקריםהעצים"עכשיו

צריךכעתמקומיים,בעציםסחרנוקודםמכם,"בבקשהלמכרים.
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ובאיזהמוהיליוב.לפלךעציםבשבילשנהכללנסועואסייצ'קה

תעריף!""ובאיזהבידיה,לחייהשתימכסהבאימה,הגתהתעריף!"

והדרושהחשוב'שהדברמזמן-מזמןכברבעציםסוחרתשהיאדימתה

במילים:שמעהללבונוגעקרובומשהועצים,הואבחייםביותר

כשישנה,בלילות, ..לבי.ד~דיש,'כלונס,סדן'קורה,ר g ~_קרש,לוח,
מוביליםלאינסוף,ארוכיםקרונותבסרים,לוחות,הררילהנחלמו
תמירשלם,קורותגדודאיךחלמההעיר:מןהרחקלאי-שםעצים

איךהעצים.מחסןעללמלחמהיוצאאמות,עשריםלגובהומתנשא

שלרעשקולומשמיעיםבזהזהחובטיםהלוחות,הסדנים,הקורות,

אולי~נקהזה:עלזהומתגנביםשוב,וקמיםנופליםוהכוליבש,עץ

ברוך:להאמרופוסטובאלובבשנתה,צעקה

הצטלבי!"מותק,איתן'מה"אולי~נקה,
אוחםשבחדרסבראםלה.גםהיולבעל'שהיוהמחשבותאותן

אהבלאבעלההיא.גםחשבהכךהריירודים,עכשיושהעסקים

היא.גםוכמוהובבית.ישבובחגיםבילויים,שום

שתלכו"ראוימכרים,אמרו "'במשרדאובביתאתם"תמיד

לקרקס."אובשמונת,לתיאטרון'

ביישובהיאהשיבה "'לתיאטרוןללכתפנאיאיןולוואסייצ'קה"לי
ישוכילהבלים.פנאילנואיןעובדים,אנשים"אנחנודעת.

טוב?"משהוהאלהבתיאטרונים

הבוקר'לתפילת-בחגיםלכנסייה,הלכווהיאפוסטובאלובבשבתות,

שניהםנחת.שופעותבפניםזה,לידזההלכומהכנסייהובשובם

ובביתבנעימףת:מרשרשתשלההמשיושמלתטוב,ריחמדיפים

אכלואחר-כךפרי'מרקחותמיניוכלמסולחתחלהעםתהשתו
ברחוב,-לשערומבעדבחצר,נדףהצהריים,בשעתיום,כלעוגה.

-איסור-בשרובימיברווז,אוצלויוכבשבורשטשלנעיםריח
במשרדלאכול.שיתחשקבליהשערלידלעבורהיהניתןולאדגים:

בשבוע,פעםוכעכים.בתהכיבדוהלקוחות'ואתבארסמותמידרתח

אדומים.שניהםזה,לידזהמשם,וחזרולבית-המרחץ,בני-הזוגהלכו

לאל."תודהלמכרים.אולי_~נקה"אמרהטוב,חייםאנחנו"איבדנו'

ואסייצ'קה."עםכמונילחיותאחדלכלהאלייתן
היאהתגעגעהעצים,להביאמוהיליובלפלךנסעכשפוסטובאלוב

לבקרבאהיהבערבים,לעיתים,בכתה.ישנה,לאובלילותמאוד'

 .האחוריבאגףאצלהשהתגוררצעיראדםין'מיךנ Qהגדודיהווטרינר
אותה.בידרובכךבקלפיםעימהמשחקאומשה,;להמספרהיה

והיהנשוי'היהשלו:משפחתוחייעלבסיפורומצאהמיוחדעניין

הואועכשיובו'בגדהשהיאמשוםמאשתונפרדהואאךבן'לו
ובשומעההבן.להחזקתרובלארבעיםחודשמדילהושולחאותהשונא

עליו.ריחמההיאראשה.והנידהאולי.:נקהנאנחהזאת,

כשנראותוומלווהפרידה,נוטלתאמרהאותך.האל'"ישמור"נו'
יושבלךייתןאיתי'שהשתעממת"תודההמדרגות.לחדרבידה

 " ...שמיםמלכתבחסדיותזכהבריאות,מרומים
בעלה:אתמחקהדעת,ישובמיןמתינות,במיןהתבטאהוהיא

ואמרה:לוקראההיאאךהדלת,מאחורינעלםכברהווטרינר

אשתך.עםתתפייסמוטבפלאטוניץ'?ולזימיומה,יודע"אתה

הכול."כברמביןבוודאיהזההנער ...הבן!למעןדלףלהתסלח

וחייהווטרינרעלבחצי-קוללוסיפרהפוסטובאלוב,וכשחזר

עלודיברוראשיהם,והנידונאנחוושניהםהאומללים,משפחתו

מחשבהשטףבאיזהאחר-כך' .לאביומתגעגעבוודאיאשרהילד

והתפללוארצה,אפייםהשתחווהאיקונות,לידשניהםנעמדומוזר'

ילדים.להםיעניקשאלוהים

מלאה,ובהסכמהבאהבהובהשקט,בשלווההפוסטובאלוביםחיווכך

אנדרייביץ'וסילייצאחורף,לעתאיכשהוהנה,אבלשנים.שש

הואחם:בתהכרסושמילאלאחרכובע,בלימהמחסןעציםלשלח

לאהמחלהאךהרופאים,טוביבוטיפלולמשכב.ונפלהתקרר

:וו
~ -== 
~1 ~ 

שובואולי~נקהחודשים.ארבעהששכבלאחרנפטרוהואהרפתה,

נתאלמנה.

בעלהאתכשהביאההתייפחהשלי?"בן-יוניםאותי'השלכתמי"על

אנשיםומרת-נפש?אומללהבלעדיך,עכשיואחיה"כיצדלקבורה.

 " ...מכלהיתומהעלי'רחמוטובים,
לתמידמפניהודחתהקישורי-אבלףת,עםשחורהשמלהלבשההיא

לקבראולכנסייהורקנדירות,הביתמןיצאהוכסיות,מגבעות

אתהסירהחודשים,שישהכחלוףורקכנזירה.בביתוחייתהבעלה,

כברלעיתיםהחלונות.תריסיאתלפתוחוהחלההאבלףתקישורי

מצרכי-לקנותלשוק,שלההטבחיתעםהולכתבבקריםאותהראו

במעונה,שםמתרחשומהבביתה,עכשיוחייתהאיךאבל .מזון

בגינתה,אותהשראושיערולמשל'כך'משום .לשעררקהיהאפשר

העיתון.מןבקוללפניהקוראוהואהווטרינר,עםתהשותההיאאיך

מףכרת,אחתגברתבדוארפגשהשכאשרמשום,כך'שיערווכן

אמרה:היא

הרבהישזהובגלללשמו'ראויוטרינריפיקוחאיןשלנו"בעיר

חלבמשתייתחוליםשאנשיםתכופותלעיתיםשומעיםוכןמחלות.

להשגיח,צריךחיות-הביתשלבריאותןעלופרות.מסוסיםונדבקים

אדם."בנישלבריאותםכעלדבר'שלבעיקרו

 ...כדעתובכלדעתהחיתהועכשיוהווטרינר'מחשבותעלחזרההיא
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שנהולףקשר-התמסרות,בלאלחיותביכולתהשאיןברורהיהשלו.

האחורי.ביתהבאגףאצלה,החדשאושרהאתמצאהוהיאאחת,

לאאישאולי:נקהעלאבלכך.בשללחובהדניםהיואחרת,אשה
והווטרינרהיאבחייה.מובןכההיהוהכולרע;ת.לחשובהיהיכול

להסתירוהשתדלובחייהם,שהתחוללהשינויעללאישסיפרולא

סודות.להיותיכלולאאולי_~נקהשאצלמשוםהצליחו'לאאךזאת,
-היאהתחילהבגדוד'לשירותעמיתיואורחים,אליובאוכאשר

ך~רעלאיתםלדבר-ערבארוחתכשהגישהאותה,להםכשמזגה

העירוניים,המטבחייםבתיעלהבקר'שחפתעלהמקרין'הבקר
בידהתפשלדרכם,הלכווכשהאורחיםנוראה,במבוכהבאהיהוהוא

בזעם:ולחשש
כשאנחנו'מבינה!שאינךמהעללדברלאממךביקשתי"הלא

שלבסופוזהתתערבי.אלבבקשה,בינינו,מדבריםהווטרינרים,

עצוב!"דבר

ושאלה:ומשתוממת,חרדהבו'הביטההיאואילו
אדבר?"מהעלאז"ו;ל;דייצ'קה,

היוושניהםלכעוס,לאהתחננהאותו'חיבקהבעינייםובדמעות

מאושרים.

