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הזההגיליון

שתילהציעאיילוןעמיוהאלוףנוסייבהסריהפרופסורשלהמענייןהניסיון
בציבוריותומתרביםהולכיםקולותולצדומשותפת,בירהעםמדינות

השלישית,והתפיסהאזרחיה,לכלמדינהאודו-לאומיתמדינהבעדהישראלית
מדינותשתיישראל:ממשלתשלהרשמיתהעמדהלה(ששותפהיותרהרווחת
שמעלהרציניגורםעודאיןזהשבשלבמוכיחיםאלוכל-עמים)לשני

הקיימיםבגבולותבשטחיםלהחזיקלהמשיךשניתן-מאמיןוגם-בדעתו
נורמליים.חייםלקייםולתושביהלמדינהשיאפשר ,סבירשקטעללשמורואף
חפץשהואבמרהלהחליט,הזההעםיצטרךשבוהמועדובאקרבכןעל

נתקשהזאתהחלטהללאשבולשלבהגענולו.הרצויהפתרוןמהוקיום,
 .זמןולמשוךלהמשיך

דלעלהעלינוכאשרעשורים,ארבעהאפילואושלושהלפני ,ליזכור
קללותעלבונות,בנוהוטחועמים",לשנימדינות"שתיהסיסמהאתשפתיים

הזאתהתופעהבמולדת","בוגדיםועדישראל"מ"עוכרילרוב,והאשמות
דופן:יוצאתישראלאיןזאתומבחינהרבים,עמיםבתולדותהיטבמוכרת
מניסיונםובעיקראחריםשלמניסיונםלומדיםאחריםומדינותעמים ,אבל
ובעיקרברצינותלנושאלהתייחסכהעדסירבוועמהישראלמדינתהם.

פרגמטית.בדרך

מהכלאתיקבלשלאהביןהפלסטיניהעםגםההזדמנות.זוהזמן.הגיע
שניזאת.מביןבישראלהיהודיהציבורשלרובורובגםלדעתו. ,לושמגיע
ומהר. ,ענייןלסגורצריךכןעללקבל.ניתןהכולשלאהבינואפוא,העמים,

קרובות,לעיתיםמשתנההיא ,מאודקפריזיתגבירההיאפוליטיתמציאותכי
בעודמסוים,במחירעתהלקבלשניתןמהתמורתדווקא.לטובהתמידולא
ודייותר.הרבההרבה,לשלםאולינצטרךחודשים,אפילואושנים,וכךכך

 ...לחכימא

התרבותבמינהלהפקידףת

כלומרביורוקרטים,הםהתרבותמינהלפקידיהאם ,לשאולהיהאפשר
 ,אולי ,או ...סגיובכךהביתהוהולכיםעליהםהמוטלאתהעושיםפקידים

בכללוהאמנותהתרבותאתרבהבמרהש"מממנים"כמיבהם,לראותניתן
בישראל?תרבותליצירתשותפיםעמה,ולמעןהמדינהמטעםכמובן ,בארץ
שואלים ,באקראיפוגששאנילעשייה,קולגיםמכרים,אישיים,חברים
תחזיקו ...עדיין?מתקיימיםנשמע,מה ,נו-כךבערךאלהבימיםאותי
יחסיתמרוחקיםסקטוריםשלגםרבה.היאההתעניינותבאחרונה ...מעמד

נוגעשלנוהעשייהבתחומישהמתרחשלכךעדותזושלנו.העיסוקמנושאי
אני"למישהשאלהלדעתנוכחיםאנחנומצוקהבעתותרבים:לאנשים
יותררביםרבים,לאנשיםממשית:אםכיאירוניתלאתשובה,להישעמל"
 .לעצמנומתאריםשאנוממה
הציבורית,הקופהשעלהמוסדותלדוגמה,-שואללא ,מתענייןשלאמי

ממוניםזאתבכלהםוהריבלבד).חלקית,חלקית, ,לציין(חשובהמממנים
פסטיבליםשיתקיימועת,כתבישיופיעוכדיההכרחיהדלקאספקתעל

שלהםההתעניינות ,כןפיעלואףמחול;להקותתיאטראות,שיהיולשירה,
איש ,במינהלאחדמאדםחוץאבלמובנות,מסיבותבשמות,אנקובלאדלה.
ותיקסוס ,כךהיהזהתמידלאלמשל. ,ספרותילאירועפעםאףהגיעלא

שלהפרסונלכאשר ,כמובןשניםלפנישונה,יחסזוכרכמוניהזהבאחו
ושייך.מעורבמתעניין,יותרוהרבהקטן,יותרהרבההיהבדברהנוגעים

ספרותיים,אירועיםבנוכחותםשכיבדואחרים,ותרבותחינוךשריזוכראני

מתעניינים,עדייןהםכהונתם,תוםלאחרשניםהיום,ועדספרות,גםשקראו
הספרותיים.העתכתביאתקוראיםובעיקרשואלים, ,טלפוןמרימים

הגזלבתקופתאילופשוט.הואהדברובצדק;הקורא,שואל ,הענייןמה
אחרשנהשקלים,אלפימאותהספרותייםהעתמכתביגזלוכאשרהנוכחית,

הספרותי-ב"מוצר"לעסוקבמקוםאשרבפתח,כענייםאותםוהעמידושנה,
הזאתהפקידותחיתהאילוומשם,מפהפרוטותבליקוטעסוקיםהםאמנותי
וחיתהלעשייהשותפהחשהחיתהאילוהביורוקרטית,התבניתמתוךיוצאת

גזלמעשהלמנועאוליביכולתההיהבמלאכה,העוסקיםלטובתמתערבת

אינועושיםשהםשמהעליהםלממוניםלהבהיראפילואולישניים,אואחד
בעמלשנסללההתשתיתאתלהרוסעלול ,הישרהשכלאתסותר ,מוסרי

מדינהאיננהעדייןישראלשבזכותו ,בציבורופוגערבים,דורותבמשךרב,
 .עדייןעלהדגשמוחלטים,בוריםשל
בכלהמרכזיתפקידםאתיבינוהתרבותמינהלשפקידירצויהיה ,כןעל

הפרנס.שללצדוולאהיוצרשללצדועמדהויתפסואלה,בתחומיםהנוצר

בשירהגדולהעלמשהו

ביןכתבוחדשים,מבחרמשעולאגישלשיריהלספרדברבאחרית ,מירוןדן
העבריותהמשוררותלשושלתספק,ללא"שייכתמשעולשאגיהיתר

שלהמהשיריםחלקמשעול.אגישלשירתהאתמעריךאניהגדולות",
אנישאף ,הסתרפינותבתוךשפועלתישירהלשוןאתה,בלשוןאליפונים
משוררתלהכתירועדמכאןאבל ...בקלותתוכןאלמציץתמידלאעצמי
עליהיאמרמהכבר?"גדולה"?בכינוי ,מתמידהתפתחותיבשלבאךטובה,
 ...ארוכהדרךלפניה ,הדרךבאמצעהיאשנים?עשריםשנים,עשרבעודמירון
הואלאביותר,מוכשרהואאםגםהמבקר,משוררים,בקרבלגדףלהבאשר
כמעט ,גלויפחותהרבהשונה,הואהתהליךגדולה.שלכתרלהםהעונד
בנוסחמשהולאהובתואומרבשירהבקישאינואישכאשרקורהזהנסתר:

אינו(התרגוםונו' " ...תוכיבתוךתיתכןעודהאהבה"אהבתיך,פושקין:

יפנהשלא,ומי ,כוונתיאתמבין ,שמכירמיהדיון).לצורךרקוהואמדויק,
מהמר ,כןאםאלאבמאמרים.אותהכותביםאיןנוצרת.הגדולה .לפושקין

דרכוזו ,אבללכם","אמרתייגיד:שניםוכךכךשבעודמנתעל ,הפרופסור
 ...לספרותפרופסורשלדווקאולאו ,מהמרשל

חרשפרוזהוספרמותו,לאחרשניםחמש-חרדיוסי
יודעאינישנים.חמשלפניקשהממחלהנפטרקרוב,חבר ,הדריוסיד"ר
שהוציאמשורר ,פסיכיאטררופאאישיותו:אתנאמנהלתארכדילהתחילבמה
בספרייתשניםלפניהופיעסיפוריושספר ,פרוזאיקוןשירה,ספריכמה

צדק,נרהתיאטרוןהבימה,בתיאטרוןהועלושמחזותיו ,מחזאיפועלים:
האחרוןולצערי,-הראשוןהרומןה, pהופיעיזצעתהזהועוד:חיפהתיאטרון

שכתב.-

אלאאיננוה pישזצסבוראניאבלבחיים,בעודוכךעלאיתרדיברתילא
אני ,במועדתבוא,בואזוגםרצנזיה.זואין(לא,תרצואםיוסקה,או ,יוסי

השבייה.העולםמלחמתלאחרמיד ,ישראללארץבדרךנולדהדריוסימניח).
נשאהואובראשו.,בנפשובדמוהזאתהמלחמהחיתהמאודהקצריםחייוכל

 .בכךעסקשכתבכלואולי ,פוליןיהודיבעיקרבנותיה,קוראתבחובו
תל-הראשונה,העבריתבעירהחיותמוזרות,דמויותשלבגלריהמדובר
 ,עודשאיננובעברחיותאךהזאת,בעירכאןמהלכותרקהדמויותאביב.
בעיר ,כךכלהקצריםשוב, ,חייוכלאתחיהדריוסימאיים.הואועדיין
אנשיםעל-המלחמהשלהסיוט-שלו"הקושמר"מתוךכתבובההזאת

בתוכם.שחרשהמהמתוךמוכתבותשפעולותיהםפגומים,חולים,
ספראתלערוךהספיקשלא ,והפרוזאיקון ,המשורר ,הסופרהרופא, ,ויוסי

נשכח,שלא ,ביצירתוהללוהדמויותאתלנוהותיר ,שלוהראשוןהפרוזה
מאיתנו.ניכרחלקבאומהיכןשנזכור

וטרםכספיתועזרהסיועלנושהושיטואלהלכלתודהבהכרתשובואסיים
 •ממשיכים.אנובנוואמונתכםנאמנותכםבזכותהתודה.עלבאו

-לתודות
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המוזת:יםאמארו:ז'ורז'

הוצאתלדר,אראלהמפורטוגזית:
עמ' 272 , 2003ביתןזמורה

סיפורהכורע.לרומןחרשתרגום
ואשתוהספןגומהשלאהבתם
החוף,עללושהמתינהליוויה,

שאינולאחרהים.אתלעזובבתקווה
לעמודספינה,עלעולההיאשב,
המוות"."יםמול

סיפוריםחולין,צ'כוכ:א.פ.
אריחמרוסית:והומורסקות,

פועליםספריתהוצאתאחרוני,
עמ' 142 , 2003

מלוטשיגבישיים,קצרים,"סיפורים
מושחזתאמנותית]חדירה ... [מילים

לחולשותיו'אדם,שלנפשולנבכי
הערכילשיפוטוליצריו'לכניעתו
איזונסוכהכולםעל ] ... [המסולף

המבוא,(מתוך'פיוס"'שלנימה
אחרוני).אריה

וייאושהזעםמתוך Iאהובתוברנהאירי

בדידותעל .לסיוטאהבתואתשהפכו
מוצא.ממנהשאיןקיומית

הוצאתהתפוחים,עמקיוקר:איילה
עמ' 179 , 2003כרמל
-פליטיםשלוהתערותםעברםסיפור

אחרילארץשהגיעוחדשים","עולים
הספרבמרכזהשנייה.העולםמלחמת
ב"פולקסעיתונאישלבתומרים,

אחרלהתחקותהמנסה /1צייטונג
אביה.שכתבהדברים

סופריםהקורא,עיןאחימאיר:אכ"א

הוצאתועיותנים,עיותנאיםוספרים,

תל-אחימאיר,כתכילהוצאתהוועד
עמ' 344 , 2003אביב

אב"אשלכתביובמבחרשישיכרך
מאמריושלאסופה .אחימאיר

משורריםלסופרים,המוקדשים

קרויהכרךישראל;בעםועיתונאים
אחימאירעסקשבוקבוע,מדורשםעל

ובמחבריהם.בספרים

והז,ברםונוגה,רמעאלדד:ישראל
גרינכר,גצביאזריכשירתעיונים

עמ' 309 , 2003שוקןהוצאת

ד"רשהרצה-אצ"געלהרצאות
וה--70הבשנות(שייב)אלדדישראל

ערכוהספראתשעברה.המאהשל 80
אלד.דוקרניאלדדאריהפרופ'

שלום,אזמרכטרםפיקודי:רות
יריעותהוצאתלוי,ופנהמאנגלית:
עמ' 157 , 2003פרוזהסררתאחרונות

 1טורובעלתעורכת Iפיקודירות

לקתהבההשדסרטןמחלתאתתיעדה
האימהות;המשפחה,הטיפולים,-

תכתובתוכןהטוריםאסופתהואהספר

ועםקרוביםעםפיקודישניהלה
קוראים.

ירוןהוצאתהירח,תבשרת:סמרו

עמ' 48 , 2003גולן
נפשי/ברבורלאטו;מתעוררהנה
אנושי;לקולוצמא/ורעבחיוהוא
יוצאת/לאושובמחייגת;ושוב

ברבורבחדר;נשארתלחופשי;
עמ' Iנפשי(ברבורחרישי"מפרפר;

15 (, 

 , 2003קרןהוצאתיזצקה,חרד:יוסי

עמ' 202

-מהגריםדמויותשלגלריה
רקעעל-הפליטה""שארית
הדמויותתל-אביב.שלשכונותיה

-ואחריםהגנבקובהשרה, Iג'קי-
לזמןקשרבחוסרמתאפיינות

להתאקלם.ובאי-יכולתולמקום
מאהנכהאלוהיםאכרכוך:מוטי
לעםספריהעוכ,רעםהוצאתאחזו,
עמ' 305 , 2003

תפקידוועםזהותועםמתמודדסמי

 •ואמןמאהבזוג,בן Iבעל Iבןכאב,
קשריועללשמורהצורךביןנעהוא
לחיים.זוגובןלביןוגרושתובנועם

דדאלראו•ש

זהב lדםגה,.ונךמע

שרתסמדר

 r:rזכ~ר~ת
 O '"ו•ש

גר•נברגצביאור•בשירת Oגי lעי

כרמלהוצאתהזמן,לזכררירו:
עמ' 62 , 2003

נלושואכזרי:;קצרניפגש"אנחנו
השולחןעלבגדים;נתלושבשר
מתוקה,חלהוישקמטים;סדין

 .) 16(עמ'פרודים"

המנהרה,סכאטו:ארנסטו

עםהוצאתניצן-קרן,טלמספרדית:
עמ' 182 , 2003אחרתפרוזהעוכר,

פבלוחואןשלוידויוחדש.תרגום
מדיהאתשהרגנודע,צייר Iקסטל

מלכהפולחןאשכנזי:ח.שאולהמכאןשיריםאותו,תשפריו:משח
הוצאתאשה,עלמסע-שחזרהעמ' 103 , 2003גולןירוןהוצאתלוהןל,
רוח / 1מדגסקרבאיתמידנושבת"רוח

שירדטרופיוגשםמערבית.צפונית

עכשיויורדבטננריב/אתמול
עדיףאולישעייףומי /בטמטב.
ומישישכב/מוטבשישבומישישב;

שישןמיכי / 1שיישןכדאישוכבשכבר

אתהלילה;בהמולתמתרגםכאן;
 1תמידנושבת(רוחהעטלפים"קולות

 .) 76עמ'

משהולנויקרהמחרחיים:ג.אסתי
ספריאחרונותיריעותהוצאתטוב,

עמ' 316 , 2003חמר

בנהעםבתיהשעורכתבר-מצווה,טיול

והתבצרותבריחהלמסעהופך Iאורי
ביןהקשרעלבצפת.-נופשבבית

כורחאימתעללשיגעון,אימהות
הפרידה.

עמ' 79 , 2003גוונים

נסיעותכרטיסייתבידמחזיקה"אני

שלנבכיואלומציצה /מנוקבת
אשתואתרואה:אניומהמשושה;

עודידוועלוחייו;ומכוניתווילדיו
מצביעה /אחרתוידעכבישניקוב

 .) 53(עמ'הבא"הניקובאלהלאה,

 , 2003כרמלהוצאתצי,ן,מזרחי:שי

עמ' 64

לידשלךהרכה"הרצועה .ראשוןספר
מרצפותביןהעדיןבקיפול /הכתף,
עיפרון;שרטוטבהאתן /השיש,

הזרועאדןשבין;ובתוואי Iבלשוני
פינהלי;אשייף Iהמותןלעיגול;
לי .Pאתלהניחאוכל;בהקטנה,
מקדים,(רישוםלהתכרבל"בנועם;

 .) 42עמ'

הוצאתהכי,תנזפיאיתן:אנוחםחלי
עמ' 64 , 2003כרמל
עםהראשון;הגשםלאחרהסכן;"ריח

צמריריףת /.נמהלהחגארוחתניחוח/

 /הגבעותאתמרפדתים;הענב
בחלון;עין /מעשן-פורעים.החנוקות

שמשון'עליך('פלישתיםבמרקע"עין
 .) 17עמ'

הוצאתקלות,אכורתרון:משח
קריאהסימןספריהמאוחר;הקיבוץ

עמ' 141 , 2003

חיים""רסיסישלקצריםסיפורים 13

גרפיההנירמןומעטהזיכרוןמןמעט-

הכותב.של

הוצאת ;סמלזאקסטרהשוחם:ליער
עמ' 188 , 2003כנרת

ושנוניםסאטירייםקצריםסיפורים

החוויהמצדהישראליהמצבעל
משפט,ביתיוגה,קורס-היומיומית

דייטבאיקאה,ביקורמשפחה, Iמוזיאון

שואחרים.פיגועבעת
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כוננתנוקונסקי
חורוביץאילן

[iJ זהמהתביןאזאורי'נהםבסקי'בוקראתקרא

להתפשט.

ואףמתבוקובסקישלי.בקרוןישבבוקובסקיצ'רלס

מהורהר'זאת.בכלאבלשלו'תמונהראיתילאפעם

 •ומסכןבידוועטניירדףעם
ריקה.דיחיתההרכבתשבינינו.המעברשלהשניבצדוישבהוא

עלהעטאתהניחהואמנהריה,ביציאהאותו.מחבקשאניהרגשתי

השולחן.

לעברונפנףהבוקובסקילידו.עברוהמשקאותהמזוןעגלתעםהבחור

לכתוב.והחלבעטשובאחזכלום,רוצהלאשהוא

כךוכלהפסקהללאלאט,כךכלשכותבמישהוראיתילאפעםאף

שםהמפרץ.לבעדככהיותר.עודאותוחיבקתיאח.דדףעלהרבה,

שובזהאתקראשכתב.מהאתלקרואוהחלהעטאתהניחהוא

בידו'העטאתלקחהואהדף,באמצעהיוכשעיניופעםוכלושוב

עגלתהגיעהשובמחיפה,ביציאהתיקן.לאמשהו.לתקןאםמתלבט

המשיךדבר.בשוםמעונייןשאינולהסימןהואוהמשקאות.המזון

השני.צדועללכתובוהחלהדףאתבמהירותהפךפתאום,לקרוא.

שעברנועדהקודם.בעמודמאשרויותרהפסקה.ללאאךאטיתכתיבה

פעםכלהופךלקרוא.החלושובהעטאתהניחהואשםעתלית.את

לפניהיהזהאםזוכרלאואניסוף.בליככההאחר.לצדוהדףאת

הסנדוויץאתכשגמרתיבדיוקאבללאחריה,קצתאויעקב,זכרון

בוקובסקי.ופחותמשוגעיותרנראההואלבכות.החלהואשלי,גבינה

לקחתיבאוניברסיטהכאלה.עללמדתיאותו.חיבקתיעדייןאבל

כךכלחיתההמרצהלא?"או"משוגעיםמפסיכולוגיה,בחירהקורס

לאפעםאףאבלאיתה,להתחילרציתיואינטלקטואלית.עדינה

אבלפרופסורה.קיבלההיאשניםכמהלפניהזדמנות.ליחיתה

מטירוףעליושומרותצפופות,כךכלוכתב,שכתבהרבותהמילים

כתב.שהואמהכלאתלמחוקוהחלהעטאתלקחהואואזמוחלט.

שולחנולפנייושבשהיהעגנון'שלשירהשלבסטהרדוקטורכמו

דברומחליףבציטטיןציטטיןומדביקומעתיקורושםומוחקוכותב

בנפרד'מחקהואמילהכלוהוא,שליהבוקרהיהזהלא,אבל .בדבר

כתמיםנמלאהדףשכלעדוחזור'הלוךוחזור'הלוךכעוסיםבקווים
בנימינה,לפניביניהם.וצריםלבניםרווחיםעםוזועפים,כחולים

והחללבכותהפסיקהואבו.מתבונןאותיוראהראשואתהריםהוא

הניירכשחבילתועוד.עודוכךלארבעואזלשנייםהדף.אתלקרוע

וקרעבנפרדדףפיסתכללקחהואלקריעה,מדיעבהחיתהבידו

והתבונןהרכבתפקחהגיעשסיים,איךקטנטנים.זעםלפתיתיאותה

שלשחמלתההבוקובסקי,לו.הלךשילך.לוסימנתישלו.בשולחן

ספק,ללאחיתה,עגנון'שלבסט,הרשלשירה,החולים,ביתאחות

כוסאתשלימהשולחןלקחפחד'איזההתרומם,אותו'מרגיעה

כימזל'הכחולים.הפתיתיםכלאתלתוכהוהכניסהריקההקפה

ירדתיאניהפתיתים.עםירדהואשםבנימינה,לתחנתהגענובדיוק

לקנותלחנות,נכנסתיעזריאלי.במרכזהסופית,בתחנהבתל-אביב,

ששישהאמרההמוכרתאבלבוויזה,לשלםביקשתיכתיבה.ובלוקעט

כדימדי'נמוךסכוםזהעשרה,ששאמרההיאבעצםשקלים,עשר

מטר.דכאלאליהתייחסהאבלהסכימה,היאבסוףבוויזה.לשלם

הזה,המטורףבקניוןמיותר'חלבכתםעםאספרסוששתיתיאחרי

הזכויותשלהדיןעורכיבמשרדלי'שחיתההפגישהאתביטלתי

שהתרחשהבוקובסקיאתולכתובלשחזרכילתחנה.וחזרתייוצרים,

שיותרוכמהרכבת.באותהחזרה,בנסיעהטובהכייהיהקודם,

אתלתאםבזמנו'שהצליחה,עדכיהשתגעה,שלהםהמזכירהמהר.

שאניידעתיברירה.ליחיתהלאלכולם.שהתאימווהשעההיום

היהזהתביני'מירבברכבת.ולכתוב,לחזורולכתוב,לחזורצריך

עליון.כוחעלשלכםבחוזיםכותביםתמידאתםגםצפוי.בלתי

כךכלסיפוריםלכםישאזבגללכם,מתבטלתכשהפגישהובכלל

שופט.להיותכדיאתכםשעזבליהושעבמיוחדאפשריים.בלתי

אתמשכללהזמןוכלבעולםהספריםכלאתשקראאורי'אבל

עליה,שמעתילאפעםשאףבירה,יזמיןשובכלפי'שלוהאכזריות

גידויתמיד'כמושאזמיןבבקבוק,בגולדסטארבבוזיביטמחבית,

אפסכותב.כשאנימתפשטלאבכללשאניהמיליון'בפעםלי'
פקחיםאותםיהיולאהפקחיםוגםלהתפשט!כברתתחילאחד'
אקנהלאהריואני'לבכות.סתםכזהדבראיןכיבכה,הואולמה

בזכותהיה.הואטעיםכךכלגבינה.סנדוויץבחזור'פעם,עוד

הסנדוויץכמוטעיםוקרעו.ומחקושכתבווההרבסטהבוקובסקי

לבקרכשבאתימהתיכון'שליחבררוביך'שלהאמאלישהכינה
והיאבביתהיהלאוהואטיסמקורסשעפתיאחריבבוקר'אותו

ידעהשהיאבגללהסוף,עדממשאיתהששכבתיהראשונהחיתה

אלוהיםרוביך'גב'אוהוהובטחון'ביולהחדיראותילהרגיעאיך
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אתליהכינההיאזהאחריחושבת.שאתממהיותראותךאוהב

הסנדוויץ.

שכבתי'במקוםהאחרת,המילהאתלכתובחוששלאאניואורי'
שלאמאזהמהיודעאתהההיא,המילההיהלאבאמתזהאזאבל

אותיהרגיעההיאכזו,מדריכהוכמולי,עמדלאבהתחלהחבר?!

בעצםאבלאיתה.שכבתיככהלאט,לאטוהכניסה,ולקחהונגעה

 •אותיזיינהכןהיאהיא'
שלבוכנהכמולדפוקומתחילבהנזכרהייתיהאחרות,עםכך'אחר

כמוזין'ואיזהנתניהאתעברנווכבראחת.פורמולהמכונית

עודאומרת,חיתהחם,עלאותנותפסושכמעטשלי'שהסטודנטית

המזוןשלוהבחורהפקחאזאבלדבר'שוםלכתובהצלחתילא
אזיזלאאניזבל'יאאתהמילמהתזדיין'לךהתחילו'והמשקאות

העגלהאתלךאזרוקאנייזיז,לאאניאמרהואבעצםהעגלה,את

 .אותךזזזייןאבימהקרון'
שכמוניאינטלקטשמהפעםפלטבתיכון'שהכרתישקישון'וכמו
והתחלתיקמתיאניגםככההאלה,הילידיםצווחותאתלשמועצריך

שלי'ההיאלחברהלפוצץשרציתיכמוהצורה,אתלהםלפוצץ

אבלשכבה,כתבתיאורי'בהתחלה,הזדיינה,שלנו'הסיפורשאחרי

שניעםלך?מתפשטמספיקאניהזדיינה,הזדיינההזדיינההנה,

שניכם,אתזזזייןאניפעם.אףזהעלדיברתיולאשלנו'ידידים

הברךאבלהידיים,אתליתופסיםזונה,בןהכוח,בכלבבטןטח,

שלהסנטרלתוךחזקמתרוממתהעצם,שלהקשההחלקעםשלי'

הצורה,אתלוזיינתישנפגשות,העצמותשתישלהזהוהפקקקהפקח

לאאניזונות,בניאותי'חונקיםאותי'חונקיםאבלנופל'והוא

אותיהורידוהקשרמכשיריעםהביטחוןבנימינה,בתחנתנושם.

אבללרכבת,מגיעמהבוקרהבוקובסקיוהנהאותי.והקיפולרציף

בעלשלוהעינייםמלאהיהראשושיערבוקובסקי.היהלאכברהוא

עקוםוקמטהחוטםוביןהפהביןחולקצרושפםקטןופיוטובמזג

ומחצהקמטיםלשלושהונסמךהרחבלמצחועדעיניומביןעולה
הואהשנייהובידוארוךסנדוויץהאחתבידוהרבסט.ממשבמצחו.

זרחוהאפורותשבלחייהשהנמשיםנחמדה,דווקאמישהי'חיבק

אותה,חיבקשהואוכמושירה.חיתהזו .ישןשבקירמסמריםכראשי

ניגשהואלבכות.והתחלתיאותימחבקגםשהואהרגשתיככה

האיומההרכבתואזאותי.שחררוהםאיתם.ודיברלביטחוןלרגע

 •סוף.סוףהרציף,עללבדונשארתילהנסעה
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הזההג'זו,ול
זכוכית,ניירעלחייםקניוק:יורם

עמ' 364 , 2003אחרונותידיעותהוצאת

קופסהטמונהביאליקשלהילדיםשיריבספר
כמעטלפצחמנסהקניוקשיורםקופסהשחורה,

ניירעלחייםשלוהחדשברומןשכתב.שורהבכל
הזאת.הקופסהאתמצטטאפילוהואזכוכית
פרחהחלון;"מןפרחים":"עציץלהקראביאליק
שם /-חבריוכל /יציץ.הגנההיום;כלעציץ;

כאן",עומדלבדו;הוא / 1בגן
יחזקובכךביאליק,בשיריהעצובשזהויגידקניוק
לאותוחיהמטאפורההואשלושהגיבורהתחושהאת

אךבאדמה,נוגעהואפרחאותוכמופרח-עציץ.

האמיתית.מהאדמהחלקאינהשכבראדמהזוהי
שנגזרויודעבהתרחשויותמביטהואפרחאותוכמו

 .שייךבדיוקלאהוא .המתבונןבעמדתלהיותעליו
יהודיםביןישראליהואשחורים.ביןלבןהוא

שנישק.לפניהרגהואאמריקאים.
זכוכיתניירעלחייםאתלקרואאפשרלכאורה,
למקוםמגיעפצועישראליחיילכוכבים.ביןכמסע
נילי Iלומנגןפוקרצ'ארליבחלומות.ונוגעאחר

בואולםבאותוישבוהוא Iאותומנשקתהולידיי
זוהיהאבוד.הכבודאתלעצמוהחזירסינטרהפונק
שבמקוםים,מאותוטיפהזוהיחלקית.רשימהכמובן
מזמןננטשהשלוהחוףועלאלכוהולבוזרםמים

הסודיוהשםיורקביוקראולעירהמציל.סוכת
ועמודה.סדוםהיהשלה
האופציהמוצעתבסתירה,חלילהולא Iזוקריאהמול
מערבולתשזוהיהיודעהגיבורשלפרח-עציץ,של

עללחרותכדיהחוףאלחייפלטהואמעטועוד
העולםאלוףהואקניוקבדידות.עלסיפורהחול
ולרגערבביופיאותהמתארהואהזאת.הדבידותשל

שלוהיחידהשהמלכותכנרקיסהעציץפרחנראה
מנסהלאהוא Iעצמועלמרחםלאהואהביצה.היא

באופציהבוחרהואלה.לאבצבעיםאותהלצבוע
המיםאתבקשיתללגוםבוחרהואמלכותית,הכמעט

תלמידלתלמיד.הופךהואבכך~יצה.אותהשל
באהבההבנתי"לאמצטט:ואנילמשל.אהבה,של
העובדתישראלארץשלהנוערבתנועתעודכי

מושר",אומוסבראושהואמשהוהיאשאהבההבנתי

מההקאדפייונעיביראויורקיובכימיםכמהאחרי

ילדים.כספרסוטרה
יקרעהואבחרבמנשקיהשלהאקורדיוןשאחריכמו
צ'ארלישללסקסופוןמקוםלפנותכדיהאוזנייםאת

בסופהגרגיראפילויישארלאהנגבמערבותפרקו;
הגיבוריגידיותרמאוחריורק.בניוהג'זמאורותשל
הצלפותשל"ההדאתלשמועצריךאמיתיבג'זכי

מרהיבה.הגדרהאיזההעבדים",בארניותהשוטים

תחושתשלובעיקראלאמוסיקה,אותהשלרקלא
שהסאונדהיודעהגיבורהזה,הנפלאבספרהגיבור

הכאבואחרי Iפעמיחדצלילהואההצלפהשל
הדםמןויסחוטהפהיבואהכתףעלהדםוסימני

מילהכלעלבשבועהלהעידשאפשרשירהזה
בו.שתהיה

המלחמה.מןהשבהגיבורשלבפציעהנפתחהספר

בארנייההתאדלתכאשרבפציעהמסתייםהספר
לתחבושתתחבושתביןאיה.שלהבוהןאתמוחצת
כדיויסקיבטיפותהעציץפרחאתהגיבורמשקה

החלוןאדןשביןהרווחאתלרגעממנולהשכיח
 •בגן.שם Iחבריולכל

ברחובנסיעה

אותושלוהביוגרפיה
רחוב

תרגוםמרצדס-כנץ'הילה:פאבל
פז'מירידבר:ואחריתהערותמפולנית,

עמ' 125 , 2003חרגולהוצאת

אדםהפולניהמשוררכותבהמכונית''ראיבשירו
פתאוםראיתי;המכוניתשלהקטן"בראיזגייבסקי:

שוכניםהגדוליםהדבריםבבובה;הקתדרלהשלגוש
דודתרגםהזההחדהשיראתלרגע",בקטנים;
שקראתיבשעהמחדשנסללושלווהשורות Iוייכפלו

כמוהילההילה.פאבלשלספרומרצדס-בנזאת
 1צידלמסעבמכוניתהנסיעהאתהופךבסקיזגיי

גםישהפיזילקילומטראז'מעברשבולמסע
אתבכוונהעוקףהילה .פילוסופיקילומטראז'

עםהזיכרון:עםלהתנגשכדיהתנועהתמרורי
הזיכרוןגםבמקרהלאשהוא Iהמשפחתיהזיכרון

 •-20הבמאהפוליןשלהקולקטיבי

ללמודהמנסההסופרביןאהבהסיפוראחדמצדזהו
שלימדהשלפנילנהיגה,המורהציבלהלביןנהיגה
הסופרגופה.אתלחשוףידעההגהלהחזיקאנשים
הטריטוריהמתוךבחומריםלבהאתלכבושמנסה
מכוניות,עללהמספרהואכלומר:מורה,אותהשל

תולדותאתנישקושגלגליהןהמכוניותעל
ועדמריחסבתאשלואןמהסיטוהחל Iמשפחתו

היויכולותאחרבסיפוראביו.שלהמרצדס-בנץ
להובילהשעמום,במגרשלחנותהאלההמכוניות

שלנובסיפור .וזהולמקום,ממקוםבעליהםאת
לאגזוז-ונותןהמנועמכסהאתהילהלהםפותח
סמלישל Iהומורשלרותחיםאדיםלפלוטהזמן
היסטוריה.שלרותחותטיפותשלובעיקרמעמד

תיאוריגדאנסק.ברחובותמתנהליםוהמורההתלמיד
שהואמרגישוהקוראלהפליא,מפורטיםהנסיעה

ושותףלרגעמציץשומע, Iהאחוריהמושבעליושב
שלהפיאטמהשיעורים,באחד .הדרךלתחבולות

"נשנק-כותבהוא-"המפלט"נתקעת,המורה
החוצההמכוניתמןלקפוץחייביםוהיינוונעצר'
תלולה,בעלייהמטריםכמהלאורךאותהולדחוף

התחילהוכשכברשמאלה,אחר-כךלפנותכדי
חייביםהיינוהדלק,לתחנתהכניסהמעללהתגלגל
 1שלומהצדאחדכלבו-זמנית,לתוכהלקפוץ

מההדלק,משאבתעדמנוע,בליבניוטרלולהגיע
הסיכויים",כלכנגדסימטריבדיוקלבצעשהצלחנו

אחריומידמדויק. Iמאודקולנועיתיאורכאןעד
ל"זוגהמורהואתאותוישווההילההפואטיקה.תבוא

הסודאתשמכיריםהקרח,עלאמנותייםמחליקים
המתמטיתהנוסחהאתהמקצוע,שלביותרהטמיר

הואבהמשךראי",כתמונתהמותאמתהתנועהשל
עלוידברפילוסופילמגרשהפעולהאתייקח

שמאלותחתונים,עליוניםביןקוסמי"שיווי-משקל
וואקום",אטומיםושתיקה,דיבורורוח,גוף Iוימין

ריק,דלקבמיכלהתחילהזההמסעכללהזכירכם,
ראשואתהתלמידיסבלרגע,תתרחקהמורהוכאשר
הגמישים"מצעדיהלהתפעלכדילוט,אשת"כמו
ונוי.

