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יהודירופא-ציפקיןימיו.שלברבה"מפראית,פריחהאפלפלר:אחרן
הקומוניסטיתברוסיהבדרגתושהורדעמ' 199 , 2004כתרהוצאת

הבריח-לארה"בבנוהגירתעלכעונשעלחזקהקיבלוועמליהגדהאחים
ב-באנגליהשנדפסספרואתלמערבשלמבצרםששימשבקופטים,מקום

ספריםבחנות-2001בונתגלה 11987הפורעיםמפניאליושנמלטויהודים
זונטאג,סוזאןידיעלמשומשיםמשמשיםשבווהקברים-11835ב

בהוצאתולספרמבואשהקדימהבבדידותהחייםלרגל.עלייהמקום
המחודשת.הקיוםמאבקיהפסגה,על

הקשראתמעצימיםוההישרדות,

לנאהבים.הופכיםוהםביניהם

ערכו:כמזרזן.פוחצ'בסקי,נחמה

יניבועצמוןעשחאלאורח
 ' 77'עתרןספריהוצאת(פוחצ'בסקי),

עמ' 236 , 2004

שנכתבהראשוןהארצישראליהרומן
ניניהבידילדפוס(הובאאשהבידי
המחברת).של

הוצאתלימים,מעבררזניצקי:פרץ
עמ' 64 , 2004 ' 77'עתרןספרי

שנותעשרות"לאחרראשון.ספר
אילםהפכתיאלמתי;לפתע / 1דיבור
שתחילתהעתיקת-יומין;לשפה

 /האם.שפתחיתהשלאאףבחיק;בחיירציחותשתישקבורצקי:יוזף
עברושלאהמילים;נאמרובהשפההוצאתלוי,ופנהמאנגלית:הכילופ,ם

לשפה;אילם /--- /שפתיים.דלאתעמ' 160 , 2004כנרת
וחידודיהמהדהדים;שדקדוקיהשהיגרלספרות,פרופסור

חבויים;שסודותיה /מצמררים,(כשקבורצקילקנדהמצ'כוסלובקיה
עמ'('אילמות',צעקתה"ואילמותהסיפוריהואהתמחותוותחוםעצמו>

 ,) 61החקירהמיומנויותאתבוחןבלשים,

בובקולג'המתרחשרצחבמקרהשלו
מלמד.הוא

ההישרדות,קשיירקעעל
יהודיםמשורריםישריכוכב:בסימןהאיוםשלובצלוההתפרנסות,

בחרמשוררים; 100העולם,בספרותהטרום-מדינה,בימיהערבי,
עקר-הוצאתיעוז-קסט,איתמרוערך:נפשבחיבוטיהדמויותמתייסרות

עמ' 288 , 2003פסיפסואףמוסריים,אידיאולוגיים,

משוריםשלמיצירותיהםאנתולוגיה Iפוחצ'בסקישלגיבורהארוטיים.
שכתבויהודי'ממוצאאויהודים,נשמהבעלחקלאיהואזלצברג,חיים

וחמישיםבמאתייםשונותבלשונותה, w ~הנרגנתאשתו ,ולצדויתרה,
יוסףהיינה,היינריךהאחרונות.השניםהאידיאלי-הצעירהמשפחתוקרובת
אלן Iלאסקר-שילראלזה Iברודסקידמויותשלגלריהועודמלכהסטית

 1כהןנרדלאודיהאורייןגינסברג,שלחיהתמונההמצייריםואירועים

רביםועוד Iמאנגראיציק Iצלאןפולההתיישבות.ראשית
פיעלערוכההאנתולוגיהאחרים.
שלקצרותביורגפיותוכוללתנושאים,

בה.המשתתפיםהמשוררים

שוהם.שמועידפניות,חסרבפיכחוןמצבם

סיכוי-הכולאףעל-להם
העטיפה),(גב ,,להישרדות

t?1=' r~ 
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הוצאתמכאן,אחרמצאלחח:סלמאן
עמ' 70 , 2004שירחעובר;עם

שלהראשוןספרו .שישישיריםספר
-- ,,בעברית.הנכתבמצאלחהמאןסל

עוריאתלמדתי;גםהשנים,ובמשך-

לנחשהייתיכמו /.מעלילהשיל
כךלנייר.;מספרייםביןשנשבה;
נגזרותבמיליםגורלי /נחתם

לשוןעםהמכאוב.משורשי;
ערבית-/האחת,לשתיים.מתפצלת;

-עברית /השנייה,לע.רוב.אמאזכר
'מזל 112(עמ'לאהוב" iחורףבליל

עקרב'),

הוצאתההז.בנהרעירוםחן:איילת
עמ' 87 , 2004 ' 77'עתרןספרי

שמיכותעטוף /"אושר.ראשון.ספר

עד;יערותמכוסה /וכבדותישנות

רחוקיםשיריםובעומקם;ירוקים;

נוודואני /התוף;עורעלמרקדים
בפניהםלצפות/מרחוק;שהגיעלאה
 ,) 36(עמ'אנשים"של

 .,,...,..m;ח

 .. ;. ..כמדודן

פרים /זברלר-אלרתמןאירו:דרור
 247 , 2003כרמלהוצאתאבי,ב·תל
עמ'

שלבשירתםהמודרניתהעירעיצוב

פרחיבספריהםאלתרמןונתןבודלו
 .) 1938 (בתזז:זווכבים ) 1857 (הרע

המודרנילכרךמטאפורהשהיאהעיר
בבחינתשהיאוהעיר Iבודלואצל

הלאומילאתוסמיתוסליצורניסיון

אלתרמן.אצל

וגעגוע,מרחקגורל:חייםיונתן
ירושליםצור-אותאור-שלם,הוצאת

עמ' 71 , 2004

מתוךנפתח;כמוקם;אתה"לבוקר
כסףשטרכמו /ג~ו:נ~לשלםארנק;
מעט;וקרועבקצותיו;מקופלמהוה;
 ,) 48(עמ'קם"אתהלבוקר

ש

שיריהזא,תהערגהאביאל:אילנהישראל,ארץשירתברזל:חלל
 , 2004פועליםספריתהוצאתאהבה,צביאזרי ,נבראיאקספרסיוניזםבארן.בבארןקיץציפקין:לאוניו

עמ' 63ירגנרב,גיצחקלמרן,תתמיהזשהזם,הוצאתמדקרן,רינהמרוסית:
אלנחשפותפניניםהזה;הקול"בחוםפועליםספריתוביקורת,פואטיקהעמ' 176 , 2004לספרותמחברות
אדוותעלמתרווחתהמנוחה;ואזיום;עמ' 734 , 2004הוצאתאדריכל,יזרעאלי:בועזעםיהודיהשם,עלוםהמספר
השמשבהיריםברחובות /המים;ארץבשירתנבואיאקספרסיוניזםקריאה,סימןספריהמאוחרהקיבוץולאנטישמיותלדוסטויבסקיאובססיה

מבקשתאינהפורח;ענףמפגינה"תולדותמתוךשישיהכרך-ישראל 134 , 2004השחורההכבשהסררתשהותםאתבפרוטרוטמתעד Iשלו
 ,) 17(עמ'פורחת"פשוטמטעם,אישורימינו"ועדציוןמחיבתהעבריתהשירהעמ'ואשתודוסטויבסקישלבגרמניה

וסגנונהשעניינהלשירהמוקדשגיבורייזרעאלי.בועזשלהשלישיספרוסיפורואהבתם.קשייהםאתהצעירה,
שלושתאצלהנבואיתהשליחותלתבונה"מעברמוצאיםסיפוריוהמספרשעורךמסעהואהמסגרת
ומתתיהולמדןאצ"ג,-המשורריםעללדווחהיכולתאת---ולייאוש Iנגרדלניאלדוסטויבסקיבעקבות
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בירשטייןיוסל
ו 2004-1920

~ 

:1 
חלומותשני

 ) 2003 ,""חלומותהסדרה(מתוך

N התקהלות.ורואהברחובמתהלךני
קורה.מהשם,שנמצאשוטרשואלאני

מת.מישהודבר.שוםלי:משיבהשוטר

 !דבר?שוםוזהמתמישהומתפלא.אני
השוטרלפנישתשירמפורסמת,זמרתשלרוחמזמיןאני

 •דברשוםלאזהמת,שכשמישהו:,דעאזהנפלא.בקולה
מתרשם.לאהשוטראבל ,מאודיפהשרההזמרת

ותתרשםהשוטרלידשתשברגילה,אשהשלרוחמזמיןאני

יתרשם.הואואףהשוטריושפעאוליהזמרת.שלמהזימרה

שניהםאבלשרה,הזמרתזה.לידזהישוביםוהאשההשוטר

מתרשמים.לא

הזמרתגםומתרחקים.הגבאתמפניםזרועות,משלביםהם

המתרחק:גבםלע.ברוקוראעומדואנינעלמת.

 •משהו!זהמתכשמישהו

N לכריכת-שחייהיותרשדומהגדוללבורמתקרבני
שצועקאישעומדממנירחוקלאנחפרה.עתהשזה

קבר!לאזהאלי:
 .שמואתשכחתיבחלוםאבל ,לימף:פרהאיש
ברינת-שחייה.זאתואומר:מוסףהוא

לשחות.לכאן.באתיולכןיודע,שאנילומשיבאני

אומר.הואיבש,הכולמים,איןעדייןאבל

 .הבורלדופןאותווהצמדתיהתרמילאתמעליהורדתי
בגדי-ים.ושנימגבותשתיתוכנו:גםונרטבנרטב,התרמיל

שעודידעתלאלשחות.אי-אפשרעדייןאבללי:אומרהאיש

מים?אין

ידעתי.לא ,אומראניזה,את

 •טעיתי?שכל-כךאפשראיךמשתאה: ,לעמודנשארואני

קיננגוטוריונתןצילום:בירשטיין'יוסל
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1 : 

ניושטייזיוסל

שמחלילה

N פעםבני-אדם.לשעשעידעשליבא
עליים,בסוחר .אחדעשירשימחהוא
שותףהייתישבע,בןילד ,ואבי

למעשה.

גנב.שהואעליואמראבא.אתאזהעליבהסוחר

אםעורשאריותממנויגנובשאבאספקלוהיהלא

 •בביתוהגזירהמלאכתאתיבצעשאבאודרשהסחורה,אתאצלנוישאיר
אחת.עורפיסתאפילולותחסרשלאלהשגיחיוכלכך

המגפיים,אתשיגזורבשעהאיתר.אותיולקחהסוחרשללביתואבאהלךאחדסתוויבערב
 .הסוחרשללידיואותהואמסורשנפלה,עורפיסתכלארים ,לשולחןמתחתאניאשב
'אדוןתפילתשלבניגוןהעור!'הנה ,סוחר'אדוןבהכרזהמלאכתיאתשאלווההציעאבא

שעות,חמשאוארבעלגזורעליוהיהונמנום.עייפותונגדטובהסגולה .'ךל~אשרעולם
חצות.לפנייסייםולא

כדאינכנסיםשאנחנושלפניסברואבא ,חושךהיהכברהסוחרשלביתולחצרכשהגענו

שלבבתיםלאגםחדרי-שירותים,שלנובעיירההיולאעודההםבימיםלהשתין.לשנינו

לאמההסוחר.אתיביךוגםזמןיגזולזההעבודה,בזמןלהשתיןאצטרךאםעשירים.
רטובאצאשלאכדיהרוח,נגדאשתיןשלאאותיוכיווןנאנח,פרנסה,למעןעושים

מהפעולה.

העורפיסותאתאסףהסוחראבא.שלכדבריועשיתיהסוחרשלבביתולשולחןמתחת

עולם'.'אדוןשלהניגוןמןולאסוחר''אדוןהמיליםמןלאהתרשםולאקשבסל
סוחר''אדוןהמיליםאתהחלפתיאירדם,מעטשעודוהרגשתילהתעייף,כשהתחלתי

קצת.צחקהאשתוגםצחק.והסוחרעכבר''קפוץבמשחק

לעיירהסמוךביעראותםרצחוהגרמניםלטרבלינקה.בדרכםלמוותנורווהסוחראבא

במלכודןחייתיוכברעשרים,בןהייתיואניחמישים,כבןאבאהיהבמותו~זריץ'.

מהלראותהחוצה,הבוקריצאתיבירושלים.וחישמונים,בןאניהיוםשבאוסטרליה.
שמח.לילהמאותוזיכרונותפירוריוללקטבעירקורה

זקןפגשתיברחובפה.וגםפהגםעצמיאלדיברתיבאוטובוס.נסעתיברגל.הלכתי
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סלולריים.מטלפוניםשברחצעירנוסעעםמילההחלפתיבאוטובוסבביתו.מהשקטשנמלט

אנישגםתחילהחשדלידי,כשהתיישבהנסיעה.במהלךמקומות-ישיבההחליףהוא

נשםעצמי'אלרקמדברשאנישטעה,ראהמקום.ולעבורלקוםורצהבטלפון'מדבר
 .בחייוהעלבונותעללהתלונןוהחללרווחה,

לצחוקאפשרעודאםשאלושניהםאצבעותיו.עלעלבונותלפ~ימנהברחובהזקןגם
הזאת.בארץ

עצמי.אלחזרתיואנימהאוטובוס.ירדהנמלט-מן-הטלפוניםהפעמונים.לגןפנההזקן

למראהמעטהתאוששעייפות,מרובושתקהגזירהמןמותשהיהשכברשלי'אבאגם

אותי.לימדשהוא-עצמומהמשחקמשועשעוהיההעכברי'הקיפוץ

משומשת,ממחטהגלגיל •אחרמשחקבשביליהמציאוהואכדור'לייקנהשאבארציתי

בידוידו'כףעלהעכבראתשםהוא .לעכברהפכההממחטהוהנה,אחד'בקצהקשרעשה
המכה.עוצמתלפיהקפיצהגובהקפץ.והעכבר-הכףשורשעלקלהמכההנחיתהאחרת

לתקרה.עדקופץשליהעכברהיהקלהבנגיעהגםלמשחק.מומחהנעשיתי

'אדוןשלניגוןבאותוהכרזתי'ואניבקצה,זנבעםגדולה,עורפיסתבכוונההפילאבא

הסוחר.שלשבידיוהסללתוךישרנחתוהעכבר-ההר'לפסגתעכבר'קפוץעולם':

'שכחביתואלאבאאתהזמיןלשם-מהשכחהסוחר

והסתקרןיגנוב,שלאעליולהשגיחחייבשהוא

אף-שמעלאזה.אתעושהאניאיךלדעת

לכאןבדרךעודכזה.משחקעלפעם

איןולאשתושלסוחראבאליסיפר

גדולושקטלהם,יהיולאוגםילדים,

הסוחרהפילכברעכשיובביתם.שורר

הקפצתיואניעור'חתיכותבעצמו

 .לסלועכבריםאותן
שמעהבמיטה,היתהשכבראשתו'

מבוהלתויצאהצוחקבעלהאת

מהלראותמחדר-השינה,מאוד

צחקולאהיאולאהואלאקרה.

1
:ןן.

:1 

שלהרךבחלקאחזהידיהבשתיכרת.ריםשב

זמןהתרוממולאשהןלאבאלהראותלחייה,

 .לחיוךאפילורב
'ואתהנמלט-מהשקט-בביתואתשובאפגושאם

אבאאמרמהלהםאספרהנמלט-מן-הטלפונים,

חושךהיה •ממנושנדבקהאשתוושלהסוחרשלהצחוקעלדיברנוהביתה.בדרכנו

אותנויעליבלאבטחהסוחרשמעכשיולו'ואמרתיאבאשלבידואחזתיואנימסביב,
עורות.ממנוגונביםשאנחנויחשודולאיותר'

ולהעליב,לחשודימשיךהסוחרהנכון.הואשההיפךואמראליויותרקרובאותימשךאבא

 • .אותולהצחיקאליונבואששובכדי
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אפויתפוח 1:~ו

לאוטובוס.ועלתההאשהאמרהטוב,שםלייהה
במחלקהביקרנולרחוב.שמעברהמרכזימבית-האבותיחדיצאנולכןקודם 1

שנים,שלושלפניבעלה.אתביקרההאשההראשונה.בפעםאניהסיעודית.
אהובשהיהמאכלבשבועפעמיםשלושלומביאההיאומאזהזיכרון'לונפלאמרה,היא
שייזכר.ימיו.רובעליו

התיישבהריחנית,מפיתשלההקצרצרמהשרוולשלפההאשהבאופק.אוטובוסנראהלא

בלטשלהאחתידעלמזרועותיה.הזיעהאתניגבהמפניה.הזיעהאתוניגבהב~ללצדי
ממחנה-אותההעבירוהמלחמהסוףלפניכיסיפרה,בחיים,נשארההיאמ~ם.המספר

פגשההולדתה,לכפרבדרכההשחרור'אחרי .בצפוןהרחקקטןלמחנה-עבודההמוות

בעלה.להיותשעתידמיאתברכבת,אותו

בתוךמכונסכיסא-גלגליםעלישבהסיעודית.המחלקהשלבאולםבעלהאתראיתי
בתחנה,כאןעכשיו'שאלה.אצלההתעוררהבו'ומתבונןעוצרביכשהבחינהעצמו.
שאניראתההיאותשאל.תתאפקלאהיאמגיע,לאהאוטובוסוגםמלבדנו'אישכשאין
הפתוח-בפיהקפואהוצעקהמשותקתדומה.במצבשחיתהגלגלים,עלבאשהגםמתבונן

דוברתחייה,ימיכלהיא,גםהאמת.אתלהושאומראיעלבשלאביקשההיאלרווחה.

באולם:כולםבפניאותיכשהציגהמנהלת-המחלקהשאמרהמהנכוןאםלהשאומראמת.

מרחוק,שם,בחיים.שליהעיסוקוזהגלגלים,עללאנשיםמצחיקיםסיפוריםמספרשאני

כל-כךלאגםאניובעיניהובוודאי.בוודאימקרוב,וכאן' •שפוידידווקאלהנראיתי

לאלאוזניהצוחק?קולאיזהבאולםשמעתיהאםבחיים?עושהשאנימהזהאזצעיר.

היאצוחקת.לאהיאוגםמשותקת,לאלמשל,היא-עצמה,צחוק.שלציוץאפילוהגיע

להתבייש.שעליסבורה

ופסקה:השרוול'בתוךלמקומההריחניתהמפיתאתהחזירההאשה

 ,,היום.לאצוחק.לאכבר"העולם
והוסיפה:שלרגליה,מהתיקששלפהכחול-כהה,מפלסטיקקופסהברכיהעלהניחההיא

כן.""פעם,

עשרים.לגילמתחתכולןבערך'בנותחמישיםקטן.מחנה-עבודהבצפון.שם,היהזה

הסמוך.הגבריםממחנהאחרצעירלביןבינהאלאהבנותביןהיהלאהצחוקנכון.שאבין

לגרמנים.חורףכובעיתפרצבא.מעילילהטליאידעמגפיים,נעליים,לתקןידעהצעיר

נקניק.פרוסתבסתרלהומביאשלומהמחנההחוצהמתגנבהיההואעליו.שמרוואלה

בקושיהיההואגםלדליק.לווקראוחיים,היהשמושזיפים.שנילההביאפעםבצל.חצי

מיבשבילבו.נוזףהיהבמחנה,איתרשהיהשלו'אבאאמיתי.בלוכדגבוה.עשרים.בן

חמישיםמכל .בקולושמעלאלדליקאבל .אותויהרגוייתפס,אםחייו?אתמסכןהוא
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טבעי.בלוכדאזחיתההיאוגםמחדש,השיערצמחואצלהבה.רקבחרהבנות

האוטובוסשלה.לאוגם ,שליהקוהיהלאזההשיחה.אתקטעמתקרבאוטובוסשלרעש
אתאפועלקלותהזיזהקצרים,מכנסיואת~עלהקלותמשך ,ירדצעיראיש ,עצר

שקטים.בצעדיםמעינינוונעלםהכהים,משקפיו

הזהשהמאכלואמרהברכיה,עלקודםשהניחההכחולה,הקופסהעלהצביעההאשה
ולבעלה.ללוליקמשותף

בעלה.יהיהשבעתידמי ,השחרוראחריברכבתאותופגשההיא ,ליאמרהשכברכפי

ריקהכפריתבבקתהאוכל.לחפששניהםיצאוארוכה,שעהזזהולאנעצרהכשהרכבת

הקופסהמכסהאתפתחההאשהעליו.זרויוסוכראפויתפוח-עץהתנורעלמצאומאדם
להאבלאז.כמובדיוקאפויהמאכל.אתואראהפנימהשאציץ ,אליאותהוהגביהה

אצבעוהעבירעיניהלנגדלדליקניצבפתאוםבגרון.הראשונההנגיסהנתקעה

היהלאאמיתי.דבשעםצנצנתלההביאהואפעםשלה.הלחיעלמלטפת
בקול.וגםבלבוצחקו ,מסתורבליהדבשאתליקקוהםבמחנה.מקום-מסתור

לתפוסהספיקועודהםלאכול.סייםכשבעלה-לעתידעיניהמלפנינעלםלדליק
שלהם.הרכבתאת

בחיים.נשארולא ,שלובעיירה ,ממשפחתוואיששלה,בכפרממשפחתה,איש

דירהלקבלכדיהתחתנונדודיםהרבהואחריפליטים,למרכזיחדהמשיכוהם
בירושלים.

האשהמאכל.מאותושובלטעוםהחשקבעלהאצלהתעוררבירושליםכאן

שבימיםואמרה ,האפויהתפוחשלבריחושאחושהקופסה,אתאליוהרימהחזרה

נגיסותשלושמאו.דקטניםבארץהתפוחיםהיובירושליםשלהםהראשונים

תפוח.ואין

במאפהיסתפקשהבעלפשרה,לידיהגיעוולכן .מאודגבוההיהמחירםואילו
התפוחים,מחירירדהשניםעםקבועים.בימיםבשבוע.פעמיםשלושרקהזה
הפשרה.השתנתהלאולכן ,וגדלותפחוהםזאתלעומתאבל

הראשונה,בפעםכברבירושלים,התפוחאתלאכולהתיישבשלהכשהבעל

 .יופיובכלשוב,לדליקהופיע-מולוהתיישבהוהיא
להונתןשלהלצריףהלילהבחשכתהתגנבחייו.אתסיכןממשהואפעם

כשהבעל,בירושלים,כאןואילו ,מקום-מסתורלהםהיהלאבמחנה,שםנשיקה.

לתפוחיםבעלהשלתאוותומקום-מסתור.עצמוהמאכלהיההתפוח,אתאכל

לפניעדהשנים.כלעיניה.לנגדלהופיעחדללאלדליקוגם ,הזמןעםדעכהלא

כברזהככהבא.לאולדליק ,מהמאכללטעוםבעלהפתאוםסירבואזחודש.

הואאבל .אביובקולשומעהיהלאאילוטובים,חייםלולהיותיכלוחודש.

 .אותוגווהר ,בקולושמע

היהולדליק •בוגוערשלואבאהיה "?כפריתנערהבגלללמותמוכן"אתה

מוכן.

שלפנישמועההתפשטהלסגת,התכוננווהגרמניםהאדום,הצבאכשהתקרבאבל

ברחוהגרמניםיחיו.לגרמניםשיצטרפוהגבריםרקהמחנות.שניאתישמידוהםבריחתם

אליהם.להצטרףאותוהכריחלדליקשלאבאאבלהמחנות,אתלהרוסהספיקוולא

כלדליק.גםלמוות.הגבריםבכלירולמחנותסמוכהבחורשה

בתפוחים.צורךלהאיןלדליקבלי .ברכיעלאותהוהנחיתההקופסהאתסרגההאשה

נשארוהואעקשן.הואכמהראתה ,השחרוראחריברכבת,עודבעלה.אתמכירהוהיא

התפוח.אתשאו~ל-הביתהכשאגיע .זיכרוןבליגםכזה

כיסא-עלמקופלישבבראשי.היהשלההבעלדווקא-בביתהתפוחאתכשאכלתי

 •ונעולים.קפואיםופניוגלגלים

ו
~ 

:1 

החדשהבספרייהאורשיראהבירשטייןיוסלשלחדשספר-השלווהמאזורסיפוריםמתוך
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אנאעםמשיחות 1:~ו
אביהעםמשוחחת ,בירשטייןיוסלהסופרשלבתו ,שנינורית

במשיבוןעימדמדבראנייותר.עונהאינוישיבבלול ~.,.,

עימדדבריאתהתשובות,כלאתיודעהואמיוחד.ייייי
לך."יענההואהמיוחד,במשיבון

משככיסףאתשעברושליאבאשלהאחרונותהמיליםהיואלה

 .אליוהגיעוהכאבים
התכוון?הואלמה

שואלתבלפטופ.חדשקובץפותחתפטירתו.מאזשבועותשלושה

'אריאל'.באותיותלאחרונההתאהבתיהפדנט,עלדעתומהאבאאת

עםבידידמתהלכתאניהזהבאוויראוויר.הרבההאותיותביןיש

אומר:והואשליאבא

עולהאדעמוקה,ותהוםמסךובוחדרלנוישנסיכה.ואתמלך"אני

סיפורנראהאםהדלת,סףעלנעמודסיפורים.בומתאדיםמתוכה,

בשכחה."שיתאדהלפניאותונקטוףבזקל

אותיולוכדפניעלהמוקרןסרטכמוחולפיםשליהיומיוםחיי

שמת.אומריםהםאבא.עלבוכיםחייםאנשיםחיישלבסרטבתוכו.

עדייןאבא-אחרתחוויהישליכשנפטר.מיטתולידהייתיאני

השקוף.בחיוךמבחינהאנירקבינתייםשובב.חיוךאלימחייך

דמעה.מזיליםהאחרים

ששמהבסצנההזה,הסרטשלהראשוןבחלקשמת.לפניבכיתיאני

 .מותועלבוכהאנילמהבחייולולספרהספקתיהחיים.
ידעתילאהבדמולעצותאובדת .בסטודיוכשציירתיבכיתיפעם

עומדאישוראיתיבתל-אביבדיזנגוףברחובירדתיציור.לסייםאיך

הנעלייםאתהוצאתיהביתה,באתיהתלהבתי.נעלי-נשים.חנותמול

בסטודיוליוסידרתיהמדפיםמןהספריםאתהורדתיהמגירות,מן

איךזכרתילאלאישכשהגעתינעל-נעל.ציירתינעליים.חנות

הואאולילנשים?נעלייםחנותמולמבוגראישמחפשמהשם.עמד

מבטשולחכזהאישמפוקפקות.למטרותנעלי-נשיםומחפשמשוגע

אם .לאחותומתנהמחפשהואאולי .בחולשתוייתפסשמאלאחור

הזמנתישלו.הסיפוראתלדעתעלימבטו?אתיכווןנעללאיזוכך,

הוביל ,סיפורליוסיפרהציורעלהסתכלהוא ,לסטודיואבאאת

אתוידעתיתמונותראיתיהעצומותהעינייםשלובחושך ,אותי

 .שבציוריהנעלייםאיששלסיפורו
תופרישלממשפחהבאיםאנחנואני.הואהנעליים"אישאמר:אבא

פסנתרבחלוםראיתיפסנתרן.להיותחלמתיפעםנעליים.גפות

בנעליים."מלאהיההפסנתרמיתרים,ובמקוםאותופתחתיכנף,

הנעלייםחנותמולאותוציירתיבסטודיו.לבדינשארתיהלך.אבא

ללאציוריםהמוןעםאשאראניהריכשימות,יהיהמהותהיתי

אנשים,הרבה.הגיעושלוההלוויהאתראיתיובדמיוןבכיתיסופים.