גדודועםיחדיונסעהווטרינרימים.האריךלאזהאושרברם,

לסיביר.כמעטמאוד,הרחקלאי-שם,הועברהגדודשכןלתמיד,
לבדה.נשארהואולי_~נקה

התגוללהוכורסתומזמן'מתהאב .גמרילבודדהחיתהכברעכשיו
והתכערה,רזתההיאאחת.רגלחסרתמאובקת,בעליית-הגג,

חייכוולאכקודם,עליההסתכלולאכברברחובבהוהפוגשים

ועכשיומאחור'נותרוחלפו'כברהטובותשהשניםמסתבראליה;
בהם.להרהרלאשמוטבידועים,לאחדשים,חייםאיזשהםהתחילו
ב"טיבולי"איךשמעוואוזניהביתה,במבואאולי:נקהישבהבערבים
בהעוררלאכברזהאבלזיקוקים,ומתפוצציםמוסיקהמתנגנת

לחשובבלאהשוממת,בחצרההרףבלאעיניהנעצהמחשבות.שום

לישון'הלכההלילה,כשירדואחר-כך'דבר'לרצותבלאדבר'
כאילוושותהחיתהאוכלתהשוממת.חצרהאתבחלומהוראתה

:p זrפאw ד.

דברים,סביבהראתההיאדעות.שוםכברלההיולאמכול'והגרוע

שוםעלדעהו;ת nליכלהלאאךסביבה,שמתרחשמהכלוהבינה

כלהעדרהואנוראמהועד .לדברעליהמהעלידעהולאדבר'
אוגשם,יורדאיךאובקבוק,עומדאיךלמשל'רואההנךדעה!

אוהגשם,אוזה,בקבוקמהלשםאךאיכרים;בעגלתנוסעמףז'יק

אלףבעדואפילולומר'יכולאינךבהם,ישהיגיוןאיזההמףז'יק,

ואחר-כךופוסטובאלוב,קףקיןבפניכלום.אומרהייתלארובל

עלדעתהולהביעהכול'להסביראולי:נקהיכלההווטרינר'בפני
ריקנותמיןחיתהובלבהבמחשבותיהעכשיו'ואילושהוא;דברכל

מרורים.שבעהמשלהנשמהעללהורעבחצר.כמוממששכזאת,

כברהצוענית""השכונההעברים;לכלהתרחבהאט-אטהעיר

העצים,ומחסןטיבולי""גןשםשהיוובמקום'רחוב',בתכנתה

ריצתמהירהמהעדסימטאות.שורתוצמחהבתים,כברהתנשאו

עלנטההמחסןהחליד'הגגקדרות,לבשאולי_~נקהשלביתההזמן!
עצמהאולי:נקהדוקרני.סרפדעשבי-בר,צימחהכולההחצרצד,

כקודם,ובנפשה,ביתה,במבואיושבתהיאבקיץהתכערה;הזדקנה,

החלוןלידיושבתהיאבחורףלעבה.ומרירותושיממוןריקנות

כמוהרוחאביב,במשבחשהכמורגעולהרףבשלג.ומסתכלת

זיכרונותאותהמציפיםולפתעכנסייה,פעמוניצלצולבכנפיהמביאה

זהאבלדמעות.שפעמגירותועיניהעדנה,מרובנצבטלבהעבר'
היאמהלשםלהידועולאהריקנות,שולטתושובקט,לרגערק

אךברוך'ומוטבתעליה,מתרפקת~ריסקה,השחורה,חתולתהחיה.
לה?דרושזהוכיזאת.חתוליתלספנות~נקה_אוליןלבנוגעתלא
~כלrז,נפשה,כלאתישותה,כלאתשתתפוסאהבהמיןדרושהלה

והיאהמזקין.דמהאתתחמםייעוד-חיים,מחשבות,להשתיתן

דואב:בלבלהואומרתהשחורהבדיסקהאתמעליהמסלקת
כאן!"לעשותמהלךאין ...לכי"לכי,

שוםואיןפעוטה,שמחהשוםואיןשנה,אחרשנהיום,אחריוםוכך

טוב.זההריהטבחית,מארורהשאמרהמהדעה.

העדראתברחובכשהוליכוערב,לפנותאחד'לוהטיוניביום
בשער.פתאוםמישהודפקאבק,עננימלאההחצרוכלהעירוני'

מאחוריכולה:קפאהפתחה,אךלפתוח.בעצמההלכהאולי:נקה
אזרחי.ובלבוששיבהבראשכברסמירנין,הווטרינרעמדהשער

עלראשהוהניחהבבכי'פרצההתאפקה,לאהכול'זכרהפתאום
אחר-נכנסואיךהבחינהלאהתרגשותוברובמילה,הגתהלאחזהו'

תה.לשתותהתיישבואיךהביתה,שניהםכך

פלאטוניץ'!"ולדימירמשמחה.רועדתהמהמה,שלי!""בן-יונים
האל?"אותךהביאמאין

ובאתילגימלאות,"יצאתיהוא.סיפר 11לתמיד'כאןלהשתקע"רוצה
אתלהכניסעתוגםקבע.שלחייםלחיותכאזרח,אושריאתלנסות

אשתי."עםהתפייסתילדעת,עלייךואני,התבגר.לגימנסיה.הבן

אולי_~נקה.שאלההיא?""ואיפה

דירה."לחפשיצאתיואניבמלון,הבןעם"היא

דירה?הואאיןוכישלי!הביתאתקחורחום,אבשבשמים,"אלי
נקה~_אוליהתרגשהכלום!"מכםאקחלאוהרישבשמים,אליאחח,

שמחה,איזוהאחורי.באגףדיוליכאן'"תגורובבכי.שובופרצה
שבשמים!"אלי

ידיהואוליך.נקה,הקירות,אתוסיידוהביתגגאתצבעוכברלמחרת
בתשובקרנהפניהעלפקודות.ונתנהבחצרהסתובבהמותניה,על

משינהקמהמשלהתרעננה,לחיים,התעוררהוכולההקודמת,צחוקה

קצרכשיעריפה,ולארזהגברתהווטרינר'אשתהגיעהממושכת.

כבר(היהגילומכפינמוךסאשה,הנער'ואיתהגחמנית,ובהבעה

גומות-ובלחייובהירות-תכולותעיניושמנמן'העשירית>,בשנתו

נשמעבחצרוהחתולה,אחרילרדוףהתחילמידלחצר'נכנסואך .חן
והצוהל.העליזצחוקו

תמליט,"כשהיאאולי_~נקה.אתשאלשלך?"החתולהזאת"דוןה'לה,
מעכברים."מאודמפחדתאמאאח.דגורליתניממך,בבקשהאז

בקרבהנכמרפתאוםולבהתה,לומזגהאיתר'שוחחה~נקה_אולי
בחדר-האוכלכשישבערב,לעתשלה.בנהזההיהמשלבמתיקות,

ולחשה:וחמלהחיבהברובבוהסתכלההיאשיעוריו'אתושינן

לבנבןשכזה,נבוןמיןונולדת ...שליילדי ...:פ~ףשלי,"בן-יונים
שכזה."

צדדיומכלשמוקףיבשה,של"ח.לקהוא,,,קראמ;כנים, ,'י~'ם w"ב
מים."

וחיתהדבריו,עלהיאחזרה " ...יבשהשלחלקמכנים'אי'"בשם
שלרבותכהשניםלאחרבביטחוןשהביעההראשונההמחשבהזאת
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מחשבתית.וריקנותשתיקה

שלהוריועםדיברהארוחת-הערבובשעתמשלה,דעותלההיוכבר
ושאף-על-פי-בגימנסיה,ללמודהיוםקשהשלילדיםכךעלסאשה

הדרךפתוחהמהגימנסיהשכן ,הריאליעלעדיףקלאסיחינוך ,כן

ארכיטקטורה.-רצונךרפואה,תלמדל.ו-רצונךע.בר:לכל
ולאאחותה,אללחרקוב,נסעהאמולגימנסיה.ללכתהתחילסאשה

מןשנעדרוקרה ,בקרעדרילבדוקלאנשהויוםמדינסעאביושבה:

סאשהאתשזנחונדמההיהולאולי:נקהרצופים,ימיםכשלושההבית

אליה,אותוהעבירהוהיאמרעב:שימותבבית,מיותרשהוא ,לגמרי
 .הקטןבחדרשםאותוושיכנה ,האחורילאגף
בוקרמדיאצלה.מתגוררשסאשהשנהמחציתחלפהכברוהנה

ונשימתו ,לחיותחתכשידועזה,שינהישןהואלחדרו:היאנכנסת

 .להעירולהחבלנשמעת.לא
ללכתצריךבן-יונים!"קףם ,בצערהיאאומרת ,,"סאשנקה,

לגימנסיה."

