
__) 

 •אונות •תיאםרון •קיברות •חברה •שייח 28 8כייזשנה 8 2003נובמבר 8משסיידחשון 8 285גליון

ורשימותמאמרים

ביןוצבי:שלום

למרטיןז'בוטינסקי

גואםה

היירררת"ריםהכמר" •

בן"אעל"אבןאררזיי:זני

לםאתבמה'

רע uל nראםנר



לפי
•עה

הזה,הגיליון

בנושאחדשגיליוןכללפתוח ,אכןהמייאש,גבולעל ,מתסכל
המצוקהבמיוחדחריפהאבלהישראלית.התרבותשקועהבההמצוקה
ממשרדהתרבותבמוסדותהטיפולהועברמאזהנוכחית,בקדנציה
"שביתתנפתחהובמקביל ,החינוךלמשרדוהספורטהמדעהתרבות

שאינובפרט,האוצרובמשרד ,בכללהממשלהבמשרדיהעיצומים"
חלקהמותירה-המקוצצתהעלובה,-ההקצבהאתבמועדמעביר.

איןלא,כתיקונם.בימיםגםקשה,במצוקההנתמכיםמהמוסדות
עובדיםלשביתותהעקרוניתכהתנגדותנוהללוהדבריםאתלהבין
סבוריםאנובפרט.הממשלהבמשרדיהעובדיםולשביתת ,בכלל
הסתדרות-וחובתהצודקות,זכויותיהםעללהיאבקהעובדיםשחובת

זאת,ועםהעובדים.שלהמינימליתהחייםרמתעללהגןהעובדים
צרכנינגדהתרבות?!מערכותנגדמכוונתהזאתהשביתההאם

העיקריים!הסובליםהםזאת,ובכלשלא,לי,נדמהבארץ?!התרבות
גםודאי ,לנוגםנמאספשוט"הקיטורים",עםדי ,כאמור ,אבל

לקורא.

* 
ביןהידברויותאחרים,וירטואלייםו"הסכמים"-ז'נווה"הסכם"
-ז'נווהל"הסכם"קדמואשראינטלקטואליות,בעיקרקבוצות,

השלוםאתלהביאמתיימר,אויכול,הואאיןנכון.במיוחד.חשוב
לשפיכותקץישיםלאאףהואהעמים.שניביןוהצודקהנכסף
כזה;הסכםלהשגתאפשרותעללהצביעמסוגלהואאבלהדמים.

עלעמדותיואתינסחצדשכלבלי ,ומתןמשאלנהלשניתןכךועל
כדוגמהלשמשיכולהפעםשהושגהדגםשלי"."כולהעיקרוןפי

הקבועיםבגבולותיהישראלביןהיום,בבואשייחתםההסכםלנוסח
בהוכחההיאהנ"לההסכםשלהנוספתחשיבותולצדה.פלסטיןלבין

ישראלביןפוסקתהבלתיהמלחמהוכי ,להידבראפשרותשקיימת
 ,ומנגדהמתאבדים,טרור"פריחת"ובעקבותיה ,הפלסטיניהעםלבין

להיפסק.יכולות-הברבריותגבולשעלצבאית-ישראלית,פעילות
אתגםלהביןלרצותצריךהתחלה,ובתורכאן.זהבשמים,לאזה

הצדעםכלשהיל"נורמליזציה"להגיעאפשרותכלאיןהזולת!
 .הדדיבוויתוררקאלא ,שמנגד

* 
אשכוללוישםעל-לסופריםהממשלה"ראש"פרסי
הוותיקההסופרים""אגודתהנהגתהצליחהשנים,עשרותלפני
נבוןמאודמסתבר,כךאדם,שהיהאשכול,לויאתלשכנעדאז,
מנתעלסופרים,קבוצתשנהמדילתגמל ,ביותרפרקטיולכן

ספרותית,יצירהלצורךפרנסהמעיסוקילהתפנותלהםלאפשר
וחלוקותרבים,שינוייםהפרסתקנוןעברמאזהאמיתי.ייעודםשהיא
רינוניםונשמעומעטים,לאמוקשיםעלפעםמדיעלוהפרס

הפניותכאשרצודק,להיותניתן<וכיצודקלאשיפוטעלוהאשמות
אינוזהכל ,אבלמאוד?);עדמוגבליםוהאמצעים ,מספוררבותהן

המקוםכאןולאבהם.שזכואלהלגביהפרסיםשלמערכםמוריד
בנושא.לדון
המוסדותבאמצעות ,הציבורכימשמעית,חד ,כאןיאמראך

מנתעלבפרט,ולסופריםבכללליוצריםלסייעחייבהמתאימים,
תרבותןאתהמכוננותהאומותבמסגרתתישארהישראליתשהחברה
חייביםיקרה,שזהכדיערך.בעלותיצירותבאמצעותהלאומית

לסופריםשלנובמקרהליוצרים,מתאימיםתנאיםלאפשר
ולמשוררים.

להישמעעלולזהאחת.הערהעודלהעירהראוימן ,כןפיעלואף
שייכתב.הראוימןאך ,קטנוני

בכלשזכהלאחר ,סופראו ,שמשוררקורה,מדיקרובותלעיתים
מועמדותמגיש ,ישראלפרסכוללוההטבות,הפרסיםהכיבודים,

לחביבו ,לויסרבשופטיםפנלאיזהוכיהממשלה;ראשלפרסגם
מכךההתעלמותבאהכאןוהציבורי?התרבותיהפוליטיהממסדשל

ולמשוררים,לסופריםלסייעמנתעלנוסדההממשלהראששקרן
כלכלית.גםמצוקה,בשללכתיבהלהתפנותמסוגליםשאינם
שםאינווהכיבודיםהמלגותובכלישראלפרסיבכלהעמוסהפונה

מסופראוממשוררגוזלהואהזה,הפרסאתגםשבקבלוכנראה,לב
לכתיבה.זמןמעטלפנותלולסייעשעשויההצלהקרשאתבמצוקה

למחשבה.חומר
מצומצםהואבישראללקריאהספריםשרוכשיםהקוראיםציבור

מספור.הםמעטים"חרבם"עלשמתקיימים,סופריםכןעלבמיוחד.
נעשהשםאבלאחרים,עמיםבקרבגםקייםדומהמצבאמנם,
הוקמה ,למשלסקנדינביה,בארצותהבעיה.אתלפתוראמיתיניסיון
ומשורריםסופריםשלרחבפנללקייםשנועדהחוק,פיעל ,קרן

עלהיאהאלהבפנליםוהתחלופהממושכת,תקופהלמשךפעילים,
הטבע.פי

ניסיוןזהואךהאחוזים,במאתצודקבהכרחאינוזהפתרוןגם ,נכון

בסקנדינביה.נוספותובארצותבדנמרקשמצליח ,רציני
סופריםשלכללי"איגודאתוהקמנויזמנוכאשרשנים,לפני

באתיתפקידה,אתמילאהלאהוותיקהשהאגודהמשוםבישראל",
הניסיוןעלבפניהםוהצבעתיכנסתחברישלשורהעםבדברים

רביםשלתגובתם .אצלנוגםדומהחקיקהוהצעתי ,הסקנדינבי
כשל.רבות,תקוותבושהושקעוה"איגוד", ,לצעריחיובית.חיתה
 .אחרנושאכברזהאבל

* 
 ;' 77ב'עתוןהמתרחשעלהקוראיםאתלידעפעםמדינוהגאני

אתסיכמנועתהשזההקבועים,לקוראינולבשרשמחאניוהפעם:
שכללהשופטים,צוותוהספנות"."היםבנושאהקצרהסיפורתחרות

והח"מ,ישראלי-גלעדעמית ,יעקביגד ,אורפזאוורבוךיצחקאת
וגםמרגשיםגםסיפוריםביניהםסיפורים,שלרבותעשרותקרא
בפרסיםזכוהכותביםמביןשלושהגבוהה.ספרותיתרמהבעלי

תל-אביב.בנמל-6.01.04בשייערךחגיגיבטקסשיחולקוכספיים,
שלהבאבגליוןשיודפסוהזוכיםלסיפוריםשבהמשךמקווהאני

בנושארומןאפילואוקצרסיפורשלחדשז'נרייפתח ,' 77'עתרן
זהאםכולה.העבריתהספרותאתשיעשירהרחב,במובןוספנותים
 .שכרנועלבאנושיקרה,מה

המדוראתהשנייההפעםזומביאיםאנוזהבגליוןנוסף:ועניין
אביכך ,ירכזזהמדור •מתא"ןבאמצעותגשהמו ,צעירה"ל"שירה
בכתיבתהראשוניםצעדיהםאתשעושיםחדשים,קוראיםמקווה,

בקריאתן.שמסתפקיםקוראיםושלבסיפורת><ואףשירה

הבא.בגיליוןלהתראות
בסריעקב

תרומתםעלאיזקסוןולמיורןגורני'לעדנהתודות
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מבחר ,לכזיכלבן-שאול:משח
קשבהוצאת , 2003-1954שירים

עמ', 357 , 2003לשידה
שקובצושיריםמקיף.מבחר

 1965-"שירים ,השמש"מ"מגדל

פרטיים"קטלוגים"ספר ," 1966
לאשעדייןושיריםפולו""אדם

קובצו.

שאניהמשפטיםידידותיים"כה

הזמן;מהשתנותמפחתלעצמי;

מתוקערה;ציפייהמזיזלאזזדיבור
 /זהוריותאדמובן;לאמובןמראו
טבע;דימוייעושההבטוניםעל

סביוניהואכאילורועד;מזמזם
'שיריםמתוך , 176(עמ'פתאום

בתל-אביב).

הוצאתהוגף,חומותחמדני:בדק

עמ' 59 , 2003גוונים

זורקתעגלתך;גודשתאתבמיטתי
 /חובקות,זרועותשתיפנימה
ליטוףשקיותעשרממלאת
כתפייםזוגשוקלת /אצבעות,
לשוןבניירעוטפת /תומכות,
שאת;לפניובקופה, /מנחמת.;

אומרת:;אלי'מפהקתנרדמת,
בהקפה'),'אהבה , 18(עמ'תרשום"

אודימאנגלית:שירים,קאמינגס:
 , 2003לשידהקשבהוצאתחולנדד,

עמ' 60

שלמשיריובעבריתראשוןמבחר
ואמןהשפה"חדשןהאנגליהמשורר
ניצן-קרן'טלערכה:הלשון",
 .דבראחריתהוסיףהמתרגם
לפניתמידיפתחשלבי"הלוואי

סודותשהןזעירותציפורים;

טובשרותשהןמהכלהחיים;

ישמעוןלאהאדםבניואם /מלדעת
שרוחיהלוואי /זקנים;הםאזי

וצמאהאמיצהרעבה;תהלך
אהיהלוטובביוםוגםוגמישה;

ממשאשהאיןחס:אמידה

עמ' 74 , 2003כתרהוצאתכשיראל,
גומרשלאהזהבמטוסאטוס"לעד
משתחזרתישראל;לארץלטוס

ריחעולםלזכרון /משתחזרת
שקועהנפשנו;יקפחלאאוהלים

כיוון"לאיןפנינובגרנו.בחלומות;
 ,) 16(עמ'

שמעברהנהרחאוגח:אולב
עםמסגסכינהתדגום: Iלפיורד

קשבהוצאתסוונדל,מאיחנה
עמ' 134 , 2003לשידה
מבכיריהמשורר-הגנן'משלמבחר

מסתורי;"מהנורווגיה.משוררי

דייגלהיות /האדם.שלבמוחוהים
חיתההים;באותושפל-רוח

בלילה"וחלומייומם;תפילתיי
והים'),'הדייג , 21(עמ'

החברהלפיוס:גיוסכיןשי:יעל
כרמלהוצאתבישראל,אזרחית

עמ' 230 , 2003

האזרחיתהחברהשלהתהוותהעלשבעיהצודקיםכלכיטועים;בין
ירותוהסתהקשייםועל ,בישראל .) 31(עמ'ימים"

משקפתשבוהאופןעל .שבדרך
אזרחותהמידתאתהאזרחיתהחברה

המדינה.של

נידחלכפרעוקריםאמריקאיםזוג
נחושתמכרהלהפעילכדיבמקסיקו

מתמודדיםהםשםלמשפחה.השייך

הטבעקשייועםהבעלמחלתעם
והאדם.

מאנגלית:להרע,גיבורמוניול::י
ספריתהוצאתאחרוני,רחל

עמ' 93 , 2003פועלים
 ',זבכיתהקוריאניילדשלסיפורו

הואשםהכפר.אלהעירמןהעובר
כריזמטינערהכיתה,במנהיגנתקל
סדרתועוברומאיים,רודני

שמתחוללעדוחרם,התעללויות
מפנה.

דנ• nחברק

הגוףחומות

הסגור'היםקודזקובח:ברכהחוח

עמ' 47 , 2003גווניםהוצאת

"שתקתילמשוררת.שישיספר
כאבתמורת /לתרגם,והתחלתי

מהיותהריתפר'/פהעושיםזעיר

בפרוזהעדיףאוליהסבר'רבתיונה
נהפךפישירהמרובגמגם.//ל

ליאמצאאיטלקיבסהר ;אילם,

בתוךלהשאירלמהכישכל'/
להתקיים"בחוץשיכולמההספר;

 ,) 20עמ' ', 2('לנישואי

כגן,הנזירג:חנימרבץדוביך

אבימנדל,גרגורשלסיפורו
עמנואלמאנגלית:הגנטיקה,

עמ' 304 , 2003דבירהוצאתלוטם,
המאהבןהאלמוני'המדעןהנזירעל
גינהבאפונתניסוייםשערך ,-19ה

התורשה.חוקיאתלנסחוהצליח
חייו'אתמתארתהגיגמרבץ

ודבקותוכשלונותיומחקריו'
תקופתורקעעלמנדל'שלבמטרה

ובאדישותבניכורשהתייחסה

לגילוייו.

הסימפוניהמונטדוסו:אאוגוסטו

ניצן-קרן,טלמספרדית:הגמורה,
סדרתהחדשה,הספדיההוצאת

עמ' 144 , 2003לטיבו
שלבעברית,ראשוןקובץ

שכתבהגוואטמאלי'הפרוזאיקון
עמודים.מאותכמהרקבחייו

עם"קצרצריםסיפורי-משלים,

הקצרהסיפורכוללפואנטה"'
בעולם),(אוהספרדיתבשפהביותר

"כשהתעורר'"הדינוזאור":

המתרגמת,שם",היהעודהדינוזאור

דבר.אחריתהוסיפהניצן-קרן,טל

לאיכרה,אבניםדוד:חדייט
הוצאתחדציג,ליאורהמאנגלית:

קיטובים"סדרת , 2003כרמל
עמ' 206נפגשים",

הזכוכית,ארמוןגחוש:אמיטאב

כנדתהוצאתשביט,נעהמאנגלית:
עמ' 512 , 2003

בבורמהועני'יתוםנעררג'קומר'

ילדה ,בדולימתאהב , 1885
בעקבותהמלכה.אתהמשרתת
משפחתיוצאתהבריטיתהפלישה

יוצארג'קומראךלגלות:המלוכה

כברכשהואאהובתו'אחרלחפש
ומצליח.עשירגבר

והירושימה,שירהעופר:עופרה

חמדספדיאחרונותידיעותהוצאת

עמ' 199 , 2003

אורשירה .עופרלעופרהשישיספר
ההפרדהגדראלבמכוניתהדהרה

מדוע?מותה.ואל-מורשהבצומת

מנסותמחייהדמויותושלושעשרים
חיתהמיולהביןהחידה,אתלפתור

בקולותיהןומציירותאור'שירה
חייםוסיפורמיוסרתדמותהשונים

שומנוכרים.אומללים
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מסעספרישניעל-הקרועהעולםאתקוראים

ל'אמורהפארהוואולה

תרגמההאכן'קיטוןמאג'ר:תרזה

סדרתעם-עובד,גיא,כרמיתמאנגלית:
עמ' 216 , 2003עולמות

שלהבלחהבאיזוהיהזהלסיציליה,נסעתיפעם
תעופהכשחברתהמקומית,בעיתונותשגשוג

חצי-מיןעשתההתפוגגה,כךשאחרישראלית,
מכירותקידוםמסעשלישרבע-באטרינג,קומבינה,
-וחינםמתנה-נבעטתיוככהלאי'נופשלחבילת

האיטלקי.המגףלמרגלותקיציתבהתעופפות
ראשית,דברים;מעטליזכוריםההיאמהנסיעה
-חלקיםבשניהמסכמתהמסעכתבתשלהכותר

אתשמעתיאותושכשהגיתיסיציליאנה','קאסטה
בקולנועיםבהפסקותהגלידהמוכריהילדיםקריאות
פריחותהנופים;שנית,ילדותי.שלהגדולבחופש
ים-תיכוניתכגרסהשנראוזיתעציושפעתפראיות

הארצישראלילנוףבהשוואהמשודרגת-טבע
לתייריםהאוטובוסשלהחלונותמתוךונשפכו
עדתשלטורדנותהמחמתלתוכםלברוחשגיסתי

קשות.המאורגןבטיולהמטיילים
-המסעשלהמקאברימסמרו ,השלישיוהדבר
שלהמבהילותבקטקומבותהשאולאלהירידה

חנוטות,ניצבותמחולפותמתיםדמויותפאלרמו;
בובותכמושנים,סוחבותאבללמחצה,מתפוררות
הכוכיםשלהמאובקתבגלנטריהראווהבחלונות

עלהתעלפובקבוצהזקנותכמהקרקעיים.התת
הצלילהמהמשךמהמדריךפטוריבקשואחרותהסף,
וכמומשועשעהייתיאניאבלהמתים,עיראל

בלונה-פרקכילדמרגישבמראות,התאהבתי
במשךכךאחרשדים.ברכבתקרוןעלרכובאיטלקי
אנשים,שלהגולגולתפניאתרואההייתישנים
מתורגלהייתיוכברהאורהילתאתשקוראאחדכמו

שללמייק-אפמתחתהנסתריםהשלדבתווילחזות
זוועהגלויותאוסףליישהיוםעדהאישיות.מסכת
נראיתקפוצ'ינידאיהקונוונטושלהקריפטהמשם;
הגופותמחויטים,למתיםאופנהמגזיןכמו

משמרהאבקאבלהחליפות,תוךאלמתפוררות
אותן.

p מסעספרותמסמןמאג'ותרזהשלהאבןיםון
והיאמוכרתקלאסיקהאינוהואבהתהוות;משובחת

שלהראשונהמהשורהידועההכיסופרתלאגם
מביופרי-לאנסריתהיאהמהוללים.המסעותמחברי
יודעתוהיאמסיציליהמהגריםשלנכדה ,ג'רזי

פרטים,מרובתמושקעת,מסעותכתיבתלכתוב
הקטנים.הדבריםבהמוןלגעתשלהביכולתמרגשת
מצוידתישראלים,מסעמכותבילהבדיל ,מאג'ו

יורקה'ניושביןבמרחקיםזמיןמגזיניבמקצה

לההמאפשרטלגרף'דייליל'לונדוןטיימס'
אלפיכמהפעםכלקצרים.למרחקיםהתאמנויות

באמתשווהספרמולידההיאשמתוכםמילים,
בעומקהחבוייםהכפריםאלנסעההיאאהבן.pכיםון

 ,המשפחתיבזיכרוןהודחקושכההמקומותאל ,האי
מהם.נשארלאשכלוםעליהםאמרושתמידעד
ובכאלובלבהכוסתהשאדמתםבכפריםביקרההיא

במנזריםהסתובבהאדמה,ברעידותשנחרבו

לבושותמסורתיותנשיםביןנבלעהמבודדים,
האמריקנהאת-אותהשאלומקוםבכלאךשחורים,

לחפשבאהבעצםהיאומהנשואההיאהאם-הזרה
שלה.הבעיהמהכלומרשם.

לראותשרוצהנכדה,שלשורשיםמסעזהולכאורה
הסבא-סבתא,שלהאבודיםהרחוקיםהמקומותאת
קטנים,פרטיםוניימילאחרמצודזהולמעשהאבל

עםמיוסראישלנשמהרקמתמהםטווהשמאג'ו
הבאה:המדגמיתהסצנהאתלמשלקחו .אופי

נטולתקרקע,פיסתעמלבדימאתרתהמחברת
אחוריהאתעליהלהניחכבשים,וגללינמלים
היאמעיין.שלהנפשמשובבלפכפוכובסמוך
איהספרבתוספתלחם-גבינה,ערכתשולפת

וסייםהמאפייהעלשכתבעיתונאימאתסיציליאני
פניה,עלעובראזאואנשיה.בידישנורהאחררע

המדברגרון

לשאולשבאהתורן'המזדמןהאישפרדה,עלרכוב
והאםכאןעושהאתמה-הדולרמיליוןשאלתאת
הקשישמגיבלא?!מדועוכיאריה,-נשואה?את

היותהעלמכריזהכשהיאאבהיתדאגהבצהלת
היאאותי",רוצהלאאחד"אףימיה.בדמיפנויה

לנחמהמשתדלהתורןוהמחזרעגמומיתמתוודה
 ,כןויפה.צעירהאתהריייתכן'זהאיךבאומרו;

אתההלוא ,יחסיהכוללעצמה,חושבתהיאבטח,

בראשטרמולנה

 ~=-יצ~ח~ _________________מק_ו__רו_ני_ס

1 ~ 
בראשטרומולנהר.ס.מצרפתית:

סזpן;ר ן;ר;~~ס,ליק
 .ן;א~~סת;ך~ל ~~;ט
ה~מאאתנ;לעתאני

-זז ...-- ·-:

ס~~יס~ז:ז

ל 1ס~לס~ז:ז
f לה
הז.פדנר.ל 1מ

-• : T 

ל~~א;ןס~ק;םף 1זפ ן;ר;~
ס~;ל.ש

ף 1ס~~ת~~יף 1

:p ס;ן~r ןמ;ן

נת;כיהמחזש -: -.. : . 
 •הסלעיעבך;את

."" :-T --: • 

הרגון •טנגוכמעטהםומדרבמים

מרגש,שירהזהלטנגושרהצמא
אפשרהקולממיתריוצרוב.מר

המעייןאלהסלעאתלגלגל
התלול.
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פולים,לקטיףאותהמזמיןהאיש . 80בןכמעטכבר
עצמה,עללשמורהיודעתחשדנית,תיירתוהיא,

איזהחושבתהיאואז Iצ'אדפועהתודה,לאאומרת
וראהבהרים?!החייםעלתלמדיאיךוכימטומטמת

פינהלובוחרהוא Iחוזרהחביבהזקןפלא:זה
פארה"וואולהבפשטות:ושואלמוסתרת

 •אהבה?לעשותלךבאשפירושו:ל'אמורה"?"

!1~. :-1i.i~jf: 
~ .. 1 i l ,.,., 1 '.? ;:,·\ -
Lב~ ~l:c,~<p,, :דנ. ' . : . 

םיייחה הלא

 (ו:

~ 
.====: 

~1 ~ 

לחייותרוצהשהייייתיי
ישראלייםמסעסיפורי 20

הפניםעלהחיים

סיפורי 20לחיות,רוצהשהייתיהחייםאלה
באותה ,גלעדמשהעורך:ישראלים,מסע

עמ' 272סידרה,

אוטובוסעלעלהשליחבר Iבתיכון Iמזמןפעם,
קשתלזוגתואומרמבוגראישושמעבירושלים

חמורים.כמונמותאחרתאו Iוגמרנוניסעאזהיום,

לנופשאולילנסוע,האישרצהלאןברורלא
נתקעהמשפטאבלבנגב,לחתונהשמאבטבריה,
עשהחפצים,ארזהואשלי.החרבבתודעתעמוקות

הייתיגלויה,ששלחפעםוכללאמריקהונסעירידה
אלההנה Iהספרשלהמתעתעהכותרכמוחושב
החמוריהקיוםלארקלחיות,רוצהשהייתיהחיים
ותפרן.מאודחולהיורק,מכיוחזרהואבסוףהזה.
וסיכמנולבירהאותוהזמנתישמת,לפניחודש
קצר.כסיפורשלוהנסיעהאתלכתובאנסהשאולי
ההבטחותאחתלמקראהזההאמיתיבסיפורנזכרתי

הישראלי:המסעותסיפוריקובץשלמרתקותהיותר
לשעברהטבע,להגנתהחברהאיש Iשקדאברהם
חולהואחדקתרינהבסנטהשדה·ספרביתמדריך

תועות"ספינותהכותרתתחתכותבמדבריות,על
לאשלעולםל"ספרההקדמהאתהלילה"באפלת
 •אותולקרואארצה Iכןזאתבכלאםאבל 1ייכתב"
שלהקצהאתלהרגישאפשרשקדשלבכתיבה

שלבגעגועלגעתבמאמץהניירעלנשרטהעט
שלהארומהאתלשחזרמשתדלהואוכךהנדודים.
שלהשבאוטוסטרדותבאמריקה,בעיקרהנוודות,
פליטיםעםמישראלמרוטיםתודעהפליטינפגשים

עלקצתעודלעוףמנסיםמוייטנאם,אמריקאים
שנשבר Iשקד .-60השנותשרידישלהפרחיםכוח

פולקסוואגןבסן-פרנציסקוקונהמטרמפים,לו
בסגנוןלמסעברצפה,חלודהחוריעםענתיקה
הסוכן-שללעצתובניגודאך Iקיסייאתקרואק
אכדיהואשלוהנוסעטרמפיסטים.מעלההואביטוח

שנפטר Iאחדוכלבלבגיטרהעםנצחייתום-
בחייםחלומווכלמכודב'לא'שחרורתקןעלמהצבא

למכסיקו".איתםוללכתחמוריםשנילי"לל~ותהוא
החייםשלבנסיעהמהחמוריותלצאתרצהשליהחרב

משתוקקשקדשלהנצחיהנווד Iאותושהרגה
אוריגרוסמן.שלמוקדמתבנובלהכמולחמורים

ספרותמאותההואאףשהושפעידוע,נווד Iלוטן

במפתיעמגלה Iהאמריקאיהביטדורשלמסעות
פתוחיםמקומותחרדת-באגרופוביהלוקהשהוא

(מאנית-איתרששוכבתהאשהאנה,מהבית.ויציאה

מפתההפסיכיאטר),אצלבהשנתקלדפרסיבית

 ..ג..
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כבראבלברוטרדם,דילןשללקונצרטלנסועאותו

בשדהרע.במזלמתנהלשהמסעמתגלהבמינכן
פרסומתככרזתהזמרשלדיוקנולפניוצץהתעופה

טוב,לאכטריפמתגלהאמסטרדם Iלפולקסוואגן
מתגברתואגורפוביהאליונטפלבביטחוןהקצין
עללגלושהביתהבבהלהלחזוראותודוחפת
המחשב.

בלילמהאלהטאג'אתלראותשיצא Iואורלדןגם
משוגעלסוטולציפההואמכעס,דיטריפהיהירח,

בגסט-והתעוררורדיםמיעםבהאנגשלמקוקטייל
לגרוזיהנסעשיזףצורנוראי.כאב-ראשעםהארז

האבירציצישוויליזאזא-מסעותיורעיעםלפגישה
המשוגעהדבשאתחיפשהואבדרךמטיביליסי.

הנהדרהחומרזההיווניים,החילותאתשיכושפעם
דבשמצאהואבסוף .הרודודנדרוןמפריחתהמופק

"לא 1מעושןמרירבטעםשעברה,מהשנהטרילא
מוצלח".כךכללאואפילומשוגע
עודותיק,אוטובוסיםנסען Iבירשטייןיוסל

כללכתהרחיקלאהפיגועים,שלפנימהתקופה
עין-הדסהשביןבמרחק 27קועלעלההואכך:
שאחראלמנה-יוכדבאתופגשהמערבילכותלכרם

המראהזהדבבש.נקניקעלהוזההחלהבעלהפטירת
שמולהמוארבחלוןהשבעהבתקופתלהשנגלה
שהפרופסורורקאוכלשככהזקןאישדירתה:
והדבשהדיאטהבגללהנקניק-עליהאוסרבהדסה
הסכות.מחמת

המטייליםשלחייהם Iהכותרלהבטחתבניגוד
חווהגילתצביהפנים:ועלקשיםנראיםהישראלים
גבריםבתרדמת.ומסעדותזוגימשברבכרתים

האטלסבהריפריוירוןאלנטפליםנודניקים
צלקהדןגופם.סחורתאתלמכורמעיקיםבניסיונות

כעירנראיתהבירהבבורמה;דחוסשבועמעביר

 1מעצרלתאדומהבמלוןהחדרמוזנחת,רפאים

מזוהם,האווירקיטשיים,הבודהאדיוקנאות

מועליתמסעובסיוםזוועה.כדיעדצפוףהאוטובוס
נידוניםמסוימיםאסייאתייםמחוזותכיהאפשרות

בנוסחלמערבזונותביתברירות;שתיביןלהתנדנד
ביורוקרטיםבהנהלתגרוטאותמגרשאותאילנד
אתמלקקהקורא,פולט Iמצויןבורמה.בנוסח

פרוזתמנופתהסיפוריםביןהמעלעלותהאצבעות

החייםאינםבהחלטאלהצלקה.שלהמשובחתהמסע
נידוןשאיניחלקיטובמהלחיותם,רוצהשהייתי
הנס,מתרחשבדיוקאזאבל .הללוהמסעלטרחות

כגוןמשפטאחתבפיסקהלכתובמסוגלצלקהשכן

בדבריםרוכליםהכביש,בשולירובצים"אנשים
רב."הנועםוהשורההרחובבמורדותכףעלובים"

גדול".מקדשבחוץ
עורךגלעד(מושיק>למשהדבחיפותמתקשראני

אתשייקחלולהציעעובדבעםהחדשההסידרה
לסופרייצירתיתכתיבהסדנתויפתחומאג'וצלקה
המגזיניותאזרכןעלמקונניםשנינוישראלים.מסע

לצמוחיכלהשמתוכוההתאמנויותכמקצההעברית
לפרנסהיהשיכולהמקצהזהנוסעים.ספרותכאן

אורךעלהחוזרהתרגולאתלהםולאפשרכותבים
להוציאאפשרשמתוכומילים,אלפיכמהשלהגל
הנוכחיתהתקשורתיתבמציאותספר.גםפעם

מגיעהחיתהמאג'וואםהזיההיאהזוהאפשרות

משגרתהעצבניתמפיקתוחיתה Iמצוימוסףלעורך
 1תגידיכגוןמשפטיםבליווילמטהמהמדרגותאותה

נסעהחמתישלהשכנהוגםשלךהסיפורמה
יותרשטורקיהואמרההזההאיטלקיבאילסופשבוע

"אבל 1גלעדמצייןהרבה",נוסעים"ישראליםעדיף.
להוציאטעםאיןפחות.בשלההכתובההתוצאה

מאה,חצישלפניבמתכונתנשיונאל-גיאוגרפיק
רגיליםשהם Iשליהשכניםשלהבניםאפילוכי

השאלהרחוקים.מקומותבהמוןהיוכבר Iלגמרי
שאינהאיכותיתמסעותכתיבתמזהלהפיקאיך

בעולם.מאתגרהכילמקוםשהלכתבכךתלויה
הספריםורובמסעותשלג'אנקהמוןנכתב

נורא".משעממיםהאוורסטכיבושאתשמתארים

הםשקיבץהסיפורים 20כלשלאלכךמודעגלעד
הכותרשללתעלולמודעגםהואמופת,יצירות
מספקשהספרבטוחלאכללשהריהעטיפה,וציור
הואזאת,ועםמשוגעים.כאלהלחייםההבטחהאת

פהתצמחטניס,משחקישלבמקרהשכמומקווה,
הכותבים"אםמסע.ספרותשלאיכותהכמותמתוך

אוליהייתיספרשלבמקצהאחדכלמתאמניםהיו
מספיקסיפוריםבקובץאבלמהתוצאה,מודאג
היואחדיםעודחמישה,אהבתייאמרשאדם

אלי".דיברולאוכמהמעניינים
הסדרהעללהסתכלבאמתאפשרהזאתהזוויתמן

כתיבהסדנתמלהיב,אקספרימנטכמיןשלוהחדשה
מתכנןהואהפתוחה.באוניברסיטהיוצרתמסעות

המסעותספר-צ'רליעםזiוסעותיעבריתרגום
בתוספתקלאסיקה,ועודוכלבוסטיינבקג'וןשל

פחותידועהמשובחתמסעותכתיבתשלספרים
עכשיועדפולו.ממרקוקטעיםשתכלולואנתולוגיה

עלנוסעהאחדספרים;שניעודבסיורהיצאו
שלהאקס-מתופףסטיוארט,כריםשללימונים
נה pוהשביבאנדלוסיה,לחווהשעברג'נסיס,להקת

צעירשלמסעעלגרינוולדג'ףמאתבודהאלך
המוארפסלאחרבחיפושלקטמנדואמריקאי
הדשים,עיר-הבאהכותראתחפשוהמושלם.

המסעסופרימבכירי Iדאלירמפלויליאםמאת
עםאותוקראו Iבניו-דלהישנההמתעדהאנגלים,

 •הזיעה.אתוחסכוהולםמיזוג

שיאלי
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תנועותאתשהניעהדלק
המחאה

ונוריתנכוברוך<עםאשכנזימוטי

מלחמהתפרוץבששהערבאשכנזי>:
עמ' 222 , 2003המאוחדהקיבוץהוצאת

כסמלההקולקטיביבזיכרוןחקוקאשכנזימוטי
הכיפורים.יוםמלחמתנגדהמחאהשלהאנושי
לאורהוציאעשוריםשלושהלאחרשרקמפליא,

-'בודפסט'-אחדמעוזשל"סיפורוספרו:את
מאו.דאישיסיפורהואוממילא Iפיקדתיעליוהמעוז

ושל'אורקל'שלסיפורםגםהוא Iבזמןבו
המעוזיםאלההמעוזים.שארכלושל ..'לחצנית:

אואחדותלשעותעיכבוובכךבלמולוחמיהםאשר
 1סינילתוכניהמצריהצבאתנועתאתאחדיםימים

 .) 11(עמ'נורא"מחירכךעלושילמו

וגםקריאהואומעניינת.קולחתבצורהכתובהספר
הסברגםהכולליםנספחיודבמותלמשתמשידידותי

יצירתופרילחולשתמודעהכותבלמינוחים.
לפסיכולוגיה,פרופ'-כבולברוך(המשותפת

לתכנוןמומחיתשהיאהרעייה Iאשכנזיולנורית
מתיימראיננו"הספרבצדק:ומעירועירוני)אזורי

יוםמלחמתאתומדויקאובייקטיביבאופןלתאר
זיכרוןעלבעיקרוהמבוססמסמךהואהכיפורים.