והפרחיםהעפרערימתלידנשארתילהתפזר.והחלוהספידו ,קברו

נשמה'נשמה,אבא:אלדיברתי ,בסטודיו ,בדמיוןהספיק.לאולי

סיפורים.'לספרוהמשיכילתוכיהיכנסי

פניובא,אבאאתראיתי ,שבדמיוניובהלוויה ,בסטודיועמדתי

שאשבוביקשברךכרעהתקרב,ממלמלות.שפתיוההולכים,גבכנגד

קטנה.כשהייתישנהגנוכמואחת,פעםעודכתפיועל

מןראיתישתמידמהכלמכתפיוורואהעולהאניאחרונה.בקשהזו

בצעירותוחשוך.בסבךככוכבחיתהפעםשלו.הקרחתאתהזה.הגובה

ובזקנתולצלחתוהפכהגדלההקרחתוסבוך.שחוראבאשלשערוהיה

ביוםכתפיועלכצלחת.כשחיתהארבעבתהייתימלא.לירחהפכה

הכסףכליאתהמבריקהאמאוכמוזורחתשמשבההשתקפהחם

הקרחת.עלירקתיבשבת,

יוכללאאירק,שובשאםמלמטהליואמרהרוקאתניגבאבא

ברגל.ללכתאצטרךרגעומאותוכתפיו.עלאותילשאתלהמשיך

והתפלאתיוסבוךכההשיערהנעלייםלאיש,ציירתיבסטודיועמדתי
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ברגנויוסלמאתפורטרטיברשטיין'וסלי

הציוראתציירתיכתפיו'עלארבע,בגילאיךהבחיןשלאאבאעל
הקרחת.עלזורחתשמשהרוק,בתוךאצבע .שליהראשון

 .שנפטרלפניבלילהבכיתיאחרתפעם
זרמהשדברחשידי'אתמיששואצבעותיושינהמתוךבידו.אחזתי

זהאתאניבסיפור'שקועהאת"נוריתליואמרהתעוררבה.אוחז

 11לב.רהמיליםאתלמצואתצטרכיואתלבדלעשותצריך

אחרונים.דבריםליואמרהתעוררפעמיםשלוש

שלידדומות.ידינוכפותידו.חוםאתחשתיונרדםשהתעוררבין

לאקטנהכשהייתיחולה.גברשלרפויהידעלארבעיםבתאשה

השינהלפניסיפוריםלימספרהיההזו.הידללאלהירדםיכולתי

יום .לחייעלהידחוםללאלחלום,לתמונה,נדבקהלאתמונהאך

יד-יד'יד-אבא-בת' ?איתךעושהאביקשרמן"איזה :ליאמראחד
השינהלפניסיפוריםלךאספרמהיוםשלך.לנפשבריאלאלחי.
 11ידיים.בלי

יעצוםוהואאספרשאניהציענרדמתי.ולאסיפרסיפוראחרסיפור

בכלכיסיפרתי'ולאסיפורהכנתיערבמדיהעיניים.אתקצת

ארבעיםהיום,ועדמאזנרדם.סיפורו'אתשסיפרלאחרלילה,

בידואוחזתואניישןהואעכשיוהשינה.לפניבידואחזתילאשנה,

אבא.שעותעודשותהאניבחלום.שוקעהואעת

לאשהביידיש,עיתוןקטעמקריאהאשהבהוספיס,חדרולקירמעבר

חודרותמיליםכמהרקהיידיש,אתמבינהאינניממאה-שערים.חולה

ישראעליען.ריאקציונערס,פלעסטיניענס,בפתח.לווילוןמבעד

אינןחושבשהואוהמיליםלונעניתאינהלשונומתעורר'אבא
אםיודעתואינניאומרהואמקרינה,""האשהלדיבור:מתגבשות

מקרינה,"האשה .בידוהאוחזתעליאושמקריאההאשהעלמדברהוא

 11 •סיפורלספרכדיגדולותמיליםצריךלאקטנות.מיליםמקריאה

שעהזועשר.כברהשעהומחרחרות.כבדותנשימותיוונרדם.שקע

וקולההכאביםמןנחהואהשינהבזמןבלילה .לישוןאוהבשאבא

 .לקירמבעדוצרודרםהאשהשל
אותה.שואלתאניעכשיו?"להפסיקאפשר"אולי

עונה.היא "'לשירעומדת"אני
מציעה.אנימנוחה,"לוניתןאולילמותפהעומד"איש

מצווה."לעשותמרחוק"באתיעונה,היאמירושלים,"לא"אני

ידוחוםאתאבא,שעותשותהואנימחרחראבאמצווה,שרההאשה

המתגבר.

הפעםתהיהשזויודעתואיננימתעוררהואאבא,עםאחרוןלילה
 .בקושילועולהדיבורוהאחרונה.

הואמיוח.דבמשיבוןעימדמדבראנייותר.עונהאינוישיבבל"בול
יענההואהמיוחד'במשיבוןעימדדבריאתהתשובות,כלאתיודע
לך."

בעלתשלבפיהשירמילותנתןאבא,בפימיליםנתןהסרטבמאי

אאוטאטע,"אביידיש:אחתמילהולומאודארוךשירהמצווה.

ראשיאתהנחתימעגלי'קולבפסלקירמעברשרההיאטאטעניו".

עצמיאתשואלתאניבוכה,'אתמה'עלובכיתי.המיטהסורגעל

האיששלמותועלבוכהואנינושםעודאבאחומו.אתושותה

באמת.חייכללישדאגהיחיד

עכשיו?ליידאגומי

רפויהאנחהנשיפהכלקטנה.יהודיתאנחהאבאשלנשימהכל

דמויותשלארוכהשורהבמה.עלדמותשלמפיההיוצאתאחרת

אחרונה.במערכההקהלמןבצערנפרדותנשמה,קרעי

שתייםערוץאבא.שלפטירתומאזשבועותשלושהשבת,עכשיו

אתיםמקריבשםבטלוויזיה.מסתכלתאביבחוץ .סיפוריואתמקרין

הפינות.כלאתממלאאבאבתוכי .חוזרבשידורסיפוריםמספראבא

עםבידידמהלךוהוא?העניינים?"מה"נו?אותושואלתאני
אומר:אשה,

עמוקה."ותהוםמסךובוחדרלנוישנסיכה.ואתמלך"אני

אניעומרך?"ממקוםשםישמהרואהאתההתהום,לתוך"הצץ
שואלת.

כלום!"שם"איןעונה:והוא

עםבמרעהמתהלךאבאתמונה.מוקרנתשתייםערוץמסךעל

אחיםאחד-עשרהיוהיההעיירה.מןסיפורלחמורומספרהעדר

סינדרלה.אותוומצאההצעירמהםרבחהקטן.לאחיהםשהציקועניים

לו:ואמרהמאצבעהטבעתהסירה

לך."יציקוולאפנימה"קפוץ

ונעלם.הטבעתתוךאלקפץ

יציקו.שלאהבטיחוחזרה.אחיהםאתובקשולסינדרלההאחיםבאו

 .מדימאוחרכברעכשיו .הקטןהאחאתלהחזיראפשרשאיענתה

1
:ךן.

:1 

ואומר:מבטאלימיישירסיפורים,לאומהמספראבאהמסךמן

אומרתוהיאעביםמשקפייםלעיניההמופע.בסוףאשהאלי"ניגשה

דמעות:ללאלי

שנפטרשליאבאעמדובמקומךלי.נעלמ.זכשלךהסיפורים"באמצע

פרטים.לזכוררוצהאליו.מתגעגעתמאודאנישבועות.שלושהלפני

נעלמתאתהאותו.לראותמצליחהלאאניאבלזוכרתאניפרטים

יכולשהסיפוררחוקהכיזהסיפורים.ליוסיפרמוליעמדשליואבא

 • ".אותילקחת
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משלנואחד 1:~ו
לזכרו-בירשטייןיוסל

רוניץמדרכי

חמימה,שמשביום .הסוריאליסטיגבולעלמשונה,היהמראהה
בהריהשוכןנס-הרים,הפסטורליבישוב ,הקטןהעלמיןבבית 1

יידיש-עבריתשלהדו-לשוניהסופרעולמיםלמנוחתהובאירושלים,
בטלית,מכוסה ,אבןשלמצעעלשכבהואבירשטיין.יוסל-האחרון
חבריוביניהם ,ואוהביורעיומאותגורןבחציאותוכיתרוומסביב

עדלעיתיםוהמצחיקיםהנבונים,הקסומים,סיפוריוקוראיהסופרים,

הקרובה.משפחתוובנידמעות,

מרחוק,וגםמקרובבאוהאחרונהבדרכובירשטייןיוסלאתהמלווים

להתרגשותפעםלאלהםשגרמו ,סיפוריואתשאהבואלהכל
שלהלשונימהדיוקובעיקרלשונם,חריפותמחוכמתם,ולהתפעמות

והתיאורים.הניסוחים

מיאתומספידיםקריעהכשקורעיםאלה,מעיןמריםברגעיםכמקובל

לכאבביטוישהןדמעות,שלבשפעמבחיניםזה,עולמנואתשנטש
הנלווה.ביטויוהיאוהדממהעמוק,

במילתהכברמספיריו.מביןהראשונהחיתהיוסל,שלרעייתומרגנית,
הנפטר.סביבהנאספיםאתשעטףהקודרהרוחמצבעלהקלההראשונה

 ,יוסלעםהראשונהפגישתהאתתיארההיאמשהושרעדבקולה
היאשבאוסטרליה.במלכודןשנהמשישיםלמעלהלפנישהתרחשה

חייהםאתחתונתם,אתתיארההיא . 19בןוהוא 16בתאזחיתה

בואםעדרבות,וארצותיבשותדרךהנדודיםמסלולאתהמשותפים,

גבת.בקיבוץוהתיישבותם 1950בשנתלישראל

באוסטרליה,יוסלשלחייוסיפוראתשמע ,גבתי ,הקיבוץשמזכירלאחר
יוסלחייבכבשים,שלארץהיאשאוסטרליהשמשוםמידהחליטהוא

במלכודןראהלאשיוסלהעובדההקיבוץ.שלהכבשיםרועהלהיות
לרועההפךיוסלגבתי.שלהחלטתואתשינתהלאכבש,שלקצה-זנב
חיתהזאתלעומתהיאתמימות.שנים 11למשךהקיבוץשלהכבשים
בקיבוץ.האנגליתלשפהלמורה

עםולהזדהותרבלקשבזכולבה,מעומקשיצאוהנוגעות,מילותיה

דבריה.נבעושממנוהכאב

מסיפוריואחדאתבקוראההספדהאתסיימהיוסלשלאלמנתוכאשר

צחוק,שלבפרץוהדומםהרבהקהלהגיב ,ההומורמלאיהקצרים,

ואלפימאותלפניעמדעצמויוסלבהפעםבכלשקרהכפיבדיוק
היהנדמהקטגעלד .סיפוריואתוסיפרמקומות,באינספור ,שומעיו

כך.כלהמוכרקולוצלילאתשמעועתהשזהלנוכחים,

ספריוועורךהקרובחברושלנורית,בתושל-הנוספיםההספדים
אופיקוויהבליטו ,בניה-סרידןהסופרלמקצועחברושל ,פרימנחם
ושגרםיסדשהוא,ז'אנרהעממי-ספרותיסגנונו,אתאישיותושלשונים

בישראל.האוכלוסייהשכבותכלעלמקובללסופרלהיהפךלו
ומסיפוריויוסלעםמשיחותמחוויותיהםסיפרוהמלוויםמביןרבים

 .אישיותואתשאפיינוהרבות,מאימרותיולצטטוניסוהכתובים,
נפרדבלתיחלק ,ויישארהיה,פהובעלבכתב ,יוסלשלההומור
ולכללנורוחניתלירושהויהפוך ,כולנושללאומיהתרבותימהאוצר

 .אחרינושיבואואלה

היהניתןהאהוב,הסופר-המספראתוללוותלכבדשבאהרבהקהלבין

 ,בארחיים ,גרוסמןדודהבולטים,העבריםהסופריםמןברביםלהבחין
חבריםוכןגבתקיבוץחברישלרבומספרואחרים,שקדגרשוןפרופ'

אחרים.מקיבוצים

השונים.התקשורתבאמצעיבהרחבהצוינהבירשטייןיוסלשלפטירתו
קרובים,וידידיםעיתונאיםסופרים,עםשיחותהובאוהלווייתוביום

הערכותפורסמוהגדוליםהעיתוניםשלושתשלהספרותייםובמוספים
 .הסופרבירשטייןעל

המקיפהבמסתוהעברית,מהאוניברסיטהנוברשטרןאברהםפרופ'

שללספרותבמוסףשהופיעהירושלים",בחוצותמעילשל"גלגולו
סיפוריושלהשורשיםכיבירשטייןשלהרביםלקוראיומזכיר"הארץ",

העממיסגנונואתהיידיש.ספרותבתוךעמוקמצוייםהמופלאים

הידיישיסטים,מהקלאסיקוניםיוסלשאבעכשווית-מודרניתבווריאציה

יוסלשאצלהרכבות",מ"סיפוריובמיוחדעליכם,משלוםבעיקר

 " 9"קועלכתבבמיוחד'אגד':שלהאוטובוסיםלסיפוריהפכו

נתקלהיהנסיעותיוכדיותוךבולנסועהרבהשהואקובירושלים,
ההתנהגותגינוניאתולמדלשיחותיהם,האזיןהספרותיות,בדמויותיו

שלהם.

ואשר ,ספריוראשוןשהיהזרים,שמים Mתשיריוספרהופעתמאז

ספריםשישהמשלו.ספריםשמונה-עשרעודהופיעובמלכודן,הופיע
שלשיריםליידישמעבריתתרגםהואבעברית.ושנים-עשרביידיש

מחזהליידישמעבריתתרגםכןאלוני.נסיםשלוסיפוריםבארחיים

עטו-מפריהרומןאתמיידישלעבריתתרגםהואבר-יוסף.יוסףמאת
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גשלדביטויהנותןבענבים,פנים-שלו
ולעיתיםדמעות,עדעצובלעיתיםרב,

בדמעות.מעורבחיוךמעלהקרובות

 , soה-הולדתויוםלרגל ,איתרבשיחתי
פניםשהספרוהודהלבואתבפניפתחהוא

גיבורוכיביוגרפיה,בעצםהואבענבים

 .בעצמובירשטייןהוא-"טירשביין"הספר
דמויותיו'כלאתלחייםעוררהואזהבספר
 .חייובימישפגש

המחפשיהודיסופרהוא"טירשביין"

היום.שלבמציאותתקווהוקרן"תיקון"

אבלהיידיש,ספרותשלממצבהמיואשהוא

לעתי.דבאשרתקווהשלזיקבוישעדיין
שלגריההטוהיאטירשבייןשלגריה"הטו

הצהיר-היום"שלהיידישתרבות
ונאנח.בירשטיין

דוברישלשלנו'בחברהלהופיענהגיוסל
פניםאלפניםלהיפגשאהבהואקרובות.לעיתיםבירושלים,יידיש
הפולניתהולדתועיריהודיאתלוהזכירואשריידיש,דובריקהלעם

פניואתקיבלנוואנחנובבית,בינינוהרגישהואביילה-פודליאסק.
ובאהבה.רבבחוםתמיד

קיבוצים,חברישלקהללפניסיפוריועםלהופיעמאודאהבגםהוא

בתיתלמידילפניוגםצבאיותיחידותלפני

תנועותהיידישאי'במבטאהעברית .ספר

כאשר-מתפללהיהכאילו-והידייםהגוף

שלו'הסיפוריםדמויותבתוךשוקעהיה
העיירהשלהמגידאתלצופיםהזכירו

רבבמתחשומעיואתהחזיקהואהיהודית.

 .הסיפורסוףעד

שידעכסופריוסלאתתיארפרימנחםפרופ'

חריפה,אמירהלנסחבדיחה,סיפור'לספר
החמהאישיותומתוךלצחוק.לשומעגרוםל

שהואלהתרשם,היהניתןהחייכנייםופניו

הומור.גדושתמידושהוארצינילאפעםאף
שגויה.התרשמותחיתהזאתאבל

ו
~ 

:1 

ביותרהמעמיקיםהסופריםאחדהיה"יוסל
לנו'שהיההראשונה,מהשורהאחדבישראל'

הסופריםראשוןהיההוא .בישראלכאן'
שלנושהדורשהוכיחברבר'חייםיוסףאחרי

ממנומהמקוםמשם,הגלגולאלאאיננוהואהמשך:דורבעצםהוא
פרי.מנחםפרופ'אמר-הגיע"עצמוהוא

ידידותו'קולו' .משלנואחדהיההואבירושלים.ויצרחיבירשטייןיוסל
 •.ובכבו,באהבהתמידונזכירותמידנזכורהביתית.אישיותו

ביידיש.הכותבעיתונאי-דוניץיוסף

 . 2004ינוארגליון , 482 , 31מס'ה'~ארווערטס'מתוך

אתמול"של"חיוך
לעםאמנותלביןבירשטייןיוסלביןבלתי-נשכחרומןעלמיליםכמה

גל-אוןרינת

ואןמסוגמכוניתעוצרתהצהריים,אחריארבעהשעהלפניצת p בתובירשטיין'יוסל-ממנהיוצאיםקהילתי.ספרביתבחצר
(המתלווהבירשטייןגב'לו'המסורההסופרואשתשני'נורית

במפגשיו).לבעלהתכופותלעיתים

מתיישביוסלהמורים:חדרכתליביןלא-פורמליבאופןמתחילהמפגש
המוריםלחדרשהזדמנואנשיםקבוצתמסביבותה,כוסבידובפינה,

הסופרביןהמפגשוכך'המרתקים.לסיפוריורבבענייןמקשיביםוהם
ביציאהפותחחמש,בשעהלהתחילשאמורוהוריהם,תלמידיםלבין

צנוע,מספרשלהאינסופיהסיפוריםלעולםמוריםצוותשללבילוי

היעודה.השעהלפניזמןהרבהלהגיעשמקפיד
להיכנסהתרבותרכזתלנוקוראתוכברספורות,דקותרקחלפווכאילו

ולהתחיללכיתהלחזורהזמןשהגיעעלבאכזבהמגיביםוכולנולכיתות,

ביחדלחדרנכנסהקומה,נמוךהצנום'גר'המכרהאישואז' .בשיעור
הילדיםדממה.משתררתמהרהעדבסיפור.ופותחמתיישבבתו'עם

אביו'ביתעלשלו'הילדותעלקצתכמהופנטים:קשוביםוההורים

נהפךהמיוחד'בקולוהזה,המבוגרהאישוסל'ויהילדים,המשפחה,
שופעדמיון'שלעולםעםשובב,ילדבכיתה.ילדלכלחברבמהרה

בחיוך".לאתמולעיניים"תןהנקראמרתקבמפגשוהומור'לבטוב
מזדהיםובאמצעותואיתר'מזדהיםמחייכים,סביבו'בחדריושביםאנו

כךכלוקרובכך'כלדמיוניכך'כלמציאותי .שלוהסיפורגיבוריעם
 .הצבעוניבעולמושותפיםאותנויסהנביוסל .אלינו

סיוםעםהיעודה.בשעההמפגשיםאתיוסלסייםלאאחתפעםלאאף
אמנותוביישוביספרבבתישנה,בכלמפגשיםעשרות(מתוךהמפגש

מנסיםכמושאלות,ושואליםוילדיםהוריםסביבומתקבציםהיולעם>

שטרםסיפורשלפיסותכמהעודבמחיצתו'דקותכמהבעודלזכות
ביתכתליביןוייחודיתמרגשתחוויהלההסתיימהוכךלספר.הספיק
 •.נפלאלאישהערכהומלאיומעונגיםנרגשיםאותנושהותירההספר'

במסגרתקהילתיים.ספרבתימדורמנהלתלשעבר-לעםמאמנות-גל-אוןרינת

 .והוריםתלמידיםעםמפגשיםבעשרותבירשטייויוסלאתליוותהתפקידה

13 
 2004-פבורארינואר



ו~
י=

בן-משהבן-ציון

סונטות

ה.ג.א.

WiJ ח.רתf הiJ ל;ם!f ךn ב;

לחייאתמפחדוהאדים
ז- : ...-- • . ·:: ... :

~ w ר;ב~דימ;נ:וי~םא~
ח!לישהיףמהויכלה

:• : :• -:• T --

אהבתיהשהיתמה
 •ז-:- ד:ד•:-

 iלאהלמדתיעתהשזה
:•:• -T T -: • :• ::• 

w:p לאם~~ iJ ע;די;ז:יי~
:p ;לימ:i] ;פQ ןדךכ;ע

ןה t~עיר~סר ת~~על
ע.י~יו~זך ם:~ iJךזך

~ w תקף~i9iJ דה
נ; nנ;ללת nהמת -. : ... ... : .·• 

:p דבף~י~~~
 .לב; ב~~~ך,~יו

ב.

~עטש;~הךה 1Jל;ןה iJח~ה
ןעדנ;הףא [iל;ןה iJ~ן

לף~ה p:~פ;ך p:ף~ך~רל~ר

ף~נף~ה~נף~הך~ל:די ף~~
 ךו,r.;י ,;עס~~י~הזtר~לר
~שף~נ:ויך~תנ:וי t~חי~ת

iJ ~;~סר;~ט~~ררך~ל~ל:ר ה
 ה~י~~א;~~סד

~ w אi] ה~~~ Q ר
יד י:ז~~~ה [iהףא

ילכדלבלשבףעת;את
."" : T - : T • •• 

נבשרנשרלע;לםשףב
: T TT זז:

פרפרכהלכו
: • •• T T :-

טךפ;.עלהס;גךפרחבגביע
·: . -:·--.. --: 

ר ,,r.י;עז;תד~יק;נכ:ר~~לףענכה
~ q ;9~לךיפףתi] אקי

 ה~~ [i~יס iJ ~ 9~ל~.ןהא;
~יעדרא~י~תךר ryQף~

השתפהשהיהשמהנדמה
• : :• :• -:• TT T - : • 

נאמתשהםכפיאינםוהדברים
: -: • T T •• : • :• •• :• ::• :• 

 ה~יt~~זדהב wפ; [iסרףסךדק
f אןtזq רףסעם~יםi] ד;~ה

~~יו~ה;לידע;מ;ל;
אןפ;וה;לידה

: • T • 

באשזהבנגעכמ;
 •• : T T-ז :