שותהתה:לשתותמתיישבאחר-כךמתפלל,מתלבש,קם,הוא

לחמניתובחציגדוליםכעכיםבשנילבואתוסועדתה,כוסותשלוש
מצוברח.הואמהומשום ,משנתולגמריהתעוררלאעדייןבחמאה.

אולי:נקהאומרת ,, ,המשלאתהיטבלמדתלאסאשנקה,"ואתה,
אותי.מדאיג"אתהרחוקה.לדרךאותומלווההיאכאילובוומביטה

המורים."בקולשמע ..תלמ.דבן-יונים,תשתדל,

סאשה.אומרבבקשה!" ,אותיתעזבי"אחה,

במצחייהאבלשכזה,קטןלגימנסיה,ברחובהולךהואאחר-כך

אולי:נקה.חרשצועדתאחריוגבו.עלוילקוטגדולה

היא.קוראת"סאשנקה!"

הואכאשרסוכרייה.אותמרלידותוחבתוהיא ,מבטומפנההוא

בעקבותיושהולכתעלבושהאותותוקפתהגימנסיה,סימטתאלפונה

ואומר:סביבומביטהואומלאה:גבוההאשה

לב.ד"אלךעכשיוהביתה,לכידודה,"את,

נעלםשהואעדעפעף,להנידבלאבעקבותיוומביטהעוצרתהיא
התקשרויותיהבכלאותו!אוהבתהיאכמהאחה,לגימנסיה.בכניסה

התמסרהלאמעולם ,כל-כךעמוקהחיתהלאאחתאףהקודמות,

כמושמחה,במיןשכזאת,שלמותבמין ,כל-כךסייגבלאנפשה

עבףרהאימהי.הרגשוהולך,גוברבכוחבה,שהשתלהבבעתהפעם,

הייתה ,מצחייתועבףך ,בלחייוגומות-החןעבףרהזה,לההזרהנער

מדוע?ודמעות-גיל.בשמחהלהקריבםחייה,כלאתלמסורנכונה

מדוע?-לדעתיכולומי
שכזאת,מרוצההביתה,חרששבהלגימנסיה,סאשהאתמשליוותה

האחרונה,השנהבחצייותרצעירותהפכופניהאהבה:שופעתשלווה,

נחת,ך;ויםבה,בהביטםברחוב,בההפוגשיםקורנות:מחייכות,

לה:ואומרים
 "?בשמונת ,שלומךמהנובנה!סמיואולגהבשמונת, ,לך"שלום
לא"כללבשףק.היא,,אומרתבגימסיה,ללמודעכשיוקשה"נעשה

משלללמודבית,שיעורינתנוהראשונה,בכיתהאתמולפשוט,
שלבכוחוזה ,נו ...בחשבוןושאלהמלטינית,ותרגוםבעל-פה,

ילד?"
ממש-לימודספריעלשיעוריםעלמורים,עללומרמתחילהוהיא

סאשה.עליהםשאומרמה

יחדיומכיניםבערבארוחת-צהריים,יחדיוהםסועדיםשלושבשעה

ממושכותאותומצלבתהיאבמיטה,אותובהשכיבהובוכים.שיעורים
אותועלהוזההיאיצועה,עלבעלותה ,אחר-כךתפילה,ולוחשת

ויהיה ,לימודיוחוקאתיסייםסאשהכאשר ,וערפילירחוקעתיד

 ,יתחתןמרכבה,סוסים, ,משלוגדולביתלויהיהמהנדס,אורופא
ודמעות ,בכךלהרהרוממשיכהנרדמתהיא ...ילדיםלווייוולדו

לידהשוכבתהשחורהוהחתולההעצומות.מעיניהלחייהעלזולגות

ורוטנת:

 (ו:

~ «== 
=== 
ן~
~ 

• 

 ,, ...מרור ...מרור ..."מררו
מרובנושמתואינהמתעוררתאולי:נקהבשער.חזקהדפיקהפתאום

דפיקה.ושוברגעחציחולףבחזקה.הולםלבהפחד:
 םt:זה//גופה.בכללרעודומתחילההיא,,,חושבהמהרקוב,מברק//זה

אדירים!//אלוהים ,הר ...בלחרקואליה,סאשנקהאתדורשת

להונדמהצמרמורת,אחוזי-ידיהרגליה,ראשה,מיואשת:היא
ונשמעיםרגע,עודחולףאבלהעולם.בכלממנהאומללאדםשאין

 .המועדוןמןהביתההחוזרהווטרינרזהקולות:
היא.חושבתלאל!//תודה ,//נו

עלעולההיאקלףת:תחושתושובהמועקה,מרפהאט-אטהלבמן
וממלמל ,הסמוךבחדרעמוקהשינההישןסאשהעלוחושבתמשכבה

שינה:מתוךמדי-פעם

תעז!//שלא/סתלק!אצלי!//ת-תחטוף

1898 

אריהשלבתרגומוצ'כובא"פמאתוהומורסקותסיפוריםקובץ"חףלין",מתוך
פועלים.בספריתלאורלצאתשעומד /אחרוני
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"בשמונת"צ'נונשללסיפורוונואחרית
טולסטויל.כ.
אחרוניאריחמרוסית:

D מ,אבמלךבלקעל"במ,בר"בספרעמ,ק-מחשבהסיפייש
הקרבישראלעםאתשיקללבשבילבלעםאתאליושהזמין

וכלעםלרוב,מתנותזהבעבורלבלעםהבטיחבלקלגבולותיו.
 ,אתונולעיני,שנגלהמלאךעצך;בדרךאבלבלק,אלורכבנתפתה,

ויצאבלק,אלבלעםהגיעזה,עיכובלמרות .שלולעיניולאאבל

הקללה.לצורךשחוטים,וכבשיםועגליםמזבחשםשהףכןהראלעימד

ישראל:עםאתבירך ,לקללבמקוםבלעם,אבללקללה,ציפהבלק

וח~הףז:ויף, rד י;;;אלקב ,לי~~ינכ~ה :ם~ן;~ל~לקביא~י
~~מר~~יאת;ה f;ה:~ים י~~~תלא qבנזא~ר:ב~ען;רך?;ד~נכ
ז:וך~נף ר~~~חי ם;ק~-ל~~ז:ויןף·~א~לק:~ליוביא~רןן;ר.
כג,(דברים ם~~לי ;נ;~ךנ:וך~ה,לאך~ל;נ:וך~ה~~הף ס~~ ,ם~~

יא-יג).

קורבנות.היושםשגםאחרלמקוםעמואותוולקח

 .ובירךשבלקללבמקוםבלעםאבל
 .שלישיבמקוםאףהיהכן

 :ם~ן;~ל~לקבנזא~ר ,~~יו~תפק 9ב: ,ם~ן;~ל~לקב:זבי·~ף
~דח-ועבכה .םי~~~~לש,ןה;רר;ד~נכךח~הראנ:ויף, ?i י;;;אב"לק
(שם, ך.;ב~~ה f;ה~גע,ףךח~ה ,ףן~~~ ר;~~~ךז:וי ;ף~;ק~~לןף
י-יא> ,כד

בירך-לקללבמקוםכימתנות,שקיבלבלאבלעםממנוהלךוכך
בלק.אוי~יאת
בהתפתותולפייטנים-אמנים.מאודתכופותקורהלבלעםשקרהמה

-הכוזבתשלולראייתואופופולריות,לפיתויי-בלקלהבטחות
בושמבחינה ,דרכוהחוסם ,מלאךאותואפילוהפייטןרואהאין