שלבשכבותוכוסהקהההזמןשבמרוצת Iאישי
הבונקריםאתשכיסוהחולדיונותכמובדיוקשכחה,

 ,) 12(עמ''בודפסט"'מעוזשל

הכתוביםעיקרייםחלקיםלארבעהמחולקהספר
הוא,כןכשמו Iהראשוןהחלקנוקב.אישייומןכמו

קונספצייתאתומבטאהיוהרה""מצעדנקרא

אז.מקובלתשחיתהלמלחמההנמוכה"ה"סבירות
 1למשלכךמהעדויות.מפורשותעוליםהדברים

אתהאשפרוץלפניספוריםשבועותמבקשהמח"ט
החטיבהשל 68מילואיםגדודשלהלבתשומת

שבחודשייםמעריכים"אנחנולומר:כדיהירושלמית

ניסוהמצריםהמצרית.בגזרהשקטיהיההקרובים

ונכשלו'.'שניםשלושלפניבהתשהאותנולשבור
מעוזים,כמהעלמצריתהתקפהלסבירותובנוגע

נמוכהסבירותעםמהלךעלמדובר"פהמשיב:הוא
 .) 21(עמ'אפסית"כמעטמאוד.

שלהקונספציהביטאהשאננותרקלאכידוע,
שלהזנחהגםאלאלמלחמההנמוכההסבירות
 1למשלכךותחזוקתה.הקיימתהצבאיתההיערכות

המשמרות:חילופיבעתהמוצבעלאשכנזימספר
 ...בחלקןהרוסותהעמדותלמחצה,הרוסות"התעלות
ארגזישלהמכסים ...היקפיותגדרותאיןלמעשה,
 .) 33(עמ'בקלות"יפתחוולאחלודיםהרימונים

הליקוייםכלאתלתקןראשוניתלמטרהשםאשכנזי
תחמושתכשדרשמצב.לכלהמוצבלהכיןכדי

ביטויהמח"ט,בתגובתנתקלשונים,בנייהואמצעי

לא"צה"להישראלית":הסמוך"תרבותשלמובהק
בטוחלאגםו Iהמעוזלשינויכספיםעכשיוישקיע
מתעקש,דווקאאתהאםאבלודחוף.נחוץשהכול

נשלחביצורים,חומרילךנעביררשימה,לרס"פתן

מההוראותלהתיתןאותהלשבוע,הנדסהכיתת
והודות Iאזרק .) 42(עמ'או-קי?"לעשות.

הבקשות.מתקבלותולפרוטקציות,לשתדלנויות
שאותתוהסימניםאתטרגיתבצורהמתארהספר

בעקבותתחילתםובאה.ממשמשתמצריתהתקפהכי
כ"חברהאגבית,שנפטרו Iבחולברוריםבלתי

מתחתבטנקיםהתצפיתןהבחין-3.10בשלנו'.'
נשמעולילהבאותו ,) 49(עמ'ההסוואהלרשתות

אשכנזימוטי
נז·אשכונוריתנכוברזךעם

י'נ\

י ___ :

מטה .) 50(עמ'נעיםטנקיםשלשרשראותגם
צה"לתרגיל.זהתדאג."אל-להרגיעמיהרהחטיבה

 .) 51(עמ'לכך"מודע

בכינויאותושזיכהמההסברים,דרשאשכנזי

"גורםשהואמשוםלהחליפושכדאי"פאניקר",
דימוי ;) 53 • 52(עמ'החיילים"בקרבלדמורליזציה

המודיעינית,הקונספציהקריסתעםבאחתהמתנפץ

מהמג"ד:טלפוןמגיע ...בערךוחצי"באחתבאשר
(עמ'טוטאלית'"מלחמהתפרוץבערבבשש I'מוטי

ואכן"מיד"תפרוץהמלחמה Iשלולדעתו .) 59
הקרקע,עלרגליאתמניחכשאני , 13:50ב"שעה
 .) 60(עמ'הראשונה"הסוחוירביעייתעלינויורדת

היטבומעבירמלחמהכיומן Iכאמורכתוב,הספר
למשל:כךוריחה.מראותיההמלחמה,הווייתאת
מייבב:הואמ:מקופלשוכבהמיטותאחת"על

חולים.לביתאותילפנותצריך Iהליקופטר'תזמינו
רטוביםמכנסיולזוז.'יכולהגוף.לאבכלמשותקאני

טסהשני"הסוחוילמשל: Iאו .) 69(עמ'משתן"
קשרנוצרהכנףהטייתעםהפריסקופ.מעלעתה
אניעיןלהרףמוזרה.הרגשההטייס.לביןביניעין

העיןקשרלמשקפיו.מבעדבימתבונןאותורואה
דרכיזואישית.ליחשובביותר.ליחשובהזה

מתכופף,אניבפנים.המתרוצצתבאימהלהילחם
מחכההעמדה,בתוךעצמיאתוממזערמכנס

 .) 75(עמ'להתפוצצויות"

אם Iייחודיוכאדםכמפקדבספרומתגלהאשכנזי

המונע Iסביבתועל-ידימובןתמידלא Iמוזרלא
ציבוריביטוילידישתבואמגובשת,עולםמתפיסת
הפוליטית.במחאתו

 ,) 79(עמ'בוקר""מסדרהכותרתשתחתהטקסט

בבוקרבשבע"בערךסוריאליסטי:כמחזהנקראאכן
בוקרמסדרעלהכוח,סמל Iלאלימודיעאני

יכלול'המסדרהבונקרים.בתוךבשמונה,שיתקיים
רואהאנימיטה:סידורצחצוח,גילוח,נשק,ביקורת

דפקוהאלה'הפגזיםכאומרשלו'ההמוםהמבטאת
הזההמשפטאיךלנחשיכולאניהשכל:אתלמוטי
לשארכךעלמודיעכשאליומושלשמוכפל

והתגלחותהמקלחותנתגלח?'איפה ...הלוחמים
מסדריש"אםמסביר:ואשכנזי "' ...לחלוטיןהרוסות

לחזורלאןישמדינהישאםמדינה.ישצבא,יש
בשטחיות.עשיתכהמסדרבדיקתהמלחמה.בסוף
 .) 80(עמ'מטורף"לאאבלמשוגע,אניאולי

מתיאורועולהאשכנזישליותרקיצוניתתפיסה
ב-להיכנעמצריםחייליםשלניסיונותיהםאת

בגבם.בהםויורהאחריהםרץמצרי"קציןאז . 10.10

מבוהליםחוזריםהשארצונחים.מהםארבעהשלושה

נוהגהייתישלהםקציןאניאילוהכוח.לעיקר
 .) 109(עמ'כמוהו"

לדיוןאותםומביאמחמירבמוצבהלוחמיםמצב

היאאחתאופציהבפניהם.העומדותבאפשרויות

לאוראבלמוצבים,מספרנקטושבהאופציהכניעה,
 1המצריבשביהיושכבראלושלמצבםעלמידע

מסודרת,נסיגההיאאחרתאופציההסתייגות.קיימת

לכיווןלקוויםמעבראליחידיםהסתננותגםכך
היחידההאופציה Iאשכנזישלמבחינתופוא.רפורט

יחליפוייפגע,ואםהלוחמה,המשךהיאהברורה
הצבעה.לקיים"תוכלו-ייפגעזהגםואםסגנו

לאלחמים.ככאן .כאןלהישארהיאשליההחלטה
 .) 95(עמ'מטר"זזים

החלקיםשניעלנפרסהמלחמהשיומןבעוד
שלאחרבמילואיםהשלישיהחלקעוסקהראשונים,

במאבקיותר'המעניין Iהרביעיוהפרקהמלחמה
 ,-2.2.74ביחידלהפגנתהביאוזהציבורי.הפוליטי

וילדיה.ידידהבידישהוכנושלטיםנושאשהואתוך

ומביאותזמןלאורךנמשכותהיחידהפגנות
המפוזרות-המשטרהלדעתאסורות-להתקהלויות

שהופכיםליחידים,הופךהיחידאולםבידיה.
לפגישהאשכנזיאתהמביאהותוססת,חיהלתנועה
מתעמתשבה ,-13.2.74בדייןמשהעםאישית

הבאההממסדית,ההתנשאותעםהסורר""הילד
אשכנזימוטיאלף"גםדיין:שלבדבריולביטוי

לאהאחרוןשלתשובתולהתפטרותי'.'יביאולא
יביאולאאשכנזימוטיאלף"אםלבוא:איחרה

יעשואשכנזימוטיאלףמאהאזילהתפטרותך'
 .) 172(עמ'זאת!!"

בלתיהיכרהמחאהבתנועותאשכנזישלטיפולו
שלגיהלאידיאולומלהיכנסנמנעהואממצה.

במיליםדבריואתמסכםובצדקהשונות,התנועות
היההמחאהתנועותאתשהניע"הדלקהבאות:
ההרוגים.אלפישלושתעלהזעםהממס.דנגדהכעס
ההסכמה.הסתיימהבזהאבלה'נגד:סביברוכזהכול

לגבשהצלחנולאוממוק.דברורהיהלאה'בעד'
דרכיביחדלהתוותלאוגםמשותפיםיעדים

 8 .) 212-211(עמ'הגשמה"

ברבעיוסף
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מסחררותגוזמאות

קלותוחנופות

מאנגליתמואר'הכולפריו:ספרןג'ונתן
עמ' 317 , 2003ביתןזמורהגנדרן,אסף

האמריקאיהסופרשלהראשוןהרומן Iמוארהכול
מסעמעיןהוא ,) FOER (פריוספרןג'ונתןהצעיר

לאוקראינהיהודי-אמריקאיצעירשלשורשים
בשנתשלוסבאחייאתשהצילההאשהבעקבות

 .בעצמוכזהמסעערךאכן ) 2 7 (הצעירפריו . 1941
שלוהמסעהמשךמצא.לאהאצילההמצילהאת

עובדותבכמהרצוף Iבדיוןהואבאוקראינה

ספרותמיטבברוחומיתוסיםאגדותהיסטוריות,

אחדזהבכדילאאירופה.במרכזהעכשוויתהזיכרון
שם Iובפוליןבגרמניהביותרהמצוטטיםהספרים

והיאהסתיימהלאהשנייההעולםמלחמתכינדמה
ההיסטורי Iהציבוריהדיוןאתומסעירהנוכחת

בתשבחותמוארהכולזכהבארה"בוהספרותי.
במהירות-שיאותורגםיוקרתייםבפרסיםנלהבות,
אירופיות.רובןשפות,עשרהלשחים
כשםששמו Iהגיבורמסתייעבאוקראינהבמסעו

המתרגםשלבשירותיו-פריוספרןג'ונתן-הסופר

הואאלכסשלהסבאפרצ'וב.אלכסהאוקראיני
הכלבהגםנלוויתהשלושהכלואלהנהג,

דיוריםסמיששמההפרצ'ובים,שלהאריסטוקרטית
לעיתיםסבוך,מבנהבעלהואהספרג'וניור-ג'וניור.

ההומורבאמצעותרקהמתפוגגתיגיעה,עדיומרני

רקולורם,בקולתצחקולפעמים .פריושלהפרוע
המתורגמן:אלכסשלוהציוריתהרצוצהמהאנגלית

ברצינות)מדברלא(מהתל,הצחקה"עושה"אתה
(גונבים).רשות"בלידבריםלוקחים"באוקראינה

במסעדההגיבוריםסועדיםבמסעםהתחנותבאחת

ומתןמשאאחרי Iמקבלהצמחוניג'ונתןאוקראינית.
בשרעםאדמהתפוחיצלחת Iהמלצרעםמתיש
תקן",איןלבד.אדמהתפוחילהגישאפשר("אי
לצלחתובתיעובהבשראתשומטהואהשף).קובע
באופןשליהעצביםעלעלה"וזההמעיד:אלכס,של

בגללזהלמה,לדעתרוציםאתםאם .מרבי
מדיטובשהואבכךהבחיןשהגיבורבכךשהבחנתי

שלנו."האוכלבשביל
לפעמיםברומן.המספריםשניהםוג'ונתןאלכס

שלו.הספראתכותבאחדכלביניהם.מתכתביםהם
וכבתמונתאלכס,שלבסיפורהגיבורהואג'ונתן
בנוסף Iג'ונתןשלהגיבורהואאלכס-מראה

אגדייםיצורים-שלווהסבתותהסביםלשושלת
גרסיהגבריאלשלניכרתבהשראהובנפשם,בגופם

השטעטל-טרכימברודמזכירהמדייותרמארקס.
ראשיתמאזפריוספרןמשפחתבניהתגוררושבו

סקסעלילותמדייותרמקונדו.את •-18ההמאה
היהודים.אבותיואבותאצלפריוספרןשותלפרוע
ההתפארותמעוררתזאתובכל Iדמיוןהכול Iאכן

נוחותאיהסבאשלהסדרתייםהמשגליםבמניין
עליו).התנשאות(אולקוראחנופהשלותחושה
מתוחכמים-בלהטוטיםמתחנףשפריורושםעושה
 • 7 (עמודיםשנימבקרים.שלמסויםלזןגםמדי

"אנחנוהמיליםשתיאתרקמכיליםבספרו ) 246
 " ...כותבים

משכנעים.זאתבכלפריושלהלהטוטיםמןכמה
אולג'ונתן,אלכסביןהסיפוריםחילופילמשל,
המצילההמסתורית,אוגוסטיןשלאיתורהסיפור

איננהשאמנם Iג'ונתןשלסבאשלהמשוערת

הסבאעללא-עדותכנראה,לה,ישאך Iגוסטיןאו
דווקא.אלכס,שלהסבאמעשיעלאלא Iג'ונתןשל

וראשונהמטרידותשאלותכמהמעוררמוארהכול
ביצירתבשואהשימושלעשותאפשרכמהעדבהן:

אתולוקחתשאפתניתגםזהובמקרה-אמנות
כמעטגסה,היתולית,גםוברצינותעצמה
 ?גרפיתפורנו

בליהזאת.לבעייתיותמודעשהמחברלינדמה
שלאירוניבתיאורעליהמשיבהוא Iאולימשים,
המשפחתית.בשושלתהססגונייםהטיפוסיםאחד

היחיד)והחברוהמזכיר(והגזברהנשיאהיה"הוא

היההואוהטובות',היפותהאמנויותלמעןב'ועדה
לאאחדאףאבלוחיבבוהעריכושכולםמישהו
טובההרגשהלךשנותןספרכמוהיההואהכיר.

בליעליולדבריכולשאתה Iאותומחזיקכשאתה
 ".עליולהמליץיכולשאתה Iאותולקרוא

שנחבבכדיהחמקניכשרונוכמיטבעושהספרןפריו

כדי Iאותואוגיבורואתממשלהכירבליאותו
על Iתומועדבולקרואבליגםספרועלשנמליץ

הןהקלות.והחנופותהמסחררותהגוזמאות
ג'ונתןהמוכשרהאמריקאיהסופרביןהמבדילות

 •.ממנומוכשריםאירופיםסופריםלביןפריוספרן
פזמירי

 (ו:

~ 
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שירעםד"ש .קיר

לקירותד"שמסרובן-יאיר-שחרור:ציפי
עמ' 70 , 2003ביתןהוצאתהבית,

קובץאתהפותחהשירנמר',עלארכבלא'אני
מציג Iבן-יאיר-שחרורציפישלהחדששיריה

"אניכולו:הספררוחאתמאודמדויקותבשורות
לאאנינמר.;עלארכבולאאריות;אצודלאכבר

אשברק /ג'ירף.שלצווארבזרועותי;אלפות
לכאורהקיסם".שיניוביןכוכב;עלמלא;בעירום
הצהרהלמעשההעבר.בג'ונגלשהיוהמעשיםק~לףג

בסערה,מתגנדרהעברהעתיד.אתשירהטחופשעל
צווארואפילונמריםאריות,שוטטושבהםבחיים
שיניאתמעטלהכהותאוליבאהג'ירףג'ירף.של

הרומנטיקהזאתובכלוהאריות.הנמריםשלהטרף
הואהמשוררשבוהמקוםאתאוהבתהמשוררית

ההבטחההזה).במקרהלג'יין(אולטרזןמטאפורה
עלאותהמשכיבההמשוררת,אתמפשיטהלעתיד
מתגלגליםוהחייםקיסםשיניהביןתוקעתכוכב,

מוקדמת,פנסיהלאבהחלטזוהיעוברי.כמעטלמצב
להסירשרוצהמישלהתבגרותזוהי Iויתורלאזה

יכוליםשחייהולהרגישהאיפורשכבותאתמפניה
הג'ונגלית.התפאורהבליגםלהצטלם
(המודפס"התאהבות"בשירתהיהדומהתחושה

שליה;כמו"אנינמר'):עלארכבלא'אנילאחר
ישכי /דמים,ואחריהאהבה;ממנינולדתקודם

וככה /מתאהבתאני;ככהברגשות.דםלי
השיריםבאיםבמקרהלאושותתת".מתנפצת/

חדשה,אופציהמציעהעובריהמצבהזה.ברצף

יתכתבאחר-כךשיבואהדםאהבה.שלאופציה

שחרור-יאיר-בןציפ'

דיישמיםרו

הביתלקירות

מרחק.מתוךאך Iהג'ונגלעםבעקיפין
 1אחרבשירהמשוררת, .הרמוניתמידאינוהמרחק

מבקשת:היאהנעזב.הביתלקירותד"שמוסרת
מעידההיאבדידותה".עללישצרלרצפה"הגידו

אך'פרידה',המילהאתלאייתלהשקשהעצמהעל
מסעהחדש.בדףלהיאחזממנהמונעיםלאאלהכל

שלי",צלבכ"מסעהשיריםבאחדיכונההפרידה
"כנפייםהזההמסעלכבודתתפורהיאשניבשיר
הולך"האורתגיד:היאשלישיובשירעורב"של

לאור".הוכחהליוישמאושרת;בתוכואנילפני,;
האלהובבתים Iהשירבתיאתמאירהזההאור
הואארכיאולוגיה.אינוהקירהנעזב.הקירמונח
 •החדש.הביתשלהפינהאבן

סומקרוני
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הדפיקהמןמנוסאין

בדלתהמזוויעה

מצרפתית:חום,בוקרפבלוף:פונק
 30 , 2003נהר-ספריםהוצאת ,מיוןראובן

עמ'

משמעויותבמקרהלאחדש.ליוםהבטחההואבוקר
הןעם"של"בוקרואואדם",של"בוקרוהביטויים

וימי Iוהטוהרהזוהרימיובמשתמעהנוערימי

וטעונתבונהעשייהרעננות,ובמשתמעבראשית

למשמעויותשבניגודאלאיותר.טובלעידןציפיות
בבוקר Iלגמרישונהבבוקרעוסקחוםר pבואלה,

מאיציםלחלוחית,ללאשנולדוהעכורים,שטלליו
שטוףבוקרלהיותיכולאינוחוםבוקר .קמילתואת

בוקרלאגםהסתםומןהשמיםבכחולהצבועשמש,
חוםבוקרורעננות.צחותמדיפתבפריחההמבושם

מדוכא.אפילואולי Iומדוכדךעייףבוקרהוא
מצרפתית>מדויק(תרגוםחום""בוקרבשםהבחירה

אלאבזריחות,עוסקהואאיןכי Iבבירורמרמזת,
לסוגהשייכותבאלהלאמקרה,ובכלבשקיעות
ביןההנגדהזוהר.בכתום-אדוםהצבועהרומנטי

סקרנות.ומעוררתמעניינתל"חום""בוקר"
הספרשלהבלתי-שגרתיתהחיצוניתהתבניתגם

מופיעהחיצוניתעטיפתושעל Iוהמהודרהקטן
קומונהקרלוסשלפחםרישוםהחוםבגווני

לפותחןבספרהאוחזאתמגרה ,) 1988(ארגנטינה,
שבוילשבוי.הפךכברכךמשעשהבו.ולדפדף
לעילהאמורהגדול.אךהקטןהספרשלבקסמו
החיצונייםמאפייניושלמוצלחתבחירהעלמעיד
ולפתותייחודואתלהדגישכדיהחשובים Iהספרשל
הספריםשפעתפניעללהעדיפובוהאוחזאת

בהוצאתאורהרואההראשוןהספרזההאחרים.

מידןוראובןשושיהזוגשהקימו"נהר-ספרים",

להקיםנדרשרבאומץלספרות.הרבהבאהבתם
שבהכלכליים,קשייםרוויתבתקופהזהמעיןמיזם

ספרקנייתלפנייותרוגםפעמייםחושביםאנשים
ברכותהקוראיםולנולהםלאחלהזדמנותוזו

להצלחה.
בישראלקריאהשוחרלכלהיטבמוכרמידןראובן

במספרם,(כעשרהכתבעצמושהואהספריםמן

ידיעותבאמפרה,סירגיותלשושהואביניהםהאחרון
מסקירותגםמוכרהוא :> 2001 1חמד;ספריאחרונות

עלוספרים,תרבותבמוספימפרסםשהואביקורת
יצירותשלגרמיםמתרגםונושאיםשלמגוון

 ,לבתישהסברתיכפיהגזענותביניהןמצרפתית,
ג'אלוןבןטאהרהמרוקאי-הצרפתיהסופרשכתב

הספרגםעוסקשבוהגזענות,בנושאוהמתמקדת

חום.ר pבו

ההדרגתיתההשתלטותסיפוראתפורשחוםר pבו
תמימים,אזרחיםחייעלהרודןהחוםהמשטרשל

ולהדחיקהמצמיתות,לגזירותיולהסתגלהמנסים
 1עצמישכנועמתוךהאמיתית,משמעותןאת

בשלוםעימןלחיותניתןכיעצמית,הונאהלמעשה
בלב.דחייםלבעלידברשלבסופומתייחסותהןוכי

להחזיקהאזרחיםעלאוסרהרודןהחוםהמשטר
"סתמיים"אזרחיםחומים.שאינםחתוליםברשותם

מידןעירוצילום:מידןראובן

סבלםחרףחייהם,בשגרתלהמשיךמנסיםאלה
שתמורתבחושכםהגזירות,לטירוףמודעותםוחרף
תקינה.חייםושגרתשקטלעצמםיקנוהםזהמחיר
לבלוםכדידברעושיםולאלרגעעוצריםלאהם
עצמואתלהסוות Iמצדושמצליח,הטירוף,את

היגיון.שלכלשהובמעטה
הקפהאתגמרל Iהמספרהקולשהוא Iוחברוצ'רלי

השמשליטופיעלמתענגיםבניחותא,(החום?)
מחשבות","קצתהחליפולביןובין(והחומה?)החמה
בזריקהלהמיתנאלץכיאורחא,אגבהפליטצ'רלי
חברוחום.היהלאשצבעולברדור Iהיקרכלבואת

להיפטרלכןקודםקצרזמןנאלץהואגםכי Iנזכר
הלאהרעיוןלושהיה Iקטנטן"גור 1שלוהחתולמן

בצבעולאשחורים"כתמיםעםלבןלהיוולדמוצלח
המרשגורלואלאהשלטונות.מטעםהנדרשהחום
הטרידולא Iעצמובוהרגשיתוהפגיעהחתולושל
שמאחורי"ההיגיון"אתאימץהוא'שכןמנוחתואת

קהילתאתלטהרעדיףאכןכיהחום,המשטרטיעון
אלהשרקמאחרחומים,שאינםמאלההחתולים

(הדגשההסלקציהמבחנישהוכיחוכפיהאחרונים,
זובמילהלהשתמשבחרשמירןוטובי"ר:-שלי
יותרטוב"מסתגליםהחומיםאלהרקלתרגמה>,בלי
ואוכליםהרבה,כךכלממליטיםלא Iהעירלחיי
ומחריףהולך Iהספרבהמשךוכךפחות",הרבה

מידן>של(ביטויוהראש""הקטנתתהליך
נמנעהבלתילרגעעדהחיים,עלהחוםוהשתלטות

בדלת."דופקיםבדלת.האימהמלאתהדפיקהשל
מפחד.אניבבוקר.מוקדםכךכלקרהלאזהמעולם
תפסיקו Iדיחום.עדייןבחוץעלה,לאעודהשחר
אתמסמןזהרגעבא."אניחזק.כךכללדפוק
בחום-הצבועהמוות,אתהחיים,עלהשליטהאיבוד
כהה.שחור

גזירותעםלהשליםל"אזרח"לואלברור:המסר
ונגדנגדןולפעוללקוםעליוומטורפות."חומות"

כךאחרשכן Iבראשיתןכברמאחוריהןשעומדמי

להשתלטעלולהחוםהטירוףמאוחר.להיותעלול
גזענותמולראש""מקטיניםכאשרהכול.על

המזוויעההדפיקהמןמנוסאיןאזי Iרודניופאשיזם

בדלת.
העינייםמולמראהלכולנומציבזהחשובספר

המצבמןלהימנעאיךולחשובלעצוראותנוומאלץ
עדהתהום,אלבהדרגהמידרדראתהשבו"החום",

 1בביתךאימהעדמפוחדאתה,כאשרהנפילה,לרגע

מסרעימדנושאהספרבדלת","הדפיקהאתשומע
אותומכלילההייתיהחינוך'שרתאני(לומחנך

אזהרהמציבוהואהספר!)לבתיחובהספריברשימת
מןרודנותועםגזענותעםהשלמהמפנינוקבת
ר pבושלבפתיחהמופיעהמוטו'"החום",הסוג
בתשעאותהומתמצתזואזהרההיטבמשקףחום

נוצרתהדרך .דרךשאיןלךדע Iההלך"אתה :מילים
 • ," ...בהליכה

רונןיהודית

חטאשלהכאב"להט
אינסופי"

בן-מאנגלית:השירים,כלויילד:אוסקר
חנות-הספריםהוצאתבן-משה,ציון

עמ' 230 , 2003

 1881בשנתהופיעויילדשלהראשוןשיריוספר

בוודינג",מ~לא"הבלדהואילו , 27בןבהיותו
 46בן.הקצרים,חייובסוףנכתבהשנתיים,בילה

במותו.היה

ופרסםלעבריתתרגםבן-משהבן-ציוןהמשורר
מביאשלפנינווהספרויילדאוסקרשלרבותיצירות

השירית.יצירתומכלולאת

איריםכמואנגלית,שכתבאיריהיהויילדאוסקר

אליוט,ת"סג'ויס,ג'יימסשאו,נדנודאחרים,רבים

משפחתהיני.~ימףס · 1995הנובלוזוכהייטס

תרבותלעצמורכששהואכך Iבהולנדמוצאהויילד
גםהיוכמוהואנגלית.ואחר-כךקלטית,חדשה,

שהתגלגלהרוסיפושקיןאחרים:ידועיםמשוררים
הגיעהצרפתישסב-סבוולרמונטוב,חבשמארץ

שללצבאומצאצאיואחדהוזמןומשםלאירלנד
פולנייהחיתהשאמוהצרפתיאפולינרוכן'הצאר;

יהודייה-חיתהשאמוהפולני,ומיצקביץ'

מרכזויילדבעבורחיתהלונדוןהעירפראנקיסטית.
משורריםהרבהאליושמשךהאנגלית,התרבותשל
מודענשארהואאךוהשפעתה,חסותהארצותשל

לבניוששרושירי-הערששבוהאיריתלפסיכולוגיה
האירית.בשפההיו

אתפרסםושםשבלונדוןבאוקספורדלמדויילד
תרגםהואשבידנו.הספררובאתהבונים Iשיריו

וקטעהיווניםואויריפידסאריסטופאנסשלשירים
אייסכילוס,של"אגממנון"המחזהמתוךניכר

ו"אנטי-סטרופה""סטרופה"-הקטעיםכששמות

שלידיעותיויווני.בכתיבהאנגליבטקסטניתנים
ועודיסודיות,היוהעתיקההיווניתבספרותויילד

בעבורןקיבל Iדבליןשלבקולג'סטודנטבהיותו
-30מלמעלהבספרמופיעותכןמדליית-זהב.

וכדין.כדתכתובותסונטות,
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עלכבליםהשםקשוח,שירימבנההיאהסונטה
רשאישאינוהמתרגם,עלכל-שכןלא Iהמשורר
גםהחריזה.לצורךהמקוריהטקסטממילותלשנות
מחורזיםוהארוכים,הקצריםסונטים,שאינםהשירים

שורות,אלפיבניארוכים,שיריםישבקפידה.

חוזריםהמדוקדקיםוהחרוזיםשלהםהשירישהמבנה
לצייןישבן-משהשללשבחואורכם.לכלבקפדנות

החרוז.אתלמצואעמל,ברובלעיתיםמצליח,שהוא
מיליםגםחורזהוארחוקות,כיאםלעיתים,

הטעמתןאךזהה,אמנםשלהןהאחרונהשההברה
עםכחוזתאינהלמשל"היסטורית"שונה.

"ארוכה"עםכחוזתאינהו"רפובליקה","מלכותית"
השורותבסוףלהעמידלדעתיהיהמוטב ;) 60(עמ'

ההטעמה:עלשומרותאך Iכללכחוזותשאינןמילים
"על'סונט'ששמוסונט,ישלדף,מעברואמנם,

 1האנגלי(במקורבהונגריה"הנוצריםטבח

 1בוואיןמשנה)אינוהארץשםאך"בבולגריה",

ואף- Iלשמוראויחרוזלאאףהזה,השירבתרגום
שורותמכילל"בן-האל",הפונההסונט Iעל-פי-כן

ממוות;המרההכאבקינתאתשומע"האינךכמו:

ומסתייםקרה?"אבןעלטבוחיםשבניהםאלהמפי
היום:גםאקטואליותהנראותבשורות

מוחמדבלא,~ראה,כוחךאתהאדם!בןהרמטה"רד
 ",אדירכמשיחיוכתרבמקומך
וגםהאדםיגוןועומקהטבעהדרמלאיםהשירים
 "קו,r.~~י gבהנשמהאת /להמיתבכוחהיש"אהבה
הרבהויילדאוסקרשלבשירתוישאכן, ,) 158<עמ'

 182בעמ'כוונהכלבליפתחתינשגבים:שירים

האינסופיהעונגאת Iאחדסופי;"רגעקורא:ואני

אניאינסופי",חטאשלהכאבלהטואתהאהבהשל

בעולם;חילב"וכל'פנתיאה':שלהסוףאתקורא
השנים /הכמוס:לבנורזעםאחדבקצביהלום

אנואימתן.אתעתהאבדן;והמתגנבותהזוחלות

<עמ'שלנו"לנצחנויהפוךעצמוהיקוםנמות,לא
186 (. 

 7,000בתארוכהיצירהודינג",מכלא"הבלדה

שהוצאבחיל-הפרשים,סמללזכרשנכתבהשורות,

 1הספרשלהשיריהחלקאתמסיימתבכלא,להורג

וחרוזים.בתיםהבנוי

הרעיוניבמובןשדייקעלהמתרגםאתלברךיש
 .שבמקורהמושלמתהחריזהחשבוןעלבית,כלשל
כברשתרגומההבלדה,שלמתוקנתמהדורהזאת
קיברט,דקלןהחשוב,האנגליהמבקראור.ראה

"ויילדכיבאנגלית,המקורילספרבמבוא Iמציין
חדשאניבריאתעלהיווניתהאידיאהאתדוחה

המושגאתעצמועלמקבלזאתוח.לףעונג,מתוך
קובעג'ויסג'יימסלכאב",מבעדטיהורשל Iהנוצרי

צבעוניותהכלעל-אף"כימבוא):באותו(מובאה,

אתלבסוףמצאה Iויילדשלאישיותוהיוונית,
האדםואיןהיופיתיאורייתשלבשירותהמקומה

מבעדורקאךאלא Iהאלוהיאתלהשיגיכול
חטא",הקרויים Iבדןוהאוההיבדלותלתחושת
הרג"האישקובעות:הבלדהשלהאחרונותהשורות

העושיםיש /--חרפה-מיתתומתאהב/אשראת

חרבו,"במכתעז,---;וגבר---מצמיתבמבטזאת

בפרוזה,שיריםהםבספרהאחרוניםהעמודיםשמונה

הופעתאחרישניםכשש Iהאנגליבמקורםשנכתבו
שצורתםסיפוריםשישהכולליםהםשירים.הספר

כמובן Iהעמודרוחבלכלקטעיםממש,פרוזאית
"רק"הואשבהםהשיריהרכיבומקצב.חרוזללא

הסיפורכמעט.משפטכלשלהנשמה-התוכן
נפשוהשתוקקה Iאחד"יוםבמשפטמתחילהראשון
והמיליםרגע"'אךהנמשך'עונגשלפסלליצור

טבועה"עתה :הןנץהקואתכמעטהמסיימות

היההראוימןאוליהמושלמת".האלאהבתבנפשך
מנוקדת,להופיעזאת,"פרוזאית"לשירהלה,

אלהיצירותבשפת-המקור.בלתי-אפשריתהופעה

רקהםהשורהואורךהקצב Iהחרוזכימוכיחות

"כלבקובץלהיכללואפשרלשירחיצונייםאבזרים
שהמתרגםחבלהשירי.התוכןבזכותרקהשירים"

שזוהיהמאושר","הנסיךאתזהבספרכלללא
האנגליתהספריםהוצאתגםבפרוזה.שירהממש

collins classics , שליצירתוכלאתשצררה
כללה,לאעמודים, 1240בןבספרויילדאוסקר

וחבל.המאושר""הנסיךאתלשירה,שייחדהבפרק
לפרקהסיפוריםפרקביןמקומואתמצאהוא

המחזות.