t עמ;ך~~ןףסב

~ש~ל~;סלים
 .א~.ח iJך~;ןף ק~~ iJסחריף~יעד

., 

ע.י~י~ת;ךל.ק Q7:כ;ל~י~י
ע.י~י~ןאף~ךא;ת iJל f~ת

~סם P:נ;ע,ך;ת [iע.י~יס~ת;ך

 ן~;ת~!ל;קךת [i~שט [i~ל
:p לף~ry י~w a םry ~ט; 9יo 

 ; n~פף~תס~לחי
 ; nרף~ע~םף~ןא
החייפיחאת

:• T: T --

לף~ה ryם 9ךקןןה q~ת
אחריבלכתה

: :• : T -:--

 ר~~~pז [i~ף~ה~ת

ךרף~הק~ת p: ס~~~~ף

א;~יח.ץ~ל
נת;כה.להtפמעהמשתלח

 T :-ז•:-••-:•-

וארףך;תחבלתינ;ה!ל;םאךףך
T -,-: • ך-

iJ ים~~~ ry עד~יאף~יq ל;ם
ל;ם q ~ךלא~סקיץלךא;ת

~~~ריםת~ת [iנ;ך;תל f~ת

~ןךר~ל~ז:יידד~לי
הף fמ; p:ף;קף~י י~~;ש;ף

ההףאנ!ל;םהשמיםכל
T -ד-• --

:ררעלש;קךחכף

רל iJ~ךי~ת
wiJ ף~~נכררד~זפ;ח

~הף~ה~ל~~הףב
~הףב~לף~~הף~ה
~;דללךא;ת
ס~לףב.~די~תק~,ף~ם

 •ו

ע,~ה ~~~קר iJנ;ןא~ה
שחסהכלףבשםהאהבהנשם

:•דד T ••: ז-:-ז ••:

הףא [i ק~~ iJךי 9סס ל~~
f ף~םל~ין~עםf הף

שרשמהה~,ךאתמלרא;תעיני
•• -

 T : T "".-ז •: : 0 0

סזtזp~הסב p:~תהףא [iקיר [iעל
:p חל.ל~לףw סליל~זם~

אזנהאתואטם
: T -:• :זT 

ק;לי 7~~ין iJףן~דזpמ~
כז;נהףמתיפחהזפיליל

-•• • • : -•• -: T 

סא;ך~י 9קל fעל
הצלרשמיכלעל

-T • : •• -•• 

~ ry לך;עים~יךף
הרגעים.כלעללרגעיםוהעיבף

 •:ז T T- •ז:• •••:

14 
 287גליון



ו
~ s 
~1 ~ 

 .יט. •ז

לד~דיםנ:יי~ה rס ה~: ,~~~
~ל.א ה~~מ;ךה~ןם~~ין
ל~ח.דיםלא ;מ~~?לא

ע,רלה ם~~~~ן~ה ם~;י~י~
;לה nס ר~~-ס~י 7ק;~ת t מ~~
מחמלההזרהמזעם

 ד:·:·· •:ד---·

ס~ל~אן;רמ; p:ך~ין-א;~ים
מצלוצלמשמשא;ך .... . . .. . .. 

לספרעליוכפה
: TT -ז:-•• 

 ר~~?~~סןח.~א~ל
ס~~ש~ך~ה םך.~~

סגףף nwךם.~~

דה w ~~~י JJדח~
:p ~חJJ ןקףב.~~די.ז-ו;לע~ר

אחזףמאזחלפףשניםכמה
-:דז••ז:ז·-ז

נהםאשרהחסדוכלהט;בכל
T -:ד •:-:•:•:דד:• 

לל wס~ןחךפףולא~ע.י~יע.י~יס
~~,זזף~ל~תלבזן~ן ry ~ ל~¾~
שכשלאתירף,ה;תאחריםכבר

: T • •• -: : • •: T •: -

מנףסתעמםלנףסלהמלט ; nנכ·
: : • •• T T T • : -

ס~~נכקפ;תס~~ים ת~~ ?:ry7~ךא
~רף;ה~ע.י~י,זכף~ית~~דק ם:~~

פ;ת JJסע.י~יו~א;ךא;ךלףק;ת

ך~רי;ן~ ;ני~~:לי~ל
~ןה~לא;שד~ל

ס~~ר~ןז~יו,~ 7 ב~~~ך~ל
~ח~ה ם:~ Wסע;ףדקה;ליר

ס~ד~~י ;ל;ק~
 .ךסד~ילס~נףתק;ל~ת

t שףת~סת~י~ם ~~ך י~~~ינף~~

~ע.י~יסם~לה~לי;~ה 7 ~
~ p ס~עףט~תךש;ת

נחרתשבלנםשנדברים
:• -: • T T • : •: :• ::•-

ךר;קטי JJ~הףאן~לסנז~י

~פ;ךל~~ף הל;,~ ה~~~ ?:7
ך;ע,ךן~ל~ך~רדד~רףף

ןךד~ל;ת n ~~~ס~~סיר~ל
קפ;, ת~י~~ק;ל 7~~ע;ךר

סנז;ךדד 9ryסףן~ל ב~.ע~

ך~ל:ר~לידןב;ת ם~~ p:ך~סר
~דךכ; ח~~~ס~לך~ל

 .~דךכ;~ן~ה~תסןש ?:7לךא;ת

יא.ח.

:~לה [lרף ryז:ר~לה~מ;סה
ל~ים p:ס~ל i'ז:וזךס~שף~הסנז~י
 ף.ל~~~ס~א;ךס~ךךמ;תס~רךב;ךיך~ל
 םי~~;פ: ij ת;ב~~ JJז;רר JJw~ל

~להל.סכם.:ז~מ;סה

~ק¾ה~ידך~פ;ך:נף~לא
הכלהכלאתאשנכל;תתפרחלא

•:-:-•• :• T -ז:• 

ת·ח¾ם p~~שףך~~ןף
והעשירהזליזלנמ;תה

: T •---::•ד• 

~ליון~ל ר~~-ך;נ:~ךה
הרשיםחנזיואתהמפארים

-: T :-• :• 0-ד TT 

מאהבההנזריםמ1יפי
 ז-:- .. •ד•- •.

השיריכלאניאבלנמ;תה
: T :• :-• • -• 

עיר.~חףצ;ת ש~~~~ך~ב~~די

לב;א.ז-ואחרלאהכמישהגם
 T ••-:ז•:--

 רב,ע~~~?סחךףר.קלף q ~~~ל
n ם·f:iPiJ סס;ב~ר;ת~לסו 9ךס

 , pרת q : ת,?ן, iJת wו~ך
נ;ה;ת ijע.י~:ר~ל ר:~~~ל ב;~

סנ;ה;ת~~~דיםס~ךב~~קי~ת

~ה ר.~~ןה w ~ז;י JJ ~ז;
.ז-וף;הך g ~~ס~מףם;ק nסןךק;לן

ך~ר-~ה~אןס~ק~לף p:ף~ןידףת

~הי;ן~ך~ין ;ש~~?ב .wך~
האהבהאףליהאשראףלי

-T "." -T - : - T 

הזאבהמראהאףליא;
-:זז ·: :--

ס~חיןהסע.דףתהףאע.י~:ר~ך;א;ת

לב;א. ד.ח~~~לאךלך~י~השףבל~לי~ס~קן~ל
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 1:~ו
אוהבשלזיכרונותיו

הקיבוץ ,,אתמולבגדאדסומך:ששון
הכבשהסדרתקריאה,המאוח;ךסימן

עמ' 159 , 2004חברחנןבעריכתהשחורה

המוסמךהמגשרלתוארסומךמששוןיותרראויאין

ת.ילעברהערביתהתרבותביןביותרוהמסור
באנגלית[רובםמחקריוהעריבת,השירהמןתרגומיו

התרומההםוהספרותהשפהעלומאמריוובערבית]
שהריולהבנתם.שכנינולהכרתביותרהמשמעותית

תוושבאמצעהצופןהםשירה,ובעיקרספרות,

עם','רוחהקרויהחמקמקהישותאותהמתפענחת

משתףהוא,אתמולנבדאדהיפהזיכרונותיובספרו
ת,יהערבלספרותשלוההתוודעותבשמחתאותנו

ובהכרתהעירקים,במיוחדוליוצריה,אליהבאהבתו

המוסלמיםמוריו-בפניואותםשחשפולמיהתודה
השפעתםבבגדד.היהודיהתיכוןהספרבבית

מודה.הואהיום,עדנמשכתעליוהחשובה
נעורים.מזיכרונותיותרהרבההוא,אתמולבגאדד

להיהקהשלהתפתחותהעלמרגשתעדותהוא
ת,יהמוסלמוסביבתהבבגדדהעתיקההיהודית
מהפכניםשם,בעליוסופריםחוקריםיצאושמתוכן
במערבכלכליותאימפריותבונילצדעולם,ומתקני
רבה,בתמציתיותכתובהספרהרחוק.ובמזרח

עלהתבגרותכרומןגםונקראדקה,באירוניה
ספרות.וכחוקרכסופרסומךשלצמיחתו
ב-אותהועזב-1933בבבגדדנולדסומךששון

צריבה.היהודיתהקהילההתפרקותעם 11951
אותוהניע-ציונותולא-ומרדנותהרפתקנות

כברבוהתעוררהלספריםהתאווהלישראל.לעלות
שנקרהספרכלכמעטבבולמוסקראוהוא Iבילדותו

ספרגילויהערבית.לספרותנכבשכשבגר .לידיו
אותוהוליךלמשל,כך,אחר.לספרהובילאחד
איסלאמיתהטרוםהשירהעלחרסייךטאהאשלספרו

ה-המאהבןהסוריהמשוררשליצירותיולקריאת
הראשונההקריאהשפתאל-מערי.אל-עלאאבו 11

ת,יבאנגלקראובגדדיהודיאנגלית.חיתהשלו
הםיילדאתושלחובגדדית-יהודיתבערביתדיברו
בביתאוצרפתיתגםלמדושםב'אליאנס',ללמוד
ספרותית.ערביתלמדושם Iהיהודי'שמש'ספר
פקידהיהאביו-הבינוניהמעמדמןלמשפחהכבן
סומךזכה-כדבריוהבית','מושלתואמובכירבנק

הספרבביתמעולים.ספרבבתיולהשכלהלחינוך
משכיליםשלתלמידםהיה'שמש'היהודיהתיכון
ניסיונותיואתשעודדומוסלמים,ספרותוחוקרי

לערביתוהמורההמחנךשירה.בכתיבתהראשונים

עםלמפגשיםאיתראותולקחשרארהמוחמד
חרותשזכרםהמוסלמים,והסופריםהמשוררים

ימיםבאותםהתוודעסומךהיום.עדתודעתובמרכז

 1מתארוהואהערבית,בשירההמודרניזםלחלוצי

 1יאסיןכדשיויוצריםעםמפגשיואת Iהשארבין

הפלסטיניהסופרועם Iאל-חייזריבולנו Iאל-סיאב
באמצעותםלחם.ביתילידג'בראאיברהיםג'ברא
ובהגותבספרותהחשוביםהזרמיםאתגילה

ועדדולףווירג'יניהג'ויסמג'יימסהאירופית,

הנפלאבשירוסומק,רוניביותרהשלםהאמנותי
כולתוםואוםגוריוןבןשלזהלצדזהתמונתםעל

חושבבהוהמתבונןבמעברה,קפהבביתהתלויה
בטח;הםאזואשה,גברזהלידזהתולים;"שאם

וכלה",חתן

תקופהגדעהלישראלעלייתו .וקירקגורסארטר
כתיבתלימוד,-סוחפתספרותיתהתעוררותשל

בחייםפעילהוהשתתפותשירה,ותרגומישירה
בעיר.הספרותיים

מצטיירתשהיאכפי Iבבגדדהיהודיתהקהילה
קנאהמעוררדגםמציבה Iסומךשלבזיכרונותיו

ומסורתזהותעלשמירהתוךהעולםאלפתיחותשל
מסורות.כמשמריממשהצטיינובגדדיהודייהודית.

מחדהיהודיתמסורתםאתששימרוחילוניםהיוהם
שכבההערבית-יהודית-בגדדית,בשפתםושימרו

אחריששיבשוההמוסלמים,לשוןשלקדומה
בדווים.עםחיתוןבקשרישנטמעו

שלוהתרבותיתהכלכליתצמיחתםגםמרשימה
בקהילההחברתיהריבודדמה 1910ב-בגד.דיהודי

בחברההכלכלייםלפעריםבעירקהיהודית
מתוכםאחוזים 60 : 21ה-המאהבראשיתהישראלית

הזהוכשיעורעשירים-אחוזיםחמישהעניים,היו

הבינוני.למעמדהשתייכואחוזים 30קבצנים.-
מקורהכר.ללאמצבםהשתנהשנה 30-20במשך
רב-המוניטיןהחוקרשפיוסםבמאמרהואהמידע

 MIDDLEשערךהעתבכתב 1971ב·כדוריאלי

EASTERN STUDIES . שמצאמסמךעלמתבססהוא
אהרןאותוכתב .הבריטיהחוץמשרדבגנזיכדורי

הבריטית,הקונסוליהמתורגמןשהיהמישוחט,דוד
מצבאתולנתחלסקורמעסיקיוידיעלוהתבקש
היהודית.הקהילה
סומךמגולל Iבספרהמרגשיםהפרקיםמןבכמה
במפלגהיהודיםמנהיגיםשלהטרגיסיפורםאת

ששוןמהם,אחדבעירק.האסורההקומוניסטית,

שלאחיינו .-1949בבתלייהלהורגהוצאולאל,
בתשובה,חוזרהואהקומוניסטהיהודיהמהפכן

חוזרתלאשההיסטוריהאמרמיבבני-רבק.המתגורר
כפארסה.ופעםכטרגדיהפעם-עצמהעל

עבריםסופריםשליצירתםעלגםמשהואומרסומך
עמיר.ואלימיכאלסמיבלס,שמעון-עירקילידי
עולייוצריםשלהחיצויואתהמעברהחווייתאת

לביןהערביתמורשתםביןהאיסלאםארצות
בתמצות Iלדבריוביטא,בישראלהחדשההמציאות

 1לעירמחווההואאוהב.שלספרהוא,אתמולנבדאד

התוססיםהתרבותולחיילמשורריהובעיקרלאנשיה
ספרותכחוקרהכותבשלדרכואתשעיצבושלה,

והעובדה 1941ב·בגדדביהודיהפרעותערבית.

בשםגרמיוותרשיריואתלפרסםנאלץעצמושסומך
מעיביםאינם Iיהדותוחרפתתיחשףשלאכדידבוי
שאתמחפוז,נג'יבהמצריהסופרכמואהבתו.על

ששוןמעדיףהעולם,ברחביופירסמהחקריצירתו
עלושיתוף"ידידותשלרבים"עידניםלזכורסומך
יותרומעטיםקצריםשהיווהמחלוקתהריב"ימי
שתיעדנו",מכפי

כהבכרךרבכהעושרהמחזיקיםהספריםמעטים

ומותיר 159בעמודמסתיים,אתמולבגאדדדק.
לולהיותחייביותר.להרבהבצימאוןהקוראתאת

 •המשך.

פזמירי

בלוזבגדאד

מאתאתמול ,כגדאדעלאישיתהערה
סומךששון

המפתחמפתח.זהוצווארםעלהתוליםספריםיש
הזיכרונותמרופדיםשבהלקופסההשחורה,לקופסה
ששוןשלספרו I,אתמולבגאדדזוכר.לאשאתה
-המחברשלמבטומנקודתכזה.ספרהואסומך

לארץבהגיעו 17בן ,סומךששון

מבטומנקודתהבירה.בעירנעוריוימיעלספרזהו
שאוליקהילהעלספרזהו-האובייקטיביהקוראשל
סיפורהאתל"תרגם"באפשרותוישאך Iמכיראינו

התיאורמדרךולהתרגש Iשלוהקהילהלסיפור
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להפוךסמויהובמחתרתיותרבהבחוכמההמצליחה
מנקודתקולקטיבית.לביוגרפיהפרטיתביוגרפיה

בההעירשלאבודהלאהכבודעלספרזהו-מבטי
נולדתי.

 .אליולחזוריכולשאינךבמקוםלהיוולדמאודמוזר
עדייןשהגבולותולדעתוחצי'שנהשםלחיות

קווילמתוחניסיתיהשניםבמשךנכון'חסומים.
עללהתרפקסיפורים,לשמוערוחב,וקוויאורך

גןספסלעלצץה"תינוקי"ראשיבהםתצלומים
תצלומישהיוגםכמובןהחידקל.לידשנטעו

שלבריחאזהריחהובגדאד 91מפברוארהמלחמה
שריפה.אבק

שראיתיבודדיםסרטיםבנוסטלגיה,סיפרוהורי

מבשלתעדייןאמיבשחור-לבן'המציאותאתחידדו
פס-היאהעירקיתהמוסיקהשם,שאכלנומהאת
'ולמרותשלוהתוויםסולםעללהתרפקשתענוגקול
ששוןהנפלא.הפיצויהוא,אתמולבגדאדאלהכל

השכבותאתכמוניקוראבשבילחופרסומך
עלמצביערחובות,מסמןהואהארכיאולוגיות.

הטריטוריהאתמרחיבנולדתי'בההשכונהגבולות
רוחבהבצומתאוהבתידליונותןהתרבותית

מזרחית.ברוחפוגשתמערבית

אותםעזבמאזובחידקלבפרתזרמורביםמים

אתמגביררק,אתמולבגאררזאת,ובכלששון'
 • •ומחרהיוםאתמול'מים.לאותםהצימאון

סומקרוני

האחת-כולת'וםאום
והיחידה

מצרים,שלקולהדניאלסון:וירג'יניה
הוצאהפרדסעמית-כוכבי'חנהמאנגלית:

עמ' 308 , 2003חיפה ,לאור

אוםשלמשיריהאחדכייודעים,מבינינוכמה
ביותרוהמפורסמתהנערצתהזמרתכולת'ום,
המצריהמשטרבידי'אומץהערביובעולםבמצרים
אום ?-1956בהמדינהשלהלאומיכהימנון
גליעלנישאהעת,באותהכחמישיםבתכולת'ום,
אתשמצאוהגואים,והמצריתהערביתהלאומיות
ארגוןשביצעהצבאיתבהפיכההשאר'ביןביטויים,

שמהזוהפיכה ,-1952בבמצריםהחופשייםהקצינים

המהפכניםבעינישנתפספארוק,המלךלשלטוןקץ
וכמיהבריטילקולוניאליזםבטבורוכקשור

וסבלותיהנחשלותהלהנצחתרבה,במידהשאחראי'
שבראשוהמהפכני'המשטרהמצרית.החברהשל
לתושביהבטיחהכריזמטי'נאצראלעדבגמאלעמד

אחדמקודמו.ערוךלאיןטובחדש,עידןמצרים
היההמודגשתללאומיותהדרמטייםהביטויים

במינוחמחדש",מצריםו"לידתסואץתעלתהלאמת
מצריכניצחוןשהוצגמהגם ,-1956בהנאצריסטי,

דהיינוהמשולשת","הקנוניהנגדבמלחמהמזהיר
מצריםאתשתקפווישראל'צרפתבריטניה,נגד

החד-הצבאיניצחונן(חרףהתעלהלהלאמתבתגובה
באותהבמצריםהלאומיתהאווירהאתחיזקמשמעי),

עת.

השיכרוןגליעלהיאאףשנסחפה'ום,כולתאום
עצמה(היאוהאנטי-מלוכניהאנטי-קולוניאלי

לנישואיהפארוקהמלךמהתנגדותקשותנפגעה
החברתימעמדהכיבנימוקצברי'שריףדודו'עם

עתבאותהחיזקההמלוכה),ביתלכבודראויאינו
אלהשלשיעורםהלאומיים.שיריהרפרטואראת

כחמישיםהיה 1960-1952בשניםשיריהבכלל
סלאחי"יאזמאן"ואללההמפורסםשירהאחוזים!

הצבאי'הסגנוןבעלשלי!),נשקחלף,רב(זמן
כלישלזהבכללנרחב,תזמורתילליווישזכה
עדמצריםכהימנוןבתוקפונשארותופים,נשיפה

מיליטנטיהפחותהלאומיבשירהומרעת , 1977
דרויש.סיידמאתמולדתי)(ארצי'כלאדי""כלאדי'

אנודהנשיאהיהההימנוניםהחלפתאתשיזםמי
הקציניםגרעיןעםהואאףשנמנהאלסאדאת,
אתוירש-1952בהשלטוןאתשתפסהחופשיים,

מהתקףזהשלמותולאחרמנאצרהנשיאותכהונת
 •-1970בלב

ראשביקורלכבודהחדשבהימנוןבחרסאדאת
פתיחתולכבודבמצריםבגיןמנחםישראלממשלת
עםאגב,המדינות.שתיביןלשלוםומתןהמשא
ההערצהוגאותכולת'וםאוםשלהתהילהצמיחת
להפיקוגםלשירהוזמנההיאהערבי'בעולםאליה

במרחבנוספותמדינותבעבורלאומייםשירים
לאומיהימנוןהקליטההיאהשאר'וביןהערבי
שהעלתההמהפכהלכבודכנראה,שנכתב,לעירק,
אלכריםעבדבפיקודהקציניםמשטראתלשלטון
 •-1958בקאסם

בספרמופיעהמצרייםההימנוניםעלהמאלףהמידע
פרטים,שלשפעדפיוביןהאוצרמצרים,שלקולה

מרתקים)היסטורייםתצלומים(כוללתיאורים

לפנינונושאים.שלמגווןעלמעשירותותובנות
בלשוןהמובאתבאופייה,רב-תחומיתמחקריצירת

ביןהמעיד,מעולה(!),תרגוםפריקולחת,סיפורית
בנבכיהמתרגמתשליטתעלבולט,ובאופןהשאר
הערבית.והתרבותהשפה

ומוסיקהבכללמוסיקהלאוהיברבענייןמציעהספר
ומגוון'מענייןניתוחלהםבהגישובמיוחד'ערבית
ומפיקיםכותביםמלחינים,עםהזמרתלקשריהנוגע
תוכנם,הזמרת,שירילמבנהיצירתה;ולדרך

בשירתהתיאורטיהדיוןומקצבם.לחנםסגנונם,
(במינוןתוויםברשימותלעיתיםמלווהכולת'וםאום

עלונסמךהקריאה)לרצףמפריעשאינוסביר'
ענייןמציעהספרמקצועית.מוסיקליתטרמינולוגיה

המודרניתבהיסטוריההמתענייניםלאלהגםרב

הפוסט-בעידןהערביתוסביבתהמצריםשל
הנאצריסטית.במצריםחברהובנושאיקולוניאלי

המדהיםהאישיסיפורהזהומכל'ויותרזאתעם
ענייהלמשפחה ,-1904בשנולדהמצרייה,נערהשל

ואשרשבדלתה,אלזהאריהטמאינידח,בכפר
להפוךהסיכויים,כלוכנגדהתבגרותהעםהצליחה
מרתקוהערבית.המצריתבחברהמרכזיתלאושיה
כולת'וםאום-הספרמלמדכךעלוגם-לדעת
ולדברימדוע?)(אגב,במערבמלהופיענמנעה

הופיעההיאדניאלסון'וירג'יניהד"רהספר'מחברת
בפריזאולימפיהבאולםזהוהיהבלדב'אחתפעם

הקדישההיאהמופעהכנסותאת , 1967בנובמבר

נגדהמלחמהתבוסתלאחרהמדולדלהמצרילאוצר
מ-יותרלממשלהתרמהמותה,<עדישראל

מתרומותוזהבבכסףרובםלי"מ, 1,100,000
ברחביהרבותבהופעותיהשאספהנשים,תכשיטי

 ,) 211עמ'ראה ,הערביהעולם

במפסלתועוצבהנחצבהשאישיותהכולת'ום,אום
ואלהמקצועיתההכרהאלבעקשנותחתרהפלדה,

שמונה-עשרה,בתבהיותהכברוהעושר.התהילה
וכשרוןבקהירמיוחדמעמדלעצמהביססההיא

פרצהזומיוחדתזמרתרבה.להערכהזכהשירתה
חייתהבההחברהשלהחונקיםחישוקיהאת

המצריתהמוסיקליתהקריירהפסגותאלוהעפילה
והערבית.

הספרייהאתהמנהלתדניאלסון'וירג'יניהד"ר
שהתההרווארד,באוניברסיטתעולמיתלמוסיקה
מחקרה.כתיבתלצורךשניםמחמשלמעלהבמצרים
אוםולשירתבכללהערביתלשירהאהבתהניכרת

בנושאיםהרבהבקיאותהובולטתבמיוחד,כולת'ום
אתהןהמתעדחשוב,מסמךהואספרהאלה.

האישיותאתוהןוהמוסיקליתהאישיתההתפתחות
כמעטדרךהפורצת-כולת'וםאוםשלהעוצמהרבת
במעמדזכתהזוזמרתכיאפוא,תמהאיןתחום.בכל
עלשנישאתרבות,סמלושלתרבותמנהיגתשל
הערביהעולםוברחביבמצריםוהערצהאהבהגלי
-3במותה,לאחרשניםכשלושיםהיום,עד

 , 1975בפברואר

שהופיעההמונית,הלוויהתהלוכתבתצלוםעיון
קודםפורסמושבו'אלאהראם',הקהיריביומון
הרופפת,בריאותהעליומייםמידעדפילמותה
הזמרתנהנתהממנההאדירההפופולריותעלמעיד

מציינתדניאלסוןוירג'יניה ,) 172<עמ'במדינתה

כחמששנערכהמזובהיקפהגדולהחיתהזולוויהכי
בהואשרנאצר'מצריםלמנהיגלכן'קודםשנים

אוםאבלים.מצריםמיליוןכארבעההשתתפו
השירהבפנתיאוןכבודשללמקוםזכתהכולת'ום
הספר'שםעלמחליטההייתיאניולוהערבית,

התוספתאתמצרים"שלל"קולהמוסיפההייתי
ומורשתהכולת'וםאוםשירתהערבי","והעולם

 • .לומעברואףכולוהערביהעולםנחלתהם
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הפרטיתבחצרדמגוגגוג

הוצאתיהתרנגולשתיקתיהושע:ציוןבן
עמ' 398 , 2003אסטרולוג

התרנגולת pשתייהושעציוןבןשלהאחרוןספרו
הסיפוריםלקובץהמשךמעין ,ירושלמירומןהוא

ולקבציםבירושליםאנגליתהלאחרונה:שהוציא
 . pאבופעוירגדרפותי
 ,לאורהספרליציאתלמדיבסמוךכילצייןמעניין
 ,וחושךאהבהשלסיפורעוזעמוסשלספרוהופיע
לשכונתהסמוכהבשכונהילדותהואגםהמתאר
מתאריהושע .התרנגולת pשתיגיבורשלמגוריו
לשרודהמנסיםועולים,ותיקיםישראליםבספרו

בארץהנוצרתהחדשהבמציאותשורשלהכותאו

ישראליםמוצאיםאנוהספריםבשניבעצם,ישראל.
ובשכונתגאולהבשכונתהמתגורריםיוםקשי

 , sה-סשנותובתחילת-40השנותבסוףהבוכרים,
בקהילהיהושעשלספרוממוקם Iטבעיבאופןאך

ביישובעוזשלוספרוהבוכרים,בשכונתהספרדית,

זלדהמעניינת:עובדהגאולה.בשכונת Iהאשכנזי
מקשר.חוטמעיןהספרים,בשנימופיעההמשוררת

בולטמקוםתופסיםיהושעציוןבןשלזהבספרו
המשיחיים,והתהליכיםהחברתייםהדמדומים

 ,עיצובומבחינת . soה-בשנותהיישובאתשאפיינו
אתהמתארהחניכהרומןז'אנרביןהספרנע

 1הווירומןלביןאליהמספרהגיבורשלהתבגרותו

בניבקרבומשיחייםחברתייםתהליכיםהמתאר

השכונה.

והואופלומה,מיכאלשלהשושלתסיפורגםזהו
והאםהאבישראל:ארץשלסיפורהאתמספר

כבניכמעט Iגיבורי-עלכשניבתחילהמככבים
כוונותיהםולמרותאמונותיהםלמרותאךאלים,

הדרךגםכמוסלולהלהתרסקותהדרךהטובות,
באורהנפילהנראיתכךעוצמתם,כגודללגהינום.

נפוציםילדיהםומתפורר:הולךעולמםיותר.חד
כלשבההמורחבת,הספרדיתוהמשפחהערבלכל

שלשרביטותחתמתגורריםנשותיהם,עלהילדים,

קורסת.המשפחה,אבי

השביליםמגווןאתמאפייניםמיכאלשלילדיו
דמותלכלשנים.באותןישראלשלחתךהמשרטטים

וכןהמשפחהשלהחייםסיפורשלה.האישיהשבר
הכישלון:נתיבאלמוליךסביבםההוריקטעי

שלההרואיותבתוךוהלאומי.האנושיהמשפחתי,

מתפוררותאנשים,נשחקיםהמתחדשת,הציונות

הניסיוןונמחקת.הולכתהיחדהרגשתנשמות,
גאולה,שלבאוטופיותבמיסטיקה,נחמהלחפש

מצליחאינוומזיקים,בשדיםטפלותבאמונות

הגיבורים.אתלהושיע

מאווירתחלקהןבסיפורהמשיחיותהציפיות
דתית,משיחיותשונים:במשיחיםומדוברהתקופה,

במשפחהקומוניסטית.ומשיחיותציוניתמשיחיות

סרגיכלמתממשים ,הספרגיבור Iאלישל
מוצג Iהסיפוראתהמספר Iעצמואליהמשיחיות.

הולדתועםמשיחיות.ציפיותשללמימושכסמל

ראשים,שניבעלילדשנולדהשמועהבעירנפוצה
המשיחלביאתמשמיםאותבכךרואיםוהמקובלים

כתחליףאלינתפסושכניומשפחתובעיניבקרוב.
מעיןבהיותו Iחייוכלאותוהרודףצלשמת,לילד
חייםלממשמצליחואינובעולםהמהלך Iחימת

משלו.אמיתיים
הןהגאולהמבשרהילדותמונתהחיהמתתמונת
המצוייםעממיים,פולקלורייםמוטיביםבגדר

למשל,היהודית.במסורתוגםרבים,עםבסיפורי
ויולדתהרההעלמה"הנהישעיהו:בספרבפסוק

לתקופתהמשיחית,לתקופההסמלשהואבן",
הנוצריתבתפיסהגםהדיםלכךיש Iכמובןהגאולה.

הקלאסית.
לידתועם Iהרומןשלתחילתוהעלילה,מבחינת

:בזנ.•"'הד·ן,'" 1ןכ

לוהתרנגיזtתיקת

מתממשות.אכןואלוציפיות,מבטאת Iאלישל

מופלאות:לתופעותמשיחית,לתקופההיאהציפייה
יקחוהשיטפונות Iיקרסובתים Iתרעד"האדמה

העלילהבמהלך Iואכן ;) 35(עמ'ונו'אדם"חייעימם
משפחות.שלבתים,שלמציאות,שלקריסה:יש

קיבלעולמיתדמגוגגוגלמלחמתשציפהמיבעצם,
שלו.הפרטיתבחצרלפחותאותה,

העלילה,אתהמספר Iהילדסגנונית,מבחינה
שלהשכונה,שלהחייםמעולםבדימוייםמשתמש

סימוןשלתגובתואתבתארולמשלכךהמשפחה.
לעתידהכורדיחנוכהשלהקודרותלתחזיותיו

כמוחיוורותנעשו"פניוכותב:הואהקומוניזם,

החלבן".מרדכיחכםבוקרמדילנושהביאהחלב
כך:מתארהואאמועםריבבשעתאביופניאת

השכנה",זלדהשלהבורשטכמואדומיםהיו"פניו
בורשט,אוכחלב,הפשוטים,הביתיים,הדימויים

הילדשלהמבעבעולםהמטאפוריקהרכיביהם
קשורותהתמונותשלחלקןשלו.החלוםובעולם

בביטוי: Iלמשל Iהירושלמיהיומיומילנוףבטבעיות

בכבישהבלמיםאתשאיבדהמכוניתכמו"היינו

האחיות".שבע

עפיפוןכמו"הרגשתיאישי:פרטי'דימויגםויש

בלתייעדאלנסחףוהואבסערההחוטאתשאיבד
לכלאלישלגורלואתמסמלתזהתמונהידוע",

העלילה.אורך
מוטיב .התרנגולהואמכולםהבולטהסמלאך

להתרסקות Iהנופללעולםמתחברהתרנגול
אצלמלאכהלומדכשהוא Iלמשל Iכךהכואבת.

ראשונשא"רובןהמספר:הילדכותב Iהסנדלררובן

הדומהבתנוחההאנושותאלהמביטבלולכתרנגול
 .) 229(עמ'שאלה"לסימן

בקרבהחיילאליהשתתפותבעתהתרנגולמות
 1סמליבאופןאלישלחייואתומצילכפרהמשמש

אינהוטקסיההאמונהשבהצלחתעדנהאותהאך
היההתרנגולמותזמן.לאורךהישןלעולםעומדת

השחוטמהתרנגולוהציפייהרעות,מבשרסימןגם
גח.ונמוהולכתולהצלהלכפרה
הקיוםמלחמתשלבאימהמתחילההנפילה

המלחמהבשכונה.פגזיםכשנוחתיםומתעצמת
"זהכותב:והילדהאב,דמותאתומרסקתשוחקת

נהניתי Iבלבותינומורךשהטילאבאהיהלאכבר
מידהבאיםוהדימוייםורצוץ":שבוראותולראות

אתפתח"אבאהמפנה:אתמשקפיםמכןלאחר

גדול Iשחורבמפתחהברזלתריסשלהכבדהמנעול
מקדיםזהתיאור ,) 227(עמ'ילד"שלעקורהכיד

משמשתעקורהידאותהבפגז:האבהיפגעותאת

מעולמויהיהרחוקשכה Iהמספרשללעולמוהשלכה
האב.של

בעתשאת,ביתרמודגשתהילדשלעולמוקריסת

שללממלכתוהיתומים,לביתאותומוסרתשאמו

מאבד Iמאביוהתייתםעתהשזה Iאלילוונטל.הרב
לוונטלהרבשל"ידוהכול:ובעצםמשען,בית,
(עמ'הלוויתן"במעייונהכמוידיכףאתבלעה

יכולאינוגאולה,שבישר Iהמשיחיהילד .) 234
עולםבתוךונבלעקורכןנופלעצמווהואלהושיע,

רשע.של
ומאבדהישןהעולםהולךהעלילה,אורךלכל

הבןוכאשרכאחת.והמעשיהסמליבמישור Iמכוחו
היא Iבחשמלהעששיתאתלהמירמהאםמבקש

פנימיאורהיההקודמיםהדורותשל"האוראומרת:
העולם",אלהאוהלמןויצא

ציפיותעוררהשלידתוהנביא,הילד Iדברשלבסופו
אחדשלגלגולבוראתהשאמוהגאולה,לבוא

 1ורדהיחידה,בתורווק.נותרהקודמים,התנאים

ישאמנםלידיה.איש,אשתעםמיחסיםלונולדה
דתיים,ולאאזרחייםבנישואיםנישאהשלידיהרמז

הגאולה.מבשרעלצלמטיליםהאסוריםהיחסיםאך
קדיש,עליושיקראבןהחדש"ל"משיחאיןשהרי

הישןהעולםשלוהסמליםהאמונהשבוובעולם
כמעטנואש,גלמוד,הנביאנותרמכוחם,איבדו
ומתההאסורהאהבהרומןעלנענשתלידיהערירי.

כלזאתהאהבה.פריורד'רקונותרהימיה,בדמי
שנותרהמעטזההשארית.זו ,השרידזההישועה,

רקוויאםהואהזהשהרומן Iשאבדהעולםמןלמצער
 • •להתפוררותו
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והדלתלחלוםהדלת
למוות

רמימפינית:לחלום,דלתקיילאס:אונו
 106 , 2003ירושליםכרמלהוצאת ,סערי

עמ'

מלחמותשתיביןפינלנדמשורריגדולקיילס,אונו
וסבתו,סבובביתוגדל 1901בשנתנולדהעולם,

ואביו'בלבדבן-שנהוהואמאמושנתייתםשוםעל
לגמרי.אותוזנחוהולל,שיכור

יתמות:שלוכאבבדידותשלעצבותמלאיםהשירים
--פהת~מעלאהחיים;מחוףרוחשת"אדווה

 ,) 40<עמ'נצחי"ריקישהלילה;שללפני-הקרח

הכאה-"חרטה,דתיות:חוויותשלשירהגםזאת
וחיפושמחילהבקשתחזרה-בתשובה,על-חטא,

החינוךתוצאותודאיאלה .) 12עמ'<מבוא,חסד"
עלכפיצויהאדוקה,הנוצרייהסבתו'בביתשקיבל
הנעדרת.-האםאהבת

שלספרי-השירהמשישהתרגומיםכוללהספר
כינויומתוךלקוחלחלום","דלתושמוקיילאס,
לחלוםהדלתהדלתות":שתי"משורר-המקובל
הקובץשםגםהואוהמוות""החלוםלמוות.והדלת

קיילס.שלבחייואורשראההאחרוןהקובץהחמישי'
"רקבשורות:מסתייםהזהבקובץהראשוןהשיר

 ,) 91<עמ'ולמותי"לחלוםלי;נותרודלתותשתי

הייתימקום"בכלמצהיר:זהבקובץהבאהשיר
אפילווכוללתאוניברסליתהיאהזאתהזרותזר",
בתוכי"אותיעצמו:אתמגדירהואשבוהאופןאת

מעניין' .השיראתהחותמותהמיליםזר"'גרר
שלפניהשירהוא-מגחםגםמסוימתומבחינה
בושמחה','מזמורהזה,הקובץבתרגומיהאחרון

השירולשמחה.לאושרגורםמשמשהישן""התבן
מתחיל:
"בזמן

מאוד'קשהלישהיה
הישן"התנ"ךאתפתחתי

הישןהתנ"ךאת"סגרתיבשורות:ומסיים

 ",אושריהיהרבכה
"ברכנושיר-תפילה:הואהזהשבקובץהאחרוןהשיר
תפרחנה /חסדךשתחתעד--עלינוושמור

"הנחהתפילהשלהאחרונותהשורותהשממות".
להיותיכולותכנפיך"בצללנוח /למולדתנו
וקוראלעצמונאמןקיילסאונועם.כלשלתפילתו
פינית","תפילההייחודיבשמולשיר
השירשבספר.הדתי~תמקוראתציינתיכבר

היקר"היבולבשורות:מסתייםראשוןהמתורגם
אדוןשלהאסםאליאסף---- /אי-פעם
נושאהואכאמורהמוותהאלוהים.הואהקציר",

"סכוםפילוסופית:הסתכלותמתוךבשיריםהחוזר
 ,) 21<עמ'הנצח"--והמוותהחיים

"הללבוישמהראשון.יותרקלילהשניהקובץ
פרועיםשיריםילד",של"פנטזיותלחיים",
אתלאהובאהב"הואחרוזים.ומשוחרריבמקצבם
שיריםגםיש .) 37<עמ'חייו"צלקותואתנעוריו;

קיילס:
~רהמדבלבספינקס"אני

ומדבר",הגורלדרכי'
~ 

:1 

חיתה"בראשיתכמו: Iפילוסופיהרהורהמנסחים
ריבונו-של-עולם"בבריאתמקורה---- /המילה
 .) 42<עמ'

אובסגנוןשינוירואהאיניהבאיםבקבצים

שהופיעהקובץמןשתורגםהשירגםבתמטיקה.

בחידושיו'מפתיעאינוהמשוררשלמותואחר
ליופיההתחייבתי;משיםבלי"ממשכמוושורות

קודמים.בקבציםגםלהופיעיכלובת-הים"של
שיריוקובציאתקיילסאונופרסםשבההתקופה

ותוכן.צורהלשינויימדיקצרהגםהיא ) 1931-1922 (
'ארד'השירשלהאחרוןהביתמתוךהבאות,השורות

אונושלשירתואת Iבעינימתמצתות, ,) 68<עמ'

מחורזים.תורגמווגםבחריזהנכתבוהשיריםרוב

עליה)מקליםעוד(החרוזיםקלהבהםהקריאה
וזורםקלהסגנוןגםהקצרות.בשורותנשמרוהקצב
ולאנציקלופדיותלמילוניםנזקקאינווהקורא

הערותעמודיארבעהוהוסיףהגדילאף(המתרגם
בלתי-משיריםגםנמנעלאקיילסאונוופירושים).
שיריםישנםלמשל'השניובקובץמחורזים

בניובתיהםוארוכות,קצרותפרועות,ששורותיהם

זה-אחר-זה.בנוייםשורות,ששובנישורותיים

לתוכןלעיתיםזקוקיםכאלהכגון"פרועים"מבנים
<עמ'צוחקת"היא/גםלשמש.צוחק"אניקונדסי:

ספוריםשיריםאךתורגמובספרזאת,עם .) 30

הזה.מהסוג

אםלדעתעל-כןיכולואיניפיניתקוראאיני
מתרשםאניזאת,עםלמקור.ונאמןמדויקהתרגום

ואמינים.טוביםהםזהספרבשיריהתרגומיםכי

נקודותעלהמתרגםמעידשהעמיד'במבוא
שלהקטנים"בפרטיםולקיילסלומשותפות
לעיתיםונקראיםאמת,שיריהםהשיריםהיומיום",

אתמדעתשלאגםתרהמשוררסערירמיכאילו
לכתוב.היהיכולעצמושהואהשיריםספר

אתשזיכהעלתודהלוחייביםהעבריםהקוראים
 •משובחת.פיניתבשירההשיריעולמם

שתלשמואל

 lrחציסןםקךןני

 ~ו ~,;,~~תיך~א~ונ
המכרעתהקפיצה

ף~~זtים~ןרי~ךים~לה;ןה;~יאהףא
רהףט,עבףרא;ת nהמערימ;תעלחתם

- T -••-: T : -:-• 

 .ני;תרהחדיש;תהזפט;תצ!זףרים,שטיחים,
: . . . . -. -:-· : .. 

~ית;~תחקיףהףא

f ף~~ןק;ת.ים 79 ~~דז:זים,בע,רףג;ת~~נןים
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האלה.השורותאתלאשפזצריך
לדייקנותכףלמחואצריך

שיגעוןשביןהזהבגבולהנוראה
כריכותלמלאובעיקרלשפיות
"הקפיצהאחריבמים.ריקות

עודמתחשקתתמידהמכרעת"

קפיצה.
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ה"אבליאנושימצב
הידיעה

גווניםהוצאתנשיקה,אותהארנון:ולדי
עמ' 127 , 2003

הלוויותביתאלכשבאובוקרבאותוירד"גשם
להרהלוויהשהגיעהעדאבלמשמעיה,להיפרד
השמש."זרחההמנוחות

שהואבירושלים""קבורהסיפורנפתחזהבמשפט
באסופתיחדהמופיעיםהסיפוריםמשמונתאחד

משלושהארנון.ולדיהסופרתשלנשיקהאותה
עלסקירתיבפתיחתלציטוטבובחרתיטעמים

נהדר'פתיחהמשפטשהואמשוםראשית,האסופה:

מסגולותרבותבושמרוכזותמשוםושנית,לדעתי:
ושלישית:לדעתי:גם-כןהסופרת,שלהכתיבה

יותר.מאוחרלמועדלדחותלייותר"השלישית"את
שמטבע(והיותדעתיאתלבססאשתדלועכשיו
אטריחלאשוב Iדעתיעלכולהזורשימההדברים

זו).עובדהעלבחזרההקוראאת
והןרגילותמיליםח"ימצויותזהפתיחהבמשפט

נפש.לכלשווהובתחבירנוחבקצבלהןמתנהלות
נמצאבקריאתומידהמשפט,לפשטותובניגוד
לקרוביםיחידאישהואאירועביןהקלעבכףהקורא
בעולםלמדישכיחהואאחרושמצד Iאחדמצדאליו
הקוראלוקחגםאחתובעונהובעתתמותה.בנישל
המנוחות",ל"הרהלוויות"מ"ביתהמוכרבמסעחלק

עליושחליםבעולםשווה-תחושותאזרחומרגיש
 1בווישאוויר.מזגחליפותשלקוסמיטבעחוקי

שלקדרותגםיובש,וגםלחותגםזה,במשפט
-הומורגםבווישרקיע.זוהרשלצחותגםוסגריר
עלדבריםומעמידנוקבאךומצליף,מקברילא

ועשירהבמיליםהחסכנית Iזותפאורהומתוךדיוקם.
במההקוראשלבדמיונומתממשתבתכנים,
סיפוריתרחש-לסמוךמהעללוישכבר-שעליה
שימשוךשמעיה,אותושלמותובפרשתשידבר
לאלושגםלוודאיוקרוב Iחייופרשתאלוביהמיניה
 1כמוניקוראתמנחשת Iועוד •ממנולהיפרדשבאו

ודאיכזאתתמהכתיבהשלבמשפטשפתחהמיכי
להמשיךכדאיולכןמפתיע.משהובאמתחתהצפון

בקריאה.

נהדר.פתיחהמשפטזהכאמור,ראשית,ולכן,
לשנית:ואשר

עמודבכלומופיעותחוזרותזהמשפטשלסגולותיו
לובשותהןסיפורשבכלמובןהאסופה.מעמודי

ולנושאוהראשיותלדמויותיובהתאםאחרתצורה
ונאהמבטיחהנאהארנוןולדימקום,מכל .העיקרי
משימתרובצתלאכתפיהשעלגםמהמקיימת.
האנושי","המצבעלהאולטימטיביתהאמירה
ה"אאתהאנושי"מ"המצבמסירההיאלהיפך.
שהואכפיאנושיבמצבמתמקדתהיאהידיעה.

המתארהגיבורלמשל'שונות.בריותבחייגםמיתר
אשתווביןבינושפרץהמכוערהוויכוחסיוםאתכך

שללרוחבפרץגופינובין"הסדקהזוגית:במיטתם
כמהמסביבנו."קפאהאווירקפאנו.כדורגל.מרגש

ומורכב.מוחשיזה

ארנון'ולדילקורא,סופרביןכתובהלאבהסכם
ידלה Iמצדווהקורא,יכולתה,כפיעושהמצדה,
עליהלא .רצונוכפייכולתו'כפירוחהמפרי

מבטילההיאאיןאךלגמור'הגדולה""המלאכה
שלההסיפרמבחינתהקטנים.בפניהמנגיעהעצמה
הרוסי'ה"סקאז"בסגנוןהעממיכמספרכמוה

שחוטשיששיחה,בלשון Iדיבורבלשוןשגדולתו
קדימהמנתרוגםזהאוזהלצדנתעהסיפורו

התנופהמבחינת .למקורויחזורתמידאךואחורה,
בסיפוריה.דה-מופאסאנימשהוישוהברקוהגמישות

כלבחייהצפויותבהשלכותלדוןבמקוםלמשל'
להתחוללהעומדחריףשינויבעקבותמבני-זוגאחד

אותו ... "עלאורקרןהסופרתשולחתבביתם,
על-דרךכברתאיתם][שעברבכשטיין[פסנתר]

ומשם,לקיבוץ,אחרת,ליבשתעולים,ארנייתסיפון
כלאתהברוש.לשכונתביניים,תחנותכמהעם

המבריקהאגוזבעץוקלטספג ...[המשפחה]תולדות
ימלאכיצד .בלעדיולחיות ...יהיהמוזרמה .שלו

מכוניותחברתמתוצרתקטןפסנתרמקומואת

מגזרשלככולורובו ,) 125(עמ'יפנית?"

המעמדעםנמנהנשיקהאותהשלהאוכלוסייה
עצמיתתודעהולדמויותיוכלכליתמבחינההבינוני

סביבתםלגבימפוכחתעיןוטביעתמפותחת
בת-ביתארנוןשבלויהיאההרגשההאנושית.
שלאאותהמנחהבריאשחושדומה .זובמסגרת

לעצב,-ממנהמופלאלעולםבחדירהלהתנסות
הנורמהבמסרגתלתפקדהמתקשותדמויותלמשל'

ונאמרנדייקשמאאו-האמיןבעטההמקובלת.
חייםסיפורכל-במקלדתהנוקשותבאצבעותיה

המכוונןהרגשיהמיתראתוצובטמשלוענייןמעורר

גוששמתוךבפלך'לעושהמשולהארנוןולדי .לו
הוויהשלפרטים(צברגולמיצמרשלובלולי
החומרכמותאתפעםבכלמושכתהיאאישית),
(אישיותווגמישחזקחוטממנולטוותכדיהנכונה

הדוקהלפקעתמלפפתהיאשאותוהגיבור),של
(לסיפור).

להיעשותשלאיכלהשלאעריריתאשההנה
באמצעותשכןבשכרהיצאהפסדהאבללרוקחת,
מקוריתנקמהזוממתהיאידהשבהישגהתרופות

שהיאחתולהוהנהוהמנצלת;המפונקתבאחותה
יחידהעדהוהיאהגלמודהלגבירתהנפשידידת

המואסתאשהוהנהבחייה:האחרונהלתהפוכה
לתל-לעקורכמההוהיאשלההמשמיםבפרוור
מוסדאישוהנההעניינים:בלבלהיותכדיאביב

מתח,עיגולשבתוךמתחבעיגולבחו"להמסתבך
והנהבארץ:למשפחתוקשורהווייתושגרעיןתוך
צירוףבשללבעלהנישאההדהוייםשבעלומיהאשה

היאהחייםנסיבותבגללאך Iהיגיוןנטולמקרים
אבוהנהשניהם;בחייהפעיללמוקדנעשית
גירסאלושישטובמהזאתשבכללמהדריןשהתחלן
עםחיקשרלקייםהואיכולשבאמצעותהדינקותא

שפתאוםימיהבמלואאשהוהנהבתשובה;החוזרבנו
לפרשיודעתהיאואיןתמהוניגברביםאליהמתקרב

עלהגורליתבהשפעתוחשהאךמטרותיו'את
מניידתגםארנוןולדיוכהנה.כהנהועודרגשותיה:

מנפיקהוגםומרחביהישראלעריביןהקוראאת
והיאולאנגליה.לאיטליהחינםטיסהכרטיסילהם

בה,ולדעוךאהבהבשלהבתלבעוראותומזמינה
שונותבדרגותילדיםלגדלהמטבח,בשגרתלעסוק

עליהם,ולתהותאנושייםקשריםלקשורסיפוק,של
לצורך-או-דירהלשפץשונים,במקצועותלעסוק

שוניםופתרונותסעדלמצואמתוך-גחמה,
לערלות-לב.לבדידות,למצוקות,
אנוהספרבגבהרשומיםגרפייםחניומהפרטים

היאכלומר'באנגליה.נולדהארנוןשוולדילמדים
סופריםשלוהולכתהמתארכתהשורהעםנמנית

אתומפרסמיםלארץמארץבימינוהעוקרים
ארצםבשפתאלאאמםבשפתלאיצירותיהם

ארצהשעלתה Iארנוןבלוישאצל(ברורהשנייה.
דו-שהםמהםישמולדת.)היאישראלגםכחלוצה,
מהםוישרכהמילדותאוומלידהמבטןלשוניים
בידנעזריםהםהחדשהבשפתםבקיאותםשלמרות

עורך.

היאשאיןדומהארנוןולדישלהפרוזהמקריאת
וזאת-האלההקבוצותלאחתלאאףמשתייכת

רעננהשלההעבריתהפרוזהאמנםשאםמשום
משונים.שרטוניםעלהיאעולהושםפהוקולחת,
 ,) 17(עמ'חף"מסוימת)אשה(של"עורהלמשל:

ממה?חף

גרמית.התרהלשוןהואזהבתחוםנוסףשרטון
אתה"בכמהזולתו:אתשואלמישהוכאשר Iלמשל
בהצתה ,) 14<עמ' "]?ךלש[ ...המחשבותאת ...מוכר

אך Iכלשהופטנטברישוםשמדוברדומההראשונה
 " A pennyהאנגליהביטוימבליחהשנייהבהצתה

" for your thoughts . שובץמראשאילו
שדרכםאנשיםשתיארמובהקרכיבבסיפור

אמםמשפתמילולייםבתרגומיםשיחתםאתלתבל
 .מצויןהיהזההנרכשת,העבריתלשפתםהאנגלית

המקרה.זהלאאבל
החדרכשהיה"לפעמים,למשל:הלשוני.השעטנזאו

פריטהשלשעהחצילעצמיגםגנבתימאדם,ריק
האחרונותהמליםלשלושמה ,) 16<עמ'פסנתרעלי

כאשר-להןשקדםהשובבול"גנבתי"המפורכסות
בכללותו?בסגנוןרווחתשגרהאינוזהממיןשעטנז
"שינקינאי"?זרוק,להיותמתכווןשאינובסגנון
עובדתיות.פרכותגםמצטרפותזהתורפהלתחום

aכ
 287גליון



החמישים][בשנותלראשונה"נפגשנולמשל:

- ) 8(עמ'בכינרת"התנועהשארגנהבקייטנה

עבודהומחנותטיוליםלארגןנהגוהנוערתנועות
אחרים.גופיםארגנואותן-קייטנותולא

באותומגולמותאלהתורפהנקודותאחרות,במילים

לדחותביקשתירשימתישלשברישאשלישיטעם
שעתו:הגיעעכשיויותר.מאוחרלמועדפירושואת

לוושקשרתישציטטתינהדרפתיחהמשפטאותו
ביקשתימזאתאלה.תורפהמנקודותחףכתרים
שיותרמשום Iקודם-כלהדברים.בראשיתלהימנע

שיתעייףהקוראושנית,בשבחים.לעסוקנעים
אתמעצמוויחסוךהשבחאתלפחותיקרא Iבדרך

אי-השבח.

לזוטותנטפלתשאנישיטעןמינגדייטעןאם
כינגדואטען Iמספוררבותשאינןגםמהזניחות,

שתקלקלאחתלזוטאגםולוהצדקהשוםאיןלדעתי
ידחיתהלו .ארנוןולדישלבפרוזההשורהאת

מסיפוריההשוטיםהעשביםאתמנכשתעורך

סימנישלמיקומםאתמאחידהגםזו(ובהזדמנות

התמונהאתשצילםהצלםאתומזהההפיסוק
שעיצובההאסופהכריכתעלהמופיעההמסקרנת

ברהאוררואהה pנשיאותהחיתהביותר)נאה

ושלמה.
עודהתפרסמוזובאסופהסיפוריםכמהלחתימה:

אולםזו).באכסניה(וגםשוניםבכתבי-עתלכןקודם
 .ארנוןולדישלבכורהפרסוםזהסיפוריםכאסופת

 •שבדרך!ספריהלחייכוסנרים Iכךאם
מדינייעל

~ים rא;י~יע;דלע,ש;תד~לי
 ם:~ 'f!א;ך~רללמדע;ן~לי

ןל; p:נסע;ןם~ל~ים, oס~ל

 ,;ל;מן;נ~-:ז,ויר;ן q ~~ה ryיךם 9

=ייי

 sי
1 ~ 

~-

הזמןבמטוטלתנעה

עקד'הוצאתהשעות,מורהגל:אלישבע
עמ' 104 , 2003

השעותמורהגלאלישבעשלהחדששיריהקובץ
בראישירההזמן,מטוטלתנושאים:במספרעוסק

חוויותמוות,אקטואליה,(ארס-פואטיקה),השירה

 .ועודאישיות
נושאיםומלכדהמקשרכחוטעוברהזמןאלמנט

לכנותובחרהשהמשוררתמגובש,למקבץאלו
בשםשיריםמחרוזתשלכשמה 1השעות""מורה

ההיסטוריהחיצוניהזמןיותרמודגשכשלעיתיםזה,

הפנימי.הזמןיותרמודגשולעיתים
עוסק ) 24(עמ'הימים'כל'בדרך,השירלמשל

ומתפוגג:האוזלהזמןשעוןמולהדוברתבמצוקת
-זכ~יםך~י ry ~ליק;ת q ~ ;פ;ת n;7ים ~ o/;J~תר;~ה

 /- םי~;;פ~~ ,םי~~ל.~ים /o:~יםך;~ה /ךש;סק.ת.

~~ךע;תנףג;ת;~מ;ג;ת;ע;ת /oך;~ה /ךש;סק.ת.
~ ry ~1 , ן;~~ךך~;ר;ר ;ח;~~ל ;נ n מ~~ן;קף;; 

א;להשתעשע/שעה/לימ;תירולאףב;לע;
ע;ת w ~" ;קת~~לא Tזה~ .. •ך~ל ••~ליס:?~~סרט

ך;כ:~ים. ;םי~~ J;~ל~ךךרכ;ת 7ה;

עםומתמודדתהדוברת,עומדתהזמןשעוןמול

שותקת,היאבהתקוממות.אובשתיקהמהלכיו

חולף,שלםחייםמקטעכאשר Iפרדוקסליבאופן
במחלףכמכוניתמחליקהשלמהתקופהכאשר

מתפוגגים.תמימיםימיםכאשראומהעיןונעלמת
 1המיידילזמןביחסזאת,לעומתשותקת,אינההיא

נהפךשבהרף-עיןהקצרצר,ההווההקצרות,השעות

אםבין Iבולהשתהותמאפשרלאואפילו Iלעבר
וחרטה.הרהורלצורךאםוביןשעשועלצורך
השניםשלהזמןשזרימתכךעלמתקוממתהדוברת
השעותשלהזמןלזרימתזהההתמימיםוהימים
 ..."שעותאובדים:אלווגםאלוגםהזמן.קצרות
 / 1וקמצןוקצרצר /נצחשלבחוצנונבלעות

 /שעהלימותירולא /ובולעלעצמוחוטף
להשתעשע",

עולה'-יורדת-'עולהבקובץלוהצמודהשיר
מחוגישלאומטוטלתשל~קצבהמזכיר ,) 25(עמ'
שבשירבעודאך Iהאוזלהזמןעלהואגםמצר Iשעון

היאהפעם Iמבחוץהזמןעלהדוברתהביטההקודם
שלה.הפנימיהזמןאלאותנומפנה
האוזלהזמןאללהתייחסיכולתהנבחנתזהבשיר
מתבוננתהיאבדיעבדושלם.מפויס Iמאוזןבאופן
בהובדרךהנזילהזמןאתלנווטבחרהבהבדרך
שעליההפרקטית,המוחצנת,האניביןלנווטבחרה

המופנמת-האניוביןשניים"אודבר"לעשות

שאינו Iגבלמרבלתיזמןלמרחבהזקוקההיוצרת,
החיצוני:בזמןתלוי

:ז~די- י~:ב"ע,ר 1ךי q ~- י~:רב

ס:זתיםש.ב oד~דעלאע,ד:ז 1

 ,ה~;כ~ם 9 ~~?ננ;ובף~ה,ם 9ד~ך

פ,ץ. oד~לצ;ךקת~תלקצב

ע;ןמילם 9 ~מס~~ת
י;_רןת-ע;ןה~ני 1נימנ;וס~כים~ל~יו

סנ;וסןה~םהףאס;ףןי;ךךת,ע;ןה

:p ;ךא; ק~,ע-ל~ן~~לן 9 ~~לימf ת·ש,דים~

ךןה. qקריא;ת;:זןסש~סה~~סל;ת

ז,ו~~י~ה י~;~לשיםאף~ל~יו

-:מים~כ;נף,ע;ן ם~~ן:.שדאי p:ש.

(לת".~ ~~,,לת, ryק'ק ryש;ף~ת;כי

ס~~י~ית,~~,זניש ryל;הףא

 ת~: oךסס~;ה~סלץ oל ש.: ל~~

אתנכת Qה~-הזמןבמטוטלתהאניהיטלטלות
שלהפנימיהזמןעםהיריעהקצרהחיצוניהזמן

מומחשת-רחבהזמןליריעתהנזקקתהכותבת,
היאבעודמתהפכים,ששלביוהסולםבמטאפורת

מרחיבהיעקבלסולםהאסוציאציה .בוויורדתעולה
ואילו Iיותררוחנייםלרבדיםהמשמעותאת

הסולםתמונתהחיצוןהזמןשלהמוחשיתבסיטואציה
מדמההדוברתהמוחשי:העולםמןדווקאנגזרת
שצהלותהשעשועים,גןמתקניעללילדעצמה

תחושהאותהשלהתגלמותההןשלווהחרדההשמחה
אח.דברגע

וככל Iומסתבךהולךהזמןאלהדוברתשליחסה
תחושותיהאתשאתביתרממחישהוא Iאוזלשהוא

 .אליוביחסהאמביוולנטיות
המוחצנת,האניביןהפעראתמשקףהאחרוןהבית

האינטרוורטית.המופנמת,האניויבןהאקסטרוורטית,

לטובתהיאהשירשלבסיומוהסופיתההכרעה
וההצגהקהללחץיש"אבלהראשונה:האפשרות

יהיהטרם / ...שניםאודברלעשותועליחייבת
 •אתמולו",-ימיאחרון

אברהם-איתןחלי

יעקביגד

פתאומיפנאי

ם~יךים~אןע;~ים~ה

 • HOMLESSם·~ים 9א; ,/oם~חא;ת 9ק~~ין

~~ק~יםם ry~~~יףתה t~חיאףלי

~~ךקן~ים 7P ~ /Jם~~~עיםךאףלי
ה;לרד~י i2 ~ר 7~אה~~ליל.יואףלי

 ,מףך 9ם~סדי י~~ Qם~י w ~~~א;
~~~ g י~רי~מףסש;~ן 7רpז~. 
לדברים,מעברלגעתהשיריםך;ציםשמא