 .מברךהואוהנהלקללורוצה ,האתון
הסיפוראתכשכתבצ'כוב,האמיתיהפיוטלאמןאירעעצמוזהדבר

"בשמונת".הזה,הנפלא

לפיעלובהברייה-"בשמונת"אתלגחךכנראה,רוצה,המחבר

שלבדאגותיוחלקנוטלתהיאאםבין-תחושתו>לא<אךשיפוטו
בהשפעתאם,ביןמסחר-עצים,בבעיותאם,ביןשלווהתיאטרוןקףקין

 ,הבקרבשחפתהמאבקהואביותרהחשובשהדברסבורה ,וטרינר
שלולענייניודקדוקיותלשאלותלבסוףמרותקתהיאאםובין

 ,קףקיןהמשפחהם wאףמגוחךגדולה.מצחייהחובשגימנזיסט
סוחר-מגוחך .מותועלהמודיעוהמברקמחלתואפילומגוחכים

 ,הנערומגוחך ,הווטרינרמגוחךהמנופח,דעתושיקולעםהעצים,
להתמסרבכושרה"בשמונת",שלנשמתהוקדושהמגוחכת,לאאך
אוהבת.שהיאהבריותאותןלכל

אתשכתבבעת ,המחברשלבתחושתולא ,שבשיפוטוסבורני
שוויוןעלהחדשה,האשהאודותעלברורלאמושגריחף"בשמונת",

שאינהבעבודתה,עצמאיתמשכילה,מפותחת,אשה-לגברזכויותיה
אשהאותהלחברה,בתרומתהעליועולהלאאם ,מהגברנופלת
בהתחילווהוא,האשה:שאלתאתהיוםסדרעלהעלתהאשרעצמה

דעתולהיות.לאשהלה~לאיךלהוכיחרצה"בשמונת",אתלכתוב
החלשה,האשהאתלקללצ'כובאתהזמינהה~לקית,החברתית
והיו ,ההראלהלךוצ'כובמפותחת,הבלתי ,לגברהמסורההכנועה,

אתהמשוררהילל ,לד;רבהחילואבל ,לקורכןוכבשיםעגליםשם

שבכלהעליזהנפלא,הק;מיזםלמרותלפחות,אני,לקלל.רצהאשר

בסיפוראחדיםבמקומותדמעותבלילקרואיכולאינניהיצירה,

חירוףבמלואהיא,כיצדכךעלהסיפורגםללבינוגעזה.מופלא
סוחר-אתוכן ,קףקיןשאוהבמהוכלקףקיןאתאוהבתנפשה,

בהיוותרהסובלת,היאכיצד ,ויתר-על-כן ,הווטרינרואתהעצים

בכל ,דברשלבסופוהיא,וכיצדלאהוב,אישלהכשאיןלבדה,
מתמסרתבמישרין>,אותוחוותה(שלאהאימהיגשהרשלועוצמת
במצחייה.לגימנזיסט ,לאדם-שלעתידגבוללאיןבאהבה
סוחר-העציםאת ,המגוחךקףקיןאתלאהובאותהמאלץהמחבר
דלףפחות,קדושהאינההאהבהאבלהדוחה,הווטרינרואתהאפסי

יתחלףואפילושילד ,פסקאלשפינוזה,אוקףקיןאהבתהמושאיהי
החיים.לכלאחדשיהיהאו"בשמונת",אצלכמומהר

עלמצויןפליטון "ה:~ר.וב"נ;ב;:הלקרואליהזדמןהזמניםמןבזמן
להוכיחמשתדלות-הואאומר-"הנשים .ט~האדוןמאתהאשה

שאינניבלבדזולאגברים.שעושיםמהכללעשותיכולותשהןלנו

יכולותשנשיםלהסכיםמוכןאלא-המחבראומר-כךעלחולק
עקא,ראיותר.טובשאףויתכןגברים,שעושיםמהכללעשות

שיכולותלמהאפילוהמתקרבדברלעשותמסוגליםאינםשהגברים
 ,,נשים.לעשות

להנקה,ללידה,לבדלאנגיעתוזהודברספק,ללאהואכך ,אכן
לעשותיכוליםאינםשגבריםלכךאלאילדים,שלראשוןלחינוך
מעשה-אלוהיםלמעשההאדםאתביותרהמקרבעליוןדבראותו
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אשראוהב,שאתהלמיהמלאהההתמסרותמעשההאהבה,

נשיםותעשינהעושות ,עשו ,כל-כךטבעי ,כל-כךהיטב
הגברים, ,לנוקורההיהמהלעולם,קורההיהמהטובות.

בליביטוי.להנתנוולאזאת,תכונהנשיםחסרולולא
סופרותמלומדות, ,-דיןעורכותאלחוטאיות,רופאות,שיםב
ךע;ת,מסייעות,אמהות,בליאבלמסתדרים:אנחנו-

ובהשפעהבהם,המצויהטובאתבגבריםאוהבותמרגיעות,

נשיםבלאהזה,הטובאתומעודדותמעוררותמףבחנתלא

מגדליות~ר~מ;תאזיהיולאבעולם.לחיותהיהרע-כאלה
היולא ,מאסיזיפרנציסקוסאצלקלארותהיולא ,ישואצל
היולאהדקבריסטים,נשותהפרךועבודתהגזירהבארץ

אלאבעליהןאתעיכבושלאנשותיהםהדףחףנ;רים*אצל

אלפיהיולאשלהם.האמתעלסבלםבמאבקיבהםתמכו
שהואמהכלכמו ,ביותרמעףלותאלמוניות,נשיםרבבות

אנשיםונפש,גוףרפישיכורים,ומנחמות,המרגיעותאלמוני
המופניתואהבה,לחמלהמכליותרהזקוקיםאלהמושחתים,

לושאיןהעצום, ,הראשיכוחהכאן .לישו~ם ,לקףקין~ם
האשה.שלתחליף

האשה","שאלתשמכףנהמהבכלישמפליאהאי-הבנהאיזו

הנשיםרובאת-שבהבנדושות-הדבריםמטבעהמקפת

והגברים!

וצודקחוקילהיותיכולמה-להשתכלל"האשה"רצון
מזה?

מעניינושונהיעודה,מעצםהאשה,שלעניינההלאאבל
להיותיכולאינוהאשהשכלולאידיאלכךומשום .הגברשל
אידיאלשלמהותויודעיםשאיננונניחהגבר.לאידיאלזהה
 .הגברשכלולאידיאלהואשאיןספקאיןמקרה,בכלזה.

כלעכשיומכףונתזה,גבריאידיאללהשגתובינתיים,

המשונה,הנשיםתנועתשלוהעוינתהמצחיקההפעילות
הנשים.אתכל-כךכיוםהמפחידה

להשפעתנתוןהיה"בשמונת",אתבכותבוצ'כוב,כיחוששני
זאת.אי-הבנה

עליוציווההפיוטאלוהיאך ,לקללהתכווןכבלעם,הוא,
כל-כךנפלאאורהעטהובבלי-משים ,היללוהוא ,להלל

שעשויהלמהדוגמהתמידשתישארזאת,חביבהברייהעל
גורמתוללמאושרתעצמהאותהשעושהולמהאשה,להיות
גורלה.להשמועידלאלהאושר
במתכוון.שלאשיצאמשוםכל-כך,נפלאזהסיפורכךמשום

בושנערכיםרכיבהבמגרשאופנייםעללרכובלמדתי
גברתלרכובלמדההמגרש,שלהשניבקצהמסקרי-פרשים.

עיניונעצתיהזאת,לגברתלהפריעשלאדעתינתתיאחת.

