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רחוקשהואלמשהולתרבות.לאמנות,לספרות,הנוגעיםבדבריםהזההחדשהגיליוןאתלפתוחרצוניעז
ללבה.קרובותוהאמנותהספרותשהתרבות,זוגםהישראלית,החברהאתהמפלגהיומיומימהוויכוח

 ..•לעשותמהאך
למרבההקודם.הגיליוןשלשעה""לפיאתפתחתיאלהבמיליםצודקים.אתםכן?לאמוכרים,נשמעיםהדברים
הוקםלמענהמהספרות,לכתלהרחיקאלאיכולאינניהפעםגםהתחכמות,לאואףאירוניהכאןואין ,הצער
הארוכים":ה"פגיונותאתהיוםכברהמשחיזיםאלהכלאלישירותולפנות ,עניינועיקרהיאואשר ,' 77'עיתון

רצח,במעשיאףאוברצח,אלא ,דלדיכוחםבכךמילולית,לאלא,פיזית,באלימותלהגיבבגלויהמאיימים
בסרסהיינוכברניסיון.למודיכברהריואנוהכבושים.שבשטחיםיישוביהםאתלפנותהמתנחליםיוכרחואם
רבניםהםלכלראששונים.מכיווניםניזונהומשחירה,ההולכתהזאת,הטרגי-קומדיה ...בובכינוואףהזה

אותוזהרודף"."דיןשם:לוישבו.מנפנפיםוכברהימיםמשכברלנוהמוכרהפגיוןאתשלפואשרמסוימים,
אתוהוכיחאחת,פעםהונףכברהוא ,אותוזוכריםאנחנוהפשיזם.גבולעל ,לאומניבסםהמורעל ,פגיון

מישהואםהיה,הואפציפיסט.לאובוודאי ,שמאלןהיהשלא ,ישראלממשלתראשברצחהמדהימהיעילותו
מדינות"שתישקיים:האחדהפתרוןאתלקבלשהעזממשלהכראשונרצחביטחון,שרגםרמטכ"ל,גםשכח,
זוואיןהשלמה".ישראל"ארץאתאוהב-וגם ,מצפוןאישגםמפוכח,מדינאיגםהיההואעמים".לשני

ישראלארץשלאחת:ממשמעותיותריש"שלמות"למילהכירביןהביןהזאת,האהבהמשוםדווקאסתירה.
לשוויוןהשואפתוערבים:יהודיםביןובראשונהבראשאזרחיה,כלביןלשוויוןהשואפתבאמת,דמוקרטית
ואהבתשלהחיוביתהיהודיתהמסורתאתהמשמרתישראלונשים:גבריםביןועניים,עשיריםביןהזדמנויות

החייםהמיעוטיםאתשמכדבתישראלגג:קורתחסריבהשאיןללחם,רעביםבהשאיןישראלכמוך:לרעך
הגזמתי(אוליחיתהזואותה.הסובביםהעמיםעםבשלוםלחיותששואפתזכויות.שוויוןלהםומעניקהבקרבה
"ארץחיתהזומבחינתוכיסבוראניהממשלה.וראש ,הרמטכ"ל ,החיילהאדם, ,רביןשלעולמותפיסתקמעה>
 ,כולוהעםלתדהמתהתבררכך ,בדיעבד .אוסלוהסכמיעלחתםהואכזאתישראלארץולמען ,השלמה"ישראל
 .האנושיהמיןחלאתמידישלומותואתרביןגזרזובחתימה
שלהדתיבמובןמאמיןאדםהייתילו"רבנים":אותםדבריאתובקוראיבשומעיבמוחיחלפואלהדברים
-הואמכלהחמ~ראוסיף:לחלוטין,חילוניאיששאנימשום " ...בלבםאלוהים"שאיןמוסיף,הייתיהמילה,

התופעהאתמתוכהלהקיאחייבתחיים,החפצההנורמלית,האנושיתהחברהבלבם.אנושידברשוםשאין
הזאת.

* 
המאבקיםשלמקומםאתתופסיםהמפלגותבתוךהפנימייםהמאבקיםביותר.מגווניםבארץהפוליטייםהחיים
ואלימים,מריםקשים,לעיתיםהםהאלההמאבקיםמפלגות.אותןהוקמולשמןהאידיאולוגיותהגשמתלמען

מצחיקים.ודיקומיים,סטיריים,הם-אמנםמדירחוקות-ולעיתים
להםישעודמההזאת,הפראזהמלבדכפיים.נקייתפוליטיקההיאמהללמדנומנתעלקמהשינוימפלגת
"זעירמפלגהשללהגדרההעונההאמיד,הבינוניהמעמדשלאשכנזיתמפלגהזאתהישראלי?לבוחרלהציע

מעניינת,מיוחדת,עולםתפיסתמובהק.אידיאולוגאינוואףהשררה,אתביותרחובבבראשההעומדבורגנית".
מסוימת,רטוריקהמלבד ,מפלגתושלמרתקמצעמקוםבשוםקראתיולאמפיושמעתילאשם.איןשונה,
כלומר: •••אמיתיתאמיתית,פנימיתודמוקרטיהמידותטוהרהבטיחהשינוימקום,מכלמתחסדת.נימהבעלת

החרדיותבמפלגותלא ,אחרבמקוםלאשם,דווקאפלא,וראהאחרות.במפלגותשאיןהטוביםהדבריםכל

התפוצצה-פנימההמפלגתיבביתואלא-פחותלאעליוהשנואהבמפד"ל,לאלפין,עלכךכלהשנואות
פורז.שלרגליוביןשהתפוצצהפריצקיפצצת :הזוהמבזההסרחוןפצצת
מבכירישאחדהזאת,המפלגהשלוהמנהיגהמייסדהואאבלבמעל.חיתהלאידואשם.לאאישיתלפידלא,

בושה.ללאגלהברירהבכיריה

* 
ישמרתק,ונוראדמעותעדמצחיקלהיותשיכול ,לרומןנושאאבלהזה,ב"פתיח"איןואמנותתרבותספרות,

הבא.בגיליוןלהתראותזאת,אופטימיתלאובנימהויש.

ב.ב.

שהושמעוהשוניםההספדיםבעקבות ,זךנתןשלנוקבתתגובההפעםגםהקוראימצאזהלגליוןהמצורףבדף
 •עצמה.שמרנעמישלמדבריהברגענחוםשלעטומפרידבריםזךמצטטכןשמר.נעמישלמותהאחרי
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ןןת ilRuהמריצית
קשבהוצאתחהליל,חחרסיון:אריח

עמ' 61 , 2004לשירה
והם;האורן'עציאתאהבתי"תמיד

ירושלים,/ביערותאהבה.אליהחזירו
מחטיהםאותי;ריפאולמשל'

כמודקרואלאריפדו;שלאמתפוחים
יכלושלא /האשישותומןמסמרים,

עלשנכרכוהקוציםמן /שי~י;להן
 .) 52<עמ'ירכי"

רקרזצהויליאמס:קרלוסויליאם
הוצאתפלו,עוררמאנגלית: .לזמר
עמ' 62 , 2004לשירהקשב
המשוררשלהתמונתייםמשיריומבחר

המתרגם .) 1963-1883 (האמריקאי

 .דבראחריתהוסיףפלועודד
מריצה; / /~תלוי;הרבהכך"כל

/לצדיגשם;במי;/בוהקתאדומה;
(המריצההלבנות" /התרנגולות

 ,) 7עמ'האדומה,

ראיתילאמעזלםמרגריט:ז'ואן
אביו,שלמהמקטלנית:ייזזניעצמי

עמ' 79 , 2004לשירהקשבהוצאת
אחדשלמשיריותרגומיםמבחר

לעזלם.אהבהפתק :יייכרטרפי
קשבהוצאת , 2004-1994שירים

עמ' 40 , 2004לשירה
הבהוליםחייהמעלי;ניגרבוהק"חלב

כורךיגורתי;אשרכלחיי.;היו

הגוף /עליה,ליחבלכךכל /אחריה.
בהולים).חיים , 76(עמ'חייה"כדשהיה

עפה,םזכהרתאזאםאלמוג:אחרן
 158 , 2004המאוחרהקיבוץהוצאת

עמ'

"ביאליק .) 1992-1950 (נבחריםשירים

מאמינים,אינכםאםתימני.;היהלא
הסתכלובשיריו;קראואותו;שאלו
והיהבערדליו;בביתובשעונובמקלו

לואמרוברקיע;מטיילתמצאוהוכי
לא(ביאליקהגיע"הפתקכיבמטותא

 .) 62עמ' ,תימניהיה

היששומ'עלהיזפימידתםוולף:עמיכ
נשים,בגזיזפישלבייצוגים
נוח,וחנהפימנטלדרורמאנגלית:
סררתהמאוחרהקיבוץהוצאת

עמ' 315 , 2004מגורים

-1991בבארה"באורשראההספר

כגוןטושטשו'אושהוכחשובנקודותלזז~יה.מסגרתאל:עשהאורח
בןשלמדיניותואוהטרנספררעיוןעמ' 126 , 2004 ' 77'עתרןספריהוצאת

לערבים.ביחסגוריוןמבטאיםהשירים .שלישישיריםספר
ביןהעמוקהקשרשעניינוחיפוש

הספרייההוצאתרנון:זגבבטן.אפרתהמשפחתיוהסיפורהנוףהאדמה,

עמ' 85 , 2004ספסררתהחרשהעדיחיוך"כוכביהנחשף.השורשי

הדמויותראשון.סיפוריםקובץבכחלילית;הקטניםלפצעיםתמיד;

להזדהףתכורחןבעלכמעט"נשאבותהמותירהחם /הנרותמחלבנצרבו
בזמןובו ...ודחויהחריגהדמותעםעזה /העתביריעתקטנטנות /צלקות
הדוחהזונגדית,דמותעםמזדהותגםהזמן(קורימשפחה"שולחןהמרפדת

היינושבומקוםבכל ...והפוגעת .) 46עמ'בצפת,נותרו
אותהמחליפיםלאינטימיות,מצפים
העטיפה).(גבאמון"וחוסרניכור

 .אפשראישיריאל:עשהאורחהכולאיםהנשיהיופיתכתיביאתמנתחכיום.הבולטיםהקטלוגיםהמשוררים
עמ' 110 , 2004 ' 77עתרן'ספריהוצאתהרעבהשלבסדשיםחבאתאחריתהוסיףאביושלמההמתרגם