 •ד:- •:····--ד ··-.ד•:

המפלט,מל;תעללדל"ג
• : -• -• : T 

~ JJ ,םךחףק,~ק1יףם ,םי~~~;~ים

ם ,/oם;עם~~מ;ןןיםם ry~נקרך~ז

o/, ~t;ףי tt קךע.יידךה;נ:ו~לי;תq .ל;מ;ת
ם~:םעלנ;סר;תם~~ל;תךדק
ךםנ,~יךסדעםם;ןקעלסע.~ים,ךעל
ה1ירח.עליםענבישוהאםהכאבועל

- ..-ד- . ד-: .. .- : •• :-- :

פתאמיפנאיעםהשיריםנאיםאז
T • T -' ' • : -' : 
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כלהכותעלתה
לשעברלידידנסיעהדו"ח

ברנחררתומס

כן-חורין*מיכלוסומן,חכרימגרמנית:

מארבעהיותרזהכבריודע,שאתהפיכ

שרמזתיכפילא,אךבורח,אניחודשים

לאצפון'בכיווןאלאדרום,בכיווןלך'
ברנהרדתומס

הקור'אלאדבר'שלבסופואותי'שמשךהואהחום
ולמעשההטבעאלאשלי'יקרבנייהואמןאדריכלדא,דריכלרת,לא

תכופות,כהלעיתיםאיתךדירבתישעליומאוד'מסויםצפרניטבעאותו
שלושיםלפניכברחיבורכתבתישעליווא.רקטי,החרגטבעהמכונהזה

נועדושלאסודיים,חיבוריםנסתרים,חיבוריםמאינספוראחדשנה,
כוונהשובליישלאחרונהשהרילהשמדה,רקאלאלפרסום,מעולם

מתוךוללכתלהמשיךאלאקיומי'אתלהאריךרקלאולחיות,להמשיך
'שרלטן-משטחיםשלייקרבנייה'אמןשלייקראדריכלמוחלט,שחרור

תחילה .שלייקראדוןבחשאי'גורל'הרתבסודיותוכביכול .שלייקר
מאודרבותשניםכברזהכיפנים,בשוםיותרלךלכתובלאחשבתי

בפנילהכחישושאיןובאופןבאמתנתוניםיבנינושהיחסיםלינראה
לאלעולםהרוחני'לסיומםהגיעושהםמשוםוראשונהרבאשסיום,
שלאהדבריםומטבעשלי'הכוונהחיתהזועימך'קשריותרלקיים
אליךנוספתשורהכלשלשליחתהיותר'אחתשורהאףלךלכתוב
עשרותשבמשךזהאלשליחתהגמורה,כשטותרבזמןזהכרבלינראית
הרירביםכהעשוריםזהלבסוףאולםרוחני'לוויהבןידיד'היהשנים
הקיוםאויבשלי'החשיבהאויבשלי'המחשבותאויבאויב,אלאאינו
ובמדריד,בווינהמכתביםכמהלךכתבתירוחני.קיוםאלאשאינושלי,

מיענתיבאמתאלה,מכתביםשלחתילא'אךובפלרמובובדפשטולבסוף
ליפוללאכדיאותם,שלחתילאאךהאלה,המכתיבםכלאתוביילתי
לכתובשלאונשבעתיאלהמכתביםהשמדתיעלוב.טעםלחוסרקורכן

 .יותראחתשורהאףהאחרים,לכלכמואליךיותר'אחתשורהאףלך
שניםכמהזהנוסעאניכך'נוספת.התכתבותשוםלעצמימרשהאינני

שיגעוןלזאתלקרואאפשראוליהצפונית,ואמריקהאירופהברחיב
שכןהתכתבות,ללאקשרים,ללאלומר'הייתשיכולכפיתכלית,חסר
פניתי'לו.נעניתילאשניםשבמשךלאחרלפתע,מתשליהשיתוףיצר
החרצה.מתרך-תרכיעודיצאתיולאפנימהלתרך-תרכישאומרים,כמו
בקיצורבעבורי.משמעותחסרתחיתהזושתקופהלומריכולאיניאך