עודאליהלהתקרבבבלי-משיםהתחלתיבה,ובהביטיבה.
עליתילהתרחק,ומיהרהבסכנהשהבחינהואף-על-פי ,ועוד
 ,רצוניהיפראתלחלוטיןעשיתי ,כלומרוהפלתיה,עליה
 ,עצמוזהדברחזקה.תשומת-לבאליהשהפניתימשוםרק
"בשמונת",אתלהפילרצההואלצ'כוב:קרה ,במהופךאך

אל-אותהוהרים ,פייטןשלחזקהב-לתשומתאליהוהפנה
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רוחניים.מדריכיםהמופת,*אמני

"סיפורים"'מתוךקפקאפרנץמאתקצרהרשימה-הסמוך""הכפר **

 123עמ'כרמל,ארבהםתרגםשוקן,הוצ'

כרמלבהוצאתאודלדאותהעומדספדמתוך

בה.הנהוגיםהטקסיםאתהדוחההפראו;סלאבית,בכנסייהכת *
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1997 
חלבאטדים

טשרניחובסקיברח'הפדגוגיתבמרכזייהיושבתני ~
חדש.למחזהרקע ,' 48עלחומרומחפשתבתל-אביב

סרטוביניהםהתקופהעלוידיאובסרטיצופהאני

דוקומנטריים,סרטיםמחפשתשאניולמרות ,עלילתי

מלחמתהקטנה.הטלוויזיהשלמהמסךלהתנתקיכולהלאאני

לקרותעומדשמשהומרגישהוא ,אישייומןכותבאמנוןהעצמאות,

אניבירושלים.היהודיברובעלהילחםויוצארובהמקבלהוא ,לו

יושבתאמנוןשלאמאשלתקריביםוביניהםקרבצילומירואה

 .מותואלספקאליה,ספק ,רץאמנוןבדמיונותיהומחכה.
עומדשליוהבןבתל-אביבהפדגוגיתבמרכזייהיושבתאני , 1997

בקרוב.להתגייס

במרכזייה,יושביםאנשיםעודהעיניים,בזוויתמצטופפותהדמעות

 ,לאוזניהאוזניותאתמהדקתאניוהולכת.באההמדריכההסמוךבחדר
ומתאפקתבגופישרירכלומצמצמתמכווצתוהדפים,העטאתמוחצת

אתבודקתאנידקות,וחמששלושיםהסרטשלאורכולבכות.לא

עםמחכהאניבסוף.יקרהמהנדעבערךדקותחמשבעוד ,השעון

יתפוצץ,אמנוןהאחרונהשבתמונהחוששתאניאמנון.שלאמא

לאאמנוןהקלה!איזוולא,הסוףלקראתמתקדםהסרטהנה,אבל

אחר.למקוםאותומעביריםהםהאחרוןברגעמת;

להתרכזומנסהבמכשירהקלטתאתמחליפההדמעות,אתמנגבתאני

שליופי ;-1176ו 1175מולדתשלשיגעוןגבע,יומניבתחקיר.

עמוד ; 218דקות,תשעיםקצוות,ארבעמכלנפוצים ; 2629מדינה

מגיעסבארעיונות.ליישדווקא ; 848-1811המדינההקמתהאש/

ארץ.תולדותעללילדיםומספרהיובלחגיגותבחודשהספרלבית

ככההעבר.מןוסרטוניםתצלומיםלהםיראההואצלם,שהיהכיוון

אםלעשותאוכלשלאמהבמרכזייה,שמצאתיהחומראתאשבץ

שבסוףהאנונימית,האיבריםתרומתסיפורשלהאופציהעלאלך

שמונהשבגילליאמראדםאנונימית.כךכללאשהיאיסתבר

זה?עלחותמיםאיפהאיברים.תרומתטופסעליחתוםהואעשרה

לאוניברסיטה;בכניסהדוכןראיתילי;שחשובמהזהכאילושאלתי

הזהות.לתעודתמצרפיםהזה?הטופסנשארואיפה

שמונהלפניושלםתםשנולד ,שלישהתינוקקרהכיצדאדם.

חייםלולהעניקכדיגדולה,כהבאהבהאותוועטפנושנהעשרה

בגללחוק,בגללהאלה,החייםאתעכשיולהקריבצפויטובים,

מדינה?

שבחרתיעלשלימהבןתובעתאניאכזרימחיראיזהחובה.גיוסחוק

אתדחיתיואיךכאןאותוגידלתיזאתשבכלקרהאיךכאן.לחיות

הסיבות.כלתורוהגיעכברשבוהזה,לרגעשליוההחלטותהמחשבות

שמשהוהסיכוןמולמתגמדותבהונשארתילארץהגעתישבגללן

כאןחיהשאני ,עכשיולעשותיכולהאניומהלבני.יקרהרע

בגללרקשהגיעואנשים,עודהגיעוואחרישנה,מעשריםלמעלה

אנשים,הרבהכךלכל ,מכךהנובעותהמחויבויותוכלכאןשאני

קשרים?הרבהכךלכל

הצו?אתבידומחזיקכברכשהוא ,עכשיו ,שלילבןלהגידומה

אניקלותבאיזושיתגייס?שיסרב?שיברח?לי?שיסלחשטעיתי?

לחמתיולאצבאבשוםשירתתישלא ,אנילצבא.בניאתמנדבת

שלוהריקבוןהקלקולעםלהשליםאפשראיךמלחמה.בשום

הנשגביםוהאידיאליםהערכיםביןלפשרהצלחתיאיךהמלחמה?

בהם?הצרוריםהנוראייםוהמעשיםעליהםשחלמתי

ב-קטיףגושמחסוםלבין '-48בהיהודיהרובעביןההבדלבכללמה

97 '? 

הרבהכךכלמדינה!שליופילרוץ.ממשיכותהמסךעלהתמונות

התמונותאתמרצעיםשלגפסיאותם,רואהלאכבראניגיבורים!

לבן.בשחור

יוםלציוןחמישיםבתידידותעלמחזהלכתובבחרתיפתאוםמה

הזאת,המלחמה,עלאחרמשהולכתובחייבתאנילמדינה?ההולדת

מה?אבל .משהולעשותחייבתאניהזאת.המלחמהנגד
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דרךאתלנוהארמלכינואבינוהתפילה,שלהמיליםאתזוכרתאני

בחיילחיותלאלמדבאיך ,קיומינותכליתאתנביןאיך ,חיינו

לשאלותינו.תשובותנמצאואיךלשקראמתביןנבחיןאיךשווא,

התשובות.כלובעמךבךכי ,ואמצנוחזקנוועננוחננו ,מלכינואבינו

 ?התשובותומהןאלוהיםאיפהבעמך?
העיניים,סביבהאיפוראתומתקנתבתיקקטנהמראהמחפשתאני

הקלטותאתומחזירההמכשיריםאתמכבההניירות,אתאוספת

בדלפק.

הולכת.אני

שלי.אבאאתלבקרלירושליםנוסעתאני

 ,דרךליפינוכולםריק,הכבישלהגיע,לידחוף ,מהרנוסעתאני
שלהחדשותברדיו ,לעירבכניסהואנידקותוחמשחמישיםעברו

שאבי ,שלילאבאאספרמה .בערךחמשעדלהישאראוכל ,שתיים

 ,הפעמוןגןעדעולה .ממנייותרידאגהואמה?בשביל ?דואגת
 ,חברוןלדרךהחאןבתיאטרוןפונה ,אותימעכביםהרמזורים
ומאיצהאותןעוקפתאני ,שחורעשןפולטותהכבדותהמשאיות

ירושליםשלהעתיקההעירהרכבמחלוןארמון-הנציב.לטיילת

המצופותהגלויותכמוונוצציםהדוריםהזהבכיפתמסגדובמרכזה

עםהבייגלהדוכנילצדלתייריםמוכרהערבישהילדבלמינציה

נכנסתאניבאתי?מהבשבילבייגלה.לווקונהעוצרתאניסומסום.