הכלבלשהמחרחררן:המקהרמארקקצרותנגיעותרביעי.שיריםספרואףסדיסטייםבקריטריוניםודבר.
תגרי,אחורמאנגלית:לילה.בשתע ...מרצינותבורחות"לכאורהונשיות,עלעומדתודלףגרפיים.פורנו/עצובניצבת.אתרקלמילים"מעבר

 , 248 , 2004לספרותמחברותהוצאת " ...ומיוסרשובבפנימיעולםחושפותמאחוריהעומדיםהכלכלייםהמנגנוניםבשלביתאיבד;לאשמעולםמי

עמ'העטיפה).(גבולנטרללדכאשנועדוייצוגיםאותםכבודעטורשנפטרמיעצוב /אהבה.
שלמסוימתמתסמונתהסובלילד-האםוילד;אםהתמונהשלי"במוחופוליטית.פיסיתמנטלית-הנשיםאתבליל;במתרחשמאמיןאניותהילה;

הוא .ביתובחצרמתכלבמגלהאוטיזםפירוש(מהאני"לא-הילדשלי;לאעמ'אביבית,(אשהשיר"חרוזמככב
ומתעדהכלב,רצחאתלחקורמחליט .) 79עמ'אהבה,הוצאתרגע,כלםקרזברזפז:יהודית ,) 66

המפתיעים.ממצאיואתביומנועמ' 56 , 2004 ' 77'עתרןספרי

מתוךשנכתבושיריםשני.שיריםספרמזרזתבמראהאשהכשן:רינה

זרות,מתוךולשפה,לביתגעגועעמ' 78 , 2004כרמלהוצאתתירסיטם,
פטריקשלספרוגיבורתבהשראתאניכשלרכותי;שלהשני"בצד

כל"סקרבורורוקסבורו.אלןווייט,בשעת/לפני;שירים;כותבת
 /,מיתמרמשהולהיזכריכולה;רגעבסרקכמו;מתרחששזהאחרי;
אשרמקוםניטעעץ'/להיותיכולכישיר;הנהכשלרן;הנהמכיוס;

יערוגמשמה;לאפעםאףנועד;אין;כמעברהרגע;אתלתפוסאין
רגע)כלבורוסקר , 6<עמ'אחר"מקוםעמ'השני'(בצדלעמוד"פניםשני
49 (. 

ח .trיוtי

טוררתבמראה
יסרי\כתס

בשן.גחרד

בכסופים; /הרעמותשווים"במרווחים

שסוסיואניסוסי;כלשוקטיםכי
והמים /השוקתאלידי /--הנחים

כינאסף;אותך;מחבקזורמים;

 .) 6עמ'אש,(סוסימאוחר"

הוצאתיםפזירם,המחט,קזףזך:נתן

מאנגלית:אהבה,מוריסון:טוניעמ' 238 , 2004המאוחרהקיבוץ
הספרייההוצאתבוגר,אלינוערורעות-איוולתוכשלרן,שכול"סיפורי

עמ' 223 , 2004החרשהופארודיההומורדבריבצדרוח,

בדמותובכפייתיותטרודותנשיםשבעגםהכותבשלולצערוגרוטסקה,ו
לאחרגם-קוזיבילשלהפטריארכליתהמגיעיםומשטמהקנאהסיפורי
גםאליהןמצטרףיותרמאוחרמותו.בקצרה,אלימות.כדיעדלפרקים
אחד"לכל .קוזישלחברושהיהגבר'(גב " ...העדןגןלאזה,עולמנוסיפורי

שלדמותולהבנתאחרמפתחמאלההעטיפה).

השחור'החורהואכולםאצלאבל Iקוזי
ערגהשלמוקד Iהסיפורשלהמרכזאוהציזנילםכםזךמקזרזתיהב:רן

לידיד"למגן,למאהב,לבעל,לאב,לאכלמר,שלאהסיפורפלסטיני,
העטיפה).(גב'עתרןספריהוצאתמוכר,ואינוסופר

עמ' 144 , 2004 ' 77

הוצאתאש.םזםיהר-שפי:אכישרהמוצגהמקובלהציונימהנרטיבבשונה
עמ' 100 , 2004שוקןללאוכמוסריכצודקרובפיעל

הסכסוךאתיהבדןתופס Iעוררין

בעלותאוכלוסיותשתישלכמאבק
אותהעלהנאבקותלאומית,תודעה

אתלהצדיקומנסותטריטוריה,

המחברגענובסקירתו .מעשיהן
ש
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הקדשהשירישלושה

הקטנההצוואה

שסינברגליעקב

?ח!ל.דס;סהערת wמ
 ר~~ח?ס;סהערת wמ
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-T T : T :• : • 
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-T T : T • 
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 tי oכלא~ fר~ Tהtפע ~~

:• -T •• T 

חכתם
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מקיר~לנשארהכתם -:· :· . : -
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לנשמה,חלחלהכתם
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~נ:ויד.ז:וקבת~ל~ל

התחייה ...הבריאה

אלמונילמשורר

ד~רךי;ןע.י~קר;כיםם ry~~ים 9 ~ע.~ים
לים q ~~~זכרים ,תי~~~-;ב~פ;תבכמה

: -T T • 0 

הך~י~יתבנעימתםהאדירעםזר-שיח
?סר~יםי.ם T ~;ן T~סרי~ ש::ד-: :םי~כ;-כ~של

."' -T • • • 

ךב~יםמללרמ~טן;כים~ל~ין ל~~
 .רב~~:.~לאסר~ים ה~~ pן

ס~ק;ךןים~ת~עדי;כיםם ryימים,בהעדר : :· : .. -. . 

מק~ף.~ל

ע.י~יסםראר wכלאתמצ~~ריםהםבליל;ת
-,, •• : -: • :• T T, 

אחרת.איבריםבלפיתת
• : • -•• T • -:•:• 

~ריםם ryמ~רי~ה,ל wמ~קס.דהר
 ר~~~ רי.r.;ימר~ה ת[/~רבע;נהבעת.רמצ~~ר.ים

: -:• : •• : T • 

קדר~ים ...מהםהבריאה:של ...ה
-:• -:• T •• • 

ם ryמ~נ:וי~ה,~ל

אחדלגרףש~~כים

ל~ח~ה~ה w ~ס~ה , י~~.ע
מחר~יםךב;אבאמצערת

בלידה.לנר~~;:בזדים
- '' T T • :ד

 ן~-ל~~
אחרת.שמשאנחנר

:--: :· :· -:·:· 

כישלי,שאינולוודאיקרובשירי.במחברתמצאתיזהשיר
בשוםאחר.משוררשלשירואתלתרגםלא-גמורניסיוןאם

הרביםהשאלהסימניגםמיהו.לזכורהצלחתילאאופן
כתיבתי.לדרךאופיינייםאינםשורותכמהלידשמצאתי

 .ליזכורשאינוהדעת,טירוףשלברגעשנכתבייתכןאבל
-חשדיאתמגבירשדווקאמהוזה-מהמשוםמקום,מכל

שיךי.עםלדיאלוגלהיכנסמזה,ויותרראוי,אותומצאתי
ם,.תרגושלטיוטהשהואהעובדהתתגלהאמנםשאםמובן,
גלא,שיךי.בספר ;ס~~אלאהמשורר,שםליייוודעואם
לאהזהכדבר .משלישירשלתמוההטיוטהאלאזואין

"זב-מעולם.סרבי TIT 
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ציפוריםלשחררהכוח

עםהוצאתמכאן,אחדמצאלחה:סלמאן
עמ' 70 , 2004עובד

מצאלחה,סלמאןשלהחדששיריוספר Iמכאןאחז
נושקותהערביתשפתיבההמפגשבנקודתכתוב

בשיראומרהואעריב"משורר"אניהעברית.לשפתי
כותב"אניבשורותמתחיללוהסמוךוהשיראח,ד
בכל ," ...אםשפתאיננה/שבשביליהערבית,בלשון
מצליחהמצאלחהסלמאןשלהשירהשפתמקרה,
עליהןהמרצפותאתלרצףביכולתמאודלדייק
 1משיריובאחדכותבהוא"ערבי",הטנגו.ירקד

קופסאותגבו;עלנושא / 1הקירליד"הולך
עלחולףיהודי;ירושלים.//ברחובותשימורים;

לל",י/מיסיאמי;חתולידיו;בשתילופתפניו.;

הסיאמי"ל"חתולהשימורים""קופסאותביןהמרחק
מצליחהואמצאלחה.סלמאןבשירימאודמתכווץ
הצבעיםאתולהוסיףהשאלהסימניכלאתלהשאיר

לביןעליה"שאכתוב"שביקשההילדהשלהמקסימה
לנוחהעולםלצערשהרשההמשוררשלרצינותו

"ככהיגידהואישתכנע,כאשרבהמשך,כתפיו.על
מעבר",בעונתנייר;עםכשתופסים;משוררזה

מאיה'עלב'השירהומורהמעוררתמעבר""עונת
השחורההקופסהגםאחרבהקשר Iלדעתיהיא,
אתלבדוקמפסיקלאמצאלחההספר.שירישל

"עללשפה.שפהשביןלעירכפרשביןהמעברים
בשירושואלהואהעצל?"אהבה;בקיץתסבמה

הצל",חורי;ועלולהבהשיר"עלועונה:'חלום'
הוא"הצל"לבין"להבה"שביןהזההחדהמעבר
בתחנתלעמודהיכולת .שירתושלהשיריהשריר
לצבעובקשרעט.באותורבבכוחולציירהגבול
ירוק',אבל I'שחורקראהואמשיריולאחדהדיו?

• 

קפקאאתפגשהכשקרן

ה r ,ל NJ;t1טמלאן

ןמכאאדח

., 
דזז'ש J =נ

שוליות,תאוותאלקלעי-גוט:קרן
הקיבוץהוצאתקודיש,דפימאנגלית:
עמ' 80 , 2004המאוחד

עמ''הגלגול',(בשירשוליותתאורתמשיריבאחד
עםדמיוניתפגישהאלקלעי-גוטקרןמתארת ) 50

תל-בית-קפהב"נונה",מתרחשתהפגישהקפקא.