וסיפורהסבאסיפוריהסבתא,סיפורי Iכאמוראבל'
חתרניתבעיןמרופדלמורה,התלמידביןהאהבה

לתמרןהיודעלולייןהואהילהההיסטוריה.עליותר
ביןרחוב,אותושללביוגרפיהברחובהנסיעהבין

שלהצבאיתלביוגרפיההסבאשלהמכוניתסיפור
תצלומיםפעםמדישולףהואועו.דועודסבאאותו

בעלחסקלאדוןשלהצהובהטלאיאתלנוומזכיר
המכוניותמירוץעלמספרהואהצילום,חנות

 1וחבריוקרולסבאשערכוהפורח,הכדורבעקבות

ואיךשועלים,צידלהחליףשבאמירוץאותועל
אתהפרסמסכוםביותרמזמיןהיההמנצחהסבא

כאילו Iהמספרנותןזהגעברלמשקה.המפסידים
היום ...היוםכמו"לאלהגידלציבלהאגב,כבדרך

היהמישהוואםהכול'עללהרוויחרוצהאחדכל
היהלאהריח Iעצמושלוהחראאתלמכוררוצה
הצלפותעודכמובןוישזאת",מלעשותאישמונע
ללאמקומוניזםהמהלךמתחלףשבולמצב

וגםסופהגםבהשישברוחנכתבוהכולקומוניזם,
הואהילהשלומהתרס-בבזרב,הומורשלמשב
שמגיעיםואחרי Iממכרשבוהתודעהשזרםספר
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שהיהויודעתהעיןמכוניתנעצמתהאחרונה,לשורה
נפלא.מסעזה

ליאיןזאתובכלפולנית,יודעאינימשהו:ועוד
מעולה,תרגוםהואפזמירישלשתרגומהספק
לרגעולוהרגשתילאהזאתהנסיעהשבכלכיוון
 •שפה.שלמעצוראחד

סומקרוני

לאמת,בדומההקורבן,
יחסיענייןהוא

לשפתכנראה,בהתאם,ושוטפת,פשוטהמשובחת,
דרווישמחמודשלהשלישיספרוזהו .המקור
בשלושהמופיעע'נאיםחמזהשללעבריתבתרגום
 •הבא.לספרמצפהואניהאחרונות,השנים

שתלשמואל

~ 
~ -== 
~ן
~ 

יעקביגד

יודעיםכבראנחנו

מערבית: ,מצורמצבדרויש:מחמוד

אנדלוסהוצאתע'נאים,המזהמחמד
עמ' 95 , 2003

המיליםנכתבושעליושנישערבמעיןפותחהספר
המצורומקום.זמןהגדרתרמאללה": 2002"ינואר
בעקבותהפלסטיניות,העריםעלצה"לשהטיל

 .הטרורהתקפות
הספרבשירינכתבמאודמעטעודבות,שלמבחינה

ורוחההיא,בעתוהמלחמתיהפוליטיהמצבעל
בשירכברמסוימת.במרהאופטימיתהיאהשירים

הבאובשירהתקווה"את"מגדלדרווישהראשון
שנכתבהשורהאובלילינו"חושך"איןקובעהוא

מדליקיםערים;אויבנו"אפילוהומורשלברוח
מתחלפותהבאבשירהמרתפים":בחשכתאור;לנו

התנשאות:ואףביטחוןשלבביטויהאלההשורות
אויבנו;אתשנלמדעדייתמשךעודהזה"המצור
מפוארתערבית(שירההג'אהליה"משירתמבחר

הטרום-איסלאמית).מהתקופה
הכוכבורקכותריםללאמופיעיםהספרשירי

 .השירסיוםעלמעידהאחרונהלשורהשמתחת
הועסקת"קוהלת"מגילתאתדבעתימעליםהשירים

בנושאיבזה-שבתוך-זה,ופעמיםבזה-אחר-זה

בנילעיתיםקצרים,הספרשיריוהמוות.החיים
ליחכילה:אומר"הואלמשל:בלבד,שורותשתי
התהום"אני Iאליבואאומרת:והיאהתהום/סףעל

אינוהאחרים,הספרכשיריזה,שיר ;) 39<עמ'

להמשיךמוזמןשהקוראכךבנקודה,מסתיים
הזמן;הם"החייםנכתב:שלאמהאתאףולקרוא

 ,) 10<עמ'סופם"ושכחתראשיתם/זיכרוןשבין

אביאך Iשבמצורלחייםנתכווןהמשורראמנם,
שלוםבמצביגםזואמתלכלוללעצמיארשה

וחירות.

זמן"איןכמובביטוייםבלשונומשתעשעדרוויש

אלמלאלרוויה;בודדים"אנואו ) 13<עמ'לזמן"
כואבות:אמיתותויש ;) 30<עמ'בענן"הקשתביקורי

לחידלון;קיום;ביןהמרחקאתאומדים"חיילים
אתאורגדרוויש .) 15(עמ'הטנק"כוונתדרך

הפלסטיניתרקולאהכלליתהערביתהשתייכות
בצמרותהתומך"האוי :למשל Iכמו .המצורלמצב
כסאת"החומדים ;) 94<עמ'אנדלוסי"שיר

שלחלקםעלנריב;ו"לא ) 32<עמ'החליפות"
 1מוסרהטפתשלבסוג ,) 25<עמ'באדמה"השהידים

המקונןבתפקידהפעם-הישראליאלדרווישמדרב
"לוהיהודי:העםבניהשואהקרבנותבשם-

באמךנזכרהייתוהרהרת,הקרבן;בפניהתבוננת

באפשרותדןהואלדףמעבר ;) 27(עמ'הגז"בתא;
ערבינישואיכדיעדשיתוף,וחיישלוםשל

 ...מלידה]"[יהודייהבתממנושתלדויהודייה,
"מצבדפיאתהממלאיםוהמחנקהעצבלמרות
ןיא"ואםההומור.נעדרלאכאמור,הספרמצור",
עלוהלבעלקלהשתהיה /-משמחהמנוס

מסוימת:אופטימיותוגם ;) 26(עמ'המותניים!"

אנחנווכינהרה;וכלילהואנשגבהזה"הבוקר
הנפלאהשיר Iאו ;) 86<עמ'הנצח"שלאורחיו
החייליםבבקשה,"שקטבשלמותו:כאןשאביא
ששמעוהשירים/אתלשמועכזאתבשעהרוצים;

<עמ'בדמם"קפהכניחוחטרייםונשארו;השהידים

עלי"כתבתהאהבה:שיריאלהכלעלעולים .) 86
המצורכילי;היהונדמהשורות;עשריםהאהבה
"הואאו: ) 56<עמ' ...לאחורמטרעשריםנסוג;
 :אומרתהיא--- /?אוהבתאתפרחיםאיזהאומר

רחוק ...יותרורחוקואומרת:בתוכי;האורמוקדאל

 .) 58<עמ'יותר"רחוק ...יותר

הנפתחיםשיריםשישהמופיעיםהספרסוףלקראת

בתב"השהידהמתחילהשביעיוהשירב"השהיד"
היופיעלמתעלההשהידהשהיד";בתהשהידה
"בתולותאתמחפשלאהואהזה.העולםשבחיי
הרעיוןהלשון",ל"סלסולימאמיןואינוהנצח"

יתמציתבאופןמובעהאלההשיריםשמבטאים

מלמד"השהידבלבד:אחתשורהבןבשירביותר
בשורהוכן ;) 77<עמ'לחירותי"מחוץיופיאיןאותי:
 .) 83<עמ'יחסי"ענייןהואלאמת,בדומה Iבן"הקור

במילההפותחיםבתים-16במסתייםהספר
החלשלפניהחזק;התנצלות"השלום"השלום":

איפהבגינה:;לעבודללכת"השלום,בנשק";ממנו
פהיההשיר Iלטעמיהרך?";השתילאתניטע

כאןאביאאותו Iהאחרוןהשירהואשבספר

חורשדקבהנערעללקונן"השלום,בשלמותו:
 /כדור;ולאפצצהלאאשה,שלגומת-חןבלבו;

מיתרעלבאנו;חייומנגינתאתלשירהשלום,
השזור",השיבולת

אחורירקעואכד:שריףשעיצבהעטיפהגםיפה

מצבות.אבניועליופחותוכההכההבאפורופנימי
ולבנות.אפורותאותיותשעליו Iשחורקדמיורקע
לעבריתמערביתתרגםע'נאיםהמזהמחמד

להורי

וכ;כביםשמיםלרא;תרצית
• T : : • • - T : T • 

~ל:ר~~ןהס~ן~ה~ר
אחריםאנשיםעלחלמת
T : - T -:-ד • :-•• • 

~ק;מ;סיף. 1ק qןם ryן

ף 1:בס~י i?1:ב~ר;~ים~ין

 ,:בח;ל ת;ע~~ן:ב~זכלל 1מ
ל;ם nהבאשנשרפתם . : -: ... : .. -:-

 .היהלא 1מז.פפגד;ל
T ._. • TT 

רים 1למג 1בארהפחלשלגד;תיו
: T :• ---••• ;-• : • 

;;יריןלאי g ~~ןקץקי q ;,~ל
 r1w ~~~תת yי;ןי;rז ttןס~ךץ
נ;דדים.;לות nשללוהטבמרחב

: :• : T •• :• : • 

f אן, y ל~רןה ר~.ע~ ה~~;ב:ל
ב 1ש~נ;ו~םר;~ה י~~

 ,תזפריהלחםאלמתגעגעים
ד•- ·: ·:- ·: • : :- : •

ידעתםשנברמהל;מרנמנעים
 •::-: ד:•:-- •ד:•

יודעיםנבר 1אנחנגםו
: -;--: : T : • 

שקטערב

~ןים p: ם:~ן~יף 1~א
:p א, 1:בהל 1 ב:~~ ע~~ו;נך;~~ךגמו

ב 1ןשב 1ש ע~~~סזtל.םןקוןף
:p ;זמ~, :p ךח;קים~~ים

הגלים.ל 1מהגד;ליםבשד;ת
-T -: • --• 

f ך~ק,טךב~n כ~ 1;ב;תf ר
הרחובכפפתמיללל 1וחת

: T ;-•• : • -:ד

היה.לאדבר 1נאל
: • T T TT 

:בנלאן fה 9 ~~שוךק,תזכ 1ר
 yןי;ן~~ז:ייןן~נכה
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סחירבעולםחמלה

ידיעותהוצאת , 18כחול :אוליךדוד
עמ' 157 , 2003פרוזהסדרתאחרונות,

ופיוטיופישלפניניםלדלותמצליחאוליךדוד
אדםואהבתחמלהלצקתאפרורית,מציאותמתוך

הישגזהרגש.ומעקרמתפרססחיר'בעולם
הרוך.כחולבראשיתלסופרבמיוחדחשוב,ספרותי

אחרי ,אוליךשלהשניסיפוריוקובץהוא 18
 •-1999באורשראה ,וחמישישלישישלהבקרים

השולייםמןאנשיםהםאוליךשלסיפוריוגיבורי
מתוךהיורהמרוסיה,עולההחברה:שלהנידחים

שבאיןאחדאישערבי;בילדחושיםמערפלפחד
והופךתנועהאי'מאמץ'משלוחצראומרפסתלו

אחרישנגררתהחייםבאמצעאשהירק;לגןאותו
אוליךועוד.בגלילמפוקפקתלחופשת-כיףחברתה
באמצעותבחייהםוהחסרהריקעםאותםמעמת

יומםבשגרתחריגהלאאךקיצונית,סיטואציה
אוטרגי-העימותמעוגנים.הםשבהובמציאות

תודעה-עצמית,שללהבלחהמביא-טרגי-קומי
מעצמםשלהםהאינסופיבמילוטמהםהחומקת
ומכאבם.

-"ואדים"הואבקובץהמרגשיםהסיפוריםאחד
-המהגרשלעולמואתהמאירעולהשלמונולוג

שהגירהזהאלא-בישראלרקלאמרוסיה,רקלא
מפלט-הפיזיתוההגירהנפש,הלוךהיאאצלו

אשתוממנוכשהלכהמסוכסכת.מנפשאומלל
לאכברבישראל ...שחורהכול"היהבמוסקבה

שוםמרגישלאאפור.אני ...אפורהכולשחור.
קטן,"עירמעלות,חיתההראשונהתחנתודבר,"
אנשיםגדול,"עירתל-אביבואילוגם",אנשים
לא."

 18כמול
ארליןדוד

מזדמנותעבודותאחרינשרךלעוני'מתדרדרהוא
פיגועבמהלךערביילדשלבשוגגבהריגהומסתבך
שלו'הילדאתלומזכירביהערהילד .קטלני
גםילד'"ערביבמוסקבה.השאיראותוגרישה,
גרישהאפשראיךגרישה?שומרמיילד.גרישה

אבא?"בלי
לכפלבכירהפנויהמתוודעתהחיה','הרוחבסיפור
והרוחממנהבכירהפנויהדבורה,חברתהשלהפנים
סופרתדבורה,ופנויות].[פנוייםפו"פבחוגיהחיה

לאאךאחריםשלרגשותלתארהיודעתצללים
אינסופית,ועליצותחייםשמחתמפגינהשלה,את

שללבכישלה,הספורותהאמתבשעותהמתפוגגת
דווקאשייךבסיפורהתודעהרגעעצמיים.רחמים

לכאורה,התודעהחסרתהנגררת,החלשה,לדמות

מאושרתנראיתשהיא"ככלחברתה:עלהמעידה

 ~-י_צ_ח ____ ~ ______________רונ_י_ס_ומ_ק

 ~ 1 ~:,~~:;תי~~~וד
בילדותחבריםשלמותםעל

 ,ם:~ W ~~,זקי~יםב, 1ש~סם~~גשלאןע;לם
א;ל; /o ~לק.רחים~ינ;תז~ים,~זpצכלא~ף
מים, 1נגזמזש;ת 1הנטהשפרבגתינגחצר;ת ,כבראם

 • :·- :- ·:··- ••ד :-::ד •

יריםנ;תניםא; ,לי 1אמעגל'ע;שים
 •-ד • :-ד:- •

 • 1נ ry ~~ם ryזpמ;נ::ןי~ת ם~~קים Q~~זק

נגצללים.א;תםנחפשהבהזכר;ני'נג;א,
•: • TT ••-: T -:•ז

לאבהם,הגלומהההבטחהאתומגשימיםגדלים"היוגתה,שיערהילדים","אילו
שלהמצמררהזיכרוןמולמעטמחווירהזההמלומדהמשפטגאונים",אלאלנוהיו

ג'סטיס.רוכלו

שלההמרוחהפרצוףתמונתליחוזרתככה Iיותר

נס-פיקאסושלמציוראשהכמומהבוקר'
מתחילהסיפורמחדש."התחברושלהשהפנים
שרושמיםסתמיתודהמשפטבאותוומסתיים

המחשה-הפנסיוןשלהאורחיםבספרהמתארחים
שעוברבמהנחמדים"להיותמנסיםאנשיםכמהעד

 11באמת.עליהם

צוהרפותחים 18כחולהקובץמסיפורירבים
בדידותםאתהנושאיםאהבה,חשוכישללעולמם

הולכים,תמידוהםיילכד'באשרעודףמטעןכמו
מפלטלעודאפלולי'בברמפגשלעודבדרך:תמיד
המחפשים-הםגיבוריםבגליל.בצימררגעי

ההומוסקסואלים,המסדרים:מכלהמתמידים
הנואשהחיפוש .המזדקניםהצעירים,הסטרייטים,

והמפלטלעצמה,למטרהאצלםהופךאהבהאחרי
קשוחעולםזהכפייתי.יוםלסדר-הבדידותמן
אכזריים.ואומדניםחישוביםנוקשה,היררכיהשל

הצעיראךבצעיריםחושקהצעירההומוסקסואל
פסוליםמבוגריםהאלים."עםרק"שוכבהנחשק

זוגושבןמיטוב",ממשממשנראים"הםאםאלא
ומיבריאות,מטעמילמשכבפסולמאיידסמת

פסולברציפות,דקותמשלושיותראיתןשמדבר

דודבןעםלשכבכמו"זהקרבת-יתר,מחמת
ועוד.שלך",

לקשרשוועהאיזועולהאוליךשלהסיפוריםמן
ההיפךכלומר'-לדיבורלאכפתיות,אנושי'
ושארויושביואפלוליברשמזמניםממההגמור
 11אכפת,קצתלוהיהאםשמח"הייתיהצי.דשדות

אפשר"שאיהנחשק,הברמןעלהמספרמלין
אולבדיוצאשאתהלבשםהואאםאצלולדעת

קצתהיהלמישהואםשמחהייתי .מישהועם
הציידיםנותריםהצידמסעבסוףאכפת",

בתחילתו.משהיויותרופגועיםחבוליםוהניצודים
בחלקןהמצחיקותוהאומללויותהפרדוקסים

בחסד Iהכוללמרותשסופם,בסיפוריםמצטלבים
לעצמו.אולזולתואדםקרבתקרבה:של

סול"מלחמתהוא 18כחולסיפוריביןהחריג
עלומטורפתמצחיקהסאטירה-פופוביץ"'

ההנצחהמדיניותועלאמריקאיתורםשלגחמותיו
מעשיריפופובי,וץסולהביטחוני.הממסדשל

לאיזהבתרומהשמואתלהנציחרוצהוירג'יניה,
הטיילת,אתלומציעקולקטריחיוני.ציונימפעל
ערביםיותרממנהרואיםמסתייג:פופוביץ'אבל

לזכרלמוזיאוןלתרוםלומציעיםמיהודים.
ולאלמתיםשמואתשיתרוםלמהאבל Iחללינו
שמועלבשב"כבנייןלקרואההצעהגםלחיים?
שהואיידעולאחשאיותמרובהסף;עלנדחית
התרומהחמ"למבצעי.במשהוחושקהנדיבהתורם.
ראש Iהביטחוןשראתכוללנולדהלאשעוד

מתחילוהואסחוטים,בכיריםוארבעההשב"כ
קטןחיסולאיזהאולייצירתיים:רעיונותלהניב

תגמולפעולתאוליפופוביץ",'מבצעשייקרא

מומלץתעריפוןעם-מלחמה?לאולמה-גדולה
עלהשגותישהנכבדלתורםאבלאחת;לכל

ואם Iישראלמלחמותשלהטקטייםהמהלכים
מלחמהרוצההואכסף,הרבהכךכלשםכברהוא

אתמולידהזההמוחותסיעורהשפעה.וגםנכונה

10 
 281גליון



אתשמועלשיקראו"הוחלטיצירתי:הכיהפתרון
פתוח,"הכולעודשבההבאה,המלחמה

שכולוסיפורהואפופוביץ"'ש"מלחמתבטוחלא
בדיון.

הואאוליך:שלבכתיבתוומאופקצנועמשהויש
דברשוםאיןלשון'שלבפירואטיםמלהטטלא

 .ומעכשיומכאןהלקוחותשלו'בעלילותקיצובי
רגישה,והתבוננותדרוךקשבמתוךנכתבהכול

 •בקוראת.הזדהותומעוררתמעורבת

פזמירי

הצרצור'בעצם,מהו'

מצרצר?ומי

עברי-מילוןכשםקוראאבניאון:איתן
ומדעי:לשונייעוץוחזותי'נושאיעברי

 552 , 2003איתאבהוצאת ,אורייןיהודית

עמ'

להבשלהמושחזהצדהואידעתםלאאם-חףר~ה
המילה,אתלמצואוכדילחיתוך.המשמשהסכין

כליכמובן'הכוללת,המיליםבקבוצתלחפשהיש
במיוחד,קשהלאהדיור.בחטיבתהנמצאיםמטבח,

כן?לא
אלינומגיע-העבריהתזאורוסאבי-אבניאוןאיתן
וחזותי.נושאיחדש,עברי-עברימילוןעםהפעם
לעתנלוויםציוריםוגםממודרתוכןגםכלומר
הצורך.

חדשותמיליםשאוהבכמירבה,בהנאהעיינתי
אופירושיהןמחפשולעיתיםופירושן'וישנות

להשתעשעשעשויכמיוגםדיוקן,אוחליפותיהן,
לי'ידועהאחרתאוזושמילההגםבפירושים,

גמורים.בוריםואתם,אני'שבהםתחומיםשישאלא
וציוריםעמודיםמאותשכוללהזה,החדשהמילון
חטיבותמארבעיםפחותללאמחולקרבים,

גיאוגרפיה,ספרות,אמנות,למשל:נושאיות.
ועו.דועודזואולוגיהנצרות,יהדות,
אל"פ-איננהלמיליםוהגישה-ההגדרותשיטת

אינהולעיתיםהנושאים,דרךאםכיבי"תית,
היאש"אונומטופאה"לנונאמראםכל-כך.פשוטה
טבעייםצליליםשלחיקוימתוךשהתהוותהמילה
נחפשהאםתקתוק,רשרוש,זמזום,בקבוק,כגון:

נגדירוהאםהמילה?אתכךואחרהמהותאתקודם
הלשוןהלשון?אוהשפהעלמשהולדעתרצוננואת

החטיבה.שםהוא-

אבניאוןשלהחדששהמילוןלצייןברצוניזאת,עם
קודםמיועדהואלמדי.מסקרןואףמענייןהוא
המיליםאוצראתלשדרגהרוציםאלהלכללכל

חשובהואבדייקנות,זהבאוצרלהשתמששלהם,

לכלובכללתיכון'ולתלמידילסטודנטיםלמורים,

השלכותיה.ועלהעבריתשפתנואתהאוהביםאלה
וכיווןאפשר'איבכמעט-לא-כלוםפטוראבל

פניתיהספרות,הואהעיקריעיסוקוזהשעיתון

כמהלפניכםוהריושירהספרותלחטיבת

"דוגמיות".

"הכנסתהיאזוברייהובכן'-אינטרפולציה?מהי
הכניסושסופריםשינוייםזיוףליצירה,זרקטע

קודמים,"סופריםבדברי

זיה,ואילכללשאיננהאלוזיהבמילהתטעונאואל

-השתמעותאו 'ז~ך~משמעותהאלוזיהשהרי
אומפורשתלית,.מ~לו"התייחסותוכוונתה
ליצירהאולמאורע,למקום,לאדם,משתמעת
אחרת,"

(ומתעניין>שאוהבלמיזהעב-כרסמילון

גםהואומושגיםמיליםלחקרולרדתלהשתעשע
בהגדרה>בעניין'אלאברצף,(לאקריאהספר

ממנו.וללמודעימדלבלותבפירוששאפשרנעים,

• 
כן-שאולמשה

מיליםצעצועיללא

כחפציםשקופההתכוננותמור:דוד

עמ' 64 , 2002עקדהוצאתכהים,

מלאמורדודשלהראשוןספרואתהפותחהשיר
הואשלוהנושאכיאףטבע,שירזהאיןתמיהות.

אתהעין;אישוןבתוך"להכיל;אפשראיהים:
שלמה"כךהכל /המעגלית"התנועהואתהים"קו

שלו.
שיריםמספרכמצופהאהבה,שיריבאיםבהמשך'

 ,"ה"אתאתהמגלההחושך'מופיעבהם .ראשון
בצלו"לשכבאוהבים;ואני"שאתמיוחדחושךזהו
"כפותבוחושךצל),ישלחושךשגםידעתי(לא

היתקלות",ותהיהרגלי;כפות;אתיגלו;רגלייך

גםהיאהיתקלותאהבה;כמולידתאוידכלאחר
הכחול;"מצויהיכןהבא:ובשירהשיר.שם

"הנקודהזואוליהרגש",שלהמופנםהערטילאי;
הזה"הקווכןילדה":שוב;אתשבה /המפנימית

איזוכביכולישמצווארך":היורדהעורףשל
שקופה"התבוננותבעצםשהיא-בשיריםפרוזאיות

יששמו.אתלספרשנתןכשירכהים",בחפצים
דברישיופי;המילה"תחתחשיבה:וישהתבוננות

העולהחשיבותבעליהםוהסתמיהמקרימופשט".
ישב;כאן"מישהווהמיוחד:המכווןחשיבותעל

מהעיגוליותר;שלםשהואחלק;מאחריו;והשאיר
(עמ' " ...עולםבשם;מכנהשאתההזה;הדחוס;

39 (. 

חטיבהוהםלפרקיםמחולקיםאינםהספרשיר 60
גםשם.שירולכליחסיתקצריםהשיריםאחת.

מילים.צעצועילאאףחרוזים,איןקצרות,השורות
במקומה.גלויהיושבתטבעית,אבןכמומילהכל

אתבמשקלןתופסותבמיוחדהחשובותהמילים
אחת.מילהבתשורהויוצרותכולה,השורה
רעיוןאקוורלים.שלתערוכהלאולםדומההספר

הטבעיובסדרשבהםהצבעיםבמעברהואהציורים

שיריםאלהאיןהקירות.אתמקשטיםהםבו
אואנושיכוללמסראיןלאומיים,אואידיאיים
יפהשירכלפרטי-אישי.לאואףהיסטורי
הולךשאינובסגנוןהפשוטות,'במילותיוכשלעצמו
עצםמליצות.חסרתבפשטותונעבגדולות
עםובהזדהותההעדיניםבצבעיהמעניינתהמחשבה

 (ו:

~ -=== 
ן~
~ 

המשוררכינראהויומיומיים.ארצייםטבעגורמי

-הצפופים;התלם;רגבי"ביןלשכבמסוגלאכן
תחשובשלטאהעדלנשימתם",להפריע;מבלי-

 ,) 13(עמ'אבן"של"לגבפניואת

ואיןלזמןמעברוהואלמחברו'ראשוןספרזהו
תחושהכאןאיןנכתב.שניםכמהבמשךלדעת

ואנישבמגרה;שיריםמבחרמתוךלוקטושהשירים

 •אחריוהבאהספראתלקרואסקרןבהחלט

• 
שתלשמואל
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וויאגרהפווזאקאונים:חוסושלופוליטיתמעשיתהוראה
מאואסמרקו

,.,-..,_, ....... 

איתה,עובדשאניפסיכיאטריתופאה ~
11.J מפעלשלשנציגיםבאחרונהליסיפרה

הוסרקייםהנעריםביןשגםבפניהציינותרופות

חיתהלאהיוםשעדלוויאגרה,ולכןאונים,

גדולציבורעכשיוישלנוער'מיועדתכביכול
הישראלי.הנוערלקוחות:שלפוטנציאלי

המשמעותאתאונים""חוסרהביטויקיבלמתי

המילוןלדעת.קשהגברא?כוחחוסרשל
אבניאוןאיתןשלהמקראשלהאנציקלופדי

בצרפתיתתשובה.נותןלא ) 2003(איתאב,

 Bloch < 1308מאזמופיעה impotenceהמילה

Von Wartburg &, הלשוןשלאטימולוגימילון
הצרפתית).

קייםהיהלאאוניםשחוסראומרזהאיןכמובן'
בפרקפטרוניוסשלב"סאטיריקון" , 1308לפני

הלטיניתהמילהבכוח·:'קושישלאפיזודהיש 15
כוחוגםכוחגםשהיא , vis, vires, viriumהיא

אפיזודה-גבר ' virשלהשורשם rגברא:
טובה.ודיאטהקסםבאמצעות-וחוזרתשחולפת

הוא impotencyכ·אוניםחוסרשלהמושגאבל
יחסית.מודרני

האפיזודהפטרוניוס,שלבספרוכילצייןמעניין

האםלפתרונה.מגיעהאינהגבראכוחחוסרשל

ספק.איןבכךהוויאגרה?אתהכירלאפטרוניוס
הוויאגרה?אתלהכירלפטרוניוסהיהכדאיהאם
 .אפילוגדולספקספק,

וירגיליוסשל IIה-רועים><שירבבוקוליקה

שםמדוברלחלוף.ממהרתשאינהתשוקהמתוארת

לאלקסיס.קורידוןשלההומוסקסואליתאהבתועל

צייןלקאן>שלהסמינרים<עורךמילדג'ק·אלן

היטבלהדגיםשיכולהאהבהשזאתשלובקורס

האהבהעלבהרבהעוליםויציבותהשכוחהתשוקה,

 " Trahit sua quemqueההטרוסקסואלית.
" voluptas -וגם:שלו.התשוקהאחדלכל

"Torva leaena lupum sequitor, lupus ipse 

capellan; 

Florenten cytisum sequitor Iasciva capella, 

Te Corydon, o Alexi: trahit sua quemque 

voluptas" 

הזאב,אחרירודפת"הליבאה

העז'אחריהזאב

אחריקורידוןאתההתלתן'אחרילהוטההעז
 .)מ"מ(תרגום:שלו"התשוקהאחדלכלאלקסיס:
הואהאוניםשחוסר-1912בכתבפרוידזיגמונד

אתמגדיריםאםהגברים,אצלאוניברסליתו

החושיםתאוותביןההפרדהפיעלהאוניםחוסר

כלפיוהרכותהזונהכלפיהתשוקההרכות:ליבן
הרשמית.האשה

לפתורלהםתעזורלנעריםהוויארגההצעתהאם
בעזרתלפרקיצטרכואותההמבניתהבעיהאת

 ?היומיומיתהפואטיקהבעזרתהלשון?
היסטריה,שלבמקריםכיפרוידשלהדגשתולגבי

טועןמרכזי'תפקידמשחקהאבשלהאוניםחוסר
האוניםשחוסרמכךנובעשהדרבלקאןז'אק

כלומר'האחר.שללבקשהשמערבמשהומשמר
בלא-איכשהו'יודעתהיאכיסובלת,ההיסטרית

שאזהריקובעת,האחרשלתיבעתושאםמודע,

דרךמההיפנוזה?לצאתאיךמהופנטת.תהיההיא
תביעתתוךאלנספגשאינונכנע,שאינומשהו

שלמסופק"הלאה"איווינולדכך .האחר
שלאזורזהוהאונים.חוסרובמרכזו'ההיסטריה,

פרויד:שלהמטאפורהפיעלהטבע","שמירת
האוניברסלי.מולהטבעשמירת
הסובייקטיםאתשממקמתתרופההיאויארגה

"שמירתנגדהאוניברסלית:התביעהשלבמסלול
פיתחלאקאןדבר",אותו"כולםבעדהטבע",
מןשלוהנחתאיעללכתובכדי mמיוחלוגיקה

ה"כולם",אלהדחיפה
קרובהפרוזאק,עלאחדמילהנאמרהבהאבל

"תרופותהכותרתתחתהוויארגה,שלמשפחה

האושר",

של"הגדרות , III<אתיקה,כתבשפינוזה
האפקטים"):

"Tristitia actus est ... quo hominis agendi 

potentia minuitur, vel coercetur." 

מודחקתאומופחתתשבו ] ... [אקס,הנו"העצב

(תרגוםלפעול"אדםבןשל[און]הפוטנציה

 .)מ"מ

בעצבישכלומראקט,בעצברואהשפינוזה
נגדהפעולההיאשמהותהאישית,אחריות

לפעול.הפוטנציה
ביוני International Herald Tribune (22· 21ב·

 , FDAשה·כךעלחדשותיתידיעהמופיעה ) 2003

] Food and Drug Administration [, מזהירים

דיכאוניתהאנטיבתרופהלהשתמששאין
גבוהההסבירותבשלבנערים,בטיפול"פאקסיל"

בתרופהשטופלונוערבניבקרבלהתאדבויות
עשרה","טיפשבעבריתנקראהנעוריםגילזו.

העובדהאתדווקאמדגישהזההביטויאולי

 potentiaה·החלטות.שלקשהבתקופהשמדורב

הקטעאתלפענחהמאפשר 1Jה~יהוא-האון-
האושר","תרופותהחיים.שלהזההספציפי
 •לתמונה.בהירותמוסיפותלאכנראה,

 GIEPב·חברפסיכואנליטיקאי;רופאהואמאואסמרקו

האירופאיתהאסכולהשלישראלית(קבוצה

 .] NEW LACANIAN SCHOOL] NLSוב·בפסיכואנליזה)
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הסוףערשתקהזושהכפוי:יהודית
בסריעקב

~ 
~ -== 
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שלחראשונחאהבתוחיתחפוזננסקחזושח
עברתזאתעובדהשגיליתאחריאבלאביך.
פרשח,אלוהגעתדרךכברתמאודמחר

חייםסיפור-אליחשתגיעיחלמתלאשאולי
שליחשאלחחלאח.וכןציוניאידיאולוגי,

מחעובדחהפסידשלךבחייםחלקאיזחחיא
אביך,שלחראשונחאהבתואתשגילית

אחר?בענייןלעסוקממנוופנית

דבר'שוםהפסדתישלארקלאמבחינתי'-
מעשירותהכיהחוויותאחתחיתהשזואלא
הבטיובכלהזה,בספרהעיסוקבחיים,לישהיו

השכלתית,מחקרית,הזה.העיסוקשלהשונים
חוויהחיתהזוויצירתית,רגשית,רוחנית,

המון'למדתיהמילה.מובןבמלואטוטאלית
עםפנימיבאופןהמוןעבדתיהמון'הרגשתי

עםחיצוניבאופןהמוןעבדתיהזה,הסיפור

והערכייםהפוליטייםההבטיםעםהזה,הסיפור

והאחרים.שלו'הרומנטייםההבטיםעםשלו'
בענייןהחלטותכמההחלטתיההתחלהלמן

בצורהלאכתיבהתהיהשזוובהן'הספר'
יהיהשזהאלאביוגרפיות,כותביםשבההרגילה

תחומיםביותרעיסוקשמאפשרגרפיביורומן

מדויקת;תיעודיתבביוגרפיהאפשרימאשר

דמויות,בויהיוביוגרפי,שכרומןגםוהחלטתי

שלי'אבאשלהדמותתהיההדמויותואחת
עודושכלמלכתחילה,לכתוברציתישעליו

אומרת,זאת-זושהשללחייהמשיקיםחייו

בסיפור.הםגםיהיו-ונעוריוילדותותקופת
שם.נמצאוהוא

שהסיפורתחילהחשבתשאמרת,כפיאבל
עלכךכללאסיפורויצאאביך,עליחיח
שחיאומחזושחעלבעיקראלאשלך,אבא

כך?עללומרתרצימחמייצגת.
היהמהידעתיכברהכתיבהאתכשהתחלתי-

מאודמעטידעתיזושה;שלחייהסיפורסוף

ידעתיאבלחייהשלהשונותהתחנותעל
הסובייטיתהביוןברשתחיתההיאדרכהשבסוף

תוךמתהשהיאוידעתיהאדומה","התזמורת

ענייןולכןהזאת,ברשתתפקידהמילויכדי
מתחילתם,ממשחייהאתלחקורמאודאותי

לעסוקהגיעההיאאיךראשית-להביןכדי
פעלהשבמסגרתוהזה,מאודהמסוכןבתפקיד

עמדהשהיאגםידעתיאנטי-נאצית.כלוחמת
אי-אפשרשפשוטבצורההגסטפובחקירת

מאודאותיענייןיכול:אדםבכללאיךלהבין

היאאיךשאפשרכמהעדולהביןלהתחקותגם

שלה.הגבורהלעמידתלבסוףוהגיעהצמחה
צריךאלה,כלאתלהביןשכדיברורליוהיה

חייהתחנותאתולעבורמהתחלהלהתחיל

לינחשףבהן'לעבורוכשהתחלתיהשונות.
הראשוןבחלקיהודיםצעיריםשלשלםעולם
 •-20ההמאהשל

עלבעקיפיןשמעידהשאלחאותךאשאל
חלוציםקבוצתבאח .חספרשלחשיבותו

אתלבנותשליחותעםמודעות,עםארצח,
עםמסוים,מסוגכמדינהישראלארץ

אפילוסוציאליסטית,תפיסת-עולם
וחםציוניםוחםונח,כמירחאנרכיסטית

חלקבבדבדאבלישראל.ארץאתבונים
מנוג,דכמעטלגמרי,אחרלצדעובריםמחם

היישובעלמאוסהמפלגהלפק"פ,מצטרפים
על-שנרדפתמפלגההארצישראלי,היחרדי

משלמיםשםחבריםהבריטי,השלטוןידי
איך .רץמחאובגירושיםבבתי-סוחרבחייהם,

חזח?המעברכלאתמסבירהאת

עצמישאנימכיווןטבעי'מאודזהבעיני-

מכירה'ואניהצעירהשומרשלשנימדורחניכה
הדורבידיחונכתיאניאישי".מ"ידעלכןזאת
איךיודעתואנישלי'ההוריםדורזושה,של

השומרדעתי'ולפי .הצעירבשומרחונכנו
ביןשילובאיזשהוהיהההםהימיםשלהצעיר

תנועהחיתהזולמעשהוציונות.קומוניזם
בעיקרממנושנבדלהלקומוניזם,מאודקרובה
חשבההיאאומרת,זאתהציונות,שלבנושא

ומחריפהההולכתהיהודית,לבעיהשהפתרון

בארץליהודיםמדינהבהקמתהואבאירופה,

אחרתארץשלשוםמכיווןשלהם,ההיסטורית
הקומוניסטיםואילוללכת.ירצולאהיהודים

הבעיהשלכזהלפתרוןסיכוישאיןחשבו
בהשישוארץארץבכלתיפתרוהיאהיהודית,

ויגשימומהפכהשםתהיהכאשריהודים,

הערכיםואתהפוליטיותהתפיסותאתבמציאות

ובאי-בשוויוןדגלוהיתרשביןהקומוניסטיים,

וכדומה:לגזעגזעלדת,דתלעם,עםביןהפליה

+-
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שםתיפתר ,קומוניסטימשטריהיהכאשר ,ואז

כךשעללינראההיהודית.הבעיהממילאגם
הצעירהשומרביןהעיקריתהמחלוקתחיתה
הצעירהשומראנשי ,עכשיוהקומוניסטים.לבין
ומקימיםכחלוציםארצהעוליםוהםציוניםהם

הואמגליםשהםהדבריםואחדקיבוצים.כאן
שהםבכךאחוזבמאהמוגשםהציונישהנושא

וחייםהקיבוצים,אתומקימיםארצהעולים
הלאה,וכןשלםובשוויוןשלםבשיתוףבהם

וכאשראם ,כולוהיהודילעםבסיסומכינים

מוגשםהציוניהצדלכאן.לבואוירצהיוכל

בתנועהאותםשלימדוכמו ,במלואובאמת

הדבראתמגשימיםהם .האמינושהםוכמו

תרבותיתמסורתעםארץעזבושבשבילו

והםאמידים;מבתיםבאומהםוחלקארוכה,

מאודבאופןהנהבאווזהכלאתעזבו
אותהמגשימיםשהםמטרהלמען ,אידיאליסטי

אם ,הקומוניסטיהצדכלזה,לעומתבחייהם.