בן-משה,טלבידישעוצבהזה,ספרשלהעטיפה

מפליא,ויילד.אוסקרשלהאציליםבפניומאירה
שלהראשיהשערכלאתהממלאותפנים,שאותן

הממלאותפנים,לאותןזהותלגמריאינן Iהספר
שבמאור-השונההאפרוריתהאחורי.השערכלאת

עטיפתועלשהודפסהכפי Iויילדאוסקרשלהפנים
הרב-גוניףתאתבעינימבטאההספר,שלהחיצונית
אותובפנים.נושאיושל"גאוניףת")וכתבתי(כמעט

שדרת-עלגםמופיעמאוד,מוקטןפנים,תצלום

ויילד""אוסקראתולשלוףלמצואשקלכך Iהספר
המדף,שעלהאחריםהספריםמתוךהזההמאיר
 •וליהנות.בולקרואלפתוח,

שתלשמואל
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מהמצפה.י;תך .. .. -: .·· :· 

~סה,לrז ryףקמ~:לתעלקי~ף /o~ס
צבעמ;צא,עלת;ההח;בב,אנתר;פ;ל;ג

~ i ה~;ק~עףרןע.יג:ם,ר,-~ o/ .~ת.ל~.~-:נןם ~ר 
:~נ:ויכ;נףת;~יס, /oןע;~ךיס ,חךז,pז~~~ףו
דסליף.~ל~~ים /o ~~ליור 9 ~

קי~ה /oמ~~שע /poז:י~ר 9 ~ע;ת /o ,;ע~
במדריכיככתףבףלבב;ת,עיניםשתרהיב

 ···:-:-ז:ד ·-·· ·:-•:

~זאת.ז:יה~הה ryס,זרי~םן~ל-~כ;ןסtי:רים,
ךשף~יםר' 9ק;ך~~לסהףא~~יד ;מ,;:~רךכ;ן'~ם~ם
זכ:יף ף~~~~מךחרס;~ףים, ryמ~כ;מ~ךtקים~ל

 ,~~קראי~ליו~קלעי vכ 9א;ךחים~ל;ן~ןא~י~ם
 .ןר_ח;ןלאי;~אן~זק~~הה ryש; ,ס~~~

זף:ה qסס~~~יםןסף~ת 'ץ: Pף Qעל ,בי~~ס;ף-מל;לה
ל 9ה, wמע.~מ~ק~ה,ד~י~ת;~ת~~ז:יי /o-ח~ח;ךלהלא

 י~~~ךים /oמנ;ז~ן,מ~ך~רי~ת ;ת;נ~~ע;לם ryח"ל,ר
סל;להק;ל;ת t~7יזכת~~ז:ייס /oמ:~ים.קץעדל:;כ;ךה
גםהל;הט;תהאזיליא;תבסבכישנלכדףהצפףייםהפרודי

--: 'T : -' : : ' '." •• : ' : T :-• •• -:--

~ wq ע~~תח;ל.~ת~כ;~ית-~ה~pמף~יסז~p סר~אית
עש~זתלט~זףל'שהףצאףכלביםנביחתהסואה,כברשת

b ד~ים~i '~~.תג~, םר, ~ n ס,זרף _ת;ר~~~,~לף' 9מ~;קי_iז
 י~ז,~~ל;נ::ויסן p~ 7ז~?י 9 ~ 9ס;ף·מת w ~~דס~;סה

 ך;ח~~ >ן;ח~~~סר 7 <~יךף /o~חמש;קקים.מ~זכ,זרים
tי~ה /o ~ע p~סךן:ד~ז:יי- ה:~~מ~~~נףת ףח~~~~:;כרי

דמ~~סה,~מ~~סהנ;ף, 7~נ;ףה, wד~ה w ~~ ,ד~רץ~~רץ
ךית. qן~רא~יתנןךעףר' 7~ס;ת~דז:ייחיא,·~זבתמת;~~ה~ר