הללו;העטלףאוזני"עםאותומתארתהיאאביבי.
עלמורהשלוהנפשמפלסאספרסו",כוסעלגוהר

מרגישהשלולשולחןשעוברתהמשוררתחרדה.
מפצלקפקאאלי"),לבשםבקושי("הואשקופה

חזייה"בלי"בבחורותמביטהאחתעין .מבטואת
הסברלוישבמעיל",חשודב"בחורשנייהועין
אחדבצדאויבי;אתהכרתי / 1אמר"בפראג,לכך:
 /.אניהייתיהאויבשניבצדהאחר;היההאויב
 1אחדברגע Iוכךמסובך",יותר;הרבהזהכאן

ה"ספרותי"מערכוהזההדמיוניהמפגשמופקע

בתל-האלההחייםעלחזקקיומימשללהיותוהופך
האלההמשוניםהחייםעלמשל , 2004מודלאביב
החמושהבחורלביןהחזייהנטולותהבחורותשבין

 1קפקאימשלשזהולומרמתבקש .חשודבמעיל

הנושאבמשלמסתבךקפקאשאפילולומרמתבקש
מפראג.מתרחקהתל-אביבי"נונה"קפהשמו.את

אתלקלוטמסוגלותלאהגיבורשלהעטלףאוזני
הגבולאתלאתרגלמסולאהמורסהמורס.אותות

 .לדמיוןמציאותביןהמיטשטש
שלהיפהבספרהבודדהאינההזההמפגשתחושת

מחפשתאני('תמידאחרבשיראלקלעי-גוט.קרן
העולם"בעיני;כותבת:היאהביפוקאלים')את

ארס-הכרזהשזוברורולמילה",לחייםמחולק;

 1לתיווךלמשקפיים,זקוקהזוהכרזהאבלפואטית.

שתצליחבעיןהלבנה,בנימהשתבחיןלעין
הופכותפעםלאכךלשיר.החייםאתל"תרגם"
מיומןתלושיםלדפיםוהמנוקדותהקצרותהשורות

המבטמצטלםשבושירגםפרוזאי.מאוד,אישי
 ,)'טבמ'(גרמניחילשללעדשתומבעדהסבתאשל
-לת'(האוטובוסספסלעלוהנערההקשישהגם

 ,)'פירות'(השסקעץלויואפאביב')

מצאיה,הזביומןיאישיהכהדףאתשמחפשמי

לגי'נצחשלהראשונותהשורותבחמשאותו
את,הנה"אז :סקסטוןלאןהמוקדשרישהמעבר',
במושב / 1אמךשלהפרווהמעילתחתעירומה;
 " ...הסגורבמוסךפועל;מנועעםהנהג/

עםמקיףדו-שיחהדוברתתנהלשוליותתבאורת
נוחילאיהשירהמנועושם.פהתתערטלהיאאמה.
אןהמוסך.בדלתכמפתחתיתקעוהמציאותלרגע

 .משלהיאסקסטון
תגליאנכתיבתעל'הרהוריםבשירמשהו:ועוד

 ,י"אמל ;פכתוהיאמ"שפתכותבת:היאבישראל'
למסעלצאתהיהאפשרשאיזה,שברורמהאולי.
תרגוםקודיש,דפישלהמצויןתרגומהבליהזה

אתלקוראלהציעוהמטפחתאתלהסירשהצליח
 • .נטו .השירלחי

סומקרוני

האמירהלפעמיםללבן.שחורשביןהדמדומיםמאזור
פרטיתדרךלעצמהסוללתהיאולפעמיםישירה
'כלוב':בשיר Iלמשל Iכמו Iמאוד
וכלאוכלוב,שלקוויםהאחרים;ציירוידהכף"על
שונא;ערב,בןואני;בהיותיחייה.קורותאתבן;

 ;ידה,אתלישנתנהפעם;בכלבשבי.ציפור
הנפלאבשירציפורים",ושחררתי /קו.;מחקתי

עובדתערב")בןבהיותי 1("ואניהיחידהגאוותהזה

ארס-כשירגםאותולקרואאפשרנוספות.שעות
המיליםשביעלהציפוריםמשביוללמודפואטי
יותראךלשיר.להיותמשתחררותשהןלפנירגע
האהבהנתפסת 1בללדברךאהבה.שירזהומכל

 1(ראומטאפורילכלוביחדלהיכנסהדדיתכהסכמה

מוסטקי),ג'ורג'שלשירוחירותי','אתאתלמשל,
אתמוחקשהגברבכךהאהבהמתחזקתב'כלוב'
חייה""קורותנכלאובהםהקודמיםהכלוביםשרידי
האהובה.של
ההומור.רוחהיאהשורותביןהנושבתנוספתרוח

שנמתחהקו"אתמתארהואמאיה'עלב'השיר
התמימותשביןהקוזהולאוזני",שפתיהיבןנאויר;

רגעכלשווה

שלהגמישבחומרמבסור:מאירה
עמ' 50 , 2003הליקוןהוצאתהמסטיק,

שלהאחרונהמהשורהלקוחהזאתהרשימהשם
המייצרשבוהגמישהחומרועלהמסטיקעל-הספר
 .המסקרןשמואתלספרונותןשירים

פולשציירפני-בובה-יפהנערהפניהעטיפהעל
מוליניאר.

בלבד, " 1 "בספרההמצויןהספר,שלהראשוןהפרק
הראשוןתיהבאתלדוגמהאביאאהבה.לשירימיועד
פרחכמו"הלילה, : 18בעמ'ללא-שם,שירשל

 ;ריחות-שכרוןלנומזליףכוש:ה;בטןעל I~סמין
מבו~י·חושך".מצית

אחת:שורהבן Iשלווהאחרוןהשלישיוהבית
בידינו",להיהליעלה"אפשר

 ,בנותי ,י"בת :בשורותהנגמר 14 'בעמהשיראו

 ,הזה"-מלוטףיהבלתמןנולדוהמעטיםי:דמעשי
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כלבה:שלהנביחהאתפו~טיתהמסבירהשירוכן'
רחמיםמעורר ) 9<עמ'הבו"הב-הב,אהבה,"הבו

הב-רב, ל~?וכשלהש"נפלהבעלת-החייםעל
הב".

הואם, wללאשיר ,הראשוןשבפרקהאחרוןהשיר

ידיכףעלמטפסת"נמלהעל"ברחש",עלשיר
"אבלומח~ה":האהבה,גבעתעל/נחהבקו-החיים,

בחומרעונה;ואנישואלת/אתהכאב?איפה
שכזהשיר-ללא-שםאכן'המסטיק",שלהגמיש
פר 9לולתתהספרשלחשובחלקכמעטלסייםנועד
שמו.את

בקווי-עוסק- " 2 "מס'הספרשלהשניהפרק
השירחברה.ובעיותמשפחהביחסיהאישיות,

עירום,"ואניבשורה:מסתייםהזההפרקאתהפותח

אבן"אל :) 32<עמ'אחרובשירא;נים"-ותהו~י

'אבותבשירמדוע". /-~אדלארדאחדור'~למות
ובנות"אבותאבל ,)!(בניםאין ) 33<עמ'ובנות'
ו"אמהותייסכר"שלאערוץבעולם;חורצים
בשירקציר",אחרכמלקטותאחריהם;הולכות
הנחותבגוויות"הורגלנוהזה:הפרקשלהאחרון

אגב-אורחא"ן~ןאתןל;קלמדנואם-הדרך;על
 .) 42<עמ'

והואהקצר'הפרקהוא '" 3 "מס'השלישי'הפרק
כלמיוחדים,השיריםבלב.דשיריםשבעהמונה

בשירהשירהזה.בפרקכונסוולכןלעצמו'אחד
"מגששולשונהייחודיתהיאהפרקשלהראשון

להיותהמותרתלשוןבישימון",צמאגב-צוקים,/
גםהמקובלת.הנקבה,מלשוןושונהזכרממין
מדרגותב;ךםירושלמית;אבןמדרגותארבע"אני

הפתיחהשורותבי",נושםהקיר"אזובנסתר",

קראתישלאהאנשהמדגימותהשניהשירשלוהסוף
רוחבלכלפרוזאיות,שורותבשלושהשיר'כמוה.
לאואףם wלזכהולאגדייםלסרהוכנס ,העמוד
וכובעובכובעו;שנלכד"בקוסם .ממנולסימן
כזהקוסםוצוחק;/תשואותמריעהקהלשותק.
אתהמסייםהשירשורותארבעהןרגע"כלשווה

הפרק.

מתגנביםהחרוזיםכןאםאלאמחורזים,לאהשירים

"מבוע"או ' 11בעמ'ו"קלה""א~לה"כמומאליהם,
מחורז'שירמצאתיזאתובכל . 32בעמ'"מדוע"ו

<עמ'בענן"סתורירחכמוב"מוחוורהמתחילשיר
השורהבסוףשהוא"שאנן",עםהמחודד ,) 22

מופיע,שאינו"מתבקש"חרוזגםמצאתישלאחריו.
<לאהחורז ,) 29<עמ'אות-ז.t:ן"מצחי"עלכמו

גםיש"אות·~ין".עםבלבד!)בזיכרוןבמודפס,
"הסיכוי"סיכת-הראש"' :כמומשחקי-לשון

 .) 28<עמ'והסיכון"

אותימעמידההגדולים;הגופים"ממשלתוהומור:

הם,"אלהאו' ,) 29<עמ'לקיר"הפניםעם~פינה,
ישלכל'מעל .) 39<עמ'ההיכל"אתהמלאיםשדי

אתאשתההר~ב/את"אבלעכדורבנות:מילים
 • ,) 31<עמ'האין"אלמסומרתהצ~א
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לגעתבזיכרון,לגעת
בכאב

הוצאתכוכביםתפרהאמיאייזן:אסתר

עמ' 407 , 2003ירושלים,ושם,וידכרמל

ידיעהאט.אט Iהזיכרוןגםבאהידיעה,בוא"עם

המחזאי Iהסופרכותבהם",אחדדברוזיכרון

בספרוהמצוטטמיירינק,גוסטאבהרגמניוהמתרגם

(אדם,הזיכרוןבואעםפרידלנדרשאולשל
אליהמצרפתית: 11980ירושלים, Iלאורמוציאים
בסיפורולומרהצליחהאםתוההפרידלנדרגילוין).
להכרהומגיעלבטאשרצהממהמשהוולוהאישי

שכןלכתובהיהחייבאחרת.היהיכוללאכי
העברעםהזהפוסקהבלתיהעימות Iהזו"התהייה
סיבהכשלעצמוהפךארוכים,חודשיםבמשך
 ,) 169<עמ'הכרחי"וענייןמספקת