אבןהמצופיםהישראלייםהבנייניםימיןמצד ,נקרמאירלרחוב

הרועותוהכבשיםמכברג'אברהכפרגבולותמשמאלירושלמית,

הגעתי.הקירחים.הסלעיםבין

באה.שאנייודעאינווהואבפעמוןמצלצלתאני

מבפנים.חרדשואלהואזה?מי-

אותך.לבקרבאתיאבא.אני-

שרגליולפניעודהדלת.אתלפתוחבאשליאבאובששוןבבהלה

באותומעשיואתמסכםהואהבית,לדלתאותומקרבותהרדומות

בריינדלה,הבאהברוכההרבה,להגידורוצהלאטבאהואיום,

אתלבקרשבאתטובעשיתאוהב,שאניתוכניתישעכשיודביוק

הטלוויזיהמולזמןהרבהישבתי ,אצלינקיכמהתראימידאבא,

סיבוביםשלושהמסובבהואהרגליים.אתמרגישלאאניועכשיו

הרבהליישאו!בהתלהבות,וממשיךפותחהפלדלת,מפתחאת

שבי ,שביבואי ,אחוזמאהלבדמסתדראני ,לשנינובמקרראוכל

 .כאןלשבתאוהביםכולם ,כאן
החוצהמסתכלתעליה,לשבתאוהביםשכולםהספהעליושבתאני

אבאעלמסתכלתיהודה,במדברההרודיוןעדהמשקיףהחלוןדרך

הדוחק,הזמןמעלרובצתשלושהשרגהכשורה,שהכולומוודאתשלי

,מתמלאממנויוצאממשלאשניםשבע,שכברשליואבאחםוהבית

לבקר.שהגעתיעלבחדווה

בטיילת.בייגלהקניתי ,לואומרתאניאבא,קפהתכין-

 .שלובקפהמאודגאההואקפה,ליומכיןלמטבחהולךשליאבא
לי.אומרהואכזה,קפהשתיתלאפעםאף-

שב.אבא,בוא ,נכון-

ההליכהמקלבשנייההקפה,אחתבידהקפה,אתמביאהואלאט-לאט

תדאגיאל-ואומרכשורהשהכוללוודאאלימסתכלהואגם .שלו

 .שלךלאדםיקרהלארעדברשוםבריינדלה,

 (ו==

~ 
~ 

ן~
~ 

יודע?אתהאיך-

יודע.ואניהאנשיםשלבעינייםמסתכלאניאחתפעםיודע.אני-

כלום?לויקרהשלאיודעאתהאיך-

ראיתיליהאמיניהמלחמה,בשעתנשמה.כלום,לויקרהלא-

שניסואלפיםאוליאנשים,מאות

מהר.יותרנהרגו ,יותרשניסואלולברוח,בשבילמשהולעשות

להגיד?רוצהאתהמהאז-

יקרהולאחכםשלךאדםלעשות,מהלךשאין ,להגידרוצהאני-

כלום.לו

קילומטריםשישיםנסעתיואניטיפשיותהןשליאבאשלהתשובות

 .בהןולהתחזקלהתנחם
ליבלה.עםקרהמהפעמיםהרבהכברלךסיפרתי-

הירוקההספהעלהצהרייםארוחתבתוםשוכבתהייתיקטנהכשהייתי

בנקודותבוהההשמש,קרניזוויתאתמחפשת ,האוכלפינתליד

הורישלהשיחותאתושומעתהאורבפאותערתחבהזעירותהאבק

לאאבליידיש,מבינהושאינינחהשאניחשבושליההוריםביידיש.

הורישמעוהארוחה,אחרייום,כלבצהרימילה.כלוהבנתינחתי

זהנעדרים.משפחהקרוביהיהודיםחיפשובהןהרדיותוכניותאת

שליואבאהשישים,שנותבאמצעכבראזהיינו ,גואיבאורוהיה

הייתיאניאליהם.והתגעגעלכולםחיכהכולם,עלסיפרעדיין

 ...הפרצופים,האנשים,אתומדמיינתאליהםהגבעםמסתובבת
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הפעםהבתים,בפתחיהפרידותהבתים,פתחיהבתים,המקומות,

ובשקטשלהם,המחשבותהאחרונות,המיליםשהתראו'האחרונה

עליה,בכההואכישלו'אמאעלפעםובוכה,מתכרבלתבשקט
אותם.שאיבדזההואכיעליוותמידאחותועלפעם

אבאכיאוליהסיפורים,אתלישיספרביקשתירבותפעמיםמאז'

אנישוב,אותםלייספרלאהואואםהניצוליםיחידהואשלי

כברואחריוזוכרעודהואשרקמשהוחשוב,משהולשכוחעלולה

כיאותם,לספרשלוהגדולהכישרוןמשוםאוליאויהיה:לא

ואחותולידינוויושבתבאההחכמהשלואמאמספר'שלישכשאבא

ודופקבאוליבלתהרכותהבובותעםשטיחעלמשחקתהקטנה

 .לנווטוביחדואנחנואצלוומבקרדבלת
מההתחלה.מספרשליואבא

אותוהשאירהשלוכשאמאעשרהשבעבןבערךהיהליבלת-

לאידללהצטרףגואילאורונסעהשלואמא ' 33בשנתכי ,בפולין

הצליחקלאקאידלשנים,שלוש-ארבעבתוךהשני.בעלהקלאק,

ללוותוכשרות,יושרשלמוניטיןבעללקצבדלמפליטלהפוך

במונטווידאו'ביותרהגדולהבשר-הכשרמספקפזוסמאותחמש

באירופהחיתהשעודהמשפחהבעבורמדיקטנהדירהבעזרתםלקנות

אמאאסתר'קנתהכרטיסיםשישהלהפלגה.כסףלהםלשלוחגםו

אידלשללבניוכרטיסיםשלושהבשבילה,אחדכרטיסליבלת,של

שניועודומילך'סימהמניה,שלו'הראשוניםמהנישואיםקלאק
קנולאלליבלהרקושרל.ה'חוההמשותפות,לבנותיהםכרטיסים

נשארהראשונים,מנישואיהאסתרדודהשלבנהליבלת,כרטיס.

שחיתהשלי'ואמאוסבתאסבאעםשלי'המשפחהעםאצלנו'
ועכשיוכמובן'ואנישליהאחיםשלי''אבאאסתרדודהשלאחותה

בפוליןלהשאירביקשלרק,מרישהשלנו'סבאכילמה?בלה.ליגם

ולאבשבילוכרטיסלעודכסףהיהלאשגםנכון .אסתרמבתוזכר

גםנכוןבאורוגואי:קנהקלאקשאידלהקטנהבדירהמקוםהיה

אלואבלמרודים,ענייםוהיינוגדולהאנטישמיותחיתהשבפולין

רצהבכללמיבלנצוג.להישאררצהליבלתוגםשלנוהחייםהיו

לרק,מרישהסבאאצלועבדאצלנונשארליבלתאחד!אףלהרג?
היוהשכניםמהכפריםהביציםכלגליציה.שלהביציםיצואןשהיה

ולגרמניה.לספרדאותןושולחיםאורזיםהיינוואנחנולמחסןמגיעות

בזה,עבדליבלתאחת-אחת:הביציםאתבודקיםהיוהאריזה,לפני

המנורה.לאורמתחתאותןובדקהמנורותשלהשולחןלידישבהוא
העולםכלאםלרגמנים.הלכוגדולות,הכיהביציםיפה,הכיהסחורה

טובות,הכיאתרצוהגרמניםגרם, 50שלבמשקלבביציםהסתפק

גרם. 70-80שלביצים

מפיקותשפתיואבללחלוחיות,שלוהעינייםמספר'שליכשאבא
קלאקאידלהגיעבדיוקאיךלילספררוצההואמתוקות.מילים

פעמייםנוסע,היהבפוליןהיהכשעודאיך ,-30הבשנותלאורוגואי
הסבא-שהואמבלץ'הרביאצללבקרובשבועותהשנהבראשבשנה,

בביתשמעהואבמקרהואיךבירושלים,היוםשחיהרבשלובא

שלשמוהיהומהבאיטליז,העבודהעלדמוקרסיהרחובשלהכנסת

ליבלת.עללשמוערוצהאניאבלבריבית,המלווההיהודי

הסתכלובלנצוגהבנותבבוקרבשבתליבלת?אתאהבלאמי-

הואיפהכךכלהכנסת.לביתבדרךאותולראותהחלונותבעד

היה.

חייםצפוייםהיוולכולםטוביםהיוכולםיפים,היוכולםבזיכרונו'
וייחוס.תוכןבעלי

צוקיבלהואואחתעשריםבןהיהשליבלתלפניחודשיםשלושה

אםחלילהבכתה.שלנושהסבתאכמהאוי,הפולני.לצבאגיוס

במלחמתחיילהיהשלואבאגםהרילליבלה,קורההיהרעמשהו

אתלהכירשהספיקלפניהביתה,חזרהבדרכוומתהראשונההעולם

בסוף , 1917וב·באיטליהבחזיתבפיאורה,היהיםשבשלוש .בנו

בכללבלהליונדרס.מהרכבתנפלהואחזר'סוףכשסוףהמלחמה,

שלושאמאיקרהכיהפיקדוןהיהבלהלימבינה?אתאותו'הכירלא
עליושמרנוואנחנושלי.אמאהסבתא,אצללהשגחתנו,השאירה

חושבים,כולםהצו'אתקיבלכשהוא .שלנוהעיןקרניתעלכמו
להידבקמחליטבלהלישבסוףעד ?לעשותאפשרמהשואלים,כולם

מהצבאלהתחמקדרךחיפשויהודיםבחוריםהרבהמידבקת.במחלה

וליבלת?שבר.לושהיהעדאבניםהריםואחדאצבעחתךאחדהפולני.
הלךוככהלה,קראוטחוםעיניים,במחלתבכוונהנדבקהואלא,