ככלות

מ:~ים~~חיויםtןמףז~~קף~תס~סי ת;ל~~
מ;ן~ר;ת 9 כ;: ,:ץ Pל 9~נןצףמ;ןדן~א ,~ר pח~ 7

ועסיסםיחדגםמבשיליםוהאסףריםהמתרים
-,•' ' T -: T : ' ' : -' -- -' - : -T 

עז:יי~ה ה~~ ryן~~ריק;קף~~יןךף /o ~~עדנ;קף

מפענחים,ףפח;תחכמיםי;תךנהייםמפענחתףבלתי
 •ז~ן-ז,סח.יק T ~נ::ור iי T~ף:א;דך;ז,~בףך;ת •מ;ת• ry ~~ף

~~~ל.יסן~~לים:ר;ת wחןןת;~א;ת~ב;תעלדמ~ח~ז;ת
o/ חםףך~ן~~יםחם~ג:ן~חףo/ י~~~ת~ים ry .ם

דח~~ררמל.יל;ת~~חיליםtןמףז~~קף~תס~סי ת;ל~~
ניםולאניםשרףעהבעיניחתףםש~זפיrזוהאשה

: T ' T T : T'." T - •• : : T ' : ' 

אניואלףהמרצדתהטלויזיהלנכתהשפהעל
 ·-: ·: ·:·:-:-ד:··:·:-- : ד---

שבrזבאינטימיףתהכאבעםלחי;תמשתדל
' : -'' ' : ' -: •• ' T ' : ' T '." 

ר;~א ry ר~~~ןןמ~שף~ה;ה qס~נןםס:ינ:וי
 .ך;ב~ י~~קץב;ת o/ry ~לי ש.:~םא;נ:ויש;~ל

ס~סי ן~~בכל~כל~~חיש~?ךםך~ע 7
ךה. wדמ~ה wqןמךח;קע,ד:ןק~ת~~קף~ת
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התלוליתהצדף,האבן,
וההר

שלהראשוןשירולפרסוםשנה 50במלאת
שתלשמואל

כוחהאתשואבתשתלשמואלשלהצרופההליריקה
שבה:והחיהצומחהדומם,עלהטבע,מןוייחודה

הקוצים,העץ'ההר'התלולית,הצדף,האבן'
 ...החילזוןהעיר'התנין'השחף'עד'העד

שמרחיביםככלומתארכתהולכתהרשימה
הללוהאלמנטיםכלאולם .שיריובקריאת

מופקעיםהטבע,מעולםהשאובים
האמןנפששכןטבועים,הםבהמהריאליה

אלאותםומעלהרוחו'אתבתוכםיוצקת
אתבוטובעיםהםהקונקרטי.לרובדמעבר

בהםטובעתשבוהיוצרוגדולתחותמם,
הללוהאלמנטיםמכלחותם-נפשו.את

במטאפורתהתבוננותיאתלמקדבחרתי

הציבל'שתשמואלהמשורר'כיהאבן'
(הוצאתהאבןשיריובקובץבפוקוסאותה

בשיריוהמגולמתזואבן .) 1994 ,' 77'עתרן
בניגודשכןהקורא,שלציפייהכלשוברת

להשליךנוטיםשאנוהבסיסיותלתכונות
נעלותתכונותהמשוררבהגילםהאבן'על
מעלהזואבן-חיהזורמת.רוח-אנושיתשל

לוהנודע,ופסלופיגמליוןאתבתודעה
קדמון"";נסלשירואתהמשוררמקדיש

 :) 7<עמ'

;ד;לה ן~~ם /oך
 ז:;נ; nגעלר;בצת

:• :• -: T 

אתבאירוניה-מחויכתמתארזהארס-פואטישיר

האנלוגיהדרךעלהחושףהאמן'שלהאובססיה
ון'יגמלפי .המשוררשירתשלכוחהאתהמוסווית

פסלהאתלבנותנחושהיההקדום,היווניה;נסל

מלאכתואתומשהשליםהאידיאלית,האשהשל
הפנדהתפילתווכוחאהבתוכוחנואשות.בההתאהב
שמה:אתלהוהעניקלהנישאוהואאמיתית,לאשה

;ל~יאה.
הופכיםושניהםביצירתומתאהבהיוצרבוזה,סיפור

הטבעהספר.שיריברובהשורותביןזורםלאחד,
נמזגיםעצמהוהיצירההיצירהחומריהם.חדוהיוצר

-;גאועד~ה 1~ק
קי~rז ry~ל,יסדעל

 ה~~~

:וו,

~ 
.=:: 

ן~
~ 

רא~rז~תך 9 ן~~~
משתאה;ריו nלאפסע

 •:ד:• T-:--ד

ןה q~~נכע gפ;

מעליונ~באלחים
::• • T O T T •• 

 ; n:פ םי~~~ o ·פ:
הזפותוי;ם

 ·:ד- :

- 1 נ~;ב;לא

ב;אלבכס;כיויהי
-: • • •• T 

;ריה nאאתלרא;ת
• : :• :-.'' T 

ry ע.י~יו~ת;ך ה~;יא

ע.י~יו~ת;ךת 9 ~~ ן~~

שללאינטרפרטציהאותומובילזהדמיוןביניהן.
הכול.כמרכזעצמואתהאמןראיית
ולדומםלצומחלחי'ניתנתהמשוררלבתשומת
ייחודית,להבלטההאבןזוכהזהבקובץאולםבטבע,
למראשותי;"האבןהשחורה:הבזלתאבןובייחוד
ראשי;מכובדזורמה;מלבהשרב;מרוחחמה;

חמה,האבן .) 24<עמ'י-נוח"שחורה;בזלתבאבן
היוצרואתבחיקהה~חאתומנשימהנושמתחיה

השיר.במלאכתממנההניזון
השחורההבזלתבאבןמגולמתהאשהשלדמותה

הלבההגיבוריםכל"את :) 25(עמ'הסמוךבשירגם
מצאת~ך; /בזלתפגריביןגרפה;
(עמ'שחורה''אבןבשירוכן 11רועדת

26 (: 

~אן,

ליקים qמ~מרז~י 7 ~על
~~לקת~.ןל,תדס.:י
~ל:ר"ך;~ע;תע.י~י

:ה 1ב qב ה~; nך

~ס~ים,ע;~ה ,ת;נ;ך~~~ין

;ךה, n ~ ן~~

רא~יתע,~קר~עת
שהתגלגלת

:· . : -: -: : 

רים 1הנעהרהנגעש
: --:-·· -: . 

סנרר' 1~נ~;אתעד
חשושים,בבינתנה 1טמ

: T - ' : TT -' 

ע;להואתמשם
' T : - : T 

קר~ה

:די ף~~ ב~~~ס~ית 1מ

שתלשמואל

"האבן":שירילכלרבדיםשלושה
טבע;שירשלהגלויהרובדראשית,

-השניהרובדאלמוליכנוזהרובדגונהנהידם:וליצ
הואהשלישיוהרובדהזוגיות,שלהרובד

הרובד-קריאתנואתהמשוררכיווןשאליוהרובד

שירתו'בראיהמשורראתהמתארהארס-פואטי'

בראיהוא,באשרהאמן'אתפסלו'בראיה;נסלאת
אמנותו.

איןאךידו",בכףככאב"מוחשיתשתלשלשירתו
אותנומוליכהאלאהמוחשי'ברובדהנותרתהיא
ואלהרוחני-האוניברסלירובדהאל-להמעבראל

מפתיעזהאיןהפואטית-האנושית-הקינטית.מהותה

שיריורובהתחימה.סימניעלמוותריםששיריו
הלאהצורהבסופם.נקודהללאאףמסתיימים

הקינטיאופייםעלהיאאףמעידההזורמת,תחומה,
נהפוךהשירים,אתמקבעתהאבןאיןם.יהשירשל
נופחיםהמשוררבהשטבעוהכוחכוחה,-הוא

 •הפיוטיות.בשורותיתרהונשמהדינמיקה

מה,אתילדמהבבירור'לקבועאפשרואיבזה,זה
אתשבראההיאשירתואוהיוצרשירתאתהטבע

אוהטבע,שלו.ברוחומחדש,בטבעהאלמנטים
והיוצרהטבע,מןהשאוביםהאמן'שלהגלםחומרי
בזהזהומעוגניםזהלתוךזהנמזגיםעצמו'

לעצמוהאמןשלאהבהאותהוגלטיאה.כפיגמליון
בשירוגלויישירבאופןמגולמתאמנותוולמעשה

אלאאינההארץ"ואם :) 44(עמ''נרקיסיסט'
של ;חלבטיפתאלאאינהוהגלקסיה ...אלקטרון

עיניוהשופעת/בפטמה /אוחזתידי ...הגדולהעטין
שלי".הגיאוצנטרית;הבבואהאת ...רואה
העולם.מרכזהיאהמשוררבבואת Iאלושורותלפי

לחשוףהמשורראתמובילהבהכרחזוגיאוצנטריות

כזהבמינוןאמן'בכלהטבועההאגוצנטריותאת
-המיליםשתיביןקושרהקוראאחר.או

אברהם-איתןחליהצליליהדמיוןבשל-ואגוצנטריותגיאוצנטריות
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בנדטימריו
וזניצקיפרץמספרדית:

חייםקורות

~אד~י~שףטמ~פףך

הע;לםלא;ךי;צאאתה
-T •• : T T 

 ר~;~ ן~;ב~~

סדקי~~ל~ד~ךם~~חל
מ~פ;ך~~ךיןת

תמימהבחיפףשית
: • • : • T 

ל~~ליףtיםת~חץ ryןסע;~ךת
 .ש~~מזצת

 ל~~משחקי

מפלצתפנילבשהמות
-'."T T -:•• ' : :• :• 

מחרידהמפלצתשליםפג
• T •: • : '." • : -

O
: T 

מתיסראתה
-T • : -•• 

ל~~ה ר~.ע~ן~~הi:ז~ז:וין
~ל iJ ~~.זכח p:~ס~~לףלית~ןץ~ש;ף 7ף
 .ת; ry;ךי~תi:זקריםת; 9~~נף.~לי iJן

~ז;ןך;ךש

ך~ל ryף~ת;ך

 ה~; nף~ת;ך

~ה r ~ ל~~םף ם~:~~~סה
א;~ים~ר Q ~ף:ף.~

~ה wמא;~ף~~רחי~ה~י

ב ryא;~סה

ןא;הבמשתנהאתה
-T T : ' :• •• 

~ר~ל~דעי ח;;~ע,בףך
 ה;~,ע ת~~;ה ף~ן~~~~י

ס,דב;ת~י.ןעה;~ךבף~י 4מןמל.ב

 ,~;ל~סה

1 ~ w ל~ל~זnr 
ן~ר-ן~ת ט~-ט~ןה;~ך

סע;ןםןהף"~ל~ס;ףלד~ת~רי
 ש~;י;ן 7 ~הףא ;ב~י~~~

י~ה tpף~~ק,רףת ry~ל wמף~ר~ע.י .. . . . . 

לע;לםותמיד'
: • T : T 

ף~ן~ןב?ת 9ז:ו

ואז
: T 

ם~ים.;קש;~סה

 ) 1965-1964 (רוב pההזולתמתוך

פרצףפ;אתאזשנההמות
 :- •: T T ' •:ז-

ז i?.t ן~~ ic י~~ל~ש
 ה~כ;PiJ ~t: 1 :?ןi:ז~ז:ויז י~;:י
יג;נ;ויבבידפשט

- T T :• •• : 

 .~ןת; ry ~ל-דחג~יר~דעלא.~לי iJן

פרצףפ;אתהמותשנהשףבאז
T ד-•ד:• :• -: 

כלבנהיפהאשהפנילבש
- T ••: T • T T TT : -

~תףח;תזר;ע;ת.~יןן::ז~ז:ו י~;:י

עמשכבכ"המסףר'כהאמהי'כה
• • T T : -:•• -

~ובר.א;~ן;ה~רב ם~;, א~~~לי. iJ ~עד

ר;ן qס~~ךצףפ;~תית_~ jJ~זל~ש
תמיםצעצףעפני

:•• -:--T • 

1 ~ 7w ז~ז:ויזןה:iם;ג~ע.ל~ת
ך rpמ;כה~עףט,כהט, .?j ~כה

 .~~דיו~~םת~ע,צףע iJק;כיץ~ת~נכח.~לי iJ ~עד

 ,תי_~ jJ~ז;ןע.ז ט~-ט~

ןריןיו~תתך ryל~זקי~ה,~ןנףת;ב;

 ;ת~~~~ת~י:;ליד~;ןt;כירעדע.י~יו'~תר'ןלןק
~פ;ת 7 ר~~~ס~הך_ךהדק ן~~

ם~בת.עםח.ק wד~יז י,;:

 ) 1963-1962 (מולדתעלמושגמתוך
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המזלגקצהעלבנוטימריו

עצמךתחלציאל

 iנןלאנכע~די~ל
f שףל.יiJ ןךר

נכק~י~י~ל;ס,ןה iJ~ת
חמדהללאתאהביאל

-:-• : :• : T 

~ע.תע~~רן~י J/ ~~ל
לאע;ןם 7ף

דגה wע~~ר י~ד~~~ל
מהע;לםתבחריאל

-• ::-• •• T T 

~ק~ה ת[/~ ה~~דק

 ljל~נןע~ע~:רז:ו~~י~ל

f כ·~, iJ ~~י R ה
שפתיםללאתעמדיאל

 ·-ז: : ·:---

ל;ם qןלאtידן~י~ל

~ךםה Rריע~~רנכח~~י~ל
:ז~ןןלאע~~רז:וך~י~ל
~ם~ר

~ן~יעל~ף
אחרתיכ;להלאאת

 ·:·:-ד : :-

;ס,ןה iJ~תף~ק~י~ה
חמדהללאוא;הבת

: :• :• : :• : T 

כעתונחלצת
::• : :• :• T •• 

שלוחףמתמלאת
• : -•• -: T 

מהע;לםףב;חרת
:•:• •• T T 

 ת[/~~ק~ה ה~~דק

ןע~ע~:רךנ;ס~ת
ה R י~~ iJ ,~·כ f JJל~נ·

שפתיםללאונ;תרת
: ."' ."' : : T -• 

ל;ם qןלאך~ךן~ת

~ךםה Rריע~~רךח;זp~ת

,ז~ןןלאע~~רךר;~ה
נףעללאוע;מךת

: :·:· : -

f שףל.יiJ ןךר
ונחלצת

:קךה~ר~ם

 .עזפישאריתאל
-• T :-• • • 

 ) 1974-1973 (אחריםשלשיריםמתוך

בארצומתבונןאדם

גלותוממקום

בףןה qבך~ה_;רז.~
ry ךץ~ל~f שףל:ם

 ה~;י~~ךת 7מ;

ה Rךריח;ךקת~ךץ

ען~הזpלק~ר
ךם י~~עלךם

ףקר;~הדסקת.~~ךץ

ן~ןדנכל pךף.~
i] ל~ינ;קט;~ים

ק wf~טףף~נ;ר~רז
ים 7ח;~יתזpקטא;

~ז 97PiJ l~ס~ך~יא;

עת 1~ןדע,~ךץ

ךא;ת ף;ר~~

f אך~רילאpןז

~ש JJנ:ו~ ,;ע~ךץ

~לח ר[/~~לח
עץpיזpהףאעם

כןזpילא ~~~ךץ
JJ ף~.רת~ים

tt זירp~~ לי~חף~ה

בףןה qב ה~ך_;~ךץ
ry ךץ~ל~f שףל:ם

 .ה~;י~~ךת 7מ;

 ) 1974-1973 (ארחיםשלשיריםמתוך:

נולד Iומחזאיסופר Iמשורר Iבנוטימריו
בורגנית.זעירלמשפחה-1920בבאורוגואי

התנסה Iלמחייתולדאוגנאלץצעירבגיל
היהולבסוףומגוונות,שונותבעבודות

שניםבמשךהתמידזהבמקצועלעיתונאי.

עולמוהשקפתאתעיצבובמסגרתו

ראוהראשוניםספריוהפוליטיות.ועמדותיו

ה-שנותבשלהירקאך-50הבשנותאור

חברהיהשניםמספריו.להתפרנסהחל 60

בשםהספרותיהשבועוןשלמערכת

Marcha ,<לכותביםאכסניהשהיה(מסע

היההואחברתי.וצדקהביטויחופשבעד

הקובנית,המהפכהשלנלהבלתומך

הפוליטיתהתפתחותועלרבותשהשפיעה

צבאימשטרהשתלט-1973ב .והספרותית

לאברוטלידיכויבמסעוהחלהמדינהעל

אלהכלכנגדאלאהשמאלכוחותכנגדרק
והליברלית.הדמוקרטיתהרוחאתשביטאו

בהוראתנסגרבנוטישלהעתכתב

 1מארצולהגרנאלץעצמווהואהשלטונות

מחששאחרים,רביםאלפיםעםיחד

ונדנעשנה 12במשךהאישי.לביטחונו

המשיךאךוספרדפרוקובה,ארגנטינה,בין

ביטאוובפרוזה,בשירה Iיצירותיולכתוב.

כמיהתואתכגולה,תחושותיואתנאמנה

הבלתיעולמוהשקפתואתולעמולארצו

וצדקדמוקרטיהחופש,בעדמתפשרת

מתולדותניזונהבנוטישליצירתוחברתי.

הביקורתיתומההתמודדותנוצרהבההחרבה

מאמין"ה"אניוביןהמציאותביןהמתמדת

עוסקתהשיריתיצירתו .המשוררשלהמוצק

מהותכגוןבנושאיםוגםחברתיתבביקורת

בתחוםרבותוסוגיותהאלוהותהאהבה,

ישירסגנונוהנרחב.לטיפולוזוכותהפרט

הואפלקטיים.אינםשיריוזאת,ועם Iומובן
אנטוניוכמוספרדיםממשורריםמושפע

ובתחום Iיותרמאוחריםואחרים,מצ'אדו

ססארהפרואנימהמשוררהושפעהלשוני

תמצות,עלבנוטימקפיד Iכמוהוואייחד:

ומתובלתוציוריתעשירהשפתוזאת,ועם

באורוגואיהשגוריםשפהבחידושי

ובארגנטינה.

בספרותהפורייםהיוצריםאחד Iבנוטי

עשרותכתבהלטינו-אמריקאית,ובשירה

הוא , 82בגילכיום,ופרוזה.שירהספרי

והספרות.התרבותבחיימעורביוצרעדיין

ביסודותדבקותוהחברה,לבעיותרגישותו

 1החברתיוהצדקהדמוקרטיההחופש,

 .יצירתובמרכזלהיותממשיכות

~ 
~ c:: 

~1 ~ 

1 < Jose Gervasio Artigas , ולוחםגמנהי

רזניצקיפרץאורוגואי.שלהאומהומייסדהעצמאותבמלחמת
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בונו:למוטיןז'נוטינסקינין
משווהלדיוןפרקיםואשי
וצבישלום

EiJ שלמיסודוהרוויזיוניסטית,ציונות
והציונותז'בוטינסקי,זאב

מרטיןשלמיסודוהתיאופוליטית,

המדינהרעיוןאתנסעלנשאהאשרנובר'
הקונצנזוסשלגבולותיואתהתווהדו-לאומית

כךעללהצביעברצונישלהלןבדבריםהציוני.
פוליטיותעמדותאינןאלותפיסותששתי

המובנותעמדותאלאבלבד'פרגמטיות
כאחת.וציוניתכלליתעולםבהשקפת

המסורתשלכיורשהעצמוראהז'בוטינסקי
שרקגרסהואהרצלכמוואכןההרצליאנית.

אתלהגשיםניתןפוליטילחץשלבכוחו
היאתרומתוהציונית,ההגותמבחינתהציונות.

הפוליטיים.יעדיהובהדגשתהצבאיבממדאפוא
ז'בוטינסקינתןהציוניתלמשנתומלאביטוי
ביוליבפראג,הציוניהוועד-הפועלבמושבכבר

 .יהודיגירןללהקמתהצעתואתהעלהבה , 1921
מוכיחיםהאחרוניםהמאורעותכיטעןהוא

היאהציונילמפעלהערביםשלשהתנגדותם
עובדההיאשכזובתורלאומית,התנגדות

ישולכןלשנותהשאיןביותרוטבעיתניצחת
יאלצושאיתריהודי'רובביצירתנגדהלהיאבק
המרכיבזו'תפיסהפיעללהשלים.הערבים
העוצמתיהיההמדיניהכפייהכוחשלהעיקרי
הברזל",ל"קירהמסדאתשתהווההצבאית
באיןלהתפתחהלאומילביתיינתןשבחסותו
פולמוסעוררהז'בוטינסקישלהצעתומפריע.

מושבהחליטדברשלבסופואךביותר'חריף
הציוניתההנהלהאתלהסמיךהפועלהוועד
יהודי.לגיוןשללהקמתוצעדיםלנקוט

אתזירזוהפועלהוועדוהחלטתהמאורעות
מפראגבר-כוכבאמאגודתורעיונוברמרטין

כברהדו-לאומית.המדינהרעיוןלגיבוש
להתמודדולטשר'יצאהציוניהקונגרסלקראת

או"מלחמהבמאמרוז'בוטינסקיעםחזיתית
היסודהנחתנגדמתקומםשהואתוךהבנה".

הרוחשלתחייתהידיעלש"רקז'בוטינסקישל
אתשיעשוהכוחותיתעוררוהחייליתההרואית

הצעתולטשהציגחיות",כושרלבעלהעם
עלז'בוטינסקי.שללזואלטרנטיביתהחלטה

לציונותשאיןלהכריזצריךהקונגרספיה,
שהציונותמפניהערבים,אתלדחוקכוונה
למדינהלאגםויהודיתלמדינהחותרתאינה
ליצירתחותרתהיאליהודים.יתרזכויותעם

העמיםשנייחיושבהארצישראלית,קהילה
משותפת.ועבודההדוקיםקשריםקיוםתוך

"התאחדותבוועידת-נוברדרשזוברוח

ציון'"ו'צעיריהצעיר'ה'פועלשלהעולמית
כמעט,אקדמאיתבהרצאההי"ב,הקונגרסערב

הכותרתתחתועולםעםלספרושכונסה
במתמעלהערביםאללפנות-"הלאומיות"

ההתיישבותשעבודתולהצהיר'הקונגרס
עםבמשותףתיעשההיהודיםבידיהנעשית

בכללוהערביםכולה,הארץלטובתהערבים
להציגהוסמךוהואבהסכמההתקבלודבריוזה.

הפועלמטעםהי"בבקונגרסזוברוחהצעה
לקונגרסנוברהציע-2.9.1921בואכןהצעיר.
עםאותהאימץהקונגרס ,זוברוחהחלטה

לעמודהמקוםכאןשלאשונים,ואריאנטים
עליהם.
לביןוחוגונוברביןהמחלוקתנקודות

להגשמתהכליםלשאלתגםנגעוז'בוטינסקי
שלומטרתהמהותהלשאלתוגםהציונות
דז'בוטינסקיאליבאהציונותשליעדההציונות.

האמצעיםשכך'כיווןיהודית.מדינההקמתהיה

 .הצבאיהכפייהוכוחהפוליטיקההםלהשגתה
שלרנסנסתנועתבציונותזיההשנוברבעוד
התרבותהתחדשותשמטרתההיהודי'העם

לתיקונוכתנאיגווניה,כלעלהיהודית
בהתאםהיהודי.היחידשלהמחודשולעיצובו

הםהציונותשללהגשמתההאמצעיםלכך'
תרבותויצירתישראלבארץהתיישבות
נעוץאלומחלוקתנקודותשלשורשאותנטית.

וגםבכלל'הלאומיתבתפיסתםגםלדעתי
בהשקפתוכתרבותכדתהיהדותשלבמקומה
בפרט.עולמם,

אתלטענתישהטביעוהןיסודעובדותשתי
שלומדיניותוציוניותושלאופיהעלחותמן

בקוויהלעילששורטטהז'בוטינסקי'זאב
היהודיתלתרבותהאדישיחסוהעיקריים:
<עלהכלליתהלאומיתותפיסתוהמסורתית

ליהדותז'בוטינסקישלוזיקתוהיכרותוגייתסר
לדוגמה,ראו'עיצובובשנותהמסורתית

 ; 184 • 182,עמ'לגווניוהציוניהרעיוןאבינרי,

 , 218עמ'הציונית,האידיאולוגיה ,שמעוני

בן-בילסקיר' ; 270-169 ,לקרירז' ; 290-289

החברתיתהמחשבהמלך"הואיחיד"כלחור'
 , 1988תל-אביבי, pז'בוםינס ' Tשלוהמדינית

יצירתובמכלולהמתבונןכל ,) 26עמ'
ז'בוטינסקי'שלוהפובליציסטיתהספרותית

שיתקשהמלאותבפנישיעמודעליוחזקה
היכרותניכרתבכתביוכדוגמתה.למצוא

שלהמחשבהזרמימרביתעםאינטימית
סדרעלשעמדוהבעיותועםהאירופיתהתרבות

הקשורבכלבמיוחדאמוריםוהדבריםיומה,
להרצלבדומהזאת,עםהלאומית.לסוגיה

כיורשםעצמוראהשז'בוטינסקי ,ולפינסקר
היהודיתהספרותשלחותמההמובהק,
כפיוהמוסריים,הדתייםוערכיההמסורתית

נעדרהחוקרים,מרביתכברכךעלשעמדו
גדללאז'בוטינסקי .מהגותולחלוטיןכמעט

שבשונהכך'מסורתית.יהודיתבסביבהוהתחנך
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בישיבותלמדלאמעולםהוא ,דורומבנימרבים
מעידשלובאוטוביוגרפיהאירופה.מזרח

העברית,שיעורישמלבדעצמועלז'בוטינסקי
גורדוןי"לשירימספרשלקלושהידיעה

'מגעכללוהיהלא ,בביתושנהגהוהכשרות
מספרהואלדוגמה,כך,היהדות',עםפנימי

ביוםפעמיםשלושביקראביומותשבשנת
לאאך ] ... [הזהבלצורפיקטןב"בית-כנסת
השתתפתילאבתפילותוגםבוהתאקלמתי

בהקשרלצייןהראוימןקדיש".מאמירתחוץ
לקבלאיןסטניסלבסקיכדבריאכןאםשאף
שלהאוטוביוגרפייםכתביושלמהימנותםאת

בהםשישהרימאליהם,כנתוניםז'בוטיניסקי
עלוחומרקל ,העצמידימויועלללמדכדי

חסידיםבעינילהצטייררצהשבוהאופן
לזיקתובהקשרמקום,מכלכאח.דומתנגדים
בביתוכיומעידז'בוטינסקימוסיףליהדות,

חיתהאמוכבדה':כשרות'שמירתנהגה

בבוקרומתפללתשבתבערבנרותמדליקה
אני''מודהלומרלימדהילדיהאתואףובערב
נגעו"לאמוסיף,הוא ,"ךא"שמע,וקריאת
זכרלאאףהואהאלה".המנהגיםכלבלבבי

משהונשלחשאליוהפרטיהספרבביתלמדאם
בשנים.אמנםמתרבותואוישראלעםמתולדות
היהדות,אלז'בוטינסקינדרשיותרמאוחרות

אמוריםהדברים ,להלןשאראהכפי ,אזגםאך
ואםפרגמטיותפוליטיותמטרותאלבזיקהאם

להציבםשניתןחיוביים,תכניםאחריבחיפוש
הסוציאליסטית.הציונותשללערכיהכחלופה

כאחד-העם,שלאאםאפואלתמוהלנואל
למסדלחופנהכדיהמסורתאתל.ן Qלשעמל

ז'בוטינסקיעיצב-מוסרית,הלאומיתלתפיסתו
אתגםכמוהלאומית-יהודית,תפיסתואת

שלבסיסעלהכללית,הלאומיתתפיסתו
באירופה.שרווחולאומיותותפיסותמושגים

אבינריש'להבחיןשהטיבכפילדוגמה, ,כך
בסיסעלרק ,לגווניוהציוניהרעיוןבספרו
הרגיאתשאפיינוהרוחהלכיאלזיקתו

 ,בכללבאירופההאינטגרליתהלאומיות
העובדהאתגםלהביןישבפרט,ובאיטליה
שכתבהיחידהלאומיההיסטורישהרומן

הפגניהגיבורדמותעל ,שמשוןהיהז'בוטינסקי
(ראהבמקראהמופיעותהדמויותמכליותר
זרותאמנם .)לגווניוצהיוני,הרעיוןאבינריגם

בקרבנדירחזיוןאינההמסורתיתליהדות
למוצאהוניתןהציונות,שלומוריהמנהיגיה

ובנימיןפינסקרי"ל ,בוודאומאנסאצלגם
במיאמוריםהדבריםכאשראך ,הרצלזאב

הגאווהשלולטיפוחהלחידושהשהטיף
ביותר;תמוההזועובדההיהודית,הלאומית

שדווקאהעובדההיאביותרשתמוההכשם

בניגוד ,אבינרילהבחיןשהיטיבכפי ,אצלו

יותרלמצואניתןוחסידיומתלמידיולרבים
שמקורםולסמלים,לערכיםניכורשלמשמינית
לדורותיה.היהודיתבמסורת

המסורתית,היהודיתלתרבותזוזרותלעומת

עודהאירופית,לתרבותז'בוטינסקינחשף
ואחרבבדןהגבוהיםלימודיובארוסה.בילדותו

שלחשיפתואתהגבירורקברומאכך

עידןשלהאירופיתהתרבותאלז'בוטינסקי
הלאומיותהתורותאלובעיקרהמאהסוף

אךבפרט.ובאיטליה ,בכללבאירופהשרווחו
ז'בוטינסקישלשהתוודעותו ,לכןהואהגיוני

במזרח-אירעהלאהציונותאל
בתקופתדווקאאלאאירופה,
שאליה ,בנרןבאוניברסיטהלימודיו
נשאאףהואשם , 1898בשנתנרשם

נאום"ודווקאהראשוןנאומואת

גםהחלשנהבאותהציוני".
ציוני""בתורספרותיתבפעילות

כאשר ,)ח"ימיסיפור ,(ז'בוטינסקי

 ,הציוניעולמואתז'בוטינסקיעיצב
אפואחיתההיהודיתהמסורתלא

אםהואוספק ,הדומיננטיהגורם

בעיצובכלשהותפקידלההיה
שלמסקנתוגם(ראוציוניותו

סטניסלבסקי:
M. Stanislawski, Zionism and the 

Fin de Siecle, Cosmopolitanism and 

Nationalism from Nordau to 

Jabotinsky, U niversity of California 

,) 246 . Press, 2001, PP 

העידח"ימיaביפורואמנם

מולדתלייש"אםז'בוטניסקי:
מאשריותראיטליההריהירוחנית
נטמעתישמהבואי]מיום ... [רוסיה

חייוואת ,האיטלקיהנוערבציבור
כלאיטליה.אתעוזבייוםעדחייתי
המדינההלאום,לבעייתיחסי

תחתההןיםבשבנתגבשוהחברה

 ,בכךדילאואםאיטלקית".השפעה
להתפתחותושבהתייחסותוהרי

עלבמודרניותומרדההשכלהתנועתשל
גםהרומנטיקנים,כמוהשונים.היבטיה

רבדיםאלפנוהאינטגרליתבלאומיותהדוגלים
חקרמחלוצי ,כהןהנסאי-רציונליים.חווייתיים
לאומיותאידיאולוגיתשאלסבראףהלאומיות,

האפליםמפירותיהאחדכאללהתייחסישאלו
שלממקורותיהןאחדהרומנטית.התנועהשל

אותהעםההתמודדותהואאלוגירתאידיאולו

~ 
~ 

c:::::: 

~1 ~ 

ז'נוטינסקיזאב

ציוניותושאתמצייןהואההןבשניםהציוניות

'מהרגשהיותרלאשחיתה'השטחית',
ועשרההעשירו ,העמיקואינסטינקטיבית'

מאציני.וכתביגאריבלדי''אגדתלהשקפה
אפואעוצבהז'בוטינסקישלהלאומיתתפיסתו
ולמושגיםהי"ט,המאהשלהישלבאירופה
בעיצובה.חלקהיהלאמסורתייםיהודיים
להיעשותחייבלהבינהניסיוןכללפיכך

והשאיפותהנורמותהמושגים,במסגרת

האינטגרליתהלאומיותהוגיאתשאפיינו
ובאיטליהבכללבאירופההמאהמפנהבשלהי
הציוניהרעיון ,אבינריש'גם:(ראובפרט

של,לידתהסופרש' ; 188-185עמ' ,לגווניו
 , 2000ירושלים ,בישראלהמדיניתהמחשבה

לראותשביקשהזאת,לאומיות .) 247עמ'
הרומנטיקהכמואורגנית,שלמותבאומה

שלהיעידןשלהניאו-מיסטיותוהתנועות
למורשתהריאקציהרבותמבחינותחיתההמאה,

ואולםהרומנטיקה,ניצבהשבפניהבעייתיות
לחברה,מהיחידהכובדמרכזהעתקתתוךהפעם

לפיאףכךברומנטיקה,כמו .הפוליטיולביטוי
בעייתהאורגניותהלאומיותהאידיאולוגיות

 ,במרכזהממוקמתהיאהאדםשלומיהרתוזהותו
חתרואלואידיאולוגיותאףברומנטיקה,וכמו
"הרציונליזציהסכנתמפניהיחידאתלחסן

למוססהמאיימתהחיים",שלהוולגארית
שבהבתקופהזאתוכל ,ייחודואתולהרוס

תחושתאתמחריפיםיעושוחתהעיורתהליכי
בנוסףהיחיד.שלהאוריינטציהואוגדןהניכור
יסטיתהדארווינהביולוגיהבעקבות ,לכך

הגזע,ושלהמיןשלחשיבותואתשהדגישה
ההיסטוריה ,ברגסוןשלהוויטאליתהפילוסופיה

גיהולווציוהסטאיןוהיפוליטדכאןכסטארשל

אתשערערו ,פארטושלהפסימיתהפוליטית
אתשאפיינווהאינדיווידואליזםהשכלתנות

הלאומיהרעיוןמהוגירביםגרסוהי"ט,המאה
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ברצוןמקורההפוליטיתשההתנהגותבאירופה
"רוחהעם.ושלהיחידיםשלהבלתי-מודע

שמצייןכפי"נעשה",להגדרה,הקשההאומה",
-מדעיכעיןנתוןבעזרתמוחשי"דברסלמון'

שלחוגיהטענוהעליונה,הממשות ," ...הדם

אתלממשהמבקשהלאוםהיאזו'לאומיות
מעיןהיאהלאומיותזאת,גרסהפיעל .עצמו

אישיתלהתנהגותמידהקנישלהמכלול
בזמןהמוכתבים,ופוליטית,מוסריתוציבורית,

הפועלהקולקטיביהאינטרסידיעלנתון'
השתייהשאבןלאומיותזוחיתה .חייזםגבכאור
היאהאומהגרסתהלהלאום.פרימטהיאשלה

וביולוגית.תרבותיתהיסטורית,יחידה
כשםלפרט,קודםהלאוםזולאומיתבתפיסה
אלאאינוהיחידלנמלה.קודםהנמליםשנחיל
המקיפההאורגניתהיחידהשלאורגניחלק
תפיסתשלזוגרסהפישעלהוא,ברוריותר.

הערךהיאהלאוםשלעתידוהבטחתהלאום,
פיעליש,זותכליתלהשיגמנתעלהעליון.
אחדותהאתמחירבכללקייםזו'תפיסה

להבטחתהכוללהמאבקהאומה.שלהפנימית
למאבקיםקודםהאומהשלוהתמדתההישרדותה
קודםשהואוחומרקלמעמדיים,חברתיים
וודאיודאיבחברה,הפרטשלמעמדועללמאבק
האישיותשאיפותיולמימושלהםקודםשהוא

בסיסןעלהפרט.שלביותרהאינטימיותגםולו
התנגדותםנגזרהאלו'ואמונותהנחותשל

הלאומיותהרגישלוהנחרצתהעיקשת
ואףהמרקסיזםהליברליזם,אלהאינטגרלית

הםובמרקסיזםבליברליזםהטכנולוגית.לקדמה
אתבמוקדןהמעמידותרציונליות,תורותזיהו

אתלקעקעעשויותולפיכךהאינדיווידיאום
בחששהביטוהםזוברוחהאומה.שלאחדותה

הרסנימכשירבהראושכןהטכנולוגיה,עלאף
המסורתייםערכיהאתלקעקעהעשוי

אתולגמדמכאן'החברה,שלוהאורגניים
מכאן.הרומנטי'האדםאידיאל

שלוהחברתייםהתרבותייםלזרמיםקרבהעל
גםלעיל'כאמורמעיד'המאהסוףעידן

עליוהמשפיעיםביןבציינועצמו'ז'בוטינסקי
חברתיים,הוגיםגםאלאלאומייםהוגיםרקלא

המיוחדאופיהאתשעיצבלבריולה,כדוגמת
הלא-דוגמטיתהמרקסיסטיתהפרשנותשל

כפיזה,בהקשרלצייןהראוימןבאיטליה.
היההמאהבראשיתכיסטניסלבסקי'שמראה

שלהדקדנטייםהרוחבהלכישבויז'בוטינסקי
הלךהציונותאלבדרכואךהמאה,סוףעידן

האינטרגלית.הלאומיותתפיסותאתואימץ
שלערכםאתמבטלסטניסלבסקיבעודברם,

הריז'בוטינסקי'שלגרפייםביוהאוטוהכתבים
ישהעובדתיתאי-מהימנותםדווקאשלדעתי

אינטגרלית,הלאומיתתפיסתועלללמדכדיבה
הווההמאה.מפנהשלבעידןשפותחהכפי

בשלהיסטניסלבסקי'כדבריאכן'אםאףאומר'
שלהמוחלטתהיתפסותוועדהי"טהמאה

עולמותפיסתחיתההציונילרעיוןז'בוטינסקי

עידןשללגווניוהדקדנטיהרוחלהלךקרובה
אתלעצבשהחלשמרגעהריהמאה,מפנה

אותןאללהידרשהחלהציונית,עולמותפיסת
לראשונהאליהןשנתוודעלאומיותתורות

כתיבתואתלקרואישזהבסיסעלבאיטליה.
אתבדיעבדכמשקפתהאוטוביוגרפית

שהביןכפיהלאומית,תפיסתוואתהתפתחותו
האוטוביוגרפיים.כתביואתשכתבבשעהאותה

שלמתורתוזוהשפעהשלעקבותיהואכן
שעזבלאחררבותשניםגםניכריםלבריולה

הציונותעםהאידיאיבמאבקואיטליהאת
עצמושז'בוטינסקיעוד'יצויןהסוציאליסטית.

מודעותרקעעלהסתםומןזולרמיותמודעהיה
ולחדדלנסחהשוניםניסיונותיואתלהביןישזו
החברתית-מדיניתמשנתוביןההבדליםאת

האדיאיולוניהשמעוני,ג'גם(ראוהפשיזםלבין
הרעיון ,אבינריש' ; 239-234עמ'הציונית,

 Savit, Y ., : ; 204-201עמ' ,לגווניוהציוני

, Jabotinsky and the Revisionist Movement 

1988 1925-1948, London '362 • 363עמ (, 

סיפוראגבחיי'ימיסביפורלדוגמהכך'
אנטי-דמוקרטייםרוחלהלכיהיחשפותו

המאהראשיתשלבאיטליהופוטוריסטיים
נשמרו"אםז'בוטינסקי:מצייןהעשרים,

קרבתואתאזגםהמנבאיםסימניםבזיכרוני

מוסוליניעללאעוד-ברוחותשינויאיזהשל
ספקאיןמארטיני",עלאםכינבואתםחיתה

על"לאז'בוטינסקי'שלזוטענתושאת
מארטיני"עלאםכינבואתםחיתהמוסוליני

מודעותובסיסעלובראשונהבראשלהביןיש
תפיסתושביןלקרבהז'בוטינסקישלהגוברת

הלאומיותתורתלביןאינטגרליתהלאומית
בתקופהדווקאוזאתהאיטלקית,האינטגרלית

וכניסיוןבאיטליה,מתגלותהמעוותותשפניה
הדגשתתוךהלאומיתתפיסתואתלהגדיר

זה.פשיזםעםואי-חפיפההסתייגות

מידהכקנההלאומיותאלו'היבטיםשניואכן
והרכיבותפיסתהפוליטיתלהתנהגותעליון
שלבהגותודומיננטייםהאומה,כתשתיתהגזעי

בשנת"גזע"במאמרלדוגמה,כך,ז'בוטינסקי.
דת, ,לשון ,ארץ"חבלז'בוטינסקי:כתב 1913