הדבריםשמטבעמאמריםה"טיימס",בעוברמאמריםכמה'כתבתיולעניין

שהתיישבתילאחרל"טיימס",אותםשלחתילאשכןהתפרסמו'לא

משעממתעירהיא.אוסלובאוסלוהמילהשלהאמיתיבמובןקבעישיבת
כלכמואולילחלוטין'מענייניםבלתירוח,שארחסריהםבהוהאנשים

שהגעתי'לאחריותרהרבהמאוחררקמקוםמכלי mשלמכפיהנורווגים,
המכונהזהכלבים,לגזעהתוודעתישםמורמנסק.שללגבהיםעד

לכךמזאתולבדאירופה,במרכזכללמוכראיננוהיוםשעדשארפלר,
בלתיארץלךהריבזוי.הנורווגיהאמנותיושהטעםרגועשהאוכל

הזמןפרקבתוךנחנקתחשיבהשלצורהכלשבהלחלוטין'פילוסופית
אנשיםובהקטנהעירבמוסין,הבראהבביתזאתלמדתיביותר.הקצר

שלכלאומריםבפסנתר;נגינהבאמצעותהשעמוםאתהמרגשיםמסכנים,
הלילהאתהעברתישבובביתואכןפסנתר'ישבמוסיןשנייהמשפחה
כנףפסנתרבעצמיראיתישרדתי,בקושישבויותר'מדויק'אוהראשון

עדלא-מכוון'כההיהוהואלו'להאזיןהייתישמוכרחםנדורפר'מסוג
נוגנהכאשרשוברט,שלזולמשלביותר'הטעםחסרתהמוסיקהשגם
קיבלושלהם,הלא-מכווניםלפסנתריםהודותמעניינת;נשמעהעליו'
אודותעלמושגכולם,הנורווגיםמניח,שאניוכפיבאמת,מוסיןאנשי
אנימעצמם,יותראופחותבת-זמננומודרניתמוסיקהשמכונהמה

אלה,נורווגיותחוויותאךממנה.מושגכללהםאיןשהרילומר'יכול
כובעישלבספירהושהתמצועתידי'בדרבתקווהכלממניגזלושכמעט
שאומרים,וכמומל~דמגפייםושלמל~דנעלי-ביתושלפרווה

לכתובלישגרמו.הןלאבפסנתר'הנגינהאפשרויוו!שבכלבפרוורטית
איניחלומות,שלאספןשאתהומאחרחלום,ליהיהאלה.שורותאליך
כפיאני'שהריברוטרדם,שחלמתישליזהחלוםממךלחסוךרוצה
שלך'זהובמיוחדהמדעים,שלפשרותחסרוחסידשוחריודע,שאתה
לךומדווחיחסינושלהמוחלטתההתקררותמןמתעלםפשוטאניוהנה
זמןועצרתיאוסלו'אתשעזבתילאחררבוטרדם,שחלמתיהחלוםעל
שבהבדיג,הדוחהבעירשבועותכמהוכןובהמבורג,בקילבלינק,מה

כלעלששםאלאכמטפל,מזליאתניסיתיבנורווגיה,למעשיבדומה
אמנםיודע,אתהשהריזכרתי'וגםחלמתינפש,בחרליכמטפלפנים,

לילהשמדיהללוהחלומותכלאתזוכראינניאךלילה,מדיחולםאני

רמותרותעריכה:*
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כפיזכרתי!וגםחלמתישבאמתהחלומותהםמעטיםכמהחולם.אני
יותרםרבמקרםאלמאוסטריהבורחאנירבותשניםזהיודע,שאתה

סבוראנילאוסטריה,בחזרהלשובפניםבשוםרוצהואינימארסםריה

תועה ,יותרמדויקנוסע,אניכךבכוח.עליזאתיכפוכןאםאלאכעת,
הצפונית,באמריקהושםפהיודע,שאתהוכפיבאירופה,שניםכרבלי

וליתר ,שליהתוכניותאתלממשאוכלשבומקום,למצואכוונהמתוך
לךסיפרתישעליהןהקיומית,הפילוסופיהבתחוםהתוכניותאתדיוק

בדרוםתחילה ,עודזאתלשאתיכולתשלאעדארוכותוכהתכופותכה
לאלהפוךרציתישלאמשוםריסן.הרעלהכולולפני ,טירולחבל

בראשלהתרחקישהרילמוח-קיימברידג';לאוגם ,למוח-אוקספורד
בשניםתמידלעצמיאמרתיהאונירבסיטאות,מכלהכוחובכלורבאשונה
בעליהספריםמכלנמנעאנישניםזהיודע,שאתהוכפיהאחרונות,

הספרות,מן ,יכולשאניככלהפילוסופיה,מןמסתלק ,האקדמיהתוכן
פחדמתוך ,יכולשאניככל ,בכללקריאהמחומר ,יכולשאניככל

חומרבגללבעלילאמותולבסוףולמשוגענפשלחולהבאמתשאהפוך

אמריקה.ובצפוןאירופהברחבילנועבכללהקשייםגםמכאןזה;קריאה
להודושליוהנסיעה ,ביותרהגדולהפחדתמידביקינןאסיהמפני

אתה ,אניוהרייודע,שאתהכפימוחלט,בכישלוןהיאגםהסתיימה

הגדולהלאופנההפכההלטיניתאמריקהוהנה,חלש.וגףמבנהבעליודע,
שלבאיצטלהמאירופהלשםנוסעיםהכול ,אותידוחהוהדרבביותר
אלאאיננהשבפועלוסוציאליסטית,סוציאליתעזרהלהושיטנכונות

משתעממיםהאירופאיםנוצרית-סוציאלית.ויתרדאגנותשלדוחהסוג

כדירקהשלישיהעולםהמכונהבזהמקוםבכללהםומתערביםלמוות,
גרמנית,מגרנהמידההיאהמיסיונריות •אירופאישעמוםמאותולהימלט

כולוהעולםאתדרדרהרקהעולם,אתאמללהורקאךהיוםשעד
שלה,הדוחההיקראלוהיםעםאפריקהאתהרעילההכנסייהלמשרבים.

היאהקתוליתהכנסייההלטינית.אמריקהאתלהרעילנכונההיאוכעת
והריהאמת.היאזוהעולם,מחריבתהעולם,הורסתהעולם,מרעילת

לגבולותיושמחוץכולוהעולםאתהרףללאמרעילכשלעצמוהרגמני
מןמזמןהסתלקתילכןלמוות.מורעליהיהכולושזהעדינוח,לאוהוא
אמריקה,ובדרוםבאפריקההאדםלבנילעזורלרצותשליהמגונההדחף
מאותשכבר ,שלנובעולםהאדםלבנילעזורניתןלאצעמי.אלושבתי
כיהאדם,לבניבדומהלעולם,לעזורניתןלאציבעות.כולוהואבשנים
בכךוגםממניהרילמדתזאתאבלגמורה.צביעותאלאאינםשניהם

רקכלומר ,לךלכתוברקרוצהשאניהיא,האמתכלל.מדורבאין
תועלת.לךלהביא ,סבוראני ,עשויזהכיהלילה,שחלמתימהלךלספר
מאוסטריה ,ברחתישמשם,כיווןכזובאינטנסייבותאוסטריהעלחלמתי
 ,הכולבעולם.ביותרוהמגוחכתביותרהמכוערתלארץבחלומישחיתה

לאהתפעלות,וכמעוררכיפהתמידתפסוהזובארץשהאנשיםמהכל
לזכותה.למנותבכללהיהשאפשראחתכנקודהולוזולאוסטריהנזקף

עריםאימתרק .נוראיוכטמטוםפרוורטיכשממוןליהתגלתהארצי
מבעיתובנוףאלהפגומותובעריםמבעית,מנוףלדבדברשוםפגומות,

הפךמהלדעת,היהאפשראיובזויים.ושקרניםרשעיםאנשיםחייםזה
האנשיםאת ,כךכללשוממההארץאת ,כךכללפגומותהעריםאת

האנשים,כמורשעכההיהלדעת,עליךהנוף,כך.כלולמרייםלרשעים
 •לחלוטיןממיתבאופןמבעיתיםכהאלה,כמוזה ,מריכהפגום,כה

כאשררשעים,שלפרצופיםפניםבמקוםלהםהיואדם,בניכשראיתי
שם,שהודפסווהרשעותהטמטוםלמראהלהקיא,נאלצתיעיתוןפתחתי

 ,בולהבחיןהייתישמוכרחמהכל ,ששמעתימהכל ,שראיתימהכל
לראותנידונתילדעת,עליךרצופים,שבועותבמשךבחילה.ביעורר

השמיעהבשלייאושמתוךשלבסוףעד ,הזוהדוחהאוסטריהאתולשמוע
לאוסטריההתנגדותיבשלועצמות;לעורהייתיהאלההממיתיםוהראייה

אחת.לגימהולוללגוםלאגםאחת,נגיסהולולנגוסיכולתילאזו
ורשעושקרימכוערטבעורשעות,כיעוררקראיתישהבטתילהיכן

והנבזותוהרשעותהזוהמהאתראיתיושקרנים,ורשעיםמכועריםואנשים

הממשלהאתורקאךשראיתיתחשוב,ואלאלה.שבאנשיםהמוחלטים
ארסםרידברכל ,זואוסטריהשלהעליתשכבתשמכונהמהאתרקאו

ביותר.הדוחה ,ביותרהמטופש ,ביותרהמכוערלדברלפתעבעיניהיה
לבסוף,התיישבתילומר,הייתשיכולכפיחמרו,נפשינקזשלהזבצמב
והבזויההמכוערתאוסטריהפניעלפעמיםוכמהכמהשערבתילאחר

 ,ליהאופייניתבצורהלדעת,עליךזאת ,התיישבתי ,הזווהטיפשית
ומשםזלצבורג,של 2ההאונסברגעלאחדסלעגושעלנשימה,בחוסר

לגמריוההרוסהתושביהבגלללגמריהאטומההעיר ,זועלמטההבטתי

הגדלותלשיגעוןמופקרתשעודהזלצבורג ,עמיתיךהאדריכלים,בגלל
שלזומפנינההאוסטרים,האלה,האדםבניעשומהשלהם.הפרוורטי

עליושבבעודיליחשבתיבלדב?שניםבחמישיםאובארבעיםאירופה
לעשרותזלצבורגבניהתרוצצושבהאדריכליתזוועהכולהכלהסלע.וגש

יהודים,ושונאיזריםשונאיוקתוליםכנציונל-סוציאליסטיםאלפיהם
גושעליושבבעודישלהם.המחרידותהצמר-ועורבחליפותלובשים
שאומרים,כמולהירדם,הייתימוכרחזלצוברג,שלההאונסרבגעלהסלע

הקאהלנברגעלהתעוררתילפתעשכןאדוני,קוסמית,כוחותמאפיסת

לראותזכיתימה ,שלייקרבנייהואמןאדריכל ,לעצמךותארוינה.של
שעלהסלעגושעללאיושבבעודי ,שהתעוררתילאחרמהקאהלנרבג
הרחובבמעלהמרקיבעץספסלעלאלאזלצוברג,שלההאונסברג

צחנתדחייה,מעוררת ,זואוסטריהאתראיתי 3הימלשטרסה:המכונה

בנייניועלשבהוהבזוייםהרשעיםהאדםבניכלעלממנה,עולהחיות
ששמםהקונצרטיםואולמותהתיאטרוןוהיכליהמנזרובנייניהכנסייה

בעודיכולה.ונשרפתעינימולבלהבותעולהלתהילה,בעולםיצא
גדולהתאווהמתוךלרווחהפקוחותואוזניעיניאך ,אפיאתסותם

נשרפתהיאכיצדעזתיאטרלירושםתחתראיתיהמתרחש,אתלתפוס
חלקהחיתהממנהשנותרמהשכלעדנשרפתאותהראיתיבאטיות,

עשויה-אפור-שחורבצבעכךואחרצהוב-שחורבצבעתחילה-קטנה
מהממשלהכיראיתיוכאשרכלום.לאמזהולדבומסריח,דביקאפר

ביותרהמטופשתהממשלהיודע,אתה ,ומתמידמאזשחיתההאוסטרית,

הנוכלתומתמידמאזשחיתההאוסטרית,הקתוליתומהכמורהבעולם,
ונאציונל-וקתולייםנוצרים-סוציאלייםשרידיםרקנשארובעולם,יבותר

אפור-שחורפחםגושבתוךבהםלהבחיןאפשרשבקושיסוציאליסטיים
ובהקלהלרווחהנשמתילי.הוקלשהשתעלתי,ואףנשמתי,אזזה,מסריח

עיר,אותהברוטרדם,נמצאתיהרבלמזלישהתעוררתי.עדרבה,כה

ביותרליהיקרהולכןביותרליהקרובההיאהסיבותשמכליודע,אתה
איננההמגוחכתזואוסטריהבשניםעשרותזהאםגםהערים.כלמיבן

ובראשונהובראשזאתשבכלהרי ,עודבהשידורבאופןבשוםראויה

עצמישאנילדעת ,סבוראניכך ,הענייןמשוםזהיהיה ,אדוני ,בעוברך
 •עליה.חלמתישובכךכלרבותשניםעשרותלאחר
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 1984 4שלושת-המלכיםוםי

המתרגמיםהערות

בוודאישב ,) 1931-1989 (ברנהרדתומסהאוסטריהסופרשלעטופריזה,ספרותימסמך

תרבותיתביקורתשללמניפסטהמתגלגלתהיכולת-לשנאה-עצמיתשלפוריותהאתלהוכיח

ופוליטית.

 , 1984בינואר-21ב , 52מס'כרכוםשלרונייהעהתיאסרוןשלבתוכנייההופיעהמכתב

מיין.ע"נבפרנקפורט ) SUHRKAMP (זורקאמפלהוצאתשמורותותיהזכו

האנטישמיהעירראשלוארג,קולשלמייסודוהאוסטריתהנוצרית-סוציאליתלמפלגהרמז , 1

וינה.של
באוסטריה.הריםשמותהםבהמשך)(מופיעוקאהלנברגהאונסברג , 2

 ,שמים""שבילמילולי:בתרגוםהקאהלנרבג.בקרבתוינה,בפוכרירחובשלשם . 3
 .בינוארבשישהמצוין Iנוצריחגיום , 4
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נראילהיותמשמעסופולהיות
אורייןיהודית

לספר'כדילחיותמארקס:גרסיהגבריאל
עובדעם'הוצאתניצן-קרןטלמספרדית:

עמ' 552 , 2003

האוטוביוגרפיתהטרילוגיהשלהראשוןהכרך
שבספריוהמסולתיםמןאיננולספרכדילחיות
אתשזרקהגייזר'והחולה.הישישהסופרשל

משהו'שכךהרקיעים,שבעתלגובהימימיו
שתתחקהביוגרפיהלחבריושבהוא 71ובגיל
נרקחהמהםאשרהמציאותחומריאחרי

שהואכפיוהמציאות,שלו.הנפיליתהסיפורת
להיותהבדיה.מןנחותההיאלעולםיודע,עצמו
כמארקסואיןבדאי'להיותמשמעסופר

ולהטוטן.פיתוםמג,רבג'ונגלו'
שנותמאהמתוךהפיסקאותאחתלמקרא
הצערמחמתלאדמעה.הגרתי ) 1972 (בדידות

עונג,שלהתעלותמחמתאלאהכאבמחמתולא
זוהילו.חובבעלתאניכךבשלרקולוא

קרתהוהיאביותר'השגיאההאסתטיתהחווייה

פשוט""סיפורלמקראגםזכרונילמיטבלי
לעגנון.

אתכהוריקןסחףהזההלטינו-אמריקאיהרומן
מלואעם-אותההעלההעולמית,הסיפורת
שלאלשיא-ומבקרכקוראשליהאחריות
 •-20הבמאהואחריוואחריולפניוהתחולל

שנותמאההגיעלהבתחבהביקורתגללאחר
תקדים,נטולתהמוניתלפופולריותבדידות

לזרועחוטםסולדיקונסיריםכמהשהביאמה

לקונסיריםכנראהקשההספק.זרעיאת

דרושהההמונים,טעםעםלהזדהותמקצועיים

כשהפציעההאמנויות.בכלשמתארעתהליך
למצוקה.הקלאסיהריאליזםנקלע-20ההמאה
"המתים"בסיפוריייחודואתמצאטרםג'ויס

זרםאתהנבכיםמןשהעלהעדדבלין'של
התודעה.

במחציתהתרדדהאורתודוקסיהריאליזם
'נעשהממלאותוהתרוקןהמאה,שלהראשונה

(ארנסטומצומקביהוויוריסטיבי'חיצו

ניסוהצרפתיםהכותביםלמשל).המינגוויי'

יוליססבלעדיות.שלמידהלהם
רומןנותרההשפעהרבג'ויסלג'יימס
אמנותשמאפייןמהלמיעוטים,מופת

היההספרדיהרומןואילוגבוהה,

בכךהשורה.מןקוראיםשללנחלתם
האליטיסטית,האקסלוסיביותלואבדה
רומןשלכסופראותושתיארווהיו

אח.ד

סופריבכירכאמורהואמארקסג"ג

מבורכתחיתהשלאהקודמת,המאה
-19הלמאהבהשוואהמופתבסופרי

בה.ששלטההגבוההלאוריינותוביחס
ב-אורשראהבדידות,שנותמאה

ברומןחייםרוחהפיח , 196 7

הריאליזםלמות.שנטההריאליסטי

במחציתהגבוהותלפסגותיוהגיע
ברומןבעיקר , 19 •ההמאהשלהשבייה

 ~כשהתוארוהבריטי'הצרפתיהרוסי'

 ======----=--------~הואתפקידים.בכפלמשמשריאליסטי

ריאליסטיבביטוידירג.וגםהגדירגם

אתלשייךגםימיםבאותםהתכוונו

חייםלתחומישפולשתלאסכולה,היצירה
כבעלתאותהולהעריךלשמותוגםנחותים,
וחברתית.פסיכולוגיתמלאות
מיצויולידימגיעמסויםספרותיכשזרם

סתום.במבויונבלםלמשברנקלעהואהמושלם
עודגליםמסואינםאחריווהבאיםהיורשים

שהושגו'לפסגותמעבראללהעפיל
הכלים,אתלשבורנאלציםשבהםוהיצירתיים

זהו .ואחרחדשזרםולהנביעאותםלכתת
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הנפלבניסיוןלהתחדשכמסוממים

שקםעדהחדש'.'"הרומןשכונה

מעוררגברקולומביאני'עיתונאי
דרוםושפםעבותהרעמהבעל

הספרותאתשהנשיםאמריקאי'

במגיההמתקנתהסוציאליסטית

הגרינגוס,הבננותברוניעכו"מית.

קפיטליסטיגשגשרלידישהביאו
-ארקטקהמולדתועיירתאת

באוטוביוגרפיהבהרחבההמופיעה

והשמראותהרוששו-שלפנינו

אותםמתוךמכן'לאחראותה
עצמם.קפיטליסטייםיעיםמב

"המדינהוחינהשחיתהקולומביה,
קלידיתחתהפכהרצחנית",הכי

ישותלאיזומארקסשלהמדפסת

הנטורליסטיתהמציאותהזויה.

אצלוחיתהגיתוהאידיאולו
המתחוללתפרועה,לבכחנליה

מקונדושלהעפרבדרכי
שנערךובטבחהדמיונית,

בגדשההמקומיבפרולטריון
שוטףזרםלכדיהדמיםשפיכות

ושוב,גועשים.כנהרותומבעבע

המציאותעליבותשביןבתחרות
מנצחהכתיבהססגוניותלבין

גלפטרסבוריגורבנכך' .הדמיון
עליתישאליהדוסטויבסקישל

המככבתבארקטקה,ענייןכלליאיןלרגל,
נוסעתהייתיאנימארקס.שלבביוגרפיה
במקונדולבקרכדילקולומביהכתרמילאית

התמיסהשנכחדה.מבלישאיננה,מעלה,של
הכיניםאתשהולידההיאהפלאיתהאלכימית

המבויתיםהרפאיםואתהעונישלהמכונפות
-הגדולההאםאתשמטהרתוהיאהמבעתים,

הגדולה,לזונהשחיתה-י"חכבתמאהבת
זוובמרקחתאינצסט.מכלממורקתכשהיא

הדוברעצומותכנפייםבעלמלאךמשתופף
והממדיםהבית,שבחצרבמלונהארמית

וגיגנטי,מופלגמיתולוגי,נופךמקבלים
זמנייםעלזהועםלהיסטוריהצמודיםבהיותם

בולינוסימוןשלגבורותיוכרונולוגיים.ואל
בהרפתקאותיושלובות-19ההמאהמראשית

 • 1ה-ומהמאהיורד-היםודייק,פרנסיםשל

פרקנוואתכורחםאתהעריץהצעירמארקס

חלב-תרנגוליםינקוכילדוהקומיקס,טרזןואת
חולמני .סבושלמפיוגדולותציפוריםוהפיק

וחסררככתחולהוגםוזוכר'ומתבונןוצייתן
סבאעלאהובהיההזאטוטגביטולחיים.סיכוי

רבותשהזריעהמנאףהקולונלזהמארקס,
אתאוספתהקנאיתכשסבתאהמחוז,מנשות

הואכילדלחצאיתה.מתחתכגוריםצאצאיוכל
תושייה,ובעלותרוחשותבשרניות,נשיםמוקף
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ומספרותלהגניותומשרתות,אחיותדודות

לקדושותוסוגדותאליליםעובדותבדותות,
מטריארכלית,מצ'ואיסטיתחברהזונוצריות.

אבלעוררין'ללאהביתמלךהוא"הגבר
שבדל"תגברכלומר: .אשתוהיאהשולטת

הואובפומביועדינותרוךשופעהואאמותיו

תרבותשלבהיתוך .) 94<עמ'בזה"מתבייש
<אחותוהקולומביאנינולדואינדיאניתספרדית
אינדיאנית"),צדודית"בעלתחיתההתינוקת

הנצבעמיוחדדרום-אמריקאיגזעיםבעירוב

צבעיובכללקפההחלבשביןהגווניםבכל

נטולתחברהכמדומהזוהיהמולאטיים.הביניים

שלהההתוועדויותבכלהמספרתגזעית,תודעה
עטוייפוליטייםואירועיםובדותותסיפורים

מיסטיקה.

אתכרוני.כבדאינתגלהוהמפונקהקטןגביטו

בגוזמאותעיטרלהוריושסיפרההבלדבריכל

התהלךהמבוגרים.שללבםאתלמשוךכדי
שקברקנאיעלעלאפלסיפורבארקטקהשם
מחרוזותיה,עלהיפהפייההרקדניתאשתואת

גווייתהכךאחרנתגלתהוכךושנציה,מסרקיה

כיצדדוגמהזוהישנאכלה.מבליבשלמותה
עיתונאיתכותרתהזההמספראצלהופכת

 .מסתוריןלסיפור
ההיסטוריהאוטוביוגרפי'הטקסטכללאורך

לספרכדילחיותשלוהפוליטי'
לב.מושכיסיפוריםפנינימשובצים

הזה,והנבוןהמוכשרהאינטלקטואל
המשפטיםמלימודישחדל

למגינתבוגוטה,שלבאוניברסיטה

הלא-יוצלח,הרוקחאביולב
עמיתיועםהקפהבבתישהתפלמס

שבצידיבביביםדבקהעיתונאים,

הליחותכלאתינקהואהדרכים.
המפורסמותהמרותוארבעוהמזגים

וכלימהמקלוןהבינייםימישל
בושת,ובתיוחינגאותמקירקסים

הניחוהריר'הדםנשאבומהם

לאהוא .סמיךבריאליזםוהזירמה
דיכאהואסגנוניות,מלחמותניהל

ואתכשוטרהעומדהאינטלקטאת
ולאשבו'החברתיהרפורמטור

ואףפוליטיים.מסריםהבליע
הדיפלומטייםבמסדרונותשפסע

חייוכלנשאראירופה,בירותשל

הנחותיםלחומריםנאמןבמקונדו'
שהתלבשוהעממייםהנטורליסטיים

ולעולםתמידוהגדות,אגדותבגדי

הנראטורסיפורים,מספררק

לאשמעולם"האמתהאולטימטיבי.
מאלה.ופוריותהגונותהילולותהיו

אני'הייתימידכךעלשעמדמי
הקולנייםבדיוניםשהשתתפתי

אופסוסדרסג'וןשליצירתועלהזונותבבתי

'דפורטיבוקבוצתשהחמיצההשעריםעל
הקורטיזנותשאחתכך'כדיעדג'וניור'.

שלםמלילהיגעההשחור',מ'החתולהשנונות
עלכשעברהלנוצעקהבחינם,פולמוסיםשל

מזייניםשאתםכמומזייניםהייתם'אםידנו:

טובעותהיינוכבראנחנוהשכל,את

 .) 126בזהב!'"(עמ'

גאלההמארקסיהפנטסטיהריאליזםהמצאת

והשראתותצפור'הריאליסטיהרומןאתאפוא
ובלתימצמיתהנעשתהדורובניהסופריםעל

הבלעדיהמקומיהמשאבכל'קודםאפשרית.
לעולםלהעתקהניתןלאהואורוחות.שדיםשל

ישואמריקה.אירופהשלהרציונלי'האורבני'
בסיפורתלמדי'מחרידיםגילויים,מקצתלו

עתיקהדרואידיתמתרבותהשואבתהאירית

חסרההיאאבללמשל>,גבלו'לקולו,הריפוי
השפעתוהלטינית.הפגניתהחייםחדוותאת

מהכתיבהגםנעדריםאינםלחקותווהניסיון
כמותפליםכלאייםכאןונוצרוהעברית,

'שהםשלומאירשלהתיאוריםעתיריהרומנים
סאגותכאןלשתולמזויפיםניסיונות

במציאותללבלבעשויותשאינןמיתולוגיות,

בטוןבגדיהלבושהשלנו'המונותיאיסטית
והמנטליותהאורשלבבהירותהמוצפתומלט,
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אצלנו .רוסירומןועדפמזנםנלההישראליים
במדורירקמופיעותהמקומיות"המיתולוגיות"

בסיפורתלאמץאפשראימארקסאת .הבידור

שלנו.
המ;יהעםשליהמפעימהההתוודעותלאחר
ספריובכלבחמדנותלנבורהלכתישלו

כךאחרשתורגמווהמאוחרים,המקודמים

מצוינת),-המתרגמתניצן-קרן(טללעברית

שכן ,שלוהמהממיםהטלוויזיהבסרטיצפיתי
שהאישמזכירים,פחותועודיודעים,רביםלא

בטלוויזיהמופתכתסריטאישימש

הטלנובליהזבלמןהרחקהקולומביאנית,
בטרם , soה-משנותסיפוריוכל .לנוהמוכר

סיפוריםהםאף ,הייחודיגילויואתחשף

דרך ,הראשוןפרסומושלכת,aמזפתמעולים,
בימיאהבה ,אליושיכתובמילקולונלאין

שנרקמההאהבהנפלאותאתהמספרכזלירה
 .שלפגינוגרפיהביובאוטוכמתואר ,הוריובין
"הודות : 54בעמ'מספרהואהמיתיתאמועל

הולדתהיוםאתלחגוגזכתההטובהלבריאותה
ועודילדיהעשראחדעםושבעההתשעים

וחמישהשישיםבעלה,שלילדיםארבעה
עשרוארבעהנינים,ושמונהשמוניםנכדים,

טבע.ככוחאימהותלאאםזהמהנינים",בני
מוסווהליםיןמיגלשלעלילותיושלוהספר

אךשיישכח,ראויאכןהיההנשכחבצ'ילה
הואמראשידועמזזתשלכרוניקהלעומתו

הז'אנרכלליכלאתשמנתץענק,בלשיספר
מדהים.הינדיוויוצר(אותי>המשמימים

מכפיורסאטילייותרהרבהסופרהואמארקס

ריאליסטןהמסייג,בתוארלהציגושנוטים
היותועםדקויותרווייתראייתו .פנטסטי

נרטיביתיכולתבעלוחושניחושיהוא ,מתפרץ

עםמתח,בבנייתמצוינתושליטהחד-פעמית
מהרחובמלמטהשיוצאתאדירהצבעיםקשת

אינסופיבקרנבלעליונות,לספירותומרקיעה
אידיאולוגיות,הפוליטיותעמדותיוגורף.

הפזוריםונכסיוהמופלגשעושרוהעובדה
הדהויהקומוניזםאתסותריםובברצלונהבפריז
לישאפשרוהראשונים("התמלוגיםשלו

רקלישולמוומספרימסיפורילהתפרנס
אינה ) 140עמ'מארבעים",יותרבןכשהייתי

לפידלהעיוורתהערצתוכלל.רלוונטית
ארצותכלפיהקודחתואיבתוהדיקטטורקסטרו

במזרחלנוהקרובהנציגתהוכלפיהברית
אינניסופריםבקרבחשיבות.חסרותהןהתיכון

פילוסופיםאחרולאדעותהרגיאחרמשחרת

מדריכיםאוהיסטוריוניםלאאףחברתיים,

מפריעותאךהללוהזהויותכלרוחניים.