הואלהתגייס,תורווהגיעואחתעשריםבןהיהכשכברלבדיקות.
אבלזמני,פטורוהיהסופיפטורהיההפולני.מהצבאפטורקיבל

עודחשבלאאחדואףשמחהחיתההסבתאעכשיו .סופיקיבלהוא

בפוליןהיהודיםשלהמצב ,אז .' 3 7שנתעדבעיניים.המחלהעל
אותולהביארצתהבאורוגואיליבלהשלואמאקשהיותרעודנהיה

המשפחה.כלאתכךאחראותו'נביאכלקודםחשבו'הםאליה.
אתשלחההיאממונטווידאו'ההגירהבניירותטיפלהשלואמא

היינוצריכיםגכלנצוואנחנושלולכרטיסכסףועודהמסמכים

יוינע,ורועדהרבאלינו'באהרבאתזוכראנימליבלת.להיפרד
שסעייךגדול'לעולםעכשיויוצאאתהבלה"ליבלה,לליאומרוהוא

מקשיביםואנחנואדם!לבניאזהיהכבודכמהיהודי".הישארייד'אן

ובוכים.ממנונפרדיםכולנוואנחנושלנוהרבלמילות

ובכבודשלוברבנזכרשליכשאבאבירושלים,בביתעכשיו'וגם

ואניובוכה,הנדנדהבכיסאמתנדנדהואאדם,לבניאזשנתנו

נעימות.איזורוח,נחתמיןמרגישהדווקא

מנטרהכמושלי'אבאשלהמוכריםהסיפוריםעלהחזרותהסיפורים,

ולמתים,לחייםבעולם,מקוםישאדםשלכללימזכיריםמשקיטה,

בכוונהבמחשבה,אותםולמלוויםרחוקלנסועהמעזיםלאלו

העשויותהאלוהמיליםהמברכות,המלוות,האלו'המיליםובברכות.
בנישלמרוחםאדם,בנישלמגרונםהבוקעותוצלילים,הברות

אותן.אוהבתאניכמהאדם,

מהרמתאוששבזה,זהמהוליםהזמניםכלשבשבילושלי'אבא

בסידוריםלטפלבלהללישעוזרתשלו'אמאעלומספרוממשיך

ששולחבלנצוגלרופאהולכיםהםיחדההפלגה.לפניהאחרונים

יכולעינייםרופאורקעיניים,רופאיששםרקכילפשמיש,אותם
לוורשה.לקחתשצריךהאישורעללחתום

רופאתומוצאתמחפשתישראל'חכמיכלכמוחכמהשלי'אמאאז-
המחלהאתקיבלליבלתולמהאיךלהמספרתיהודייה,עיניים

להנתנהשהיאחושבאנייפה:מתנהלהונותנתבעינייםהמידבקת

לוורשהממשיכיםהםמשםהחתימה.אתמקבליםוהםכסףהרבה

כמובן'שבלעדיה,רשמית,בריאותתעודתהאישור'אתלמסור
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 ,אותומלווהשליאמאושוב ,אותותקבללאגואיבאורוהממשלה
האחרונה.החתימהאתמשיגה ,יותרעודגדולשוחדובעזרת

לב.דימשיךוהואהנדרשיםהאישוריםבכלמצוידליבלהעכשיו

עלויעלה ,הבלטיהיםלחופיקטןנמללגידניה,ברכבתיסעהוא

ושלחופששללמחוזותאותושתיקחהטרנס-אטלנטיתהארנייה

ביטחון.

הנהמוורשה,חזרהשלישאמאאחרייומייםהתהפך!הכולושוב-

להיבדקצריךהיהבגידניהגםקרה?מהללנצוג!חזרההגיעליבלהגם

נותניםולאלהסתדראיךיודעלאהואולבד

בריינדלה?רואה,אתלארנייה.לעלותלו

מהצבאמשתחררליבלהשבזכותהמחלהאותה

עכשיו,מחסלתלכןקודםשניםשלושהפולני

מאירופהלהיחלץשלוהאחרוןהסיכויאת

 ,דברשלבסופוכיולהינצל.המלחמהלפני
וב-בפוליןאיתנונשארליבלהיודעת,את

אחריושנהמלנצוגהיהודיםכלעםגורש ' 39

 .בסיבירמתזה
עלהסיפוראתשמעתיפעמיםהרבהכךכל

אותורשמתיפעמיםהרבהכךכלליבלה,

"אבא",הכותרתאתהנושאותשליבמחברות

כבראנישהנהחשבתיפעמיםהרבהכךכל

 ,היוהםמיהיה,הואמיומבינה,יודעת
היהודיםהפולנים,היהודיםמלנצוג,היהודים

בטוחה.לאאניושובמהגולה,

לנצוג,אתלעזובצריכיםכשהייתם ,-39וב-

משהואומרליבלהאתשמעתאםזוכראתה

לשםנסעשלאמצטערשהואכךעלמשהו ,גואיאורועל

מלכתחילה?

בלהליאם .שלינשמה ,גואילאורונסעשלאהצטערלאהוא-

נרדפיםהיהודים,כלהמשפחה,כל ,שכולנוהצטערהוא ,הצטער

יהודים.שאנחנובגללרקונרצחים

כלום.אומרתולאששאלתימתביישתאניאבל ,נכוןחושבת:ואני

לארנייה,לעלותהצליחלאשהואאחריללנצוג,חזרשליבלהאחרי-

ומשפחתואייזיקהדודאייזיק.הדודאצלקצתלנוחאותושלחהסבתא

אובחמש ,אחדיוםאותם.לבקרלשםנסעבלהליאז ,בדינוץחיו

בדלת.דופקומישהוהסבתא,שלבביתישניםכולנו ,בבוקרשש

הואבלה,ליהיהזהלא,אבלבריונים,פולנים,-חשבנו ,נבהלנו

הכניסהסבתאבחוץ.הציציותועםלראשוכובעבליוחולה,רצוץחזר

ככל .לספררצהלאבלהליאבלקרה.מהושאלהמהרהביתהאותו

ביוםרקושתק.אותונייסרשלאביקשהואכך ,יותראותושחקרנו

אמרהוסבתא ,מידלעזובצריכיםוהיינוללנצוגנכנסושהגרמנים

בלהלי ,אזרקימים,כמהאייזיקהדודאצלונישארלדינוץשניסע

שהגבריםבשעהבשבת,כולם.אתשםהרגוכברשהגרמניםסיפר

ולקחוהגבריםאתאספולדינוץ,נכנסוהגרמניםהכנסת,מביתיצאו

והםוהילדיםהנשיםהיוכברשם ,היסודיהספרביתלבנייןאותם

במזלחמקהריקה,לחצרהשנייהמהקומהקפץליבלהבכולם.ירו

חמישיםבונפשועודכלורץליערנכנסהחיילים,מיריות

רצהלאשליבלהמהזהוסבתא.סבאשללביתעדקילומטרים,

מאותחמשוכלשלוהמשפחהאייזיק,שהדודשחזר:ביוםלספר

ושהםבדינוץיהודיםכברהיושלאלחורג.הוצאודינוץשלהיהודים

אתזה,אחרישקרהמהוככה,לנדודים.אחריעדלמצואיצטרכו

יודעת.

אתגםיודעתבאמתאנילהגי.דמהליאיןלשאול.מהליאין

בסופווהגיעשניצלשליאבאשלהסיפורהשואה,הנדודים, ,ההמשך

שמתליבלהשלאמו ,אסתרהדודהשללבית ,גואילאורודברשל

~ 
~ ..:= 

~1 ~ 

 ,גואיבאורושם,שנולדתי ,שליהסיפור ,אחריושבאוהסיפור ,בסיביר
והתחתנתילארץעליתיעשרהשמונהשבגיל ,מכןלאחרשהיהומה

לארץ ,לישראלשליאבאגםהגיעכךואחר ,שליהבניםונולדו

 ,'-48בבשבילנובנווחבריושאמנוןלארץהמובטחת,אבותינו

ב-קטיף,גושבמחסוםעליה,לשמורצריך ,שליהבןאדם,ועכשיו

1997 • 

תמונותכמו ,גדולאחדספרשלפרקיםכמומתחברים,הסיפוריםוכל

שמידותיה ,יותרהרבהגדולהאחרת,תמונהשמרכיבותתמונות,

המוגבלים.בחושינולתפיסהניתנותאינן

דרךלחמוקהצליחלאשליבלהוכשם ,שהבנתילינדמהלרגע

לאאניגםפעם,אחרפעםבפניונפתחושכביכולהרביםהשערים

ולאחכםהואאבל ,לבנישנקבעהחייםמסלולאתלכופףאצליח

מאחורליאורבעצוםדבראחת,בבתפתאום,והנה,כלום.לויקרה

ואזשלי.הפחדים-שלילגבנצמדהואעזכמטעןעלי.ומתגבר

שמההיא,לאמיתהשהאמת ,שהבנתימהלאשזהשלא,לינדמה

לבןולתתאחריותממנילהסירהרשותזושליאבאאצלשחיפשתי

מאודואניאצבע,לנקוףשאצטרךבלי ,לדרכולבדללכתשלי

עייפה.