עצמותהאינםאלהכל-משותפתהיסטוריה

תאריםאכן'בלבד;תאריהאלאאומה,של
שלעצמותואולם ] ... [להםעצוםערךאלו

דמותו'לייחודוהאחרוןהראשוןהמשגבלאום,
שלהמתכוןהמיוחדת,הפיזיתתכונתוזוהרי

אףהואבכך,דילאואם ,"] ... [הגזעיהרכבו
רקלאהמתענייןהחוקר'"בעינימוסיף:

שלהפוליטייםהחייםשלובצרכיםבעובדות
גםאלאהפסיכיים,החייםבתופעותאוהיום

בסופוהריהאובייקטיביות,הראשונותבסיבות

שמקורןקליפותמיניכלמשיוסרוחשבון'של
בהשפעותשסביב,בטבעבאקלים,בהיסטוריה,

הגזעי",גרעינהכדיה'אומה'תצטמצםחוץ'

הנאציזםעלייתשנת , 1933בשנתלזה,בדומה

היהודית"ההיסטוריהעלב"הרצאהלשלטון'
מוסיף:שהואתוךזותפיסהעלז'בוטינסקיחזר
להיותשואףמפורשייחודבעלגזע"כל

כלכליתסביבהלעצמוליצורכלומרלאומה,
מסויםגזעיוכלזו]סביבה ... [ורוחניתפוליטית
הבית,בעלהואששםשלו'בארצורקלהקים

 ] ... [למדינהלהיותוגזעגזעכלישאףכןעל
עללו".שינוחירגיששלובמדינתושרקמפני
מושגאתלהביןישזואידיאיתתשתיתבסיס

"החד-נס",אוהמוניזםועיקרוןהאוונטוריזם

שלביטויו .בית"רבתקנוןקרוישהואכפי
האומהשלהגמוניהאחדמצדהואהמוניזם

מעמדיתהתארגנותכלוראייתהמעמדותעל
ההגמוניהשניומצדשלמותה.עלכמאיימת

עיקרוןבאמצעותהיחידים,עלהאומהשל
מלוכדת.לחטיבהההמוןאתההופךהמשמעת,

בית"רשלארגונואתז'בוטינסקיהעמידכך'
היא"מטרתומבהיר:כשהואהמשמעת,על

כזה,עולמיאורגניזםלמיןבית"ראתלעשות
לבצעהמרכז'מןלאותמסוגל'יהיהאשר

המעשהאותוידיו'עשרותבכלרגע,באותו
"מתנגדיומוסיף:והואוהמדינות",העריםבכל
שללכבודםזהאין'כיטוענים,בית"ר)(של

דברשלפירושווכיחופשים',אנשים
להתביישלאמציעהננילמכונה'.'להיעשות
מכונה'!"'כן'בגאווה:ודווקאולהשיב

תביעתהאחרוןבחשבוןשהיאלאומיות,
ושימורלמימושהאומהשלהקיומית

בלבד'שלהשתהיהבמדינהשלה,הוויטאליות
שלהפוליטיתמשנתובמרכזהעומדתהיא

אוזוספציפיתיהודיתתרבותלאז'בוטינסקי.
עניינוהיאולאלה,המהותיהרכיבהיאאחרת
הגזעיהקיבוץשלהישרדותוז'בוטינסקי.של

הפעילותהםשמאפייניוויטאלי'כקיבוץ
הלאומיתתפיסתובמרכזעומדיםוהמאבק,
ליהדותנדרשהואאיןלכןכאח.דוהציונית

וספיריטו-רוחניתשתרבותההמסורתית

לאדמהנזקקתשאינהתרבותאליסטית,
היינריךשלבלשונולהשתמשואםולמולדת;

למולדתההספראתשעשתהתרבותהיינה,
הראוימן .עיניולנגדהעומדתזואינההנודדת,

ממשיכואתבולראותישזומבחינהשאףלציין
פוליטי'כמפעלהציונותאתשראההרצלשל

שאלתאתשתפתורמדינההקמתשמטרתו

ליצירהאשראירופה.לעמיזרכעםהיהודים
אותנטיתשיצירהלהםהיהברורהתרבותית,

אינהיהודיתבסביבהיהודיםשלוספונטנית
יהודית.להיותשלאיכולה

ברכיעלאמוןשהיהכמינובר.מרטיןכןלא
בגורםהואגםראההפולקאידיאולוגיות

אולםביותר.משמעותיגורםהגזעיהביולוגי
ובייחודהבהתהוותהבחינותשתיהבחיןהוא

האורגניתהבחינההיאהאחתהאומה.של
של"למוצאוקבע:הואוכךהגורל,והשנייה
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 ] ... [מכונןגורםבהכרחאינוהזרעיסודעם
גורל",שלבאחדותעםמתהווהתמידאבל

היצירההואהאומהשלהמרכזיביטויהלפיכך'
הדתיתהיצירהובראשונהובראשהתרבותית

לעולם,בניהיחסאתומעצבים'המארגניםשלו
עלהמדינה.כדוגמתהרציונלייםהמוסדותולא

תנועתבציונותלראותרצההואזותפיסהבסיס
היאהמפורסמותומן .היהודיהעםשלרנסנס

אלהחותרתהתחדשותתנועתפירושושרנסנס

שלהאדם,שלהאותנטייםהתרבותייםשורשיו
שהרנסנסכשםוכדומה.התרבותשלהעם,

הקלאסי'האידיאלאלשיבהתבעהאירופי
תביעהפירושויהודירנסנסוהרומאי'היווני

שלהאידיאלברוחועיצובוהיהודישללתיקונו
בספרותשעוצבזהקרי:האותנטי'היהודי

שקמוהשונותההתחדשותובתנועותהמקראית

וכדומה.החסידותהנבואה,כדוגמתביהדות

שלמחודשלעיצובתביעהלכןהיאהציונות
היהדות,שלהקלאסיהאידיאלברוחהיהודי

העםחיבההמקראבתקופתשעוצבהכפי

זו'תפיסהבסיסעלמלאות.שלחייםהיהודי
שכינהמה'אתנוברעיצבבמקרא,עיוניואגב

ביןבמאבקשביטויוהמקראי","ההומינזם

שלמידורםביטולועיקרוןלמלוכההנבואה
והכפפתםהפוליטיים,אףזהובכללהחיים,
שלפירושופוליטיתמבחינההמוסר.לצווי

החייםעלהאתיקההחלתהואהעבריההומניזם
"האגואיזםשלילתאחר:לשוןהפוליטיים,

המדינה",שלהקדוש
נוברהתייחסההתאחדותבוועידתבנאומוואכן

בכוח.והשימושהלאומיותהמדינה,לשאלת
כוח,עלמושתתתמדינהשכלספקלוהיהלא
זהתוקףהשלטון","תוקףעלבלשונואו

התוקףביןלהבחיןישאךרע.אינוכשלעצמו
ומלואועולםלכבושרצוןתוךמגדרוהחורג
מהנחותשהואוהלגיטימי,הפנימיהתוקףלבין

קנה .וציבורפרטכללחייההכרחיותהיסוד
הכוח,אוהתוקף,סוגישניביןלאבחנההמידה
הפרטשלאםלזולת,היחסהואנוברלדעת
האמיתי"האדםהלאומי.הקולקטיבשלואם

עומדהואאבלהעולם,כלפיקיומועלעומד
דורשזהדבר .עצמוכלפיהעולםקיוםעלגם
זכותםלגביעצמוזכותהתחמתבפעםפעםמדי
כלליםלהלקבועשאיןהתחמההאחרים,של

המתאמתגבולותהצבתלעולמים:יפהשכוחם
השעה",שלהאחריותמעשהבסודנעשית
"קוכעיקרוןנוברשלבהגותוידועהתפיסה

התביעההגבלתללאפיה,עלתיחום",
תיהפךהאחרת,התביעהבשםהאחתהלאומית
היאמדינהשכלומכיווןמוחלט,לערךהמדינה

וההיסטוריההעולםיגלשומוחלט'ערך
"עיקרוןעיקרוןבעזרתבכל.הכוללמלחמת

צודקתלאומיותביןנוברהבחיןקו-התיחום"
רואההמוצדקתבלתי-מוצדקת.ללאומיות

ההגבלהסודאתויודעתכאמצעי'עצמה

כתכלית.עצמהרואההאחרתואילוהעצמית,

שלמחסורתודעתהיאנובר'פסקהלאומיות,
תודעתהיאהלאומנותואילו .לספקווהצורך
אחר.דבררואהשאינהאובססיביתמחסור

לז'בוטינסקי'בניגוד
אתבלאומיותשראה
המידהקנימכלול

האמצעיםלהגדרת
אלהעם,שלוהאינטרס

ללאומיותאפואלה
מידהקנהלשמש

האמצעיםלהגדרת
גםולווהמטרות,
הוא.נהפוךהפוליטיות.
והעשייההלאומיות
לכפוףחייבותהפוליטית

מוסרייםלערכיםעצמן
פיהם.עלעצמןולכוון

הראשוניםלסכם:אם

הערביתבבעיהשהכירו

משקלהעלועמדו
נוברהיוהמכריע

דילאואם •וז'בוטינסקי
לנכוןראושניהםבכך'

חוגיםאףכילהדגיש
עסקואחרותותנועות

הערבית.בשאלהרבות
מאורעותעדאולם

תרפ"ט,הןנטולהמעיט
שלובמשקלהבחשיבותה
הערביתהשאלה

בהלעסוקולהמעיט
הציבוריים.בדיונים

היאזאתבכלכאשר

שאינהוחומרקלעליון'ערךאינההלאומיות
האמצעיםדווקאגרסתו'לכן'עליתרקדושה.

אמצעיםהמטרה.שלצידוקהאתהקובעיםהם
אינההיאשאףמטרה,סופםקדושים,שאינם

~ 
~ 
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נוברמרטין

כענייןהוצגההיאנדונה,

יסודותשלמניפולציהשלכתוצאהאוחולף,

דתית.וכהתנגדותהערביבציבורעולפורקי
הדתית-רגישותובשלשנובר'הדבריםנראים
בבעיהחששבידיו'קו-התיחוםועיקרוןמוסרית

משוםז'בוטינסקי'ואילובראשיתה.הערבית
הלאומיות,שלהשונותלהופעותיהרגישותו

הלאומיותשלמציאותהעלבמהרההואאףעמד
המוסרי'מההיבטהתעלםלאהואגםהערבית.

חסרתאומהשלכתביעהשהציונותטעןאך
היאבקרקעותעשירערביעםמולמולדת
וזהמתנגד'הערביהעםאםצודקת.תביעה

ישז'בוטניסקי'לדעתבהחלטטבעידבר
שלמעןקדושה"אמתשכן'לכך'להכריחו
פוסקתאינהבכוחשימושהכרחיהגשמתה

עמדתנומבוססתכךעלקדושה,אמתמלהיות
הסמויותההנחותהערבית",ההתנגדותכלפי

"תביעההיאהלאומיתשהתביעההןזוטענהשל
אתמקדשתהמטרהוכיקדושה"אמתשל

בסתירהעמדובדיוקאלווהנחותהאמצעים.
פיושעלנובר'שלהמקראי"ל"הומניזם

היטבידעהואנאיבי.היהלאנוברקדושה.
מוסרייםערכיםלממשניתןלאשבמציאות
תפקידלהםלהועידישלדעתואךבשלמותם.

התוואישאתהשביל'להארתמכשירשל
עםבדיאלוגלחפשיששלוהמדויקיםוהכיוון
בניגודוכך'זכותי.אתמגבילהשזכותוהאחר

הציונותשליעדהאתשגזרלז'בוטינסקי'
"איןנובר:טעןמוניסטית,לאומיתמתפיסה

אלוהיםדבראלאלעולםגדררמוקבועחוק
איןלרחשו'להקשיבשעלינובשעתו'ומצבנו
שאפשרלסעיפיהם,הערוכיםעקרונותבידנו
המצבאתלהביןעלינואבלבהם:לעיין

שעלנוברהאמיןזהבסיסעלוהשעה",
ישראלארץערבייעםדיאלוגלכונןהציונות
כדיבושיהיהמדינימשטראיתםיחדולכונן
 •.הלאוםלמדינתמוסריתאלטרנטיבהלהציע

 1ז'בוטינסקי"זאבעיוןביוםהרצאהעלמבוססיםהדברים

לחקרהמכוןתל-אביב,אוניברסיטתומדיניות",הגות

בישראל.ז'בוטינסקיןוומכהציונות
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הפתאומי?"חסרואשמור"אינה
אדיבי-שושןאסתי

הוצאתמתחילהאניהנהקציר:יהודית
 2003החדשההספרייה

הפתאומי?"חסדואשמוריכה mש w שלבשירההדוברתשואלת
של'חמסיןגולדברגלאה

שלהאחרוןבספרהפעמייםהמצוטטניסן',
שאלה-גםמתנסחתבכךקציר.יהודית

החלקציר'שלשיצירתהמהותית,ארספואטית
בספרהוכלה"דיסניאל",הראשוןמסיפורה
בהעוסקתמתחילה,אביהבהבהעדהאחרון
מיצירתה,ניכרבחלקעליה.להשיבומנסה

אללאחור'במבטקציריהודיתמתבוננת
ממהלחלץומבקשתוהנערות,הילדותתקופת
'חסדואתתמורה',ללאכ'יוםלהיראותשעשוי

קצירכתיבתו.ידיעלולשמרוהפתאומי',
והשגורהתמורהחסרהיומיומי'אתמספרת

חושניות,ביופי'והטענתםהפלאתםתוך
שלריחלשמש"ורקוחיוניות:צבעוניות
ורק /פועם.לבשלקוללאבןורקיסמין'/
שפתייםלחולורקתפוז;שלצבעלערב

עמ' , 2003 ,קצירתשי"ט:(גולדברג,מנשקות"
52 (. 

וסיומומתחילהאביהבההרומןתחילת
בחיפה.הקברותבביתברוש''שערבממוקמים

לספרות,המורהמיכאלה,שלקבורתהלאחר

המשפחה,בחלקתתלמידתה,ריבי'מבקרת
סבהאמה,טמוניםבהקברות,ביתבאותו

ברכישתריבימתעניינתלבסוף,וסבתה.
המקדיםהרומן'סיוםעצמה.לה-קברחלקת

מתארתחילתו'אתבמעטכרונולוגיתמבחינה
מיכאלהשלהקטןהנשיהגוףהטמנתאת

ובנה,בעלהשלהמגומגםה'קדיש'אתבאדמה,

הקברעלהפרחיםהנחתהעפר'ערימתאת
אותוניסן',של'חמסיןבשירוחותםהטרי

מורתה-אהובתה.קברעללהקריאריביבוחרת
הרביםנמעניועלהמוות,שלהוודאיתנוכחותו

עימנואלהסבאכרמלה,האםמיכאלה,(המורה
הרומןבפתיחתעצמה>,וריבירבקההסבתא

שלהנחרצתבחירתןאתמנמקתובסיומו'
באפשרותשבמרכזוהנשיםדמויותשלוש

ביצרי--למוותהניגודבתכליתהמנוגדת

"חמדהשלואדומים''כתומיםבחייםחושני'
 ; 9עמ'תשכ"ט,(רביקוביץ'כמוה"חיתהשלא

 ) 35עמ' , 2003 ,קציר

שליחוקציר'שלביצירתההמוותשלמימושו
הנשיםלוקותבוהסרטןהואאדמות,עלי

בכללהשזוראוטוביוגרפיומוטיבבמשפחתה,
כותבתכמטאפורההמחלהבספרהיצירתה.

אוהסנטימנטליים"הדמיונותסונטאג:סוזאן
עללעצמם'רוקחים'שבני-אדםהמענישים

אלאאמת,שלגיאוגרפיהלאהמחלה,מצב
המחלה ] ... [לאומיאופישלסטריאוטיפים

אחת .) 6עמ'(שם,כמטאפורה"אוכמשל

לפיהסרטן'למחלתהמתלווההמטאפורות
הפוגעתמחלההוא"שהסרטןהיאסונטאג
ביצירתה ,ואכן .) 37עמ'(שם,להעניש"בכוונה

באופןאמנםמתפקדתהסרטןמחלתקציר'של
מטאפורי-באופןבעיקר''אךקונקרטי-ריאלי

(ובעיקרהחורגיםאתמענישההמחלהסמלי.
והשגור'הרגילמ'סדר-היום'החורגות>את

 , 1966 ,(כהנא-כרמוןמהחוקים" ] ... [מ"המסגרת

בכךמתממשהמחלהשלעונשה .) 206-205עמ'

האיבראתומכלהמאכלתמתמקדת,שהיא
בעברומימשהואבוהחולה,לאדםהמטונימי

'חטאו'אתוהןהווייתו','גאוותו-שיאאתהן

שלו.הגורלי''המשגה-
כאשההאםמתוארת"דיסניאל",בסיפורכך'
חזותהשלבטיפוחמרוכזתהווייתהשכל

לצרכיהםוהתכחשותהתעלמותתוךהחיצונית,
שהאםהיחידההפעולההאחרים.הביתבנישל

מדידההיאכולו'הסיפורבמהלךועושה,חוזרת
בחנות,הראימולבגדיםשלונשניתחוזרת

יפהאשה"עלהמוכרות:שלהתפעלותןלקול

הבתתפקיד .) 88עמ'(שם,יפה"הכולכמוך

בכלל'האםבחייתפקידהכמוזה,קבועבטקס
הנרקיסיסטייםלצרכיההדעזר'להיותהוא

הווילוןלידלעמודתפקידהיה"ליוליופייה:
קטנה,יותראוגדולהיותרלמידהולהחליף

יותרמהלךולהגידצריכה,שהייתמהלפי
זה,לטקסדהויסיום ,) 88עמ'(שם,יפה"

יופייהאתוהמעציםהאםבדמותהממוקד

הנעשיתלבת,הבגדיםקנייתהואונשיותה,
גיבושמתהליךמוחלטתבהתעלמותבחטף,

הלכנוכך"אחרהבת:שלונשיותהעצמיותה
תיכףידעתתמיד]ואת ... [בשבילימשהולקנות

דווקאואניוזהו'ושילמתלימתאיםהכימה
בדומה, .) 89עמ'(שם,לבד"לבחוררציתי

מתבטאתהאם,שלביופייההבתשלהיבלעותה
האם,נשיותשלכ'שאריות'נשיותהבעיצובגם

למאטיםברומןהבגדיםתפירתבטקסלמשל'
חיתההיאקטנה"כשהייתי :בבןטהשמשאתיש

בגדיםלישתעשהשלה,מהתופרתמבקשת
כך]אחר ... [לעצמהשתפרההבדיםמשאריות

אמאעל ] ... [הגדולהראימולעומדותהיינו
עםלידהואני ] ... [טיפ-טופנראההיההכול

עמ'(שם,חסרת-חן"כזו,מגושמתהמשקפיים,

ב"דיסניאל"האםיוצרתנישואיה,במהלך .) 63

מאחוריהכריזמטי'המאהבמיכאל'עםקשר
הילדהאתוהופכתוהבן'האבשלגבם

להבנתהובניגודכורחהעלפעולה'ל'משתפת
המאוחרברומןמעידהשהיאכפיהילדותית,
אזחיכינו"ולמי :בבטןהשמשאתישלמאטים

ליוצובטאלינוניגשגבוה,מבוגר'גבר ] ... [
במקרה,כאןעברכאילואיתנו'ומתיישבבלחי'
הייתיאניהריהבנתי'לאאיךשכחתי'איך

נרקיסיסטיותעל ,) 183עמ'(שם,שלה"האליבי
חייםעלהתקין'החייםממהלךהחריגהעלזו'

 ,) 206עמ' ,(כהנא-כרמוןבעיניה''כטוב

במחלתולוקהב"דיסניאל"האם'נענשת'

כביטוישד'לכריתתהמובילהסרטן-השד'
נשיותהגופניותה,חייה,ב(ל)שדלפגיעהסמלי
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וחיוניותה.

והחטאההיבריס"שלאפשטונדה",בסיפור

בעברו' .בקולומתממשיםאלברטהדודשל
שלבקונסרבטוריון"סטודנטאלברטהדודהיה

שלהאחרונותהמערכותאתראה ] ... [פאריס

(היה> ] ... [מפורסמותהכיהעולמיותהאופרות
אומלה-טראוויטהאומריגולטובאריהפוצח

וריחניכהההיהוקולו ,פיגארומנשואי

 ,הסיפורשלבהווה ,) 18עמ'(שם, " ...ומתוק
בגישושילחבלכדיבקולואלברטדודמשתמש
הצעירים:הדודיםבנישלהראשוניםהמיניות

 ...מאמיןהיהמי ...אסורזה ...ילדיםזה"מה
וחלילהחסיצאבסוף ...בני-דודים ...ילדים
שניאו ...ידבכלאצבעותששעםתינוק
מסוכןזה ...חזירשלקטןזנבאו ...ראשים
דוד ,) 28עמ'(שם, " ...מאמיןהיהמימאו.ד"

 ,אוליעםבירור''שיחתהתובעאלברט
ההומוסקסואליים,המינייםלדחפיוכמסווה
סמליביטויהריאות,בסרטןקצירבידי'מוענש'

שיאאתבעברמימשדרכובקולו'לפגיעה
חטאואתגםכמואופרות),(שירתהווייתו

הומוסקסואלילמגעומוסווהערמומי(פיתוי
הצעיר),הנערעם

מתוארתבבטןהשמשאת'שלמאם'סברומן
ביופייה ,קצירשליצירתהבכלכמוהאם,

ויופייהנשיותהעיצובעלהמאפילהמרהיב,
המחזר ,יגאלאומרכאשר ,כךהבת.של

(שם,שאת"יפהאשה"איזהלריבי: ,המבוגר
 ,אמירתואתלהפניםביכולתהאין ,) 10עמ'

במהירותאותהמסיטיפה''אשהוהצירוף

שליופייהשלונשנהחוזרלאישורובחדות
יפה,"אמהשלה:לחיצוניותההמנוגדאמה,
אמרווכךחייה,כליום-יום,ראתהזהאת

 ,דברבשוםלאמהדומהלאהיאאבלכולם,
אמרוזהאתגםולראות,קשהלאזהאתגם
אתזוכרתשהיאמאזמסוימת,באכזבהלה,

ותלתליהועדינהדקהאמההריעצמה,
בכחולמתחלפותהגדולותועיניהבלונדיים

 ] ... [מרהיביםטווסיםזנבותכשניוטורקיזירוק
וצרותאפורותעיניה ] ... [עצמההיאואילו

שלהקוצר-הראייה ] ... [העבותגבותיהתחת
נאלצהערריהובילדותהוכלמאביה,להבא

 " ..פניה,חציאתשהסתירומשקפייםלהרכיב
 ,) 10עמ'(שם,

גםאךהמרהיב,ליופייהמטונימיותהאםעיני
והמגבילה.הפולשניתהחודרנית,לאימהותה

מכנהמתח'לה, ' JNבהנהוהן ..לבמאם'ס,הן
הןאמה,עיניאתושוב,שובהבת-המספרת,

ותמידרנטגן','עינימותה,לאחרוהןבחייה
לבנות-הבתשלהאסורהתשוקתהשלבהקשר
שהיאוהבגידההבושהותחושותאחרות,נשים

אסורבין-נשיקשרבעקבותלאם,ביחסחשה
האםכשחוזרת , ...לבמאם'ס ,למשלכךזה.

שלחברתהנועה,שבמהלכה, ,לחו"למנסיעתה
הביתאתלחגוגאליהבאההבת-המספרת,

משיכתןמימושואתהחופש'אתהריק,

עצמןאתמצאו"ופתאוםלזו:זוהארוטית
שפתייםערווה, ,ירךשדיים,זו'אלזונלחצות
זאתקולטת ,) 41עמ'(שם,מגששות"בהולות

הרנטגןבעיניאותיבדקה"והיאבחושיה:האם

השבועייםכלעשית'מהבחשדואמרהשלה
הפושטקיתהחברהעםביליתבטחהאלה,
מבכההאם,מותלאחר ,) 42עמ'(שם,שלך'"

ביתביטילאכבר"מעתההאם:עיניאתריבי
התשוקהאתבפנילגלות ,שלךהרנטגןבעיני
בינינושעמדההבגידהאתגםכיהבושה,ואת

גםכךקברך",אלעכשיולוקחתאתתמיד'
שלההרנטגן"עינימתח'לה:אב'בהנה

אלשרואות ,הכולששופטות ,הכולשיודעות
מכבסתכאשרוגם, ,) 46עמ'(שם,תוך-תוכי"

מחשידסימןכללמחותתחתוניה,אתהבת
מנמקת:היאמורתה,וביןבינההגופנילקשר

תראהשלה,הרנטגןעיניעםשאמא,"פחדתי

חדשה"ילדהכאילו'שאנימשהועלישעברמיד
יופייהממוקדבה ,העין ,) 120עמ'(שם,

אימהותה'חטאה',גםכמוהאם,שלההיבריסי
בסרטן'נענשת'והחודרנית,הפולשנית

שהיהמהעלמכסהלבנה"ותחבושתמלנומה:
 ,) 81עמ'(שם,מרהיב"טווסזנבפעם

אורכולכלשזורהמתח'להאב'הבהברומן
הנשיתלשושלתכמקושרת ,הסרטןמחלת

כךמעניש.פוטנציאלוכבעלתהמשפחתית,
"המלנומה :האםמחלתומתוארתחוזרת

הרנטגןמעיניאחתמבפניםאיכלהשתחילה

בניתוחאותהלעקורשנאלצועדשלה
המחלה ] ... [מלאכותיתבעיןולהחליפה
שפעםהפניםואתגופהאתהכרללאשעיוותה
 ,) 278עמ'(שם, " ...בכרמליפותהכינחשבו

רבקהסבתאשלמותהומוזכרחוזר ,כמו-כן
דמויות-אםנוספות,ונשים ,השדמסרטן

הןאףמתותכבדיוניות,מציאותיותחליפית,
והמורהגלדברגולאההמשוררת-השדמסרטן
מיכאלה.בההאחו

קציריהודיתשלביצירתהנוכחתהסרטןמחלת
הנשיםאתהמענישהכמחלהבגילוייהרקלא

קבעדרךהשזורכפחדגםאלא ,בפועל
בנותשלכנשיםובכינונןבהתפתחותן

את'שלבמאם'סריבימספרתכךהמשפחה.
הסרטן:ממחלתאמהשלהפחדעלבבןטהשמש
שסבתאמאזהשנים,כלאותהליווה"הפחד
בלילהמאוחר ] ... [השדמסרטןמתהרבקה

הסרטןאתאנילאבא,אומרתאותהשמעתי
ריביגםוכך ,) 82עמ'(שם,קיבלתי"כברשלי

המזההההתבגרות,גילבתחילתכנערהעצמה,
"הייתיסרטן:כמחלתהשדייםצמיחתכאביאת

והוא ,לילצמוחשהתחילהחזהאתממששת
עלזהאצליזה,שזהווידעתיוכואב,גושיהיה

יום-יוםיום-הולדת,וכלחגוכל ] ... [באמת
ארבע-בתוכשהייתי ,עצמיעלהתאבלתי

כברמבפניםאותימכרסםשהואידעתיעשרה

(שם,זמן"הרבהעודלינשארושלאשנתיים
"מענייןריבי:תוההצעירהכאשה ,) 83עמ'

זה.אתאחטוףאניואיפהשליהתוריגיעמתי
גדולההכיהגאווה ,שליהתורפהנקודתאיפה
כזה,דברבכללישבלב?ברחם,במוח, ,שלי

~ 
~ 
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דברגגולאהל

זהרומןבסיום ,) 84עמ'(שם,הלב?"סרטן

קללהכעלהסרטןמחלתעלמדברתהיא
למשנהו:אחדנשימדורהעוברתמשפחתית

יודעותלאהנשיםבמשפחהאצלנו"הרי
 ,שליאמאאתלימדהלאשליסבתאלהזדקן:

אניגםובטח ,אותיתלמדלאכברשליואמא
(שם,ובכוח"מוקדםמהחייםלהיקרערקאדע
ריבימספרתמתח'לה,אב'בהנה ,) 215עמ'

שונאת.שאניהשם"אתלההורישהשסבתה
לאחרהרומן'ובסיוםמהמחלה",הפחדואת

שלמותהעלשומעת ,ריבישלבתהשכרמל'
באמהמביטההיא ,השדמסרטןמיכאלה
לפעמיםאמא,יודעתאתותלחש,"באימה

(שם,בשד"סרטןישליגםאולישם,ליכואב

 ,) 304עמ'
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השואהבהווייתהואולמוותלחידלוןנוסףביטוי
בנויהרומןהרבים;בגילוייהברומןהנוכחת

ודמויותפונק,לאנהריבישכותבתכמכתבים
שלישיאושנידורהןשבוהמרכזיותהנשים

בעולמן.מכוננתכחוויההנתפסתלשואה,
הסרטן'מחלתלאימתהשואה,לתודעתכמענה
ודאותעלתמידהנוכחתהמוצקהלידיעה
לחרוגביצירההנשיםדמויותבוחרותהמוות,

 ,) 1966 ,(כהנא-כרמוןמ'החוקים'מ'המסגרת',

אתולהטעיןתמורה',ללאה'יוםמשגרת
וה'חול',ה'ערב'ה'אבן',והשגור:הבנאלי
שפתיים ...תפוזשלצבע ...פועםלבשלב"קול

להיפרדהאםבוחרתכך'(גולדברג).מנשקות"
חייה,שלוהמשמיםהגלויהחוקי'מהגבר
וריקות"יבשות"עיניהאיתרהריקודשבשעת

מסתורי ,אחרבגברובוחרת ,) 34עמ'(שם,

ב'זרימימטובבאופןמתממשתשגבריותווסודי'

לאם.שולחהואאותודם'בצבעורדים
אינהמורתה,מיכאלה,גםריבי'שלאמהכמו

לגדוריכולהואינהובמוכר'בשגורמסתפקת
במסגרתהמקובלים,הנשייםבתפקידיםעצמה

מיכאלהאיש.ואשתמורהכל:לעיןהגלויה
משיממונם,הימיםאתלגאולעזצורךחשה

'חמסיןהשירכביטויומסתמיותם,מאלמוניותם
חייהשללספר-התוויםשנהפךניסן',של

אתחושפתהיאדרכוולמפתח-הלבומותה,

ויוצרתלחייה,המניעואתעולמהתפיסת
כיתתהבעלה,עםומשמעותייםעמוקיםקשרים

יואל'משוחחכאשרכך'ותלמידתה-אהובתה.
אתלהומסבירריביעםמיכאלה,שלבעלה
"כברמספר:הואלמיכאלה,משיכתוסוד

אני ] ... [סוערתנפשלהחיתהילדיםכשהיינו
שתים-עשרה-שלוש-בניכשהיינושפעם,זוכר

שנינורקבלילה,החוףעלישבנו ] ... [עשרה
לאהשלשירמהראשדקלמהוהיא ] ... ,[

לאאניבניסן'החמסיןעלמשהו ] ... [גולדברג
מאודהיהשהוארקזוכראניהשיר'אתזוכר

עמוקבחושך'שלההקולאתזוכרואניחושני'
באיזהמשולהבותשלה,העינייםואתודרמטי'
כךעלדיברההיאכךאחר ] ... [פנימיתבעירה

לאכיוחגיגי'מיוחדלהיותצריךיוםשכל
(שם, " ...לחיותימיםהרבהעודלנונשארו

להקריאבוחרתשהיאהשירזה .) 298עמ'

בבחינתתלמידיה,בפניללימודיםהראשוןביום
לעיניאותוו'למזוג'שלה,הביקור''כרטיס

לאהובתה.שתיהפךהצעירה,תלמידתהריבי'
הןכולו'המצוטטגולדברג,לאהשלזהשיר

נימימטוהואבסיומו'והןהרומןבפתיחת

הדמויותמיטלטלותביניהםהמנוגדיםלקצוות
חייםהווייתמולבחירתן.ואתברומן'הנשיות
ולאתמורה;ללא"יוםשלמשועממתשגרתית

לביןבינויבדילולאאירע;ולאדברנפל
מציערע",עדמטובאשרואותציוןימים;

חסרהשגור'הריאלי'הטענתדרךגאולה,השיר
מת-לב,ופעהתרגשותבחושניות,התמורה,

מממשותאותהגאולהואהבה,צבעוניות
 .אהבתןבסיפורגםוריבימיכאלה
דבריצרית,חושנית,כאשהמתוארתמיכאלה

לאש,הרביםבקישוריהסמליביטויהמקבל
ולדמויותהסוסהלמטאפורתהאדום,לצבע

דוןהמובהקהפנטזיונרשלמסיפורונקביות
סמיךכ"ערמונישערהמתוארכךקישוט.

בשמש"בוהקמיכאלה:שלהקוקווגם,ועשיר"
עיניה .) 71עמ'(שם,מברונזה"סוסשלזנבכמו

האש,ליסודקבעדרךמקושרותהחומות
האחר;הצתתליכולתובעיקר'הבערה,הזוהר'

שלהפולשניותהרנטגן''עיניל(בניגוד-ת
באישוניה ] ... [בוערותחומות"עינייםהאם):

זהרורים ] ... [זעירותלהבותשתיניצתו
שלההבועריםהחומיםהאגמים ] ... [בעיניים

'את'בשירעיניה".בזהרוריאליצחקה ] ... [
"איךמתארת:היאלמיכאלה,ריבישכותבת

כשיעררוקדתהכיתהמחלוןשנכנסתשמשקרן
עמ'(שם,אש"בוומבעירהשלההזהב-אדמדם

,המכונןרביקוביץדליהשל'חמדה'השיר .) 79

אףנצבעהרומן'שלהגופניתהתשוקהתואת
כך' :אדוםבצבעהמספרתהילדהבידיהוא

i ביוקירבליהr 

השירבתישנישלוציטוטקריאהלאחר
היאמעונג",בתוכה"רועדתבעודההראשונים,

והחמה ] ... [וחמהאדומההחמדה"כימנמקת:

הכולגל'לומתגושוטףזורםוהכולכתומה,
בפרטיםואף .) 36-35עמ'(שם,בתנועה"

מיכאלהובחי:בצומחבדומם,הקטנים,

גרגירםשלו'אדניות'כלניות'ברחובמתגוררת
ואילוביתה;שלהעץדלתאלמטפסותאדום'
כשם'דולציניאה',נקראתמיכאלהשלכלבתה
היאקישוט.דוןשלהפנטסיונריתאהובתו
מיכאלה,שלדמותהאתהדעתעלמעלה

ולוחכיזוהריםמאפייניםאותםבעלתמהיותה
<שם,שמש"בזהרורימחושמלת"פרוותהאש:
האהבהלקשרמלאהשותפההכלבה ,) 137עמ'
דרךנוכחתהיאהצעירה,והנערההאשהבין

הכלביבגופהומבטאהאהבתן'במפגשיקבע
במתרחש:הפיסית-נפשיתהשתתפותהאת

במורד''שועטתולפניהןוילדה,צעירה"אשה
וגם: ,) 17עמ'(שם,כלהבה"אדומהכלבה

השמשמולהעירומותעיניהאתעוצמת"הילדה
]הכלבה ... [שלהבתחתוניםפועםחם]כתום ... [

מיטלטלוזנבהבמעגלךם,סביבןמתרוצצת

 .) 120עמ'(שם,בפראות"

המורהביןהגופנית-ארוטיתהיחסיתמערכת

לכתום-אדום,היאאףמקושרתותלמידתה
המגעמתוארכך'הסוסה.ולמטאפורתלאש
פניהאתאוחזת"האשההנשים:שתיביןהמיני

גומעת.ופיהאתוטועמת ] ... [הילדהשל
 ] ... [חודרתנדחקת,ולשונהרכותשפתיה
כתוםבפיה.חםכתוםכתום.נמלאותהעיניים

 ...שלהבתחתוניםפועםחם
 ;) 120עמ'<שם, 11

סייחות"כשתימתוארותומיכאלהריבי
(שם,החוצה"דוהרות ] ... [רוטטיםשנחיריהן

מהירדופקשלבהתקפיםלוקהריבי .) 128עמ'
נעצר"הלבסמלית>:משמעותבעלת<מחלה
חזרהלבואזוהחשיך'הסתחררוהעולםלרגע,
סוסיםכאילועצומה,במהירותלדפוק

עמ'(שם,הגוף"ובכלבגרוןלימשתוללים
אותןשמסיעהמיכאלה,שלהמכונית .) 57

'רוסיננטה',מכונהאהבתן'לאתריושובשוב
מתוקףקישוט;דוןשלה'אציל'סוסוכשם

שלאהבתןבמימושפעילהשותפההיותה
שלתהליךרוסיננטהעוברתהנשים,

לאורךרומנטיתכסוסהומתפקדתפמיניזציה,
בזמןיחדלפעמיםשרות"אנחנוהיצירה:

(שם,ליער"גבהעלאותנונושאתשרוסיננטה
ל'סוסנהפכת'רוסיננטה'לעיתים ,) 159עמ'

בקרבהמחביאההיא ;) 128עמ'(שם,טרויאני'

הסוס,בבטןהמסתתריםהמנצחים'החיילים'את

מהמסגרת,החורגותהנועזות,אתכלומר'
החברה.לעינילהתגלותזה,'בשלבלהןשאסור
תלמידתהעםמיניותהאתמממשתשהיאבכך

החברהחוקיפיעלכנדרשולאהצעירה,
התינוק,בנהאובעלהעםהפטריארכאליים,

זוהפרההחוקים.אתמפירהמיכאלה

ובהסטתבהעתקתבקיצוניותה,מתממשת,

הקשרמימוש-הטבעיממקומהההנקהפעולת
נולדעתהשזהלתינוקהאםביןהסימביוטי

הבלתי-טבעי'למקומהוגדילתוהאכלתולצורך
מורהנשים,שתיביןהארוטיהקשרחידוש-

שלגזמימימוש-אורלצורךותלמידתה,
המשיחולצתאתפרמה"מיכאלהתשוקתן:

אלשפתיאתהידקתיואניהחזייה,ואתהדקה

התפוחההפטמהמגעאתאזכורתמידשדה,

ואוורירי.'מתוקבפישנהרהמפתיעהטעםואת

גםמגרונה.שנסחטההצעקהאתאזכורתמיד

 .) 202(שם,וחזק"מהרכוונה,בליגמרתיאני

ומ'החוקים',מ'המסגרת'זובוטהחריגהעל
שבהווהבכךותלמידתההמורהנענשות
נציגתהמשטרה,ידיעלנתפסותהןהסיפורי'
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תיענשיותר'הרחוקובעתידהחברה,חוקי

שערהובנשירתפגום,תינוקבלידתמיכאלה
בהםמובהקים,נשייםגוףחלקישדה,ובכריתת
אתכמו-גםשלהה'היבריס'אתבעברהמימשה
לבקרבבגרותהריבימגיעהכאשרכך''חטאה',

השמאליהשד"במקוםרואה:היאמורתהאת
אחריאחדשרביבערבממנושינקתי-שלך

ארוכהצלקתעכשיונמתחת ] ... [נולדשעירו
שלך,זנב-הסוסשל"הקץוגם:אדמדמה":

 • 283עמ'(שם,השמש"אתבהתרסהשמחזיר

284 (, 

לחיותהיאאףמסרבתוכמורתה,כאמהריבי'
תמורה",ללאכ"יוםבאפרוריותםהחייםאת

בערוץהןהחייםאינטנסיביותאתמממשתוהיא

בנוסףביצירתי-מילולי.והןהמיני-גופני
היצרית-מינית-היחסיםלמערכתלהיענותה