רקהשורה.אתומקלקלותהמספרלכשרון
אטלסכמושמחזיקההיאשחוזרהשליכולתה

סיפור.אלוהים,סיפור,הספרות.עולםכלאת

• 
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לויתןעמוס

אירועיםספרים,מוספים,

הנאורותשלהדיאלקטיקה

הרעלהבפרשתצרפתנקלעהאליוהעימות
ל"דיאלקטיקהמעניינתדוגמההואהאיסלאמית

בשםמחויבת,היאאחדמצדהנאורות":של
מהמדינה:הדתהפרדתשללערךהנאורות,

נאורות,אותהבשםמחויבת,היאשנימצד

מה .הדתיהאחרכלפיהסובלנותשללערך
לדת,שתיכנעאורע:תצאהיאתעשהשלא

בינתיים,שקרה(מהבפניהלבהשתאטוםאו
וסמליםראש,כיסוילאסורהחליטהכאשר
מהממלכתיים).במוסדותאחרים,דתיים

השמאלשלהדילמותאתקצתשמזכיר

ביחסהאלוני'שולמיתובעיקרהישראלי'
לחרדים.
שלהדיאלקטיקהנקלעתדומהלסתירה
קדושדברשוםבעיניהאיןאחד'מצדהאמנות:

מיצג(וראהאדםחיילא'אפילולחללושאסור
שנימצדבסטוקהולם>:פיילרדרורשלהדם
עצמה,האמנותיצירתאתשיחלללמיואבויאוי

(וראהבעולםקדושהכנראה,לבדה,שהיא
שללמעשהוהאמנות,חסידישלהתגובה
מזאל).השגריר

השאלהזו-לא"אולבדו'"איש

המוכשריםהמשורריםאחדהואבן-שאולמשה
אבריורמ"חבכלמשוררכיום.העבריתבשירה
שירית,מילהמהיהיודעמשורר .גידיוושס"ה
שירמהוובקיצורשירית,שורהשירי'צירוף

מנוסהואמןמיומןמשוררשיר).איננו(ומה

לשירהקשב(הוצאתלנויכלשיריושמבחר

 • 1954 (כתיבהשנותבחמישיםעמ') 35 7 , 2003

 ,אורמכברלאראה ) 2003
אינספורמתוךכתיבתויפיאתלהדגיםקשהלא

מעיןגםהואשהספרמכיווןאךמקומות,

מוקדםשירבוחראנישירית,אוטוביוגרפיה

 :" 1959צרפת"אוטוביוגרפיה:המחזורמן

רעב

בחמאהפרוסת-לחםהכבשלפרוותמתחת
מוך-דייהרעבהייתי

קילוגרם 62עלס"מ 178
בפריזהמטרד .הקפואהבנעליזזהעיתוןנייר

לישוןרציתיחם,שוקולד
מרובעהבצלחת

 ) 84<עמ'

גםאלאשהיא,בחינהמכלנפלא,שיררקלא
בן-משהכיהיהנראהציפיות.מעוררשיר

כישוריולפיהיה,יכולרצה,לושאול'
בזיםנובט,ברטולדמעיןלהיותוכשדונותיו'

אנושיקולקטיבשלדרוויש,מחמודאוחיכמת
אפשרותדחהשלומסיבותיואךלמדי'גדול

מתבררכולו'המבחראתכשקוראיםלפיכך' .זו
איננובמודע,שלאאולילבדי","כלשמו'כי

הםבן-שאולמשהשללבדיוכלמקרי.לגמרי
מאוד'ויפהפייםמגוונים,עשירים,אמנם

הולךהואזאתובכל"לבד",איננוזוומבחינה
להצטרףשלאונזהרמשלונפרדתבדרך

מקוםעלויתרבכךכיייתכןאחרות.לדרכים
כינראה .לוראוישהיהבשירה,יותרמרכזי

עצמואתמסייגהואיחסית,מוקדםבשלבכבר

תל-'מיניאטורותבשיריתר.ממעורבות
דובריםמפיהמובא ,' 1976אוקטובראביביות:

"מנורה":אומרתשונים,

הסבריםאורמצטברלמנורהמתחת
הדבריםכלהולכיםולאןבאיםמניין
שליהז'אנרלאהואמחאהשיר
עינייםעוצםאניבסנווריםהוכיתיאם

 ) 91<עמ'

המחזור'שבכותרתלתאריךלבנשיםאם
 , 1973באוקטוברמידניזכר , 1976אוקטובר

שהיאהגדולוהשברהכיפוריםיוםמלחמת
נכתבהזההשירהישראלית.בחברהחוללה
המחאהבתקופתאחריה,בלבדשניםשלוש

לפניאחתושנהימים,אותםשלהסוערת
מחאה"שירשהאמירהכך , 19 7 7שלהמהפך

מחזקתמקרית.איננהשלי"הז'אנרלאהוא
בסנווריםהוכיתי"אםהבאההשורהגםאותה

עיניים",עוצםאני

 .סביבולמתרחשממשעיוורהואכילומראין
יתררגישותמחמתשאוליאלאהוא,נהפוך

השירוהסנוורים.הכאבמפניעיניועוצםהוא

מופלאספר(באותובית'הרסוחולדה'ברחוב
רגישקינהשירהוא ) 1978 ,אנילפעמיםלטעמי

הארץ:שלהחלוציתההיסטוריההרסעל
אתמצאווילדים /ביתהרסוחולדה"ברחוב
בבצירןגרופההציוני;הסוציאליזםערש

 ;) 95<עמ'לביירות"מכתביםשכתבוואשתו;

מאודובפרספקטיבהמרוחקבמבטשהכולאלא
אומר:הואהשירסיוםשלפניבביתאישית.
יהרסו .סברחוב /ביתהרסוחולדה"ברחוב

<עמ'בדידותי"אתימצאווילדיםביתי;את
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"ערשהיהשנמצאמההשירבפתחאם .) 96

לאחרשיימצאמההריהציוני",הסוציאליזם
רוצהאינני"בדידותי".היאשלוביתושייהרס
אפשר ,אחדמצד ,בנדוןמשמעיחדלהיות
בבדידותוהמסתייםהמהלךכהמשךזאתלראות

כסוגזאתלראותאפשרשני,מצדהיחיד;של
בציוןרקמסתפקתשאינהמאופקת,מחאהשל

התמעטותעללהתריסגםמבקשתאלאעובדה,
הציונית.המהפכה

בשירגםלמצואאפשרכזאתמעודנתמחאה
ילדותי'עללספרזמןהרבהלי'לוקחקודם
ו'ביוםטייבלךקוראיםליונים ... "נאמר:שם

דיר-יאסין;שלהסלעיםביןרקפת;קוטפים
דלעת;שלגרעיניםלאסוףזמןהרבהלילוקח
"דיר-יאסין" .) 94<עמ'צהוב"לקסיקוןולחבר

טעונים.צירופיםבוודאיהםצהוב"ו"לקסיקון
פרטיים'קטלוגים'ספרהארוךשבשירייתכן

פואטיקהשהיאאיזובן-שאולמציע ) 1985 (
מאמין;אניהפשוטה"האפשרותאוניברסלית:
 ,עין ,ידתזוזתהיאהפשוטה;שהאפשרות

אינםהאדם;בנילכדליות.שקטה /מודעות
וכיסישהבדידותומהעושה;שהכעסומהרעים

הבירותשלהמרכזיים;ברחובותהתהום;
מדברהואשבוזה,בשיר .) 155<עמ'העולמיות"

שלהדיקטטורהעלמהונגריהפרננדועם
ודמויותמאלג'יריה,נורדיןעם ,אישטבן
אנושימכנהאיזהלחלץמנסההואנוספות,
אניהפשוטה"האפשרותחמלה:שלמשותף
אלהיותלהימחקהפשוטה /באפשרותמאמין
אמפתיתהתמזגותמעיןהיינו-באני"ניבאתה

מוסיףהואשירבאותואחרבביתואתה.אבישל
שירימאמיןכאבילישנראהמהגדייםנסו

והגותי:

בן ,צרפתיסופר > Le Clazio <קלזיולהשל
לנסועהרבהספרים, 27שחיבר ,-20ההמאה

o א-~:ונ-

לבדיכל

ו
~ 

:1 

היזכרותמעשההואשירלהוסיף:(עלי
בהירותבהםואיןזכוריםשאינםבאנשים

ידולחיצתקפה
המרחק)מרירותומרחק

לכתיבתו:יפהכותרתגםלשמששיכולמשפט
שאינםבאנשיםהיזכרותמעשההוא"שיר

ולחיצתקפהאמפתיה,מציעהואלהםזכורים",
 ,כךעלשמצביעמה .מרירמרחקגםאך ,יד
פניעלדרכים""שולימראשמאמץהואכי

המלך"."דרך
ספרהואהנושאעםלהתמודדמקיףניסיון

בשאלתגם,העוסק-1995מפולואדםהשירים
שלהאחר""האניהאחרות,בשאלתוגםהזהות
כינאמרהעטיפהגבשעלבדברים .המחבר
 ,המשוררשלהבדוי"כפילוהואפולו""אדם
ישראלבארץהמסיירשלואלטר-אגומעין

ריאליסטייםמרתקים,מסעותועורך
התודעה,"ובעמקיתבלברחביוסוריאליסטיים

מתוךלקוחפולו""אדםהשם ,לספרהמוטולפי
תודעה>של<חקירה Le Proces-verbalהרומן

במיוחדבעצמו),פולומרקו(מיןבעולם
המיתוסיםעלוכתבאמריקה,דרוםבמדינות
במוטובמקסיקו.האינדיאניםשלוהתודעה
לעתפעם,אי"היהנכתב:שאולבןשמביא
החלוןלפניהיהשישובאחד,טיפוסאיזהערב,

שמובמקצת.קמורמידה,חסרבחורהפתוח.

פושטכשלפניוארשת ,פולואדםאדם,היה
ישבהואמקום.בכלשמשפינתהמחפש ,יד
הקיר".בגומחת ,בקושינעארוכות,שעותשם

דמותכפילו:להיותבן-שאולבוחרזובדמות
מקוםבכלהמחפש ,האצילהידפושט ,הנווד

-לחלום"שקט"פינת<מעיןשמש""פינת
הזוהבחירהמסתפק.הואבהלביאליק>
יושבפולו'אדםבשירמרכזית.היא"בשוליים"
יושבפולו"אדםנאמר:בן-גוריון'בשדרות
תקוותואבד;רכבובן-גוריון;בשדרות

דמותהואפולואדם .) 205<עמ'בשוליים"
"אלבשיר .בצלהשרויהצלליתמיןמסתתרת,
אל ,פולואדםאותך"ראיתינכתב:תחמוק"
הפרדנוחוברותביןתסתתר;אלתחמוק,
 .) 208<עמ' " ...הטיחפירורישלהמודרניוהמבע

הכפילעםודבריםדיןיש ,בן-שאול ,למחבר
"אל :ואומראליופונההואשירבאותו .שלו

<עמ'חצר"מאחורישלגירתאידיאולותבקש
אבל ,מסתתרשלגירתאידיאולוכלומר ,) 209

 .בהתנהגותוממששלשינוימחוללזהאין
בהכרחאינםוכפילוהמשוררביןהיחסים

ולאלהורגו;פולואדםעל"קמתיהרמוניים:
"אםומוסיף:אחרבמקוםאומרהואיכולתי"

<עמ'אני"אמותפולו;אדםלהורגךאקום
ניתןלאביניהם,הדעותחילוקילמרות .) 216

להפרידם.
לאדם .נפרדמאמרהדורשמורכב,ספרזהו

לושמקנהומתחלפותרבותזהויותישפולו
אדםחדשותזהויותתגנוב("אתההמשורר

שהקנההמקורית,הזהותעלבנוסף )" ...פולו

בזהותאףעוסקתמהןאחת .קלזיולהלו
זהויותהשואלים ,וישמעאליצחקשלהכפולה

מיכבשאול,ומיבן-ישמעאל"מימזה:זה
השאלה;ומההנשאלמיהשאולומי;השואל

<עמ'וקללה"ברכהוהארץוהלכנו;ובאנוהיינו
232 (. 

בן-שאול,שלספריומכלזה,שספרככלאולם
הואמעורב,והכימפורשהכילהיותמתקרב
בהתאםרב,באיפוקזאתעושהעדיין

נקודתאתהמאמצת ,שלוהיסודיתלפואטיקה
העושה:פניעל ,מהצדהמתבונןשלהמבט

מסתכלישתמיד
ההסתכלותתורתאתמלמזהופולוואדם
 .) 234<עמ'

זה,במבחראחרוןהלפניהספרהואפולואדם
וארחיםשדחיםישיורים-1999מהספרעודלפני
דומה .אותוהחותמים ,בספרכונסושלא

לפחותאונפש,חשבוןמעיןישאלהשבשירים
ללכת.בחרשבההלבדדרךעלמאופקת,תהייה
כשיבוליםנמוכים,שיריםאספתי; ... "למשל:

עזיבה,הליכה,נהייה;אסיף,אספתינמוכות,
נראה .) 255ועוד','ניירות,(בשירהיעזבות"

"האסיף"עללבינובינותוהההמחברכאילו
נמוכות",כשיבוליםנמוכים"שיריםשלהזה

הוא'קריאה'בשירוהיעזבות","עזיבהשסופו

כנעללבי;אתשוברהאדיש"העכשיוכותב:
לעצמי:אומר /.כפורשלמרובעדורסת

אוהבת"הילהאתהקיפיני / ... /חבקנאאותי
"חבקנאאותי"המחוברתהמילה .) 256<עמ'

אתלהדגישאחרתמילהמכליותרמיטיבה
הבאבשירהמתחזקמוטיבהנורא.הלבד

'פחים':

כדילאהובכדישיריםמגדלאני
בהםלמות

קולישמעמי

להדגיש,כמוכפולברווחלבדה,הניצבתשורה
בשיריםבמיוחדכינראהבדידותה.את

הרהוראיזהיש , 2001משנתהמאוחרים

עכשיו''אבלבשירלמשל .דרכועל ,ביקורתי
"שנתמלאהומוצאהשירית,חצרואתסוקרהוא

כלומרוכדומה."ברגיםברוחות,רבות;שנים
המסיימותובשורותדברים.מיניכלשלעזובה
-הוא

יאמר:לעצמואופטימי.בעצב
לאאולבדו,אישאםישתנהמה

המר-מתוקוהחיוך

הקצהאלפונה
 .) 28<עמ'
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אירוני'רוחבמצבבדיעבד'שוקל'בן-שאול
הזו:החשובההשאלהאתאופטימי","בעצב

חרף !?"אלאולבדו'אישאםישתנה"מה
חיתהזאתשבכלהגדולוהשינויחשיבותה,

אחרת,לנהוגהיהיכולשלאכנראהעושה,
וכאלה':'כאלההבאבשירכנאמר

כלואשבה /לפינהמגיעאינניפעםאףאבל
להפגיןאו /מהדברהאומרשלטבידילעצור
גלויות."בפניםלצעוקאורגש
 .) 287<עמ'

שפינוזיסטלהיותקל>(כמה

הגירסהכותרתגירסאות.שתיזהלמאמר
כותרתשפינוזיסט"."להיותהיא:הראשונה
להיותקל"כמההיא:השנייההגרסה

זוהיאהמשולבתהגרסה(וכותרתשפינוזיסט"
למעלה>.המופיעה

לתוארעבודהשניםעשרותלפנישכתבתיאף
מדיניתהתיאזלזגיתמבסכתשעסקהמוסמך'

הציונותשללמנשרהגם(הנחשבשפינוזהשל
שלו'ה pאהתילמקרארקהריוהמדינה),

(תרגםזהתרגוםשלוהנפלאההגמישהבעברית
המאחדהקיבוץיובל'ירמיהומבואוהוסיף

חשאניכמהעדלינתבררעמ') 458 , 2003
 ,) 1677-1632 (שפינוזהברוךזה,ליהודיקרוב

יותרלפניבהולנדשחיהאנוסים,מצאצאי
שנה.מאותמשלוש
נפלא,אףואולימאוד'שקלמצאתיובאמת,
תורתוואלהתיאולוגיתמשנתואללהתחבר
של"הפילוסופיההיאשפינוזה,שלהאתית

-וזמשנהיובל.שמגדיר;ןכפיהאימננטיות",
היהודית-נוצריתהמסורתעלתיגרשקראה
המושגיתשבמהפכהבמערב;אזעדששלטה
אלשלקיומואתאמנםשללהשחוללה

מציאותו;אתכלילביטלהלאאךטרנסצנדנטי'
העתיקהלעולם,מחוץהקייםבוראאלשבמקום

הפנימית,כסיבתוהעולם,תוךאלאותו
משחררת!משנהבהחלטהיא-האימננטית

התרבותממייסדילאחדשפינוזהנחשבבכדילא
יובל:כותבהמודרנית.החילונית

קובעתשפינוזהשלהיסודיתהאינטואיציה
יה;וההוממרחבנפרדלהיותיכולאינושאלוהים

 .איחוזההאלאהעולם,אתבוראאינוהוא
בכדלותוהעולםראהאלוהים Iכלומר

במטבעזוזהותמנסחתה'אתיקה' .ובאינסופיותו

 deus sive (הטבע"או"אלוהיםמפורסםלשון
natura (. אתשפינוזהמורידשבכךטענורבים

ניתןמידהבאותהאךהטבע;למדרגתאלוהים
האל.למדרגתהטבעאתמרומםשהואלומר
 ,) 17<עמ'

שנראהממהיותררבותהשלכותזו[להשקפה

הואאלוהיםאםלמשל' .ראשוןבמבטלעין
חלקהואמהטבע,כחלקוהאדם,הטבע,

ואי-שלמותרועייתכנוכיצדאזימאלוהים,
ודומותזושאלהעםמתמודדשפינוזהבעולם?

כאן].בהןנעסוקולאלה,

האימננטיות,שלבפילוסופיהלבששובהמה
(שלהשניףתאתהןהדוחההיש,אחדותזו

הרדוקציהאתוהןונפש)גוףאווטבע,אלוהים
דורותהיוגרידא.חומרילטבעהנטורליסטית

גנאיוללשבחשפינוזהאתשפירשו

העובדהמןמתעלםאשרפירושכמטריאליסט.
פנים,רבהואבתפיסתו'אלוהיםאושהטבע,
הללו'הפניםאחתרקהואהחומריוהעולם
הנפשיאוהרוחניהעולםקייםבצדוכאשר
מתבונניםכאשרושווה.מקבילישותיכהיבט
יובל'שמסבירכפימבינים,זובהשקפהלעומק

כיהיש,כלמרחבהואשבכאן"העולםכי
היחידהמקורהואשבו>האדם(ובניהזההעולם
צריכהשחרור'שלמידהכלוכינורמה,לכל
בתוכו"רקולהתממשזהעולםמתוךלבוא
 .) 21<עמ'

שפינוזהשלהתיאולוגיתמההשקפהיותרעוד
זאתבכלשזהבספרו),א'(חלקאלוהים""על
לדעתי'להתחבר'יותרקלמרוחק,קצתעניין

דהיינוהמצומצם,במובנההאתיתלהשקפתו
וערכיםתקנותנורמות,הקובעתמוסרכשיטת

זהלנושאבהידרשובספרו).ד'חלק(במיוחד

כלל'בדרךלהבחין'אפשרכייובל'מסביר
שלאתיקהאתיקה:שלסוגיםבשנילפחות
שפינוזה;דורשאותה > virtue <חיים""דרך

קנט.דורשאותה > duty <"חובה"שלואתיקה
חייבאני"מההשואלתהחובהלאתיקתבניגוד

כדרךאתיקההאחר),למעןכלל<בדרךלעשות"
בהשילךהרצויההדרך"מהישואלתחיים
כלומרהטובה".המעלהאללהגיעכדיהאדם

אליו'יחתוראםשהיחיד'העליון'הטובמהו
להגיעועשויהאמיתית,תועלתואתבוימצא

 ,) 30<עמ'נפשילאושרבו

<הקנטיאנית>החובהשלהאתיקהשלפיבעוד
במעיןטבעו'עלהתבונהאתהאדםמשליט
כדרךבאתיקההרישכלית":"אלימותשלאקט
טבעומתוךהאדםפועל(השפינוזיאנית>חיים

אלוהים"אהבתאלהרמוניתבדרךומגיע
<עםלרעלשוןבספרואופיר[עדישכלית",

קיצונית,קנטיאניתאתיקההנוקט ,) 2000עובד

מוסרישיקולכלהכפפתכדיעדלכתמרחיק
מןכךבתוךושולל'הזולת,טובתשללשיקול
העצמית.]ההגנהזכותאתאפילוהעצמי
בלשונושפינוזה,מנסחכיצדלראותמעניין
כדרךהטובה""המעלהשלזואתיקהשלו'
כספרכתוב"האתיקה"ספרכידוע,חיים.

 ' 11"הגדרותכוללחלקכלכלומר'ומטריח.גיא

מאלהאלההנובעיםו"משפטים","אקסיומות"
שהיהמה- .ל.ש.מ<ההוכחהגםכאשרמזה,וזה

ה"אתיקה"ספרזו.בשיטהמוכחתלהוכיח>
בלווייתפעםפעמיים.בעצם,בו'מופיעבספר
הסבריםשהםה"משפטים",בין"עיון"פרקי

הספררובוזהלהם,הנלוויםנרחביםוטיעונים
ללאתמציתית,בצורהופעם ) 403 • 75<עמודים

צנומהחוברתלכדיהמצטמצמתהעיון'פרקי
מצטטאנישלהלןבדברים .) 432 • 405<עמודים
האדםשעבוד("עלהמתומצתד'מחלקישירות

(ומביא,הספרשבסוףהריגשות")שלכוחןאו
במילההנפתחיםשליפירושיאתלבין'בין

"כלומר"),

אתלבקשיותרחותרשאדם"ככל . 20משפט

חותרשהואככלכלומרלכך'גלומסותועלתו
ניחןהואיותריישרתן'אתלשמרומסוגל
בה."הטובמעלה

ובראשונהבראשהיאהטובה""המעלהכלומר:
האדם.שלהעצמיתוהתועלתהיישותשמירת

להיותלהשתוקקיכולאדם"אין . 21משפט
אלאהיטב,ולחיותהיטבלפעולאושר'ברוך
לפעול'להיות,משתוקקהואבזמןבואם

בפועל."להתקייםכלומרולחיות,
שוםבמחשבהלהשיגאפשר"אי , 22משפט
להשתמר)."<לחתירהלזוהקודמתטובה,מעלה
היסודהיאלהשתמר"החתירהנסמך.משפט

הטובה."המעלהשלויחידוהאחדהראשון'

"להתקיים-לחיות"לפעול,"להיות,כלומר:
בכךשיראויש .האושרתמציתהםבפועל"

שפינוזהאיןראשית,אבלתועלתני'מוסר
להלן'שנראהכפיושנית,פסול;כלבכךמוצא

בשוםדעתו'לפיעומדת,איננהעצמיתתועלת
אעיר:[בסוגרייםהזולת.שללתועלתוסתירה

בתל-אריאלהבביתבהרצאהנכחתימכברלא
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והפילוסוףהפסיכואנליטיקןעל ) 26 • 1.04 (אביב
נשמעעליובסרטוןלאקאן.זיאקהצרפתי
היינולאהמוותתודעת"אלמלאאומר:לאקאן
הזה.בעולםהנוראיםחיינואתלשאתיכולים

זהשלכלכלומרהגואל'המוותידיעתרקכי
זולדעתיבחיים".אותנומחזיקהסוף,יש

מכלשפינוזה,ושקרית.שרלטניתאמירה
"להיות,כאמור'לדעתו'אחרת.סבורמקום,

זהו"להתקיים"כלומרלחיות",לפעול,
צודק].שהואספקליואין"אושר"

ומוסיףמסכםהבאהמשפט •לענייננונחזור
הקודמים.המשפטיםעל

מעלהלפימוחלטבאופן"לפעול , 24משפט
אתולשמרלחיותלפעול'פירושוטובה,

בהדרכתאחת>משמעותםאלה<שלושהיישותנו
תועלתבקשתשלהיסודמתוךהתבונה.
עצמנו."

שלתפקידההדגשתהיאכאןהתוספתכלומר:
שפינוזהעצמנו","תועלתבבקשת"התבונה"

עליון","טובבאותוכוונתומהלהלן'מסביר'

מסויםשדברבוודאותיודעים"איננו , 2 7משפט

שהואיודעיםאנוכןאםאלארע,אוטובהנו
מאיתנולמנועיכולאולהבנה,באמתמוליך

להבין,"
העליוןהטובהיאאלוהים"ידיעת , 28משפט

לדעתהיאהעליונההטובהמעלתההנפש.של
אלוהים,"

אתשפינוזהכורךאלהמשפטיםבשניכלומר:
הטובהידיעה>.<אוההבנהעםוהרעהטוב

הנפש,שלהעליונההטובהוהמעלההעליון
השפינוזיסטי'במשמעאלוהים,ידיעתהם

המשפטיםהעולם.כטבעאלוהיםידיעתכלומר'
בהםאומרשפינוזה .יותרזאתמדגישיםהבאים

שטובומההיחידטבעביןרקלאהתאמהשיש
ומההאדםבנישלטבעםכללביןאלאלו'

ידיעתאותהמתוךנוהגיםהםאםלהם,שטוב
העליון.הטוב

 ,לטבענומתאיםמהשדבר"במידה , 31משפט
לנו,"טובהואבהכרח
בהדרכתחייםאדםשבני"במידה , 35משפט

 ,,בטבעם.מתאימיםבהכרחתמידהםהתבונה,
באופןמבקשאדםכל"כאשר , 2נסמךמשפט
מועיליםהאדםבנילעצמו'המועילאתמידני

מידני,"באופןלזהזה

שאיןאומריםונוספים,אלה,משפטיםכלומר:
הכלל.טובתלביןהיחידשלהטובביןסתירה

(כנאמרתועלתולפילפעולישאףאחדכלאם
בהדרכתיישותו>שימורידיעל-למעלה
לזולתוגםמידניבאופןהדבריועילהתבונה,

התבונית"ההכרהכימסביריובל .ולסביבתו
תועלתוהבנתמתוךהיחיד'אתמביאה

באותואחראחדכלבשביללרצותהאמיתית,
 ,) 31<עמיעצמובשבילרוצהשהואטוב

שלהראשונההגירסהלסיכוםלחתוראם
רקלאהיהשפינוזהכילומרניתןהמאמר'
בצדקשמצייןכפיהראשון'החילוניהיהודי

החופשי'השוקכלכלתמנביאיגםאלאבל'יו
שלאקשהכלל.עליהעומדלאשיובלנקודה
המרבההאישיתהתועלתעלבדבריולראות

אדםשלתורתוכמבשרהכלליתהתועלתאת
 ,אחריושנהכמאהשחי ) 1790 • 1723 (סמית
האנושית.הכלכליתהפעילותעלאותםשהסב
"הידעלסמיתמדברהעמיםעושרבספרו

החופשיהשוקפעולתאתהמסדירההנעלמה"
> laissez faire < למעןפועלאחדכלשבו

הכלל.תועלתאתבכךומרבהשלו'תועלתו
לתיאולוגיהלהתחברונעיםשקלספקאין

מצוותמאיתנותובעתשאיננהכזאת,ולאתיקה
בתחוםולאהאמונהבתחוםלאמיוחדות,

מחמירהלאתיקהמאשריותרההתנהגות,
לינדמהשהיסטורית,גםמההקרבה.התובעת

האתיקהיותר.כנכונהעצמהמוכיחהשהיא

אחד"מכלהגורסת:למשל'הקומוניזם,של
אתיקההיאצרכיו",לפיאחד'לכליכולתולפי
ולתתהאחדמןלקחתהתובעתהקרבה,של

במבחןבהצלחההיוםעדעמדהשלאלאחר'
ולאהשיתופיבקיבוץ<לאהאנושיהניסיון
לאלהקרבהכזותביעההקומוניסטי),במשטר
סבור'הואכןפיעלואףשפינוזה,אצלמועלית
 .להפךאלאבגללה,יורע,לאאיששלשחלקו
המשטראתהיוםעדבהצלחהמשרתתזואתיקה

גבוהה,עמידותהמוכיחהדמוקרטי-בורגני'

אחרים.משטריםלעומתיחסית,

אולםמאמרי'שלהראשונההגירסהכאןעד
המקרה"ידרצתהבה.לסייםיכולתילא

ספרלידיהגיעהכתיבהובמהלךהנעלמה"
אלוהיםשללעבריתראשוןתרגוםחדש,

 ) 1995-1906 (לוינסעמנואלמאתוהפילוסופיה

מצרפתית(תרגוםצרפתיהיהודיהפילוסוף
הוצאתעסיס,ועמיתאפשטייןדניאלוביאור
 ,כולוהספראתקראתיטרם ,) 2004רסלינג
עמיתשלהמצויןהמבואעלמתבססאניאולם
שלהמהפכהאתכאןלהשליםכדיעסיס,

בקוויהלוינס,שלהנגדבמהפכתשפינוזה
הכללים:

הכרה,שלמושאבאלוהיםלראותמסרבלוינס
אוקיומושאלתהמערבית.ההגותמסורתלפי

אותו.מעסיקהאיננהאלוהיםשלאי-קיומו
מייחסתשהפילוסופיהתוארהוא"קיום"
נכללש"קיים"מהשבהשגתה:התודעהלמושאי

ותבעהאל'עלשפינוזההשקיף[וכך'ב"הוויה"
לדעתהאלאולםשלו].שכליתלהכרהלהגיע
שהאדם"הדברים"מןאחדעודאיננולוינס
נותרהואאלאבעולם,כקיימיםאותםרואה
נתפסשאיננושמהמציעלוינסלהכרה.מחוץ
מסוגמשמעותנושאבעולםהקיוםמןכחלק
האדם,שללתפיסתומחוץהנותרלמושגאחר.
משמעותישלתודעתו'זאתבכלהחודראך

מעניקשרקמישלהשלוהקיוםאתהמזעזעת
עמיתכותבאותו.לסובבכזכור>(האדם,שמות
עסיס:

ו
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אודותעלהשאלהמןהדיוןאתמסיטלוינס
משמעותו.אודותעללשאלהאלוהיםשלקיומו
ייצוג,איננההיאמוסרית:שמשמעותוטועןהוא

לעולם,האלפריצתאתמציגלוינסתביעה.אלא
ולאלפעולה,כדרישהאתי,אחר,יחסשלככינון
לפנילזולתמחויבאניעיונית.להתבוננותכנושא
משמשתזאתמחויבותקיומו.עלתוההשאני
 ,) 31<עמיהאלוהישללמשמעותופרדיגמהכאן

"דקונסטרוקציה"עסיס,לדבריעורך'נסלוי
שפינוזה.כוללהמערבית,לפילוסופיה

בשעתועשהשפינוזהאםשלי:וכמילדתי
והעמידהיהודית,לדת"דקונסטרוקציה"

שבלוינסהריוההכרה,האמונהאתבמרכזה
המצוות,אתדהיינוהציווי'אתבמרכזומעמיד

העיון.אתולאהאתיהמעשהאתכלומר
שאלותהשואלתהתיאולוגיהכיכותב,עסיס

כהסתגרותלוינסידיעלנתפסת"הקיום"על
מוציא"הציווי"רקובהכרתו.בעצמוהאדם

 .האחראלאותוופותחמעצמוהאדםאת
ניגודההיאאומר'הוא"האחר",אלהפתיחות

הישאתהתופסתהמיסטית,החוויהשל

יגוריםבלנוי'לדישמעבר"אחדות"כ
המכוננתזוהיא"האחרות"דווקאולאחדויות.