האידיאהשלהצדכל ,כךלולקרואאפשר

כלביןשוויוןשלהכלל-אנושית,החברתית

חברהשלהקיבוצים,בתוךרקולאבני-האדם
עשיריםומדוכאים,מדכאיםבהשאיןאנושית

ויש ,השניחשבוןעלחילאואחדועניים,

אחדשניםהרבהבמשךהיהשזהעמים,אחוות

"עלשלהכותרתמעלהסיסמהמחלקי
מוגשםאינוהזהשהצדנוכחיםהםהמשמר",

מאודבאופןמוגשםהואולפעמים ,אחוזבמאה
באחתבתחילהזאתגיליתיבעייתי.ומאודחלקי

הקיבוציםמחנהתחנת-זושהבחייהתחנות

התיישבהארצה,-1925בעלתההיאבעפולה.

שלה,הגרעיןעםיחדבעפולההקיבוציםבמחנה

נוכחתהיאושםהעמק,משמראתייסדשלימים
העיר-בויושבתשהיאשהיישובראשוןדבר

יישובהוא-שנהבאותהשנוסדהעפולה,

בשםערביכפרעליהשישבאדמהעלשהוקם
גדוללאפנדישייכותהיושאדמותיואל-פולה,

אנשיבארץ.ישבלאשאפילוסורסוק,בשם

האדמותאתקנתהוהקק"לאריסיםהיוהכפר
לאריסים,פיצוייםששילמהובין ,האפנדימידי

כללא(אניחלופיותאדמותלהםשהציעהבין

הםזאת>מבחינהאיתםקרהמהזוכרתכך

וכאןיושבת.היאושםשלהם.מהכפרהושלכו

הסכסוךשלבהתחלותישירבאופןנתקלתהיא
קיבלולאאל-פולהערבייכיהיהודי-ערבי.

ואיזהאםיודעתלאאניהזה.הדבראתטוב
יודעתכןאניאבללהם,הוצעופיצויים

עדותביניהןעפולה,בארכיוןשקראתימעדויות

האדמהבחריששהשתתףהאנשיםאחדשל
מספרוהוא ,האפנדימידישנרכשהאחרי

החורשים,עלאבניםזרקואל-פולהשערביי

קנייתשלהזההאקטלכלהתנגדוובהחלט

ולאחד ,מהכפרנישולםושלעיבדושהםהאדמה

ירהוהואאקדחהיהבחריששעסקוהיהודים

אנישהתנגדו.האלההערביםאחדאתוהרג

 ,צדקואלה-לשאלהעכשיולהיכנסרוצהלא
צעיריםהמאודהחלוציםאבל ,צדקואלה

מאודעדייןהןשלהםשהאמיתותהאלה,

להכילמאודעדייןלהםהיהושקשהמוחלטות,

ואלהצודקיםאלה ,ולהגידפנימיותסתירות

לנואיןאבלעוולאפילואוליונעשהצודקים
להסתדריכלולאהאלהמהאנשיםחלקברירה.

לאגםואלהלא!ואמרוהאלההסתירותעם

כאןוהיישובשהארץהיחידותהסתירותהיו

נוספות.היובפניהם.הציבו

טרפדלאופולד

מהכלכטהור,אזנתפסעדייןוהקומוניזם
לאעדייןיותרמאוחרשניםלרעתשלמדנו

 .ידועחיה

הגשמתהיהלאמבחינתםהקומוניזם-

כלעםבברה"מ,אותושראינוכפיהקומוניזם

הםאידיאה.היההואאלא ,שלוההסתאבות

במציאות.שםקורהמהבדיוקידעולא

שניםהתחילובברה"מהמשמעותייםוהטיהורים

יותר.מאוחר

מארץיוצאתקומוניסטיםשלהזאתהקבוצה
כזאת,ביוןרשתלהקיםהחלטהעםישראל

יותר?מאוחרנפלחזושהחלטהאו
הזמיןטרפדכקבוצה.הארץאתעזבולאהם-

שהקים:הארגוןלהנהגתלהצטרףזושהאת

בוטל,כשהארגוןיותרומאוחר"איחוד",החזית

וככזולפק"פ,הצטרפההיאהבריטים,ידיעל
מגרשיםהיוכי ,בארץרבזמןלהישאריכלהלא

ואשתווטרפדשמוליקשלהוהחברהיאאותם.

לאאבלזמןבאותובערךלפריזהגיעולובה
החברתייםהקשריםבנפרד.אלאכקבוצה

 • 1930השניםעלמדובראבל ,נשמרוביניהם

באמצערקהוקמההאדומהוהתזמורת , 1932

רשתהקמתעלאזחשבולאשהםכך , 1938

המהגריםביןפעלוכןהםזאתלעומת, .ביון

נפריז.השמאלייםהיהודים

"התזמורתלהקמתחיוזמחנולדהאיךטכנית,
עםודיברממוסקבהשליחבאהארומה"?

טרפדעםדיברשחראאוזושח,ועםטרפד

החבורה?אתהרכיבוטרפד

עברוואשתוטרפד-1932בכך.ולאכךלא-

לבלגיה.עברהוזושהלמוסקבה
-1936בבספר.בהרחבהמתוארתלכךהסיבה

הסובייטיהצבאיהביוןידיעלטרפדנשלח
אשתועםעברהואשבשלההפרשהאתלבדוק

מילאטרפדלבריסל.עברהוזושהלמוסקבה
הסובייטיוהביוןיתרה,בהצלחהשליחותואת

ביוןיכולותבעלאיששהואכנראההבין

בינתייםהתעצםבגרמניהיוצאות-מגדר-הרגיל.

ב"מייןשלוגרמהשהפרו ,היטלרשלשלטונו

הכוונותכללושישהיהשברור-קמפף"
שלוהשמדהמזרחהפלישהחיתה-להגשימה

אזהיהלסובייטיםהיהודים.ושלהבולשביזם

הריגולרשתאתלחדשחייביםשהםברור

קשהשנפגעהאירופה,במערבהסובייטית

לנוכחחיוניתושחיתה ,-30השנותבטיהורי

האיוםולנוכח ,היטלרשלהמתחזקהאיום

זה-בקיומומאודאזהאמיןשסטליןהמדומה
שלעיקריתאויבתבהשראהבריטניה,של

הצבאיהביוןראשעל-ידיהוזמןטרפדברה"מ.
אתכבסיסבחרהואזו.רשתלהקיםהסובייטי

אתשםלהקיםהחל 1938ובאמצע ,בריסל

הרשת.

הארומה"?"התזמורתהשםאתלרשתנתןמי
אתלהעבירהתחילוכשהסובייטיםהגרמנים.-

הסובייטיותהמשלחותבאמצעותלאהמידע

משדרים,על-ידיאלאאירופה,בערי

כךלשםהקישובמורס,ששידרוהאלחוטנים

על-לפיכךכונוהםהמשדרים.מפתחותעל
השתייכושהםוהיות"פסנתרנים",הגרמניםידי

בפיהםהרשתכונתה"האדומה",לברה"מ
האדומה","התזמורת

לתמונה?נכנסהזושחאיך
היההואהרשת,אתלהקיםהתחילכשטרפד-

שיוכלאנשיםשלקטןלגרעיןכלקודםזקוק
היכולתעלעצומות,בעינייםעליהםלסמוך
המסירותעלשלהם,האינטליגנציהעלשלהם,
שלהם,הכוחעלשלהם,הנאמנותעלשלהם,

פנהוהואמחתרת,בעבודתשלהםהניסיוןועל

בארץ"איחוד"מתנועתעודמחבריוכמהאלאז
מדוברובבלגיה.בצרפתאזשנמצאו ,ישראל

זושה.חיתהמהםשאחתאנשים,בארבעה

ביוןקציניכמה-הרשתהורחבהבהמשך

הצבאשלהביוןממרכזאליהנשלחוסובייטים

מקומייםאנשיםגםוהצטרפובמוסקבה,האדום
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בסך-פעלה.שבהןהארצותמחמשאחתבכל
איש,-300כטרפדלדבריברשתהיוהכול

יהודים.היומהםשכרבע

עללמוסקבהשידרהכברחרשת-1938ב
"ברברוסח"?תוכנית

לההיושידרה.לאעדייןהיא-1938בלא. •
העבירההיאהמידעואתמשדרים,מאודמעט

האירופיות.בבירותהסובייטיותהמשלחותדרך

שהועברהמידעהיהמהמסופרלאבספרים
הצבאיהביוןשלוהארכיון ,-1938בלמוסקבה
להשיגהצלחתיהיום.עדסגורהסובייטי

תעודותכמהשלרקהעתקיםבגרמניהממישהו

כלשהיבדרךהשיגשהואזושה,אתשמזכירות

מידעכברישבספריםאופןבכלממוסקבה.

כיבושמאזלמוסקבההעבירהשהרשתמהעל
פרוץמאזמכןולאחר ,-1940באירופהמערב

 1940ביולי . 1941 •בגרמניה-רוסיהמלחמת

לפלישהמעשיתתוכניתלהיטלרכברחיתה
להגיעהתחילורגעמאותווכמעטלברה"מ,

רקלאולסטלין'למוסקבהכךעלידיעות
המודיעיןסוגימכלאלאהאדומהמהתזמורת

לרשותם.שעמדו

ביפן?סובייטימרגלחיה
זווגה.כן.-

פלישהעלהודעותבמקבילשלחגחדור
לברח"מ?הגרמניםשלקרבה

הגיעומזווגהחשוב.מאודסוכןהיההואנכון.-

מדיפלומטיםידיעות,הגיעומטרפדידיעות,

מארה"באפילוידיעות,הגיעוסובייטים

שלמודיעיןמאנשיידיעות,הגיעוומאנגליה
סטליןאלהגיעועברמכלידיעות,הגיעוהקג"ב

לאוסטליןלפלוש,מתכווןשהיטלרידיעות

התאיםלאזהכיזה,אתלקבלגלמסוהיה

שזאתלחשובהעדיףוהואשלו'לקונספציה
גרמנית,פרובוקציהושזאתבריטיתפרובוקציה

להכיןחייבשהואבכךלהודותשלאובלבד
וזאתמתקרבת,לפלישהמידשלוהצבאאת

עקבכךכלנחלשהסובייטישהצבאמפני

עדשלו'מפקדיםאלפיעשרותשלטיהורים
עםלהתמודדשיוכלהאמיןלאשסטלין

קיבלהואדברשלבסופו , 1942לפניהוורמאכט

עלאחריםממקורותוגםמטרפדגםידיעות

ברגעאז,ואפילוהפלישה,שלהמדויקהמועד
שלהן.באמיתותכפרהואהזה,אחרוןהלגמרי

ב-נמצאיםאנחנו

לברה"מ.פלשהגרמניהצבא 1941ביוני-22ב •

ואז?

אמנםהצבאשנקרא.מה"אסון-טבע"היהואז

פוזננסקחזושח

שנתןהאישאבלזאת.בכלהתכונןאיכשהו

סטלין'היהבברה"מבלעדיבאופןההוראותאת
להתכונןחד-משמעיותהוראותנתןלאוהוא

 .מחרלהתרחשעומדתהיאכאילולפלישה
כאלףהקרקעעלחיסלוהגרמניםהראשוןוביום

עדמהצפוןופלשוהסובייטים,שלמטוסים
בחילואחר-כךנוראיתבהפצצהקודםהדרום,

גרמניםחייליםמיליוןמשלושהלמעלהשל

ורומנים,איטלקיםחילותועוד
עצומהבמהירותהתקדמווהם

השמידוובדרךמוסקבה,לעבר
 'אתוהשמידוהיהודיםאת

ושבווהרגוהקומיסארים,

כפריםושרפוחיילים,מיליוני

טוטאלי'באופןהארץאתוהרסו
ההשמדההתחילהאזולמעשה

לפניעודכיאירופה,יהודישל

בעריםיהודיםהרגוהםכן

נכנסוכשהםאבל .שכבשו

גרתפלוכברהקימוהםלרוסיה

יהודים.להשמדתמיוחדות

שהואמהימנות,מאודידיעותלנוומעבירשקול
אתהמכאןבריטית.לפרובוקציההפעםנתפס

עבודתעלכללבדרךחשבהואמהמבין

שלחו'שהםהמברקיםהואאחרמקורהתזמורת.

גרמניהשלהצבאייםהתחומיםבכלשעוסקים
מופיעאלהמברקיםשלמזערימבחרהנאצית.

זושה.עלבספר

בתוךהאנשיםשלהיחסיםחיומה
התזמורת?

בלגיהשוויץ,פניעלפרושהחיתההתזמורת-

הארצותמחמשאחתבכלוגרמניה.הולנדצרפת
מפקדהיהוטרפדהענףשלמקומימפקדהיה

הבלגית,הרשתמפקדהיהסגנוהרשת.כלשל

בשם-מופיעהואבספריםגורביץ',אנטולי

סופוועדהסיפורמתחילתקנט.שלוהכיסוי
ישראלמארץחבריועםטרפדשליחסיוהיו

עםמוחלט:אמוןיחסייוצאים-מן-הכלל'
מיכאילבעיות.לוהיוהסובייטיםהקצינים

נעדראבלכאלחוטןמצויןתפקדמקארוב
אהבהואחשאית.לפעילותהכרחיותתכונות
נשיםאהבהטובים,החייםאתאהבלבלות,

אמיץ'ומאודחביבאישהיהאבלומכוניות,
ונחקרהגסטפולידידברשלבסופווכשנפל

~ 
~ 
~ 

~1 ~ 

הארומההתזמורתעשתהמה

זו?בתקופה

מכיבושהחלכן'לפניעוד-
הגרמניםבידיהמערביתאירופה

ברורהיהלטרפד , 1940באמצע

בריטניה,לאהואשהאויב

מאמציכלאתריכזוהואגרמניה,הואהאויב

ידיעותוהעבירגרמניה,כלפישלוהביון

לפעילותשנגעאפשריתחוםכלעללמוסקבה
הגרמנית.הצבאית

משמאלשנייהזושה,בבריסל'

משם?המשובחיהמה

ביוני-22שבההודעהאתשלחכשהואלמשל,-

חיתה:סטליןתגובתלפלוש,עומדיםהגרמנים

אישכללבדרךשהואטרפד'עלמתפלאאבי

דבר.שוםלהםגילהלאחייתית,בצורה

הואאףתפקדקאמי'דודהשני'האלחוטן
וכשנתפסביון'לתפקידיהיטבהתאיםמצוין'
הבעייתידבר.גילהלאכמקארובהואגםועונה,

החייםממנעמיהשתכרהואקנט.היהביניהם

הואאמיד'סוחרשלמסווהתחתהאירופים.
עםשםהתקשרהואחדרים, 27שלבוילהחי

סוכןהיההואזאתעם .פארחייחיווהםאשה

 ...שהתאעדהיטב,ותפקדומוכשרמיומןמאוד
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קנט

על- 1941בדצמברנתפסהרשתשלהראשון

למרסיילעבורלוהורהטרפדאזהגרמנים.ידי
ולהמשיךצרפתשלהחופשיבאזורשחיתה
תירוציםלומצאהואאבלמשם.לפעול

יריבותכנראהחיתהמאז.לפעולחדלולמעשה

התחרהקנט .לטרפדקנטביןמאודקשה
אותו'לרשתמאודשמחכנראהוחיהבטרפד
ספקבליטרפד .עליוקשהביקורתלווחיתה

עליוכותבהואחזה,הטיפוסאתאהבלא

כותביםאחריםוגםשלו'בספרקשיםדברים
שהואכנראההאלח;הקשיםהדבריםאתעליו

עדיין'חייהואאגב,בעייתי;מאודטיפוסחיה

בפטרבורג.איתרנפגשתיואני

סיפר?חראומה

אםלדבר'ענייןלושחיהמהעלדיברהוא-
קצתגםממנולשמועזאתבכלהצלחתיכי
בעיקרדיברהואלשמוע.רציתישאנימהעל

טרפדאתוהשמיץטרפד'עםשלוהיריבותעל
הרגשהליחיתההזמןוכלצורח,ובכלדרךבכל

עליושכתבומהאתמעצמופורקפשוטשהוא
 .לטרפדזהאתומעבירבספרים

פעילותהעלואחר-כךזושחעלקצתספרי
במחתרת.

בספר.לקרואיותרכדאיחייהסיפוראת-

נוערתנועתחייה:תחנותאתרקאזכיר

החלוציתההתיישבותהתחלתבפולין'חלוצית

בארץהקומוניסטיתהמפלגהישראל'בארץ
במערבשמאלייםיהודיםמהגריםישראל'
האדומה.והתזמורתאירופה,

שאחריזהבתזמורתפעילותהאתשצייןמה

אי-בבת-אחתרוסיה,גרמניהמלחמתשפרצה

דרךהמידעאתלהעביריותרחיהאפשר

לרוסיה.חזרוכולןכיהסובייטיותהמשלחות

שידור.על-ידיחיתהשנשארההיחידהוחדרך

תפרוץלאשהמלחמההעריךשסטליןחיותאבל
דאגולאאנשיושנח-שנתיים,כעבוראלא

מצבונוצרמשדרים.במספיקחרשתאתלצייד

השידורתאחודשיםכמהשבמשךקפקאי'ממש

העצוםהמידעכלאתששידריחידחכמעט

מבריסלשפעלתאחיהאספח,הזאתשחרשת
אליוהצטרפהזושח , 1941ביוניהחל

ריטה,בית,עקרתהכולבסךבווחיובאוקטובר.
שהתחלפווקאמימקארובחאלחוטניםשני

פוזננסקח.זושח-יחידהוצפניתביניהם,

אלחוטניםשחיואנשיםשניאצלבארץביררתי
מכשיריםעםועבדושלנוהשחרורבמלחמת

משדר'לאתריוכלושלאשכדיאמרוחםדומים.
דקות.מעשריםיותרלאברציפותלשדרעליו

עודואולימאוקטוברהחלשידרזושהשלהתא

המידעכילילה.כלבלילה,שעותחמשקודם,
מוסקבה ' 41בנובמבר-דצמברכיחיוני.חיה

אתמכותרת.חיתהולנינגרדליפולעמדה

לשדרצריךלתא,יקרהמהענייןלאמוסקבה

התאוכךשעות.חמשישדרואזשעות,חמש

הגרמנים.על-ידיונתפסאותר

קאמידוד

מקארובמיכאל

התזמורת?קץחיהזח

התזמורתהקץ.התחלתחיתהזאתלא.-
עדחודשים,עשראחדעודלפעולהמשיכה

נוספים.וחבריםקנטואחריונתפסשטרפד

מעט.ידעההיאאבלודיברה,מידנשברהריטה

חכירההיאגםוהצופןאתגםהמון'ידעהזושח

ופרופרולז'ילאמרטרפדחרשת.בכיריאת

חיתהחרשתדיברהזושהשאילולי'אמר
ודודהיאהסוף.עדשתקהזושחאבלנופלת.

חגסטפובידיעונומקארובומיכאילקאמי
ולאהסוףעדשתקוושלושתםחייתיתבצורה

במהיביןהספראתשיקראמי .דברגילו

גיבוריםחיוושחםעמדו'האלחהאנשים
רשתותלעבוד.המשיכההתזמורתאמיתיים.

שידורתאיהקימווחםקיימותחיוהאיסוף

האדוםלצבאמידעלהעבירוהמשיכוחלופיים,

שנח.כמעטעוד

הואשהסיפורזהלהוסיףעודלישחשובמה

רקלאפוזננסקח.זושחשלמלאחייםסיפור
הריגולפעילותשלהצדרקולאחאידיאיהצד
ואהבותיה;ונעוריהילדותהסיפוראלאשלח,

אנשיםמעטלאוחיואוהבת,אשהחיתההיא

שלחוהחברותשלחוהעבודהאותה;שאהבו

לאזההתחלנה,שבחםוהטבעהחייםונופי

נכתבוהוא .גרפיביורומןאלאגרפיהביו
דבר'לכלכרומןשמסופרסיפורבוישכקולד',

תעודות,אותנטיים,מכתביםבושמשולבים

שכתוביםהקטעיםוגםמשיחות,ציטוטים

ממוסמכים,למעשהחםיפה,כספרותכרומן'
להתרחש.יכלולפחותהתרחשו'לאואם

כסיפוראלאריגולכסיפורלאאותוכתבתי
חיים.

עולהמחאיריאית-פוליטיתמבחינה
שסיפרת?הזחמהסיפור

שחןשאלותלמחשבהמעלהכנראהזה-
תחילתנושאכמוהיום,עדלנורלוונטיות

נכוןהיהלאוהאםהיהודי-ערבי'הסכסוך
השאלהבכללאומלכתחילה.אחרתלהתחיל

מהעלחושבתאניאםחיים.אדםבניאיךשל

-הישראליתמהספרותבחלקהיוםשקורח
מאודפרטי'מאודבאביהזאתההצטמצמות

והייתיאגוצנטרימאודמוגבל'מאודמותחם,

חיואיךלעומתאגואיסטי'מאודאפילואומרת
המאהבראשיתצעיריםאנשיםשלמסויםציבור

ובעיניהעולם.חיהשלחםשהאניאנשים ,-20ח

ואפילוחשוביותרוחרבהמענייןיותרחרבהזה

בעצמירקלהתעסקמאשרככה,לחיותמוסרי
שלי'המינייםובחייםשליהחומרייםובחיים

לשאלהמעמידזהקיים.לאכאילוהיתרוכל

לחיותעשוייםאדםחייכמהעדבעצם

יכוליםחםכמהועדומוגבליםמצומצמים
אתגםבתוכםולכלולועשיריםפתוחיםלחיות
יותרנכוןאואני-אני'להגיד:דיהאםהזולת.
 .אביהואהזולתגם :להגיד
לכך'שקשורנאציתהאנטיהלחימהענייןוקיים
ומעבראחרים.ודבריםהאנושיתהגבורהועניין

חשובליחיהבגללם,אוהאלח,הדבריםלכל

פוזננסקחזושחלנושחיתהשידעו'מאודעד
לחיותתתחילוהיאאותהיכירוהספרושדרך

 •האנשים.בלבבות
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סקרהחנה

משעולאגישלבשיריההאני""מרחבעל

ביאליק,מוסדוחשרים,מברחמשעול:אגי
עמ' 456 , 2003 ,המאוחדהקיבוץהוצאת

מקום.לשוםנוסעתלא
מהקשרילעקורמכדירעועהאני

במצבה,להתמידשואפתשביוהעצלות
המוכרבמרחבהולשכוןלהמשיך

ערבלפנות
המדרגהעל

שבעכשהדמיון

כברנחותהציידותועיני

ראשיבגומחות

 ) 171עמ'עצים',והלאהעצים('בין

-אלהמצביםשנישלבהתמזגותםמאמיןאני
עיןלמראיתהסותרים

מציאות-במעיןוגלגולםוהמציאות,החלוםשל
-על"מציאותמוחלטת,

 ) 1924הסוריאליסטי","המניפסט ·ברטון(אנודה

משיריהברביםהדוברתשלהקיומיתהחוויה

המוקדמים,בקבציםבמיוחד ,משעולאגישל
וסביבהביתביןמתמידניגודיםבמתחנעה

 ,ממשיפיזיבמרחבשמעוגניםחקלאית,כפרית
מתקייםכולושכל ,חלופילמרחבמעוףלבין

חוויהזווהחלומות.ההזיה ,הדמיוןברשות

ליקיצהערותביןקיומיתבדואליותהמלווה

לביןעולםשלגופובין ,לשיגעוןשפיותובין
נינוחותשלמוכרמרחבביןעולם.שלאורו

בלתימרחבלביןומגוננתמאורגנתיציבה,

מומסמרחב-וחוקיםגבולותנטול ,נזילידוע,
שמותלשנותהדוברתיכולהשבווממים

לאינסוף.וצבעיםצורותוזהויות,
ביתי ,ריאליסטימרחבהואהמוכרהמרחב

 .ובטוחקבועלקשרמפתההואוככזה ,ואינטימי
-האנושיקיומהאתבוחשהשהדוברתאלא
המלווהקיום .וחסרחלקיכקיום ,והרוחניהפיזי

וחיפושגעגוערעב,וכמיהה,צמאבתחושת

אהובי;אתמחפשתאניתמיד"תמידתמידי:

חלמתי',('למהאותומחפשתאניליכשישגם

מהותיאךמוגדרבלתיחסר-החלל ,) 110עמ'

ההפלגהוכאשה.כאדםכוליותהבתחושתמאוד

המחוזותואלהמרחביםאלהדמיונית
 ,החסראתוהממלאיםהחלקיאתהמשלימים
שירתהאת .השירבאמצעותרקאפשרית

לאשה-לאדם-משעולאגיאפוא,כותבת,

מלטף;לאהנפלטלאדם"שירהחלקי
שם,(ראההיום"חלומותאלהלילהמחלומות

 .) 173עמ'החלקי',לאדם'שיר

,נפשיגופנישהואתמידיחסראותולמלאכדי

מראות,שלמניפהפותחתהיאכאחת,ורוחני

שלאחרתהשתקפותמחזירהמהןאחתשכל

וכמוסים,גלוייםומאווייםמשאלותשלזהות,

לכדליותחובריםכולםשכלוסיוטים,פחדים

חידומם,אובייקטים,מתיקההיא"האני",

המרחבשלהמקובליםההקשריםמןוצומח
וחלומידמיונימרחבאלאותםומעבירההמוכר

מקבליםצורה,ולובשיםצורהפושטיםהםשבו

השלכותבעלותומטונימיותסמליותמשמעויות
שלורב-הפניםהזהויותמפוצלהנפשילעולמה

הדוברתהתפצלותה.דמויותושלהדוברת
אינסופיתהוויהבתוךאלהמראותעםמתלכדת

הסוריאליסטיתההוויהועל-מקום.על-זמןשל

שלהתחומיםהתכתבאמצעותמעוצבת

זה.שללתחומוזהוהחלוםהערותהיקיצה,

אגימקדישהשירתהאתהמזיניםלחלומות
כיספקאיןהחלומות"."מחברתאתמשעול

ואףלשיריה,חומריםמספקיםהחלומות

בהבדליםלהבחיןאיןהפואטייםבהיבטים
שהםכפיהחלומותלביןהשירהביןבולטים

מוצאתשהמשוררתאףעלבמחברת,נמסרים
שהבדלקצריםהקדמהבדברילהבהירלנכון

חלוםשיריביןמהותיהבדל"ישקייםאכןזה

השירים ,) 242<עמ'חלום"עלשיריםלבין

לכתיבהנאמניםהחלומות"ב"מחברת
 ...רביםאךשכלתנית,עובדהשטרםהאוטומטית
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לז'אנרמאודקרוביםהשוניםבקבציםמהשירים

שלהריתמיתבזרימהוהןבתמטיקההןזה,

מןגולשיםוסינסתזיותאימז'יםמסירתה.
ומטאפורותדימוייםהמופשט,אלהממשי

החלוםעלהשירגםהשגור.ממובנםמופקעים
פואטיקהמעצביםהחלוםשירוגם

באמצעותהשפיותאתהבוחנתסוריאליסטית
השיגעון.

בכמהונוכחשרויוהנפשיהפיזיהמרחביםמתח

פיזייםמרחבייםבמסמניםביןהשיריםמקבצי

וסמליים.מטאפורייםאובייקטיםבבחירתובין

הפותחהחורף'כל'ואניבשירלדוגמה,כך
העולםאתהאשהחווהושנינו""בניהקובץאת

פתוחספקתריסים,מוגףספקלחלון'מבעד
החורףכל"ואנידמיונה:בתריסימוגףאך

לחלקהמשיכוותריסיהקיץ'וכלבחלוןעמדתי
ההוויהולרוחב".ישריםלפסיםהעולםאת

מבעדהעולםאתהחווה"האני",שלהנפשית
שתישביןניגודיםבמתחמאופיינתלחלון'

שוכןשבוהפיזיהמרחבביןהנעותמטאפורות

מתוךמיילליםהרטוביםשחתולי"ואניהגוף

חוטיעל ... "הפנימיתהבערהלביןבשרי"

 ,) 9<עמיזורמת"אניבהםהחשמל

אלהחלקיהאדםשלהמרחבמגבולותהפריצה
"האני"בפיצולכרוךשלוהכוליותמרחב

חיים)ובעלי<עופותלמהויותלדמויות,

אתלבחוןמאפשרזהפיצולשונות.ולזהויות
הגופני"האני"שלשוניםחלקיםגםכמוהעולם

ומנקודת-ראותמפרספקטיבותוהנפשי

המרחביםאתלחברמאפשרהפיצולמגוונות.

והחלום.הדמיוןעםהמציאותואת
"האשהאתמשלימהדמותכלהתמטי'ההבטמן

הפואטי'ההבטמןהאחרת.שבדמותהחלקית"
לזהזההמתייחסיםשוניםקולותשומעיםאנו

בהרמוניהראשון'בגוףלדוברתושניהם
לסירוגין.ובדיסונאנס

"בניהפותחבקובץבניהיאהדמויותאחת

מפוקחת,אךילדותיתראותמנקודתושנינו",

משמימיםחייםהמנהליםבאנשיםבניצופה

הקיוםאתניםישמאפיובשגרהבסדרועצובים,

מסדרוהלילה; ... "המוכרבמרחבוהמעיקהצר

להם".עושההוא/סדרבתיהם,במגרותאותם

אותםלהושיעיכולהילדותיהאגדותדמיוןרק

החוצה;ומושכיםברחובותעוברים"וענקים

 .) 10<עמיקומה"אחרקומהאחרקומה

שמשליםוהכנועהילדותיהחלקאתמייצגתבני

הנינוחיםאךהפסיביים,השגרהחייעם

המגשימיםחייםעקרת-הבית,שלוהמגוננים

במיטתי;"בלילהאמהמשאלתאתלמעשה

הצדעללשכבמשאלתך:;אתמגשימהאני

המוקדשהשירים(מחזורמקופלות"רגלייםעם
עצמהכשהיאבבגרותה,גם .) 261עמילאם,

מצליחהאינההיאואם,אישאשתכבר

משעוליאג

מתגוננתעובריתכניעותמאותהלהשתחרר
וכנועחדרך'בפינתצהובחתול"מקופלת,

למרותבעיני",שהצטברהירוקכךכל

מסעיריםחייםלחוותכמהההבשלהשנשיותה

מתגעגעתאני"לפעמיםאחריםבמרחבים

נכנעתהיאלנמרים",הגדולים,לג'ונגלים

אםגםהמוכר'שבמרחבהבטוחהלנינוחות
פינתשלהמצומצםבמרחבלהתמקםפירושה
חדרך"בפינתלךלהיותבחרתי"אךהחדר

הזולכניעות ,) 11עמיצהוב',חתול('מקופלת

וחווייתבדידותניכור'שלקשהתחושהמתלווה
וצרותהנפשיתהמצוקההעולם.מידיהינטשות
הזרהבאמצעותמובעותוהנפשיהפיזיהמרחב

לא/אישהלילה.באמצעחבילה"בניקיצונית

 .) 11עמיחבילה'('בניהכלובי"קרבהאליבוא

ולתוךמתוךמהדהדתוהריחוקהבדידותתחושת

מכירה"אינניהאםושלשלההעולמותזרות
מכירהלאאתגם /האמתאתלומראםאותך;

המוקדשהשיריםמחזוראתהפותח(השיראותי

 .) 259עמילאם,

מלינההיאהדוברתשלהאחרתהזהות

מלינה,חתול".של"סריסהבקובץהמשוגעת

שמאפייןלקונפליקטמודעתהבוגרת,האשה

היא"מהשלההנשיתהמרחביתהחוויהאת

לכובעהמתחתהגרהרוח,שלאשהמבקשת

השיגעוןבאמצעותרק ,) 13<עמיפטרייה"כמו

משמע>תרתי-(רוחהרוחשלהאשהיכולה

כובעשלהמגונןאךהצרמהמרחבלהשתחרר
שלוזהויותמרחביםלשללולפרוץהפטרייה

קיומהאתחווההיאההזויבמרחבאחרות.נשים

מתגלגלתחתוליים","לילותשלפרוותםבתוך
בתוךאשה"ראיתיציפוראשהשלבדמותה

הרוחבתוךפורחתחגה,גדולהציפורכמוהרוח

מתוךכורעותאפלוליותשערותיהומתוך

גםההזויהסוריאליזם .) 13<עמישערותיה"

('ליליותהליליותשירתאתלשמועלהמאפשר
המנועהשירה ,) 14עמ'שירים'להלשירבאות

עלשחונכההכפריתמעקרת-הבית

שביןההבדליםאתהמקבעיםהסטריאוטיפים
הדעתניתליליתלביןוהממושמעתהצנועהחוה

ביןלהפגישמנסההחלוםשירגםוהמפתה.

ביןבבתמסתו .מרלין"אביהדמויותשתי

כוס ...קוקטיילבמסיבתהאחריםההלומים
עשןמעלהפומיתהאחת,בידישמפניה

עלישמצביעהסדרןלחדרשנכנסעד ...בשנייה

התרנגולות'"של'האשהמלגלג:בקולומכריז
שוכחיםלאהחלוםבממלכתגם ,) 244<עמי

קולם.אתלהשמיעוהסדרהצניעותכללי
עלמהשירמלינהגםהחלום,משירמוליךכמו

היאאותההמציאותמןהדמותגםוהחלום
שלושתן-מלינה"אותי"כשרואה-מייצגת

הואלמציאות.תחליףאינושהחלוםיודעות

הדהודאלאאינושהשירכפישלו'הדהודרק
עופותצדיה"ומשניהמימוששללכמיהה

אתבמקהלה:;ומדקלמיםעומדים;גדולים

 .) 16<עמיהדהוד"את ,הדהוד

היספגותמלינהחווההסוריאליסטיבמעוף
בועהכמו"וכולנוומרחקיםגבהיםשלבמרחב

גבוהה,תכלתבתוךונושמיםעפיםעכשיו'
שחונכהמיברם, ;) 16<עמ'העולם"מןהרחק

מהמעוףאימהעדנחרדתעוברית,לתנועה
צונחותפשוטצונחות,היואחרות"ציפורים

המקוםכן,על ,) 17 'מע(" ...מיםאוהרבאיזה

המציאותמאימתובטוחמגונןלהשנראההיחיד
הממשיתהמציאותוממצוקותהסוריאליסטית

-בחזרההכולאת"ורוצההאימהיהרחםהוא
אמי'רחםלתוךרחמי'לתוךילדיאתלקפל
<עמי 11-האינסופיהיםלתוךחרטה,שלברגע

לקשרמחוברשלההשחרורקונפליקט ,) 18
מכל"אבלאמהעםלהשהיההאמביוולנטי
הניידכמואליך;חוזרתאניהמקומות;

 .) 263עמי(שם,למט~ן"

ראליסלוודורושלמגריטרנהשלבציוריםכמו
ובזמןנזילבמרחבלהתמזגהדוברתמבקשת

איבריאתומפרקתזהויותיהאתמפצלתנזיל'
כלעלמוותגוזרתוגםחייםמעניקהגופה,

במדרוןמתגלגל"ראשיעצמאיתכישותאיבר

 ) 13<עמיאחרים"גופיםעללחלוםהולך ,גופי

("השפלהבנבוט"הכרותראשיאת"רצחתי

במציאות .) 118עמי'וידוי',הפנימית",

המשיכהחוקימתהפכיםהסוריאליסטית
אדמהלחברהדימויובכוחהפיזיקלייםוהכבידה

באמצעכךלנועומדים"ואנחנולשמים
כמולרקיע/מרקיעבתכלת;נספגיםהשמים;

אתקרעה"הרוח ,) 12<עמיבגבעולמים
לתוךנשרוהןזואחרבזו-מעלינוציפורניו
 .) 21<עמיהשמים"

18 
 281גליון



ונטולהנזילמוכר'והלאהרחוקבמרחבדווקא
מרגיעהוהסדר'גירןהחיהגרוויטציה,חוקי

ורוחהגופהילידתדמותה,בתאתהדוברת

אותךימצאולאכבר'דימלינהשקט"שקט

עכשיושקטהצומח,בעשבלךשכבי .כאן
נוזפתהיאבעתבה ,) 23<עמ'לכוכבים"מתחת

השיגעוןמחוזותאלאותהשהרחיקהעלבה
בגללך /מלינה,מתוכילצאתצריכההיית"לא

בהמולהאחרי;ורדפומעצםעליםניתקו
 ,) 23<עמ'מרשרשת"

שכןמתוכהלצאתחיתהחייבתשמלינהאלא
שלמהותיוחלקבאישיותהנוסףחשובפןהיא

שלדמותהקשורההמוכרלמרחבכוליותה.
ובמטעהכפריתבהוויההנטועהעקרת-הבית

"רינתאפילוזופסטורליתבסביבהמטע>.(יומן

בטבע ,) 36<עמ'עוין"רעשהיאהציפורים

דמיוןבלאומדוד'מסודרצפויהכולהמבוית,

מרחפת"במטעוצורותזהויותלהחליףשיאפשר
שלהדמיוןחוסרעלחושב;ללאמחשבה;

שלהאינסופיתעצבותו/בעיתו.הכלהטבע;

אפרסמוןאף /האחת.הברירהעלבוןהמעגל;
 ,' 2'ברקטורשם,(ראהמלפפון"יצמיחלא

מתוכהלצאתאפוא,חייבת,מלינה ,) 181עמ'

השקט,אתשמפרהאחרהקולאתלהשמיעכדי
לאפשרהאחרות,הפניםאתגםלהראות

חייבתמלינהקיומיים.מרחביםשלברירות

המשיכהחוקיאתלשנותכדימתוכהלצאת
הפסטורלילטבערקלאהאדמה,אתשמחברים

גםאלאאותה,שסובבמדיוהמסודרהשקט
בודד"אישולמוותלמחנקלמועקה,לבדידות,

מתוךאליבאהואתמידיודעת; /-אנימה

קטנהאדמהכללנשום,ליוקשהאדמה/איזו

'גרוויטציה',ובשיר ,) 19<עמ'לוחצת," ,עליו
אני"לרגעאביהגסיסתאתהמתארהמוות
מותי;עםיושבתאניולרגעאביעםיושבת

המתחיל;המתפורראבידרךאיתיהמתיידד

אשראתולעפרלרוח;אשראתלרוחלהחזיר

 ,) 235עמ'שם,(ראהלעפר"

המכרבלהמוכרלמרחבמחוברתהדוברת
אינטגרליחלקשהואעקרת-הבית,שלוהמפנק
מהותבתוךבהיפרמסתובבת"אניממהותה

 , 76עמ'גם,ראה 142<עמ'שלי"עקרת-הבית

הריקתחושתאףעל ,) 178 , 174 , 105

בהנוסךשהואוהמוותהמחנקוהשיממון'

מתערסליםמפוקפקים/כהשחיינו"אנחנו
לנונוח ] ... [סופנו;אלהמובילהבדרךברוך

כלרעיםחיינו /והאופף.הלוטהזהבערפל
יותרהרבה"אני ,) 54<עמ'הכללית"בהתנהלות

היאכןעל ,) 118<עמ'נראית"שאניממהמתה

ההזיההחלום,הדמיון'במחוזותגםלנועחייבת
המכחולהנפש,שלהמכחולשהםוהשיגעון
רקהפנימית.הבערהאתוהכותבהמצייר

לשמים,אדמהלחבריכולההיאבאמצעותם

צרותאתלפרוץוזהויות,צורותולהחליףלפרק
ולהתמוססוהקבועהיציבאתלמוססהמרחב,

לפריצתהכרחיותאלהאפשרויותבאינסוף.