עםאייזןאסתרחייתהשניםמחמישיםיותר

אליהםלשובכוחשאזרהעדוב~לםהזיכרונות
שעוררההידיעהזוחיתההאםבכתב.ולהעלותם

-הזיכרוןלפרידלנדרבדומהאו Iהזיכרוןאת
אתשהביאהוא-החייאתושלהמכאיבבתהליך
זיכרוןפרידלנדראצלכמו Iאייזןאצלהידיעה.
המה.חדוידיעה

הקוראאתאייזןמזמינהכוכביםתפרהאמיבספרה

פסטורליתבילדותתחילתוונורא.פיוטילמסע
לפנישנודעההפולניתהטקסטילעירבלודז',
וכברפולי."ןשל"מנצ'סטרבכינויההמלחמה
אימהבכתמימנומריםהבהיריםהילדותזיכרונות

שלפניהזמניםביןבנועהאייזןמפזרתאותם
הקרקעעללהלךלקוראמניחהאיננההיא .ושאחרי
הרגילהחייםסיפורתבניתשלוהבטוחההמוכרת

כרונולוגיבנרטיבהמתפתחסיפורשואה,ניצולישל
הגדולהשבראלהמלחמה,טרוםמאושרתמילדות

אייזןחדשים.וחייםבתקומהומסתייםהשואהשל
בין Iלכאוטיהנורמליביןהקוראאתמטלטלת

קוטעתהיא Iהסיפורבפתיחתכברלמאיים.המוכר
 1בכפרשלווהמשפחתיתקיץחופשתשלתיאור

ואחיהאביהמספריםבהאחרת,משפחתיתסצנהעם

 1מנדלהדודבעלה,נרצחכיצדההמומהלדודתה

"במשפטיםהגרמנים:להתעללותקורכןשהיה
אלניגשאיךדלהלדודהסיפרוובושהצערמהולי
כאומרידיומושיטהשחץ:נפוחיהמדיםלובשי
להצחיקםהיטיבשכההיהודיאתמהםלקחת

במקוםלעגלהרתוםוהואבזקנו.העקורות,בפאותיו
אינופחדומרובומתאמץ.מושך-שגזלו Iסוסו
ירה,רובה,כיוון Iאחדיצאאז ] ... [בצרכיושולט
וכךקורה.מההביןלאעודקרס.מנדלירה.ושוב

רכבלהשיגכשניסוהדרךבצדקרהזהכלנשאר.
שחוותההראשוןהמפגשהביתה",לחזורכלשהו

מניחלאהמוותשלהאכזריתשרירותועםבילדותה
עדלשקוע Iאחרישנהמחמישיםיותרגם Iלאייזן
עלמעיבההידיעהמתוקים.ילדותבזיכרונותתום

הזיכרון.

המאולצתועזיבתוהגרמניםבידיהביתהפקעת
מודחק.זיכרוןהיאגםדקות,עשרבתוךוהחפוזה

-חיישלזהפרקזוכרת.איניפנינו?לא I"ואנחנו
הפעראתלמלאהצלחתילאהשניםכלבמשךמחוק.
פצעאלאמתעתעזיכרוןזהאיןהאירועים",שברצף
מהתודעה.נמחקשכךוכיווןלהגלידשמסרבעמוק
ונוכחיםחייםהגוף,פצעיכמושלאהנפש,פצעי

המדומה.בהיעדרםגם

פרידותבסדרתהראשונהחיתהמהביתהפרידה

מכריםחברות,בגטו.החייםלמהותשהפכומכאיםת
אומותםאלוהובלומהגטוהוצאומשפחהובני

האהובהאחוקור.תזונהתתממחלות,נפטרו
חורףבלילהעולםמןשהסתלקסאלק,והנערץ
וגעגועיםמצמיתכאבעםאחותואתהותירקפוא,

 ] ... [בכפורלבכותהיהאפשר"אימרפא.חשוכי
לומר.מההיהלאמזהחוץסאלק.סאלק,אמרתי:

דבריםהמוןכך,אחרובפרטמדי.יותר ] ... [והיה

(ההדגשהאצלו"רקלברר:היהשנחוץהתאספו
בלודז'לבקרחזרהשנים,אחרי .).נ.ע-במקור

בחלקתאחיהקבראתלאתרהצלחה,ללאוניסתה,
הקיים Iבעירהיהודיהקברותבביתהגטו""מתי

לולהקיםבידהעלה-1995ברקהיום.עדופעיל
חרתה:עליהמצבה
ציגלברגסאלקזכריה
יפהנפשבעלצעיר
 1942בינוארמרעבמת

ת.נ.צ.ב.ה

שנלקחההחולהמהאםהפרידהחיתהמכלמכאיבה
ב"שפרה",בתה,שלהמבועתותעיניהמולמותהאל

כ"אקצייתשנודעההאכזרית, 42ספטמבראקציית

בחצרותמצודהרגמניםערכובמהלכההילדים",
ושובוטף.חוליםזקנים,אלפיממנוולקחוהגטו
סיפורואחריוהזמנים,הזיכרוןמחוזותביןאייזןנעה

ובפרקלתחייהאותהמקימההיאמהאם,הפרידה
היא " ...וביניהםאמא,עםטיולים"ארבעהשנקרא
טיולבזהזהמתערבביםבהזיכרוןתמונתרוקחת
בתוךטיוליםעםזאקופנהההרריתהנופשלעיירת

החולההאםאלהתלוותהבומסריטוטיולהגטו
כשירותלבדיקתלהתייצבהס.ס.ידיעלשנקראה
נצטוותההיוולדהכביוםעירומהכשהיאמשפילה.

 1כולןעירומותנוספות,נשיםקבוצתעםיחדהאם,

שלושהראיתי"ואניבחדרסיבוביםשלושהללכת
גופהעירוםמולמגףבפישוקעומדיםשטןבני

 ] ... [סיבוביםשניעודרק'לכי!והתפללתי: ] ... [
אחריתיפלי!'",אלרקתיפלי!אלסיבוב!עוד

חותמתהאםשלהשמאלישדהעלהוטבעההבדיקה
מונחנבדק,<בגרמנית: Geprueftהמילהעם

 ).נ.ע-חייםבעליאוחפציםבדיקתבעתהמשמש
נוסף.קצרחייםזמןלקנותהצליחהוהיא

שלהדה-הומניזציההאם,שלהנכמרעירומה
בזיכרוןשנצרבההידיעההםואישורההבדיקה

הזעזועאתהיוםעדצופןזהחלק •ממנולחלקוהפכה
בנשקהחייהעלהנלחמתהעירומההאםממראה
הזעזועולצדוהעייף.החלושהדווה,גופה-היחיד

הנוראההעובדהעלאוניםחסרכעסתחושת
אדםבניההוא,נתפסהבלתיבזמןכיבפשטותה,

'עדות'בשירואחרים.אדםבנישלגורלותחרצו
פגיס:דןכותבחתום""קרוןהשיריםמחזורמתוך

מגפיים.מדים,אדם:בני/היובהחלטהםלא:"לא
-השירים<כלבצלם"נבראוהם .להסביראיך /

היאהשואהכי ,) 1991המאוחד,הקיבוץפגים,דן

הרוצחים.גםהקורבנות,גםאדם.בנישלסיפור
המחברתנשארתוהאחהאםשלהסתלקותםלאחר
מחלות,שלנמשכתמסכתהםוחייהםאביהעם

וניסיונותעבודהלהשיגנואשיםמאמציםרעב,
הגטואתהמרוקניםהגרמניםמפנילהסתתר
מגיעיםוהםכוחםתשדברשלסופו •מתושביו
היאלאושוויץ.ונלקחיםהרכבתלתחנתמרצונם
רבלאזמןואחרימנגלה,שלהסלקציהאתשורדת

ליד Iמליץבוהעבודהלמחנהמועברתגדרמרולא
ואחרכלזןלנרגןומשםברגמניה.זהבשםעיירה

באושוויץ,שנשארהאב,שלגורלולאלסניג.כך
ידענו!]כבר ... [מאחורשנשאר"וזהבמרומזנמסר

אתמאבדתשהיאככלהארובה!"אתראינו
לרצופההסיפורמסירתהופכתמשפחתה,

בזמן.וקדימהאחורהקפיצותללאוכרונולוגית
מהווההאהובותהדמויותשלהעלמותןכאילונדמה
לדבה,משנותרהעתה,שכן Iהזיכרוןכאבבפניחסם
הפיסיתההישרדותשלבתובענותהמרוכזתהיא

הנפש.כוחותאתוחוסכת

במעשהייחודישבמחנותהחייםשרגתבתיאורגם

היא"מזעזעים"תיאוריםללאאייזן.שלהסיפור
אתשאיינההחייםהווייתאתלהעבירמצליחה
ערכיםנטולאדםלתתאותולהפוךשניסתה Iהאסיר

הקודמים.לחייואותושחיברסממןמכלומופשט
ההתנהגויותמגווןאתמתארתהיאבבדבד

-במחנותאחרותאסירותושלשלההאנושיות,
"שקע-וקנאותאהבותיריבויות,חברויות,

שעצם ,וסגורה"ארעיתחברהתתשלאנתרופולוגי
מושפלים,פגועים,אדם.בנישםהיוכיהעידקיומו

הרוחנישקיומםאדםבניאבלורמוסים,רדופים
שהםולמרותהפיסי.מכוחםערוךלעיןחזקהיה

שהביאוהתועלתמידתפיעלורקאךנשקלו
תכונותיהםאתאידבולאהם Iהרייךלמעןבעבודתם
שנפרשהההתבהמותברשתנפלוולאהאנושיות

הגרמנים.בידימדויקכהבזדון

אייזןחדשות.תלאותמביאהמלחמהשלסיומה
ספרישברובלפרקרחבהיריעהבאומץמקדישה

אומוצנעהואנשיםידיעלשנכתבוהזיכרונות
החייליםשלהמיניתתובענותםבקצרה:מוזכר

הנערותעםלבלותשביקשוהמשחרריםהסובייטים
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"שחררתיסירוב.לקבלמוכניםהיוולאהניצולות
אחדאמר-אפילו"רוצהלאואתהמחנותמןאותך
-רחמיואתלעוררשניסתהעצמהלאייזןמהם
התרצה:דברשלבסופוילדה".עודאנילי."הנח
לי'שמתחשקמהולוקח,עושההייתיאיך"ועוד
ההיסטוריהבבית",שנשארהלאחותידומהאתאבל

גיבוריםתהילתעטוריהמשחרריםאתלזכוראוהבת
ואתהאונסמקריאתבסלחנותמצניעהאולי'ולכן'

והנערותהנשיםכלפיהברוטליתההתנהגות
המחנות.משוחררות

מרבץ'קובההואקובה",ב"פרקימסתייםהספר

לאחרכלזןבנרגןנישאהלואייזן'שלאהובה
חייםלבנותוקיוותהלארץעלתהאיתרהמלחמה.
קורבנהאתתבעההשחרורשמלחמתאלאחדשים.