"בפרוותו"ואתהאדםשל"האחריות"את
הטרגית.
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להיותמדילךקלאםמשניהם.לשאובשלבהגותוהמרכזייםהמושגיםמןמקצתאלה
לויניסט,להיותמדילךוקשהשפינוזיסט,ביכולתיאובדעתיאיןהמזלג.קצהעללריבם,

מיליןפסח •ביניהםלאזןתמידתוכללהציעאלאאלה,גדוליםשניביןלהכריע

 . 77ןן 1גטת
שקוראלמיקרוהזה
~ןןןלשנתימנויעלעכשיוחתמו

 •••ומתורגמותמקוריותוסיפורתשירה
 •••מאמרים ••.מסות •••וחברחתרבותספרות,ביקרות

-אישייםטורים

בדיוקולדעתעליולחתוםהזמןזה
חותמיםאתםמהעל

,;,,/ y. ,;, 'ן) i)l '11 (ן;:J. ?ת

לכבוד
 77עיתון
 61163ת"א 16452ת.ד.
 1177עתון 1rעלמנוילהיותמבקשהנני
 2004-200 5 ~לשנת

-------טלפוןכתונת.----שם
משלוחכוללגליונות 11עכור nrrש 230על-סךהמחאהמצורפת

 Iמסהמחאה ____סניף I.מס----קנב

 _ ____תאריך----חתימה

 , 77עתון-ואמניםסופריםאגודתלכבוד

 61163ת"א 16452ת"ד

 2004-2003לשנתמנויאבקש

םשו םש

 משפחה------------------
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וספנותיםבנושאיהקצרהסיפורתחרות-המומלציםהסיפורים

והסירה
~ s 
~1 ~ 

פסחמימי

N 
לקבלאפשרעודעכשיואותה.מוכר"אביאמר'בא

אותה."לראותמישהויבואמחרטוב.מחירעליה

עבהשהיההרגיללקולוכללדמהולאצרודהיהקולו

אמא.עלליכשסיפראלידיברבוהקולהיהזהורם.

גמגם.ממשהואאזאבל

ומתחיליםהיםמסתייםבוהמקוםאלקדימההביטוהלחותעיניו

אפורהממחטההוציאשלוהקצריםהחאקימכנסימכיסהשמים.

אפו.אתבתוכהתקעגדולהובתרועה

חיתהכבראמאוטוויסטר.אניאבאהסירה,עלשלושהרקהיינו

 .אלינולהצטרףמכדיחלשה
טוויסטראתחיבקתיובשנייהשליהחכהסביבהתהדקההאחתידי

מדובר.במההביןכאילולחייאתללקקשהחל

אףהחמיץלאטוויסטרלאבא.אמרתישתמכור'רוצהלאהוא

מתעופפותהשחורותואוזניוהסירהבחרטוםיושבהיה"הפלגה".

הסתובבליםיצאנוכשלאסערהשלבשבתותהמשתובבת.ברוח

אבא.גםמנוחה.חסרבבית

האווירמןארוכהשאיפהלריאותיוושאףאבאענהיתרגל'הוא

 .בוערבבובתועצבאצותדגיםשריח
סימניהראתהכברהשמשקילומטרים.כשניהחוףמןרחוקיםהיינו

אותהיכסומעטעודשבאופק.יצועהאלדרכהועשתהעייפות

והתרוממהברעדהסירתנוכבדה.פוךכשמיכתהכהיםהמיםשכבות

לנואמרהיםבדפנותיה.הברישוקצפםלעברנושגלשוהגליםעל

גלויתכמוודוממתשקטההחוףרצועתנראתהעיניודרךטוב.לילה

רחוקה.ארץשלנוף

חזהומתוךהאווירהחכה.אתכינהכךשלו'הרולטקהאתגלגלאבא

באנחה.החוצההתפרץ

כצבעהיהשצבעהבבלוריתועברההערבורוחאמר "'לחזור"צריך

"מתחיל ,שלנוהסירהדפנותאתשחיזקבברזלשפשטההחלודה

כאילולהאפירהחלוהשמיםאתשעיטרוהענניםשברילהחשיך."

פתאום.הזדקנו

המחלההחשכה.תוךאללשוטממשיכיםהיינואמא,שחלתהעד

בשדה.שהתגלהגדולגוש ,אדירבגלשהחלהבסערהאותהתקפה

בדיגגםבחברתה.יותרלשהותאבאהשתדלמצבה,שהחמירמאז

הים.אללשובאותועודדהאמאאבל ,מדאגותיומרגועמצאלא

שלהקסםמילותאתגייסהרזה,"הואכמהתראה ,לילדיועיל//זה
הילד//.//טובת

לכיווןהסירהאתוסובבהקריריםבמיםהמשוטיםאתטבלאבא

והםלמראהאותםהפכוהשמששקרניהמיםאתחתכההסירההחוף.

במיםהמשוטיםפגיעתצלילאתאהבתיבמעגלים.סביבהרקדו

הביתה.בדרכנואותנושליווה

ולרגעהמשוטיםידיותאתחיבקואבאשלהעבותידיואצבעות

מזרועותיוחלק ,מאבריואיברעודהםהמשוטיםכאילולינראה

יכולנושלאהזוהסירהעללשלםכדיקשהשעבדוזרועותהחסונות.

 .יותרבהלהחזיק
נועץכשהואאמר 11אמא,שלהתרופותבשבילהכסףאתצריך//אני

החוף.מןבנושצפובבנייניםעיניו

אמא,למעןלמכורמשהוהיהלישגםהלוואיאיתר.התווכחתילא

יקנה.לאאחדאףשליוהישניםהשבוריםהאופנייםאת ,חשבתי

דגים.שניכמוהחרשנולנושנותרההדרךבשארית
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 1:~ו
חיוורותשנעשועדהמשוטיםעלשלחצובאצבעותיוכשהתבוננתי

כשאגדל.כאלהאצבעותיהיוליגםשאוליחשבתיאמא,שלכפניה

שערותיהיוליעליהןשהסתלסלוהאדומותהשערותבמקוםאבל

גבוהאבאואילוכמוהרזהגםאניאמי.כמושחוראנישחורות.

לחולצתמתחתכפוף.קצתנהיהשלוהגבהאחרוןשבזמןרקורחב.

לושצמחהקטנהגבעהבמיןלהבחיןיכולתישלבש,הדהויההטריקו

יןי.בשתיעליהלוחץהייתיאותימחבקוכשהיהלעורףמתחת

ישרשוביהיהוהואאבאשלהגבלתוךחזרהתידחקהיאכךאולי

וזקוף.

אלכסנדר.בנחללדוגהולכיםהיינוהסירה,אתרכששאבאלפני

שמיםהיינוכפתיוןשעם.מפקקומצוףסוףמקנהחכהליהכיןאבא

מדייקרותהיוהתולעיםבצק.כמולכדורגלנוגלושהרטבנולחם

תחליף.להםמצאנולאכיקנינוהקרסיםאתרקבשבילנו.

למיםהחכותאתמשליכיםהנ~t;גים,ביןהנחלשפתעליושביםהיינו

מסריחים.היוהמושטיםוגםומצחיניםירוקיםהיוהמיםוממתינים.

אכפת.היהכךכללאזהלנו

מספרהיהלפעמיםהדגים.אתלהבריחלאכדיבשקטיושביםהיינו

היהכיצדבדיג.שקשוריםסיפוריםאלוהיולרובילדותו.עללי

ברשרהיההואבחורף .הולדתובארץביתושלידבאגםלדוגהולך

הרבנסיובולמרות .שנוצרהפתחלתוךהחוטאתומשחילהקרחאת

כלום.תפסנולאכללובדרךטובכךכלדייגהיהלאאבאבדיג,

אימוןהםהחיים"כל .ולהתאמןללמודאפשרשתמידאומרהיהאבא

 11מספיק.לומדיםלאפעםאף ,גדולאחד

אתהביתהלהביאעלינואסרהאמא ,הצלחנואםגם ,אופןבכל

אלחזרהאותםמשליכיםהיינורע.ריחשהדיפוהמלוכלכיםהדגים

מנקההיהאבאזמןכשהיהלפעמיםהנחל.שלהמעופשיםהמים

טעימים.דיהיודווקאהםסמי.אצלאותםשקנינולהואומראותם

כשאוכליםכמודומה.בשוק,קונהחיתהשאמאהדגיםכמובדיוקלא

רגילה.סוכרייהכשללאטעמואבלממתקשזהלקריץ

החרושתבביתיחדשעבדומהימיםאבאשלטובחברהיההדייגסמי

הרולטקהאתגםהמשופצת.הסירהאתלנומצאהואלשימורים.

מציאה.במחירממנוקנהאבאהישנה

השבתותבאחתכסף.קצתלחסוךאבאהצליחעבודהשנותעשראחרי

בירה.ושתוהיםשפתעלוסמיהואישבו

ליתמצא ,ואמרהגליםבשוברשהכוהגבוהיםבגליםהתרכזאבא

קטנה.סירה

רצתההיאלזה.מתנגדתשאמאשידעסמישאלתגיד?מההאשה,

באזורשכורהבדירהאזגרנודירה.לקנייתהכסףאתישמורשאבא

חלומהלעבריינים.הפכוהשכונהמילדיוחלקהעירשלטובהפחות

היובשבילי.טובספרביתיששבובאזורלגורהיהאמאשלהגדול

 .כךעלומריבותויכוחיםהרבהלהם
להיותרציתיבכללואניזעמה,פושע?יגדלשלךשהבןרוצהאתה

כסף.לנוהיהלאלכךגםאבלגיטרה.נגן

מדי .חלומועללוותרהתקשהאבלפושע,שאהיהרצהלאאבא

תדע,שאמאמבלילדירהשנועדהחיסכוןמןחלקמפרישהיהחודש

שרכשאחרי,כשנהעכשיוהכסף.למקורשאלהלאפעםאףהיאאך

ממנה.להיפרדעמדהואהסירה,את

<אבאושלושתנואבא,הבטיח 11 ,שלוהסירהאתלנוישאיל"סמי

 .דבראותויהיהלאשזהידענווטוויסטר>אבי
ללאמשלוסירהגדול.רכושכבעלחשהואהסירהאתרכשכשאבא

ופהדהויהמקוריצבעהמאד,ישנהחיתההסירהמלדבי.שותפים,

חיתהבאמתהיאסמי.אמרמיוחדת""היאהתבקע.גםהעץושם

אלאכמותןאליפסיתלאשבסביבה.הדייגיםמסירותשונהקצת

סמי.זהאתכינהכךאלגנטי""מבנהוצרה.מוארכת

קרקעיתה.עלבעברששכבההדגהריחממנהנדףעדיין

ואטמנודשאירוקבצבעאותהצבענוהסירה,אתניקינוואניאבא

אותההקיףהתייבש,כשהצבעדבפנותיה.שצצוהסדקיםאתבזפת

פנימהקפצתיישראניהצבוע.העץאתוליטףפעמיםמספראבא

אתלראותבאהאמאהים.בלבכברשאניכאילובמשוטיםואחזתי

דיגכי ,הראשוןלשיטאפילואלינולהצטרףרצתהלאאבלהסירה

גברים".שלעסק"זה

כברהשנייהבפעםאבל ,הקאתיקצתשלנוהראשונהבהפלגה

הערב.לארוחתאותםבישלהואמאבוריםשנילדוגהצלחתי

לאשעדייןזמןכללדיג.עימנולבואאמאביקשהשחלתהאחרירק

ואמאאבאולבלות.לצאתרצתהוהטיפולים,התרופותמןנחלשה

וישבוהיםלידטיילואולחבריםאולקולנועערבכלכמעטיצאו

כלום.ממנהחסךלאאבאאליהם.הצטרפתילפעמיםקפה.בבית

כללאמאלהעניקשיוכלכדיומחבריוממשפחתוכספיםלווההוא

שביקשה.

עדייןאמאשלשערההיהלדיג,אלינושהצטרפההראשונהבפעם

שנהגהכפיעורפהעלמהודקתלפקעתאותולגלגלובמקוםארוך

השיערגליולהתפרע.כתפיהעללגלושלוהניחההיאלעשות,

היםברוחהתבדרוכסופים,שיבהבפסיהשזורכעורב,השחור

הקיץשלהחזקהאורכמווהבריקזרחעורהפניה.אתשליטפה

קראהוהמלחהאדיםרוויתברוחמרפאמבקשתיום.באותוששרר

פלאיםמשחתחיתהכאילובגופהנקודהכלולסרוקלגעתאמילה

העצובותועיניומבטיםאליהמגניבאבאהיהפעםמדינדירה.

הסרטןאתשכחנושלרגעבריאה,כךכלנראתההיאמעט.התרככו

תום.עדאותולכרסםועמדבגופהששכן

דאגות.חסרתלמשפחהדמינובהןהשעותאתולמתוחלמשוךניסינו

לשהותתוכלשאמאכדיהסירהמדפנותאחתעלשמשייהקיןחתאבא

מנמנמתחיתההיאלעיתיםמדי.יותרלשמשלהיחשףמבליעליה

אמה.בחיקכתינוקתאותהניענעוהגליםואדוותתחתיה

שאמאהפלסטיקבמשקפתולהשקיףהסירהבחרטוםלעמודאהבתי

שראיתיזוכמוגדולה,מלחמהספינתכמפקדעצמיראיתילי.קנתה

סגניהואאבאהימים.ששתמלחמתאחריליהביאשאבאבאלבום

משבישהצלתיהיפהארוסתיהיאאמאשלו.העוזרהואוטוויסטר

האויב.

אפילוושלי.אבאשלהדיגהרפתקאותעללאמאסיפרתיפעםמדי

אותםשמעהכאילוצוחקתחיתההסיפורים,אתכברשהכירה

לראשונה.

סיפוריעלחזרתי 11 ,מאודכבדדגנתפסשבחכההרגשתיאחד"יום

עומדשאניופחדתיהחכהאתמשך"הואכמה,יודעהמיבפעם
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לילתתכדילצחוקלאמתאפקתחיתהאמאהמים."אלליפול

לקרואשבמקוםומבולבל,מבוהלכךכל"הייתידבךי.אתלסיים

חיתהכאןהמים."לתוךהדגעםהחכהאתשמטתילישיעזורלאבא
פניעלמשתוללהפעמוניוצחוקהבבטנהאוחזתבצחוק.פורצת

אני"גםאומרת,חיתהנרגעתכשחיתה .סירתנואתומטלטלהמים

ואומר,כובעובמצחייתמושךהיהואבאדבר."אותועושההייתי

דוחקתחיתהוהיאהסירהמכירתאתממנההסתרנואמא.בחברת

לים.לצאתבנו

הכריםעלנשענתביושנהואמרהחזרהצח,"אווירצריך"הילד
הזמן."כלסביבישתכרכרובליגםמסתדרת"אניבמיטתה,

ושלושתנולטוויסטררומזהייתי'אנילירומזאבאהיההרפתהכשלא

תהיתיתמידוחוזרים.בחוץשעתייםשעהמסתובביםיוצאים.היינו

1
 (ך::
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אלכסנדרנחלסירות,מעגןפסח,מימיצילום:

'"ניסהמהרכךכלמוותרלארצינידייגאמיתיים,דייגיםלא"אתם

נזיפה.צליללקולולשוות

ומנשקתאליהאותימושכתעלינו'אמאהגנהחובבים"רק"אנחנו

שעלההיםניחוח .בושדבקוהמלחהשמשמןשהתקשהשעריאת

המאיימים.הדגיםמןעליוגונןאותיאפףמגופה

שקרןהבוהקאתאיבדופניהמרוצה.אתעצרהלאאמאשלמחלתה

אתשתפסהסגריריהחורףכמוויבשאפרפרהפךועורהמתוכן

לבלותיכלהלאכברוהיאהתגברהבגופההסערההקיץ.שלמקומו

המהוםלדיג.לצאתומיעטנווקוצףמנוחהחסרנעשההיםעימנו.

הגלים.שגבהוככלרועםהפךבקיץאותנושליווההחרישיהמים

נמצאהקונההסירה.אתלמכוררצונועלאבאליבישרזמןבאותו

לשהייהאבאהקדישהפנויזמנורובאתלדוג.חדלנוואנחנומהרדי

שאלהלאפעםאףהיאאבלריקות,בידייםכשנחזורלהיגידמה

לתפוס.הצלחנודגיםכמהיותר

החוליםבביתאותהכשביקרנולמחלתה.שנהמלאהבטרםמתהאמא

שנרגעיםכמוהכרה.מחוסרתחיתהכברהיאמותה,לפניקצרזמן

כמומחלתה.סערתכששככהושלווהנינוחהשכבהסערה,אחרי

רבים.חודשיםגופהאתשזעזעההסערהסימניבהניכרולאבים

היואוליאויותר.רכותפניהלי~ךמובמחלה,להיאבקכשחדלה

המחלה.סימניאתממנישהסתירוומערתיאלה

מצאשלההידבתיקחפציה.אתלמייןאבאהחלמותהאחריכחודש

הסירהבשבילמכתב:מצורףהיהאליהםכסףשטרותובתוכהמעטפה

אמא.שלכם,החדשה

מגןלנוששלחההכסףאתהשיגהאיךלגלותהצלחנולאמעולם

 •העדן.
במקצועהוצלמתעיתונאית-פסחמימי
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//מלוח"
נשרגונן

1 
שכואבלהיותיכולזהמרגישים?שהמיםלהיות,יכולה

למים?

הפניםלעברמתכופףאניהשאלה,חיתהמהמה,מה,

שואל:פעםשובהואכךואחרהזה,הילדשלהמודאגות

אבלמבין'כךכללאאניכואב,איךכואב,מהלים?כואבלאזה
שעומדיםהאלה,הנעריםמכיווןשבאיםוגיחוךצחוקשומעאנימיד

בתנועהנחל'חלוקיאוקטנותאבניםוזורקיםלמיםקרובממש
עלהאבןאתפעמיםשיותרכמהלהקפיץשמטרתהוחדהמקצועית

הקוללשאולממשיךלים,כואבלאזהלים,כואבלאזההמים.פני

בים.שגרהאחתבאשהנזכרמידואניהמוטרד'הזה,

כללחיותארצהבוהמקוםנמצאהיכןאותישואליםהיופעםאם

שקטכךשכלמפניפורוייאר' .פורוייארעונה:הייתיאזהחיים,

מהכלובעצםוכחולומלוחוקרשקט,כךכלהזה,במקוםשם,

וריח,וצלילוטעםוטמפרטורהצבעכמוהתכונותכלאוהב,שאני

הכיבאופןשהרגשתישהדברזוכר'אניאוהב.שאניריח,בעיקר

לשהותישניםעשרמקץעכשיו'וגםהמלוח.הטעםהיהחריף,

המקוםשלהמלוחטעמואתמרגישממש'אניבפורוייארהראשונה

הזה.

מחליקהכךאחרהעליונה,השפהאתהדעתבהיסחמלקקתהלשון

חוזרתקטניםעיגוליםשלבתנועההתחתונה,השפהלימיןמעט,

מהוססיםקצתקטנים,עיגוליםהשפתיים,שתיאתומלקקתהלשון

"בתמהירים.תובעניים,רחבים,יותר'חזקיםכךאחרבהתחלה,
שהיאהקטנה",הים"בתהשם,עולהפתאוםשלי",הקטנההים

דבריםכמהשלימוניאודומארהדייג,פולסאןאודומארשלהבת

מתווך~לח,שלסוכןמיןהיהבעיקרואשרהים,דגתועלהיםעל
הסקסית.והחריפה,המסעירההזו'המליחהכללביןביני

ממשאפשראיתחושה.לעורריכולהתחושהשרקזה,עלחושבאני

מהבדיוקוזהתחושה,באמצעותאלאהזיכרון'בכוחתחושהלזכור

בשפתייםמרגיש'שאניהזוהמלוחהההרגשה'כאילועכשיולישקורה
התוףובעורהאףמערותשלהעדינותובדפנותובבטןובעורובגרון

שמעוררתזוהיאוכאןעכשיושלההרגשההוורודים,ובחניכיים

עשריםומאהשניםעשרכמעטשבמשךזמן'המלוח,הזמןאתומחיה

קפוא,רדום,היהושניות,ודקותשעותומיליוניימיםואלפיחודשים

אוספןבידיננטשמאחור'והושארשקפאגדוליםכמוטעם,חסר

הסתגרובחורףהקיץ'בעונתיוםמדילבקרושנהגאישאויםיורד

בביתו.

והרימתה,אשהעכשיו'כאןלכתוברוצהאנימתהאשהעלאבל

ודביקולחצרעץסיפוןעלכאן'נמצאבכללאנימתהשהיאבגלל

שלושה,אפילוואולייומייםשיימשךימיבמסעקטנה,מעבורתשל

גםשיהיה"וכנראההגלים,ועוצמתהרוחבכיווןתלוימאודזהכי

צעיראישמאתיו'היהזהבאנגלית.אומרמישהושומעאניערפל",

מפנימייתעףלי'נודעולאבעצםפעםשאףשמסיבותמאברדין'
ושוליהמכונאישלשוליהבתורמשמשהואהמעבורתעלוכאןבנים

המעבורתעלשוליה,בולהיותשאפשרדברכלובעצםטבחשל

 .הזו
ליוקרהזו'המעבורתעלנמצאבכללאנימתה,שאשהומפני

שהפלגתיהראשונהבפעםכמוממשמלוח,ומלוח,ורטוב'קרמאוד

לאוכלוםמאז,שניםעשרשעברוחושבאנילפורוייאר.מאברדין

מטונפיםמלחוגושידגיםושומןיםבמירחוץנמלאותוהשתנה.

דילגתי'ממנוקטןרציףאותומכונות,ומשמןמזפתושחורים

ואפילווהיבשה,המעבורתביןשחיברהעץגשרוןעבראלבזהירות,

שערםהשנים,במהלךדהובגדיהם,פניהם,אשרנמל'פועליאותם

וצלקותקמטיםזיהיתימהםכמהובקרבלחלוטין'נעלםאוהאפיר
שנים.עשרלפניהיושלאגדםאוצליעהואולי

קצת,השתניתיאניאףמחשבה,עולהפתאוםקולט,אניופתאום

חיתהזואזכישונות,הנוכחיתההפלגהנסיבותוגםהם,רקלא

לבד'מפליגאניעכשיוועכשיו'שלי",הקטנההים"בתעםהפלגה
מפליג.אניאותהלקבור

הזה,הבחורשליהמחשבותאתחותךהים?"לזמןמוכןכבר"אתה

בתשובהליועונהצוחק,מאתיוהים?""זמןמתבלבל:אני .מאתיו
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שםהים,עלמשהואותךשלימדוחשבתי"נו'קביעה:מיןגםשהיא
מ"זמןשנבדלהזמןזההים,זמןכן,כןהים,זמןבפורוייאר?"

הדיגסירתעלישבנוכאשרליאמרשאודומארכמוזההיבשה",

בתוכומכילשלאזמן"מושעה",או"מושהה",זמןזהשלו'הקטנה
יבשתית,קרקעעלשמתנהליםהרגילים,הנורמליים,החייםאת

פרטכמומבליח,אודומאר'עםהשיחהלתמונתבמקבילומיד

משהוחושך'בחדרצלמיםשלמיוחדתבאמבטיהשצףמתשליל
מילזכורמצליחלאואופןפניםובשוםבעיניחןומצאשקראתי

 ." ...נוסעים-אלא ..•אדםבניאיננוהמים,על"כאן,אותו:כתב
שלגםואוליהתנצלותשלבהולותבתנועות

אנישנגזל'יקרזמןעללפצותשמנסהמי
שתיקומוודאהמעילצווארוןאתמהדק

המדףעלנמצאכברבאמתהקטןהנסיעות

אסיריםכמותיקים,כמהעודעםביחדהארוך

בבטנהדחוסתאשחולקיםועלוביםקטנים

עלאנשיםשמונהאנחנוגלות.ספינתשל

הפלגהשנים,עשרלפנישכמוהמעבורת,

קרובשאיזהמפניכסף,ליעולהלאבה

הואשלי"הקטנההים"בתשלמשפחה

שבועייםשמדיהזו'המעבורתשלה.הבעלים
מישלוהקריםהכחוליםבגליםלהנחבטת

ש"נוסעתאבלמשא,משאיתמיןהיאהים,

ליהסבירשמאתיוכמוכביש",עללאבים,

רפידותירקותמיניכלמובילהוהיאפעם,

בפורוייאר'לגדלאפשרשאיבשרשלוסוגים

כמוהזו'בפעםגם .האווירמזגתנאיבגלל

שליהעייפותהעינייםשנים,עשרלפני

נזכרתימידאבלדגים,שלחביותחיפשו

כידגים,להשיביאוצריכהלאשפורוייאר

לאוזנייםחזרהדגה!"ממלכתזו"פורוייאר

שיישברוחששתירגעשעודשלי'הקרות
"בתשלאבאשלהקולעץ'זרדיכמווייפלו

דברשכלהענק,אודומארשלי",הקטנההים

והראשהידייםענק,היהבאמתאצלו

והקול.והכובעוהמגפייםוהאףוהאצבעותוהאוזניים

 .לישוןאמורממשלאבהשמפליגמיכיבמעבורת,שינהתאיאין
הניווטלמכשיריצמודלהיותוההגאים,המנועיםעםלהתעסקרק

בגלללמקום,ממקוםהאספקהארגזיאתלהזיזובעיקרוהקשר'

אחתמדופןהזמןכלאותםמזיזותהיםוחבטותהגליםשתנודות

החשוב"האורחאז'כמועכשיוהייתי'שאניומפניהשנייה.לדופן

יעמודכמובןאםזולת,ממני'נדרשלאמאוםפולסאן",משפחתשל

שמידתערביוסלטישראליםשלקפהבמטבחוןלהכיןרצוני'לי

תיארתיהמעבורת.אנשיאתסקרנהחיתוכושלוהמזעורהדיוק

הזמןאתאעבירשנים,עשרלפניכמוהזו'בנסיעהשגםלעצמי
פוסקותבלתיובהקאותהארגזים,אחדעלנשעןכשהגבבישיבה,

ראול'ניק,מאתיו'שלמבחינתםגמורבסדרהיהוזההים,עבראל

והאחרים.מתיאסגן'יוד

לאומבחינתיבכלל'ובניווטספינה,בניווטמושגשוםליהיהלא
פורוייאראיילנו'לשטלנדמאברדיןההפלגהשלהממשיהמסלולהיה

מסתוריןשלאדירהמסהבתוךנסיעהמיןאלאאיסלנד'ולבסוף
שעברהבפעם .לעיןהנראההאופקשלגבולוקצהעדשנוכחתודמיון

הנוראהרעשהישמעעםמידלחייםשניעורהמחשבהוזוחשבתי'
'הנהחשבתי:שעברהבפעםהנוכחית,בהפלגההמנועיםהתנעתשל

דבר.'לכללדמותואפשרדמיוני,דברהואהיםלפגי,הואהנההים,

שלהיותמדמייןאנילפעמים'אבלגדולרחםכמונראההיםלפעמים
במקום,שרץאדםשלבגופוהמתרחשתחוויהאותהכמוממשזהבים

קילומטריםשעברתמראהמד-המרחקכושר.בחדרריצהמכונתעל

אתפעםאףרואהאינךמקום,לשוםהגעתלאבעצםאבלרבים,

1
 (ו:

s 
~1 ~ 

והתעוררתיישנתיאםשגםהים,וככההסופי.היעדואתהזינוקנקודת

מהאתוהקאתיואכלתישמששלושקיעהשמששלזריחהוראיתי

והתייפחהונשפהורטנהונחההתאמצההמעבורתאםוגםשאכלתי,

טרייםדגיםכמווהומלחהונרטבהוהוטבלהונחבטהונהדפהורטטה

לשוםזזנולאמסעדה,איזושלבמטבחארוךנירוסטהשולחןעל

כחולהכהה,החזק,הסוגמןכחולרואים,אנחנוכחולרקמקום.