ותנאיםקיומהשלהמצומצמיםהגבולות

חיוניתהרחבההאני","להרחבתהכרחיים

הכרחיהמוכרשהמרחבכפיהשפיות,לשמירת

לחבראחדבצעד"יכולתיולאיזוןלהגנה

להשאיר;החושיםומכל / ...לשמיםאדמה/

שלוחתמשוש;אותוהשיר;חושאתרק

להשמיןלי;נחוץזהגעבראבל / ...שפיות
עםראשועגלתפשוטההכפר;בקצהבשקט

פקסימיליה",("יונתהקוביה"משחקישאר;

 ,) 83עמ''פישוק',

בסביבתההחייםהיצוריםמכלבכדי'לא
בשירתהלשלבמשעולאגימרבההכפרית,

אתהמקיףמהטבעכחלקגם-הציפוראת

במשמעותבעיקראךהיומיומי'קיומה

שלובקונוטציותהנפש""ציפורהמטאפורית

משתלבתהמעוף,לאיזוןומרחב.חופשמעוף,
בחוששיודעתהזיקיתגםבשירים

עצמהאתולהתאיםלהסתגלאינסטינקטיבי

צבעיה.החלפתבאמצעותהמשתנה,לסביבתה

הסמלייםמהמוטיביםהןוהזיקיתהציפור
לביןהחופשיהמעוףביןהאיזוןאתהמייצגים

המסתגל.הקיום

"האני",כדליותשלהמרחביתהקיומיתההוויה

ביטויהמוצאותרבותמניאחת.r.ימהשהיא

והייחודיתהמורכבתהרגישה,שירתהבמכלול

המראותאתעינינולנגדמעלהמשעול'אגישל
דליהשלמשיריהבכמההאימפרסיוניסטיים

אור','כתמי'תמונה',הזהב',('תפוחרביקוביץ

והמראותהקולותואתועוד),'כישופים'

(במיוחדפלאת'סילביהשלשירתןבמכלול

לשלושהשיר-נשים'שלושוכןבקובץאדיאל
לעיוןהראויההשוואה-דולךויונהקולות')

עצמו.בפני

הייחודואותנטיותההשפעהשחירותספקאין

ראוימקוםמשעולאגישללשירתהיםמקב

שקולהשכן'כללאהשירה,שלהספריםבארון
הסגוליותבאיכויותיומעשירמשוררתכאשה
הנשיםשלהמובחרתהקאמריתהתזמורתאת

 •המשוררות.
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אחתאשהשלספרותיסלון
גנוסריאירח

לבביתרותעל

וכשרוןדעתרבתאשהלבבית,ותiנ
 ,-2003בלעולמההלכהכתיבה,

תקופותברובאחרת,אוזו"בצורה

בעריכה,בתרגום,עסקתיבי.דעט'החזקתיחיי

סופרת.הייתילאמעולםספרותית.בביקורת

לכתובמסוגלתואיניעיתונאי'שלבתאני
זיכרונותחוברתזו",("מחברת , ...סיפור"

המשפחהעבורוהודפסהשנכתבהאינטימית

ציטוטיםאחרת,צויןלאאם , 1985והידידים,

הרשימה).לאורךהפזוריםהםזומחוברת

סותרותעוקבות,תצפיתנקודותשלוש

הרוחניתהביוגרפיהאתמאפיינותומשלימות,

נעותהתצפיתנקודותשלושלבבית.רותשל

בןאבא,בביתשספגההאינטנסיבימהעולם

לוחם,ופובליציסטנודעעיתונאיכ"ץ'ציון
<בזמניהצאריתברוסיההמהפכהטרםשבשנות

היהודיםכלפיולשוויוןלליברליזםהמאבק
"הזמן",עורךהיהברוסיה),לרעההמופלים

ואחרבפטרוגרדחשיבות,רביומיעבריעיתון

מדגישההיאאותהזו'ראשונהמזוויתבווילנה.
שלבת"אניספרותי:הביוגרפיבפתיחגם

האשההארצישראלית,רותפנתהעיתונאי",

פק"פאלהקוטבי'העולםאלהצעירה,
לעצמהאימצהאותועולםהקומוניסטית

לתל-הארץ'אל .ישראלבארץצעירהכבחורה
רביעית,בעלייההמשפחהעםהגיעהאביב,

לשתיםעשרהאחתשביןבגיל,כשהיא-1929ב

לפניהוריעםעזבתיאירופה"אתעשרה.
 ,] 31/2זו/[מחברתעשרה"שתיםלישמלאו

('עיתון ...עשרה"אחתבגיללארץ"כשעליתי
ולימודיההוריםביתאחרי ,) 266גליון ,' 77

כ"ץלביתרותחיתהאביב,בתלספרבית

מכריםאומריםעזבה,'אותונעןבקיבוץכשנה

ערבית",לעבודההיחס"בגללימים,מאותם

אינןמהמשוםבארץהראשונות"השנים

זוכרתאניזאתלעומת ...בזיכרונישמורות
שנהאחריאליוכשחזרתי ...הביתאתהיטב

 11בירושלים.שניםכמהואחריבקיבוץ

הביתלקומוניזם.נמשכתיימים,באותם"אני'
מעולםאך-למהדריןציוניביתהיההורי][בית
בביתאחת.הערהאפילוהורימפישמעתילא

דרךלחיפושיבזלזולהתייחסולאשלנו

השלטוןבימיוכאשר'גיים.אידיאולווללבטים
בתואנתבירושליםפעםנאסרתיהבריטי'

שחיאבי' ...מידלימיניאבאהתייצבשווא,
שלאחריה,ובשניםהמהפכהבתופתברוסיה

ובפרטשהקומוניסטים,בלבובטוחהיה

זיכרונותיהאגב ," ...להתפכחעתידיםהיהודים,

שמאסרהלכךעקיפההוכחהמקבליםאנואלה,
אזלהיותהקשורהצעירה,הפעילהרות,של

קומוניסטית.

המפלגהאדומים,רותךשמואלשלהיסודבספר
 , 1948-1919ישראלבארזומוניסםית pה

בספרהאינפורמציהפעמים.כמהרותנזכרת

<לביתלבביתרותב"עדויותגםמסתייעת
ביןמפצלתהעדיםורשימתהואיל ,")ץ"כ

רותכיאציין"פריפריה",לבין"קומוניסטים"
כ"ץ"רותהקומוניסטים.רשימתעםנמנית

עלמופקדתשחיתהלבבית>בז'וזה<לימים
שהתפלגהקבוצהב'האמת'",הנוערענייני

"לאמיתואליה.שבהואחרמפק"פיותרמאוחר

מונוליטיתפק"פ'"חיתהרותךמוסיףדבר"של
מןמשקיףבעינימשנראהפחותשיעורלאין
 ,) 420-418א<דומים,הצד"

העולםמלחמתבראשית ,-40השנותבראשית

"מרכזתבתפקידבפק"פשמשהרותהשנייה,

כבלתיזהמתפקידהשהודחהעדהנוער",

עמ'תשנ"א,רותך'שמואלא<דומיםאמינה.
פק"פ,שללדרכה"טבעית"חיתהההדחה ,) 374

וכדומה.בגידהבהאשמותמשופעתשחיתה

נקודתפיתחהיותרהמאוחרותהשניםבמהלך
בוגרתממעורבת,יותרמתבוננתתצפית,

פוליטייםמחייםמכווןריחוקתוךומפוכחת,

נקודתהספרות.במעגליוכתיבהאינטנסיביים,

לכללבאהמתבונן'הומניזםזו'מיוחדתתצפית
בתרגומיה,גםבעיתונות,בטוריהגםביטוי

ומהלכתובספריםאילועלבבחירתהגם

עליהם.לאמור
בז'וז'ה,לחנוך-40השנותבתחילתנישאהרות

בקופתועבדמיקרוביולוגהזמןבמהלךשהיה
היהודיתהסקציהמזכירהיהחנוךכללית.חולים

את"היכרתיפק"פ:הקומוניסטיתבמפלגה
היההואהמלחמה.בשנותרקבז'וזהחנוך

הלאומי'הקומוניסטיהפלגשלהמוכרגמנחיה
קרוביםחבריםהיינוואףהתיידדנולימים

 / 20(מחברתאישית",וגםרעיוניתמבחינה

בעתרןוכתבהבמפלגהחברהחיתהרות ,) 1

גיםההרמןהיווחנוךרות .דאזהעם""קול
חשיבותאתשהדגישבפק"פ,"אמת"בפלג

חנוךהפשיזם.נגדבמערכההיהודיהיישוב

 ,-1956בהקומוניסטיתמהמפלגהגורש

בהבנההמפלגהבתוךמאבקיואת"ליוויתי ...
בניסוחיעצמיאתשיתפתימלאה.ובאהדה

הגיעהוכאשרשלו'והערעוריםהמכתבים
האופוזיציהשלופומביתגלויהלהופעההשעה

אתכתבתי ,-1956בהלאומיתהקומוניסטית
של(לדרכולויכוח''דבריםהחוברתנוסח

ותיקיעליהחתמוהישראלי).הקומוניזם

מ.בז'וזה,ח.בארץ:הקומוניסטיתהתנועה

מארשנדפ.פרישברג,גיסים,ח.סלונים.
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רחב".הדהיהלחוברת .צבריושמחה

גילוייוסטאליןמותשלאחרבתקופה
להתנערותחנוךקיווהמספרת,היאכרושצ'וב,

עםיחדהקומוניסטי.במחנהוהתחדשות

השנייההעולםמלחמת<בימיצ'רולניקוב
ישראל-לידידות"הליגהאתצ'רולניקובהקים
זמנית, ,נפגשויחםשב ."המועצותברית

נטשוה.)ושניהםבפק"פ.

הוצאה"יסדורות,כותבתוצ'רולניקוב,חנוך
אניחדשות'.'דרכיםלהןשקראוחוברותשל

מדורבהןופתחתיבעריכה,השתתפתי

שכתבתיראשונהרשימהספרים.לביקורת
פןאלכסנדרשלשיריםלכרךמוקדשתחיתה
הרשימהעלבהסתמך .).ג.י 1956 (הדרךלאורך
המוסףעורךיפה,מא.ב.מכתבקיבלתיהזאת

אותימזמיןשהואהמשמר','עלשלהספרותי

ההזמנה .העיתוןשללספרותבדףלהשתתף
בביקורתעסקתישניםכמהובמשך ,לינעמה

לפעמיםונבון.זהירעורךהיהיפהא.ב.ספרים.

התערבלאמעולםאךשתיים,אומילהשינה

שלילסגנוןכי ,מאודחשובהיהזהלי .בסגנון
בעורךשנתקלתיאימתוכלקנאית,אני

הייתי ,עליסגנונואתכפהאובושהתערב

 ,,לכתוב.מפסיקה

של,אלמנתומישקינסקימאשהנעורים,ידידת
פק"פ,חברבזמנו ,מישקינסקימשהפרופ'

המלחמה.בזמןזואתזוהכירוהןכימספרת

כשנהחיתההיארות,להסיפרה ,כןלפני
נעןמקיבוץ .-1938-1937בועזבהנען.בקיבוץ

למחייתהוהתפרנסהלירושליםרותעברה
פרולטרית,להיותרצתההיאספרים.מכריכת

כתיבה.עלאזחלמהלאמאשה,אומרת
שלפניהימיםעלמשהלהסיפרכךבירושלים,

הכרתי"אניזוג.היוורותחנוךארצה,עלייתה
 , 1940בסוףבתל-אביב, ,יותרמאוחראותה

פרידהאז"חיתהמאשה,אומרתהוריה"בבית

הםכךאחרזה.עלתכתביאלחנוך.לביןבינה
זוג".להיותחזרו

זוגהובןאשה

הואהיום,גםבזוגיות,האשהשמעמדמסתבר

לדברכשמתכווניםפרשנויות.ורבמביךדבר
שהקוראאסורלבבית,רותשלזכרהעלטובות

בןעםדרכהבראשיתפרידותגםהיוכיידע

שיחשבואסור-גיסאומאידךלעתיד,זוגה

פעילה,קומוניסטית"ממש"חיתהשהיאעליה

בדרכהכעצמאיתשתיתפסאסור

האינטלקטואלית.

 , 1940בסוףאביב,בתלאותההכרתי"אני

מאשה ,כזכורמספרת,הוריה"בבית

"חיתהומוסיפה:שלה.טובהידידה ,מישקינסקי

זה".עלתכתביאלחנוך.לביןבינהפרידהאז

אוהביםגםאנשיםששניהעובדהמביכהכאילו
במיוחדנפרדים,גםביניהם,מתעמתיםגם

מבוכה,למנועאוליהמשותפת.דרכםבראשית

הילדים".יגידו"מה ,אללי ,ואולי

פוזיטיביתרשימהכותבטרחפטירתה,אחר

העצמאיתחברותהאתלצמצםב"הארץ",עליה
אחרהנגררתתמה,עלמהשללתיאורבפק"פ

למנועאפשרכךכינראהלעתיד;זוגהבן
החברות"כתם"אתמזכרה

בירושלים"כצעירה :בפק"פ
רותהוזמנההמנדטורית

חוגשלחשאילמפגש
פיעלאףאךקומוניסטי.

נרדמה,עצמהשבהרצאה

למרצה,לימיםנישאההיא

עלתמהואתה ,,בז'וזה.חנוך

המייצג ,הקטוןרןהסיפור

חשובכהנדבךבבלעדיות

בנותכלהאםבחייה.
למפגשיםהוזמנוירושלים
לזההיהלאהאמנםהאלה?

עימד ,הרוחנילעולמהקשר
והעיקרלפגישה?באה

אשה-הלזהכתובמןהעולה
נשית,נאמנותמתוךטובה,

בעלה,בעקבותתמידתלך
חלילה, ,תאשימואלאותה

מההנלוזה.הדרךבבחירת

שלנוהצעירהשהגיבורהגם

קשריםולנתקמשפחותלפרקהעשוימרד
בתקופתהצעירה,באישיותהאבלאישיים,

הפובליציסטיתלרוחנאמנהנשארההקומוניזם,

תפתחלימיםאבא.מביתהביאהאותההלוחמת,

מכלמסתייגתאחרת,שלישית,תצפיתנקודת

ציבורית-לוחמת.מעורבות

~ 
~ .=: 

~1 ~ 

הדורמזי"א,עדנהשל"המורדים"בהצגתכמו

אחר.לתלםפנתההצעירה,הנערההשני,

לבביתרות
כדרכןחמודה.נערהחיתה

נרדמתהיאוחמודותתמימותעלמותשל
הרצאותגירת-פוליטיות,אידיאולובהרצאות

לרותמה .כךכלומעייפותלאוזןזרותהןכאלה
ולאידיאולוגיה?ולהגותכ"ץ-לבנית

ממרדהמתרחקתמורדת,

הצארית,ברוסיהלליברליציההמאבקיםבשנות

רות,שלאביההיה ,-20ההמאהבראשית

השכלהבעלאשכולותאיש ,אזמאודהצעיר

לעיתונאיבמהירותשהתפתחוכללית,יהודית

 ,פעילציבוראישנונקונפורמיסט,פובליציסט
הצארית.ברוסיהיהודילשוויוןבעטוהנאבק

יוזםכ"ץציוןבןהיה ,כזכורבכירכעיתונאי

לאורשיצא"הזמן",העבריהיומוןועורך

כשעלהבווילנה.כךואחרהבירהבפטרבורג
כעיתונאיונערךמוכרהיהכבר-1929בלארץ
במאבקיםעמדותהנוקטפולמוסן ,בכיר

שלוידידםעורכםלהשפיע.ומצליחציבוריים,

היההואפוליטית .וטשרניחובסקיביאליק
הכלליים"."הציוניםכאישאזמוכר
האידיאולוגית.בדרכומרדהלבבית,רות ,בתו

פרולטריתחיתההצעירהרותלאביה,בניגוד

 ,יותרומאוחרלאםוחיתהכשבגרהבתודעתה.
חדשותישראליותובנסיבותכשהתאלמנה

השתתפותמכלהתרחקהשלה,דרכהאתבחרה

דגלנשיאתמכל ,ציבוריבמאבקפעילה

כשרונה,מכוח"נקלעה"היאנונקונפורמיסטי.
החלהחדשים,ספריםעלכתבותכמהלפרסום
הןרבהלהערכהוזכתהספרים,לתרגם

כמבקרתוהןמאנגליתמעולהכמתרגמת
ספרים.

ביןמשפחתיסכסוךשלמחזההוא"המורדים"
ביןלאב,אםביןלבתה.אםביןסכסוךדורות,

 ,בלח"יחברהחיתהבמחזההאםלאביה.בת
הואהאבעכשיו"."שלוםבמעיןפעילההבת
שלידיד"הימין",מטעםמצליחכנסתחבר

במישורהסכסוך .בגיןמנחםהממשלהראש

הפוליטיקה .הפוליטילמישורמנוקזהאישי
המשפחה.חיילתוךמתנקזתהישראלית
עמרישלבבימויומזי"א,עדנהשל"המורדים"

 ,מאודומצליחהמאודטובההצגההיא ,ניצן
מוכרת,ישראליתהוויהמשקפתהיאהיתרבין
קרעוקיבוצים,קרעופוליטייםאנשיםבה

-cf-
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והדברים ,גוריוןבןשללקריאתומשפחות,

חיילתוךמתנקזתהפוליטיקהידועים.
המשפחה.

לבביתרותובתוכ"ץציוןבןשלבמשפחה
הדרמטיהפוליטיהניגודאתלקבלסירובהיה

סירובהיההמשפחתיים.היחסיםאתכמעצב

שלבמשפחהגםפוליטי.בתירוץאישילניתוק

הפניםהמרחקביתם,ובני ,ובתוהעיתונאי

ברצינותהתייחסווהדורות ,תהומיהיהישראלי

אישיםפוליטיים.גיםאידיאולולוויכוחים

חנוך ,מחדכ"ץציוןבן-מעורביםפוליטיים
הקומוניסטיםשלהמוכרהמנהיג ,בז'וזה-לבני

בחירותיההבוחרתכ"ץ-לבנית,ורותהעברים

אתלקבלסירבובז'וזה,אתשהכירהלפניעוד

הואילהעברית.בלשוןממשיענייןלנווהיה

היהשנה,בעשריםלערךממנימבוגרתוחיתה

היאאילוומודרכת,מדריכהשלגווןלידידות

אוטוריטהלקבלנטייהחיתהלי .לכךהסכימה
נטייהחיתהולהוחיובית""ידעניתאשהמדמות

משותפתהאזנהחיתהאותה.להעניקלא

בנייןשלבקפטריהישיבה Iלשוןלשיעורי

האעלופוליטיאישידוחמסירתתוך ,גילמן
שלוהנוחהרחבבביתהארוכיםוביקוריםודא,
פעם-הרבהלהפתעתיתל-אביב.בצפוןרות

ספריכלאוצראתמספרייתהליהעניקה
שלבעריכתוהידועהעתכתב ,גין"דלו"או

מדהימההערהבלווייתבאההמחווהשלונסקי.
מההאלה.בספריםייןעבעודלהאיןכי-

וחדוהיוסףרות,עםההוריםבברלין:המשפחה

לחיותידעוהםביניהם.הדרמטיהסכסוךעול
קורתתחתרבותשנים ,יחדלחיותממשיחד.

בתל-העםאחדברחובההוריםבביתאחת,גג

על ,עמדתועלאיש ,לוותרבלאאביב,

ענפהמשפחההענפה.הפוליטיתפעילותו

וילדיהומשפחתהרותאתההורים,אתשכללה
ומשפחתה.רומיברחדווההצעירהאחותהואת

לויש-"המורדים"בהצגתהשלישיהדור

הואהבת,שלהבן Iהנכדקומי.תפקידמעין
ההשכלה .ועכשיוכאןהחיתל-אביבי"בליין"

בניהגם .לוזריםהאידיאייםוהמתחיםהרחבה
 ,אופיינישלישידורהםלבביתרותשל

הקודמיםהדורותשלהנרחבתההשכלה

ישראליםלהם.זריםבמשפחהשהיווהמתחים

 .משלודיוקןבעלדורחדשים,

חיתהלבביתרותוהלאה,-60השנותבמחצית

באוניברסיטהלימודימשנותידידהבעבורי

"השמאל"ממחנההיינושתינותל-אביב.של

היהונחשק,חסרבלום,אוצרבעבורישהיה

התחלתירקשאזנדמהמיותר.עתכתבבעבורה

אינםאבלמחובריםשלנוהענייןששדותלהבין
התכוונתי-60השנותמחציתבאותןזהים.

כרוזעל ,מאליוכמובןאותה,להחתים

 ,אזשהיו ,סנה""אנשיביוזמתסטודנטים,
כרוזזההיהבקמפוס.השמאל""חכמי ,כמוני
זוכרתאיניהפרטיםאתגוריון.בןנגדשכוון

לבביתרותשלהמשולבתתגובתהאתאבל

המתקיףכרוזעלחותמתלא"אניאשכח:לא
אימהיבחיוךחדה,אמירהאמרהגוריון",בןאת

וטוב.

פיתחהשחכותיהבימיםכיכךעלהצבעתי

בערךמאמינהאחרת,שלישית,תצפיתנקודת

מכלמסתייגתהספרות,עולםשלקיומו
שנותסוףמאזציבורית.פוליטיתמעורבות

בתרגוםהתמקדההפומביתדרכה soה-

ימיה,באחריתגםאךספרות.עלובכתיבה

היא , 266גליון ' 77ב'עתון , 2002באפריל

אתתרחיבהילדות,עולםעלותספרתוסיף

עלכמעטבברליןכיהודיםחייהםשלהרקע

שורשיהאתולתפיסתההואילהנאציזם.סף

ובתמונתשלה,העצמיבדמויממשיערךיש
חייהעלהשונותוהאינפורמציותהואילעולמה,

בהרחבהזה,מוכרפחותקטעאביאזהות,אינן

יחסית:

שלאחרמרוסיהבאהמשפחתישם.הייתי"אני
 ...שניםכשמונהבברליןוהשתהתההמהפכה

והיהבפאזננשטראסהנמצא'היסודי'ספריבית

לא-היסודיתהקהילהשל'"קניון'ממיןחלק
ספרייהכנסת,ביתכללהוארוחני.אלאמסחרי

הלימודים . 14גילעדספרוביתעשירה,

אחתשעהלמדנויוםכלאךבגרמניתהתנהלו
אתיודעתשאנימשוכנעתהייתיעברית.

הייתי 11בגיללארץוכשעליתיהשפה,

 ...מזהרחוקהאנישעדייןלגלותמופתעת
'יקית'לכינויבארץחברימפיזכיתיאני

הייתישלאפיעלאף Iמידבידבקוהוא
לקבוצההשתייכתיאלא'שורשית',גרמנייה

המזרח,מןיהודיםה'אוסטיודן',של

גרמניהיהודיעםבתערנולאשמעולם

לאשלהםהכנסתלביתאפילוהוותיקים.

באחתמאולתרתפילהביתופתחו ,הלכו

יהודיתנוערבתנועתחבריםהיינו ...הדירות

כשנרשמתיהיהודים',הצופים'אגודת

 1שאלוהואהמדריךמולישבתי ...לתנועה

הואעיתונאי.אמרתי,שלך?אבאעוסקבמה

הביט ,ראשואתוהריםמידוהעטאתהניח

אומרשאינואחדסוףסוףואמר:בי

 " ...סוחר)עסקים,(איש'קאופמן'

אחתאשהשלספרותיסלון
העם".ב"קולעודרשימותכתבהרות ,כזכור

שלאז,החשובהספרות,במוסףנקלטהאחר

דרכהאתיפה.א.ב.בעריכתהמשמר","על

כילימזכירבסר<יעקב ' 7 7ב'עיתוןהמשיכה

זהעתבכתבלעיתון>.אותה"הבאתי"אני
העתוןמצאתמשלה,טוריםפרסמהלספרות

וחמשמעשריםלמעלהימיה,סוףעד ,לאור
 ,גליוןמדיכמעטכתבהבהםשניםישנןשנים.
ליוותההיאאךפחות.כתבהבהןשניםישנן

ובז'אנר ,עקביבאורחהעיתוןואתהעתאת

יצרה.שהיא

ספרים","ביקורתלרשימותיהלקראמדויקלא
רותרשימותיה.שובצובוהמדורשזהואףעל

והרהוריםספרים,עלורשימותהרהוריםכתבה

הנרחבותובאסוציאציות Iהספרבשוליהנוגעים
דעת.רחבתאשהשלאישיטורמעלה.שהוא

להכריזבאהשלאאחת,אשהשלספרותיסלון
 ,הסופרשלגבו""מאחוריקטלנישיפוטעל

בסלוןדיאלוג.הקוראיםועםעימדלנהלאלא
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היווקוראיוהיוצרלבביתרותשלהספרותי

הוא,ביצירהוהנוכח-הנעדרנעדרים.נוכחים-

לאהומניסטיתאשהשלסלוןהעיקר.כידוע,

גישתהתיאורביןנעורשימותיהקרייריסטית.

הרהוריהלביןכתבהעליוהספרתיאורלנושא,

היוצרסביבהספר'נושאיסביבהביוגרפיים

איניאםלי,זכורלו.הייחודיתוהביוגרפיה

ספריםעללכתובבחרהכייתר'בהכללתטועה
אלנוועדמיכאלמסמיבעיניה.חןשנשאו

ברלין-ישראליםעוז-זלצברגרמפניה 'יקאמ
'המספרג'יןהא'בשםאמריקאיסיניסופרועד

סיניתמשפחהעלרבובכשרוןברגישות

חיים'עלמאושלהתרבות""מהפכתבתקופת
בטוריה .מקומיכצעירבסין'בדה-חווהאותם

הפרטאתבמרכזהמעמידיםשיים-נשיים,יהא

המתעדטלוויזיהשידורעלהגיבהועולמו'
בטקסוערביםיהודיםשכוליםהוריםביןפגישה

בטלוויזיה,"תקומה"הסדרהועלבערבה,

אירועים"שלשרשרתרקאינה"ההיסטוריה
בהשמתגבשזירהגם"היארות:שםכותבת

פעלהבהםעצמןשניםבאותםעם.שלאופיו
יזהרס.שלסיפוריוגםהופיעו 101יחידה

 ...חיזעה"ו"חירבת"השבוי"
בחירתהלביןהמפוכחיםתולדותיהביןקשריש

הומניסטי'ספרותי'בסלוןדיאלוגשלבזווית
והמעדיף 'הייחודיערכהאתלספרותהמקנה

ובתי-משפט-מלחמהרוחותעלדיאלוגשלרוח

ים pנושמיםעלכותבתלבביתכשרותשדה.
התערערושבו(ספרמיכאלסמימאתלמים
ביניהםונוצרתגיבוריושלהאידיאולוגיותכל

היאעצמאית>,וחשיבהאנושיתחמימות

בינה,הקושריםבהיריםמשפטיםמשבצת

הסופרלביןבארץ,הוותיקה"חיקית"

מעטים"לא :לשעברהחדש'העולה"העיראקי"
החזוןלהםקסםלשלו.דומהדרךעברובינינו

להםונדרשוהגדולות,האידיאולוגיותשל
 " ...שהבינועדנפשמפחוהרבהשניםהרבה

אתמצרפתהייתייותררחבישראליבמעגל

שאינםמעטים,מבקריםלאותםלבביתרות

שוניםהםמשלהם,קוללהםשיש"רצנזנטים",
אךבאמירותיהם,זהעלזהחלוקיםמזה,זה

לבביתרותרשימהבכללא .אמירהלהםיש
ברצףהשולטהקואךמיטבה,אתכתבה

בוישבישראל'התרבותחייעלכתיבתה
'היהסארטר'בלשוןאוהומניסטית""עקשנות

עקשני","הומניזםבה

תרגומים

 •-1940בכברמנחיים,היההראשוןתרגומה

משפההעתקהשלוהחשובהשיטתיהרצףאך
ל"ספרייתכשתרגמה ,-1948בהחללשפה

הסופרמאתהתהילה,גיבוריאחיאתפועלים"

הספרפאסט.האוורדהנודעאמריקאיהיהודי

זכהביווניםהמכביםמרדעלהנודע
שנות<עדהדפסותולשבענלהבתלהתקבלות

ההיאבעתותרגמההמשיכהרות ,)-70ה

ספרpםוס,פאסט:האוורדשלנוספיםספרים
 .אינגלנדביואיוגדתטימברמן,סילס

זאת,עםהידועים.תרגומיהרשימתארוכה

הטרילוגיההואביותרהחשובתרגומיהמפעל
באמצעטולקין. .ר.ר.'גמאתהטבעותשר

 ,במקורוהטבעותשראתקראה-70השנות
אתלתרגםבהצעהזמורהלאוהדופנתה
שלגומהבתרגיה,תטוילו .הזוגיהתטוילו

חובביבקרבמעריציםהרבהלהקנתהרות,

גרםתראורראה 1998בשנת ,בישראלקיןטול

עלנאמניםמלחמתוהתלקחהליצירהחדש
הגירסהאוהלבכובשתהגירסההעדפת

והפכההתגבשהמעריציהעדת .יותרהמדויקת

לבביתרותשלתרומתהלעיקרזהתרגום
באינטרנט""טולקיןבאתרהעברית.לתרבות

וכמהכבוד'שלמקוםתופסתלבביתרות
לשונהייחודעלפורסמומענייניםמאמרים

בתרגום.

לסיום
חוכרתאותה ,זו"(ב"מחברת-1985ב

"גרםכותבת:היאולידידים),למשפחה

גילבמשבצתנמצאוהבניםושניהמקרה

הימים,ששתהמלחמות.לכלאותםשהוליכה
אפילוההתשה.מלחמתהכיפורים,יום

היושניהם ...לבנוןמלחמתשלתחילתה
במחשבהקרביות.ביחידותושירתוצנחנים

גדולה,בזכייהזכושהםחושבתאנילאחור

 .עימןשלםהיהשלבםבמלחמותשלחמו
שיטורתפקידילמלאנדרשולאמעולם

בובמצבנמצאולאמעולםכבושות.בערים

 " ...ורעיםנקליםעצמםיחושו
זו","מחברתבאחריתשבעים,בתבהיותה

ה"אנילוזאתאז,הקטניםלנכדיה,כתבה

אתהמציבבמשפט,בבגרותה.שלהמאמין"

הפשוטהההבעהיכולתואתשלהההומניזם
מתמצתת:היאבניסוחיה,אגדהכדיעד

אתגםחפשואבל-תפגשובוודאיהרע"את
הטוב",

מאשריםלתרגם,בחרהשרותספרים,שני

אותהעולמה,בתפיסתוהנאיביהיפהאת

חפשואבל- ] ... ["לנכדיה:להורישביקשה

ניצוליעלספריםהםאלההטוב",אתגם
'סיפוריהלמןפיטרמאתבדשרהצעיםשואה.
אומות"חסידיידיעלשניצלואנשיםשלאמת

חורףוהספר ,) 1986 ,הביטחון(משרדהעולם"

לגטו'מחוץילדה'עלבאומןנינהמאתר pבבו
 • .) 1990<זמורה-ביתן,השואהבתקופת
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"כתם"לומרהגדולההזנותעל
שושןאדיביאסתי

הר;לעקורזמןדילנואיןאוליי ~
לעקורלכאןבאנולאואולי
זמןמעטלנוישאבלהרים;

פה;להיותהגדולההזכותעלשירים;לכתוב
המשוררכתב ,,לא.לומרהגדולההזכותעל

מלחמתשלפריצתהעם , 1982ביוניזךנתן
עצמוהוא(שבעברהדרךהבקעתתוךלבנון'

לגיטימציהומתןחוסמיה>,ראשיביןהיה
כתיבת-וביקורתיתחתרניתפוליטיתלפעולה

דליהמלחמה.בזמןפוליטייםמחאהשירי

שירתהמגבולותהיאאףחרגהרביקוביץ
נמוך'בגובה'רחיפהאתוכתבההלירית-אישית

אונסבמעשההתבוננותשיר ,) 1982-3(שם,

קטנה"רועהפלסטינית:ילדה-ת" iב"אחר
הילדהיומהאתתוציאלא ] ... [עיזים;צאןעם

בפוך'קרועותלאעיניהבמרעה.// /הזאת
עזרי".יבואמאיןשואלת,אינה /משקרותלא

לאהדוברת-המשוררתממוקמתזהבשיר

במרחבי-הסכנהאלאוהמוגן'הקבועבמקומה
הריםרכסימעלאבי /.כאןלא"אבי :והאיום
עוסקהשירמזרח".בפאתיואיומים;פרועים

שלותפקידהמיקומהבדברבהתחבטות
השגורה,האפשרותהמלחמה:בזמןהמשוררת

ולדבר"להסתלקהיא:הסכנהונטולתהנוחה
אוראיתי",לאדבראניעצמי:;לבעל

והמייסרתהמוסריתהחתרנית,האפשרות

נוכחתלהיותהמשוררת,עלעצמהשכופה

מתרחשבובמקוםנמוך"בגובה"ברחיפה

עיניה"והקטנהולתארו:בו,להתבונןהעוול,
כשיד ;כחרס,יבשחיכהמחוריהן;חרגורק

קורטובללאבה;ואחזהשערהאתלפתהקשה
חמלה".

המשוררים,נקטובההעיקריותהתחבולותאחת

לגיטימציהלקבלתלבנון'מלחמתפריצתעם

שלונחיצותהצדקתהעלהמערערתלאמירה

בתחבולתאינטנסיבישימושחיתההמלחמה,

המקור""טקסטכאשרה"בין-טקסטואליות",
הערכיםאתהמייצגקאנוני'טקסטהוא

והתרבותהחברהשלהמכונניםוהמיתוסים
'מגשאתעוזעמוסכותבלמשלכךהישראלית.