נשואהאחותזקנה,אםאחריומשאירנהרג,והוא

כועסתוהיאעולמהעליהשחרבעשריםבתואלמנה
דילא"כאילולעצמהאותושלקחההאדמהעל

ילדשגםמצרהוהיאברחתי".שממנובמקוםנלקח
שנקרעולמינחת"לגרוםרצתהשכןממנולהאין

להתרבות.עליוציוווחזרו'שם,ונשארומעלי
ומהר!"

לבקרהמגיעכאשרמעגלסגירתגםהיאתקומתה
לפנישנתייםבכפרהכירהאותואייזן'רומק

"סחבתילודז'.בגטוכךאחרבוופגשההמלחמה
קרשיםהסתירהוארקובים.אדמהתפוחיעםשקאז

תלויקרשהיהעכשיוגם ] ... [גבומאחוריגנובים
הצרותשקואצלי' •שלוהרובההואהלואכתפו'על

לו".דווקאכך'עללואספרעוד ] ... [סוחבתשאני
קשרשלנראהבלתיחוטטוותההגורלשותפות
בנישואין.והתממששהבשיל

אחריםחייםסיפוריכמושלאאייזן'אסתרשלספרה
הכרונולוגי,הנרטיבהואשעיקרםשואהניצולישל

הכתיבהבתחילה,אמנםלמבע.קשבמהקוראתובע
לרצףכמפריעהנדמיתמשהו'הפיוטיתהמקוטעת,
נכבשיםבקריאהשממשיכיםככלאולםהעלילה,
נעשיםהסיפורומעשההכתיבהמעשהכיעדבקסמה

רקלאחשובספרזהווהזיכרון.הידיעהכמולאחד,
ונעלם,הולךדורשלקורותיותיעודשלערכובגלל
מומלץלעצמו.העומדהאמנותיערכובגללאלא
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הנדודיםבדן'לאוהפכהכךכלרבותשפעמים
והמחלות,הרעבהתלאות,גג,קורתללאדברכים
הקולקטיביתבתודעההעלובים.החייםתנאי

כ"ניצולינתפסיםאינםאלהאנשיםהישראלית
פרקחסרשלהםשבביורגפיהמשוםרקשואה",
והמחנות.הגטאות

חסרונהניכרכזוחשובהבעדותשדווקאחבלכמה
עריכהעבודתומקצועית.מיומנתעורךידשל

שוודאיהסיפור'עםלהיטיביכלהומרכזתמלטשת
 ••רביםלקוראיםדרכואתקלות,ביתרמוצא,היה

 (ו:

~ 
c::::::: 
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נחמניעירית

מזרחהשברחמי

סיפורתקומה,תלאותציפיותנורקד:ש'
עמ' 240עצמית,הוצאהחיים,

פוגשהבריטית,בבריגדהיהודיחיילנורקד'שלום
עודהכיראותהבחורההמלחמהלאחרבפירנצה

עליהשעברבמהמתענייןהואוילנה.הולדתובעיר
באוזניונשמעמספרתשהיאומהניצלה,וכיצד
"היאסבל.מרובמדעתושיצאמישלדמיונוכתוצר
לאחראדםבנישרפושםבאושוויץ,כלואהחיתה

בדרכםהגזים.בתאילכןקודםאותםשהמיתו
המחנהמאסיריתזמורתאותםליוותההאחרונה
הבחורהעלצערחשנורקדלכת".שיריבנגינת

דביעבד"רקמזוויעות.כהדביותמייצרששיגעונה

האמתחיתהסיפרה,שהבחורהשמהלכולנונודע

שפויה".בהחלטחיתההיאהמרה!
אתמדגיםאושוויץניצולתעםנורקדשלהמפגש

שלא.מיובין"שם"שהיומיביןוהידעהחוויהפער
הרגמניםפלישת-"רברבוסה"מבצע'שלאחרנורקד

ההשמדהעלמאומהידעלאמזרחה,ברח-לברה"מ
מאותעודכךהגנרלגוברנמן.בשטחישהתרחשה

מזרחהגורשואוברחושכמוהוהיהודים,אלפי
הכבושה.פוליןמשטחי

הרפטריאציההסכםעםהמלחמה,לאחררק

 .השברגודלעלעמדולפולין'חזרושבמסגרתו
מזרחהבבריחהתחילתונורקדשלחייוסיפור

הושלךאליוהסובייטיבכלאוהמשכומווילנה,
חרפתידעבכלאהגבול.אתלגנובניסהכאשר
במפתיע,שוחררהואעז.וקורמפרכתעבודהרעב,

שניסהסרןרבבדרגתקציןאלשנקראלאחר
אדמתעלשהתארגןהפולנילצבאלהתגייסלשכנעו
רבשלדבריואךבתחילה,סירבנורקדברה"מ.

אונטער'זיןבשרייכאר'קייןנישט"זיין-הסרן

אל(ביידיש:בעפרייט"גלייךוועדןוועסטדואון
אתשהסגירותשוחרר>ומידחתוםטיפש.תהיה

הפולניהצבאעםלחתום.נורקדאתשכנעו-יהדותו
מסתייעכשהואלערוקהחליטלארץ'הגיעהוא

התגייסובהמשךאותו'שהחביאחשמלחנותבבעל
שנים.כשלוששירתבההבריטיתלבריגדה
ושירתלאיטליהבפלישההשתתףשירותובמסגרת
מיםלספקעליוהוטלזובמסגרתאספקה.ביחידת
וימיני.העירלידגרמניםשבוייםלמחנה

הדחףלביןהצבאיתהציותחובתביןבקונפליקט
מוטיבציה""שיחתלפנילאהחובה,גברהלנקום
חזרשירותולאחר .חייליועםהיחידהמפקדשקיים
כרגפיקאיעבדמשפחה,והקיםנישאארצה,נורקד

 .בציורועסקוכמעצב
 ,הברזלמסךשלקריסתועם ,-90השנותבתחילת

מווילנה.הוריועקרואליההעיירהלנימנצ'ין'חזר
עללמדמשפחה,ובעלמבורגאדםכשהואאז,רק

העיירהיהודיכלעםשנרצחומשפחתובניגורל
סמוךצעיראורניםביערשנכרהבבור , 20.9.41ב·

גםהואשבעבורוהאחים,לקברעולההואלעיירה.
ברפרחיצרורבידיואוחזהוריו'קבורתמקום

"באתי".למתים:ולומרשםלהניחםשביקש
מיעלללמודהזדמנותמספקנורקדשלסיפורו
בסבלם.להמעיטאפשראיאולם"שם"היושלא

הפרידה,מהמשפחות,והחפוזהכפויהניתוק

דרתןראובן
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 Rajzel Zychlinskiומאוחרמוקדם

היריש (1928 • רפס לע יקסנילכיז : לזייו
תינמרגבו שידייב (1991 

Rajzel Zychlinski: di lider 1928-
1991, Die Gedichte,jiddich und 
deutsch, Herausgegeben und 
tibertagen von Hubert Witt. 
Zweitausendeins, im Versand 2003, 
967 S, geb. EUR 

di lider 
]928- 19()1 

Die Gedichte 
JiJdisch und JL'Utsclו

היאשיריהאתזיכלינסקיוייזלכתבהשבההיידיש

ובפרוסיהבאוסטריההיהודיםבקרבהטראומה.שפת

בהוראו"ז'רגון",כינואותהלשפהבבוזהתייחסו
בישראלגםלהכחידה;שישנקייה","לארגמנית

הגלותאתשהזכירהמשוםאותה,לשמוערצולא
לשכוח.שרצו
אירופהמזרחיהודישלבפיהםשגורהחיתהזושפה

ובנסיבותהשנייה,העולםבמלחמתנרצחושרובם
המשמעותיתהספרותיתהיצירהמדהימהאלה

הדוגמאותמיןהמלחמה.אחריגםביידיששנוצרה
הנובלפרסזוכהשליצירותיוהןלכךהידועות
זיגגו.בשביסלספרות

גםהעולה ,זיכלינסקיוייזלשלהליריתיצירתה

ביידישהיצירהשלהמאוחרתהפריחהמתקופתהיא
דו-לשונית:בהוצאהמכונסת ,) 2001 • 1910 (

הופיעושבעהמתוךשירהכרכישניויידיש.רגמנית

ניסתהאחריהגםאךהמלחמה,שלפניבפולין
היא-1948בשיריה.אתשםלפרסםזיכלניסקי

 Zu lichtenהשלישיהכרךאתבלודז'הוציאה
ufern עבודהעושהוויטוהוברטמוארים>,(חופים
בתוספתגםאלאגםוכמתרכעורךרקלאמרשימה
הקדשתהאתמצטטהואשבהמעניינת,דבראחרית

אחרישהופיעהראשוןלספרזיכלינסקישל
משפחתהבנישללזכרםמוקדשהספרהמלחמה.

היאבהמשךובטרבלינקה;בחלמנושנרצחוהרבים
"בספרהספר:שלהאופטימיתהכותרתאתמסבירה

עלוהשמדה,מוותעלרקלדבררוצהאיניזה
קרןעלגםאלאתוחלת,חסריושיטוטיםנדודים
המובטחת",הארץשלחופיהאתהמאירה-התקווה

קצרזמן ,פוליןאתהמשוררתעוזבתכאשראבל
המובטחתהארץאלנודדתאינההיא ,יותרמאוחר
שםיורק,לנירנוסעתאלאשנה,באותהשנוסדה

רובאתולהעבירלכתובלהמשיךעתידההיא

בהשהיוצריםכפישהיידיש,משוםזאתשנותיה.

המובטחתהארץהגלות.שפתהיא ,תמידחשו
מאזרקזאתואיןאוטופיה,בגדרלהישארצריכה

שלבשיאהכברביטוילידיבאהדברהשואה;
עליכםשלוםשלביצירותיו ,זובשפההיצירה
 •-20ההמאהבתחילתועמיתיו

Herbstliche Platze יצאבסתיו>(מקומות
נקראהואביידישיורק.בניו-1969בלאור

לכיכרות,היאהכוונהסקוורן":"הרווסטיקה
עלמצביעההכותרתבאנגלית;ציבורייםמקומות
השפהביןהזרות,לשפותהיידישביןההדוקהקשר

נקראזהבספרהשיריםאחדלסביבתה.