הולכת.אני

לתל-אביב.חוזרתאני

 •בזהירות.לנהוגממנישמבקש ,שלימאבאנפרדתאני
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תפאורה:מנור;אחורתרגום:וויליאמס;טנסימאתתשוקה"ושמח"חשמלתי
בן-יוסימוסיקח:גולן;ריריתלבושות:רונן;אילןבימוי:נדרי;אלכסנדרה

 2003בית-לסיןנון;

שלהגוועבדרוםצרפתיממוצאאריסטוקרטיתלמשפחהנצרריובאה,בלאנש
תשוקה.ושמהבחשמליתבניו-אורלינס,אחותהליבתמגיעהארצות-הברית,

פירושוריבואהבלאנשבמחזה.השמותכמרביתמשמעות,טעון Iכמובןהשם,

וקרוביעצמהבלאנשבידיאבדהאשרהמשפחתית,האחוזהואילו Iלבןיער

יפה.חלום-רב" ל~"שמהמשפחתה,
בלאנששללרגליהמתחתהנשמטתהקרקעאתמהוויםוההזיותהחלומות
נואשבניסיוןתשוקה,ושמהחשמליתעלעולהאכןוהיאוהעדינה.הרוחנית
האוגדןמכאבבדרום,האריסטוקרטיהמעמדמהידרדרות-המציאותמןלברוח

מפלטמחפשתהיאגברים.שחיבבהנערמאהבתהאכזבהומיאושההוריםשל
אתומבקשתאותההפוקדיםמפוקפקיםלטיפוסיםמתמכרתהיאבתשוקה.

אח.רלילהבנותבאהבותהשכחה

משולח):רבקה(תרגוםאחריההמחזרלמיטשאומרתהיאלבקורעיםוידוי

בחיפושלשני.מהאחדאותישדחפהבהלהפשוטבהלה,זושחיתהאני"סוברה

מאבדתהיאכאשר .מתאימים"שאינםבמקומותולרובושם,פהכלשהיהגנה
ניסיונהבשלכמורה,שימשהשובמבית-הספרומגורשתהמשפחתיתהאחוזהאת

מקלטכאלסקלהאחותהאלמגיעההיאתלמידיה,עםאהיבםפרשיותלנהל
הברוטליתהתנהגותובשלבפניה,נסרגזהמקוםשגםלהיתרברוכאשר Iאחרון
סטנליבשיגעון.מפלטתמצאהיאבה,מבצעשהואוהאונססקנליגיסהשל

לחינוכה,להווייתה,הנגדיהקוטבאתמייצגסטלה,שלבעלה Iכלסקיקו
ריבואה.בלאנששלהאריסטוקרטייםולגינוניהלהשכלתהלרוחניותה,
בלאנששמביאההאחרתמהרוחסטנליחששהשניים,יבןהנוצרבאנטגוניזם

בעלהשלהפרימיטיביתלגסותואחותהעיניאת"לפקוח"ומניסיונה Iליבתו
לאאך"פשוט,מוסיפה:והיא(פשוט), commonהואבעיניההפרולטרי.
חיה".שלהפשטותאלאהיפה,הטבעית,הפשטות
הוא~ל·ךב.המשפחתיתהאחוזהאודבןבשלגםבלאנשאתשונאסטנלי
עצמההיאהירושה.בנכסיחלקונתקפהשבגללהומשוכנעבכךאותהמאשים

שעולםאלאמוסיקה",כמושירה,כמואמנות,כמו"דרביםעלחולמתעדיין
האגרסיביותמולסיכויכלאיןלבלאנשומתמוטט.הולך Iהמנוון Iהדרומיזה,

קלפים,ומשחקטובאוכל Iמיןהאוהבביבת-חרושת,פועל-גיסהשלהבוטה
לביןבעלהביןהנקרעתסטלה,ולמשחק.לעבודהחבריואלונפשבלבוהקשור
לאלבלאנשלהם.נולדעתהשזההרךוהילדהגרבלצדלבסוףתכריעאחותה,

המשוגעים.לביתאלא Iאליוללכתמקוםנותר
לשכוחאיןוכמובן Iויבברורוהמחזההועלהמאזחלפושניםמחמישיםלמעלה

כבלאנש.הנהדרתליויוויאןואתכסטנליהצעיררבבדומרלוןעםהסרטאת
המחזה.שלליחדנסלאהאמריקאית,הבכורהמאזשחלףהרבהזמןאףעל

ההתנגשותותיאורהדמויותשלהדקהפסיכולוגיהניתוח Iועדינותורגישותו

הגס,סטנלישלדורסנותווביןהשבריריתבלאנשביןשוויםבלתיבכוחות
לקלאסיקה.אותוהופכים Iוהחומרניהייצרי
אילןהבמאיהכתוב.לטקסטמערבומשמעויותרדביםבווישמורכבהמחזה

הרובץ /ולינדו iכ ;שהגדוללצילםוהןהשונותלרמותהןהדעתאתנתןרונן
בנתיביםהראשייםהשחקניםאתלהדריךוהשכיל Iהקולקטיביהזיכרוןעל

~ 
~ -== 
~1 ~ 

תשוקה"ושמהתיב"חשמלקלדרוןוהדסגרונורבימ

משחקןבזכותכידוע, Iנופלאועומדזהמחזהולכשרונם.לאופייםהייחודיים
פונקלגילקובלסקי.וסטנליריבואהבלאנשהראשיות:הדמויותשתישל

זורמתשלוהאלימהוהאגרסיביותהבמה,עלמגנטיתנוכחותישכסטנלי
וחולמנית,מיוסרתדמותיצרהכבלאנשגרונומירב .ובאמינותבטבעיות
לאכזבהועדהמיוחלהשיקוםמאשלייתדרמטיתהתפתחותשליבהעוברת

הדסשלבגילומהסטלה,אחותההמשוגעים.ליבתאותההשולחתהאכזרית,

ילדה.אבי Iלבעלהנאמנותלביןלאחותהאהבתהביןהמתווכתחיתה Iקלדרון
בעלתבדמותהמצוינתצדקוניענת ,)"שטימ"(אזולאיגולןעוד:השתתפו

ואחרים.הבית,

תפאורה:לאוטון;לסליבימוי:פרנס;דוריתרגום:ג'יימס;פאםמאת"פיאף"
וניהולעיבוריםקרנפינו;עפרהתלבושות:חרנזון;דרורסמורוגונסקי,אורנה

 2003יחלום)(תיאטרוןבית-לסיןקרישזון;רפי :מוסיקלי

הזיכרוןמנבכילהעלותהניסיוןהיאיבת-לסיןבימתעלשעולהאחרתאגדה
ושיריהכאביהייסוריה,חייה,סיפור-הצרפתיהשנסוניםמלכתאתהקולקטייב

ההזויה,הנעוריםאהבתאתלפגושכמוזה Iזולהצגהלבואפיאף.אריתשל
אתלתמצתהמתיימרשהמחזה,כךעללהצטעררקישוהחד-פעמית.הנרגשת

ורכילותי.טריוויאליבינוני,עדרדודהואהמופלאה,הזמרתשלחייהתחנות
והדמותהמיתוסעםלהתמודדכדימסינרגרמההזמרתמןנדרשקטןלאאומץ
עמדהוהמוכשרתהצעירהשהשחל~יתלצייןוישהאגדית,פיאףאריתשל

שמדוברלומראפשרובהחלט Iוירטואוזימדויק,שלההמשחקבנטר.בזאת
אלא Iחיצוניבאורחפיאףאריתאתלחקותניסתהלאהיאאמיתית.באמנית

ושיריה.לבטיה,סוריה,ייאתהפנימה
אריתשלשיריהאתולשמועמסינרגרמהאתלראותכדירקיבואהקהלאם

 •שכרו.עליבואהוא-פיאף
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