הכסף''מגשעלחתרניתכפרודיה ' 1982הכסף

יהונתן ,)םש(השביעיבהםוראלתרמןשכתב

עללדבר"מותרכבר"אמאאתכותבגפן

כפרודיההדיבור'רשותאתשמבקשהרוחאיש

רא.(אלתרמן>,לבכות'מותרכבר'אמא,על

בריבויהעוסק'ארונות',שירואתםימסיעלי

ובעקבותלבנוןמלחמתשבעקבותהמתים

"ילדינובמילים:הן'באשרישראלמלחמות
 / ...ארוכהארוכהשורהלפרחים;מתחתישכבו

בין-התכתבותתוך ) 1982 ,<עלי ",שנביןעד

המיתולוגיבשירוהפתיחהטורעםטקסטואלית

גופותינומוטלותהנה'ראה,גורי:חייםשל

 .) 1949(שם,ארוכה'ארוכה,שורה

שירתמתכתבתאיתרנוסףקאנוניטקסט

היאבואירונישימושובתוךלבנון'מלחמת
המלחמהעוולותעללמחותמבקשת

שירוהואהישראלי'הצבאבידיהמתבצעים

למשל'כךהשחיטה'.'עלביאליקשל
אתבעיתונות"משוחרר"שטחאנשימפרסמים

והןהעבריבמקורוהןהשחיטה''עלהשיר
כאשר ,) 1982(ביאליק,לערביתבתרגומו

שלזהותםאתלחלוטיןמשנהלערביתהתרגום

ובעיקר'"התליין!",המעט!",'אנחנוה-"אנחנו
"לאנקמתושאתקטן","ילדשלזהותואת
משתמששמרשאמנון .)םש(השטן"ברא

כדימתוכו'רביםובמסמניםזה,שירבכותרת

המבדיל"כיזו:מלחמהכלפיעמדתואתלבטא

ידיידיוקטן;ילד;לדםקטןילדדם;בין

 ,) 1984(שם,שטן"

בתחבו~תזהאינטנסיבישימושלנמקניתן
המשורריםשלבצורךהבין-טקסטואליףת

גיתהאידיאולולאמירתםבלגיטימציה
קאנוניבטקסט-מקורהשימושהחתרנית.

טקסטואלי-גיבוייוצרהעבריתבספרותומרכזי

ומאפשרהקונסנזוס,עלהנסמךלשוני-תרבותי

וביטויו'החתרניהטיעוןגיבושאתהןומקל
התקבלותו.אתוהן

לראותניתןהאםלבדוקאבקשהבאיםבדברי
וזכהשנבחרנווה,אפרתמאת"כתם"בסיפור

שלהקצריםהסיפוריםבתחרותראשוןבמקום

מגמהומסמןכמבשרזו'בשנה'הארץ'עיתון

להתבוננותהעבריתהסיפורתשיבתשל
באהשזוכפיבפוליטי-חברתי'ביקורתית

לבנון.מלחמתבעקבותבשירהבולטלביטוי
דיוןדרךזהפוטנציאלימהלךלבדוקאבקש

נשים-סופרותבידישנכתבוסיפוריםבשני

 21גיל"עדהאחרונות:השניםבחמשצעירות

אתשיסמן ) 1997 ,אמיר(גפילירח"תגיע

היוצריםשלהשגוריםהכתיבהודרכיהנושאים

 ) 2003(נווה,"כתם"הסיפורומולוהצעירים,

להתבוננותהתפנית-השיבהשלאפשרימבשר

ובציבורי.בפוליטיהחתרנית

"סיפורהואלירח"תגיע 21גיל"עדהסיפור
נורית,צעירים:שניבמרכזוהמעמידיומולדת"

"חבר-ודורוןראשון'בגוףהסיפורמספרת

היוםכלשלושים,בןנהיה ] ... [מהתיכוןשלי
 ,)םש(מהדיכאון"'ויזה'שלבקטלוגקוראהוא

להתבוננותלהםגורםזהיומולדת-שלושים

נפשולחשבוןבחייהם,רטרוספקטיבית

חייהםשלוההחמצההשיממוןאתהממחיש
המייצגכולו>.הדורבנישלדרכם,(ואולי'
שבהווהדורו;ןהואהחייםשיממוןשלהעיקרי
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יוםתוכניתשלושים".בן"נהיההסיפור:

שמצאדבריםלנוריתלהראותהיאשלוההולדת
סמליתמשמעותבעלפרטויזה",שלב"קטלוג
ושלדורו;ןשלהחייםריקנותבייצוגמרכזית

האפשרויותריבויחיפושאתשהמירודורו'בני

הקודמים,הדורותשלבקריאת-ספרים

בקטלוגמתפעם,כפייתיבעלעולב"מציאתם",
הוא ] ... [ויזהשלבקטלוגקורא"אניצרכני:

'מכשירמהר.עמודיםומעבירהקטלוגאתלוקח
תראי',מגניב?לאזהלרגליים,יפניעיסוי
 ] ... [הזאת'החוברת ] ... [בהתפעלותאומרהוא
כמהתראימאמין'ולאמארבעאותהקוראאני

בעריכתמסכםהואחייואתפה".ישאפשרויות

לביןכהעדשאגרהחפציםביןהשוואה
לייש ] ... [זקןזהמהאני"ב'ונה,ציפיותיו:

וזהעשרים,מגילמגזיניםוכפולדיסקיםיותר
לייהיהכברשלושיםשבגילחשבתיהכול.

שתביאכףסיתואשהג'אביבברמתורפלקס
חייולחבלותנוסףביטוילילה".כללי

התעשייתייםובאנשיםבחפציםהואועקרותם

תפאורהומהוויםאותוהמקיפיםוהמותגיים

גרכךבקרבם.החיולחפציותלריקנותהולמת
שותה:במלצ'ט",שכורהב"מרפסתדורו;ן:

ב:נחפריגת",לימונדהעםקפואה"וודקה
בנוףמסתכלפלסטיק"',ה'כתר"כיסאות
 ] ... [יאפים'"סתכל,שסביבו:האנושי

אתלראותיכוליםאנחנומהמרפסת
עכשיוהמגיחיםהעשיריםהשנקינאים

פסטותלדפוקבדרכם ] ... [מהדופלקסים

מתנה-ומקבלקפואות",וסטוליצ'ניותאלפרדו
גדולה"צפרדעהשלושים:הולדתוליוםדורון

להכשלוחציםמקרקרת ] ... [מפרווהמנומרת

הבטן".על
ההחמצהלהעצמתנוספתספרותיתתחבולה

שלמשירהציטוטחיאבסיפורהדמויותשל
יכולתיולאבידיים;אצליהיה"זהדולך:יונה

יצירתכך'ידיועלכלום",זהעםלעשות
הטקסטים.שניביןבין-טקסטואלידיאלוג
עררים,חבכלומר'"זה"היצירות,בשתי

"היוהחייםאפשרויותומגווןההזדמנויות,

דוברתובשתיהן'הוחמצו'אךבידיים",אצלי
כאינפנטילי:המתוארגברילנמעןפונהאשה

גמואומרלצואר;בסינרקטןילדכמו"עומד
צורתכנגדהבוטההביקורתהשאלה".עלוחוזר

אמיר'שלמסיפורההמשתמעתזו'עקרהחיים
עשית"מהדולך:שלבשירהבבוטותנאמרת

לךהיהזה,כלאתבזבזתלאן;שואליםזהעם

סיכוי".

היאדורוןשלחדלונולהעצמתנוספת,דרך

וגילו'דורובתנורית,לביןבינוהשוואה
נקודתחיים.ומסלולמרחבלאותוהשותפה
תיאורידיעלהחייםסיכוםהיאביניהםהדמיון

היישרבסוףו"הגיעומומשושלאהחלומות

לדורון'שבניגודאלאהגרוטאות".למגרש
חיבורכלוהנעדרובשיממונובביתוהתקוע

יוצאתשנוריתהריהחיים,למציאותמשמעותי

גונהדינהצילום:רביקוביץדליה

חוותהרכב,בעלתעובדת,הביתי'מהמרחב
שאהבה,גברעםמשמעותייםיחסיםמערכת

 ] ... [("המטפלתפסיכולוגיבטיפולונמצאת
חפצי'הלעולמויגורכב .)'החא':אומרת

הרידורון'שלוהעקרהצרכניהממותג,
לעולםמופניתמשמה,גםשנרמזכפישנורית,

שלושהכמוזהאביבהאביב."האביב.הטבע:
אתורואהבבוקרקמה ] ... [בשביליסקאדים

כאילו'מרוצה.כךכלואניהשמש,ערימות
נומנהכזאתזה ] ... [אביב ] ... [שמש!יש,שמש!

שאפשרממהיותרוגעגועים,חרמנותשל
הלב".עללהעמיס

מבטאתדרכההעיקריתהפואטיתהתחבולה

דורוןשלושיממונםעולמםדלותאתהסופרת
<ושלה>שלהםהשימושבאופןניכרתודורו

ה"בזוקי".הדיבורהואלכךבולטביטויבשפה.

דרךיומולדתאיחולילזהזהמאחליםהםכך
מתוךומוכניםקלישאיים-מנוסחיםמשפטים

עשריםגילעד"נורית,הבזוקה:"עתידות"
אניאחד''יום ] ... [לירח'תגיעיאתואחת

חשובה'".מדעיתתגלית'תגלהלו:אומרת

קובץכותרתגםכמוהסיפור'כותרת

מצביעהלירח",תגיע 21גיל"עדהסיפורים:
המצומצמיםהתרבותייםההדהודיםעלהיאאף

שיאהביןודי>פאר<באופןומעמתתהדור'של
ההגעה-המודרניבעידןהאנושיתהיכולתשל

דורו;ןשלבמי-אפסייםהדשדושלביןלירח,

בדימוייםאמירשעושההשימושאופן .ודורו

בתיעוש,בהחפצה,הואגםשותףובמטאפורות

דורוןכאשרכך,האנושי.שלוברידודבמיתוג

אומר:הואנעוריו'בשנותבגעגועיםנזכר

סנפרוסט",שלברוקוליכמורעננים"היינו

שיתחשבמדורוןנוריתמבקשתכאשר

בני-אדם ] ... ["תפסיקאומרת:היאברגשותיה

רוצהדורוןוכאשרקולה"'שלאוטומטלאזה
הצפרדעממתנתהתפעלותואתלהביע

במטאפורת-בוחרהואשקיבל'המקרקרת

למישהולהביאכמוזה"גדול'ההתפעמות:
ג'וק".

~ 
~ -== 
~1 ~ 

מתארתנווהאפרתמאת"כתם"הסיפורעלילת
פלסטינימחבלהמטיסחילוץ'במסוקנסיעה
ישראלי.חוליםבביתלטיפולאנושותפצוע

ישראלי'חיילשלראייתומזוויתמסופרהסיפור

עלהואאףהנמצאראשון'בגוףמספראייל'
גופניתבמצוקהנתוןהמספרמסוק.אותו

ובהיאטמותבהיחסמותוהניכרתקשהונפשית

שומעלא ] ... [עומד"אניאותו:לסובבחושיו
אטומותאוזני ] ... [המוחלפותהמיליםמןדבר

לאאני ] ... [מהמקוםלזוזמצליחלאאני ] ... [

בתחושתהואלמצוקהנוסףביטויכלום".שומע

וקורמחנקובתחושתומפוצל'חצויהיותו
החייל-שלבגופוניכריםשהםכפימקפיא

תחושתליישעלי'מכביד"האפודהמספר:
המכווצתהקשיותמתוךעמום,כובדבחזה,לחץ

כבדות,נשימותשומעאניראותי'שלגופי'של
העובדהאתמפענחאנישורקניות,אטיות

אוזניאלמגיעותהןשלי'הנשימותשאלו
שכמותאתמקפיאהקור ] ... [ממרחקים

המצוקהשלהעיקריתהנמקתהשלי".הכתפיים
אתהמטריפההמייסרת,מהמודעותנובעת

אתהמספר'שלהעזרצונושלמרותהדעת,
נהרג,עתהשזההטוברעואיתן'שלמראהו

אניאיתןאת"אבללזכור:מצליחאינוהוא
ולציירלהיזכרחייבאנימצליח,לאפשוט

קוויאתצדעיו'מתחםאתעיניו'אתלעצמי
 ] ... [אוזניועדהמתמשכיםסנטרושלהמתאר

שלו'בפניםעכשיולהיזכרחייבפשוטאני
אשתגע".אניאחרתשלו'בעיניים
ה"אחר".שלדמותועומדתהעלילהשלבלבה

איננוהאחר'אני',שאיננומהכלהנו"האחר
הפסיכולוגית,הפילוסופית,לסכמהנכנס

שאיננימיכלהואהאחרלי.המוכרתהאסתטית

מיוצג,להיותבזכותוכסובייקט,בקיומומכיר

 .) 1997 , 376עמ'(גורביץ,לדבר"בזכותו

מתממשתבסיפורה"הוא"דמותשלאחדותה
בסיפור"אנחנו","אנחנו".שאיננומהבכל

שותפיםישראליםחייליםקבוצתהםזה,

הרופאמרקיולמשימותיו:הקרבלמרחב
ושארהנהג,קובישנהרג,הג'ינג'ייובלהגדודי'

ששמותיהםבסיפור'העיקריותהדמויות

למובחרות,כביטוי<יתכן'א'באותמתחילים
סמלאיציקלקבוצה>:ושייכותאליטיזם,

+-
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החברבאחריות"פיקודש"לוקחאיתןהמחלקה,

המספר.ואיילהמשנהטייסאופירשנהרג,

שונהבהיותוניכרתה"הוא"של"אחדותו"
פצוע-שוכב, ,פלסטינישם,חסרמה"אנחנו":

משוםהן ,חסר-קולבהיותו ,ובעיקרקשה,

והןה"אנחנו",שפתבעברית,שותףשאינו

להפיקפיזיתומתקשהקשהפצועשהואמשום
להפיקה"אחר"שלהאפשרותחוסרקול.כל
ונוכחותו"קולו"ידיעלמפוצה ,מגרונוקול

דם-הפצוע.הגוףשלוהמתפרצתהמתריסה
לקולותחליףמהווהה"אחר"-הפצועשלהגוף

הקולמקוםהפה,אתהממלאהדםהמודחק.
הואהדיבור:פעולתאתומבצעהמושתק,

אבירןדוד

-ה"אחר"שלמגופו-מומטר ,תוקפני ,פעיל
ה"אנחנו"שללכיוונםושם,חסר-קולהאחד

משתעל"המדמםומכתימם:-ו~םבעלי-קול
אדומה,יריקהממטרה,כמוהצדדיםלכלויורק

טייסלהתחמק,מצליחאניחלק,חוטףמרקי

ממטרהחוטףפתאום ] .. [אופיר ] ... [המשנה

שלווהפה ] ... [שוכבהמדמם ] ... [מהמדמם,

ישכלום,לואין ,לבדהמדמם ] ... [בדםמלא

ממטרהכמוועףהפהאתלושממלאדםרקלו
ומשאיר ,בכולנונדבק ,שלושיעולכלעם
יימחה",לאשלעולםכתםלנו

יחסםדרךגםמעוצבתה"הוא"של"אחדותו"

 ,כלפיוה"אנחנו"שלהאינסטרומנטלי ,המחפיץ
מאנושיותומוחלטתעלמותחתבתוך

המחלקה,סמלאיציק,כך .חייווממשמעות

"זה"-המחפיצהבמילהלהשתמשמרבה
זהכלום,"זהה"הוא":עלמדברהואכאשר
שלברשימהגבוהמספרזה ] ... [גוססאחד

פקודה,הורידהמח"טהזה,האפסהמבוקשים

גבוהמספרזה ] ... [בחייםאותולהשאירחייבים

זה".ברשימה

עלמעוצבתהמשנה,טייס ,אופירשלדמותו
עליונותואתהמכונניםשוניםאפיוןאמצעיידי

ומדיו ,הבכירתפקידו ,שמוותו:ומובחר

עצמיאתשומע"אניוהמבהיקים:המרשימים

שלוהסרבלהחליפה,עלסחתן ] ... [לואומר

מתחתעכשיולוגלשכאילוונקימגוהץנראה
משמעו-"אופיר"שלו".אמאשללמגהץ

ולעיתיםהזהב","מקוםאו"זהב"במקרא:
אופיר":"כתםבצירוףמופיעהואקרובות

בינה?/מקוםזהואיתמצא;מאין"והחכמה

יקרבשוהםאופיר;בכתםתסול.הלא ] ... [
אנוש"אוקירוגם:יב-טז),נח,(איובוספיר"

יב).יג,(ישעיהואופיר"מכתםואדםמפז

אתלשאתיכולאינוזה,אופיר )"םתכ"(

הואה"אחר".שלמדמועליושהומטרה"צבע"
"הואלמחייתו:כפיוניותבפעולותומרבהכועס
 ] ... [שוב,מקללהצדדים,לכלמסתכל ,מקלל
הצבעאתלנקותמשהואוממחטהאיזומחפש
 ] ... [וקטועותמדימהירותשלוהתנועותהזה,
מעלרחבבצעדעובר ] ...]זורק[ ... [מריםהוא

,מחטט,אותופותחגב,תיק]מרים ... [המדמם

דברים,והופךמקלל ] ... [זורק ,מקללמחטט,

מוצאחזרה,אותםזורקמקללתיקיםמרים

לשפשףמתחילהכיסא,לידמלוכלכתמטלית
המכנסעלשנמצאהמדמםשלהצבעכתםאת

 ] ... [ומקללמשפשףומקללמשפשף , ] ... [
מנדנולאטהלהבאתשולף ,אולרמכיסומוציא

 ] ... [מכנסיושלהבדאתלשייףומתחיל ] ... [
זההכתם,אתלהורידמצליחלאסופיתאופיר

אתלהורידמנסה ,הזמןכלעושהשהואמה
ומקלל".הכתם

ידיעלמשמעויותיומלואאתבונהזהסיפור

ידיעל ,שלוהספרותיהתהודהנפחהגדלת

קאנונייםטקסטיםמרומזבאופןהכלתו

דיאלוגויצירתוהישראלית,היהודיתבתרבות

הדםהתרתתחושת ,כךאיתם.בין-טקסטואלי

בגדיואלה"מזנק"הקורבןדםהמיעוט,של

דרךשאיןפעולהמבצע ,העוולמעוללשל
לאשלעולם"כתםומותירלבצעה,אחרת

וחתרנימהפך ,אירוניבאופןמהדהדיםימחה",

"דמיהשחיטה':'עלביאליקשלשירואת
על ] ... [ /רצח,דםויזנק ,קודקודהך-מותר

ראייתלנצח".לנצח,יימחולא /-כותנתך

בתוךכצבע,חיצוניתהפיזיתבהופעתוהדם

הקונקרטיותממשמעויותיוהתעלמות
בחשכההימצאותחיים,כמתנותוהסמליות

להביטיכולתחוסרבבחינתבעלטה,גמורה,

מהפךאירוניבאופןמהדהדת,ב"אחר'",

אמירשל'בעלטת'השיראתאף-היא,וחתרני

 /.אבןיאמרואבןואומראבןנייראו"אםגלבע:
אםאך /עץ.יאמרועץואומרעץיראוניאם

יראוניאםצבע,יאמרודםואמרדםיראוני

זךנתן

עמ'תשי"ג,<גלבע,צבע"יאמרןדםואומרדם
לדם,הצמדתוב"כתם",ההתמקדות .) 88

הנואשיםהניסיונות ,להסרתובסכיןהשימוש

הניסיונותכשלרן ,לסילוקוומתעצמיםההולכים
'הכתםאבירןדודשלשירואתמהדהדיםכולם,

סכין-מטבחלקחתי"אזהקיר':עלנשאר
כל-כךואני ] ... [הכתםאתלקרצףוניסיתי

ואםכך/אםהכתם.עליכסהשהדם ,האמנתי
 , 39עמי ,(אבירןהקיר"עלנשארהכתם-כך

1950 (, 

-"אחר"ישנוה"אנחנו"קבוצתבתוךגם
ל"אנחנו",שייךהואאחד,מצדאייל.המספר

חייליםקבוצתבתוךישראליחיילהוא
בכירישלכמובא'מתחילשמוישראלים,

פיזי-פוליטי-מרחבבאותונתוןהואה"אנחנו",

הקרב,אתאיתםיחדעברהואכמוהם,חברתי

חבריהם,מותאתוכואביםאבליםוהואהם

בחייםהשארתולמשימתבעל-כורחםושותפים

חוליםלביתוהטסתוהפצועהפלסטינישל

כברניכרתאייל-המספרשלאחדותוישראלי.

לתחליףלחלש,מטאפורה-('איליבשמו

קוללהשמיעשלובצורךובמיוחדהעקוד>,
הקודח,הווידוייבמונולוגניכרשהואכפי ,אחר

 .מפיוהמתפרץנקודה,כלחסר ,המיוסר
הגופניתהמצוקהבמצבגםניכרתאחדותו

יכולתובחוסרנמצא,הואבוהקשהוהנפשית

ביחסובעיקראך ,כחייללתפקדומיומנותו
ב"אחר"-והמביטהמכיל ,החומל ,האנושי

יוכלשהואהאינטואיטיבית,ובהבנה ,האחר

יביטאםרק ,עצמושלולמצוקתומזורלמצוא
אתמריםאיציקכאשר ,כך .האחראתויכיל

עלכברואצבעוהמדמםלראשומכווןהנשק
המיליםהמספרשלמפיובוקעותההדק,

אתערשימנוהבלעדיותהיחידותהנכונות,

הקולאתשמעתי"פתאוםההדק:עלהלחיצה
חללעלמדלגבחזהנמוךממקוםיוצאשלי

'רגע 1צרודברחשהאוויראלובוקעשליהפה

26 
 281גליון



'רגעאמרתי:לאהנהלים','מההנהלים',מה

אמרתילאחי',אדםבןזהתירהאלתעצור

אחרים',המיתשהואכמואותותמית'תירה,

אבלהנהלים',מההנהליםמה'רגע,אמרתירק

עליהסתכלהנשק,אתהורידבאמתאיציק
 ,"'בוט' ,ואמר

מנוגדותאפשרויותשתיביןמיטלטלהמספר

בשירההמשוררתכמו(ממשל"אחר"ביחסו

נמוך'>:בגובה'רחיפהרביקוביץדליהשל
ההתעלמות,המבט,עלהוויתוראפשרות

 ,המבטמימושאפשרותלה,יגורבכו
זוהמיידית,הקלה,האפשרותההתבוננות.

היא ,ה"אנחנו"חבריוידיעלשנבחרת
לעצמיאומר"אניהאחר:ממצוקתהתעלמות

בטניולחללליששמורפנימיקטןבקולדברים
תסתכל]אל ... [דםרקלוישכלוםלו]אין ... [

שאפשרותאלאכלום",לואין ] ... [בכללעליו

מהמספרכבדמחירגובהשבה,ההקלהעם ,זו

פיצולהיאטמות,שיתוק,למצבלובגורמה

פנישלמייסרתשכחה ,מכךוקשהמתעצם,

ב"חובתוכבגידהבעיניוהנתפסתהטובחברו

ליהולכותאיתןשל"העינייםהמקודשת":
 ] ... [שליבחובהעומדלאאני ,לעדלאיבוד

עצמישלהנשימותאתשומעשאניבגללאולי
בכלכמוונשנקותהולכותגלות,ממרחקי
הקשההאחרת,האפשרותהתקף",שלהתחלה

היאה"אנחנו",מצדלחלוטיןשמודרתזו ,יותר
חומלתאנושיתהתבוננותה"מבט",אפשרות
התבוננות ,לאנושי ,לאישי ,לפרטילבהשמה

באדם,אדםשלהתבוננותהדומה.אתהרואה
"מדמם"שלבלוחם,לוחםשל ,בצעירצעירשל

זואפשרותב"אחר","אחר"שלב"מדמם",
בתוקףהמספראיילידיעל-נכפיתנבחרת

המציאות:כלפיהמוסריתועמדתורגישותו
אליוקרובנעמדאנילברוח,יותרכוחלי"אין

 ] ... [שוכב,אותורואהאני ,עיניאתופוקח
השחורהזקןאת ,שלוהפניםאתרואהאני

בחורהעצומות,עיניועלמסתכלאניהעבות,
 ,] ... [האינפוזיהאתרואה,אנישליבגיל ,צעיר
 ,פיובקצההדקיקהדםזרזיףאתרואהאני
 ,שלודם,כתמיורואהבגדיעלמסתכלאני
לי";משנהלאבאמתכבריודע,לא ,שלי

ב"אחר"-אנושיתהתבוננותשל ,זואפשרות

מאפשרת ,מייסוריוהמספראתגואלתהמדמם,

חובת-המקודשת""חובתואתלמלאלו

הווידויאתלסייםהמת,הרעשלהזיכרון

הסיפורבמהלךלראשונהולהשתמש, ,המיוסר
וגאולה:הרפיהשלסוגבבחינתבנקודה ,כולו
כהותירוקותאיתןשלהעינייםאתרואה"אני
סוףאליחוזרותהןהבנה,מקומרותגבותתחת
אני ,שליבעינייםעמוקאותןעוטףאניסוף,
ממסעחזרוכאילואליומאמצןאותןמחבק
המקודשת."חובתיאתוממלא ,ארוך

הדם,בקרב,שנפלהרע-המתשלהזיכרוןחובת

הדחוסבשילובםאלה,כל"מקודשת",המילה
בין-טקסטואליתזיקהיוצרים ,הסיפורבסיום

שכוננהמוכרת,ידועה,קודמת,להבטחה

"אךלוחמים:דורותשלתודעתםאתומכוננת
 /,והתוארהבלוריתיפיאתכולם;אתנזכור

לבנואתתיתןלאלעולם;שכזאת,רעותכי

תשוביאתבדם;מקודשתאהבה /לשכוח.

גורישלבשירו ,) 1949 ,(גורילפרוח"בינינו

ורקאךמופניתכולם"אתה"נזכורחובת
הטבעיתהשייכותקבוצתה"אנחנו",לקבוצת

זאת,לעומתהמתים.החייליםרעיו ,שלו

בסיפורהמספרתהדמות ,איילשלבווידויו

כולם"את"נזכורשלהמקודשתהחובה"כתם",
 ,ואיתןיובלהמתים,חבריו,עלבעיקרמוסבת,

בהתבוננותמותנית,בתוכה,מכילהאבל

הודרה,כהשעדה"אחר"דמותשלובזיכרון
ומהזיכרוןמהמבטוהושתקההודחקה

אני ] ... [שליבגיל ,צעיר"בחורהישראליים:

 ,שלי ,שלודם,כתמיורואהבגדיעלמסתכל
לי",משנהלאבאמתכבריודע,לא

ה"אחר"אתלראותבהכרחהעוסקזהסיפור

עצמנואתלראותמסוגליםלהיותכדיוזאת
שלתחילתולסמןעשוי ,מתינואתולזכור
הנכתבתהעבריתבסיפורתחדש-ישןמהלך

האישי"ב"קולשימושצעירים:סופריםבידי
צעירישלחייהםשיממוןאתלבטאכדילא

המודחקהקולאתלהשמיעכדיאלא ,הדור;ון
שימושהוא.באשרה"אחר"שלוהמושתק

בתל-בדומה,בקרוב,להתבונןכדילאב"מבט"
כדיאלאוממותג,עשיראביבי-שנקינאי

אתולהכיל ,קיומואתלאשר ,להתבונן
חדש-ישןמהלךה"מדמם",הנידחה"אחר",

חוזרהעברית,בסיפורתומסתמןשיתכןזה,

הפוליטיתלקריאתותוקףונותן
בעקבותזךנתןשל-האוקסימרונית-לכאורה

 /ה~להיותהגדולההזכות"עללבנון:מלחמת
 •לא",לומרהגדולההזכותעל

~ 
~ e.= 

~1 ~ 
במאמרשהוזכרויצירות

סיפורים:

בתוך:לירח",תגיע 21גיל"עד , 1997גפי,אמיר

 • 14 • 7עמ'כתר,תגיעלירח, 21גילךע

'הארץ'"כתם" , 2003אפרת,נווה

שירים:

בתוך:הקיר',עלנשאר'הכתם 11950 1דודאיברן
 • 39עמ' Iבבלשפתיים,ערופיברזים

שירים,בתוך:השחיטה','על , 1966 ,.נ.חיבאליק

קנב.עמ'תל-אביב,דביר

ואין Iורוןחברעורכים:בתוך:השחיטה','עלכרזה

 1לנבוןבמלמחתפולייטתישרה-ולהרגלרקבותתכלה

המאוחד.הקיבוץאדום,קו

'הרעות',גופותינו',מוטלות'הנה , 1949חיים,גורי

מרחביה.פועלים,ספריתאש,פרחיבתוך:

ר pבבושיריםבתוך:'בעלטת', , 1953אמיר,גלבע

 • 88עמ' Iהמאוחדהקיבוץ Iר pבבו

'מעריב,לדבר",מותרכבר"אמא , 1982יהונתן,גפן

לאוגוסט. 27סופשבוע',

כלום',זהעםלעשותיכולתי'לא 1 1969יונה,דולך

 • 35עמ'דגה,גנים,שניבתוך:

 • 6'מאזנים'בתוךטיפוסי' NO'שיר , 1982 ,נתןזך

 7'דבר', ," 1982הכסף"מגש , 1982עמוס,עוז

בספטמבר.

ביולי. 15המשמר','על'ארונות', , 1982א,עלי

בתוך,נמוך'בגובה'רחיפה , 1982 • 3דליה,רביקוביץ

 • 3'חדרים'

הגיוןעליבתוך:השחיטה","על , 1984א,שמדש,

 • 54עמ'פועלים,ספרית Iבכינור

מחקר:

דביר.מודרניזם,פוסם , 1997דוד,גורביץ'

תלויחניתהה.

ניחוחות

מאח;ךמשה~משאירתמיד
• T • : -•: -T •• 
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:--: T • -•• • -

מות wל~לסכות~די~
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לויתןעמוס

 (ו:

~ 
c:::= 

ן~
~ 

אירועיםספרים,מוספים,

דרווישאתקוראגורי

גורי'מחייםיותרמתאיםאיששאיןספקאין

מחמודשלספרועללכתובמאורחים,משורר

מוחמד<מערבית:מצורמצבמשוררדרוויש

 ) 2003עמ', 95אנדלוס,הוצאתע'נאים,חמזה

התכלת"ואבן"הדםברשימתושעשהכפי
בטורא"טוראבבחינת .) 16.07.2003<ספרים

בהר"הרכלומרפגע",באינישאינישפגעלא
הם,הלאושניהם,פגש",באדםאדםפגש,לא

השיריתבהוויההרכמעיןבנופו'אחדכל
 •עמושליתוהחכרת

שםהתבטלות,ובלאהתנשאותבלאברגישות,

כמעט,שורה,וכלשירכלעלאצבעואתגורי

שיריועם"פגישותי .תגובתואתהמעוררים

-כותבהוא-השישיםשנותמאזדרוויש,של
נכנסתיפעםלאסקרני.חששגרויותתמידהיו

שלהדמים'ל'צומתבהתקרביספיגה''לכוננות
הפעםרצהכימוסיףהואהפוליטי".ההקשר
הסכסוךעלכעתדרווישכותבמהלדעת

"השונהעלדעתומההעמים,ביןהממושך
שניהם.שלבמצבםשבדומה"

מצבכיגורי'כותבהספרעלכלליתבהערכה
בבחינתהואזהספרלדעתואותו.ריתקמצור

ללאקצרים.השיריםבה.המרואתהמחזיקמועט
סיפוריתפואמהזואיןמתומצתים.כותרות.

נקראיםהשוניםהשיריםאלאעלילה,רצופת

שכניהםעםמזדהיםהם"פעםבייחודם.במבודד

חלקישנילפעמיםלהם.נוגדיםהםופעםבספר
שבהם",הסתירהבמתחלזהזהיריביםהשיר

מיטלטלועצמאי'רגישישראלי'קוראספק,אין
בשירים,רקלאהמובניתהזאת,הסתירהבמתח
פעםעצמה.הסתירותעתירתבמציאותאלא

עמודיםרוצח"כ"אלהיאהישראליאלהפנייה
 ; 68-66עמודיםסוהר"כ"אלפעם : 28-27

אדם,בני'כאלעצמושירבאותורבות,ופעמים

געיםפרזאתעםאךבכל'להםשווים
גורי:מצטטאותוהחזקבשירכמובאנושיותם,

היכנסו-במפתןהעומדיםאתם

ערביקפהאיתנושתו

 .כמונו]אנשיםשאתםתרגישו[אולי

הבתיםבמפתניהעומדיםאתם

שלנו,מהבקריםצאו

אנחנושגםבטוחיםשנהיה

 ) 16(עמ'אדםבני

אתמזמיןהואכיזה,שירעלכותבגורי

קפה,לשתותלהיכנס,הסף"על"העומדים
בהמשךוגם,זרים,להיותלאבמרחב,להשתלב

מהבקרים"צאועליהםמצווהפנייה,אותה

פוגעתשלנושהנוכחותמכיווןשלנו",
ל"צאו"זה"צאו"ביןמבדיל(והואבאנושיותם.

"צאושקרא:-1988בשפורסםאחרבשיר

 ,)" ...מהכול
כבחמורות,בקלותלדרווישמוותראינוגורי
ישראליםלמשורריםבניגודכילומרשוכחאינו

האשמהאתלחלקמנסהאינו"דרווישבולטים,

אינובצווארונו":הקולרכובדמלואאתותולה

משרבבהואבהםממקומותעיןלהעליםמוכן
(שיששיריםמאותםאוהגז","תאאתלשורותיו

לאאךהשהידים,עלמצמרר")"משהובהם

הדברשהואלדעתי'העיקר'גםממנונעלם
מגדירושגוריומהבספר'ביותרהבולט

הספר'משירירביםהמאפיינתכ"אמביוולנטיות
אפשרי".לפיוסלהידברות,נואשניסיוןאיזה

שבו'המרההעצמיתהאירוניהאתמצייןהוא

שלבמשפחולוגיההעוסקבשירלמשלכמו
שלחונקתהצטברותאיזובה"שישהשוהדה,

השהיד;בתהשהידהבת"השהידהודי":מספיק

השהידאם /גיסתהשהידהואחותהשהידואחות

ונו'][ונו'השהידדודושכנתשהיד;סבאנכדת

 ,) 83<עמ' "-

גםהוא .גוריכותבאמיתי'משוררהואדרוויש

לנוכיומוסיף,אומר'הואלאומי","משורר
"משוררהזאתלעתלהיותיכולולאאין

המכילהשסועהחברהבהיותנולאומי"'
צדקתעלזהעםזההמתעמתיםשוניםמשוררים

וההוויהדרוויששלשירתועלוגםהדרך

מייצג.שהואהלאומית

שגורי-הואיותר'בעיני'שחשוב,מהאולם
גםאלאעצמם,השיריםעםרקלאמתמודד

ומייצרים,מייצגיםשהםהכוללתההוויהעם

<ועםשבדומה""השונהעםבגלויומתעמת
הפלסטיניהנרטיבים,שבשנישבשונה>הדומה

הואבהמשךבעיצובם.חלקלו'שישוהישראלי
השיריםיוצריםהמצטרףבמהלכםכיכותב

הפלסטיניתההוויהלהבנתחיוניתעדותהאלה
זהאיןמצור".ב"מצבהזההספרכשםהנתונה,

'חומתבמבצערמאללהעלשהוטלהסגררק
אלאבנתניה,פארקבמלוןהטבחלאחרמגן',

הוויהמכתיראףהואוכאןקבע.שלכמצבמצור
שדרווישוהגזולים","הנצוריםהווייתבשם:זו

בקלותיכוליםשהפלסטיניםשםמשוררה,הוא

גוזרגורישכןמקרית,כותרתזואין •לאמץ

שהיא,והצודקים","הנצוריםמהווייתאותה

ישראלבארץהעבריהיישובהווייתבעיניו'
משוואהשלסוגבכךויוצרשנים,עשרותבמשך

 ...הוא-הזאתהארץכבן"מילדותיהשתיים.בין
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והצודקים'.'הנצוריםבהווייתגדלתי-כותב

חיתהישראלבארץהעברית-ישראליתההוויה

והווייתברבר'שלכביטויוקוצים''הווייתבי
הערביבעולםזרכגוףנתפסיםאנחנומצור.
גםהיההמצורסולח.הלאמשלים,הלאהעוין'
אבותינוידעוהדורותבמהלךתמידמאוד.יהודי

דרווישמחמוד

המוחרמים,האחריםהנצורים,בדידותאת

עלכצריםלהתגלותלנוקללא .הגטוכלואי
בשםמיותרת,התחסדותזותהיהאךאחרים.