Zweitausendeins 

" Stimmen von einst " בשירפעם>.של(קולות
בלוויהבילדותה,המזדקנתהמשוררתנזכרתזה

שנהגוכפיובחיים,במוות ,בשטטלובחתונה
מפעם;"קולותבמשפטמסתייםהשירלצייכם.

יהודים", ...בזיכרונימהבהבים

משהושנותרהרילרגמנית,הואשהתרגוםלמרות

"קוילס-ביידישהכותרתשכןלתרגום,ניתןשאינו
בנישללקולותיהםרקלאמכוונת-אמול"פרן
רקהם.באשרלצליליםגםאלאחיות,שלאואדם

וייזלשלזיכרונהמקבלזאתיודעיםכאשר
המלאה:משמעותואתזיכלינסקי

מתכוונים",הםעץלאיזה ] ... [ילדה; ,"אני

אתגםלהוסיףצריךהעבר","צליליל"קוילס",
איעםויחדכלרדייה.שמעהשאותוהעציםרשרוש
תמונההשורותמקבלותהקטנההילדהשלהבנתה
כאן.שמדברתוהמבוגרתהצעירהוייזלשלכפולה

הנשיםשכאשר ,עדייןידעהלאהיאבילדותה,
הן ,הצעיר""העץ ,היפה""העץאמרוהמקוננות

השורות,אתכותבתכשהיאכעת,למת.התכוונו
-בעבורהנהירבלתיהיהשפעםמהאתעושההיא
גם .שירלתמונותהיומיוםשפתאתהופכתהיא

אתשהופכתלמקוננת,הפכהזיכלינסקיוייזל
 •נצחית.למטאפורההמתיםזיכרון

הסינגיעקב

גרמניתלספרותהחוגראשהואהסינגיעקבפרופ'
העברית.באוניברסיטה

כהןרבוריה

 1988בלחיינריךשלתצלום

אד'ם-שח;ךמשגצתלצה 1ח
: T •: •: ••• : T T 

ש 1נ,ל ט~~~-ט 1ח~לי 1נ,ל~ןי;ן ך;ת~~
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 ;,~ ף~~ ~~ו;ו~ראש;
 ת;צג~~-~ב;ת;ת~ג;ת ~ 1כ 9 19 ~ 7 ~ ט;~

 *"ז;ןסת ש~~ ij ~.זה,ף 1~ר"ז.t:יןה
,;ענת.סיגריהזנבמ;עכתהשביחין;
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בלהיינריךמאת"ההתקפה"מתוך *
ש;קט

~קזקים.ךים 1ךג ij~ם
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שלאמהאתמוצאים
מחפשים

יהודי :והסופרהמלכהעבאדי:מוסא
עדהמצרפתית:תרגוםשלי'דמשק
 , 2002ירושלים ,כרמלהוצאת ,פלדור

עמ' 167

הואראשית,היבטים:בכמהבולטהספרשלייחודו
מדיפונקהשלאגיאורגפית-תרבותיתבזירהעוסק
היהודית-הסוריתהזירההעברית:הספרותמצד

ם.גדמשק.הבירהבעירהיהודיהגטודיוקוליתר
העשורים-לסיפוריםתפאורההמשמשתהתקופה,

לעיתיםנזכרתאינה ,-20ההמאהשלהראשונים
נוסף .זומאהבשלהיאורהרואהבספרמזומנות

כאשרלראשונהאורראהוהסופרהמלכה Iכךעל
יוצאגיל-עשוריםתשעהכמעטלעבאדימלאו
גםהוא-חבלשכמה Iראשוןספרלכתיבתדופן

לאחרספורותשניםנפטרעבאדי .האחרון
 .ספרושהתפרסם

הפחתהוא Iדופןיוצאלאכיאםנוסף,מענייןפן
במאגריה"מאופסנים"ובמצביםבדמויותחיים

נוסטלגיה.בנתזי Iאולי Iשהושבחו /בלדבהזיכרון
בדמשק,הסופרחייביןהפרידועשוריםכשבעה

אתקבעבהצרפת,אל 19בןבהיותועזבאותה

שחקןשהיה Iעבאדי •סיפוריופרסוםלבין Iמשכנו
והואהזיכרוןלתעתועיהיטב/מודעתיאטרוןומבקר
פרנסואהמתוךבמובאהספרואתלפתוחבוחר

פריז,ז'קוב,אוויל(הוצאתהפנימיהפסלז'קוב,
איזוהזיכרון!הואתעלוליםאמתחת"איזו :) 1991

לאבושמחפשיםמהאתתמונות!שלמלכודת
מחפשים",שלאמהאתבומוצאיםאבלמוצאים,

פיעל"אףכיומבהירמוסיףהואזאת,עם
עידןלפניעזבוניהדמשקאי]הגטומןש[הדמויות

מעולםהצליחולאדברושוםאדםאףועידנים,
באופןתיעדעבאדיאםביןוכך'מזיכרוני",לרגשני
והעיסוקים,המקצועותאתהדמויות,אתאותנטי

ואתהמצוקותאתותרבותה,הקהילהחייאת
בצבעיםהעשיראםוביןהגטו'יהודישלהחוויות

וביחסיהיהודיבגטוהחייםתמונתאתהדחהאו

איןיהודית,הלאסביבתולביןאנשיוביןהגומלין
נוסףהיסטורי'כמסמךהספרשלבערכופוגםזה
הספרותי.ערכועל

שלביכורים"פרישהואבכךגםמיוחדהספר
"כרמל",לאורההוצאותביןנכרתה"אשרהברית

בפריז.ו"נדיר"בירושלים,איכותספריהמוציאה
לרשות"להעמידכדיכי"חמטעםהוקמההאחרונהזו

החייםזרםאתהמשקפיםספריםהרחבהציבור

הסיפוריםאסופתואמנם,היהודיים",והיצירה

חשובפרקמציגהוהסופרהמלכהבספרהמעניינים
יהודית.קהילהבחיי

מופיעהעיקרי'הסיפורלצדכלשהו'מובלעבאופן
למהדורהבהקדמהבקצרההמוזכרנוסף,סיפור

"בימיכדלהלן:הואוהסיפור ,) 8-7(עמ'העברית
היהמפריז,נמלטשאליהכיס,בעירהנאציהכיבוש
המפואריםהמבצעיםאחדשלהגיבורעבאדימוסא

עבאדיסרםא

והסרפדהםדכה
לשידשוכקהירדי

הגירושמןאותםוהצילויהודיםילדיםמאות
עצמובפנילספרראויזה'סיפורלדעתיוההשמדה",

לפרטיה,נחשףאוזו'קודשבמשימתשליווהוומי
ברבים.זומופלאהפרשייהעליספרכיראוי

כצהובצהובמשטחמינימליסטית:הספרעטיפת

דמשקאירהיטשלצילוםועליוהמדברחולות
עיצבמינכתבלאצדף.באבנימשובץאופייני'
הספרעטיפתנראיתכיצדותהיתיזועטיפה

התרגוםאתשהקדימההצרפתית,במהדורתו

הספרשלתוכנומקרה,בכלשנים.בכמהלעברית
לאישכראויוהסיפורים,מקנקנו'ערוךלאיןעשיר
רקעעלמוצבים Iהתיאטרוןלאהבתהוקדשושחייו

שחור-בצבעילעיתיםאםגםעשירות,תפאורות
התרגוםחיים.שוקקותוהדמויותהתקופה,רבוחלבן
ועשירקולחלעברית,מצרפתיתפלדורעדהשל

מדויקותהערותכוללמוקפד'באופןעשויוהספר
להתמצאלקוראהמסייעותהעמוד'בתחתיתוקצרות

~ 
~ 

c:::=: 

~ן
~ 

 ...אודטזוגובתעםיחדהיהודית.המחתרתשל
מחמשיותרהסתירוהםבמקצועה,רופאהשחיתה

 •ובתרבותה.התקופהבמונחי
רונןיהודית

rחציו

ו~שארמהך 11ךיויוטסו
ענברשלומיתמאנגלית:

חלום

בלילהאתמ;לל;ם nנ
 ז:-- :·:-:-

~;ןק ם~;סד~ם

~~דז:וריםח~ליף
r-ואותי.שלהאפל;תנזפער;תהע;רגים

T :• -:ז-:- •: ••-:ז ד• 

ר;~ךת~ךץת p7ry~ל;לה ל;מ~~
נשנתהצזהאתשנתה

• : T •: T • T T: • 

ס,ן~יםה f ;ךt:ז;ז;ר fך

~זק~ט

הr-ואותנימפיו
• • ---: T • 

 ת;ך~~~ץ~ל

והרעיד
:·: . 
 .ת;ר; f ~זקקיע;ת~ל~סן~ה~לז:רי~ת

0 

שארמהר"דיויוטסו

מטפסתשירתולאוורסט.קרובחי
בצבעיוצובעתבנהרותשוחההרים,

הזההטנגוהנושרים.העליםאתנחושת
סוגרכשיויוטסוגםמתרחשהטבעעם

הוא'חלום'בשירהחלון.אתלרגע
החלום.שלהדמדומיםאזוראתמסמן
הנוראהרגעאתלצמררמצליחהוא
שלהתאוותני;"מפיועוברנשמטבו
בשירנוהמיםרעמיםמתורבת",נץ

רוחבפנתרים,מצליפיםרבקיםהזה,
שלהאפלות"במערותנושבתארוטית

ומלואועולםבקיצור:תאוותי",
הזה.החזקב'חלום'מצוירים
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-קסטיעוזאיתמר

קלחקווצת-שיער

P כ~ת.· w ר~p ,ןה

P כ~ת.· w ל~ןןין 97~נכסת?~נכע ה~~~~~~ר, 
אר, 1פברבחדשת, 1בכבדהנ;שמת-ונ;שפתח 1ברהשביל,על-פני

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

P .·כ~תw ינכ~רי~י~ין ה;~ 7ףכלה~רpע.תך~ע 7 1 מך~~~~ז~l?iJ ה:
~יב 9סר;ע,~יםס~ילנ;ת~ין~ל ה~;ר-ןי~~ס~ק~ה-~ליז 1נךנכן.זכל