ערוץ'פותחת'היאמורתה,שמציעהחושנית

לבשל"קולאחרבחיפושיותר'חשובנוסף,
צעירהכנערהאשה-יוצרת.בהיותהפועם"

מתעצב,נשית-פמיניסטית,מודעותבעלת

ברומןהמתוארהבין-נשי'מהקשרונובע

שונות,נשיםכאשרכ'קשר-לולאתי',
שזורות,מלופפות,שונות,חייםמתקופות
וקלועותמולידותכותבות,קוראות,חדורות,

מתבגרתכנערהריבישלבמהותה(וכלואות??)
כהוויהזונשיתסימביוזהלבוא.לעתידוכיוצרת
כאשה-אותההמעצבתריבי'שלהבסיסית
בחלומהויזואלי-מוחשילביטויבאהיוצרת,

ריבי.של
בין-סימביוטיקשרשלביותרהגלויהמימוש

מיכאלהביןהגופני-ארוטיהקשרהואזהנשי
הן'מורה'לריבימשמשתמיכאלהוריבי.
הגופני-בהקשרוהןהתרבותי-ספרותי'בהקשר

לאבחליפיתדמותמשמשתמיכאלהחושני.

כמורהמיכאלההנרקיסיסטית.ולאםהנעדר'
עלשלההתזהעבודתאת(!)הכותבתלספרות
באישיותהמממשתג,גולדברלאהשלשירתה

"השפהשלבמשמעותהאב','שפתאתהן
מורשתהקנונית,הלאומיתהתרבותכנושאת
והן ,) 72עמ' , 1996 ,(כהןהקודמים"הדורות

שמטפח"מהשלבמשמעותהאם','שפתאת
ועלחייושמירתעלשוקדהיילוד'גוףאת

בפעילותממלאואינוהמובנים,בכלשלומו
 , 1998(נווה,הלאומי"הסדרסוכןשלתפקידזו

להנחילמבקשתאותםעקרונות ;) 91עמ'

פניו'כפלעלמיכאלה,עםהקשרלחניכתה.
מאיץמשמשמשמע>,(תרתישפתותיווכפל

יוצרת.כאשהריבישללכינונה
ביןזהל'קשר-לולאתי'נוסף,משמעותימימוש
כאשהריבישלזהותהאתהואאףהמכונןנשים,
והתפקידים,הזהויות'מחליףהקשרהואיוצרת,

הקשרהואכזהאחרות.נשים-יוצרותלביןבינה
קצירשליצירתהבכללהילדה-המספרתבין

המוקדםבסיפורכברפונק.אנהלבין

השזורהמוותפחדמקושר"שלאפשטונדה",

הצעירים,בני-הדודיםשנישלהמיניותבגילוי
הילדה-עצמהעלמקבלתבותפקידים,במשחק
על-ידיפונק,אנהשלזהותהאתהמספרת

כמוריבי'ופחדיה.חייהמרחבשמה,אימוץ

ניצניאתומממשתמכוננתפונק,אנה

בתוךלמחבואהשותף-'פיטר'עםמיניותה
למטהטיפסנו"אחר-כךבעליית-הגג:המחבוא,
גםהיהשלפעמיםלגג,שמתחתשלנוהריגול
בומצטופפיםשהיינופונק,אנהשלהמחבוא
שלקליפותומכרסמיםלשולחן'מתחתרועדים
ופיטר'אנהלשניאחדוקוראיםאדמה,תפוחי

גרמניים"חייליםשלקולותבחוץושומעים
מתיכהמתחילה,אניהנהברומן ,) 17עמ'(שם,
כותבת,כנערהשלההתהוותהאתוממזגתריבי

ביומןהמונצחתהקאנונית,הקיימת,בזהותה

קשרפונק.אנה-אחרתכותבתנערהשל
המורהעל-ידיהמתווךיוצרות,נערותשתיבין

לקרואתלמידיהעלהמטילהמיכאלה,לספרות

זלדה

להולכתוב ,) 1974 (פונקאנהשליומנהאת
חייהןאתשוזרתזולימודיתמטלה .קצרמכתב

אנהשליומנהבזו.זוהנערותשלוכתיבתן
לבת-המצווהמתנהריביקיבלהאותו , pפרנ

ולאחרמיטתה,לידקבעדרךמונחשלה,
באותןבוחרתהיאפעמים,מספרבושקראה

פראנק:אנהשליומנהאתהפותחותמילים
 ; 10עמ' , 1974(פונק,מתחילה"אני"הנה

הןנבחרואלומילים ,) 15עמ' , 1992פונק,
 ,) 22עמ' , 2003 ,(קצירשלהיומנהלפתיחת

(שם,יומנהשלהראשונהלמחברתככותרתהן

לכותרתבהןבוחרתקצירויהודית ,) 8עמ'
בינהנקודות-דמיוןטווייתכדיתוךשלה:ספרה
במחבוא,הימצאותןשעיקרןפונק,אנהלבין

וליצירה,לכתיבהוהתקדשותןתאוות-החיים,
יחודיתאולי(אוהבדויההדמותריבי'מבקשת
נהאשלרשותהאתהריאלית),הדמותקציר'

על-ידיותפקידים.זהויותלחילופיפונק
שלהדמיוניתהנמענת'קיטי',בשםהשימוש

לכותבתעצמהלהפוךריבימבקשתפונק,אנה
המקורית,היומןכותבתפונק,אנהואתהיומן'

שלה:יומנהונמענתחברתהלהיותמבקשתהיא
רוצההייתיהכי ] ... [רוצההייתישהכי"מה

כתבתולבהעיניהשאל'זאתשלךקיטילהיות
לעצמילקרואבוחרתאני ] .. [שלךהיומןאת

הישנה-חברתךשלך' ] ... [אתלישנתתבשם
 ,) 24עמ'(שם,קיטי"חדשה,

שושלת-נשיתריבילעצמהיוצרתדומה,באופן

חיקוימודלהמעמידותנשים-יוצרות,של
מוענות-נמענות-גםכמולאשה-יוצרת,

עצמהשלהולכינונההנשיתלכתיבהשותפות
למאטיםהקודםרומן.לבניגודאשה.כיוצרת

דיאלוג-בין-נוצרבובבטן,השמשאתיש
שלטקסטיםלביןקצירשלספרהביןספרותי
חלקבשמותניכרשהדברכפיגברים,יוצרים

החד-סטרי"העצב"ברחוב-מהפרקים

בבטן"השמשאתיש"למאטיספן>,<אלכסנדר
היםכללפניפסיעותמאה"רק(פיקאסו>,
אלהלרחמיתצפה"אלגלאי),<בנימיןהפתוח"
שלו"צערו(שלונסקי),לרחמיך"המצפים

שברומןהרי-איקסה><רהבגרנאדה"העיוור

הואהבין-ספרותיהדיאלוגמתחילה,אניהנה
היצירה-הנשית.טהרתעלורק>אך(כמעט
זלדהשלמשירהלקוחהרומןשלהמוטו

שלבדרךמעצב,והואהאי-נראה''הכרמל
כמרחב'הכרמל'אתספרותי'נשידיאלוג
 :היצירותלשתיהמשותףנפשי-גופנייאפיפנ
שמחטיו'האושר'תמצית'/כולושלי"כולו

בבשרי"חקוקיםוענניו;פרחיואצטרובליו'
היבט .) 5עמ' , 2003 ,קציר ; 73עמ'<זלדה,
הווייתהואאלויצירותלשתימשותףנוסף
ביןהמיטלטלפניםכפולכעולםהאשהחיי

הנראה',ו'הכרמלהאי-נראה''הכרמלניגודים:

כמקוםקצירשלביצירתהמופיעה'כרמל'
במרחביוואשרריבי'שלוהתבגרותההולדתה

אהבתהמתממשתוהיערייםהטבעיים

כמרחב-הןה'כרמל',נשזרבנוסף,הראשונה.

'חמסיןבשירריבישלאהבתהכמושאוהןפיסי
כ'תשובה'מקריאההיאאותוניסן'של

לעצמהמרשההיאכאשרקברה,עללמיכאלה
האחרונהבשורהמילהשלשינוילהכניס
ועדה,עםמולוכמוס,חתרניבאופןולבטא,

במקוםכך'(ולאמה).למורתההעזהאהבתהאת
בשירהמופיעהשהיאכפיהמקורית,השורה

הראשונהובקריאתה ,)םש(גולדברגלאהשל
הראשוןביוםמיכאלההמורהשלוהתמה

<קציר'אהבתי"כשםהעיר"ושםללימודים:
"ושםצועקת:כמעטקוראת,היא ,) 53עמ'

היאוכך ;) 303עמ' ,(קציראהבתי"כשםההר

האםהכרמל'המרכזיות:חייהתחנותאתשוזרת
אהבתה.התממשהבווהמרחבכרמלה,

כרמל'הואריבישלבתהשם,בפרטים:ועוד

:וו,
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כרמליה.הואמיכאלהשלילדותהשכונתושם
שזורזלדההמשוררתשלנוסףשיריטקסט

ריבימכוננתודרכושם',ישאיש'לכלביצירה:
דברילפי ,כךהשונות.שמותיה-זהויותיהאת

'מלאכה''אהבה',להאיןשעדייןהיות ,ריבי
אלה(כלשמהאתלההבוחריםו'שונאים',

לעצמהבוחרתהיאזלדה),שלשירהפיעל
היאכאשר .) 24עמ'(שם,'קיטי'השםאת

בבגרותה,אשה-סופרתהיותהעלהוזה
"בצד ,הספרבשבועעומדתעצמהומדמיינת

בספריה,שמהאתוחותמתהדוכן",שלהפנימי
"אתזלדה:שלבניסוחהומשתמשתחוזרתהיא
משחק .) 81עמ'(שם,מלאכתי"לישתיתןהשם

המתבגרותערותלבמאפשרהשמותחילופי
ולבחורהקיימת,דמותןאתלהשילביצירה
כך .בהןונסתרתהצפונהאחרת,בזהות

הנשית,זהותןעלרחליוחברתהריבימוותרות
שלבגורלן-בשמותיהןמקובעתשהיאכפי

כאוטיגבריבכינויאותווממירות ,סבתותיהן

' W האנדרוגניותאתלבטאלהןהמאפשר ,'ד
והבלתי-צפויהנעריהפרוע,היסודואת

השמותנשכחורגע"באותושבאישיותן:

שנספתה,זאתשלנומהסבתותשירשנוהזקנים
 ,ושדשדאנחנו ,מסרטןשנספתהוזאתבשואה

שםישאישלכל .זכרבלשוןזואלזוומדברות
 .) 92עמ'<שם,שלו"טובהכיהחברלושנתן

"לכלדודתה:על-ידילההניתן'קופ'קה'השם
(שם, " ...שלודודתחיהלושנתנהשםישאיש
מיכאלהאותהמכנהבו'ילדו',והכינוי ,) 95עמ'

 ,הדו-מיניהיסודעלהםגםמעידיםאהובתה,
אותהמכנהאמהשבאישיותה.האנדרוגני

אתולהחמצתהלעיוורונהכביטוי'גולמיש'
הנעלםואביה,בתה,שלוכישרונהייחודה

בשם.כללאותהמכנהאינווהמתעלם,
קצירמאמצתאותהנוספת,ספרותית''אם

היאשלה,הנשית-ספרותיתלגניאולוגיה
עםיוצרתשהיאבדיאלוג ,כהנא-כרמוןעמליה

עשריםשירים".כותבתששון"נעימההסיפור

חוזרת ,הסיפוראתשכתבהלאחרשניםוחמש
עקרונותיו:עלומצביעהבולעייןכהנא-כרמון
החברהשהחיים,לומרמנסה"הסיפור
משטרוישסדרישמאורגן.דברזההאנושית,

תוהומולסדרשלהשאלהכלקודםזוכי ] ... [

איך?להשתלט.ובוהולתוהולתתשאסורובוהו.
 .ברצוןעצמךעלמקבלשאתהמסגרות.ידיעל

סדרתבטחנהאחיזה,שתבטחנהמסגרות ] ... [

החיים"שלהבטוחהלזרימהכתנאי ,ומשטר
מהותיעיקרון .) 23עמ' , 1987 ,כומרן(נחבא

גם(ואולילריבימאפשרהסיפורשבבסיסזה
ביקורתית-שיפוטית,עמדהלהביעלקציר)

ותלמידתה.המורהשביןזהלקשרהמתנגדת
כדיזהבסיפורמשתמשתמיכאלהבעוד ,כך

 ,ריבישלהספרותי-יצירתייעודהאתלסמן
העצמיתההתקדשותשורותאתמתוכובצטטה

הפלאאתבלבואחד"כללסופרת:נעימהשל

השםירצהאםגדולה,כשאהיהאניאולםחש.

הפלאים.כלאתבכתב,הפלאאתלהביעאדע
<נחבא-חיים"חייאיןאחרתמוכרחה.אני

 ,שריביהרי ,) 152עמ' ,קציר ; 202עמ' ,כומרן
המורהביןהמבדילאתלצטטבוחרתבתשובה,
מיכאלהלביןכהנא-כרמוןשלבסיפורהיחזקאל
שיוזמת,מיכאלהלמורהבניגודשלה.מורתה

האהבהקשראתומממשתמצדיקהמאשרת,

הריתלמידתה,לביןבינההנפשי-ארוטי
עםרגשי-אישילקשרמתנגדיחזקאלשהמורה
תוקףמתןתוך ,לקרבתוהמייחלתתלמידתו
ניכרשהדברכפי ,זולהתנגדותומכתמיעקרוני

להקריאריביהתלמידהבוחרתאותםבמשפטים

כהנא-כרמוןעמליה

עמדתהאתכמבטאיםכיתתה,כלבפנילמורתה
ביניהן:האהבהקשרכלפיהנפשית-מוסרית

 .וזכרישמעיהחיים.מחר ,הספרביתזה"היום
נעימהיעשה.בעיניוהטובאישלאיש.מסגרת
יתאימואחד,דה-סילבהיחזקאלאחת,ששון
 .אצלנוזהככהבבקשהלחוקיםעצמםאת

 205-עמ' ,כהנא-כרמון 'ע(הטוב"ומרצוננו

עקרוניניסוחבאותו .) 152עמ'קציר, , 206

 ,יותרמאוחרמיכאלהמשתמשת ,ומכתמי
הנורמותלתיאורנחשף,אהבתןסיפורכאשר

להכיליכולותשאינן ,בנות-הזמןהחברתיות
באותשהןכפי ,אהבתןסיפוראתולאשר
הספר:ביתמנהל ,חורגישלבדמותולביטוי

מנוגדבינינושישמהצודקים,הם"מבחינתם

ולשכללמוסר ,לחינוךשלהם,הערכיםלכל
ומישיילדוולא ] ... [לאאנחנובשבילם ,הישר

מורהאלאנורא,השנייהאתאחתשאוהבות
אחת,בדגמיכאלהאחת,שנהררבקהותלמידה,
לאהםלאבבקשה,לחוקיםעצמןאתיתאימו
(שם,כאלה"דבריםשיקרולהרשותיכולים

 .) 255עמ'

חווייתעםריבישללהתמודדותהנוסףביטוי
הפעולהבביצועמתגלהאותההמקיפההמוות

מטאפורית,והןקונקרטיתהןגדת,מנוה

 ,בעפרחופרתריבי .בעפרהקבירהלפעולת

החייםלשדאתלגלותכדיאלא ,לקבורכדילא

כפיהחיים,לאורלהוציאווכדי ,בוהטמון

"הידההולדה:מתחוםבמיליםמתוארשהדבר
אצבעות,שלוששלפתיחהישוכברתגשש,

ועוד ,להרחיבוכדישנבקעבחללמתנועעות
(שם,ריק"הרחם]אבל ... [בפניםהידכלרגע
המוקדםבסיפורכברכך, .) 19עמ'

לבןהילדה-המספרתמציעה"שלאפשטונדה",
הלבן"הנוזלאתבאדמהלקבורהמודאגדודה

מזהנכנסותשנשיםהסבירושבכיתה ] ... [

באחד ,ואחר-כך ,) 21עמ'(שם,להריון"
לחורשהיחפה"ויצאתימתגנבת:היאהלילות,
להוטותבידייםוחפרתי ] ... [החשיכהבשומת

הניילוןשקיותאתוהקמתיואימה,סקרנות
בנוזלהירחלאורהתבוננתיזמןוהרבה ,מקברן

דומה,באופן .) 22-21עמ'<שם,המופלא"
ההנההרומןבפתיחתבבגרותהריבימבקשת

אתולהוציאבאדמה,לחפורמתחילה,אני
כדי(ל)שד-כתיבתה, ,היומןמחברותארבע

אזור,אלאלךאני,לשם"כןליצירתה:לחופכן
גםובוהאשפרחבושנולדהמקוםאל ,האסון
אתואחפש ] ... [לוואדיארדחי.בעודונקבר

אחרואחפורהשטוח,לסלעמתחתהמחבוא
 ,) 11עמ'(שם, " ...המחברות

לנתינת ,העפרמןלהוצאהנוסףחשובביטוי
 ,לאורהוצאתוהוא ,ולמוסתרלקבורחיים

סיפורשל-פרטיוריבויעל-ופרישתוגילויו
והוצפןהוטמןזהסיפורהבין-נשי.האהבה

"דיסניאל",קצירשלהראשוןבסיפורההחל
עדונחשף,הולךהואיצירתהשנותכשבמהלך

שלהיסודגלעיניזה.ברומןהמלאלגילויו
המנוגדתאסורה,אהבהשלושה:הםהסיפור
ישכןועל ,המקובלולמוסרהחברהלערכי

יצריות,רבה,בהקפדהולהצפינהלהחביאה
והכרחומימושה,עזהגופנית-ארוטיתתשוקה

הנציגיםמטעםזהגבולותפורץקשרשלסיומו
מוטיביםהבוגרת.החברהשלהנורמטיביים

דברזה:קבועסיפורמלוויםנוספיםקבועים
יצרית,התאוותניתואכילתומתוק-תוססאוכל

אתומסוימיםכמסמניםהכתום-אדוםוהצבע

סוסיםכמוהדוהריםוהלבבותהעזה,היצריות
מימושאתכמסמניםהסחרחרהזוגיהריקודאו

הריקוד-אוהמחלהההזדקנות,למולהאהבה,
נוסףמסמןגוויעתה.אתהמסמניםהזוגי-המת

התשוקהבעלתהתאוותנית-הסחרחרה,לאשה
הריונה.הואלחיים,
והאסורההיצריתאהבתם"דיסניאל",בסיפור

(רמזמיכאלהמשפחהוידידהאם-הנשואהשל
הסמליביטויהאתמקבלת'מיכאלה'?)למוקדם

מביאשמיכאלהתוססיםהשמפניהבבקבוקי
שלוהמרהיבהסחרחרבריקוד ,ובעיקר ,בבואו

הבתעינימולהמשפחה,בסלוןהאםושל
]והסתחררתם ... [רקדתםומיכאל"ואתוהבעל:

החדרשכללישנראהעדוהסתחררתם
השותפההבת,גם .) 101עמ'(שם,מסתובב"
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בריקוד-סחרחרעצמהמוצאתזה,אהבהלסיפור
"ופתאוםולאמה:לההמשותףהמאהבעםדומה

והסתובבנוורקדנולמעלהאותיהניףמיכאל
החדשה,לטלוויזיהמסביבהשטיחעל

"שלאפשטונדה",בסיפור .)םש( " ...וצחקתי

הדודיםבנישניביןוהיצריתהאסורההאהבה

בחופשמתרחשתמיניותםאתהמגליםהצעירים
והכולכתום,כולוהיהש"העולםבזמןהגדול

עמ'(שם,לקרות"עמדוהכולאפשרי'היה
אותוגנובשוקולדבזלילתמלווההיא ,) 12
דוהריםב"לבבותזה,שלמפיוזוטועמיםהם
 ,) 22עמ'(שם,מטורף"כמרוץסוסיםכמו

גדיעתו'ובכךובגילויו'ראשון'מיניבמגע
הים",את"סוגריםבסיפוראלפרד.הדודבידי
שהדברכפימיכאלה,שלדמותהבתהיאתמי
ב'פהולחייה,ברכיהשעלהאדוםבצבעניכר

אתישלמאטיםברומןובהריונה.שלה,הפטל'
ביותרהקרובהדמותהיאנועהבבןם'השמש

במימושכאמורמתבטאשהדברכפילמיכאלה
ריבי.לביןבינההבין-נשיתהארוטיתהתשוקה
האשהשלביצריותההיאנוספותדמיוןנקודת
עלהאדום,בשערההןהניכרתהאחרת

דומהבתיאורוהןשבו'הנחשיםמטאפורת

שערהמתוארכךהערווה.שיערשלומשלים
שהתפתלואדמונישיער"נחשינועה:של

הוורודותהלחייםעלבשמשובוהקיםשמנים
סנאי"כזנבהערמוניותהערווהשערות ] ... [

מיכאלה:שלשערהמתוארוכך ,) 41עמ'(שם,

שיערופרע ] ... [האדמוניהשיער"ונחשי

אש".כמועוריאתשלוחךהערמוני<הערווה)
ה'אדומתוק'המאכלהיאנוספתדמיוןנקודת

הנשית.התשוקהלמימושמטאפורההמשמש
העירוםגופןאתהצעירותהנערותבוחנותכך

או'דבשאורשנמלאהגדול"הראיבמראה:
ריבת-ורדיםכמואור-ריבה,נכון,יותר

מיכאלה,כמונועה, .) 41עמ'(שם,שקופה"
ביןומחברתבריביהיצירהכישרוןאתמזהה

בינןהמוסכמותשוברהנועזהאהבהאקט

ייסורישום"בליהאמן:שלאופיולביןכנשים,
אשמה,רגשישוםשומעת,אתעכשיו'מצפון

ואנחנובחיים,הכוללנסותצריךגדולאמן
 " ...שיריםתכתביאתענקיות,אמניותנהיה
צפויוהבלתיהנועזהביטוי ,) 42עמ'(שם,

מגולםנשים,שתיביןהאהבהלקשרביותר
בתוךבארון","דבורהדוקומנטרי'הכמובמחזה

ורקעריאליותדמויותעלהמבוססמחזה

בבחינתקציר''שותלת'וידוע,מוכרהיסטורי
הרומןאתהמקדיםואמיץ'זהירפואטיניסיון

לביןורהביןאהבהסיפורמתחילה,אביהבה
תמיכמוורה, .בארוןדבורהשלבתהציפורה,
מיכאלה.שלהמוקדמתדמותהבתהיאלפניה,

בשמהלביטויבאיםוחיוניותהנשיותה
סלאבית,שיער'(בהירתכמראיה=חיים),('ורה'

בפתיחתחיוניות),מלאיופניםעסיסי'גוף
החנוק-סגור-מתבביתהאבקוהסרתהתריסים

בגופהובעיקר'ובתה,בארוןדבורהשל
ותאוותהייצריותציפורה.הבתשלובנפשה
היטבמתבטאתגדותיהעלהעולההחיים

עגבנייה:האוכלתלרודההבמהבהוראות
תאוותנות,ברעבתנות,אוכלת"(מתיישבת,

לדבורהמוחלטניגודהידיים,עםחושניות
העגבנייהאת(מרימה ...טעיםכל-כךוציפורה)
ארץשלהשמשכל ...אדוםאיזהבה)ומתבוננת

בעגבנייה,[נושכתהזוהעגבנייהבתוךישראל
גבעםמנגבתהיאסנטרה,עלניגרהעסיס

מילהאיזועגבנייהעגבנייה,וצוחקת]היד
קשרמקיימתורה .) 575עמ'(שם,מצחיקה"

בריטימחייללהריוןנכנסתציפורה,עםגופני
משותףמימושלציפורהומציעהפוחח-פורח,

אביהבהברומןגםואימהות.נשיותחיים,של
החייםתאבותהנשיםמתאפיינותמתחילה
גםוכךגדותיה,עלעולהתאוותנית,באכילה
מתממששהואכפיעצמו'האהבהמעשה

 .זושלמגופהזוובליקוקההריבהבמריחת
האופציהמימושדרךבחייםלבחירהנוסףביטוי

שימושהואבכתיבה,והןבאהבההןהנשית,

והטלאהתפירהשלהיומיןעתיקתבמטאפורה
ולחיבורהיצירהלמעשההחיים,לסיפורכביטוי

המיתולוגיות:הנשיםבסיפוריעודביניהם,
והפכהשנענשההראשונה,האמניתאראכנה,

היאכיהאליםבפנישהתרברבהלאחרלעכביש
אהובהאתשחילצהאריאדנה,מהם,יפהאורגת

ומצפההיושבתופנלופה,חוט,בעזרתמהמבוך
האריגהמלכתבקשמחזריהאתוהדוחהלבעלה,

נדרשפרוידגםמסתיימות.שאינן(והפרימה)

למרותכימצייןהוא"הנשיות"ובמסתולכך'
ולהמצאותלתגליותלתרוםמיעטושנשים

שטכניקתהריהתרבות,שלבהיסטוריה
פרויד'לפי .בידיהןהומצאהגחוהאריהקליעה

הגוףשללטבעוחיקויגחהאריבמלאכתיש
שערותאתמצמחהתבגרותושבשלביהנשי'
איבריהאתלהסתירכדיהמיןאיברי

וסמלי'דומהבאופןהאשה.שלהאינטימיים
היאאףוהטוויהגחהארימלאכתמשמשת
האינטימיים'ה'איבריםשלנשיתהסתרהאמנות
הרקמה,התפירה,הקשירה,מטאפורת .)םש(

לתיאורקציראתמשמשתוההכלבה,הקליעה
לתיאורוריבי'מיכאלהביןהנשיהקשרטוויית
המשפחתיתההרמוניהלתיאורהכתיבה,פעולת
הנשייםהחייםביןהקשרולתיאורבהווה,

מבקשתשיעור'במהלךכך'נשית.לכתיבה
יכול"מיתלמידתה:בריבילהיעזרמיכאלה
המחשבה,חוטליניתקהיינו'איפהלילהזכיר

יודעתאניאותו'לילקשוריכולהאתאוליריבי
וגם .) 166עמ'(שם,במלאכה"עשרלךשיש

אחרבאורבזוזו"קלועותגופןתנוחתתיאור
ובתיאור .) 145עמ'(שם,חורפי"צהריים

המבוגרת:ריבי-הסופרתשלהכתיבהמלאכת

מכליבהומטליאה,תופרתאניהחדש"בביתי
נוגהלנוגה,כרמללכרמל,אבאלאבא,אמא

אחרילילהיום,אחרייוםחלילה,וחוזרלאמא,

בעינייםבשקידה,שעה,ועודשעהלילה,
ידייםשתישלמנוקבותבאצבעותטרוטות,

 .) 16עמ'(שם,יפרם"לאשרקשמאליות,

האידיליהאתלתארריבימבקשתכאשר
בנותיה,ושתיבעלהעםבהווהחייהשלהביתית

הטווייה:במטאפורתומשתמשתחוזרתהיא

ולפניבבוקר'כשקמיםהתפרים;הן"הנשיקות
כשחוזרים,הצהרייםואחרמהביתשיוצאים

אלזהמתחבריםאנחנוהשינה,לפניובערב
"יאירוגם: ,) 104עמ'(שם,בתך-שרשרת"זה

 ] ... [בנשיקהנתפרותושפתותינואליניגש
שרקלמצחי'שפתיואתתופרהואטוב''לילה

 .) 238-237עמ'(שם,יפרם"לא

תמורה',ללאכ'יוםהחייםלהווייתכמענה
עינהאתהןועוקרתהכורתתהסרטןולמחלת

שלהמיניקשדהאתוהןהיפה,האםשל
לבנה',ב'תחבושתאותםוממירהמיכאלה,
הנשיםמבקשותאדמדמה',ארוכהוב'צלקת
בחייהן'לממשבכתיבתה,וקצירביצירה,
כמוה",חיתהשלא"חמדהובנשיותן'בגופן'
פעימתאתויצירה,כתיבהידיעללשמר'וכך'
 •הפתאומי","חסדוואתהיוםשללבו

~ 
~ c= 

~1 ~ 

גרפיהכליובי

במאמרהמוזכרותקציריהודיתשליצירות

את"סוגרים"שלאפשטונדה","דיסניאל", , 1990יהודית,קציר
החדשה.הספדיההים,אתסוגדיםבתוך:הים",

הספרייהבבןט,השמשאתישלמאםיס , 1995 ,--------
החדשה.

מנחםעורך:בתוך:[מחזה],בארון""דבורה , 2000 ,--------
החדשה.הספרייה ,שניכרךהזשרח,,האנתולוגיה ,פרי

בתוך:בבןםהשמשאתישלמאםיסמתוך , 2003 ,---------
כותבותישראליותסופרות-שושניםיששםינאי:הרגעורכת

 • 51-47עמ'אלפא,ארוטיקה,

החדשה.הספרייהמתחילה,אניהנה , 2003 ,---------

אחריםויוצריםיוצרותשליצירות
ואםודו'מודpםבתוך:ניסן",של"חמסיןתש"יט,לאה,גולדברג
מרחביה.פועלים,ספרית

המאוח.דהקיבוץזלדה,שידיתשמ"ה,זלדה,

בתוך:שירים"כותבתששון"נעימה , 1966עמליה,כהנא-כרמון
פועלים.ספריתאתת,בכפיפה

תל-אביב.קרנינרעה,של,יומנה 1974אנה,פונק

 ,המלאהנוסחחדשהמהדורהנרעה,שליומנה , 1992 ,--------
אביב.תלודביר'קרני

יעוז:שידהחנהעורכת:בתוך:'חמדה,'תשכ"ט,דליה,רביקויבץ

 • 9עמ'עקד'אוסף,:ועידה

מחקרדברי

'שפתניכוסעללה:ומחוצההתרבות"בתוך , 1996טובה,כהן
הנשי','האנידמותשלהאינטלקטואלילעיצובכדרךהאב'

 • 69-11 'עמתל-אביב,ניברסיטתואב,ןדסבתוך:

אחרונות,ידיעותוחמש','עשריםבתששון"נעימהכהנא-כרמון,

 • 25-22 'עמ

בהוויההאבלועלהשכולעל ,בדןהאו"על , 1998חנה,נווה,
 , 120-85 'עמ ,עובדעם , 16אלפייםהישראלית",

עוב.דעםהוצאתכמאםפודההמתלה 1977 ,סוזאןסונטאג,

נתתבלאתרבותבתוך:"הנשיות',' , 1988זיגמונד,פרויד,
 .דביראדחות,ומסות
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זהמצד
iiiiiiiiiiiiiii ~~~~~~~~~~~~~~~~-----.. ~ 

לויתןעמוס

אירועיםספרים,מוספים,

הליכודשלמהמלכודיוצאים

מומנטוםשלתחילתולשמשעשויהז'נבהיוזמת
יוצאיםלהיות:צריכהשסיסמתוחדש,

 ,ביהמרימהמלכוד .הליכודשלמהמלכוד
מלכודיםושאר ,החינוכי ,הכלכלי ,החברתי
שכדאיסיסמההליכו.דממשלתאותנושמלכדה
הבאות.הבחירותלקראתמעכשיוכברלהריץ
בהסכםהתומכיםאחוזכינראה'הארץ'מסקר

התחלהזו .לומהמתנגדיםבהרבהנופלאינו
מדועואגב,לזוז.מתחילשמשהווסימןטובה
ראינוהרדיקלי?השמאלאנשימז'נבהנעדרו
הסופריםאת ,המתוןהישראליהשמאלאתשם
ונוספים.וסמןגרוריד ,עוזעמוסיהושע,א"ב

מהם.שמאלהמהניצביםאחדלאאףאבל
מדוע?

והפמיניסטית.המגדריתהפוסטמודרנית,

ג'ודיתשלביקורתיאבופןקזזירכמוספרים
איריגארי:לוסשלאחדשאינוזהםיןבטלו:
סלבוישלהםםשישללמדברהאביםברוכים
שלהתרבותיההגיזןאזפזסםםזדרביזםז'יז'ק:

 ,'יימסוןגפרדריקמאתהמאוחרהקפיטליזם
,אלאבמקומותינוכהעדנודעולאששמותיהם

להגותגםהתחוםהורחבבהדרגהמעט.למתי
תרגומים,עםומאוחרת,מוקדמתמודרנית

לויקלוד ,פרוידמשלבחלקם,ראשונים
ז'ורז'רדידה,ז'אק ,פרקומישלשטראוס,

"ליבידוהבת,בסדרתונוספים.לקאן ,באטאיי
יוצריעלספרוניםשישהאורראוקולנוע",
המקורובסדרת ,-20הבמאהחשוביםקולנוע

 ,צוקרמןמשהמשלספריםאורראו"פטיש"
 ,צימרמןמשה ,אופירועדיאזולאיאריאלה

מכברלאונוספים.בכימינייצחק ,כהןאיתן
המודרניות,זרוחבנימיןזלםרהספרהופיע
בדימוסהפרופסורהזמנתה,לפיבמיוחדשכתב

ירושלים.תושבמוזס,סטפן
הזגים 50הספרשלא'כרךיצאממשלאחרונה
המקיףלכט,ג'וןמאתבבי-זמננומרכזיים

 ,קדםומהםזליוקטורסטרהמןםיגוה·
והפוסט-סטרוקטורליזם,הסטרוקטורליזם,

עלהספרוכןהפוסט-מודרניזםכלומר,
(מצרפתית:אלתוסרלראימאתהאידיאזלזגיה

אחרית ,ברבליאטייך-הקדמה ,אזולאיארילה
השנייםבצירוףשיפהמהדרתן>.אייל-דבר
עלהבודדהספראתלקרואיכולשאתההוא,
תמונהולקבלהכוללתהפילוסופיתהמפהרקע

הפילוסופיהמהלךעליותרומסודרתשלמה
כולו.
מקריאה ,לדעתי ,לעיןהבולטיםהדבריםאחד

נלאההבלתיהמאמץהואכזאת,משולבת
לנתח ,בעיקרוצרפתים,גרמניםהוגיםשעושים

הקפיטליסטיהסדרשלשרידותוסודואת

הוג•ם 50
בנ•·זסננומרכזיים

" a ח 10,1רr דוד•·-•••דם J ו•n 

לכםג'ון

כרך••

ןלדחגאביי-ן--יי-ןומ'ז -,....,.. -- ולד '""יי--.- מדיףד ,,......... ~ .....

,..,.. ..,,... "' .. 
 ,.... ., 1m'1'ל ..

הפסיכו-מרקסיזםשלהפרדוקס

מעטות,שניםלפניאךשקמהרסלינג,הוצאת
צעיריםדוקטורנטיםעורכיה,שניידיעל

ויצחקצבעוניעידןתל-אביב,באוניברסיטת
המובילהכהוצאהכיוםמסתמנת ,בכימיני
מתורגמתהמודרנית,ההגותבתחוםבישראל

מודה,אניעצמו).בפנימו"לי<פלאומקורית
התייחסתיהראשונים,ספריההופיעושכאשר

"רסלינג",בשמה,החלמה.בחשדנותאליה
(סדרה"ליבידו"סדרותיהשתיבשמותוכלה

לביקורתמקור(סדרתו"פטיש"לתרגום>
להכעיספרובוקטיביתלינראתההיאהתרבות),

והחלההזמןשחלףככלאולם .משהוגימיקיתו
שיטהישכינתבררכולה,התמונהנפרשת
רציניות.כוונותיהוכי ,בקרנבל
שולחננועלמונחיםהחלורסלינגשלבזכותה

ההגותבתחוםיסודספריזהאחרבזה

לביטולומייחליםהםמרקסמאזאשרהקיים,
מכליותרשמסמלמימחדש.פעםבכלונכזבים

לראיהניאו-מרקסיסטהואהזה,המאמץאת
("קריאהמחדשלקרואשבשגם ,אלתוסר

הספראתהגהוגםהקפיםלאתסימפטומטית")
מאשרמסה,שלטיוטהיותרשהוא ,הנוכחי

ממש.ספר

הןהזה,מאמץשלהמובהקיםהמאפייניםאחד
פרנקפורטבאסכולתוהןהצרפתיתבהגות

המרקסיזםאתלהחיותהניסיוןהואהגרמנית,
כמומושגיםהפסיכואנליזה.באמצעות
כוזבת","תודעה"תודעה","ניכור",

"הדחקה""הכחשה","סימפטום","פרקטיקה",

התחוםמןהמאבקאתלהעתיקנועדווכדומה,
המרקסיזםנכשלשבו ,הכלכלי-חברתי

ואלהתרבותי-פסיכולוגיהתחום,אלבתחזיותיו
אתעתהרואההואשבההתודעה,עלהמאבק
שמי ,חוששניאולם, .העיקריהקרבשדה

מאמץ ,כמודלהפסיכואנליזהאתלושמאמץ
באורחבלתי-פתיריםקונפליקטיםשלמודללו
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אםללא-מוצא.לדרךמקלעובכךעקרוני
זמנית,בסתירהשבויהיההמסורתיהמרקסיזם

היההסוףכאשר ,ייסב"כןשירע"ככלבנוסח
"הפסיכו-הריטוב,להיותזאתבכלאמור

כאןדרתןאיילזאתשמכנה<כפימרקסיזם"
ומקבעמעצים ) 22עמ'וביקורת'ב'תיאוריהוכן

מודעורע,טובשלהזוהדיאלקטיתהסתירהאת
שבפסיכואנליזהכשםועד.לעולםולא-מודע,

אלאקונפליקטים,נעדרמצבעלמדוברלא
המרב,גםכךדחפים,שלאיזוןעלהיותרלכל

הוא ,אליולשאוףיכולשהפסיכו-מרקסיזם

מופרלהיותהעלולמנוגדים,גורמיםביןאיזון
רגע.כל

"המהפכהלספרדברבאחריתאומרדרתןאייל
אלתוסרשחוללהמהפכהכיאלתוסר"של

שחולללמהפכהשקולההמרקסיסטיתבחשיבה
שניהם ,לדבריוהפרוידיאנית.בחשיבהלקאן
לקרבבמטרהשלהםהשיחבאבותלקרואחזרו
האידיאולוגיה""עלהמסהההווה.לבעיותאותם
האלה:המהפכותשתישלדרמטימפגשהיא

עודנתפסולאופסיכואנליזה"מרקסיזם
אלאמשותף,מכנהחסרותעוינות,כשיטות
 .) 84<עמימחשבתי"בזעזועכשותפות ,להפך

עלכתיבת.להישירההסיבהכילנומספרהוא
הסטודנטיםמרדבאירועינעוצההאידיאולוגיה

הסברתבעו"הסטודנטים . 1968במאיבצרפת

טעןשלקאןבעודולכישלונו".המהפכנילדחף
ניגשחדש",אדוןבסתרחיפשו"המורדיםכי

האידיאולוגיה,מושגאתמחדשלבחוןאלתוסר
בפסיכואנליזה.משמעותיתהסתייעותתוך

"כדימאוד:יסודימשהוהביןהואלדבריו
לאהחברה,אתהמעצביםהכוחותעללחשוב

גםלהביןצריךהמשחק,כלליאתלהביןדי
שללתיאוריהזקוקהואבקיצורהשחקנים.את

לפתח"טרחלאמעולםשמרקםכזוסובייקט,
סראלתושלעיסוקועיקרזה ,ואכן .) 88<עמ'

זה.בספרו

האלשלהנאמן""עבדולהיותעצמועלמקבל
אהיה"),אשר"אהיהבמיליםעצמו(המגדיר
ובני(הוא,אלוהיםשל"סובייקט"בכךונעשה
<שלכנושאהןמשמע:תרתיבהמשך>ישראל
שמים).מלכותשל<צייתןכנתיןוהןבשורה)
הסינגולרי""הסובייקטהוא ,שנימצדאלוהים,
האדםבניהמוןבעודהידיעה>,בהא<היחיד

כשם ,עצמואתלומשקפיםב"צלם"שנבראו
אלתוסרקוראלכךבהם.משתקףשהוא

שלהמוכפל"מראה)(דמויהספקולרי"המבנה

דםר nאללדא•

האידיאולוגיהעל

,,. 

 aנור)סדרהיתיי"8'ל(

שפירושולסובייקטים,יחידיםהסבהכבר