שאנולעובדהלהתכחשיגונה,לאהכרח

המביאשלטוןאחר'בעםרבזמןזהשולטים
למדוהעמיםשניאכן' ...ולהשפלהלהרס

לזה."זהלהכאיב

לסיכומו:אצטרףובנקלכותב,הואלסיכום

שישהמיטב,מןשיריםמעטלאכאן"מצאתי

הגדרהויכולתדקויותניסוח,חוכמתבהם
מדםעייפותגםבהםישטועהאינניאםאנינה.

אחר."לעתידפצועההמלצהואפילוומשנאה,
בוודאות,לומראפשראךבדבריו'זהירגורי

ישלתחושתי'אלא,טועה,שאינורקלאכי

ממצבמאודגדולהעייפותרקלאזהבספר

גדולהכמיההגםאלאהסכסוך'וממצבהמצור
יומיום.שלרגיליםלחייםלנורמליות,לשלום,

עלקצריםשיריםשלבמחזורמסתייםהספר
"השלום,מהם:אחדהנהמזכירם.שגוריהשלום,

לפיהוקאויבים;שנישל-בנפרד-געגועים
אוהביםשניאנחת/השלוםהשעמום;רציףעל

 .) 90<עמ'העמום"הירחבאוררוחצים;

לחייכסמלל"שעמום",הכמיההכיאוסיףמצדי
באחד .בספרמאודרווחתנורמליים,שלום

מבריק:שימושדרווישבועושההשירים

ייחםלאהזההמצור

הנצורים,כמוהצרים,שירגישועד

שהשעמום

 .) 45<עמ'האדםמתכונותתכונההוא

וכשיכירוולנצורים,לצריםמשותףהשעמום

ייתםהמשותפת,באנושיותםהצדדיםשני

המצור.

זאתבכלמבקיעמנשוא,קשיםבייסורים"אולי

לי'נראה .מאמרואתגוריחותםהאחר"'הזמן
הכרהשללעידודהמשורריםשלתרומתםכי

להיותיכולהזה,שלבנרטיבזהכזאת,הדדית

שללמאמרומיוחדתחשיבותישלכן'גדולה.
שערוכזה.שיחשלמתחילתוכחלקדווקאגורי

אוליהיום,(לאכותבהיהדרווישלובנפשכם,

 ?מאוחריםגורישלספרועלדומהמאמרמחר>

ציוויליזציותהתנגשותיהיההקץ

מאמרואת-1989בפוקויאמהפרנסיםכשפרסם

לרגע,היהנדמהההיסטוריה","קץהידוע
ויוכלוהנחלההמנוחהאלהגיעאכן'שהעולם,
חלפולאאולםלפחות.שנהארבעיםלשקוט
פרסםהנטניגטוןשסמואלעדשניםארבעאלא

"התנגשותפחותלאהידועמאמרואת-1993ב

שלהr.וזהעלהמערער ,"ציוויליזציות
התרחשוושבומאזשחלףהקצרבזמןפוקויאמה.
צ'צניה,בבוסניה,לרוב,וסכסוכיםמלחמות

במגדליוהפיגועבעיראק,מלחמותשתי
מתברר , 2001בספטמבר-11בהתאומים

ושקץשמתאמתותהןהנטינגטוןשלשתחזיותיו

התנגשותכנראה,יהיה,ההיסטוריה

ציוויליזציות.

יותרמאוחרשהפכוהמאמרים,שניביסוד

דפוסאתלפענחדומהניסיוןעומדלספרים,
שלהמקצוע>בלשון(פרדיגמהההתנהגות

ותוםברית-המועצותקריסתשלאחרהעולם
שפוקויאמהשבעודאלאהקרה.המלחמהעידן
בתורההיסטוריהשללקצהעדיםשאנוסבר

לסופה,הגיעהגירתהאידיאולושמלחמתשכזו'
ולכןניצחה,המערביתהליברליתשהדמוקרטיה

רעיונייםמאבקיםבעתידצפוייםלאמעתה

"יהיהשמאחששואףומסעירים,גדולים

דווקאכיהנטינגטוןסבורלמדי";משעמם
וכישקיעתו'תחילתהואהמערבניצחון

שחישקוהאידיאולוגיים,החישוקיםהתפרקות

חישוקיםוהופעתהגדולים,הגושיםשניאת
עולםדווקאלאויצרובמקומם,תרבותיים

סיוםשלשהאופוריהכפיחד-קוטבי'הרמוני
ריס-עולםאלאלרגע,דימתההקרההמלחמה

ועימותים.סכסוכיםעתיררב-קוטבי'הרמוני

(הקדמה:הנטינגטוןשלצהיביליצזיותהנתגשות
שלםהוצאתבן-נחום,דודתרגום:מרגלית,דן

סדורה,משנהאיננהעמ') 512 , 2003ירושלים

עלהבנויותתובנות,שלאוסףיותראלא
ובהיסטוריה,במציאותמעמיקההתבוננות

(כלכליים,ונתוניםמידעבשפעמגובות

וטבלאות>גרפיםגרפיים;גיאוגרפיים,דמו

כיהנטינגטון'טועןבתמציתעיניים.מאירי

לכנותו(שאפשרהאידיאולוגיהעידןתוםלאחר
נוטותאליהןהחדשיםהזהותקווי"מודרני"),גם

(שאפשרהחדשבעידןלהתכנסוחברותמדינות

תיחוםקוויהם"פוסט-מודרני")גםלכנותו

הבין-גושיתהחלוקהלפיאםוכך'תרבותיים.
השפעהבעלהמערבהיהמזרח-מערב,הקודמת,

לפיהרילפחות,העולםממדינותכמחציתעל

פחותיםוכוחוהשפעתוהחדשים,החלוקהקווי

בהרבה.

עושהלשיטתו'חשובות,הבחנותשלוש
אינםומערביותמודרניותראשית,הנטינגטון:

תהליכישנית,נרדפים.אוזהיםמושגים

ןו uננ 1הנונואל nוכ

התנגשות

ב•ילזיצות•צ:ה

-ננדהק "Jזמדנ'זגרן

n בן-רrrt וסr-רנ·:-: 

'ניעותחינוך'תיעוש,עיור(כלומרהמודרניות
טכנולוגית,קדמהבצדיצרו'וכדומה>חברתית

ברחביאדםבנילמיליוניזהותמשברגם
החישוקיםהתפרקוכאשרשלישית,העולם.

לחישוקיםרבותחברותשבוהאידיאולוגיים,

החישוקהואשבהםהבולטכאשרהמסורתיים,

ביןביותרהחשובהחישוקגםשהואהדתי'

שמסביר'מההשונות,הציוויליזציותחישוקי
ברחביהנרחבתהדתיתהתחייהאתגםלדבריו'
ענייניםמצבהחדש.בעידןעדיםאנולההעולם,

הבאות:במיליםבספרוהנטינגטוןמסכםזה

המאהשלהגדולותהפוליטיות"האידיאולוגיות
אנרכיזם,סוציאליזם,ליברליזם,-העשרים

סוציאל-דמוקרטיה,קומוניזם,מרקסיזם,

תוצריהכולןהן-פשיזםלאומיות,שמרנות,

כלזאת,לעומתהמערבית.הציוויליזציהשל
שלתוצריםהןהעולםשלהגדולותהדתות

העולםכאשרכעת,מערביות.לאציוויליזציות
שוקעותשלו'המערביהשלבמןיוצא

הציוויליזציהאתשאפיינוהאידיאולוגיות
דתותתופסותמקומןואתהמאוחרתהמערבית

ושלזהותשלתרבותתלוייאחריםואופנים
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מדיניותלביןדתביןההפרדהמחויבות.
הציוויליזציהשלאופייניתוצרבינלאומית,

ההתנגשותאתדרכה.לסוףמגיעההמערבית,
פוליטייםרעיונותבשלציוויליזציותבין

ביןההתנגשותדוחקתהמערב,שהוליד
 .) 53(עמ'דת"ובשלתרבותבשלציוויליזציות

מתקדמיםשאנוהאפשרותאתפוסלהנטינגטון
לכלמשותפתאוניברסליתציוויליזציהלקראת

מקוםשםעללה,קוראהואואבוס"("תרבות
העשירותהמדינותשלנשוויץההתכנסות

אנשישלדקהלאליטהרקהמשותפתבעולם,
שתהליכיםסבוראינוגםהואועסקים).מינהל

אתתרבותיים.הבדליםלבטלעלוליםגלובליים
הטכנולוגית,הקדמהתהליכידהיינוהמודרניות,

תרבותואילוציוויליזציה,כללאמץיכולה
היאהמערביים,הערכיםכלסךשהיאהמערב,

שונה.עניין

שש-שבעעלהנטינגטוןמדברסכמטיבאופן
למעלהלפנישתחילתהסינית,ציוויליזציות:

דתה,פיעלגם,והמכונהשנהאלפיםמשלושת

מסיןגדולההיאגרפיתגיאוית.קונפוציאנ

אסיה,מזרחבדרוםגדוליםחלקיםגםומקיפה
שצמחהיפנית,וקוריאה;וייטנאםתרבויותואת

לספירה.הראשונותהמאותמןהחלהסיניתמן
והסיניתהיפניתאתשמצרפיםחוקריםיש

בתת-המתקיימתהינדית,אחת;לציוויליזציה

אלפיםמשלושתלמעלהכןגםההודיתהיבשת
מרכזי;תפקידההינדואיזםמילאושבהשנה

במאהערבהאיבחצישראשיתהאיסלאמית,

במהירותהתפשטהואשרלספירההשביעית
אסיה,למרכז ,האיבריהאילחציאפריקהלצפון

תת-שלשפעוהכוללתאסיה,מזרחודרוםהודו

הפרסית,הטורקית,הערבית,כמותרבויות,

רוסיהשמרכזהאורתודוקסית,המלזית;

הסלאבייםהעמיםמןניכרחלקוהכוללת
שמקורההנצרות-המזרחיתהיאשאמונתם

במאותשתחילתהמערבית,בביזנטיון;
היאשדתהלספירה,והשמיניתהשביעית

גרפיתגיאומבחינהוהכוללת-המערביתהנצרות
הלטינית.ואמריקהאמריקהצפוןאירופה,את
לטיבו-ציוויליזציהעלגםהמדבריםיש

אותההמבדילהנפרדת,זהותכבעלתאמריקאית
ילידיות,תרבויותגםוהכוללתהמערביתמן

הציוויליזציהשלתת-תרבותבההרואיםויש

המערבית.

כדאיהזאת,הפרדיגמהחשיבותאתלהביןכדי

דוגמהבעזרתההנטינגטוןמסבירכיצדלהתבונן

ובארצותבאירופההאירועיםאחת:ספציפית

כיהיאגישתושלהיסודהנחת ,כאמור .הבלקן
עלמחדשהיוםמתעצבתהעולמיתהפוליטיקה

מבוססותשהיוהיערכויותתרבותיים.קוויםפי

מעצמתייםוקשריםאידיאולוגיותעלבעבר
המבוססותגירתלאידיאולומקומןאתמפנות

והוא ,ממליץהואעליהםצעדיםשורתינקוטביןהשברוקוויוציוויליזציה,תרבותעל

שלכסופהלהיותעלולסופוכיחוששבפוליטיקההסכסוךלקוויהופכיםציוויליזציות

בשלהןששקעההרומית,הציוויליזציהמדינותנאלצוהקרההמלחמהבזמןהעולמית.
מבחוץמתמשךלחץתחתוהןפנימיתהתפוררותושבדיה,פינלנדאוסטריה,כמומערביות
 ,ספרולסיוםסמוך"הברברים",השבטיםשלהןעתהנייטרליות.ולהיותמאירופהלהיפרד
ברוטוסשלדבריואתמצטטהוא ,לפיכךהתרבותייםקרוביהןאללהצטרףיכולות
מאיר(בתרגוםלשקספירקיסר"ב"יוליוסהונגריה, ,פוליןכמומדינותהאירופי.באיחוד
ויזלטיר):המזרחילגושרותקואשרוסלובקיה,צ'כיה

כיוםחותרותורשה,בבריתחברותןבאמצעות

שעתנו.זומאויש,צבאנולנאט"ו.ואףהאירופילאיחודכןגםלהיספח
ליום;מיוםמתחזקיםאויבנו ,לנאט"ווטורקיהיווןהשתייכוהבלקןבארצות

לרדת,נוטיםוכברבפסגהאנחנוכיום,ורשה.לבריתורומניהבולגריהואילו

 ] ... [אנושבעלילותגאותמחזורישכימשמעותחסרתלטורקיהיווןביןהבריתנעשתה

אנו,גםשטיםכזאתגאותפניעלבענייןביניהןהסכסוכיםמתרביםולעומתה
בזמן,לתפוסחובהזהוזרםלשעבר.יוגוסלביההיאמיוחדמקרהקפריסין.

השקענו.שכברמהכלשנפסידאוחיתההיאטיטושלהקומוניסטיהשלטוןתחת
שובהיאכיוםואילומאוחדת,אחתמדינה

תומכתרוסיהדתית:חלוקהלפימפוצלת

 " ..סיני,אניהרי"ובעצם,אתמעודדתגרמניההאורתודוקסית,בסרביה
המוסלמיותהארצותואילוהקתולית,קרואטיה
האחרהמשפטקנטיאליאסשלהמרתקתבמסה<עמ'האיסלאמיתהבוסניתלממשלהמסייעות
רחל(מגרמניתפליצהאלקפקאשלהמכתבים ,) 158-157

אחרת,פרוזה ,המרמןאילנהעורכתחיים,ברכאןשלאושונות,רבותהיסטוריותמסיבות

פעםמדיועולהשבעמ') 174 , 2003עובדעםשהתנגשותהנטינגטוןסבור ,לפרטןהמקום
אעסוקבלבדובו ,עיניאתשצד ,מסקרןענייןלהתרחשעתידהביותרהחמורההציוויליזציות

הסיפורלמסורתקפקאשלזיקתווהוא ,כאןמתרחשת),כברספרוהופעתמאז(וכאמור

לאוריצחקכתבאחריםהיבטים[עלהסינית.לענייןלמערב.האיסלאםשביןהשברקולאורך
וב--20בב'הארץ'המשכיםבשנימצויןמאמרדמוגרפיים,תרבותיים,כלכליים,היבטיםזה

ואביעדוולקשטייןעודדוכן ,ביוני 27השמדהנשקלהשגתכמרוץכאשרצבאיים,וגם
במוסף ,במיוחדוצדקניכעוסבמאמרקליינברג,עלההתקפהביסודגם ,כזכור ,<שעמדהמוני

ביולי].-23השל'ספרים' ,פקיסטאןכמומדינותחלקנוטלותעיראק>
אחראמצעיהואביותר"המדהיםקנטי:כותבבצפוןנוספותמוסלמיותומדינות ,איראן

שאין ,כךכלגמורהשליטהבושולטשקפקאבחשיבותלהמעיטשמנסיםלמיבניגודאפריקה.
במשהוהגלגולהסינים:אצלאלאכמותהלמצואטוען ,למשלבטוןקליכמוהזה,העימות

בטחלאאךהאלימות,אתשתיעבמאחרקטן.ומתמשךארוךסכסוךאכןזהוכיהנטינגטון
לביןבינוהמרחקאתהגדילבה,להילחםבכוחוושליטה,כוחעלהמתחרותתרבויותשתיבין

ועוד.עודלעומתושהתקטןעדממנוהחזקהופעתעם ,-7ההמאהבראשיתשתחילתו
הואכפול:יתרוןלההיההזאתההתכווצות-15הבמאותהמשכוערב,האיבחציהאיסלאם

מדיזעירשנעשהידיעלהאיוםמןהתחמקספרד,וכיבושהצלבמסעיבתקופת-16וה
האמצעיםמכלשחררעצמוואת ,גביולכאשר ,ימינועדוירידותעליותתוך ,והנמשך
שהואהקטנותהחיותהאלימות;שלהפסוליםשלהתמוטטותהוכןהפוסט-קולוניאליהעידן

 .) 131<עמ'מסוכנות"היולאבהןלהתגלגלאהבלמדינותעצמאותהביאוברית-המועצות,

בסיפורלחרקבהכרחמתכווןאינוקנטימהזה.לגושכוחותוספתנוספותמוסלמיות
עליוסמסא,גרגורנתגלגלשבו"הגלגול",משכורקאיננוזה,סכסוךשללחומרתושתורם

תהליךקורה(שםענקי""שרץהיהכינאמרולאשנה,מאותוחמשכאלףלאורךההיסטורי
 ,לחולד ,למשל ,יותראלאהגדלה),שלהפוךכמחציתפניעלהמשתרעגרפיוהגיארוחבורק

 1904משנתמוקדםבמכתבכברכתבעליוהאיסלאם,שבוהאופןגםאלא ,הארץכדור

"מכתבלוקוראשקנטימכתב ,ברורלמכסתרבותאתרואה ,הפונדמנטליסטידווקאולאו
ויוצאיםכחולדבתוכנוחופרים"אנחנוהחולד":המערבית,הטכנולוגיהאתבהכרח(לאהמערב

לגמרישחוריםשלנוהחולמרתפימהריסותנחותה,כתרבותהטרור>,אתביעילותהמשרתת
הקטנטנות,רגלינו ,שיערפלומתומכוסישלתחזיתומוסרית.מבחינהומנוונתמושחתת

בבקשתמעלהמתוחותוהעלובותהאדומותבטוחהואאין .למדיפסימית ,לכן ,הנטינגטון
 ...שיראתקצתשמזכיר ,) 132<עמ'ורוך"חמלהכןאםאלא ,לשרודיוכלהמתכווץהמערבאם
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עניים",ב"שמחתאלתרמןשל'החולד'
כי ,ומספרהסיניבענייןמאודמרחיבקנטי

בחרקים,בייחודזעירות,בחיותהתעניינות

אצלרקלמצואאפשרקפקא,שללזוהדומה
בזמניםכבר ,לדבריוובספרות.בחייםהסינים

החביביםהחייםבעליעםהצרצריםנמנוקדומים

להחזיקנהגוסונגשושלתבתקופתהסינים.על
אנשיםבזה.זהלהילחםואומנושגורוצרצרים

חלולים,מלךאגוזיבתוךחזםעלאותםנשאו
צרצרים.למגורילהתאיםכדיבמיוחדשצוידו
בדםיתושיםמשקההיהמפורסםצרצרבעל
אותםכותשהיה ,מדמוהיתושיםוכשרוו ,זרועו

תאוותאתללבותכדילצרצרהרסקאתומגיש
מגריםהיומיוחדיםבמכחולים .שלוהלחימה
עלבשכיבהאובכריעה,ואזלתקוף,אותם
מוסיףקנטיהצרצרים.בקרבצופיםהיו ,הבטן

נקראהיהבמיוחדרבבאומץשהצטייןצרצרכי

ההיסטוריהמןמכובדמצביאשלשמועל
ההואהמצביאשלשנשמתומניחיםוהיוהסינית,

תוצאותצרצר.אותושלבגופוהתגלגלה

אתלחרוץלעיתיםעשוייםהיוהללוהקרבות
שכאשרמספריםגדולה.קיסרותשלגורלה

שכבסונג,קיסרותעלהמונגוליםפשטו
צרצרים.בקרבוצפהבטנועלהעליוןהמצביא

והיאהבירהעיראתהקיףשהאויבלוכשהודיעו

בקרבינצחמיתחילהלדעתרצהבסכנה,
שלסופההיהוזהנכבשה,הבירההצרצרים.

 ,) 136-135<עמיסונגקיסרות

רווחיםהיוסינייםנושאיםכימסבירקנטי

מדגיש,אך-18ההמאהמאזהאירופיתבספרות

ואלי>,אותרוהידועהסינולוגמסכים<ולדעתו
שהואהיחידהמערביהסופרהוא"קפקאכי

הסיפוראתכדוגמהמצייןהואבמהותו",סיני

קפקאכיואומרונוספיםהסינית"החומה"בניין

בפילוסופיהשמחזיק(מיטבעי"טאואיסט"היה

רזה).לאומאתחטאודרךשל

מאפריל ,ממריינבאדבגלויה ,עצמוקפקא

עשרהלבלותעתידהואבוהיחידהמקום , 1916

"מריינבאדכותב:פליצה,עםמאושריםימים
רקאפשרכאלהביערותלשוטטלהפליא.יפה

כלשלוההיענותהריקותהשקט,וכעתכאן.
חושבאני ...היופיעלמוסיפיםאךוהדומםהחי
הביתהלשובעומדוהייתיסיניהייתישלו

ודאיהביתה>נוסעואניסיניאניהרי<ובעצם,

מוצאהיהכמהמה.ויהיבמהרההנהחוזרהייתי

כי ,מספרקנטי ,) 143<עמ'פה!"בעינייךחן

משוםבמלואה,כמעטהזוהגלויהאתציטט

קפקא:שלמנטיותיוהרבהכךכלבהשמופיעות
יראתולריקות,לשקטכמיהתוליערות,אהבתו
טאואיזםהמזכיריםהדבריםוכל ,שלוהכבוד

בכתביוהיחידהמקוםגםהוא ,כאןסיני.ונוף

אניהרי"ובעצם,עצמו:עלקפקאאומרשבו
 " ..סיני,
בנושאים ,כמובןעוסקת,קנטישלהמסה

יחסיו ,כאמורובמרכזם,מאלה,יותרחשובים

אליהמכתביולאורבאוארפליצהעםקפקאשל
הציע<פעמייםוכואבתמיוסרתיחסיםמסכת-

-בזיקתםאותם)ביטלופעמייםאירוסיןלה
מצביעבמיוחדקפקא.שלהספרותיתלכתיבתו

שביןהזיקהעלעינייםפוקחבאופןקנטי

לרומןואףדין""גזרלסיפורקפקאשלמכתביו
שלבספראחדמקוםעודישאולם"המשפט",

כתיבתוקפקא,שלמכתביונפגשיםשבוקנטי
לציין.שברצוניהסינית,והמסורתהספרותית,

שלהבדידותעלהספרותית,כתיבתועל
באמצעכי ,קנטימספרבלילות,הכתיבה

הוא ,ביותרהמספקיםבימיו"הגלגול",כתיבת
במיטתהלותכתובשלאמפליצהמבקש

הכתיבהאתשתישן.מוטבאלאבלילות,

להתגאותהזאתהקטנההזכותאתבלילות,
להוכיחוכדילו;להניחעליהלילית,בעבודה

אפילומקום,בכלהיאהליליתשהעבודהלה
למענהמעתיקהואהגברים,שלעניינם ,בסין
מלומדבמיוחד:עליוהחביב ,קצרסינישיר

לשכבהעתבאהכישכח ,בספרושקועשהיה

כעסה,אתכבשהשבקושי ,ידידתו .לישון
מההידעת-ושואלתהמנורהאתתולשת

השעה?

המלומדעלבשיר,משתמשקנטיאומרקפקא,

מזכירהואפליצה.לבןבינוחיץליצורכדיהסיני
לידולשבתרוצהשהיאלוכתבהפעםכילה

ומשיבזהרעיוןדוחההואכותב;שהואבשעה

 ...לכתוביכולהייתילאשאזלךדעי"אבללה:
שוםלכן ,דיבלילהיפתחפירושהכתיבההלא

כותב,שאתהבשעהדיהגדולהאינהבדידות

כותב,שאתהבשעהדיהגדולהאינהדממהשום

שעומדהזמןלכן .דיולילהאינוהלילהאפילו
ארוכותהדרכיםכילעולם,יספיקלאלרשותך
בדעתיעלהכברפעםלאמהן.סוטהאתהובנקל
לשבתהואביותרליהמתאיםהחייםשאורח

שלשבחדריובפנימיומנורהכתיבהכליעם

יניחו ,לייביאומזוניאתידיים.רחבמרתף

הדלתמאחורימחדריהרחקתמידאותו
האוכלאלההליכההמרתף.שלהחיצונית

הטיולתהיההמרתף,קמרונותכלדרךבחלוק,
אוכל ,שולחניאלאחזורכךאחר .שליהיחיד

מהלכתוב.שובאתחילומידובמתינותלאט
ואעלהאעקורמעמקיםמאלהאז!אכתובלא

 .) 58<עמיזאת!"

הכתיבהעלנאמרולאש"מעולםסבורקנטי
השןמגדליכלמאלה.וחמוריםטהוריםדברים

'בדידותוהמיליםהזה,המרתףדיירמולקורסים

שבותלרעה,בהןשמשתמשיםהמשורר'

באוארופליציהקפקאפרנץ

בטוח,איניומשמעות",תוכןפתאוםומקבלות
רצויה.אואפשריתכזאתשבדידותבהכרח,

אלהפונה"החלוןקצרבסיפורעצמוקפקא
 ,כרמלאברהםמגרמנית:(סיפורים,הרחוב"

זאתועםגלמודשחי"מיכיכותב ) 1993שוקן

לא ...אדםבניעםכלשהובמגעלעיתיםרוצה
הפונהחלוןבליימיםלאורךלהתקייםיוכל
"טאואיסט"זאתעם .) 21<עמ'הרחוב"אל

אינטרנטבאתרהיה.כנראה, ,בחשיבתו

הזןמןואמירותפתגמיםמכתמים,<לישירה,
קפקאפרנץמאתהבאהקטעאתמצאתיוחטאו')

מאנגלית>:<בתרגומי

מחדרך.לצאתצריךאינך

והקשב.שולחנךלידלשבתהישאר

המתן.פשוטתקשיב,אלאפילו

ובודד.דומםהיה Iתמתיןאלאפילו

לפניך,עצמויציעבחופשיותהעולם

אחרת.אפשרותלואיןוייחשף,ייפתח,

-רגועהתודעהלפנינודע:טאוכמאמרממש
 •נכנע.היקוםכל
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בכתוביםרומןמתוךפרק

Eiכהצלצוליםמקרבופלטליצועיהסמוךהלבןמכשיר נ
אתמריםלאאנישהפעםשהחלטתיעדרוח,קצרי

והידקתיבכריתראשיאתכיסיתימה.ויהיהשפופרת

פלומותביןדרךלהםפילסוהצליליםאך ,לאוזניאותה
היאמי .שליהעדיןהתוףעורעלהרףבלילהלוםוהמשיכוהפוך

בלילה?בשתייםאלילצלצלהמתעקשתהמשוגעת
אשתיבלההזוכיליאמרו ,הטעונילאשמעולםהדקים,חושי

ברשאינולדחףנתפסהוהיאגעגועיםבהאחזוכנראההראשונה.
בחודשייםלהאמרתיפעםולאשלההדחפיםאתהיטבהכרתיכיבוש.
בבוקר.בתשעלאנשיםלצלצליכולהלאאת"בלההנשואים:שהיינו

כבראניאם-ליאומרתחיתה-שיקומו"אזישנים!"עודהם
אבלבדבריה,צדקהיהלפעמיםאוליאזמותר."להםגםקמתי,

שסימה,יודעתכשהיאזה,ברגעבדיוקזאתלילעשותיכולההיאאיך
במהלךביותר.חדהושמיעתההסמוךבחדרעימיישנההשנייה,אשתי

להלהודיעכדיהשפופרתאתלהריםפעםלארציתיהצלצולים
בשתייםאליולחייגלחזורפעם,ולועוזתרהיבהיאשאםנחרצות
שלבסופומעיני.שינההדרתעלתביעהנגדהמגישאניבלילה,

ולהיצמדמהטלפוןלהתעלםהיאיותרהטובהשהדרך ,החלטתידבר
סבלנותהעלהקץבאזאתשעשיתיברגעעוצמה.ביתרהכריתאל
עליצעקהוהיאפיהעלפיקודלקחוהקצריםעצביהסימה,של

שלה:החמודהסופרנובקולהשנימהחדר

בשבילך!"בטחזההריטמבל! ,כברתענה"נו
אשהניבאתי.כאשראשהזוחיתהובאמתבשבילי.היהבאמתזה

שמעולם ,נמרץעסיסיקולבעלתשנותיה,במיטבכגברתשנשמעה
עסיסי,גרמנימבטאבעלשהיההקול,שלנו.השמעמפומיתבקעלא

בשתייםאלילצלצלמעזהזרהאשהאיךרתחתי.אני.זהאםשאל
 .אניזהאםספקלהטילועודבלילה

מאופק.בנימוסשאלתי-מדברת?""מי
שלוש,מספרהתרסישמעוןלרחובאליבואאותי.מכירלא"אתה
 ,,הבית.לפנילךאחכה
התפרסמהבויוםאותושמאזנכון .לראשיהדםאתהעלההדבר

הגרושים,הגבריםלבדידותבהקשרהזונותבתיעלהחודרניתכתבתי

טלפנהאחתלאאףאבלמעטות,לאלנשיםתקווהמקורשימשתי
לסימהשניםארבעזהנשויאנימזהחוץבלילה.שתייםאחריאלי

הארץכליודעתנפרדות,במיטותישניםשאנוואפילוהיפה,אשתי

בשתייםמצלצלתהיאמדועאזרבב,ללאמאושריםנשואיםשאלה

מתפנקתאשהשלקולהאתשאשמעשדילה,חושבתהיאמהבלילה?
עצמיאתמצאתיאיךאביןלאאחרת ,כןאוליממיטתי?אזנקוכבר

במהירותוטס'עיתונות'תווישניהנושא ,הישןהפרודבתוךיושב

 .התרסילשמעוןהבזק
אוראלומותשלחוהרחובפנסיריקים.רחובותשלסתווילילההיה

לעמוד.עמודביןהמפרידיםהחושךכתמיאתשהדגישומאובקות
בפינתבוד.דנהגישבשבתוכהבודדתמכוניתמוליחלפהושםפה

לידענקית.אמריקאיתמכוניתלצדהאדוםהרמזורעצרניבלון
שלאעדמאפו.שערותבעצבנותותלששיערכסוףאישישבההגה

הפסקנואחתבבתתולש.אנישגםלבשמתילאבזאת,הבחנתי

הרמזור.התחלףואזשנינו

שישיםכבתמבוגרתאשהשלחיתההביתבפתחלישחיכתההדמות

עדהגיע ,דהויזהובהיהשערהלחיים.ושקועתממושקפת ,יותראו
שהיהגופהעלמשקפיה.שלהמסגרתלצבעמאודוהתאיםצווארה

.... 
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שנראתהכההשמלהמונחתחיתה ,לעיןהנראותבליטותללאגזרהדק

ליהקדימהואלמלאחודרבמבטביהסתכלההיאבית.כחלוקלי
המסוגלתהאחרונההאשהשזאתסבורהייתי ,ייקיבמבטאשלום

ממיטתו.צעירגברהלילהבחצותלהזניק
מת ,חרובידניאלד"רשלךהדוד-ביובשליאמרה-שבאת"טוב

תחשו.ד"שאשתובליהביתהלהחזירוהיכולהיחידואתהשעהלפני
החמודה,מאשתיחוץהיחיד,והיהעליהנערץהדודהיהחרובידניאל

מתוךכךליקוראשהואידעתיכי ,טמבללילקרואלושהרשיתי
הרבים.כישוריאתמאודמעריךהואתוכובתוךוכיחיבה

שישמזמןידעתיכלום.אמרתילאכאילוזההמום,שהייתילהגיד
רקולא ,העיתוןשלהצעירותהאופנהמכתבותאחתעםרומןלדודי

כולם,עםיחדבצחוקפורץהייתיפעםלאידעה.המערכתכלאני.
אותהשלבחדרהתחתוניואתמורידחרוביאיךמדמייניםכשהיינו

יכולהשזאתדעתועלמעלהלאמאיתנוכשאישצעירה,אלמונית
וכדיבוחנתבסקרנותעליההסתכלתיודהויה.מכורכמתזקנהלהיות
אתלהסוותניסיתי ,מפנינשקףשלבטחהרב,בתימהוןתבחיןשלא

ביותר:שגרתיתבשאלהבקרבישהתחולל
 ,, ?מתהוא"איך

 11 •שליבמיטהקרהשזהידעואםלייסלחלאהואב.ל"דום

רופא?"להזמיןכדאילא"האם
 ,,לעשות.מהשאיןוקבעכאןכברהוא .צריך"לא

גביעלחומים,וילונותידיעלמוסתריםשחלונותיוקטןשינהבחדר

ראשהנידלאאפילווכהרגלו ,אפרקדןדודילושכברחבהמיטה
המאופיין ,הארוךסנטרולרווחה,פקוחותהיוהמימיותעיניו .לעברי

פעורהיהופיומטהכלפישמוטהיה ,במרכזועמוקהגומהידיעל
אפרוריתדמותבחייו.האחרונההפתעתואתשהסגירהתימהוןבהבעת

ברכיהעלעמדה ,לבןכשיערהמדופנתעגולהבקרחתהמסתיימת
שבצבצוגרובותרגלייםלזוגנעלייםנועלתכשהיאהמיטה,לצד

השמיכה.מתחת

ישוב ,אבישלאחותולאלקה,הנשוי ,ז"לחרובידניאלהיהכךאחר
החןוגומתפניואתזונחתאינההתימהוןכשהבעתהמיטה,שפתעל

אתלהריםלרופאואפשרתימאחורבותמכתימסנטרו.משהאינה

הלבנה,חולצתואתעליהןלהשחילתצליחשהזקנהכדיזרועותיו
ואניחמהעדייןחיתההגופה .עליוהאהובלבנדרריחהמדיפה

במותויהיההזה,אנרגיהוהשופעהנמרץשהאיש ,להאמיןהתקשיתי
החולצהשוליאתמכניסההאשהבעודלחסדי.ונתוןאוניםחסרכךכל

 .עניבתואתלולענודבאדיבותהתבקשתילבושות,כברשהיולמכנסיו
הפהמול ,כאןאבלהבר-מצווה,מגילעודלענודידעתיעניבות
להכשאספרסימה,שתשמיעההפתעהקריאתעלוהמחשבההפעור

סבלהלאסימהבקשירה.להתרכזיכולתילאהלילה,הרפתקאתעל
"איך-ליאמרהביניהם.שהכרתיהראשוןמהיוםחרוביד"ראת

ונמנעהלרגע",פיואתסורגשאינוהזההפטפטןעםלעבודיכולאתה
הרפיתילהיות.דודיגםהיהאמורשבהמשפחתיתמסיבהלכלמלבוא
לייפריעשלאכדי ,הפעורהפהאתלסגורוניסיתימהעניבהלרגע

לפילו.שהנחתיברגעמחדשנפתחהיהשהואהיאהצרהלהתרכז.

העניבהאתלוקשרתיואנירגליועלהמתאתהעמדנוהרופאהצעת
הצלחתי.הפעםפיו.אתרואהלאלראשוהצמודכשראשימאחור,

 ,, .אותולחנוקיכולאתה-הזקנההעירה-חזק!כךכלתקשור"אל

משנה?"כברזה"מה

שאלות?"לשאולתתחילשהמשטרהצריךמימאוד."משנה

רופא ,האוזרכד"ריוהכרתשלימיםוהרופא,אניהיינוכךאחר

כשיכוראותווגורריםבזרועותיוחרוביאתמחזיקיםידוע,נשים

אתניצלתיהמערכת.שלהייצוגיהרכבשחור,שברדלסלעבררדום,
היא.מיהרופאאתושאלתיבדירההשתהתהשהזקנהההזדמנות

שלו!""הפילגש
עםולאויפהצעירהאופנאיתעםמסתובבשהואיודעיםכולם"אבל
כזאת."זקנה

גםואוליצעירהחיתההיאשנה,עשריםשלפנילהניחויש ,"נכון

יפה."