 ,י~ ~~;נ-אל-~~;נסע;למ;ת,~ל~ין~~ד~רף

 ,ם.ע~~~~ 1ס;~י~ר~העמ;א wנ; ,ךדלל~ןגכדנכל

~ית, t ~;ר ע~;~ p:~ןקט 1דק-דק

-ך~ה iJ~~ים י.;~ p:7ע.י~י י~~~לנ;~ל ;,;ע~~רר 1-
~לי~~ר w · ת~; ,מ;גכרי;םב 1ש~סר , ן~~

tt 1סר ן~~ ,הל~~לא~סר~םק~רר~לרj1 י 1 ~ ת~~;נב 1ש~n לסל;ן ר~.ע~;ת, 
ןה, p~ר wקו;ת- 1 , 1~י;.ינ~ר p~ pז [i,ז~ן [iם 1~שלי 1ךא

--רא~י~לל~ן [i~~רית~תפ;ן~ת 1ס 1~ראת w ~-~לי~ר wקו~ת·
ק;ל: [iת- 1 כי~~~ךא;~ר~~ךבא; ם:ד,ס~~ד~ינרי~ב ,סעיר;ב;ת n~ךל.ר iJ ~ךע;ך~י

 ;>ה:~דס~ל i:; ~~~ י~~ם w<ך ...~~לה l ה;~~~רים ן~~ ...ס~ה ... ר.;ןליקי iJ ,א~~

ך~~סב,י Jj ~~ל 7 י~~ ry7~ריר~ע.ת ן~-ל~ט, ttט- tt ה~~ ם;~ [iת, ryה;ל.ך-פ;,ז~ן [iלס~ה, JJש;ל.~ר iJך

ry ~י:ז~~ע.ת ן~-ל~-ה~ :p ליש;ן:~י~ w גכדד~י~יב~ס~ה ,ה:~ד ,~~גכר~לב, 
tt ךט;ב;ת~לים~ידtt ~ בקר~~ Q ר~~~י~י~רי f ל:רi] ז~ן,~ q ל;~ך... 

ץ' 1~חלר~~ים ןי~~~ [i ת:~ iJא;ר;ת~ל~ת~םןליקי iJך 'ר.;ןליקי iJ~ן~ם

ry ר~~חךשן tt1 רf ךע.תiJ י~Jj 1סל;;.נ 7ך 1מ-9ך 1מ 9~;דל 

 , Jj1סרךי 1~ךפעם ת;ש~~ [i~תש;ךט

~א;~נרים, [iסע,;~ים ל~~ 1ש 7 ~~~~לים~~ים-ס~יםלסל;ן ר~.ע~ 1
ק~נ;ת~~ריס~לנ;צ;תעם

~קר'סר;ע,,;ת

סע;למ;ת.~ין ה~~-ה~~-ןה p~ר w ·ת~כ. Pךעם
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חדרי

 (ו:

~ 
c::: 

ן~
~ 

בחדריכעתמתרכזהע;לםכל
T T T •:-•• ז•• :-:• 

:p ;גt דזכ;~י ה~;~ 1 ה~~?~י;ה~ת;ךן 1פ 9זכ ,דרלo -נ;צ;ת:p ~~:ם; 
ם: ryי ,,r.נ; 1 מ~~~ליןס;~ךים~יב 9 ~זכקיר;ת~ם םי~~?

 ,ת~ ryקז~ךת-ע.ץ 9 ~~ת;ך~י~~י~יםן~~י י~~

קלף ב~-ל~~נ;שת 1~ןמזכ~~~ךת~יר;ת" 9זכ ר~~,,נכ~~ית
לכרסהמעליה 1תל

: T - •• T :• •• -

~ךים. 9כ;~~ית-זכ;ד 7~ן'ע~רים~~~ת-זכזp~ן,יםןך~ם

ס~ךב.א;ך.ןהלי 1ןא .ל;ן ry ~זבנקוא;ך

בגרסתישע;תעלשע;תישנתיהלא
:-• : - T T -T T :• •• : • 

מערב;ל;ת, 1ש;א-גליםעלהזפתנ;עעתבאנ!להכמ;
: T ז:• T -• : ----• : -: 

א;מר:אניעיניאתבסגרי 1
: T :• :• •• -:-• •• 

סה" 9~ךץ-זכזכ~ 7 ~י~~ן ט~~ ,;ע"
דזכ~ליג,ףמ;~יף

~ q ריV?ry ע~ע~ר~תל~ז:וי, w ע,ל.י·~ןמ;ת,י
כעתבחדרילבדאני

:-• : -: -: • T •• 

להבה, יס.;מ;~ , w7 ,~ף 1ןסש

י? ry ~ •••זכ~~ה 'ל~;ש י~~ן~ה~ק;ל 1
בעב;ךהודאיאשתי :בדעתיע;להנע;,

: ."" : -: • • : • ---:-T 

הבית,את 1יצאהילדיםוגם
 ·-- ...ד: •ד:--:

 .י~~~;ק;ת nך~~רים~~ג;ךךים 1~ר p: ~.זה 1 ר~~ ן~~

ry ס~ךץ~לר 1~בא 1~ה;:זןה,זכסךרדקלינ;.סר ן~-י~~ה, 
ry זכ~~ם~לפ;~יםל;נ;נכיוJ97זP י~ןt~;ע,ןב, ד~

 . ל~~זכ~~:םת Q ~~ל

הגלים,על-פנימtכלטלתהנדסהוע;,
 ·-- ··:- ·:·::-·ד:• .•- :

~~מאלי 1~זpי~י~י~רים 9זכ~זפףןי~יןה·לה 9 ' ,ה~ן~
זכ¾~ל ה~ק~~ן~ף~~ים;~רים,;ת 1ףקב

~רןה;ם w7;ת n ~~~~ ת~~;נ~
~, ?~tם:~,ן~ין:ם~ין 'ל~~~ין עי 

 ,ש;נ~ת 1~ןמ~יך;ת" 9זכ ר~~,,נכ~~ית~תדק ,~~~ך;~ה י~~ 1

ry ין-ק;ללקןא~י ה~~ 1קר~היא~~
פתאמית.ת 1הזדהרמפני 1נבהלכאלףעצמם,אתמחביאיםהזפרא;תשאר 1

 . :·-:-:· ··:·-::· ·: ז:- ·: . ·:- :--:ד

~~ריר.~ךףנכו 9~לראש;ןריסןסרל.-ע,~ל;ת~פ;תש o~דץ 1~חלךךת~~ז:זילזכ~~ם
p ו-א;רn ;;ית 1זכ,~~לת-זכ~~סחא 1ה~םי;ן~ י~~י~זכסךר.~ת ה~

 ,ט~~~tירדגלת~י;ת~גךלזכ~ןסן'~לזכ;לדים 1ה;~יר ר~~
ים ~~,עס~ןקי~ין ץ~;~~כזכ;~ב~ת;ךא;

~טןף 1ר~עי~א~ר~ע,ת ץ~;נ~~א 1ןה
 .ל;כ:~~ח·זכר~ת, o.r,, ~ Qryפ; י~~~ל;ן oזכל 1מ
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ןמהאנושיותחוץנשאומהני
אורייןיהודית

הממזנהלשלשיתזזתיהושע:כ.אנוחם
חספריחהוצאתאנזש,משאביעל

עמ' 238 , 2004חחרשח

n אתשהקיפהגוןחיאטמוספרתרף

בקריאת,כשהתחלתילאוריציאתו

ליהיהיהושעא.ב.שלהחדשהרומן
 ,הסיפורשגרעיןאףלקומדיה,שנקלעתיברור

שנחשףגרעין-העלילההמשכיותאתהמנביט
טרגיאירועהוא-הרומןשלהראשונהבפיסקה
הזוהנוראהשהארץ ,יגוןעלילותמאותן

שגרה.עדבהןמשופעת

אוטובוסבפיצוץנהרגתשםנטולתזרהעובדת

להשאיןערירית,אשהיהודה.מחנהבשוק
מתקפליםמותהאלואשרדורש,להואיןמודע
באירועקומילהיותיכולמהלכאורה,חייה.כל

למקראלהתחייךמרבהאניוהנההזה.המחריד
היושבהעםעלהשרויההאדישותהדברים.

שתפקידהבהסתגלות,רקלאיסודהבציון
 ,שלנוהשרידהכושראתלאוששהואהביולוגי

האבלות.שלהתורניבאופיהובעיקרגםאלא
היוםכיההכרה,אתבכולנומותירפיגועכל
האבל.מןכאןמוגןשאיןאתה:זהומחרהואזה

יותרמוגניםאינםבתל-אביבהקפהבתייושבי

 .משורייןברכבהנוסעיםהשטחיםמתושבי
 .בתורואישאישעלבאהאבל
 ,בנושהשתגרההאדישותעלהביקורתכלעם

הסאטיריתהקומדיהבהשראתהרומןכתוב

שלהראשונההשורהכברגוגול.נוסחהרוסית

מבחינהשמקומה-הראשונההפיסקה

אתממניהפיקה-הרומןבסיוםכרונולוגית
מקנה ,תואראיזהמשרה,איזו .הראשוןהחיוך

משאביעל"הממונההספר.לגיבורהמחבר

כמומשהומובהק,לבלריתוארהואאנוש"

שלהרוסייםהרומניםמןהטיטולרי""הפקיד
מעמ"אתיבותבראשילכנותושראוי ,נעורי

אנוש""משאביהצירוףמןגםלרל"ש.בדומה
בהוראתם"משאבים"שכןוהומניזציה,נודפת

גידוליםמחצבים,טובע,אוצרותהםהליטרלית

ביורוקרטירעיונאיאותוראהמהגלם.וחומרי

ולהמציאהמדוכהעללשבתתיקיותהממיין

עלבכירףתשוםמעניקשאינו ,מסורבלתואר
"אחראיההנהלהבמשרדיהנוהגהתוארפני
בתוארלכבדהמחברבחרואםאדם".כוחעל

כותראתאנוש"משאביעל"הממונההמלא
נופךלכותרהעניקשמלכתחילההרי ,הרומן

אינה"פסיון"המשנהכותרתגםקומי-סאטירי.

שצמח ,הפקידשלדמותואתכללהולמת

שהצבאטיפוסיםמאותם ,סרןרבשלמתפקיד

וביעילות,בענייניותמצטייניםוהםממציא
להפוךהעשוייםנאצלים,רגשבחיידווקאולאו
הדרגההזרים.הפועליםשללקדושמהםמי

כאישיותכביכולאותוממצה ,שמובהעדר ,שלו

תושייהאומרתשכולה ,בלבדפונקציונלית
סטייהעלנפשכוחותמבזבזתשאינהויעילות,

 .בפקודיוכלשהיהתחשבותעלאומהמטרה
אומראמועםהחמיםיחסיובתיאורואפילו
הממונה"עלרחמיהנכמרים"עכשיויהושע
תוארוכאומר:בנה","עלאמרולא ) 70<עמ'

חד-לפונקציונליותמעברדברשוםמיהרתו.זו
ממדית.