לפעמיםהשמים.שלהבהיר'הסוגמןוכחולהים,מישלמשחיר'
עכשיומביןאניולכןאפרפרים.רע,ומבשריקריםערפיליםהיו

הענק,אודומארשלי",הקטנההים"בתשלשאבאמהאתטוביותר

הים.זמןעללילהסבירניסה

ובלחיים,בפה,לימלוח'פתאוםאודומארעלחושבשאניפעםובכל

לימלוחאםלדעתיכוללאממשואנימלח,מרובצורבותוהעיניים

מהמשנהולאמלוח,הואהיםשזמןבגללגםאוהדמעות,בגלל
וייןועגבנייהעץותפוחמרירבלגיושוקולדקפהתשתה,אותאכל

ומהמיכלמלוח,הכולביםכיבצימוקים,ממולאשיפוןולחםאדום
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נצמדניילוןכמומלח,שלולחדקיקבמעטהמתעטףליםשנכנס
 .מזוןשיירילעטיפתשמשמשודביק
שנלכדוהדגיםעלחושבאניבתודעה,ועולהצףשאודומארפעםבכל

אותדהמהשלכשמבטהמיםעללרגעצפיםשלו'הצפופהברשת

הםכךאחרומידפעור'פעורשלהםהפהשלהם,בעינייםהפתעה

חדשיםכסףשטרותהרבההרבה'כמושלוהסירהסיפוןעלמפרפרים

בנקים.שלממשאיתשנפלו

היהזהפעם,ליאמראודומאר "'שלנוהחטיףזהטוב,זה"תטעם,

המלוחותהאצבעותבעזרתפיאלהגשתיואנישנים,עשרלפניממש

הדבריםאתאכלתיהזה.והמלוחהיבשהדגיגאתיםמרובשלי

שדגודגיםגדולים,ודגיםקטניםדגיםימים,שמוניםבמשךהאלה

השינייםביןשנקרעולפניחודשבערךאותם

היםו"בתשאודומארדגיםשלי'הטוחנות

שלה,האוטיסטהדודגםואולישלי"הקטנה

שומעלאשאניבגללאבללדברידעשלא

השמיעהמכשירישלהעדיניםוהחוטיםטוב

הכיאיתרהסתדרתיבפורוייאר'קפאושלי
כמוהדגים",שלב"שפהדיברנוכיטוב,

הים"בתשלבכפרשגרהילדיםשאחד

אנקוליעלתלושהם'דגיםאמרשליהקטנה"
לקורהקורהשביןכזה,באופןשנבנהעץמחסןבתוךקטניםברזל

פנימה,לפרוץומלוחהויבשהקרהלרוחהמאפשרדק,חריץיש

 .ודייקןמיומןמסז'יסטכמווללטפוהדגבבשרולחבוט
באברדין'המלוחהמזחאתשעזבנואחרישעהחציבערךעכשיו'גםו

הטעםאתמרגישאניעכשיוגםאותו'שעזבנובכללהרגשתילא

קאטאלאני'בכללשהואראול'האלה.הדגיגיםשלוהיבשהמלוח

השעוניםעלאחראישלהזולעבודההגיעהואאיךהבנתיממששלא

עלגסמלחקצתפיזראחד'איששלהוויצוותמיןגםובמעבורת

הואלאט,"תמצוץ"תמצוץ' .שליוהוורודותהקפואותהאצבעות

הפעםואוליאותה,מסדרזהבבטן'טובלךיעשה"זהאותי'מדרבן
הואמהיכןשנים.עשרלפניכאןהיהשראולליזכורלאתקיא."לא

שלדודהבןיוהאנסלו'סיפרשיוהאנסמשוכנעאנישהקאתי?יודע

המעבורת,שלהבעליםהואשלושאבאשלי",הקטנההים"בת
להםישמהבאמתשנים.עשרלפניההיאבהפלגהגםהיהואשר

עלי'לרכלרקהמעבורת.פועלישלהזוהחבורהלכללדבר'כבר
ערומיםחציועבדיםנתיניםכמופולסאן'משפחתשלהחשובהאורח

שליטם.אודותעלממלכהשלצריםבפרוזדוריםשמתלחשים

למעלה.בהירוכחוללמטהכההכחולרקיבשה.שוםרואיםלאכבר

בודדה,גחליליתכמותהיהוהמעבורתהערב,יירושעתייםעודבערך

מפסיקלאואניהימי'הקיוםבבטןדרכושמנווטעצמאיקיוםמין

עלהאגדהבפורוייאר'אותהלספרשמקובלהאגדהעללחשוב
עשרלפניליסיפרהשליהקטנההיםבתלאי.מאיששחוהאנשים

אמרה,שהיאכמושנים",אלפי"אוליזמן,מאודהרבהשלפנישנים,

כמוומפכהצלולשלה,חמימיהקולאתלשמועיכולתיעכשיווגם

חשבובכללשאנשיםלפניעודזמן'מאודהרבהלפנישלה,היםמי

שלהמאוהביםהגבריםעץ'סירותבעצמםלבנותהאפשרותעל
נפשםשביקשהמישלהאיאלשלהםמהאישוחיםהיופורוייאר

פורוייאר'הימיתבממלכהישקטניםאייםעשרשמונהלאהוב.
עיניובבואתאתפגשלאלמשל'נורודייארשלו'שבאיוגבר

טורסאהוןכמואחר'באילחפשההשתוקקאשה,שלבעיניההמאוהבת
שחוהםלפעמיםשחו'הםסירות,היושלאומפנימיצ'יניאס.או

שנאמדיםאיים,ביןמרחקיםישנםאבלבלבד'מטריםמאות

הקריםבמיםקילומטריםלשחותבכללאפשר"איךבקילומטרים.

נפלטתעכשיווגםשלי'הקטנההיםבתאתאזשאלתיהאלה?"

שמדברמישהועלכמועלימסתכלומאתיוהזו'השאלהשלימהפה

אמרהשהיאואחריאז,אותהשאלתיבכלל?"הצליחו"הםעצמו.אל

לשאול:המשכתי "'מתוכולםכמעטש"הםלא,פעםאףשכמעט
בלעלוויתןכמומשהואולי ?מהעייפותמהקור?מתו?הם"ממה

הענקבגוףמכורבלשהייתיבזמןלעצמי'וחשבתיאותם?"

ועכשיוכאןהזובמחשבהדביוקנזכרואניחשבתי'שלה,והאוקיינוסי
הכינרתצליחתעלחשבתישנים,עשראחרי

מבוגרכאישוגםכילדבהמשתתףשהייתי

השתקפותלישמחכהיודעהייתי'שאםיותר

מדלייתולאנערהשלעינייםבתוךמאוהבת

מהרשוחההייתיאולימברונזה,השתתפות

רוצהשלאמישהוכמויותר'משתדליותר'
 •אחדאףלאכזב

עלליענתהלאפעםאףשליהקטנההיםבת

אתמצאתישניםכמהמקץורקהזו'השאלה
נפלטואבקדבקשריחגדולממדףשנפלקטןספרבאיזההתשובה

יםבניבמהירותשחוהכחוליםהמיםלפנימתחתאבל •.. "ממנו.

שלהתפקידאתעצמםעלנטלוחייהםכלבמשךאשרקנאים,

לעברשחההיבשהמבנישמישהופעםובכלהימי'המוסרשומרי

ולשלוףהכסופיםבסנפיריהםלחתורמיהרוהםאהובתו'אדמת

גברים,בקנאתמסתכםבעצםהכולאז " ...הארוכותחרבותיהם

חוציםגבריםהיוםגםובעצם,הזה,הספראתשסגרתיבזמןחשבתי

האגדהשלהתרחשותהזמןמאזהשתנהלאדברנשים,לפגושכדיים

אובסירהמשתמשיםהםבשחייה,שבמקוםהעובדהזולתההיא,

במכוניתנסעתישנים!עשרלפנישעשיתימהבדיוקזהוהריבמטוס.

ארץ,לעודוברכבתאחרתלארץובמטוסהתעופהלשדהמהבית

לפורוייאר.אחר'לאיאחדמאישלםיםחציתיובמעבורת
אישוניאחרהחיפושלאאמנםשלי.הנוכחילמסעהסיבהבדיוקוזו

שמניעיםאלההםהתשוקהאויםכמוואוהביםעמוקיםעיניים

"אפשרהשבוע:בתחילתאחדבבוקרמעצבןטלפוןצלצול'אלאאותי

הקול.אתמזההאנימהיכןלהביןזמןליולקחנשר?"אדוןעםלדבר

לפתתיומידאתמול."נפטרהשלנוהבתמבין,אתהאודומאר."זה

ניסיוןהזובלפיתהבההיהכאילוהטלפוןשפופרתאתבחוזקה

"זהלו:ולהגידאודומארשלהגדולההידאתלתפוסלמחות,לבטל,

נכון!"לאזהאבלנכון!לא

אניטנאטוסשלבשמולהיפרד'רוצהשאניבגללנוסעאניהפעם

לפניכמולאנוסע,אניאשהלקבורהמוות,שלבשמועכשיו'נוסע

הקרביםששחוהגבריםכמושנים,אלפילפניכמולאשנים,עשר

ליאמראודומארנפטרה,"שלנו"הבתאהבתם.אתלתבועבשביל

ידעהזו'האשהשלהענקהאבאאודומאר'האםחושב,ואניאז'
לאכךכלנראהוזהשלי",הקטנההים"בתשלולבתשקראתי

אףזה,אתלדעתאודומאריכולבעצםמהיכןכיוהגיוני'מסתבר

אחרירפה,בלחישהאובמחשבהרקאלאככה,להקראתילאפעם

סבתה.שלהעץבביתלידי'נרדמהשכבר
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קטנההיתהלאבכללשהיאלמרותככה,להקראתיבמחשבהרק

להשהצמדתיהזההמתוקהכינויומכלשלה,אבאכמוענקיתאלא

ים.גםאבלבת,היתהשהיאהעובדהנותרהבמחשבה,

עלבבית"תחשבופעםביקשהבאוניברסיטהשליהמרצותאחת

שבתפעםובכלזמננו'בתבשירהלסמינריוןלמטאפורה"דוגמאות

כמהשלשבאיחורזה,עלחשבתיהתנשקנו'ואנישליהקטנההים

זוים","לשונות .למטאפורהדוגמההזולמרצהמביאאנישנים

שלטיםאושקופיותכמוההתנשקות,אתשליוותההמחשבהתהיה

ובגללהמליחותבגללים","לשונותמוצרים,שלתוויותאובהפגנה

ממש,יםהיתהשליהקטנההיםשבתבעיקר'ובגלל'הרטיבות
והשדייםומלוח,חםמפרפרדגכמוהיתהשלשונהענק,אוקיינוס

שגולשיםגדולגלכמובהפתעה,לפעמים,נראומסוימתמזוויתשלה

סבוכהיםאצתרשרשההרגלייםוביןכסכין'אותוחוציםחטובים

הידופרקיוהרקותהלסתהגוף,עצמותאפילוומלוחה.ושעירה

אלמוגיםשוניותימי'כמשהווהורגשונראוהגב,וחוליותוהרגל

ספןשליהקטנההיםבתשלביםהזההמסעכלהייתיואניקשות,

מדויקבעינישזהמעורערת,רפסודיהאומשוטיםבסירתאמיץ

משוטמשוטו'הואשהפיןאמיץספןרעועה,רפסודהמלומריותר

 .שליהקטנההיםבתשלהימיהקיוםבעומקשחותר
והמוחמראותרואותוהעינייםקולותשומעותשהאוזנייםומרוב

נותןלאאניהים,ובתיםמרובולח,שמלוחמרובמחשבות,חושב

אךבאטיותשנחציתולימהשעובריםולימיםשעוברלזמןדעתי

מקץפורוייאר'שובפורוייאר'הנההמעבורת.ידיעלרבבדיוק
אלפיכברהרישישתנה,ומדועהשתנה,לאדברושוםשנים,עשר

בודדים,עץבתיוקירחות,נמוכותגבעותמשתנה.לאשהמקוםשנים

מעטרשלגשללבןוקצתשחורה,זפתמחופיחלקםצבעוניים,

סבא.שללבןשיערכמומדרונות,

שלידהאתברעדשמחזיקהוידפועםולבצעיראישבמקוםאבל

שחוריםשקוויםאישהיםמןבאזה,במקוםאבלהקטנה,היםבת

כמופחם,כמושחורים,קוויםהעייפות,פניועלנמתחיםצערשל

בפורוייאר'ומתוחישנולדמיצ'ינאס,יאנסןסמאלשלההואבציור

המקוםכלאתלעצמםותובעיםפרטכלמוחקיםאשרחזקיםקווים

האמיתיים,בחייםשקורההאמיתי'המוותשרקהנורא,הזה,בציור

ומכחולשחורהפאלטהמתוךשנולדהמוותשלקומפוזיציהולא

 .ממנויותרנוראאולישחור'לבושציירשלשחור
היםאפילוראיתי:פתאוםאניהמעבורת,מןשירדתילפניממש

'אלהשליהקטנההיםבתלא'זושליהיםלאזהלא,כחול.לאכבר
המזח,אלשהתקרבמיכללבלועשאיימווגבוהים,שחוריםגליםהם

הדגעלהמורעבת,היםדגתעלהמחשבהלרגעאותיהחרידהואז

באותוממששנופל'איששלבבשרושיניהםשינעצווהכרישוהתנין

המלוח.הרך'הדגהבבשרננעצותאיששלששיניוהאופן
עמדו'נוסףוגברנשיםושתיפולסאןאודומארראיתי:זאתוגם

ההואהציוררק'זהאמיתילאזהבטוח,והייתיהמזח,עללי'מחכים

התינוקתבתםלגופתמחכיםושחוריםענקיםויקינגיםמיצ'ינאס,של

 •וקרה.מלוחהאותההקיאהיםהים,מןמתהשבאה

סטריזובראורי
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~ 
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מוגבל.המקומותמספר

הנרשמים.במספרמותניתחסרנהפתיחת
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 11.ןן:

הכפולהחליל 1:

 ) 284גליון , 2003(אוקטוברהטהורה"לשירה"הכמיההבמאמרה

'שיבולתי.צלאןפולשללשירואחרתקריאהנחמניעיריתמציעה
ומעמיקה.משכנעתוהמנומקתהמפורטתהצעתה

עלהנוספת.קריאהזוויתלהציעלעצמימרשהאנילזאתבהמשך
כ"מוליך"כפול"ב"חלילצלאןהשתמשבכדישלאבדעתי

קדוםנגינהכליהואשהחלילמשוםראשית,ולדימוייו.לרעיונותיו
בולראותניתןלפיכךהימים.במרוצתושכלוליםפיתוחיםבושחלו
נעשיתבחלילהצלילשהפקתהיותשנית,הזמנים.כלשלנגינהכלי

הנשימה.מערכתבאצעותהיאנעשיתבעצםהרינשיפה,בעזרת

אולםהם.חדוהנשמהשהנשימהלומרלגמריטבעיערביתלדוברי
תחושהאלאתלוית-לשון'אינהאלאשנייבןהמיידיתהפיזיתהקרבה
הואהכפולהבצורתוהחלילגםושלישית,אנוש.בןלכלבסיסית

לפנה"סהחמישיתהמאהמןתמונהלמשל'(רבשותי'קדום.נגינהכלי
האפשרותכלומר,ידיו.)בשתיכפולבחלילהמחללגברמתוארובה

מרווחים,ליצורמכךוכתוצאהאחתובעונהבעתצליליםלהפיק
נראהקדמונית.היאלהפרדה,דחיפהוגםלצמצוםמשיכהגםשבהם

אתגםבשירושיקעשצלאןהדעתעללהעלותמופרךשלאלי
 •האלה.הרכיבים

מדינייעל

וספנותיםסיפוריעלעוד

שלוםלעורך

וספנותיםבנושאיהקצריםהסיפוריםשלושתאתלקרוא"שמחתי
 ,) 2003(דצמברתשס"דטבת , 286גליון ,' 77ב'עתון

ספרסלושץנחוםשללספרוהלב,תשומתאתלהפנותמבקשתאני
תש"ח,בתל-אביב,לישראל,הימיהחבלבהוצאתשהופיעהים,

מברחתלמי:ואפריםפרישמןישעיהובעריכתלאנתולוגיהובמיוחד
ידידיבסיועתשי"ג,תל-אביב,לישראל'ימיחבל"הוצ'ים,סיפורי
מבוא-האנתולוגיהבפתחהדרומית",באפריקהלישראלהימיהחבל
סיפוריםבעיקר.נכללובאנתולוגיהדבריך.ברוחברש,אשרשל

בן-אמוץ;דןאריכא;יוסףביניהם:ישראל'סופרישלמקוריים
תלמי.ומנחםניר;דבמגד;אהרןטבקאי;אריה
ג'וןהסופראתלהזכירהכרחוימאים,יםלסיפוריהקשורבכל

ים,שדותקיבוץחברוסופר",ים"יורד ,) 2002-1913 (אוארבך

יביןאברהםידיעלבעיקרשתורגמובאנגלית,סיפוריםשכתב
בארץ,הספריםבהוצאותופורסמוואחרים,

עבריתספרותלעודדניסיונותוכמהכמהעודנעשוהשניםבמרוצת
מיוח.ד•למחקרנושאכברזהאבלוהספנות,היםשלזהבנושא

בברכה

גזבריןבורית

Jn רגןןז§~
מירוןכרמית

דיזנגוףבית-ליסין'בתיאטרוןמחזותשני

מיכהבימוי:קיני;מריםתרגום:גורדין;יעקבמאתאפרת""מירל'ה
לירודאלדדמוסיקה:גולן;דידיתלבושות:קיש;כנרתתפאורה:לבינסון;

תנועהכל-יכול'הואאמיתית,מציאותחסרמסתורי'דברזמן?"מהו
הזמן?יוצרמה ...ולתנועתםבחללגופיםשללקיומםוקשורההמעורבת

השינוי,"את

מצרפתית>חופשי(תרגוםב'כרךהקסמיםהרמן:תומס

לגביישןשהיהמהדיזנגוף.ברחובהחדשלמעונועברבית-ליסיןתיאטרון
'כמאמרלשעברההסתדרותתיאטרוןלגביחדש'נמצאהקאמריהתיאטרון
הולדת",שלרגעישנושןלמראה"גם(אלתרמן>:המשורר

החדש-ישןבמבנההעונהאתלפתוחשבחרהבית-ליסיןהנהלתעשתהטוב
אפרת""מירל'ההיירי'העולםמןאחדהיהודית:התרבותמןמחזותבשני

ונתחילשוהם.למתתיהווירושלים""צורהמקורות:מןוהשני(בתרגום>,
ברוסיה,נולד ,) 1911 • 1853 (,המחברגורפיןיעקבאפרת.מירליהבגבירה,

להגרנאלץהיהודים,ביןהמהפכניתופעולתוהאנטישמיותבשלאולם
המקובל"השובר"מןהייריהתיאטרוןשלרמתואתהעלהשםיורק.לניר

אפרת""מירליהואיכותי.מקצועיתיאטרוןשללדרגההימים,באותם
הזאת,הנפלאההדמותגורדין.יעקבשלהמחזותבכתרהפנינהחיתה
מנהגיאתוהןהמסחרייםעסקיהאתהןרמהבידשניהלההאצילה,האשה

בהבגדוילדיהליד:המלךשללגורלוחייהימיבסוףזכתההבית,בני
זקנתה.לעתמביתהוהשליכוה

ופליליאליםמחפיר'ניצולבתיאורימלאההעיתונותכאשראלה,בימים
כמתווהאפרתמירל'השלהגאיונהדמותהמצטיירתישע,חסריקשישיםשל
אפרת,מירל'הונשכחה.נזנחהאשרבחברהשכבהלאותהאמיצהדרך

ייחוסבעלתיפה,לכלההבכורבנהאתמשיאהאמידה,סוחרתאלמנה,
בעזרתבניה,כאשרחייה,אתבהדרגהמשנהזהצעדענייה.אךמשפחתי'

ביתה.אתלעזובאותהומכריחיםמנכסיהאותהמנשליםוהוריה,הכלה
רחלהאסתרהזה:המענייןהדרמטיהתפקידאלנמשכוגדולותשחקניות
למעשההיאאליאןיונהזוהר.ומריםקניגליאהרובינא,קמינסקי'
בתרגוםוגםבמשחקההיטבניכרהזועובדההראשונה.הצבריתה"מירל'ה"

מלכותיותבמחלצותהלבושההיפה,אליאןיונהקיני.מריםשלובעיבוד
להבליטהשכילהלאכיאףמשכנעת,דידמותגילמהגולן>,דידי(המעצבת
הכישלוןלביןהמחזהבתחילתהעצמיהביטחוןביןההבדלאתבמשחקה

מירליה,שלהנאמןהחשבונותמנהלשלמן'בדמותתבור'רפי •בסופוהצורב
גוררבקהלשכנעהצליחהכן •ביותראמינהומגוונת,מעניינתדמותיצר

השתתפואבריה.רמ"חבכלגבירתהבגורלהקשורהמחל'ה,העוזרתבתפקיד
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אפרת""מירל'ה ,גורורבקהאליאןיונה

ואחרים.סלקטראברהםלב,עדי ,בר-אורדוריתעוד:
ליחה,נסלאעדייןאחרת,ולתרבותלדורשייכתאפרת""מירל'הכיאף

מבוטלת.לאלהנאהגורמתבהוהצפייה

פוליטית-מודרניתמשמעותלהעניקהבמאישלויכולתורצונוהואהשלישי
כוללהקדום,המקראיהסיפורבהעלאתהמתעוררותהמוסריותלבעיות
שלהעלילתיתבמסכתנארגיםסיפוריםשניהיזרעאלי.נברתכרםפרשת
וסיפור-אליהובנביאאיזבלואשתואחאבהמלךמלחמתשוהם:שלהמחזה
נברת.שלרציחתו
ואבסולוטי,גדולשליטהיהישראל,מלךבן-עמרי,אחאבקצרה:תזכורת
בת ,איזבלהמלכה ,אשתושלבעידודהארצוגבולותאתלהרחיבשדאג
היההעימותעיקרמרובה.לאהדהזוכהאינואחאבהמלךבמקורותינוצור.
הכרמלעלהבעלכוהנימאותארבערצחשכידוע ,אליהוהנביאלביןבינו

במובןאבסולוטימונארךהיהאחאב .)!? 800המספרמופיעבמחזה(מדוע

מכוחבתחזקהצורלביןישראלביןהבריתהשלטוני.הכוחשלהמודרני
מעטלאנתוןשהיהישראל,למלךצורמלךאתבעלבתאיזבלנישואי

והדורסנית.האליליתלהשפעתה
שלבמחזהישראל.לדתיחסובשלחובהלכףאחאבאתדןמלכיםספר

תשוקותיהשאיפותיה,-איזבלהמלכההיאהראשיתהגיבורהשוהםמתתיהו
ישראלתורתנביא ,אליהולעומת-ההדוניסטיתעולמהוהשקפת

 ,בכללתאווהועלהשלטוןתאוותעלדגששםשוהםהמונותאיסטית.
וכושרהפוליטי-מוסרי-דתיהתחוםמדינית-שלטונית.לחומרנותכמטאפורה

כאשר ,דרמטיומתחהעמקהיתרמקבל-הצדקעקרונותעלהעמידה
השלטון.ידיעלהעשוקיםכנציגאליהומופיע
אבן-יוספהבידידרמטילעיבודזכהלפיצוח,קשהכאמורשהואהמחזה,
 ...הצופיםועלהשחקניםעללהקלכדיאוליזאתיזרעאלי.ויוסישושן
ההצגהלאורךהקהלבאוזנישהתנגנה-שוחטגילשלהמוסיקהאולם
עללגבורהצליחולאהשחקניםשקולותהמצערתלעובדהגרמה-כולה

אליאןיונהלקהל.הגיעושלאכמעטשוהםשלורעיונותיוהתזמורת,
אשהשלאמיתיתדמותגילמהלאהיאאולםהבמה,עלוחושניתיפהחיתה

ונביאה.ישראלתורתעללגבורהרוצה ,שלטוןאוהבת
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אבן-יוספהודרמטי:לשוניעיבודשוחם;מתתיהומאתוירושלים""צוד
תלבושות:שריד;דודתפאורה:יזדעאלי;יוסיבימוי:יזדעאלי;יוסישושן,
ספדנוסטנלימנצח:-שוחטגילמוסיקח:קרנפינו;עפרה

"צורהגרנדיוזיתההפקה ,לאורתצאנהאלהשורותאשרשעדלהניח,יש
חשוב ,כןפיעלאףהצגות). 15רק<תוכננוהבמהמןתרדוירושלים"
תקוותיו ,השלכותיוכלעלהזה,הקלאסי-היסטוריהמחזהאללהתייחס

בעבור 1933בשנתשנכתבהזה,המחזהעלכתבביאליקח"נוכשלרבותיו.
דקותבו"ישאלה:דבריםהוצג,לאמעולםאך"הבימה",תיאטרון

להלכבוששעתידהמקוריתדרמהזופילוסופית.ועמקותפסיכולוגית
העולמית",הדרמטורגיתהספרותבתוךמכובדמקום

בדרמההחשוביםהמחזאיםאחדהוא ) 193 7 • 1893 (שוהםמתתיהו ,אכן

הוצגלאמעולםהמחזההתקיימה.לאביאליקשלנבואתואולםהעברית,
"הבימה"שלידהדרמטיבבית-הספרתלמידהבהיותיעודמקצועית.במהעל

עלואחרים,ברטונובפינקל,גבסיך,מודי:מפישמעתי ,) 1948 • 1946 (
בימתעללהעלותוהצורךועלוירושלים""צורהמחזהשלחשיבותו
בית-אתלברךיש ,כןעלמעולם.הועלהלאהוא ,כאמוראך' •התיאטרון

הפילוסופי ,השיריהמחזהבהעלאת ,שהפגיןהתעוזהעלהמחודשליסין
הזה.והמורכב

חייבשאליהםהאלמנטים,הםשלושההביקורת.-להלןהמחמאות.כאןעד
ביותרוהחשובהראשוןהנדון:המחזהאתאלהבימיםלבייםהבאלהתייחס

,שבלעדיוהשני .)א"כפרק ,'א<מלכיםההיסטורי-תנ"כי,הרקעכמובןהוא,
ומורכבותהמליצית-שיריתשפתובשל.אךעצמוהמחזההוא ,דרביקוםלא

והרוחאיזבל)(המלכההאליליהחומרביןלמלחמההמתייחסתעלילתו'
האלמנטבימתי.לפיצוחקשהאגוזהואאליהו),(הנביאהמונותאיסטית

וירושלים""צורפונק,וגילבר-שביטשלמה

דמותשגילםבר-שביט,שלמהאתלצייןישהארוכההשחקניםברשימת
עודדעוד:השתתפוהמלך.בחצרשר ,אחיקרבתפקידומעניינתאמינה
שהעלאתולומרלסכםאפשראחרים.ורביםשחראוהדפונק,גילתאומי'
שלהטובהרצוןלמרותכואבת,אכזבהחיתהוירושלים""צורהמחזה

 •השחקנים.ושלהבמאישל ,התיאטרון
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