שנה?"עשריםכברכזאתאחתעםיוצאשהואחושב"אתה

המדוברתהאשהאלינוהגיעהרגעבאותוכי ,ליענהלאהרופא
השברולטשלהאחוריתהדלתאתפתחההיאמפתחות.צרורובידה

כששלמהמבפנים.הגופהאתלמשוךכדילתוכונכנסתיואני
ואמרההמפתחותאתליהושיטהפנימה,הזקנהנכנסההמלאכה,

שכרופאלמרותלדבריה,נשמעהדוקטור .ברכבואחרינושייסעלרופא
עלבראיוהסתכלתיההגהלידישבתילעשות.מהלוהיהלאכבר

הסתכלתילפול.המטהמתשלבראשוותומכתמאחורהיושבתהאשה
יכולתיולאפיואתלסגורמוכןהיהלאבמותושאפילו ,דודיעלגם

כלאיךהמערכת.כלאתהונההזההזקןהממזראיך .לחייךשלא

לפתותנוטהשהואידעובארץקוראיוכלגםואוליהעיתוןעובדי
פילגשעםלמעשהמבלההוא,בעודבבנייןהעובדותהצעירותכלאת

 .יותרלאאםשנה,עשריםלצדוהחיהקשישה,
עלשחלפה ,זבלמכוניתורקחשוכיםעדייןהיותל-אביברחובות
הגענולעלות.העומדהשחראתבישרה ,ברמזורלעצורבליפנינו
נכנסנוהעירייה.ביתלידצדדיתבסימטהממוקמתשחיתהוילהאל
מהשאיןלנוהבטיחהשהזקנהלמרותמרבית,בזהירותהביתאל

תיפולאםשאפילועדחזק,כךכלישנהחרובישלאשתוכילדאוג,
שדניאלמזלבבקשה!"."שקט-תצעק:לאהיאהבית,עלפצצה
 ,במסדרוןקטןאורלהשאירנהגהמפורסמת,קמצנותואףעל ,חרובי
 ,עורכיסאעלולהשיבולסלוןבשלוםלהעבירוהצלחנולכךהודות
בהתגנבותנשלחתיהכיסא,עלנחהואבעודעליו.החביבהכיסא
המנוח.שלהפיז'מהאתמשםלהביאכדיהשינהחדראליחידים
מדועוהבנתידודתימפישבקעהעדיןהנסירהקולבכיווןהלכתי
נרדמת.חיתהשאשתו,ברגעשלוהמזדקנתאלתמידבורחהיהבעלה

לצדהמיטהשוליעלמונחתחיתה ,כחולמשיבדהעשויההפיז'מה,

ויצאתיבזהירותאותההרמתיאלכסונית,המקופלתבהירהפוךשמיכת
האצבעות.קצותעל

מחבקכשהדוקטורבלבדבתחתוניועומדחרוביהיה ,לסלוןכשחזרתי
עליוהלבשנו .מכנסיואתמקפלתוהאשהיפוללבלמאחוראותו
הזקנהלילחשההפיז'מה,מכנסיעםוכשרכנתיהמשיחולצתאת

הרמזאתהבנתיתחתונים.עלפיז'מהלבשלאמעולםשחרובי
לידווקאיצאהנוכחיםמכלהמלאכה.אתלהשליםידוהושטתי
בעתמבט,לתיישיושלאיכולתיולאחלציומולהפניםעםלעמוד

צימוקיםזוגבאגנוהמסתירגבר,איךעצמיאתולשאולההתכופפות,
בעלו ,קולעב ,עזכגברעםקבללהופיעהצליחכאלה,מדולדלים
בעולם?גדולהכיהביטחון

בידיוהמנוחאתמחזיקכשאניוהרופא,אנירקנכנסנוהשינהלחדר
הגופה,בקרסולימחזיקהאוזרד"רואילוקדימה,הגבעםוצועד
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חיתהאםהרצפה.אתיטאטאולאשאחוריהלהשגיחמקפידכשהוא
אותהשהנחנוברגעכלילנעלמההיאהריבגופה,חוםטיפתעוד
חיתהלאשלמזלנוהפוך'בשמיכתאותהוכיסינוהנושףהמסורליד

כשבגדיבמסדרוןהזקנהלנוחיכתההשינה,מחדרכשיצאנומשותפת.

עלמסודרתבצורהולהניחםלחזורליוהורתהבידיההמקופליםהמת
המיטה.שלידהשרפרף

משהו."עודיש-הבגדיםאתשנטלתיאחריאמרה,-"רגע!
מים.כוסובידהחזרהמהרהועדהמטבחלכיווןיצאה

צמא",לאאני-אמרתי-"תודה
 ,, .בשבילו .בשבילך"לא

,, ? ,, 

עםישןלאפעםאףהואהשיניים.-הסבירה-לשתותבשביל"לא
השיניים,"

היהזהקטן.ילדכשהייתיהכרתידודישלהתותבותהשינייםאת

לוהראהאחיוחננאללביקור'אלינושבאהנדירותהפעמיםבאחת
מהמשוםאזשהיההדודופלא',פלא'מאההספרמתוךשלמדקסם

ואמר:מופתעעצמואתעשהטוברוחבמצב

שלאקסםלכםאראהאניועכשיוהכבוד!כלומדהים!"מושלם
ספר".באףכתוב

נחשבתנועותידיואתהניףקסם,מילותכמהמלמלעיניו'עצם
שנרגישובלילחייואתמיששפניו'אתליטףלראשו'מעלמתפתל

חננאל,בידו.הצחותשיניומערכתאתפתאוםראינוקרה,זהאיך

לאאניורקבתימהוןפיואתפערשנים,בחמשממנימבוגרשהיה

הנידהדודמהכיס.השינייםאתהוציאבטחשהואואמרתיהופתעתי

אתכיסהחרובי .פיואתלפתוחממנודרשוחננאלבשלילהראשו
ואילומידיוהשינייםנעלמולועואתוכשפתחכפותיובשתיפיו

ללמודממנודרשחננאלנוצצות.שינייםמערכתראינופיובתוך

מבוגריםאנשיםשרקקסםשזהואמרסירבחרוביאבלהקסם,את
לעשות.יודעים

שנהבאותהעודליחיתההשנייםקסםאתלראותשנייההזדמנות
ישבהולצדוממולוישבנווחננאלאניכאשרהשנה,ראשבערב

שידעההאמריקאית,השגרירותעובדתהערב,שלהכבודאורחת
אחיוחרובי,מנחםישבהשנימצדהמאוד.יפהאשהוחיתהעברית

בחושיוומשקה.מאכלדברילהמלהגישחדלשלאדודי'שלהצעיר
מצחיקיםבסיפוריםאותהלהרשיםמנסהשהדודהרגשתינבוןילדשל

במאמציוהרגישהואשגםחננאל' .מאחיולבהתשומתאתולגנוב
בסוד:לילחשלו'לעזורורצההדודשל

 ,,השיניים.עםהקסםאתלהשיראהלו"תגיד
אחישחננאלמהכלעושההייתילאחריההרבהוגםתקופהבאותה

עלנעמדתימיותרת,שנייהבזבזתילאלכןלי.אומרהיההגדול
ולחשתיהדודשלוהקרובההימניתלאוזנולהגיעשאוכלכדירגלי'
ליואמרמהרעיוןהתלהבלאחרובילהפתעתיההצעה.אתלתוכה
כידברי'אתקלטלאשאוליחשבתיעכשיו!""לאפסקנית:בצורה

עלרושםלעשותטובהכךכללהזדמנותיסרבשהואהאמנתילא
הדףואפילואותהדחההפעםגםשוב.ההצעהעלוחזרתיהאורחת

מאוד'חביבהשחיתההאורחת,בשלישית.לוללחושכשגיסתיאותי'
אמרתידבר''שוםלהגידהספיקשחרוביולפנירוצה,הילדמהשאלה

לעשותיודעדניאל"הדודהשולחן:אורךלכלשנשמעצלולבקוללה
מהפה!"שלוהשינייםאתומכניסשמוציאקסם
גםרצתההיפההאורחתבמבוכה.חייךחרובישבהקצרהדממהחיתה

ובמקוםבידהפיהאתכיסתהכיהצליחה,לאאבלבנימוס,לחייךכן

והואעצםשבלעמישהושלמקוטעת,נחירהמיןלהיצאהחיוך
המסוכים,כלאתהצחיקההזאתהנחירהמהגרון.אותהלהוציאמנסה

ראשערבהיהוזהבחיבהלחייאתשצבטמנחםהאחאתבייחוד

בחיים.לישהיהמצחיקהכיהשנה

 (ו:

~ e.= 

~1 ~ 

לחדר'וכשחזרתימחציתהעדמיםמלאהשחיתההכוסאתלקחתי
כשעיניהצדה,עלולשכבלהסתובבהספיקהאלקהשדודתיראיתי

עלהבגדיםאתשמתידודי.שלהצונןראשואלמופנותהעצומות
אלידיאתלשלוחצריךהייתיעכשיוהשידה.עלהכוסואתהכיסא

והרופאהזקנהעמדוהשינהחדרבפתח .שיניואתמשםולשלוףפיו

משוםאבללהזדרז'רציתילהזדרז.עצבניותידבתנועותליורמזו
כיהרגשה,ליחיתההפעור.הפהלתוךידיאתמלהכניסנרתעתימה

שתוציאעזה,נשיכהליייתןהואהאצבעות,אתלשםשאכניסברגע
הפכוהדלתלידהתנועותאלקה.אתותעירמפינוראהצריחה

האצבעותאתלהכניסניסיתיפעמיםשלושויותר.יותרתוקפניות

נפלושלהפתעתיבשינייםלתפוסהצלחתיהרביעית,בפעםורקלפה
התייבששפיהרגשתיהתרגשותמרובמאמץ.כלללאכפילתוך
שהצנחתילפניכמובןמהכוס,מללגוםלהתאפקיכולתיולאלגמרי

המערכת.אתלתוכה

אלקה,דודהעלאחרוןמבטהעפתיואנינפשיאתליהשיבההלגימה
בעלה.שלהכסופיםתלתליושרידיאתהרעידוהכבדותשנשיפותיה

עימילקחתישלאשהצטערתיעדמצחיקה,כךכלחיתההתמונה

כךכלהיאאבישלשאחותודעתי'עלעלהלאמעולםמצלמה.
לאשפות,חמשהמדברתכמותה,משכילהאשהאיךמוח.אטומת

איךבכבודה?המחבלתנוספתאשהיששלבעלהלהביןהשכילה
הסיפוראתממנהולהסתירבכחש,אותהלהוביללונתנהבכלל

בלילהבעשרשבועלפנירקאיךנזכרתיידע.במערכתילדשכל

בעלה.אתלבקשלביתהטלפנתי

מערכת."בישיבתהוא-ליאמרה-בביתלא"הוא

+-
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כאן,"לאהואמהמערכת.מטלפןאני-להאמרתי-"לא

למערכתהולךשהואליאמרהוא-אמרה-יודעתלאאניכך"אם
לאכולבלייצאהואבמזנון?הואאםבדקתמאו.דמאוחרויחזור
 ,,בעבודה.שיאכלואמר

מהבית?"יצאהואמתיבמזנון.גםמקום,בכל"בדקתי

 11 •לךלהגידמהיודעתלאאבילהגיע.כברצריךהיהשעה."לפגי

המוסףעורךקוזק,אביראותיתפסהשפופרת,אתשהורדתיאחרי

הבושםבריחאותיאופףכשהואבכתפי'אותיחיבקחברה,לענייני
לאאתה ?עשית"מהסוד:ממתיקשלבקולליואמרשלוהמתקתק

בשירותים?"שהואלהלהגידתמידצריךאותומחפשתהיאשאםיודע

 11 •אותושחיפשזהאני .אותוחיפשהלאהיא"אבל

ישנושהואלהותגידמהראליהטלפןהחיים.אתלוסיבכת"ועכשיו
סקנדל."שיהיהלפני

שוב:להלטלפןומיהרתימדוברבמהמידתפסתיהחדיםבחושי
בביתפשוטישבהואבסדר.והכולישנוהוא-אמרתי-אלקה"דודה

לדאוג,מהלךואיןשקטהלהיותיכולהאתחיפשתי.לאושםהכבוד

 ''עבודה.המוןכאןלנוישאחר'מקוםלשוםללכתחשבלאבכללהוא
אבא?"שלוםמה-ליאמרה-"תודה
משהו?"לולמסור"בסדר.
שלום.""דרישת

ישרהאשהחיתה .לאמילאפעםאף .לאביד"שמוסרתחיתהתמיד
חיתהלאאותה,ענייןלאאמאשלשלומהאם .דופןיוצאבאופן
ד"ש,להלמסורמבקשתחיתהשלאוכמובןשלומה,מהשואלת

כשאמרתיממנה.חלקחיתההתמימותגםהנימוס.לשםלאאפילו

לאמתניסתהולאתכףהאמינהיושב,שהואאיפהיושבשבעלהלה
שאוליחשבתיכךאחרתמימה.צדיקהממשאיתר.בשיחההידיעהאת
חוכמתהברובאולילהיפר'תמימה,כךכללאהיאואוליטועהאני

זה.כהואלהמזיקיםלאגבהשמאחורילחשושיםאותםשכלהבינה
לאאםהנכסף,הכבודמהווכיכרצונם,הרכילהולכיכלשידברו

תועלת.מביאהמאשריותרמזיקה,לפעמיםאשרתכונה

שלהירוקההספורטבמכוניתבחזרההגענוהתרסישמעוןלרחוב
ייסעלאשהרופאלכןקודםשהתעקשההזקנהזוחיתההאוזר.ד"ר

עכשיולמה.הבנתילאואניבמכוניתואחרינואלאבשברולט,איתנו

ואנימלפניםישבוהשנייםהנול.דאתהרואהחכם?איזהוהבנתי.

כמוני.גוףרבלבחורולאלילדיםהמותאםהאחוריבמושבדחוק

שירדההלבנהעטרתועלוהסתכלתיהנהגשלעורפומולישבתי
חייבאניירוק.בסרטהקשורמכסיףקוקובצורתהצווארלעבר

ששיערהמאמיניםהמצחכפוליאתהבנתילאשמעולםלהודות,

הקרחת.גדולתאתלהמעיטיצליחהעורף,עלדווקאלצמוחהבוחר
מושלם.באופןבוצעהשהמשימהמרוציםיד'בלחיצתנפרדנוביתהליד

מבריקרעיוןדעתיעלעלהשלי'הישןבפורר'כשישבתימאוחריותר
עלסבתיהבאהבהצטלבותלפועל.להוציאוחייבשאניוהחלטתי
ומצאתיהמדרגותחדראתהארתיהתרסי.לשמעוןוחזרתיעקבותי
הפעמוןלידהגופה.אתלכןקודםהוצאנושממנההדלתאתבנקל
שאנידימיתילצלצלשעמדתיברגעלוין.א.ידבכתבכתובהיה

לאעתהאךלדלת,ראשיאתהצמדתיחנוקות.יבבותמעיןשומע
צלצלתי.מדי.חזקהאפרכסתאתשהדבקתיבגללאולידבר,שמעתי

שם.מישאלההיא

פנטסטי!"רעיוןליישליכטנשטיין.בזקאני."זה

לילהכתונתעלצמרי'ביתחלוקסוגרתכשהיאלפניעמדהפתחה.

לינראוממשקפיה,עירומותהפעםשהיוהכחולות,עיניהשקופה.
היהלאששמעתיהיבבהשקולהרגשתיאתוחיזקונוזליםמוצפות

האירועים,צפיפותשמתוךדעתי'עלעלהעתהרקדמיוני.פרי
שמואשראישמעם,מורםאישחרובי.שלמותועללהצטערשכחתי

שאףנכוןרב.כבודליוהביאוהארץבכללתהילהיצאווכשדונותיו

שהיההחנוכהדמיוגםטובה,מילהאיזועםראשיאתליטףלאפעם

היההואזאתבכלאבלבמיוחד'נדיביםהיולאבילדותילימעניק
איפהאזאבי.שלהבוגרתאחותוחיתהאלקההאהובהואשתודודי,

עםתמידהבאהכאבאיפהלבי?אתלמלאצריךשהיההצער
אוחוץ'כלפיביזלזלאםאפילוהריאהובה?נפששלהסתלקותה

ספקאיןזאתבכלכמוני'טמבלפגשלאשבחייםבחביבותליאמר
חברהככתבכשדוברתיאתוהעריךמאודאותיאהבתוכובתוךכי

בעיתוןלעבודהקבלתיעלהמליץאשרזההיהשהואעובדהובידור'
ערך.שהוא

אתסגרהלא.היאאבללהיכנס,אותישתזמיןשלמהכדקהחיכיתי

רגעמדישכבההחשמלכפתורעללחצההחלוק,כפתוריאחרון
המקוטעות.נשימותיהאתמאוזנילהסתירוניסתה

אצלצלחשד'נעוררשלאשכדי-לבסוףאמרתי-דעתיעל"עלה
אותולשאולכדיכאילוחרובי'שללביתומהמערכתבבוקרמחר

נוכלואזבארץ'השחייהעתידעלכותבשאנילמאמרהקשורמשהו
מת."בעלידעלשוכבתשהיאיודעתהיאאםממנהלדעת

שובושאלתימשחזרתיורקלראותניבליעליהסתכלהלי.ענתהלא
פלטה:המבריק,הרעיוןעלדעתהמה
במצבכשהיהאליפונההיהשחרוביבמיליםממשטמבל!"תהיה"אל
הדלת.אתבפניוסגרהטוב,רוח

דבר.לדעתבליגמורהבשלווהישנהסימהחיתההביתה,כשחזרתי

בדלתיעבורשהשיעולבתקווהרם,בקולוהשתעלתילמיטתינכנסתי
אוהתעוררה,לאהיאאךעבר,אכןהשיעולהשני.החדראלהפתוחה

יותרלהתאפקיכולתילאבסוףכישנה.עצמהעשתהאךשהתעוררה
 :ואמרתיאליהבתיקרחת

שומעת?"אתסימה,קרה!מהתשאליאל ..."סימה!

פילוסופיות!"הרבהובליבקיצוראבלספר'טוב ... "
ומת!"לבהתקפתקיבל"חרובי

 "!!!אל"
הגדולותעיניהאתמוליופוקחתהמיטהעליושבתחיתהאחתבבת

והיפות.

אצלמצחוק.תתפוצציאלרק ?מתהואאיפהיודעתואת ! !"כן!

עליומרכליםמהלךשסיפרתיזוכרתאתבמיטה.שלוהפילגש
לאאתאבלהגיל,שגיאתתיקוןתוךהוכחזהעכשיואזבמערכת?

עלילותאתמגלהלאשאנילזקנהנשבעתיאח.דלאףזהאתמספרת
 ".לךלאאפילואחד'לאףהלילה
צנחהואחרדבריאתקלטהלאכאילובוההישבהענתה.לאסימה
ידעתילאפעםאףנדהמתי.לבבות.קורעבבכיופרצהמיטתהעל

"עזובצרחההיאאךראשה,אתללטףניסיתיכזאת.רגישהשהיא
לעזוב.מיהרתיואניאותי!"

שהגיעוהחנוקותהיבבותקולאתלשמועכשהמשכתימאוחר'יותררק
שפתחהלפנישסימה,פתאוםנזכרתיאזרקהרחוקה,מהמיטהאלי
אופנהענייניעלבכתיבהמתמחיתחיתהשלה,הבגדיםבוטיקאת

בחיבהליקוראהיהחרוביהדודשאםהבנתילאאיךוקוסמטיקה.
 • . ..מדברהואמהעלידעהואשלי!"קטן"טמבל
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פצעשלמתוקזיכרון
חזקיהקרין

 (ן::
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המטורללתהדודהשלהמלוכלךהתרגילעלמעת ~
שומט ,המשרדמןבערבבשובושבתאינהם ,שלך

עלהמפתחותצרורואתהיומיהעיתוןאתגלוכהר

אתמפר ,האוכלפינתאתהמפארהמהגונישולחן

בצבעהעורכורסתעלנוברהג'יימסתיקאתומניחהמופתיהסדר

 ,אשתקדבחנוכההוזלותבמבצענגרים"ב"ארבעהשנקנתההחול
מהרנחלץהשינה,לחדרבהליכהמעליובגדיואתמקלףרוחוקצר

לפיהלפריןאצלשנתפרההאפורההשרדמחליפתהאפשרככל

בעבורושציינוהביתובנעליהטרנינגבבגדילהתרווחכדימידה

עשתה,שובהיאמהלא,ותובעני.מפרךעבודהיוםשלסיומואת

שהגנוהוורודותהגומיכפפותאתוהסירההמטבחמחללפנינהזרקה

ממשלאנדרכה,היא .טיפוחןעלשטרחהידיהכפותעלכתמיד

השחורה,הכבשהשלעלילותיהאתפעםעודלשמועמעוניינת

תדירהחשופהמשפחתהשלהטובשמהעללהגןנקראתאבל

 ,הפרחוניהשעווניתסינראתלפשוטומיהרהולהקנטות,לביקורת
חופשתבתוםבז'נווהאזשקנתהה~ךןבוייס,פרחיבושמוטבעים

שהיאבעלהשלהקמטיםחרושבעורףהביטההיאמשעשעת.חורף

עלבונותרוויערבלהצפויששובמשערת ,אליולהסתגלמתקשה

מנוחלעצמומוצאאינוהמדופלםהדיןעורךשבהםמאלהומתח,

מעשהבבכי,ממררתשנהעשרהתשעזהאשתואתשיראהלפני

ולסלוח.לשובמיכולתהשבעתייםקל

לאחורראשושבתאיהפנהרתחהבשעתכדרכומשאלתהמתעלם

לרווחההקרועותהחומותעיניואתראתהוהיאחודר.מבטבהונעץ

הכהותוגבותיוהמוזהבים,משקפיוזגוגיתמאחורימוכפלות

המבטאתבחומרתןמשלימות ,מתמידמאיימותהזדקרווהעבותות

שפעתאתמעטשסתרריחוק,וכופהחיץמציבשכמווהנוקבהחד

נכמרולרגענוספות.שיבהבשערותהבחינהוהיאהחלק,השיער
הנוקשה.חזותואתממסמסתשכמוליטוףהמזמינהה~יבהעללבהבה

רטן ,בקשראיתההייתהאחרונהבפעםמתיקודםליתספריאולי

עבהלבןשאריגהזוגית,המיטהעלבכבדותוצנחרעותמבשרבטון

בקפידה.עליהנמתחוכבד

בתקופתאליהטלפנתיאשמה.בתחושתהפטירה ,מחיירוצהאתהמה

כלזהאתעושהשאנייודעאתהטובה.שנהלהלאחלכדיהחגים

שנה.

עודהיאכאילואותה,חקר ?יודעתאתפנינה, ,עכשיוחודשואיזה

השופט,שללבואתלרכךהדוכןאלשנשלחההגנהמטעםאחדעד

 .היסודעדעדותואתלקעקעועליו
שאניכמובןרוח,קצרתענתה ,לךשאשיבמצפהבדיוקאתהמה

יודעת.

כמעטדיוק.ליתרבמרץ,-17במרץ.באמצעעכשיועומדיםאנחנו

איךבכעס,סינןפסח,לפניחודשאוהחגים,אחריחודשיםחמישה

כמואותה,והעיףבעצבנותהנעלאתחלץכךותוךמעדיפה,שאת

לעברה. ,במכוון

מרשהטינה,ורוף:תסבלנותחסרתהשיבה ,חותראתהבדיוקלמה

לימודיסיימההיאשגםלולהזכירכדיהטוןאתמעטלהגביהלעצמה

אתהממתישלו.כמומרשימהקריירהפיתחהלאאםגםמשפטים,

מבקרתאניאםבכלללךאכפתמהשלי?בדודהמתענייןכךכל

בטוןוהמשיכהעמוקות,נשמהעצמה,אספהואזלא?!אואצלה

הטריותהחדשותהןמהסוף-סוףלילספרמוכןאתהשקט:

בעצמי.זהאתשאברררוצהשאתהאו , 2דירה , 16מזלוטופולסקי

שלף ,-גןברמתגןמרלדיורועברהבתל-אביאתעזבהשלךהדודה

המילהשלמרושעתהטעמהתוךניצחוןבתרועתהקלףאתשבתאי

"שלך".
רעמהליתסבירואולירווחה.באנחתהשיבהעשתה,וטוב ,נו

המסריחההחתוליםמלהקתוהשתחררהשכלקיבלהסוף-סוףבכך?

גםיהיהואפשרהשגחה,תחתנקייה,בדירהתגורהיאעכשיושלה.

עיניהלנגדשיוותהכךובתוךאסתמה.התקףלקבלבליאצלהלבקר

פניהאתקידמובוברונקה,דודהאצלבקיץהאחרוןהביקוראת

למראהמהודריחידחתולולעומתחתולים,שבעהאוליביללה

שנייםייחוד.וחסריסתמייםהשארנראוושעירהאפורהשפרוותו

חמוד ,מג'ונג'ןאחדהספרים,כונניתאלבאמוקומשםלחיקהזינקו

תקרובתאתורחרחפרוותואתללקקהשולחןעלהתיישבדווקא,

לצודייטיבמיהתחרווהנותריםלה,הגישהברונקהשדודההעוגיות

 ...השולחןמפתאתמשכוואחר ,הסנדלמתוךשבצבצואצבעותיהאת
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להוגורמיםמפרוותםשיערסביבמפזריםחלודה,כתמיהזרועה

נמלטהפשוטשתכננהמכפימוקדםבשלבמטרי.דעיטושלהתקף

לנשימה.החמצןאתשדיחסההכבדההשתןמצחנתנדחיתנפשה,על

שבתאיאותהעקרמפגרת,אצלה,שתבקריצורךאיןכברעכשיו

היאשלההדירהאתפה?הולךמהקולטתלאאתמזיכרונותיה.

בעלי-חיים".ל"צערהורישה

יצאעתהזהכאילווטעונה,כבדהדממההחדרעלסגרהאחתבבת

שלמצחועלזיעהבאגליהבחינההיאאיוב.בשורותאישהביתמן

כוסעלהנקוותהאדיםלטיפותאותןדימתהעיןולהרףשבתאי

ליטה, qהלפניהלואיזהעליאתבהמניחהשהיאהדקיקההזכוכית

אתלךתנגבבקול.הולםכמעטבמהירותפעםברקתווהווריד

לבהבסתרכיאףבאיבה,אמרהאבא'לה,הפה,מזוויותהחמדנות

ארשתעללשמורביקשהורקמפתיע,אכןשהמהלךלהודותנאלצה

ההפתעה.ביתרוןשימושנגדהישלוףשלאכדיניטרלית

לימהששגתה.פתאומיתבהארהפנינההבינהנישואיהםלאחרשנה

ולרהיטיםלימהעצמה.אתשאלה ,יוקרתיבמגדלמותרותולדירת

שלאלדוגמה""דירהשללתצוגההתפוריםהסטריליים,הלבנים,

היהלאולפנינהמשפחה.זאטוטים,תינוקות,לתוכםלקלוטנועדו

יחידה,בתהיותהעלפיצויגדולה,משפחהלהשתקיםספקאז

בניאצלהרושםעשייתהתמסמסה.מהשמשוםנוספתתוכנית

מאהבתוהביתיות.הנוחותמןחשובהחיתהלה,התבררשוחט,משפחת

ניצוץנותרלמשפטיםהפקולטהבמסדרונותביניהםשפרחההנעורים

בולהפיחמאשרכליללכבותוהיהשקלחשהוהיא ,בלבדקלוש

התחרותהואשבתאיאתהמניעשהכוחקלטהמדימאוחרלהבה.

הוריה.באוזניעליולגונןניסתה ,תבינו .אביועםהסיכויחסרת

שלושיםבגילשכבר ,המחוזיהמשפטבביתשופטאבאלךכשיש

בעסקאותכבוררלשמשומוזמןמבריקדיןכעורךמתפרסםומשהו

אזהשלום,משפטבביתלשופטמתמנהכברארבעיםובגילגדולות,

ואתבגדול.אותךהקדיםכברשלךאבאדברבכלתעשה,שלאמה

התוחלתחוסראתמבינהחרישית,הסבירה ,אוכלזהשבתאי

שאפתנותואתלמתןאומשפחתהבניעלאותולחבבבניסיונותיה

חייבהואהזמןכללה.כמההכךכלשהיאהנפשבשלוותולזכות
בנישכללה,התחוורכךאחרשווה.פחותלאשהואלעצמולהוכיח

נשאיםגםאלאעליה,המתנשאיםסנוביםרקאינםשוחטמשפחת

בטובתהושלאכורחהובעלמשתנות,במידותהתחרותיות;ןשל
שיימצאלצפותבכללהיהאפשרוכילתחרות.משפחתהגםנגררה

מפוליןהחמישיםשנותבסוףשעלתהבמשפחהכוחותשווהיריב

ציפורכמונלכדתי ?דורותארבעהזהבארץמושרשתמשפחהלעומת

ביומנה.אזכתבהזהב,בכלובפתיה

עוצרתרקותיה,אתעיסתהכךותוךשאלה, ,האוכלאתלךלחמם

עםתמידכמואצלהמבצבץהחלשכברהטורדניהראשכאבאת

תיכףלצאתצריכהאנילבד.לךשתיקחאושבקלים,הקלהמתח

 .ריקודמשיעורהקטנהאתלאסוף
המדומהמהשלווהאותךיוציאלאדברשום ,ממךהמוםממשאני

לאחרשוןםסימנימשלחמבודח,מעטבטוןשבתאיהתריס ,שלך

שפשףהואלהתפייסות.השעהכשרהאםבודקכמו ,מכעסושהתפרק

רצוןכשביעותהתנועהאתפירשהוכמעט ,לחממןכמבקשידיואת

שאריותאתשהסגירומעלהכלפיהמשוכותכתפיואלמלאעצמית

וכלהירושהאתלךמסלקיםלאףמתחת •עצביואתהמכרסםהכעס

הקבועותהשאלותסדרתאתזהבתגובהלפלוטמסוגלתשאתמה

ואתהשקטהטוןאתלחקותניסההאוכל",אתלך"לחמם ,שלך

אותהמשעשעשהיה ,מבוטללאבכישרוןלההמיוחדתהאינטונציה

כתיקונם.בימים

בעודהפנינה,אמרהלישסיפרתהאינפורמציהאתלעכלצריכהאני

הפרווהצווארוןעלבאצבעותיהומחליקההעורז'קטאתמכפתרת

אתהחיההעזהצבעאדום.מוהרצעיףצווארהסביבוכרכה ,האפור

סימניםבהןנותרושעודהאפורות,בעיניהזיקוקיםוהציתפניה

אתהפיגהמתיקותהלמשר.דשיצאהלפניבבוקרשמשחהלאיפור

מצטער .באיחורתמידוכמו ,בשבתאיקיננהשעודהטינהשארית

מלהתנצל.גאוותובגללמנועלחבקה,אםמהססאליה,קרבגסותועל

צרוראתאספהפיוס,המבשריםהאותותמןעיןהעלימהפנינה

שרבובכדיותוךמעלהאותםהעיפהוכדרכההדלפק,מןהמפתחות

כהרגלושלא,אבלפיוזוויותאתעיקםהואבכפה.אותםקלטהלשון

מהשטויותכברתיגמלימתישלו:הקבועההסניטהאתפלטלא

ששכחתאבנים"ב"חמששבויהכךכלעודאתסבתא?!,כשתהיישלך

פחותלאמאתגריםספורט,ענפישניים-שלושהאיזהעודשיש

הטניסלמשחקאולירומז ,שלךובמעמדבגילאשהיותרוהולמים

ופנינהנפשבגדלותשתקהפעםביומו.יוםמדילשחקשהקפיד

ושאלה,חזרההחרטהבניצניומשהבחינה ,לזכותונקודההוסיפה

העניין?עללךנודעבכללמאיפה

לאחררקאותילשתףטרחהואאבלבאגודה,פעילשאלתיאלגבי

שהאגודההואשלוהאינטרססוף-סוףהושלמה.הפרוצדורהשכל

רצינית.בוכטהשלולכיסישלשלשלושהחברולא ,רגלתפשוטלא

לי.לפרגןלוקשהככהגם

שמקנאיםלהביןואפשר ,התחתוןבעשירוןבדיוקלאאנחנוטוב,

שפנטזתבזלוטופולסקיהדירהבליגםכלום,לנוחסרלאבאמתבך.

לירושהשלהשתוקקותמשוםדבריה,עלהצטערהומידאמרהעליה.
שגםלהוכיחמבקשתשותפה,חיתהבהחלטהיאהזאתהמסוימת

ממךמשנוררתאנימבוטלת.לאנדוניהלשידוךאיתההביאההיא

אתהלמהשלאפתעבמשובתהגיבהרצה,אניויאללה,סיגריה

הכניסה.דלתאתופתחההמעמד

הדלת.לידעצמהלביןבינהרטנהברונקה,מדודהרוצההואמה

 ,כלפינונדיבהכךכלחיתההריהיאעליה.מתלונןהואתמידלמה
חיפה,בנמלאותנולפגושבאההיאאצלה.וגרנולארץכשבאנואז

הבהירששערההקומה,קטנתברונקהדודההזיכרונות:אותההציפו

מלמלהלדבק,לדבק,עץ.בסיכתלראשמהודקתבננהבמעיןאסוף

בניקוטיןמוכתמותבאצבעותומלטפת ,מבכימשתנקתבפולנית,אז

שנים,בכעשרממנההצעיראחיהלעברה,שרכןאבאשלפניואת

בושהבליזלגושלההדמעותראשים.בשביכמעטממנהגבוהשהיה

מטפחתהמעילמכיסשלפהוהיאהכהים,השמשמשקפימאחורי

שתיסעובחשבוןבכללבאלאממשזהאפה.אתוקינחהממורטטת

בחדרבתורנותתקועמנחםאלינו.באיםאתםלבאר-שבע.עכשיו
הנחישותמוללנסוע.לכםשנתתיישמעאםישתוללממשוהואלידה,

השידוליםולאאמאשלהרפותמחאותיהאזהועילולאשהפגינה
בכבישבמוניתדרכהעשתהוהמשפחההקליטה,משרדנציגתשל

עכשיונזכרהפנינהבתל-אביב.מלצ'טלרחובהים,לאורךהמתפתל

השנייה,ובקומה ,בחזיתונטועהיהודהוימאובקברוששעץבבית

התנשףשמאחוריהכההעץדלתעלידיים,ורחבאפלמדרגותבחדר
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בדגיבארבעהבפינותיהנעוצהמוכר'לאכלבבהתרגשותונבח

ומפגיןבהתרגשות,לידההתעכבשאביהמוכספתלוחיתנצנצהכסף,
אצבעותיואתעליההעבירבעבריתידיעותיואתגלויהבגאווה

ד"רומין'עוררופאת-כ"ץברוניהד"רבקול:בריילבכתבכקורא

גינקולוג.-כ"ץמנחם

w הפתוחההדלתלידלאחורפנתהלצאת,כברמוכרחהאני ,~י

אחדערבלהעבירננסהבואמבקשת,אנימדמעות.שבוקוקולה

גםהתגייסכשיונתןעכשיובמתחאניממילאשינוי.לשםשקט,

הפלפון,עםאניתתקשרסמדראםשלנו.הקטנוניותהמריבותבלי

בחזרה.כבראהיהבטחדקותארבעיםותוך

חיכההבית,לחניוןהיורדתבמעליתעודפתאום,איךהבינהלאהיא

מכינה.חיתהברונקהשדודההטוביםהתבשיליםזיכרוןבנחיריה

לבשל",גםלדעתצריכהלאשהיאאומרלארופאה,היאשאשה"זה

עוגותמהןשהכינהבבטטותכשנזכרהההשכלמוסרבאוזניההדהד

כמוהמצליחהשהייתיהלוואיהדרים.וקליפותצימוקיםזרועות

שהכינהוהגלידותקצוץ.כבדשללטעםמטוגניםחציליםלהפוך

ליקקהכמעטוהיאיד,במיקסרחלבאבקתעםצבעוניותמאבקות

הוסיפהברונקהשדודההעונהפריבפרוסותכשנזכרהשפתיהאת

ומזדקפתכבדברזלסירמעלמכסהמרימהשיער'פרועתלמקפא.