ידיעלמוסביםתמיד-כברהםשהיחידים

סובייקט,כברהואהיחיד ...גיההאידיאולו
פרוידשהראהכפי ,היוולדולפניעודאפילו

אתהמלווההאידיאולוגיהטקסעלכשהצביע
אתישאשהואמראשמוסכם ...ללידההציפייה

ניתןובלתיזהותבעליהיהכלומר ,אביושם
תמידהואהילד .היוולדולפניעודלהחלפה,

 .) 58-57<עמיסובייקט"כבר

למשהוגיההאידיאולואתההופכת ,זותפיסה

 ,אלתוסרכהגדרתהיסטוריה","ללא"נצחי",
באופןידיועלומתעצביםלתוכונולדיםשאנו
המרקסיסטיםאתביותרעליוקוממהמודע,לא

האנושית,ההיסטוריהשהריהאורתודוקסיים.

"תולדותהיא ,הקומוניסטיבמניפסטכנאמר
להשתנותועתידהכה",עדהמעמדותמלחמת
בלבד,זמניתוקףבעלתהיאכלומרבעתיד.
ידהעתכה""עד ,חולףהיסטוריתוקף

להשתנות.
תגליתואתמלסייגנמנעאלתוסראולם

לשאוףשיש ,)?"הנוגמ"(כתופעה-זמנית

ואל-"נצחית"אותהמכנהאלאלביטולה,
האידיאולוגיותהחיים,הם"כאלההיסטורית:

לסובייקטים"סובייקטיםלהסבחדלותאינן
פרוידשלפיוכמועולם.ועדמעולם ) 60-59 (

וסופר-אגו ,"אידללאיחידחיייתוארולא
חייםייתכנולא ,אלתוסרלפיכךאגו",

המודלאימוץ"אידיאולוגיה".ללאחברתיים
המרקסיזם,אתאפוא,חילץ,לאהפסיכואנליטי
האדםשלמלאלשחרורהשואפתכאידיאולוגיה

עודהעמיק ,אוליאלא, ,שלוהסתוםמהמבוי
במרקסיזםשהיה,מהנפל.אליוהבוראת

("ככללכאורהזמניתסתירה ,האורתודוקסי

בפסינו-מרקסיזםהפךייטב"),כןשירע

מהותית.לסתירה
עלאישיתבהערהלהשליםצריךאלהדברים
לראילעניין:שייכתבלתיאינהשאוליהאיש,

חולההיה , 1918'ידיהגאליליד ,תוסראל
לרגלפעםמדיומאושפזבמאניה-דפרסיה

יםשבעשר ,-1990בבפריזמתהוא .מחלתו

בחניקה.אשתורצחעללמאסרשנשפטאחרי

~ 
~ --== ~, 
~ 

לסובייקטיםיחידיםמתמירההאידיאולוגיה,"

הסבהאותהשאכנהמדויקתפעולהבאמצעות

הטיפוסדרךלייצגניתןושאותה(אינטרפלציה)

הי :שגרתיתמשטרתיתהסבהשלביותרהבנאלי

 .) 55<עמי 11שם!אתה

אלתוסראחת.רגלעלכולההתורהכלזוהי
הדתיתהאידיאולוגיהבאמצעותאותהמדגים

משפטית,מוסרית,רבות:אידיאולוגיות<יש

המשתנותוכדומה,מהפכנית,פוליטית,

בהבמקבילפועלותגםאךלתקופה,מתקופה
הבוערהסנהמתוךלמשהאלוהיםקריאתבעת>.
קריאה ,<כלומראינטרפלטיביתקריאההיא

בדומהשלה,לנמען"הסבה"העושהמתערבת,
 ,"חיברחוב,האורחלעוברהשוטרלקריאת

פניוומסבמסתובבהנמעןואז,שם!"אתה

"הנני",במילהלאלוהיםהנענהמשהאליו).

טכניים,דקדוקיםכבראלה(אבלהאידיאולוגיה
חשובים).פחות

וזאת ,לנולומרבעיקראלתוסרשרוצהמה
ולאומרקסיסטייםבמושגיםכבראומרהוא

אידיאולוגיהשכלהואפסיכואנליטיים,דווקא
להכפיףאחת:ותכליתהמודלאותועלבנויה
ולאלצםהקייםהחברתילסדרהאדםבניאת

זההיהכאילו ,פנימישכנועמתוךכןלעשות
בכוח,כפייהמתוךלא ,דהיינו .מאליוהמובן
"פועלים",הסובייקטיםהכרה.מתוךאלא

הדברים",פניהם"שכךהבנה,מתוך ,לפיכך
לצייתשישלעשותו",הנכוןהדברש"זה

וכדומה.לבוס,לדה-גול,לכומר,לאלוהים,

שלהשעתוקאתלהבטיחמנת"עלזאתוכל
<עמיבתודעה"שעה,וכליוםכל ,הייצוריחסי

על"פועלתאפוא,חברתית,תצורהכל .) 67
 ,אומרהואדלק"עלמנועכמואידיאולוגיה,

מדינה"מנגנונימכנהשהואמהלכךומסייעים
 .)א-מ-מתיבות(בראשיאידיאולוגיים"

למודלהמרקסיזםגדלסי ,כאמור ,אלא
אתמעציםורקדברפותראינוהפסיכואנליטי

שכן .להלןשנראהכפי ,בוהטבועהפרדוקס
כפימדע,בחזקתהיאהפסיכואנליזהאם

שלמושגיההרי ,להאמיןפרוידביקששלפחות
מבקששאלתוסרתוקף ,זמניאלתוקףיש

ווןי"מכהאידיאולוגיה:בענייןלתגליתולשוות
אתלבטלעלינונצחית,היאשהאידיאולוגיה

תמידיההאידיאולוגולומר:הזמניותצורותיה

הפרוזהשלהפיוטיתהפונקציה

שלוהיפההחדשבספרהמענייןהיבטיש
(הספדיהמתחילהאניהנהקציריהודית
עמ') 308 , 2003המאוחדהקיבוץהחדשה,

השירית,והיצירההשירמרכזי:מקוםבוהתופס

מנצל<ואניבהרחבה.בועסקוטרםכישנדמה
במדורישכתבתישמהלומרכדיזוהזדמנות
 ,יוקראתטרםשאז ,עליובהכרחהיהלאהקודם
בכלל>.המכררבישלהשיווקדרכיעלאלא

עלודיוניםשירהאזכורישירה,רוויהרומן
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כמוטומובאותהראשון'בעמודוכברשירה.

זלדהשלשירהמתוךשורותכולו'לספר
לעבור /אמות["כאשרהאי-נראה''הכרמל
האי-נראה;הכרמלייפרד /-אחרתלמהות
 / ...האושר'/תמציתכולושלי'/כולושהוא

היורדתהאורניםשדרתעםהנראה;הכרמלמן
לכאןהובאוכילחשוב,אפשרלכאורה,לים"].

ולחיפה,לכרמלהרומןשלחיבורומשוםרק
כימתברר'בהמשךאולםמתרחש.הואשם
שבהן.החשובהולאהעילות,אחתרקזוהי

(ובניקודבמלואםאובחלקםמובאיםבהמשך
רביקוביץי;דליהמאת'חמדה'השירמלא>,
גולדברגלאהמאתניסן'של'חמסיןהשיר
אברהםמאתימים''שאוןהשיר ;נוסף>(ושיר

אינספורוכןגתה,מאתהיער''שרבן-יצחק;

והעולמית,העבריתהשירהמןאזכורים

סילביהוילקה,ולך'ויונהרחל'אתהכוללים
("משוררלואיספיירשלביליטיסשיריפלאת,
יוונייה,משוררתשלדמותשבדהצרפתי

'וכתבסאפפושלכביכול,וידידתה,תלמידתה
ורבים ) 195עמ'לסבית"ארוטיתשירהבשמה
מאן'תומסהסה,חרמןכגוןהפרוזהמןנוספים

ועוד.ועוד,ודלףוירג'יניה
שלושבומופיעגולדברגשלניסן'של'חמסין
הואפעםהספר:אתהנועלבריחכמופעמים,
שנהר'ריביואתבדגמיכאלהאתהמחברהשיר
ויואל'מיכאלהאתהמחברהשירהואפעם
שלקברהעלריבישקוראתהשירהואופעם

זהשיר .הספרואתחייהאתהחותםמיכאלה,
כביכולמתמצת,הבא,בביתכזכור'הנפתח,

ושבריריותם:החייםמתיקותכלאת

ריבילה.מייעצתהיאבספריה"אחדעותק
שיריהושירים.ספריםשלילדההיאמילדותה
להיותשואפתוהיאלילדים'נידברכברפורסמו

היאמיכאלה .) 81(עמיסופרת"או"משוררת
לאנהשנהרריביביןהחיבוראתשיוצרתזו

עלמטילההיאהפסחבחופשתכאשרפונק,
שליומנהאתלקרואבית,שיעוריתלמידיה

שלחיבורהקצר.מכתבלהולכתובפונקאנה
ביתבחצרהשואהיוםבטקסומוקראזוכהריבי

אניהנהקציר'יהודיתשלספרה .הספר
המכתבים,מחברותארבעבעצםהואמתחילה,
הנמענתקיטי'שלבשמהלאנהריבישכותבת
מגלההיאאותןפונק,אנהשלהדמיונית
אני"הנהמכן.לאחרשניםכעשריםומפרסמת
פונקאנהפתחהשבוהמשפטהואמתחילה"

שלה:יומנהאת
ביוניבעשריםפתחתככהמתחילה,אני"הנה

לקיטי'שלךהמכתביםיומןאתואחתארבעים
פונקאנהאני,הנה ...שלךהדמיוניתהחברה

בהרפתקהמתחילהאניהנהלכתוב,מתחילה
לדעתיכולתולאשלי:החייםשהיאהמסעירה
קרובה'ושהיאהמשךיהיהלאשלךשלהתחלה

כנכוןשמתבררמה .) 22(עמ'לסוף"כךכל
מיכאלה .וריבימיכאלהלגביגםמסויםבאופן
אחריוריבי'יורק,בניוהשדמסרטןמתה

רגיליםחייםחיהאהבתה,שלהגדולההסערה
בנות.לשתיואםנשואהבתל-אביב,

דברבאחריתכותבפרי'מנחםהספרעורך

להתחלתשווההכתיבה"התחלתכיהספר""על
שהיהמהלתעדבאהלאהכתיבההחיים,
וזההחיים".הרפתקתאתעושההיאלפניה,

שנהר.ריבילגביוהןפונקאנהלגביהןנכון
היאכאשרהספרמןריביאתמצטטהוא

שאניעדממשילינראהלאדבר"שוםכותבת:
מוסיף:ופרימילים".שלבמכמורתאותולוכדת
עזההשתוקקותרקקיימתהכתיבה"לפני
וכדילחיות,כדילכןשם.לואיןשעודלמשהו
אתלספרעצמך'אתלכתובעליךלהיות,
 .) 305(עמייומן"לכן .עצמך

הרבהכךבכלרוויזהיומנירומןמדועובכן'
שירה?

(ולשאלותזולשאלהשתשובהסבוראני

ספרוהשאר'ביןלנו'מספקממנה>הנגזרות
מדריך-מזשירזנדבנקשמעוןשלהחשוב
שאסתייע ,)'מע 290 , 2003כתר(הוצאתלשירה

מילים,"מילים,הראשוןבפרקואילך.מכאןבו
לשוןכיזנדבנקאומרהשירה,לשוןעלמילים"
להתקרבמנסהאחרת,לשוןמכליותרהשירה,

בניגודהשירה,"לשוןעצמם:הדבריםאל
קרבהלהתקרבמבקשתהחוץ-שירית,ללשון

להיבלעשלה,לאובייקטיםישירה,טבעית,

קרבה;אלאותםלבלועתרצו'אםאו-בהם
שללשוניתהגדרהלשמשיכולהזוומגמה

 .) 28(עמיהשירה"

במיוחדאופייניפרי'שמצייןכפיזה,איןכלום
שמבקשותמהזההאיןהיומנית:לכתיבהגם

"להיבלע-שנהרריביובוודאיפונק,אנה
שלה?!האובייקטיםאתולבלוע"

ששיריבעודמעניין:דברמתרחשכאןאולם
(זלדה,בספרהמובאיםוהמשורריםהמשוררות

אתמקיימיםאכןואחרים>גולדברג,בן-יצחק,
שלשיריהדווקאהרידלעיל'השיריתההגדרה

שהיאהשיריםבה.עומדיםלאעצמםריבי
במחברתאותםומעתיקהלמיכאלה,כותבת
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תמורהללאיוםזהאדעאכן

ארעולאדברנפלולא

ימיםלביןבינויבדילולא

רעעדמטובאשרואותציון

המורההספר'שלהראשיותהגיבורותשתי
עשרים-ושש,בתבדג,מיכאלהלספרות

חיותארבע-עשרה,בתשנהר'ריביותלמידתה
מיכאלהשרשמהבהקדשהשירה.ונושמות

כתבה:היאבן-יצחק,שלהשיריםבספרלריבי
מקווההשירה,לכותבתהשירה,"לאוהבת

מאהבתך",איהנהואניבן-יצחק.אתשתאהבי

אהבתאתשמחוללתגםהיאהשירהאהבת
זוומיכאלהריבישלאהבתןברומן'הנשים

שיריעלמאסטרעבודתכותבתמיכאלה .לזו
בסוףכמותה,ומתהגולדברג,לאהשלהאהבה
שלהרוחניתהחונכתהיאהשד.מסרטןהרומן'

ועולםהספרותעולםאלאותהומנתבתריבי
העיקרייםהכליםהםודמיון"זיכרוןהאהבה:

אלתמנמוסינה,במקרהלאהכותב.האדםשל
שלהאמאהיאהיוונית,במיתולוגיההזיכרון
האמן'דיוקןהספראתלקרואלךכדאיהמוזות.
שישלינדמהג'ויס.ג'יימסשלצעיר'כאיש

טיפש-בתשלשיריםבהחלטהםבעבורה,
שתים-עשרהבת("אנילמדיבינוניתעשרה
 /המרפסת,מעקהשלבסורגיםנאחזת /,וחצי
ונבלעתלבנה;מכוניתאלחומקתאותךרואה
שאינם ,) 50עמי " ...שבתוכההאישבצל

בגרותהלעומתמיוחדת,סגולהבשוםמצטיינים
אחרים.בתחומיםובשלותה

"איזבל"'המלכהעלכותבתשהיאהשירגם
היאושאותו-הספר'בביתהשיעוריםבמסגרת

הכיתה,לפנילקרואמיכאלהידיעלמתבקשת
"ביוםמעניינות:שיריותסגולותבעלאינו

השחיר /בנך.אתשכלתשבוההוא;הגורלי
 /" ...ברוחנזרהשערךוכתרלחייך;אתהפוך

שירמגדירהעצמההיא .) 111<עמ'הלאהוכן
הדיון<בעקבותלמורתהכותבתשהיאאחר

כומרןנחבאעמליהשלסיפורהעלבכיתה
קטן"שירשירים')כותבתששון'נעימה

רציניתפואמהגםאבל .) 134(עמ'וטיפשי"

בעצםעשויה ) 147<עמיהאהבה""בשםיותר

/בואיהגוף,אביבאתנחיה("בואימקלישאות
ההריםועם /השקטותהפעימותעםנמות

שיריתהקדשהגם .)" ...ושבריהםהחפוזים;

המשכילההמורהמיכאלה,להשכותבת
ודלףיה'ינגוידשלספרהעלגישה,והר

עצמהשהיאכפילמדיבנאליתהיא 'אורלנדו
מתמסרותהבנאליותהמיליםרק("אבלמציינת

אהבהשלי;ילדהאותךאוהבתאניכרגיל:;לי
 ,) 185עמיגיל"להשאיןאהבהקץ,ללא

-לטעמי ,הספראםכן?אםכאן'קורהמהאז
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היכןבהחלט,יפה-תיאוריו ,לשונו ,שפתו
יופיו? ,כןאם ,מצוי

סגולותאתקציריהודיתמעתיקה ,לדעתי
מהוזהשלה,הפרוזהאלהשירהמןהשירה,

כובשתכךכלשלההפרוזהלשוןאתשעושה
 ,בספרהמשובציםשלה,שיריהללב.ונוגעת

כדיובאיכותם,ברמתםירודיםבמכווןהם

דווקא.הפרוזהאללבנותשומתאתלהסב
 ,לומרנוכל ,משזירולספרולזנדבנקנחזוראם

אתמפעילהקציריהודיתכי ,בלשונו
שלההפרוזהעלדווקאהפיוטית""הפונקציה

"הפונקציהבספר).ריבישלשיריהעל<ולא
חוקרשטבעמונחהואשם,כמוסברהפיוטית",

ביןלהבדילכדייאקובסוןרומןהרוסיהספרות
החוץ-שירית:ללשוןהשירהלשון

בפונקציהרקלאהלשוןמשמשת"בשירה

גסאלא ,לעובדותהמתייחסת ,שלההרפרנציאלית

משהואומרתהיאכלומר, .שלההפיוטיתבפונקציה

באותהאבל ,מסויםמידעלנומוסרת ,העובדותעל

הלבתשומתאתהמושכתבצורהמארגנתהיאשעה

 ,לעצמהתכליתהשפהאתעושהעצמה,לשפהגס

 .העובדותמסירתחשבוןעלמסוימתבמידהאפילו

הדומיננטיתהיאהפיוטיתשהפונקציהלומרניתן

משניתהיאהרפרנציאלית,הפונקציהואילו ,בשירה

 .) 30 1(עמ 11בלבד

 ,אותוואהב ,קצירשלספרהאתשקראמיכל
"הפונקציהכילהסכים,שלאיוכללא

זה.ספרשלבפרוזהדומיננטיתהיאהפיוטית"
כדילמעלה:נזכרושכברטעמיםמשניוזאת

וכדיהדברים;ללבבאמצעותה,להתקרב,
ההתפוררותמגמותכנגדאותםולהנציחלעצב

בהם.המכרסמות

 ,) 237<עמ'בספרוזנדבנקאומראחרבמקום

המבטאתעקרונית,סתירהקיימתבאמנותכי

להצילהאמןמבקשאחדמצדקיומית":"חרדה
 ,שנימצדאולםהמכלה,הזמןמידהחייםאת

המתתם.בעצם,היא,והקפאתםהנצחתם

משורותשורהבכלטבועהזוקיומית""חרדה
 .לנוידועכברשסופומתחילה,אניהנה

הואהפיוטית""הפונקציהשלמובהקמאפיין
שפתלעומתהשירהלשוןשלמועצם"ארגון

-"החזרה"היאאותושמאפייןומההיומיום",
<עמ'השירשלהצורניהארגוןשלתופעת-העל

כזאת:חזרהשלסוגיםשישהמונהזנדבנק .) 109
הלבתשומתאתהממקדת-מילוליתחזרה

שלהמוסיקה-צליליתחזרהעצמן;למילים
חזרההחרוז;הואהמובהקשביטויההמילים,
כלומרמסוימות,הברותהמטעימה-ריתמית
חלקיעלחזרה-תחביריתחזרהמשקל;
חזרההניגוד;אוההקבלהדרךעלהמשפט,
וחזרהותכנים;משמעויותעלחזרה-סמנטית
שבשירהכמובןספרותיות.תבניותעל-מבנית
ואילו"מתוכנתת",היאהחזרהוחרוזהשקולה
זוהיליריתבפרוזהוכןכזאת,שאינהבשירה
בולטת.כןפיעלואף"חופשית",חזרה

ברומןנמצאותהחזרותששכלאםבטוחאיני

ונתחילספק.בלימהןרבותאבל ,קצירשל
הרומןהתבניתית":"החזרההאחרונהמןדווקא

ארבעבעקבותחוזרים,חלקים,מארבעהבנוי
הקדמהבמעיןנפתחחלקכל .היומןמחברות
שלהווהבזמןהמתרחשתהמספרת,שלקצרה

היאמכןולאחרבו>,נחתםגם(האחרוןהסיפור
לזמןאחורה,יםשבכעשרים ,לעברגתמדל

יייייייי=
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נפתחתשבהןשהראשונההיומןמחברותכתיבת

 •-22.8.80בנחתמתוהאחרונה 4.4.1977ב·

לאנה,המכתביםהםהרומןשלורובועיקרו
תבניתעלחוזריםהם,גםכאשר ,ריבישכותבת

יקרה""אנהבפנייהתמידנפתחיםהםקבועה.

קיטי". ,"שלךבמילים ,כללבדרךונחתמים,
החזרהאתגםלגזוראפשרהתבניתיתהחזרהמן

בכך.נעסוקלאאבלוהתחבירית,הסמנטית
הצליליתהמילולית,החזרהאתזאתלעומת

בספר.רביםבמקומותלמצואאפשרוהריתמית,
 • 35מעמודכזאת,אחתדוגמההנה

 ;,שיריםכותבתעצמהשהיאלהסיפרהופעם ...

במוספיםפורסמומהסשלושהאוםיושני

בלילהשנולדהבןאתלבדמגדלתהיא /.ספרותיים

 ,ומוזרהביטניקיתשהיאאומרתואמא /נישואיו,

הזוגותעםשישיבערביאותה ;להזמיןוממעטת

ואוכלים ,חריפיםמשקאותששותים /-האחרים

 ;קיסמים,עםגבינה-צהובהוריבועי ;ומטניס,זיתים

 ;,סוגיםמשניועוגותס-גבינה'ובלינצפשטידותוגס

המקררעל ;פושטיםואחיההיאבבוקרובשבת

שתמרחושבתהיאאבל/ ..השאריותאתומחסלים

 .החבריםשארכמולאמעניינת,דווקא

[המצייןנטויבקוהמתוחמתהריתמית,היחידה

הטעמות 7או 6כוללתשיר]שורותכללבדרך
בכלהחוזרהמקצבאתהמהוותחטובי>(במשקל

באופןהמחולקותהיחידות,-11מאחת
זה.בקטע ,כמובן ,מלאכותי
בנויהמודגש,בקוהמסומנתהצלילית,היחידה

ברביםזכרשמותשלים Xהסיוםמהברת
תנועתאותהשמאפיינת"להזמין"),(והפועל

I ]כללבדרךהממוקםהחרוזאתהמהווה ,]יא
 .באמצעןגםאבלשורות,בסופי
שמותעלבחזרהלמצואאפשרמילוליתחזרה

אכילה,ופעולותמאכליםשלופעלים
העוסקתהפיסקה,תחילתעםהמעומתות

ספרותיים.ובמוספיםבשירים

דוגמה.אלאזוואין ,בספררביםכאלהקטעים

חותמת,מתחילהאניהנהאתלסיום:הערה
בשירהמיכאלה,שלקברהעלריבי ,כזכור
שלבשינויניסן'של'חמסיןגולדברגלאהשל

היאאהבתי",כשםהעיר"ושםבמקום:מילה.
הואכשהרמזאהבתי",כשםההר"ושםקוראת

אמהולשם"כרמל",בתהלשם ,הכרמללהר
בדג,למיכאלהכציוןוכמובן"כרמלה",

 .הרהואמשפחתהשםשפירוש
"ספרהנקראזנדבנק,שלבספרוהאחרוןבפרק
בשאלתעוסקהואנושא"שלגלגוליו-החיים
זובחינהוהמציאות.השירהאווהחיים,הספר

,שטיינברג,רחלביאליק,באמצעותעורךהוא
דרךבוחןהואגולדברגאתוויזלטיר.גולדברג
י"במחזוראתהחותמתהאחרונההסונטה

מרן":דיתרזהשל"אהבתההסונטות
שבההזאתמהאש ;כאפךמיליםמיליםיישאר?מה,,

אותיותרק /הדלאושרימכל ,מחרפתי ;,אוכללבי

 ,,_בספךהחתומות

מרןדיתרזהשכתבההמיליםכיאומרזנדבנק
אינוהסונטותמחזורואילו ,לאפרהיועצמה
האמיתי.הדברמקוםאתשירשהבדיהאלא
כפולפער ,לדבריוגולדברג,לאהפוערתבכך
עדייןהואהשירזאתועם ,השירלביןבינה

אוהאמיתי",הדבראתשירשה"בדיהבחזקת

החייםאתמשקפתשמשמעותו"ספרלפחות
זאתלעומתויזלטיר .) 262(עמ'עמום"בראי

עשהתקרא;ואלשירים("קח'קח'בשירו
אותו;מעך ,עליוירק /הזה;בספראלימות

לקוראיו"מציעאותו"),צבוט ,אותובעט
אופיואתשאיבדטקסט ,סמנטילאאובייקט
ביןמפגשהואספר-קורא,המפגשהסמיוטי.

 .)םש(בשר"לסמרטוטיירבסמרטוט

עוצרתזנדבנק,שלהאבחנהלפי ,קציריהודית
גםהספרות,כימאמינההיאגולדברג.בלאה
להיותיכולהאחרת,אוכזוריחוקבמידתאם

האמיתי"הדבראתשירשה"בדיהבחזקת

היה ,לדעתי ,לכןלחיים.זכראוציוןולשמש

לשירהכזהמרכזימקוםלהעניקלהחשוב
אוליזוויזלטירבעיני ."השיריתול"פונקציה

עצמוזנדבנקאבלמרופטת","רומנטיתתפיסה
דומה, ,הגענוויזלטירשל'קח'ש"עםאומר
והקוראניירכסמרטוטהשירסתום.למבוי

להמשךאידיאליזוגאינםבשרכסמרטוט
כזאת,מתחושה .) 263<עמיהשירי"הדיאלוג

 •זה.ברומןקצירנמנעת ,בוודאי
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 ,) 16 (ולערבה ,) 22 (ליעלאב ,) 45 (לאילנהנשוי ,) 47 (טייטלבאוםגיורא

אךקטנהקליניקהלוישמשפחה,רופאבירושלים.דו-קומתיבביתגר

במקריםורקאךביתביקוריעושהנפרדת.כניסההמרתף,בקומתמרווחת

דחופים.

שניימיםהכרם.בביתכלליתחוליםבקופתגםעודבהואבשבועפעמיים

שלוש.עדוחמישי

כועס.כשהואבעיקרמורגשתקל,לגמגוםנטייהלויש

פעם.אףצועקלאהוא

באוזניים.בעיקרמאדים,הואכועסכשהוא

בשוםאותולהחליףמוכןלאהוארופאים.שלוישןחוםעורתיקלויש

דבר.

שש.בסביבותמוקדם,מאודלהגיעאוהבהואחוליםבקופתעובדכשהוא

הדלתאתאחריונועלהואטריים.ורגלךאנג'לבמאפייתקונההואבדרך

חזקלאאוהבהואשלוהקפהאתלרדיו.ומקשיבורוגלךקפהעםויושב

מוזגקודםהואחלב.כוסרבעסוכר'וחציכפיתקפה,נסשלכפיתמדי.

מוסיףכךאחרנמס.שהכולעדטובטובמערבברותחים,מיםכוסרבע

החלב.ואתהמיםשאריתאת

השאר.אתושופךכוסחציכללדברךשותההוא

מעריב.עיתוןוקונההמסחרישבמרכזלסופרהולךהואשבעבסביובת
עלמנוילעשותרוצההואזמןכמהכברידיעות.עלמנוילוישבבית

הארץ.

לאהואגבי.בשםספניאל,קרקרשלוש,בתקטנה,כלבהבביתלויש

מתנהאותהכשהביאפעם.אףלטיולאותהמוציאולאבמיוחדאותהמחבב

כמובה.לטפלידאגוושהןהבנותשלהכלבהתהיהשהיאהוסכםלערבה

האוכל.אתיקנהשהואהוסכםכן

כשאנשיםמלוכלך.להרגישלוגורםזהלהזיע,אוהבלאהואמחום.סולדהוא

רעשעושיםכשאנשיםלומפריעלצמרמורת.לוגורםזהבמזלגנוגסים

מרק.אוכליםכשהם

במהלךמעץכשנפלרגלששבראחריוחצי'שבעמגילפסנתרלמדהוא

 .ביתושלהאחוריתבחצרשביצעבג'ונגלגורילותחקרשלהדמיה
מאז.ניגןולארפואהללימודיהמשיךלמוסיקה.באקדמיהלמדהוא

אסתמה.שלבעיותבגללבקריהכפקידבצבאשירת

לאאבלקלאסית.למוסיקהמקשיבכשהואשלובקליניקהונחנרגעהוא

למיגרנה.לוגורמותהגבוההקולעםהזמרותאופרות.

ביום.פעםדנטליחוטומעבירארוחהכלאחרישינייםמצחצחהוא

תקפה.מדעיתבצורהלהוכיחשאפשרבמהרקמאמין

שלושהלפניאותםהחליף •עצמואתזוכרשהואמאזמשקפייםלויש

כוללתלבדיקההולךהוא .שחורצבעמסרגת,שלצורהאותהחודשים.
במאמץלב-ריאהולבדיקתבחודשיים,פעםשינניתחודשים,לשלושהאחת

בשנה.פעם

במיוחדחזקהשלוהחיסוןמערכתלדעתומאוד.רחוקותלעיתיםחולההוא

סובלהואראשמכאביוירקות.פירותוהרבהמלחמעטעלהקפדתובזכות

בהרבה.קרובותלעיתים

 .לוקונהאילנההבגדיםאת
לכלמגיעילדה.לכלבשנהאחתהוריםמישיבתליותרהגיעלאפעםאף

הצגה.ולכלסיוםטקס

 •קוראוהבלאכאב.אוהבלא .מדיחריףאוכלאוהבלא
במיוח.דמעצבןקליינטאחריאועבודהיוםכלבסוףויסקישלכוסיתאוהב

כהות.וכחולותאפורותשחורות,עניבותלויש

קונהאילנהגיאומטריים.והדפסיםכהיםבצבעיםדקים,גרבייםאוהבהוא

במשביר.זוגותחמישהשלבחבילותאותםלו

אחריבחייםמאמיןלא .כלשהועליוןבכוחמאמיןלאבאלוהים.מאמיןלא

המוות.

לאשהואבחדרלישוןבכללאומלון'בתיאוהבלאובמיוחדיםאוהבלא

שלו.

הסכנהבוהגילאיםלטווחשנכנסלפניקצת , 39בגילצוואהכתבהוא

בוכהאילנהאתלדמייןניסההואהצוואהכתיבתבזמןעולה.לבלהתקף

כשפניהןיפותהכינראותנשיםהרווחתלדעהשבניגודחשבתמידבלוויה.

אילנה.במיוחדאדומות.ועיניהןדמעותשטופות

ממתינות.לשיחותעונהלאהוא

הקול.אתעליוכשמרימיםעונהלאהוא

אוהבלאהתקהלויות.אוהבלאאחת.בבתאנשיםמדיומיותרמשקטסולד

יכוללחרדה,לוגורמיםאלהכלוריקים.גדוליםחלליםאוהבלאצפיפות.

לאהואהעיר'במרכזשלולאמאלאיבודהלךהואקטןכשהיהכילהיות

כלהריאבלכלל'המקרהאתזוכרלאלמעשה,בבירור'המקרהאתזוכר
ניסה.לפחותאואחת,פעםלפחותלאיבודהלךילד

לונותנותהןפעמיות,חדסכיניםסובללאהואבתער.תמידמתגלח

מלון.ביתשלהרגשה

הריחהריח.אתשלאובטחהטעםאתלאהדרים,קליפותסובללאהוא

ואספרגוס.מדימתוקיםבשמיםכמובחילה.בומעורר

וביוםאילנהשלההולדתביוםשלו'ההולדתביום-בשנהפעמיםשלוש

הצרפתיתלמסעדהאביב,לתלאילנהאתלוקחהוא-שלהםהנישואים

חוזריםהםלאחריוהטיילת,לאורךרומנטיטיולמכןלאחרשלהם.הקובעה

אהבה.ועושיםהביתה

קטנהמזוודהארזההיאלחודש.-23החמישיביוםהביתאתעזבהאילנה

שעדלוענתהלשאלותיובתשובהעוזבת.שהיאלואמרהאריזהכדיותוך

בטוחהכמעטושהיאיודעות,שהבנותאחותה,אצלתגורהיאדירהשתמצא

כלום.שכחהלאשהיא

~1 ~ 

דםמבדיקתיצאבדיוקהואחולים.קופתשלבחניההכירהואאילנהאת

לאהסתםשמןניסיון'כדיתוךהמכוניתאתלודפקהדביוקוהיאשרגתית

ברוורס.שלידולחניהלהיכנסיפה,עלה

שנהחצינשואיםוהיולהתחתןשהחליטולפניוחצישנהיבחדהיוהם

 .הראשוןלהריוןנכנסהכשאילנה
חדראתוצבעובןיהיהאילנהשלבטנהשפרילחלוטיןבטוחיםהיוהם

אתשינוהתינוקמיןאתשגילושברגעכמובןבתכלת.המיועדהילדים
אתלטובהזוכרגיוראהיוםעדלסגול.אלאכנהוגלוורודלאאבלהצבע,

 •ביותר.מרגיעההצביעהפעולתאתמצאהואהצביעה.עניין

 03 • 6241005פקס , 03 • 6241001טלפון , 61571אב·בתל i. 57250ת.למתנ"ס'ם,החברהלנוער,ואמנותתרבותונפעל-מתא"ן

i וא"ל\ g. i וך·t . וווi.tS i ווi.tt ווו'([/ j וו_i.tli.t ווו
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גואטהאורלי

חדרךשיר COMEBACKה-עםהאיש
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• -: • T T • : -•• 
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 .ץ~ /o ~א~לז:ויק~ל
~ד:ע,ר;ת fים 7יף~ל;ן~ך~ה
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f בןךרלףל.י 9 ~~ל:
הריםפסג;תל;ואראה

: -: :• • : T • 

לךא;סם.ן!ו; ה~;~לא
הזפףבניםבכלכמעטילדייהיהשליילדי

 •ז-:ד-:• ·:- ·::· ··: ·:-

ה /o~חףע pך pד:~רץ ר~~~ד
 .ועפראפרויאכללויחפתיזחל

זד: .....- : ··-:·:-:·

מצפצפת;טם nכחלתנ!ודת
-:·:· : .·• -:· : -: :· ... 

~די f ם;ק~;:בזpןן~ה~לע;ןה
 .ןי q ~ס7=ניד7=ני~הף

נןת;ןק;ךאת י~~~ p:~ם

~ן~ד~ןל:ב~ח;ר
לי. fןכ;~ס
 .ןי q ~ס7=ניד7=ני~הף
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~.רת~דזרק~ים,ף7=נה;ד~ים

לב.דתמידואני
-:-• T • : -

 •ןי q ~ס7=ניד7=ני~הף

אורראהמיליםשלושגואטהאורלישלהראשוןשיריהספר
אביב.תללילותהספראתכתבהאבירןדודעם ,-1995ב
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כילקוטאווזקרנפי
 ~)d_כרמייעל

~ 
~ -== 
~1 ~ 

$ 
~ 

בלילהלילסגורשכחהאמאלקום.וצריךלשבערבעבר ~
יכולהאניהמרפקיםעלמתרוממתאניאםאזהתריסאת

לטיילהולךממולמהביתהדתיהזקןהשכןאתלראות

הםתמידשחור.ואחדחוםאחדשלו.הכלביםשניעם

יראושלאאותםגוררמהרהואואזשלנוהבנייןבפתחמחרבנים
זה.אתלנקותאותוויכריחולעירייהיתקשרואחרתכיעשושהם

פעםכלבך".אחרי"נקההספרמביתהביתהבדרךכזהשלטראיתי

בבנייןלחרבןשיילךעליווצעקעשוכשהםבדיוקאותותפסאבא
מהרמשםגררוהראשעלהכיפהאתוסידרנבהלנוראוהואאחר

 .נחנקוכמעטוהםשלוהכלביםאת
שלהזמזוםאתשומעתלאאניכילעבודההלךבטחכבראבא

מהריצפההלכלוךאתמנקהבמטבחואמאמהפרסומתהגילוחמכונת

הטעיםהאוכלכלעםהצלחותאתזרקואבארבושהםאחרימאתמול
כברסמרטוטאניאוויר'אניאני'מילאלואמרהואמאשהכנתי

לילדהמהחשבתיואניהמשיכה,ולאשלך?לילדהאבלהתרגלתי

 .שלךלילדהמהשלך
ד'שכיתהלנואמרהוהמחנכתבלשוןובוחןבתורהבוחןהיוםלייש
ראיתיואניענקבצעדימתקדמתוהחטיבהג'כיתהכמולאכברזה

הבנייניםוכלשלההכיתותכלעםלאטלאטאלינומתקדמתאותה
בסרטכמורועדיםלידהבתיםדורכתשהיאמקוםובכלהאפורים

מהעיתוןהמסובךהמתכוןעללהתאמןרוצהעודואניגודזילה.של

שבדקתיאחרימהעיתוןהמתכוןאתגזרתי .אחרונישלשישייוםשל

לאשהואכדילקרואירצהשאבאחשובדברשוםאיןמאחורהשבדף
שלבקלסרהטעימיםהאוכליםשארכלעםיחדאותוושמתייכעס,
אזמעונג.להתעלףיכולאווזשאוכלשמיאמראחרוניתברכי.
ובכלהמוקרמותהבטטותשעברהבפעםליהצליחלאשאםחשבתי

מעונגיתעלפוהםאווזאעשהאניאםאוליכך'אחררבוהםזאת
הביתהישרעליתילאהספר'מביתכשחזרתיאתמול' .יריבוולא

לאאווז.שוקילוישאםאותולשאולשמעוןשללמכולתוהלכתי
 .עיתוןוקראכיסאעלבחוץישבהשמןושמעוןבמכולתאנשיםהיו

אווז?לךיש

זה?מה

אווז.

עלי?צוחקתאת

אווז.שלשוקייםאווז'צריכהאנילא.
צמחיםאוצמחיםתבליןאיזהאוליאוצריכהלאאתפילהוסטייק

ילדהעוףתאכלילכיבעיתון'האלההמיליונריםכלכמותבליןשל
ילדהייתיכשאניהיום.שלהילדיםיופי.וואלהאווז.שניצל.או

אווז.בצל.ואוליבביתלחםלנושהיהתודהאמרתי

הארישלבמחזיקהמפתחעםהדלתאתופתחתיהביתההלכתי
ליהשאירהאמאהמקרר.אתופתחתיבקניוןליקנתהשאמאפוטר
עטיף,ניילוןבמתכונים,אומריםככהעטיף,בניילוןמכוסהצלחת

פולקע.ושנירוטבבליספגטיעםנצמד'מניילוןיפהיותרשזה
כלקודםאוכליםכילבד'שהייתיאפילוהשולחןאתיפהליסידרתי

ימיןבצדסכיןמפית,עםבישול'בספרפעםקראתיככהבעיניים,
מבשלים.ילדיםשלהספראתפעםעודופתחתישמאלבצדומזלג
העטיפהעםהזההספראתאוהבתעודאניגדולהכברשאניאפילו

בפנים.החומיםהציוריםואתשמבשליםהילדיםשלוהתמונההצהובה
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כדורישלהמתכוןאתפעםועודפעםעודלקרואאוהבתאניהכי

מתכוניםבמקוםפעםשאפשרליאמרההילהבקוקוס.שוקולד

דבריםלעשות ,בכללגורפריחבלזהמה ,גורפרימחבלמסובכים

אחריהיהזה ,שוקולדכדוריכמולמשלאוהביםשכולםפשוטים

אתוזרקותיקיםתופסתבהפסקהשיחקובכיתההמופרעיםשהבנים

 .דילהםצעקנוואנחנוהכיתהשללקצהמקצההבנותשלהילקוטים
לולתתמסכימיםלאשלושההורים ,ואלכסיימופרעים. .כברדי

אתהעיףהמנהלת,נעמיעםמדברתורדהאתשמענוככה ,רטלין

וכלמהתיקנפלוהדבריםוכלנפתחהואנפלוכשהואשליהילקוט

הכיתה,שלהריצפהפתאום,הריצפה.עלהתפזרושליהמתכונים

לפח,לקלועמצליחשלאמישלקלמנטינותשלקליפותעליהשיש

שלבתמונותהתכסתהמההפסקה,ובוץעפרונותשלוחידודים

עםחםאווזכבד ,צאןגבינותעםירוקסלט ,מהעיתוןמתכונים

פעםלעשותשניסיתיתיבולועשביגבינותקישועירית,עץתפוח

גבינהרקקניתיאזמהמתכוןהגבינותאתלקנותכסףליהיהולא

בפפריקהבבתמעורבנהלגבינהעיגוליעםוקישטתי ,אחוזחמש

הבתמהתראהלואמרהאמאמהעבודה,בערבחזרוכשאבאאדומה,

אתתפרנסעודהיאואמרצחקואבאערב.לארוחתלנוהכינהשלך

מתחתאצבעותשילבתיואניפעם.תפתחשהיאהמסעדהעםכולנו

אלוהיםבבקשהאלוהיםבבקשהפעמים:שלושואמרתילשולחן

אחדויספרויצחקוהםואזטעיםלהםיהיהשזהאלוהים,בבקשה

ההוריםאתהילהאצלערבבארוחתפעםשראיתיכמובדיחותלשני

מהעבודהחוזרתכשהיאשלהאבאאתמנשקתשלהושאמאשלה,

צביקה,זהשלוהשםכיאיקהלוקוראתוהיאממילהקוראוהוא

בכפיתאותההאכילהואפעםואפילוומדברים ,באוכלצוחקיםוהם

 .שלומהגלידה
והיאבמקומותהתיישבומהרוכולםלכיתהבדיוקנכנסההמורה

תמונהועודתמונהוהרימהוהתכופפההזההבלגןזהמהשאלה

זה?מישלואמרהמהעיתון

שלך?זה ,הגרלי:אמרהוהיאעליהצביעווהילדים

כן.אמרתיואני

מתכונים?לאסוףשלךתחביבזהמה,ואמרהאחדעודהרימהוהיא

פעםאותהאזכורושאנימאודיפהשזהאמרהוהיאשכן.ואמרתי

שפית.אהיהאניאם

שלהעוזרשזהסר-שףלהיותכלקודםשצריךלהלהגידורציתי

אמרתי.לאכבראבלהשף

כלאתלקחתישיעורים,והכנתי"קטנטנות"שראיתיאחרי

ניילוןלשקיתוהכנסתיבמזווהלנושישברהפתישלהביסקוויטים

לפירורים.הפכושהםעדהצורהאתלהםודפקתי

עלשיושבקטןסירבתוךמרירשוקולדגרם 200המסתיכךאחר

זהכלואתחלבקצתועודמרגרינהחבילהוהוספתימיםעםמחבת

הידייםעםחזקוערבבתיהביסקוויטיםשלהפירוריםעלשפכתי

ניירבצלוחיותושמתיבקוקוסוגילגלתיכדוריםעשיתיכךואחר

העגולההגדולההצלחתעליפהסידרתיהכולואתבמגירהשמצאתי

תהיהלאזהאתיאכלוהםשאםלעצמיואמרתיבספרשראיתיכמו

בשוקולדמלאיהיהשלהםוהפהלצחוקחייביםיהיוהםברירה,להם

טוויסטאוליברכמוואבא,קוקוספירורייהיושלהםהבגדיםועל

אתיריםסבתא,עםשראיתיבסרטהיתומיםבביתהשולחןבקצה

 •.עודרוצהאניאדוני.בבקשהויגיד:הצלחת

אנךעלאנך

Eiלעמודמדויקת,מאודלהיותואםאהבה.בביתלייתה נ
ואזהעצבים,קצותאתולשייףגדולראימולערומה

אתחשוקותשפתייםמתוךבעינוייםבכוח,להוציא

שקוראיםכזואהבה,בביתליחיתהפעםפעם,המילה

ואשהגבראנשים,שניבסרטים,אותהשרואיםבספרים,עליה

 ,ודיברו ,וילדו ,ושיתפוחייהם,אתיחדוחיו ,והתאהבו ,שנפגשו
קטניםשוקולדוגמדימכתביםוטמנורחוב,בקרןלזהזהוחיכו

והאכילורגליים,ושילבושינה,מתוךידייםוהחזיקודוארבתיבת

שלהקולולמשמעמשותפת,אחת,מכוסרקושתו ,השניאתאחד

אמרתידי,עכשיוודי.פעימה,החסירלבם,פרפרבטלפון,השני

תאונה.תעשיעודאתלעצמי.

ימינה.חזקומשךרעד,ההגהקמ"ש, 130שלבמהירותנסעתי

שפתחתיהצרומהסדקבמהירות, ,מתחתינבלעהשחורהאספלט

הלוהטות.הלחייםאתמצננתטובה,קרה,רוחנכנסה ,בחלון

סנדוויץ'חציאחת,בידבזהירות,הוצאתי ,לידישבמושבמהתיק

אכלתילאלפה.אחתבבת ,כולואתוהכנסתיוטונהגבינהעם

אתסגרתימאו.דרעבההייתיועכשיומהצהריים,כלוםכמעט

לאכשאניעכשיועושיםהםמהלדהור.והמשכתיהמצרצרהרדיו

בבית.

בידמחזיקדובים,שלפיג'מהעםבמיטהאוריתשע,כמעטכבר

עדהבקבוקפטמתאתממוללמים,בקבוקהשנייהובידמוצץאחת

באיזובוהה ,שלוהמבולגנתהמיטהעלשרועויונתיק,שנרדם.

מלטףערום,גוףחציפוגרום,אחריכמונראההחדרמדע,תוכנית

התחתוניםלתוךידפעםמדימגניבהבטןאתלבלשיםבלילעצמו

בחזרה.מושךומיד

אני ,לאכולמשהולעצמוומכיןבמטבחעומדכשהואלפעמים,

החלק,הגבמשטחעלידיכפותשתיאתומניחה ,מאחוריומתגנבת

כברוהואפתאום,נדרכיםהשכמותשריריאיךמרגישה ,המשיי

אתמניחה ,ידיופרקיאתתופסתואניממנואותילנערמתכוון

תןיונתיק.רגעלוולוחשתוחמהערומהאחתכתףעלהימניתהלחי
 ,משהו,מביןשליבגובהכברוהואפעם.כמואותךלחבקלאמארגע

במטבחהקרבהאתהזה,הרגעיהחוםאתצריךהואגםאולימרגיש,

לעורמתחתרוקדיםהשריריםהגב,עםלעמודממשיך ,הניאוןבאור

העורלתוךלהיכנסרוצהכמעטנצמדת,ואניהידייםאתמרפים

מלוח,חם,הריח,אתשואפתגוף,בתוךגוף ,ממניחלקהיהשפעם

מהמגלשהמהנפילהשנשארההקטנההצלקתאתללקקלאמתאפקת
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וחרדלצהובהגבינהשלריחשנים.הרבהכךכללפני

אמאנומתנער,הואפתאוםואזצעיר.גוףבריחמתערבב

הגבבאמצענשיקהמדביקהואניאותי?למזמזכברגמרת

 .שלךהזקנהלאמאמשהוגםתכיןיאללהלו'ואומרת
אבאשלי.המשפחהתמונתחיתהזושבועיים,לפניעד

ללמודנוסעתאניבשבועפעםבנים.ושניאמא

מגיעההבייביסיטריתלהם.אומרתאניככהבאוניברסיטה.

טסהיבכה,לאשאוריכדימהביתחומקתואנילששברבע

תמידהשנייה,לקומהתמידהשנייה,לקומהעולהלרכבת,

שאףכדיושקיתגדולתיקלידיבמושבמניחהשמאל,בצד

שלי.רקשהואהיוםאתומתחילהיתיישב,לאאחד

כדיעשר'אחריקצתכללבדרךהביתה,מגיעהוכשהייתי

מנורתבסלוןדולקתחיתהחשד'לעוררלאלהגזים,לא

נעיםוהיהלעיניים,מכאיבלארך'באורהיפנית,הנייר

הראשאתקצתמריםהיהואודימקום,בכלהבלאגןלמרות

איךקצת,נרדמתיכנראהלייצ'ההייליואומרמהספה,

 .שלךבשיעורהיה
שכברהלחייםעלידמניחהלידו'מתיישבתהייתיואני

 .בסדרהיה •בסדרלוואומרתלדקורהתחילו
 .ליאומרהואהיוםמאוחרקצתהגעת

באמצעפתאוםעצרנווגםהיוםאיחרההרכבתעונה,'אניכן

אניהאמצעי'בקרוןבודדלתיקשייךמיחיפשוהדרך'
החוצה,מהלשוןבטבעיותמחליקהשקרבעיה.בלימשקרת

יודעתאנירקעליו.יודעתאנירקאבלהסלוןבאמצעתלוי

בגדיםישבידשהחזקתיהפלסטיקושבשקיתעכשיו'באהאנימאיפה
כדיהתגייסוהרשויותושכלריח,שוםיזהושלאכדישהחלפתי

האוניברסיטהוהנמלים,הרכבותרשותהזה,הגדולבשקרלילעזור

שלי.האשראיוכרטיסהדלקתחנותשלוחותיה,כלעל

אתמרגישההחולצה,לתוךידמכניסהקצת,אותומלטפתאניואז

אתהשנייההידעםמציירתהאצבע,עלאותומלפפתהחזה,שיער

 .לימתכווץוהלבהיוםבמשךשנוספוחריציםסופרתשלו'הגבהקו
כדיותוךקרהמאודדחוףמשהוכאילומהספה,קמהאניאחתובבת

אחדבמקוםומרגישהעמוק,נושמתאניהאמבטיה,לחדרהליכה

אחרת.לשוןטעםבפהמסויםמאוד

אורישלמחדרויראו'שלאכדילפינהמעברעצמיאתגוררתואני
מסתובביםיונתיק,אצללמסדרון'ומעברגחליליתמנורתמאירה

וכוכביםוקטנהגדולהדובהלכת,כוכבימעגליתבתנועההקירותעל

לאמבטיה,הדרךאתלימאירהכולההגלקסיההתקרה,עלנוצצים

עלהידאתומוליכההרגליים,אתמפשקתהקיר'עלנשענתואני
פנימה,עמוקאחתאצבעומכניסההרוכסן'אתפותחתהג'ינס,מכנסי

 .פרפרכמוורפרפהלשונוקצההגיעהלשםגם
וזורקתהבגדיםאתלאטמורידהלאמבטיה,נכנסתאניכךאחר

והמילהבוגדת.אשהעומדתמוליבראי'הכחול.הכביסהלסלאותם
עוליםהקיבהמיציכלאתמרגישהואניבחילה,ליגורמתבוגדתהזו

פותחתאניאחתבידוטונה.לחםפירוריהכיורלתוךמקיאהואני

מברשתאתמוצאתשאניעד'ומגששתישמעושלאכדיחזקמיםזרם

כשהמברשתמשחה.עליהשמהאניעצומותחציובעינייםהשיניים
אתמהריורקתואנישליהמברשתלאשזומרגישהאניבפה,כבר

הזורמים,למיםמתחתבמקלחת,הפה.אתושובשובשוטפתהמשחה,

~ 
~ -== ~, 
~ 

--

יוהלאשעתייםלפנישעדהמקומותכלעלהספוגאתמעבירהאני

 .יאטלוךיבהכמומתלטפים,מהם,החליקושבגדיםמקומותשלי.

אתלאטפותחעצומות,עיניהחדר'במרכזאותימעמידמישהו
 'יברכעלאיתהגולשמותני'מעלאותהמורידהחצאית,רוכסן

אתמתירהימנית,רגליאתומריםכתפועלאחתידלהניחלימורה

וראשזיפירגלי'כףמעלאותומחליקהסנדל'שלהחבליםקשר
נפערהכולפיו'אלנפערפיצובטים,עוקצים,מקום,בכלהמגולח

בכנפיהםבעדינותמכיםופרפריםמסוחררת,מרגישהוכשאניפיו'אל

אתופותחאותי'מייצבהואנופלת,כמעטואניאוזני'בתוךממש

המחשבותכלוכפתור'נשיקהונשיקהכפתורהחולצה,כפתורי

אחתדיויעלנקראובהן'לעשותמהידעתיולאבראשישהתערבלו
הפכתינעלם.אזעדעצמיעלשידעתימהכלרגעיםובאותםלאחת,

לעצמיקרובהיותרהייתיזאתועםמעורימגופי'רחוקהאחרת,אשה

פעם.אימשהייתי

דלתעלדופקאודיאתשומעתואניקרים,הופכיםהחמיםהמים

ואנים.יבפנזמןהמוןכבראתבסדר'אתלייצ'הושואלהאמבטיה

לובשתחזקות,מהירות,בתנועותמתנגבתהמים,אתמהרסוגרת

העייפים,בפניומסתכלתוכשאני .בעליאלאליוויוצאתישןחלוק

הזה,במקוםשכאן'יודעת,אנילבן'בצבעששזוריםזקנובזיפי
הקטנים,הפרטיםלהםמצטרפיםהאלה,רותיהקביןהזו'בדירה

רותיבזהמשעיניםמחדש,אותיובוניםטיטעלמלטלאבן'אבן

משקיעהקצת,עליונשענתואניאדומה,בייהוקעלכחולהקובייה

יואנסדקומרגישההקיראתבידיממששת 'ובצווארהראשאת

 •לשפץ.צריכיםנחנוא 'יאודלואומרת

 .חדרהתושבתבנות,ילשתואםאהכשו , 39תברמיכיעל
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הייווותויטהנמו
 #קולרש'חנה

~ 

אמא.אומרתלהרגיז.אסור.ןןןק'עדודהת ~
מהמצבאחדכלישמורשאלוהיםפצוע.שלה"הלב

לאלוהיםמשתחווההיאקומוניסטית,היאנכון'שלה.

היאשהיא.כמואותהלקבלצריךככה.שיהיהשלה.

עצמה.בכוחותוהכולממני.יותרבטחאינטליגנטית,מאוד

ביתאזבביתלחםהיהבקושיללמוד.ילדלשלוחכסףהיה"איפה

פנינים.-שלההידכתבאתלראותצריכהאתבראש?היהספר

הספרבביתפולניתשלטים,וקריאתמשמיעהלמדההיארוסית

לה.היויפותרגלייםואיזהבכלל.לדברמהאיןיידישועלהיסודי'

שליבימיםבמיני'שכולםהיוםלאוזהקצרותחצאיותלבשהתמיד

קולנוע.שחקניתלהיותרצתהככה.להתלבשכדיאומץצריךהיה

המצחשמעלכךאותוסירקההיאוג'ינג'י.מסולסלהיהשלההשיער

עלגולשוהשארצבשריוןעשויבמסוקרןמהודקגבוהגלהיה

יפות,רגלייםשישאפילובינינו'אבלהייוורת.ריטהכמוהעורף.

לילדים".אמאחיתההריהיאלהתלבש?ככהצריך

בצבאחיילעםמהביתכשברחהזלדק'עחיתהעשרהששבת

אחרנשים.סוחרשהואחשבוכיחופהלהםלערוךרצולאהפולני.

בתורתוודבקרעהלתרבותשיצארבשלבןדווקאשהואהסתברכך

חמישהלההיוכברושבעעשריםבגילאותם.השיאומרקס.של

ילדים.

ידעהולאיודעתלאאנרגטית.לאמאודאבלאינטילגנטיתהיא"כן

פעםראיתבחולצה?כפתורלתפורהבעיהמההחיים.עםלהסתדר

אתלעצמהגוזרתהיארגעעודביד?מספרייםמחזיקההיאאיך

לשטוףמהכלל.יוצאכותבתהיאהעם'ל'קולרצנזיותאבלהאצבעות.

כל-ולצעוקהסופרסללידשעותלעמודאבללה,קשההרצפהאת

קשהלההיההילדיםאתגםיכולה.היאזה-היוקרעולהבוקר

רעבים."-בביתוהילדיםבצבאהיהבעלהלפרנס.

איתם?"עשתההיאמה"אזשואלת,אני"אמא",

 ...חשובלאאי ...היוושנייםלסבתאלכפרשלחההיא"שלושה
 11 •אחדאףלשפוטאסור

יתומים?"לביתאותםשלחההיאמה,"אזלוחצת,קצתאני"אמא",

איזהיודעתאתיתומים.ביתפתאוםמהמדברת,אתשטויות"איזה

והיאמקצועישאשהשלכלהיוםכמושזהחושבתאתמההיה?מצב

להסתדרידעהלאהיאמזהוחוץמהבעל?לגרושלחכותצריכהלא

החיים".עם

ילדים?"איןלזלדק'עלמהלילדים?קרהמה"אז

מלחמה."שחיתהיודעתלאשאת"כאילו

בחצר .ברחוהםאבלערביםשםגרולפניהבחליסה.גרהזלדק'ע

זורמים.מיםללאכיסאוביתעבותתאנהעץברווזים,ברינתהבית

בחצר.החתוליםובמיטה,הביתבתוךוילדיההכלבהפושיק

ביחד?"וחתולים"כלביםשואלת,אניזה?""מה

הקומוניסטים."אצלזה"ככההדודה,ליעונה ,"ןכ"

יפהחיפהכמה"תראיהדודה,ליאומרתלכרמל",ניסע"היום

מלמעלה."

הדודהאותימלמדתבאוטובוסבשבת.גםאוטובוסיםנוסעיםבחיפה

אהבה:שיר

פירןנעליאביידעלאמיר

פאראגאטפוןביידעזיינעןמיר

נעמעןמירוועסטדואזצומירזעגכאר

 *.יארדדייצוויאדיראיךוועלווארטןדאן

ואחרלחודשורהכלאחריה.ואנישורהשרההיאנפלא.קוללדודה

שלהשהפהרואיםלאשרה,כשזלדק'עאחת.בבתהשירכלכך

שאלוהיםכאילו .האוזןכלפימשוכהשלההשמאליתהלחיכלעקום.

ממלאכתוושבתאחדלכיווןמחוספסתבמגבתהפניםאתלהניגב

הקורדרויקווי .קורדרויכריפודמקומטותלחייההתנועה.באמצע

באלוהיםמאמינהלאהדודהאבל .לתמידהאוזןלידגסבתפרגריםמאו
כשברחהבהשפגעורסיסיםשלתוצאההואהזההגסוהתפר

ספסלעליושבותאנחנוהכרמלעלמהאוקראינים.אומהגרמנים

באופק,ארניותכחול'יםהמפרץ.עלומסתכלותפנורמהברחוב

מחליסההזיקוק.בתישלה"לבניות"ימיןומצדמושבתים,עגורנים

שנתיים.שנהלךאחכהאז Iשתיקחניתגידרקמשמים.לזוזהונועדנבאהבה,נשחקהבה*
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הזה.היופיאתרואיםלא

כרמל.ביומןבכנסת,נואםגוריוןבןאתראינובקולנוע,אמש,

כולם.שלחברהואכיאוהבת,היאסטליןאתקללה.סיננהזלדק'ע

לבריתאותהשולחתשהמפלגהלימספרתגםהיאהספסלעל

אמאאיךראתההיא ,מתושלושהשלה.הילדיםאתלחפשהמועצות

"ידידותחיים.אוליהגדוליםשני .הבורלכיווןאיתםהולכתשלה

יצמידוהםלמוסקבה,כשתגיענדיבה.מאודהמועצות-ישראל"ברית

עללהתחקותתנסהוהיאנולדהשבהלעיירהאותהשיקחמלווהלה

אנחנוכךאחראותה.יזכוראולי ,הבכורנחומק'ה,עקבותיהם.

'לאורךאתלילקנותרוצהוהדודההמפלגהלביתלהדריורדותשוב

לאהואאומרת.היא ,יפה"הואכמה"תראי .פןאלכסנדרשלהדרך'

בוחרתאניאזמפא"י.מצביעולאזקןגםהואלי.חושבתאנייפה.

שכללישכשיהיהאזידעתילאוהכוכבים.קופרניקוסעלספר

 .אותואחזירלאולעולםפןאלכסנדרשלהספראתבהשאלהאקח
התסרוקת.אתלעצמהמתקנתזלדק'עבמטבח,בבית, ,כךאחר

 .הקודקודעלבצמהאותואוספתוהיאכתוםצבועשלההשיערעכשיו
ושורפתאצבעותיהעלמגלגלתהיאהמסרקעלשנשרהשיעראת

שלבמטבחהריחכמובמטבח,מתפשטחרוכותנוצותריחבמאפרה.

סירוקכדיתוךמחליא.עוף.מכשירהכשהיאשישיביוםאמא

לפניאחרבעלהיהשלישלאמאאגבכבדרךמספרתהיאושרפה

צעיריותרקצתהיההוא .אותואהבהמאודשלך"אמאהמלחמה.

נכון','לאאמרה.מבית"ר."היההואכיאותואהבתילאאניממנה.

שליאבאלהיות.יכוללא'זהבי.פושטהמחליאוהריחחושבתאני

שלנורקהיא .ואותיאותואוהבתאמאלאמא.והיחידהאחדהוא

אחר'.אחדאףשלולא

שוםהפניםעללהראיתיולאאמאעלהסתכלתיהביתה.חזרתי

דבר.

שואלת.היאהיה?""איך

"בסדר."

ראית?""מה

הים.""את

עוד?""מה

אהבה."שיראותילימדה"היא

"אמרההחיים,אתלנהליודעתלאאבלרומנטית.חיתהתמיד"היא

חצאית.לתקןורצהאמא,

הנשיםעםלצמתיםולצאתבאלוהיםמאמינהלאזלדעהיוםגם

מהביטוחהמטפלתשלהפרבוסלביהכומרכוח.להאיןכברבשחור

היאליידיש.בתרגוםוהישנההחדשההבריתאתלההביאהלאומי

"ישלשוחח.להנעיםמאודהכומרועםלפעםמפעםבתנ"ךקוראת

בתמונות.נשארוילדיהאומרת.היאלי"מקשיבוהואבפניםאורלו

הכלבעםהיהודייההזקנהאתסובלתלאהדודה,שלהשכנהחדיג'ה,

לאחרבדיוקהדלתלידלהמשתיןאותו.הורגתחיתההצווחני.

אבלהכלבאחרימנקהתמידהיהודייה ,נכוןהרצפה.אתששטפה

כלגםהיהודייהלסחבה.המתלווההכלורשובלאתשונאתהיא

הוא,אוהיאחשובמהכלבה".זאתכלבלא"זהאותהמתקנתהזמן

ועודמשותףבביתכלביםצריךמהבשבילהבלטות.אתאוכלשתן

כילמשטרהשקראהזוהיאחדיג'המעלית?בלירביעיתבקומה

יוםקולותבקוליפועלתוהטלווזיהימיםשבועכברמייללהכלב

 • .בסדרלאמשהוולילה.
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הכאוסרוחשהעקבלנעלימתחת
לוריאציפורה

בן-דודיערהשלהקולז'דותועבעל
ליזה"המונההתערוכהבעקבות

ציוניב"ביתאלי"כתיימח
 2003אוק'-נוב'אמריקה",

בן-דודיערהשלהקולז'דותוב [!]
המאוכלסדחוס,עולםמציגות
שכאילויום-יום,בחפצי

קופסאותנעליים,ה.יילתחורועינ
חרקים,משקפיים,מגירות,נים,יסרד

מוצאיםנוצצות,קריסטלתווכוסםישלד
עולםבתוךסוריאליסטיתבסמיכותעצמם

החפציםואלימות.וןיפריסממנוויר
מתמלאים ,תבוניעולפורקיםםיכרומה

מתנועעיםותופחים,תיתיתזזהיבאנרג

שאנודומה .הצופהלעיניםיתוומתעו
מבעבע,תת-מודעשהואאיזהלומםימצוי
נפרשוהואמסכיואתלרגעהשילאשר

האבסורדיים.וחברי~עלוניניעל
מתגליםהחפציםביןשנוצרותותויכיבסמ

 33X49, 2003"פתוח-סגור-פתוח",בן-דודיערהמשקפיים,פואטיים:םיקשרםקילפר

ועינייםםיעפעפימגדלת,תוכיכז
מטאפורית-פיוטית.רשתיוצריםואלהפקוחות),אועצומותת,רוסת(מו

למבטגםפתחבשמשהמובהק,סוריאליסטינטמאלאיההעיןשזכריו

 34X24, 2003 ,"תועקב"דוד-בןהריע

העולםעלמושלךאשרהפנימי'
החיצוני.האובייקטיבי

מעיןנוצריםהדימוייםממקבציבאחדים

לקריאהנשאבוהצופהסיפורים","מיני
פניעלהמפוזריםשוניםבמוקדיםעלילתית

נפרשאסתטי-אבסטרקטיעולםלאהמצע.
מקוטע,מרצד'עולםאםכי ,כןאם ,בפנינו
מוזר'הומורמקריןלפעמיםקצבי'

יאמצוהפוסטמודרניה"קליפי"שהאקלים
חיקו.אלנקלהעל

בן-דודיערהשללקולז'יםהגלםחומרי
פרסומתמעלוניממגזינים,נלקחים
הנגזריםבדימוייםמדוברוכיו"ב.צבעוניים

משובחים,כרומומדפיממש>(בפועל
וסוציולוגית,חזותיתהמזוהים,ממקורות

למצואאיןכמעטחומרי.שפעשלעולםעם
החדשותבאלולאבוודאי-עבודותיהבין

פיסותשלה"ענייה"לאמנותאזכורים-
הקולז'עבודותהתאפיינושבהן ,העיתון

הקולז'אבותוברק,פיקאסושלהראשונות
המודרני.

האמניתשללעבודותיהמיתוסףזהבאופן
מאיזהנלקחוכינדמהשלרגעיםהמלוטשים,התצלומיםרובד:עוד
כאמירהומתפקדים ,אירוניעצמיביטוללכללמובאים ,הוליוודיסרט

שממנוהצרכניהתרבותיהמרחבעלומלגלגתמהאתיתביקורתית,
רוחשיםהמחויטתוהחליפההאלגנטיותהעקבלנעלימתחתהופקעו.
והטירוף.האבסורדהכאוס,

החזותיותהעבודותביןקשרחולייתבונההקולז'יםשלהמטאפוריהאופי
לילי'חיוג(ספריה:כמשוררתהנמשךפועלהלביןבן-דודיערהשל
p ,'מוצאנקודתהמהווההקונקרטית,הסצנההמתנות>.מחדרשיריםולז

חזותיים-לדימוייםהקולז'בעבודותנוצקתמשיריה,מאודלרבים
קונקרטיים.

יערהמצטרפתחזותית,וכאמניתכמשוררתהפנים,כפולבתפקודה
הדוגמאותביןזו.בכפילותהמאופיינותאמניותשלשורהאלבן-דוד

נגר'זיגלי-דנהוגר-פליישמןיינמריםאסתר'חיהאתאזכירהבולטות
אחרת,במסגרתוזלדה.גולדברגכלאהדמויות-אם-הרחוקובעבר

הנוכחויותאתלבדוקרבענייןיש ,זורשימהשלמהיקפההחורגת
אכןהםאם-הנטוויםהפנימייםהקשריםואתהאלההפניםכפולות
 •השונים.עשייתןתחומיבין-נטווים
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אותיהרגיזהו,ציריהודיתלמה

תסריטפיעלאהבתי""הירושימה,רנהאלןשלהראשוןסרטויצא-1959ב
הקולנועבדיעלהקרנתועםסובלת).לאשאני(קולנועניתדיראסמררגטשל

האינטלקטואליםהאנינה,הביקורתלתהילותהסרטזכהומזרח,מערב ,העולמי
מתפתחתשנמחתה,הירושימהתצלומירקעעלהטעם.טוביוהצופיםלמיניהם

השיקבעלתהצרפתייהריבהעימנואלהביןאפשריתובלתימעודנתאהבה
למעלהקצתעברוכולהונגסקי.הירושימהמבוגריצעיריפניארכיטקטלבין

מעוצמותיהנבהלהכשהאנושותהאפוקליפטיתההשמדהמאזשניםמעשר
אלוהיות.הכמעטהמצמיתות

ומבוימתמצולמתטרקלינית,כתחרהדקהחיתההבין-גזעית,הרגישה,האהבה
"הירושימה,הפךמהרהעדהנודע.הגאליבנוסחאמנותיתבהתיפייפות

הקולנוע.בתולדותמופתלסרטאהבתי"
ניצניתצעירה ,אניוגםהרוסים.היומהסרטשהסתייגוהיחידיםהמבקרים

שהואמצבהכללית,ההתפעלותלשטףמחוץניצבתיבאהבה.מאוהבתועדיין
-חברתילמיאבוי-אניוגםהסובייטיםגםותובעני.קשהמאודכידוע
פרטיתאהבהלביןמתועדתהמוניתהשמדהביןהתמטיתהסמיכותאתראינו

ישמוסרית.לומרשלארגשית,קהותעלהמעידטעם,סרכחיבורמתחנחנת
להשוותאפשראילהשוות.ניתןכולםביןלאאבלאנושייםסבלותהרבה
דגניממנושנמנעומורעבילדעםבזימבאבווהכפןמוכהשחורילדשלרעב

אולייל.דשלברעבמדוברהמקריםשבשנילמרותקלוג'ס,שלהבוקר
פורענותלעמתהמסוגלותובפסיכולוגיהבתרבותדפוקמשהובכלל

העז,שהסרטזהאיךהיחיד.שלאניןדכדוךכנגדמיליוניםשלקולקטיבית
העז.הואאיך

זועמתאניהכלהעללאעדותי.להרחיקבאהאהבתי""הירושימה,העלאת
 ,ביותרעליוהאהובהמוכשרתהמאודהסופרתקציריהודיתהבת.עלאלא

 .זולשטותראתהמה
חולתוהיאהתילגדרמאחוריהעומדתהשיערגזוזתהילדההיאפונקאנה

היפההילדהנצרבהכךהמשרפה.תבואשלאחריוהאחרוןהתצלוםזהוטיפוס.
בתודעהחייכניותהקצתהעמוקותוהעינייםהשחורותהמחלפותבעלת

ולאאמהכלפישחשההניכורבזכותאינהנצחיותההעולם.שלהקולקטיבית
בשלאלאשנקטם,הספרותיכשרונהבשללאואפילולאביהאהבתהבזכות
אהבותיההילדותית,רגישותהשלמטה.הקלגסיםצעדימפניהגדולההאימה

קדושה,לאההזדהות.יכולתאתומעצימותאלינואותהמקרבותוחולשותיה,
קידושלארוח,אמיצתלאבחירה,מתוךנעקדתלאמרטירית,לאצדקת,לא

רבילאהיאכלל.להזדהותמסוגליםאיננובתולדותינואלהכלשעם-השם
תוקף"."ונתנהבעלממגנצאאמנון
היאבחיים,היפיםהדבריםואתובניםקולנועשאוהבת ,כמונוילדונתהיא

היאראויים.שאנולאהנה.לבואהקדימושהורינורק ,קיצנווקיצהכמונו
ואת-אותהמכיריםשאנומפניהמיליונים,ששתשלהמקודשהאיקונין

איתה?להתכתבהמטופחהייקימהכרמלריביבחרהאפואלמהלא.המיליונים
זה.שלעמדותיואינןזהשלעמדותיו ,והמחברהגיבורבזיהוילחטואלנואל

זו.שלבמעשיהאשמהאינהוזוקצירשלהתנהלותהאינהריבישלהתנהלותה
ביןהיסודהבחנתלפנינולרומן.רלוונטיתאינהכללקצירשלהאוטוביוגפיה

לצורךאבלהמחברת.שלהאסתטיותבחירותיהלביןובחירותיההמספרת
כמו-"לפזול"חייבתהסופרתהאירוניה.כאןלהתקייםחייבתזוהבחנה

אבלרוחה.פרישהיאמישלואמירותיההתנהגותהלעבר-היווניםשהתכוונו
שלךהקשרבגללבךמקנאהממשאני"לפעמיםאירוניה.קציראצלאין

 ,מותרכמובןלריבי ) 69(עמ'לשווא"היהשלא"סבלך ;) 44(עמ'שלך"לאבא
 .אסורלקציראבל
הכשלעלהצביעלאשקראתי,ככלמהם,שאישקצפייצאהמבקריםעלגם

 •ולאנה?לריבימהמתחילה.אניהבהשלהזההמוסרי

אורייןיהודית

ןןוו Lilףן JYJ)ט(~ךןיי

אלחבימים

אורלראותעומר

כמזרזן-הרומן

-פוחצ'בסקינחמהשלספרה
נפ"ש

פוחצ'בסקינחמה

במדרון

ארצישראלירומן

חערח

שיריומתרגםשםנשמטנחמניעיריתשלבמאמרה 284גליון

הקיבוץהוצאתשפה,סורגמתוךזנדבנקשמעוןצלאן:פולשל
 • 1999קריאהסימןספריהמאוחד

המערכת

11י 9lנ~ 1d ש
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Jn רורזז§~
מירוןכרמית

קושניר,טוניעיבוד:הירושלמי,החאןתיאטרוןקווניי,פיירמאת"האשליה"
תלבושות:תורן,רוניתפאורה:ויזלטיר,מאירעברית:יזרעאלי,יוסיבימוי:
ברדנשוילייוסףמוסיקה:קרנפינו,עפרה

פעםשאף ,-17ההמאהשלהצרפתיםהמחזאיםגדולקווניי,פיירשלהיצירה
המחזאישלעיבודחינההחאן'בימתעלעתהוהמועליתבארץ'הוצגלא

הנושאבלשית.כמעטהפתעהבתוכהמכילהוהיאקושנירטוניהאמריקאי

לבנו'אבביןהקשיםהיחסיםאתמתאר-היחידלאאך-המחזהשלהעיקרי
חיפושים,שלרבותשניםלאחראביו.עםמריבהבשלהביתמןברחאשר
האבהבן.מחיירבותסצנותבאובמעלהאשרמכשף,למערתהאבמגיע

אהבהאחרבחיפושהמשוטטבנומעלליאתולהביןלהאמיןמתקשההדואג
וקושרתיאטרוןבתוךתיאטרוןמציגקווניישלהמחזהאביו.בביתמצאשלא
אשליותיוהאדם,גורלשלהקיומיתהשאלהעםהבמהעלהמוצגתהאשליהאת

 .לחייומשמעותלמצואורצונו
הצפותבבעיותומשתתףבנומחייבתמונותהצופהבאבמתבונןהצופיםקהל

הבמה,עללהצגתםהחייםביןבקשרהנוגעהמחזה,שלהעלילתיתמהמורכבות
וקיומיתאנושיתמשמעותהמחפש Iהבמאייזרעאלי'יוסיבאשליה.באחת:

 (ו:
(f:\ 

.==: 

~1 ~ 

ואשליהמציאות

מריםתרגום:נתיב,ניסןשללמשחקסטודיוגורקי,מקסיםמאת"בשפל"
קרליךילבהותלבושות:תפאורהנאמן,(בבי)יצחקבימוי:יחיל,

 1הביזיוןטעמו;טעמתיהרעב,בו;רעדתיאניהחורף,בו;גדלתיאני"העוני'

אקיאנהואנישתיתימכ;סההחרפה,בו.לקיתיאני Iהד~יכשאתיו;אני
כגופרית."ויבעררגליכםאתירפשהסבלותכלשל'זהוקיאלפניכם;

הרגו)ויקטורהצוחק,האדם(נאום

וכוחועוצמתועלותמה,תוההונפעם,נדהםהיכן"בשפל",בהצגהבצפותך
לעשותשהשכילוהנאההמלאכהועלשנה,-100כלפנישנכתבהמחזה,של

בצוותא.והאינטימיתהקטנההבמהעלהצעיריםהתלמידים
 1בדןהאוהיאוש, Iהמודרניהניכורשבשורתלעובדה,מודעגםאתה Iואזי

גורקימקסיםבידיונכתבונאמרוכבראלהכל-והה;מלסיותהאבסורד
לביןגורקישלהמחזהביןעקרוניהבדלגםישאולםלכן.קודםשניםעשרות
האבסורדכותיבשלהתקווהוחוסרשהייסוריםבשעההמודרניות:היאושתורות

דרישלהאנושיתהדרמהנובעת-ובמקוםבזמןתלושיםחינםלמיניהם
היסטורייםבתנאיםהנתונהממשית,סיטואציהמתוך"בשפל"במחזההתופת

המקרים.בשנישונהמכךהנובעהמסרגםלכן,וידועים.מוכריםוחברתיים
עדייןהאינסופיים,והייסוריםהאלימותהמשווע,העוניאףעל Iגורקיאצל

התנאיםאתלשנות Iאולי fניתןהרחוקבעתידכי Iכלשהיתקווהמהבהבת
הצארית,רוסיהשלונדכאיםחלכאיםשלדוברם Iגורקימקסיםהאיומים.

מגורלםלהצילםשואףוהואלבואלקרוביםהםהמיוסרים:רוחוילדיאתאוהב
המר.

ללאנעשוהמורכביםהבימתייםוהמצביםהדמויותעיצוב"בשפל",במחזה
העלילה,תבניתידיעלאלא Iבימינוכמקובלמדהימים,פירוטכנייםאמצעים

שלהסטודיוששחקניוהחברתייםהאנושייםהמצביםוהקצנתהדמויותגילום
פתורה:הבלתיהשאלהעםלהתמודדהשכילו Iהצעירגילםאףעלנתיב,ניסן
בינםותוהיםאלה,גהינוםלייסוריזה,אפשריבלתילמצבנקלעוהםכיצד
 1המסךנטולתהבמההתופת.מןמילוטפתחיתגלהוכיצדמתיעצמם,לבין

-לכאןהנכנסכלכאילוללכת",לאן"איןשלמחנקהרגשתבצופהמעוררת
צ.דמכלעליוהסוגריםהאפוריםהקירותמביןלהימלטיוכללאלעולם
הפתיעהנתיב)ניסןשלבסטודיו(שנהג'הצעיריםהסטודנטיםשלהמשחקרמת

נכאיםאווירתליצורהשכיל Iנאמן(בבי)יצחקהבמאיובכשדונה.בבגרותה
במעוןמשכנעיםלהומלסיםהצעיריםהשחקניםאתולהפוךהבמהעלאמינה

 1גרסינטעחיימיס,עדינהקוסטילוב,מיכאלבמשחק:הצטיינוהזה.התופתי

לוקא.החכםהנודדשלהמצויןבתפקידפרדוושיאבשלוםליאור

"חאשליח" ,עינייוסי

זו,אמנותשלהאמיתיתהמהותאתהקהל·בפנילחשוףהשכילבתיאטרון,
(תפאורהציורברנדשוילי),(יוסףמוסיקהספרות,רבים:יצירהשטחיהכוללת

כוראוגרפיהקרנפינו),(עפרהמרהיבותתלבושותתורן),רונישלסוגסטיבית

וטעםערךכלאיןשבלעדיו Iהשחקןוחשוב:חביבואחרוןכלטוב),(מרינה
לעיל.שצוינוהאמנותייםלנתונים
עינייוסי(האב),פרידלנדריהויכין(המכשף),רוןנירבמשחקם:הצטיינו
שלה.והמשרתתהאהובה,האצילה Iנוטרולילאןבורנשטייןורותי(הבן),
להצלחתשואפתשאינהמעניינת,בהצגהולצפותלירושליםלעלותכדאי

 •הפרסומת.אוהרייטינג
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