חוטמהדוחפתבזיכרונה,ועלתהברונקהדודהשבהכךבהונותיה,על

במשימהלדבוקנחושהופנינהיפה,עולההתבשילאםלרחרח

לבלילהומאחדתעץ'בכףידיהבשתיבמאמץבוחשתעליה,שהוטלה
אתמשפתחהחייכההיאוהסוכר.המרגרינההמעוכות,הבטטותאת

בביתכשלמדהמהמשוםאיךכשנזכרההשלטבעזרתהמכוניתדלת

כשפיםסםרוקחותהמכשפותשלושאתדמיינה"מקבת",אתהספר

שככהרגילהלאשמוקיתבאמתאניברונקה.דודהשלבדמותה

ובנחיריהבגרונהשדגדגווגעגועיםבושה,נתקפהעורף,לההפניתי

תמידששבתאיהעלבוןאתומוססובהאחזושלההפרועהלדודה

במשפחתה.עולב

מבטהעיפהכךותוךהמראה,אתוכיוונהבמכוניתהתיישבההיא

גביניהעלידהבגבוהחליקהלעומתהשנשקפההבבואהאלחפוז

אצבעותיהאתהחדירההיאבמצחה.הקמטיםאתשהעמיקוהמכווצים

חוסרבמעיןמבטההשפילהואזמעט,להתפיחוכדישערהלתוך

הכפפותאתהארנקמןושלפההקורמןשהאדימוידיהעלאונים

החייםאוף,שלה.הכחולההרנואתשתתניעלפניגדימעורהרכות

פעםאיאצליחאםמענייןנסבלים.בלתיבאמתלפעמיםבבית

הזדמנות.בכלבילהיכנסשלוהזהולהרגלשלילפרטנרלהסתגל

במשךלמדתילאאיךשלו?לעריצותלהסתגלצריךבכללומדוע

מידאדיםהתכסתההקדמיתהזגוגיתסוף?לזהלשיםהשניםכל

ואתהמגביםאתהפעילהופנינההרחובאלהחנייהמתחוםכשיצאה

נהגה,בעברשקועההחלון.אתמובניתניגבהידהבכףהאדים.מפזר

שמאלהשפנתהלפניגלגליםבחריקתבלמההאחרונהבשנייהוכמעט

ובצדק.משתולל'כברהיהאחרתבאוטו'לאששבימזלאדום.ברמזור
קלטהחצייהבמעברלנהוג.אפשראיוככהמרוכזתלאבאמתאני

עקב,גבוהיבמגפייםאותושחצתהגודקתנערהשלצלליתמבטה

נתקפהלי'גםהיהבדיוקגוףכזהגזרתה.אתמחטבארוךומעיל

הממתקיםאהבתעםמשהולעשותמוכרחהאניקנאה,לפתע

והעיפהבזעף,הרהרהחורף,כלכרוניתממששנעשיתשליהמגעילה

שלצורהשלבשה.ההדוקיםממכנסיהשבלטובטנהקימוריעלמבט

מעברועצמה.עללגלגהחדש,דףלפתוחשניםכברשמפנטזתאשה

צפירותעלושיערה,כךאלים,גברתןבידינהוגשטחרכבשל
בצהובהמהבהבהרמזוראתלתפוסהספיקהעודוהיאעצבניות,

אותי'קיללבטחההואבאדום.התחלףששובלפנישמאלהולפנות

כמוהכביש,עלנהגותששונאאחדשוביניסטשיניה,אתחישקה

עלהעירייהנגדבתביעהאותולייצגממוטישביקשהזההטיפוס

חושבאתהלטיפולי.התיקאתשהעבירועלוהתעצבןבנייהחריגות

הגדול'הבוסמוטי'אתהזההשמוקשאלביצים,מספיקלהשיש
לפקקבטובתהשלאנקלעהמהמשוםבחדר.כברשאנילהבחיןבלי

ממשוהתנועהבערבוחצישבעלשעהאופיינילאמאודתנועה
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בבלגן.הזאתהעירכלוכברגשם,קצתיורדרקלעזאזל,נעצרה.

לעברהצעקפנינה,חיהחוצה.והציצההחלוןשמשתאתפתחההיא

ואיזוהכבישעלשהחליקאופנועןשםיש .הנגדיהמסלולמןמכר

הוויכוחשםעולהגבוהיםטוריםלאיזהתשאלי'אלבופגעהמכונית

הנה,אחורה,ותחזרי U-Turnשתעשיטובהכיהנהגים.שניבין

קוטעקריאה,עודשלחד"ש,בביתתמסרילהסתובב.לךנותןאני

 .לעברושהפטירההתודהמילותאת
בצהובהמנומרהגשםבמעילהבחינההרטובהבאפלוליתבסיבובעוד

סמדררוח.בקורתחייכהמשיםובליהזוהרבכחולובמטרייהבוהק

אלמרגלמדלגתהפנס,לידהרחובבפינתסבלנותבקוצרהמתינה

לכובעמבעדמגיחותהבהירשערהקווצותרגליה,אתלחמםרגל

כשהיועודחיבתהאתשרכשהנטלי'עםמפטפטתהמפוספס,הצמר

שלוםאמא'לה,בשלוםהאחוריבמושבלהתיישבנחפזוהןבגן.

 ...קוראיזהאוף,ללחייה.נשיקהלהדביקלפניםרכנהוסמדרפנינה,
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שאתבטלפוןליאמראבאאבלתבואי'שלאכברפחדתיבחוץ'

אשמהלחושכתמידמורגלתפנינה,התנצלהתאונה,היתהבדרך.

לתשובהלהמתיןובלילאחורזרקהלכן?היהואיךשהוא.מצבבכל

מעלהאניאיךבערב.שמונהשללחדשותלהקשיבהרדיואתפתחה

בראשה,מחשבההבזיקההבית,עזיבתעללחשובבדעתיבכלל

לאבאופןתמידעליהשמתפרץשבתאישלהגסותמןעדייןפגועה

שקוליםבמההילדים?שלהביטחוןאתלערערליישזכותאיזוצפוי.

המשפחהשלולכיווןשלילכיווןיורהשהואוההקנטות,העלבונות

גןמרבביתהמשפחתי'בסדרוסמדריונתןשלהאמוןמולשלי'

לעצמההכשירהשעכשיו'בטחבשבילם?שםיהיהשתמידובטוח

ולמרוד'במקומוסוף-סוףהזההשחצןאתלהעמידמהצורךנסיגהדרך
שניםשלושלפניועומדותועודבצנחניםטירונותעוברכשיונתן

מזה,וחוץפרידה.עללחשובהזמןלאבכללזהומסוכנות,קשות

אולימתחרט.תמידהריהואבסוףזכות,קולשבילמצואניסתה

קצתהתעוררתיביובש.לעצמהסיכמההמועד'אתאיחרתיכבר

לביןבינההתוודתהלרעתי'פועלהזמןגםואולימאוחרמדייותר

בגיללגמרי?השתגעתילי?קרהמהלה.האופייניביושרעצמה

האיצהופנינהגברהגשםהחבילה.אתפתאוםלפרקושלושארבעים

החולפיםעלמיםלהתיזשלאבזהירותונהגההמגבים,פעולתאת

עללהודותצריךשלהם.הגשםבמעיליהמכורבליםהמדרכהעל

בלבהסיכמההכלכלי'לביטחוןכברהתרגלתיאנישגםהאמת,

לאבהשישחייםלרמתוהתמכרתיבמקצת,עליהשתמההבמרירות

האלההמחזוריותהמחשבותאפילוחופש.הרבהוגםשלווה.מעט

יכולהלאממניאמידהפחותשאשהלוקסוס,הןונעלמותשצצות

מיד'הדבריםאתלחתוךצריכההייתיאולילעצמה.להרשותבכלל

עצמה,עםלפתעהקפידהככה,עובדלאזהשאיתילשבילהראות

שנסעהבמכוניתהמוסיקה","קולשללתחנההכפתוראתוהסיטה

נרמזהופנינהאותה,שסנוורוגדוליםאורותלפתעהודלקובעקבותיה

הכביש,עלזוחלתממששאניכנראההנסיעה.מהירותאתוהגבירה

לאשליוהראשלעברנודדותשליכשהמחשבותכךמוטבאבל

ולזיכרונותיה,לסורהחזרהפרגית,ממשאזהייתיפה.בדיוק

מה.יודעבמיזכיתיכאילונחת,הרבהואבאלאמאהסבווהנישואים

יכולומי"ייחעס",עםבמשפחהלהתברגזכתהשלהםהיחידההבת

מאיןלילהזכירקבוע,לנוהגשביאצליהפוךשזהלשערגםהיה

המשפחהואתאותוקלטהנקהברודודהרק .הגעתיולמהבאתי

עלהמאחורכיעצמהאתתפסהומידחרישית,'אמרהשלוהסנובית

שלאלמהשפתיה.עלעלהקונדסיוחיוךהבנותשתישלצחקוק
שנה-שנתיים,נגידברונקה,דודהאזהציעהתקופה,איזהיחדתגורו

לשני?אחדמתאימיםבאמתאתםאםותראו

ועדיףשוטףגשםשבחוץלעצמהמזכירהממחשבותיה,התנערההיא
אלמבטהעיפההיאלפניה.הנמתחהאפלובכבישבנהיגהשתתרכז

ענןבתבניתנוצקוכאילואפורשיששלאחתכמיקשהשהיוהשמים

השקועותהבנותשםעושותמהלראותבמראהבלשההיאואחיד.ענק

הואסמדר'שלהזההמשוחררהצחוקזהו'צחקוקים.זרועתבשיחה

הייתיכמהאזכראםמספיקשלי.להתלבטותהאמיתיתהתשובה

סולםבראשלהעמידבכלליכולהאניאיךעצורה.ילדהלעומתה
זהאוליהזה?בביתלפעמיםמרגישהשאניהמחנקאתהעדיפויות

ועלתה,שצפההמחאהאתלדכאניסתהפינוק,מסתםיותרלא

שלאבאדוקיצירתאיזולצליליהאזינההיא .ביטוילעצמהמבקשת

השמריםכבצקבחזrזתפחוברונקהלדודהוהגעגועיםלזהותההצליחה

מפולין.ארצהאיתהשעלתהנוצותבכסתאותומכסההיתהשהדודה

מחשבותיהאתרעננוהקדמיתהשמשהשעלהכבדותהטיפות

בהנטעווהןהביתפתחעדנטליאתללוותכשיצאההדחוסות

צריכהאנילסמדר'אמרהמותק,הביתהתעליספונטנית.נחישות

לאבאתארחיובינתייםזמן.הרבהאתעכבלאשהוא.לאןלקפוץעוד

בבקשהאזהשיעורים,אתבצהרייםלהשליםהספקתלאואםלחברה,

מאוחרת.לשעהאותםתדחיאלממך'
לאחרזלוטופולסקילרחובנכנסהמהרהועדלמכוניתשבהפנינה

עלבזיכרונותיהשבויההיתהכיהראשונה,הפנייהאתשהחטיאה

גלהדוד.שלמותולאחרמציאהבמחירשנמכרמלצ'ט,ברח'הבית

פעםאףחיבקלאמיילדשרופאעצובכמהבה.עברעצבשלדק

אפילוהיסטרי'פודלשלבתחליףהסתפקזהובמקוםמשלו'תינוק
התנערההיאאבלהדמעות,פתאוםאותה'הציפווידידותיחביבשהיה

החנתההיאלעייפה.מכוניותהגדושברחובחנייהלחפשוהחלהמהן

הראותאףעלהצליחה,איךוהתפלאהואלגנטיחלקבאופןהרכבאת

ספוריםסנטימטריםרקבושנותרובמקוםפנימהלהידחקהלקויה,

ידו'על .מקצועיתחנייהאיזורואהלאששביחבלהרכב.צידימשני

נשארההיאמצליחה.שאניעדומתמרנתמתמרנתאנילהכעיס,כמו

התעוררהלאפעםשאףמוזרלמחשבות.מתמכרתבמכונית,לשבת

לאהכ"ציםבחירהמתוךאוליאועקרותבגללהאםהשאלהאצלי

זהכמהעדלחשובנוראמצדי.אטימותאיזולעולם.ילדיםהביאו

אותםכלהרעיףיסתפקואהבהחוםשופעשזוגטבעיתמידלינראה

כאילוהמשפחה,עלשיחותניהלנולאבעצםפעםאףכמעטעלי.

עלרבץסודמיןאיזהתמידהתפלאה.לתחום,שמחוץנושאשזהו

לבררניסיוןכללמצולות.השקיעהלושיפהאפלמשהוהמשפחה,

כאילואמאידיעלנהדףהקרוביםלאחדאולסבתא,לסבא,קרהמה

המהומהעללדברשלאלפרטיות.ובפלישהברכילותמדובר

בתמונה,המחייכיםהילדיםזוגהםמילדעתכשביקשתישהתחוללה

שפלטתהשולחן'מןנעלמההתמונהפלאבדרךוכמוותינוקת,ילד

ניסתההיאמיעלתצלומים.שלמקבץעלבוכיסתהעבהזכוכית

השהיתגמרילברורהדיסקרטיות.מלכתשלהזההרושםאתלעשות
שאלותמפנילעצמהשסיגלההתגוננותצורתאוליפנים,העמדתזו

שנהכברשמלאהלמרותלגונן.אמאניסתהעליאוליאוחטטניות.

לקליניקהלהיכנסנתנולאפעםאףולכדאוניליארצה,לעלייתם

התעלומהאתלחוותשבהקבלה,שעתהיתהכשלאגםבמלצ'ט

מותר:בוהיהשהכולבביתכמעטהיחידהאיסורהיהזהמפעם.

אפילוהספה,עלהנעלייםעםלעלותהחדרים,ביןאיתרלהתרוצץ

ולהדביקמהז'ורנלתמונותבמספרייםלחתוךהקירות,עללצייר

פנינהשלשפתיהעלפשטחיוךומים.מקמחבדבקהדלתעלאותן

הדבקאתתמרחשלאכדיהדוד'להשקנההרחבבמכחולכשנזכרה
וגבוההגרומהילדהונחבלה,הקורקינטמןכשנפלהרקבאצבעות.

דודהאותההכניסהבשלה,כשעורהוצהובדקששערהגילה,מכפי
נפשואתיודעלאכשבדאוניהמסתורי'לחדרלבדה,אותהברונקה,

משוםאותהסנוורוכמעטוהניקיוןהמופתיהסדרוזעם.עלבוןמרוב
עלאזשוטטועיניהבבית.הקבועלכאוסמדיחריףבניגודשעמדו

בארונותשאופסנושוניםובגדליםבצבעיםוהצנצנותהבקבוקיםפני

ידכתבשלדיובכתמימנומרותמדבקותנצצוועליהםמדפים,ועל

בחללעמדוותרופותמשחותשלומוזריםחריפיםוריחותבלועזית,
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וגבוההקצרהמתכתיתבמיטההבחינההיאלנחיריה.וערבוהחדר

אותההושיבהבקשתהלפיוהדודהלמחצהמקופלפרגודמאחורי

ופניהבריכוזמקומטמצחהאפה,קצהעלתלוייםמשקפיהעליה,

המדממות,הברכייםאתצורבבאלכוהולניקתההיאסבר.חמורי

הספיגהכךואחרהצריבה,אתלהקהותהחםפיהבהבלעליהןנושפת

אלכשיצאהמיידית.הקלהשהביאצונןקרםובמיומנותבעדינות

בשעתאותםתפסהואמאהמשחהאתבחמלהבדאוניליקקהמסדרון

אותךלהדביקלוונותנתטמבליתכמועומדתאתמהמעשה.

 ,ובכללהיגיינה?זהמהמבינהלאאתהתרתחה. ,שלובחיידקים
פעם,אישראיתימטונףהכיבביתהיגיינהעללשמוראפשראיך

ממשייאוש.במחוותגבותיהאתכךאגבצובטתלעצמה,מלמלה

מהכלבמזועזעתהפטירהממגיפה,מתיםלאשלהשהחוליםפלא

ניזונההבית.אתהממלאמריחונגעלתהספה,עלנחלהלושכבש

בשניהםאמאגערהחיים,לבעליאצלההמולדיםומהסלידהמהתיעוב

בעיקרשיגיעבמכווןקולהאתמרימהכשהיאעסיסיתבפולנית

בטחהארוחה.בהכנתהסתםמןעסוקהחיתהשכברהבית,לבעלת

שללנורמותשאתרגלוהפחד ,בדאונילביןבינישצמחההידידות

לחיפושהסיבהכךאחרהיולתקןמתחתאמאבעינישסווגוניקיון

 ,הזיכרוןאתפנינהלעצמהסיכמהנפרדת,דירהאחריהקדחתני
המשפחתי.ההשכלמוסרברוח

שקשרההשכנהציפורה,שלקולהאתלדלתמעברשמעהשם?מי

ד"רשלהנישטההאחיינית,פנינה,זאתידודתה.עםידידותקשרי

מעברעלהמעצבנתבאטיותנגררותמדשדשותפסיעותקולכ"ץ.

הדלתאתופתחהההצצה,לנקבמבעדאותהבחנהציפורההדלת,

הדלתנפתחהומשהוסטה ,הברזלשרשרתשהתירהככלחריץכדי

גדולהאפתעהאיזהיברח,לאשהחוםה w ~~בפניםבואילרווחה.

 .בשביליעשית
אופיינייםבה,הלמוכבדיםריחותאותה.דחהבדירהששררהמחנק

הנפטריחלושחבר ,אותומאוורריםלאפעםאףשכמעטלבית

מחפשתאניאבלציפורה,השעה,עלליתסלחיהחימום.מתנורשדלף

הרבהכךכלברמת-גן.בביתברונקההדודהשלהחדשהטלפוןאת

פהשאיןמאזאחדאףכמעטלראותלא ,אותךלראותלאאניזמן

ופוערתאישוניהאתמצמצמתמקרוב,ציפורהאותה,בחנהשלךדודה

 ,המדולדלשערהאתהרועדתבידהמלטפתבהשתאות,פיהאתמעט
שחורמראהלולשוותהניסיוןעלהלעיגוכמוהלבניםששורשיו

פגעהשמנה,קצתלהיותבשבילהטובאשה ,ה~~נר~האתובוהק.

גופהעלכךבתוךוהחוותהפנינה,שלהתורפהבנקודתמשיםמבלי

תה,כוסנשתה ה~~~סגפנית.ציפורכשלוהשחוףהמצומקשלה

רעדהמגששלה.המספרלכתובאניאיפהמחפשתואניזמןקצת

הקטנותהצלחותעלשקשקווהספלים ,הפרקינסוןמוכתציפורהבידי

המלוכלכות,הכפיותלמראההתחלחלההיאכהלכה.נשטפושלא

במטבחמאשריותראפילומלוכלךציפורהשאצללעצמהוציינה

ללגוםולהשתדלהתהאתלהמתיקלאוהחליטהברונקה,דודהשל

הטלפוןמספרהספל.בדפנותנוגעותנוגעות-לאכששפתיהאותו

פתחההמשקפיים,אחריקדחתניחיפושערכהשציפורהלאחרנמצא

פנינההרצפה.עלבכבדותנעליהאתוגררהמגירות,ברעשוסגרה
שלההתיבותשראשיעורהכרוךהשנהליומןבקפידהאותוהעתיקה

לרשימהגםביטחוןליתראותוצירפהנוסףובהרהור ,עליוהתנוססו

להשליםציפורהמיהרהלשמוע,אתשלה.הסלולריבטלפוןהנבחרת

משלמתגםשלךדודהומעוותת,זקורהבאצבעהחסריםהפרטיםאת

לחתוליםאוכלנותנתשהואבשבילמהמכולתהרצלשללבןשבועכל
בחצר.

למשמענרגשתבמכונית,בעודהלחייגמיהרהברונקה,דודה

ברונקה?דודה ,שלומךמהפנינה.כאןוהעמוק.הצרודה"חאלו"

אתקיבלתיהחתולים?כלבלימסתדרתאתאיךהחדש?בביתאיך

דרישותהזאתבהזדמנותלךמוסרתהיאמציפורה.שלךהטלפון

במלצ'ט,הביתואלברונקה,דודה ,אליךהתגעגעתיפתאוםשלום.

רוצההייתיאותם.לחלוקמיעםליואיןאותימציפיםהזיכרונות

 .מאוחרכבראבל ,עכשיואפילובאההייתיהשבוע.אצלךלבקרלבוא
רושמת,אני ,כןעברת.לאןבדיוקליתסבירימחר?נתראהאולי

~ 
~ 
~ 

~1 ~ 

שאניליתסלחייודעת.כבראניביאליק.מרחובימינהשנירחוב

כברהוא ,כןהתגייס.יונתן .בסדרכולםלכלום.קשרלזהאיןבוכה,

אחרבשעותאליךאבוא .מחראזזה.אתלקלוטקשהליגם .חייל

צריכהאתיחד.להעבירזמןהרבהלנושיהיהמוקדם,הצהריים.

אמצא.כבראניחשוב,לאטוב,במשהו?אותךלשמחאפשרמשהו?

שההפוגההמבשריםשחוריםבענניםנוקדוהכהיםוהשמיםפסקהגשם

הילה .וכבדאפלסכרמאחורינחסםכמווהירחקצרלזמןרקהיא

הבאמראהלהםושיוותההרחובפנסיאוראתעטפהאגסדמוית

בשקטשבויהארצה.עלתהשממנום" fה"שלרחוקים,ממחוזותכמו

 ...אתומצאהששבהציפורחיתהכאילומשוחררת,מרוקנת,העמוק,
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בדממהוהחליקהלהנענתהשכמובמכונית,פנינהישבהכנפיה,

הפרהניקוזתעלותאלהזורמיםהמיםרחששרקהרחובות,פניעל

שאינהבעליהחשכאילוהססנית,נביחהנשמעהממרחקאותה.

שבתאיאתומצאההביתדלתאתפתחהפורץשלבמיומנותבעיתה.

שאיןיודעתלשלום,בראשההנהנההיאב"מבט".בריכוזצופה

שלאובוודאיהאקטואליה,בתוכניותהצפייהבשעתלולהפריע

בארוןאותםותלתההצעיףואתהז'קטאתפשטההחדשות.במהדורת

צורמתחריקהרוחה,למורתהשמיעה,הכבדהשדלתוהפינתי

מוסיקתבקעהסמדרשלמחדרההמסילה.גביעלאותהכשהסיעה

שנקשהלאחרהדלתאתפתחהבדידותשלפתעובתחושתג'אז,

מולמחוללתשחוריםובטייסםריקודבבגדבתהאתומצאהקלות,

שדחקהלאחרשהתפנהקטןריבועלכעיןהצטמצמההיאהמראה.

היוכללשבדרךוהבגדיםהספריםערימותאתהחדרפינותאל

לוויכוחיםקבוענושא ,בארוןבמקוםהשטיחעלבאי-סדרמושלכים

אמא,תשביכמחנכת.התרשלותהעלשבתאימצדולביקורתביניהן

איזהתראי ,הביקורתימבטהאתסמדר,קלטהלבלגןלבתשימיאל

בתהמעינישקרןהלבשובההתוםהיום.למדנומדליקהתנועה

האכלתהדגיםואתדמעות.שלבדוקעיניהאתערפלהחולמניות

רסיסימעטופיזרההתרגשותה,אתלהסוותחמורבקולשאלההיום,

 ,בכדאוניפתאוםנזכרהמדועידעהולאהאקווריום,לתוךמזון
במלצ'טהביתאתשמילא ,לחלוטיןכמעטוחירשאחתבעיןהעיוור

מאבלה.רביםשבועותנקהברודודההתאוששהלאוכשמת ,כבדבריח

חיפה-דרךבצומתהקבועהבדירתםאזהתגוררואחדותשניםכבר

הארוכיםהמבניםטוריאתשהזכירומגוריםבבנייניארלוזורוב,

המכועריםפצעיהאתהמלקקתבוורשהמאחוריהםשהשאירוהאפורים

 ,בבכיהדודהאזמיררהאנקה, ,ללביתביניאתהמלחמה.אחרי
זהכמהיודעתואתבןשכלתאתגםבפולנית.אמאעםלדברועברה

אמאתינוק.שהיהמאזשגידלתקרובכךכלמישהולאבדנורא

ומשכהבידהפנינהאתתפסהמיליםונטולתבכיסאה,משותקתחיתה

החפוזה,יציאתןאתלעכבמנחםדודניסהלשוואהדלת.לעבראותה

הבינהלאשפנינהכיבושיםדבריומשמיעאמאשלכתפהאתמחבק

לדעת,זכותהעלמתעקשתהביתה,בדרךבאוטובוס,רקפשרם.את

ילדותה.עלשהעיבהסודאתערבבאותועודלהלספראמאהבטיחה

התחננה, ,עכשיוליתציקיואלהביתהלהגיעקודםלנותנירק

חיתהשאמאאלאכאלה.טעונותלשיחותהמקוםלאהואהאוטובוס

חייועלפנינהלמדהמאבאודווקאהבטחתהאתלקייםמכדישבורה

ילדיםמשיתוקחמשבגילשנפטר ,הבכוראחיה ,דודשלהקצרים

בביתשרבץהסודפשרמהלההתחווראזרקשנה.להמלאובטרם

תקף ,שלךהאחות ,לגמרימטורפתהיאיחידה.בתנותרהומדוע

השינה,בחדרלהסתגרומיהרההביתהכששבועזבכיאמאאת

לאמעולםהמנחם.בבכייהושוקעתההשוואהעצםעלמתקוממת

איךכך.כלנסערתמעט,כבויהואפילותמידהמאופקתאמא,חיתה

מתושלח,שלבגילשמתומסריח,מפונק ,זקןכלבלהשוותיכולההיא

שנולדהראשוןהילד ,שלנוהבכורהבןדףךיןלחמש?בןקטןלילד

התקווהכלאתבושהכנסתיהזאת,הנוראההמלחמהאחריבמשפחה

עושהבאכזריות ,שלךהאחותוהיא,המנוולים,עלוהניצחוןשלי

שלה.בדאוניעםיחדלהשתתביישהשוואה.מיןכזאת

והשמיםאניהיום.ליקרהמהדמעות.הוצפופנינהשלעיניה
הרבלזמןמבעדעצמה.עלגיחכההפסקה,בליהיוםמתייפחים

שתיביןנמנעהבלתיהמשפחתיהקרעעללההיהצרעדייןשחלף

הנתקאתביכתהוהיא ,עולמןובתפיסתבאופייןשונותכהנשים

מאזוצייתנית.טיפשהבת ,לונכנעהוהיאבירושהאליהשעבר

נוספתתקריתבגללאוליבמלצ'ט,הביתאתבחופזהשנטשו

נותרהמשלהםבדירהלהתגוררועברובידיעתה,שלאשהתרחשה

מסוגלתחיתהלאשאמאבחום,נואשצורךועםלמגערעבעם

לדודתהשבקרבההזאתלמתיקותהתגעגעהכמהלה.להעניק

ומתירבאהבתונסחף ,בהןאותהמשתףהיהמנחםשדודולאנקדוטות

מרובאיךהפיקנטריה.מזבחעלבכךמהשלאי-דיוקיםאלולעצמו

באולםהמרבדעלוביצעהבחתונתםנעליהאתברונקהחלצהשמחה

וזוכההאורחיםאתבהלםמכהמושלמים,היפוכיםשלושההשמחות

 ,להביןהיהיכוללאששבימההבינהופתאוםהילדים.שללתשואות
חריפה,אינטליגנטית,והיאלחבק,פשוטשיודעתזאתשברונקה

טפלות,באמונותושבויהשיגיונותמלאתאימפולסיבית,נדיבה,חמה,

בעלילטובתהדירהאתולהורישמהירושהאותהלהדירהחליטה

שמתגוררתלמשלכמוהנזקקים,למעןולאדווקאנטושיםחיים

בעצםשחיתההחלטה ,דברלכאורהחסרהואינההמרווחתבדירה

ובמטבחסמדרשלמחדרהבשקטיצאההיאלה.אופייניתכךכל

להרתחה.תירסקלחיכמההניחה

הניחהופנינההמטבחאלסמדראתהביאהמבושליםהתירסיםריח

סכו"ם,בדגניות,מעוטרותלבנותחרסינהצלחותשלושהשולחןעל

אפוייםאדמהתפוחיקערתהעמידההשולחןבמרכזומלחייה.מפיון
גבינותפלטתזיתים,קעריתלחם,פרוסותכמהחמאה,כסף,בנייר

"פופוליטיקה",בתוךשייבלעלפנילאבאתקראיפרוסים.וירקות

לפענחיוכלשמישהוומבליהתה.אתבינתייםאחלוטאניאמרה.

עצמה:עםכמשיחהחרישיבקולאמרהעליהשירדההשלווהפשראת

קולהאתאשמעשובשמחרהעיקרקודם.אמרששבימהמילא

 ,באי-סדרהשרוישלהבמטבחברונקהדודהשלוהחםהצרוד
עץבכףנבחשושתינומהבילבסיראפהותתחבלידיכשתעמוד

ואפצעהרטובההמדרכהעלשאחליקוהלוואיהתבשיל.אתישנה

המדמם,הפצעעלליותמרחיודקצתתיקחוהיאהברכיים.את

תעסהכךואחרקטנה.ילדהאניכאילוהכאבאתתרגיעפיהובהבל

תעסהבזהירותפצעים.נגדמשחההמיומנותבאצבעותיהבעדינות

 •רוך.הרבהכךובכל

המעדנתהעדות

-ז'בסוארמונושבתאי"יעקבהמאמרכותב ,קמחירמי •
בחוגדוקטורנטהוא ,יוניבגליוןשהופיעהיהודי",הזיכרון
בארצותמישיגןבאוניברסיטתהתיכוןהמזרחללימודי
ומבקרמצרים")"סינמהגליה",של("חתונתהבמאיהברית:
עלדוקטורטמעבודתחלקהואהמאמרוקולנוע.ספרות
הישראלית.והתרבותהיהודיתהתרבותביןהקשר

לפרסמםמנתעלשיריםששלח;הי.ע.לעצמו.המכנה
אנואיןולהזדהות;למערכתלהתקשרמתבקשבעיתוננו
שמוריישאר(השםשם.בעילוםשנשלחחומרמדפיסים
במערכת).
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ln ך(~§רג~דז
מירוןכרמית

ודמעבשחוק

לעבודהכולוכלאתהמוסראדםשלהנפתליםבחייוהמטפלתיצירהמאשר
המחזה:קרוישמושעלהגיבוראתלשכוחואיןהתיאטרון.שלהסיזיפית

יצחקשלומקצועיאינטליגנטיבביצוע ,השחקןשלוהאוהבהנאמן"המלביש"
חזקיה.

בתפקידשוורצהפרןשרהמצוינת:שחקניםללהקתגםזכההזההנפלאהמחזה
שחקןשלמרגשבתפקידכומרןיוסףהמזכירה,גולןשירי ,ר gשלאשתו
ואחרים.פלטהאברהם ,מובטל
להמשךכוחיישרברכות:תאומיולעודדהזאת,המופלאהבהצגהלצפותכדאי
הדרך.

 (ו:

~ -=== 
ן~
~ 

מיכהובימוי:תרגוםהקאמרי;התיאטרוןהארוור;רוכלומאת"המלביש"
רדרותותלבושות:תפאורהלבינסון;

צירהעלסטהיאהזלת.עלאדפוק"לא
חרש.אבוא j;'חזר-איפוראלוהנה
אסורהכאמור,הכניסה,אמנם, .סלח
מותרת.קצתאולי,היא,בשיראך

יובלקצתכן?לאהוא.חגערבקצתהלא
 1זרךכברתוקצת ע~:.וקצת

 ...ה~לחיהבמה,עלחייםשנותחמישיםקצת
לתפארת."ומשקלמשאקצת

ברטונוב)ליהושעהשביעי","הטוראלתרמן,נ<תן

"המלביש"חזקיה;ויצחקתאומיעודד

המתיש.מקצועםשלהטובהכפיותדבברהתיאטרוןשחקניביןהתלונהמקובלת
אחרי ,בעיקרולעיתיםגם,היוצרעבודתנותרתאחרת,אמנותבכלכידוע,
גםהזיכרוןבערפילינעלמתהתיאטרון,במתמעלהמסךרדתעםואילומותו.

שלברגע ,הקאמריהתיאטרוןהנהלתהחליטהוהנההשחקנים.שלעבודתם
שנותחמישיםיובלאתולחגוגהמקובלתהמוסכמותמסגרתאתלפרוץחסד,

הוחלטהיובל,לרגלתאומי.עודדשחקניה:מבכיריאחדשלבימתיתעבודה
עם ,דרכובסוףהשחקןעומדשבמרכזו"המלביש",המחזהאתשובלהעלות
השקספיריהשחקן .וכשלרבותיוהצלחותיו ,זיכרונותיו ,חולשותיו ,בעיותיו
עודדשלומרגשמרשיםבביצוע • ) Sir <ר gלויקראוכישדורשהקשיש,
הגרמניותהאוויריותההתקפותבימיהמופיעהנודדתלהקהמנהל-תאומי

שחקןשליובלולציוןיותרהולםמחזה ,כמובן ,איןהשנייה.העולםבמלחמת

בימוי:החזרות;אולםהקאמרי,התיאטרוןסרבול;יהושעמאתראייה""ער
קלדמקסתאורה:מנקר;פאולוס

היהודיםבשבילבאוהם"תחילה
קולהרמתילאואני

 .יהודיהייתילאאניכי
הקומוניסטיםבשבילבאוהםאז

קולהרמתילאואני
קומוניסט.הייתילאכי
הטרייז-יוניוניסטיםבשבילבאוהםאז

קולהרמתילאואני
טרייז-יוניוניסט.הייתילאכי
בשביליבאוהםאז

נשארלאואיש
 ".בשביליקוללהריםכזי

(אלמוני)

קולו.אתלהריםחששלא ) 1943 • 1907 (יגרשקקרפרנץהאוסטריהאיכר
להתגייססירבוגיוסחייבי-10,000כגרמנים,מיליון 65שמתוךמסתבר

בדרכיםהומתו ooo,5כ-ועודלהורגהוצאו 1,600מתוכםהנאצי.לוורמאכט
האיכרראשם.בעריפתבברלין,להורגהוצאומהם 515ריכוז.במחנותשונות
נימוקיו .הנאציהמשטרנגדלהילחםהיהמוכןפציפיסט,היהשלא ,פרנץ

 .מצפונוקולועלהדברותעשרתשלהלאוויםעלהתבססו
פרנץהאוסטרי.האיכרשלהאמיתיהמקרהעלמבוססראייה" ד~"המחזה

שהתנגדבכפרוהיחידהאדםהיהכאשר , 1938בשנתשערודיהחולליגרשטטר
צוקיבלכאשר , 1943בשנתלגרמניה.אוסטריהשלסיפוחה ·ל~נשלףס

מדיאתללבושהתנגדותולהתייצב.סירבהואמילואים,לשירותקריאה
המפגריםהילדיםשלהחסד"המתותל"מדיניות~דמהיותונבעההנאציהצבא

בסירובועמדוהשידולים,ההפצרותכללמרותשהו.שבובמוסדהגרמנים
למוותנידוןהואשהיא.צורהבכלהנאציהמשטראתולשרתמדיםללבוש

היוםאתמתארהמחזה , 1943באוגוסט-9בלהורגוהוצאצבאיבבית-דין

להשפיעמנסיםושופטיוידידיו ,משפחתובניכאשר ,בכלאו ,בחייוהאחרון
לצבא.ולהתגייסמסירובולשובעליו

באסוציאציותצמרמורתעוררואפורים,חשופיםקירותביןהמוצגהמחזה,

איתיהצעירהשחקןשלואמיןמעולהדרמטימשחקומכוח ,בוהמועלות
ערכיעללוותרמוכןשאינו ,גרשטטריפרנץהאיכרדמותאתהמגלם ,טיראן

להורג.הוצאתובמחיראפילו ,מצפונו
הטקסטאתההופכים ,ברובוצעיר Iדינמישחקניםצוותעומדכנגדולעזר

יואבשלהמצויןמשחקםאתלצייןישואנרגטית.תוססתחייםלפיסתהכתוב
ואחרים.גרשוןמורדי Iדברןתחיה Iלוי

האימיםלמשטרבהתנגדותלטפלהבא-אחתהערות:שתיליישלסיכום,
מבלישטוחה,בכתיבהמסתכן Iהיחידשלחייותולדותבאמצעות Iהנאצי
סובלסרבולשלמחזהוהשואה.שלהמפלצתיותעוצמותיהאתלהכליליכולת

לשרתהסרבנותביןאנלוגיהלערוךשמנסהמיכל-שנייההערהזה.מחיסרון
שהואבכךחוטא Iובצבאנובימינוהסרבנותבעיותלביןהנאציבוורמאכט

 •כאן.עדלהיזהר.נאהיטלר.שללגרמניהישראלמדינתאתמשווה

43 
 2003יולי



~lll&כm 
הנמליםרשות

וספנותיםבנושאיהקצרהסיפורתחרות

שטרםדרכם,בראשיתלסופריםהמיועדתתחרותעלמכריזיםהנמליםרשותבחסות ' 77'עתרן
ספר.פרסמו

ובמקוםש"ח 4,000השני:במקוםש"ח: 5,000הראשון:במקוםפרסים:יוענקוהזוכיםהסיפוריםלשלושה

ש"ח. 3,000השלישי:

 • 2003דצמברחודשבמהלך ' 77'עתרןשלמיוחדבגליוןיופיעוהזוכיםהסיפורים

מילה. 3000עליעלולאהסיפוריםספנות,אויםבנושאיהעוסקיםאורראושטרםסיפוריםיוגשו

עםנפרדדףלצרףישתל-אביב. , 61163מיקוד 16452ת.ד. ' 77ל'עתוןשםבעילוםלשלוחישהסיפוריםאת

 .שלוהטלפוןומספריהשולחכתובת

 5.10.2003למשלוח:האחרוןהמועד

q ~זןן
שיריםקוראיםהערב

 2003בספטמבר 10 ,רביעיביוםיתקייםהערב

תל-אביב. , 1ברקוביץךחועליכם,שלוםבבית

-פניםקבלת- 19.30

הערבתחילת · 20.00
----ר

 •הסעמירה •בן-שאולמשה •איתןמרים •איזקסוןמירון
אריה •סומקרוני •משעולאגי •כפרייהודית •לויתןעמוס

שביטשייעקב •וצבישלום •רוחאביבית •רבינוגובים •סיון

r 

_J L ____ - -

ומנחהעורך-בסריעקב

שקלים 10סמליים:כניסהדמי
ושתייהקלכיבודכולל

אורחינוביןלראותכםנשמח
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