אחתהיאהתנהגותיתאופיסיתדיספרופורציה

פעלתנותההומור.שלהבולטיםממרכיביו
יתרתגובתהמטרה,אתהולמתשאינהמופלגת

וכלקריקטורה.מולידות-פרופורציהחסרת

פרופורציהבחוסר"לוקים"הראשוניםהפרקים
קומיות.הסופחומעמיקהולך
 ,בלדבלרווחיושעיניואמידישיש ,המפעלבעל
מאפהענייניעלרקלאבעסקיושהתפרסמי

ניירבתעשייתגםהתרחבאלאוקונדיטוריה
נרמזשלאומיחדשים:שווקיםלוופתחכתיבה

במעשיםלהיטרדקודםחרבהכיעליו
להיסטריהלהיכבשראהמה-הומניטריים

עובדתשלמותהבגללפרופורציהנטולת

האמפתיהפרץאתלהסביראיךזמנית.ניקיון
להדביק,מצליחהואואיך ,בושעולההאנושית

הבכיריםעובדיוכלאתפרופורציה,בחוסרשוב

הלילה,עומקלתוךעבודתםשעותאתלהאריך

כאןמדוברכאילובונוס.לקבלמנתעלשלא
במפעל.שנפלהדלקהכגוןחירוםבמקרה

והמבולקהחבוקהבכלשאיןלפימבדח,זה
יהושע,והריריאליסטית.אמינותשוםהזאת

כלאתיעטוףלא ,ואמיןקפדןריאליסטן
בתוך .עיוורוןמוכתסבירותבחוסרהזוהמהומה

מנידאינוהיישובמןואישיושבים,אנועמנו

העודביםשלוההגליההגירושמעשילגביעפעף

בעבודתמנצליםנורמטיבייםאנשיםוגםהזרים.

יהודים,הלאעובדיהאתעוניובשכרפרך
המלבישים ,גורדוןא.ד.שלתורתומגשימי

גנים.מרבדילהופורשיםומלטבטוןארצנו
עלמתקבלתאינהכאןהתוזזתהדאגנותכל

הרימהקוראים,מימשכנעתהיאואםהדעת,

המספרשלהמהפנטכוחובשלורקאךזה
הריאליסטית.הספקנותאתהמפיג

נאמר:שטרםמניע ,מרכזיפרטלהוסיףישכאן
גורמתוהסהרוריתהמסחררתהתנועהלכל

לראותהעומדתטריוויאליתעיתונאיתרשימה
חשובהלאבאירועתשמשוהיא ,במקומוןאור
שאנוהאנושיותחוסרכנגדלהתריעכדיהזה

עיתונאיםשלשכדרכםאלאזרים.כלפימגלים
בכתבלאותוגםמתאמץ ,בשערהמתריעים

לושנקרה ,ההומניהרעיוןאתלתבלשולי

כגוןרלוונטיתלאברכילותזכויות,כלוחם
הממונהשלהשערורייתייםגירושיופרשת

מאלועסיסית,מרקחתלכדיתמונתובלוויית

מתפלאההייתיולאהקוראים.אתשמושכות
מעסיק ,המוסרלפידנושא ,עיתונאיאותואם

 .שכרבתתבשבועייםפעםמולדביתמנקהאיזו
 .כאןמתגלהצביעותהרבה
ממדיםמקבלכשהואמתחזקהגוגוליהאופי
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שלבעיצומןשנמצאהמפעלבעלרביזוריים:

כלאתומעמיסעצמואתמשחרר ,הנאותיו

מרכזתעלאותומעמיסוזההממונה,עלהנטל
אסרטיביתבנמרצותאותושמעמיסההלשכה,

כובדכלאתבסוףמעבירהוזוהמזכירה,על
אםזהמההלילה.משמרתמפקחעלהאחריות

בקומיתדיאיןואםמחויכת.רוסיתסאטירהלא
נפקחותיהושעזורעהזה,ההומניטרישבפרץ

אירוניותהערותהטקסטאורךלכלקץאין
שלהאנושיות"חרדתגבילוממזריות.דקות
ביןאותוהמזעזעת ,) 7<עמ'המפעל"בעל

מעירלקונצרט,הליכהלביןהערבייםסעודת
אנושיות"כלמחכימהכלליתהערההסופר
קשיםבימיםלסרבולמה ,לעידוןזקוקה

אתשמסבירמה ,) 50<עמ'משובחת"למוסיקה
בעידוןהופרדההנפש,יפישלהיתרהרגישותם

וכאןגבוהה.קלאסיתובמוסיקהתרבותי
באחתהמהפך.כוחהעלהאירוניהשלחשיבותה
שלהמופתיתהתנהגותםאתהאירוניההופכת

תוךכצביעות,אותהומציגהלקלס,הגיבורים

שלהכנההמוסריתעמדתואתחושפתשהיא

הנורמותאתלחלוטיןהסותרת ,המספר-המחבר
מעלהזובדרך .הרומןגיבורישלהמדומות
ומציבהתמימות,כלמבטלתחיוכים,האירוניה

הבחינהשלוהאמיתיהכן ,הנכוןבצדיהושעאת

האתית.

גיהטובנושאלטפליהושעא.ב.שלבחירתו

הברקההיאהקומי-סטיריהז'אנרדרךעלהזה
לדבריםלהתייחסהיהניתןשהריספרותית.

האירועשמכתיבכפי ,פתטיבאופןכהווייתם

אלאעשה,כךולאוטבעי.ישירבאופןהזה

אתסותרתשלושהסטרוקטורהמבנההעמיד
שלשליחותוהרומןייוותרזוומבחינה .תוכנו

ספרותיתכהרפתקהאנושמשאביעלהממונה
חלהבהמשךאבלהעברית.בפרוזהפעמיתחד

ההתהפכות.

וההתעמקותהעלילההתפתחותכדיתוך
יוליהלביןהממונהביןהיחסיםבמערכות

כדיעדהסאטיריהאפיוןנושרההרוגה,רגאייב

מביום,ברצועתוכמוגמורה,הסתלקות
אחת,גדולהלטבעתונגזרתצדשממירה

הממד .פסיוןשלברוחההומורמתחלף
אתהמתארבדימויבראשונהמופיעהרליגיוזי

מרחוקלוש"נראההמז"פעובדשלהלבןחלוקו
ויהושע ,) 74<עמ'מלאך"שלמתנופפתככנף
 ,עיטורלצורכיריקיםדימוייםמפזראינוכידוע
 .ארציבריאליזםהשמימיהיסודמתבוללכאן
שסועהאיננהרגאייביוליהשלגווייתהגם

נרמזתוכבררדום",אלוהיםכמלאךו"נראית
רקבהכשניכריםמפורשות,שלההסטיגמטה

ובכפותהידייםבכפותקטניםחורים"כמה

לאחרהצלוב,שלכגווייתו ,) 76<עמ'הרגליים"

הדמותשהיארגאייב,יוליההצלב.מןשהורד

יהושעב.אברהם

הממונהשלשליחותו
אנושמשאב•על

ורוחניותיופימתמלאתבשמה,המופיעההאחת

לספרלושראויעדמרטירית,עצמיתוהקרבה
פסיון"ל"מתאוסבדומהפסיון""רגאייבהכותר

ערבאותולושהאזיןהקונצרטוגםבאך.של
כסימפוניהבהמשךמתגלההמפעלבעל

הנזירבובתואףברוקנו.שלביותרהרליגיוזית
גלימה,והעטופהבסמרטוטיםהממולאה
גלימתעםמתרבותהעזובים,בחפציהשנותרת

ובסופו.הרומןשלבראשיתוהמופיעההנזירה

הפרטיםפרטיכלמתאחיםיהושעאצל
אחת.שלמהלקונצפציה

בעקיפיןובעניינהרגאייבביוליהשנוגעמיכל

נשבה-גופנימגעכלבלא-ובמישרין
האפלטוניתהאהבהברוחמתאהבבאישיותה,

יותרועודבחייהשב"סימפוזיון",האידיאית

אותההסובביםעלמפעילההיאמותהלאחר
הלאהאוהביםואחרוןנשלט,בלתימיסטיקסם
 ,צבאיאופיבעלאישאותוהממונה,הוא

סומאכשהוא ,למפעלחדשיםעובדיםהמגייס
שהרי ,המועמדשלולאישיותולמראהוגמור
אותהכשראייןובייחודהכיופיהכללהבחיןלא

בחלומותיומופיעההיאעתהלעבודה.
ותוך ,ילדותואהבתעםמתלכדת ,ובחזיונותיו

מתייחדהואהלבלריתחובתואתממלאשהוא
מכבסבחפציה,מחטטהמתים,בחדרארונהעם

במיטתה.מתנמנםאףובעייפותובגדיה,את

השליחותאתממלאהואוקפדןחרוץכפקיד
הוארגשיתכשמבחינה ,עליוהטילשהבוס

חייואתשהסעירהמהאשהלהינתקמסרב

התנהגותוהגדולה.התמורהאתעליווהחילה
מהבחינהמשכנעתולאבעינימוזרה

אתלשרתנועדהשהיאדומההפסיכולוגית.
הנפשחייידיעלמוכתבתואינההדתיהרעיון

החולשההואהפסיכולוגיהפן ,כאמור .שלו
ומאולץ.כדחוקלימתפרשוהואהרומןשל

לעבודשבחרההנפש,עלובתהאשהכימתברר

היאלילה,במשמרתשרותיםחדריבניקיון

מנתעלמרוסיהשעלתהמהנדסתלמעשה

שהאמתאלארעב.שכרבארץלהשתכר
אחרמניעלחייהמעניקה ,בהמשךהמתגלה
 ,-12ההמאהבניהאביוניםכמסדרילחלוטין.

בוחרתהיא ,מאסיזיהפרנציסקניםכראשוני

זוהילאלוהיה.להתקדשכדיוהשפלהעוניבחיי

ליסודותלשובהמבקשתנוצריתהתקדשות

מופיעהשבהםהבשורה,ספרישלהקמאיים
לכבוששעשויהוהמסתפקת,הסגופההנצרות

נגועיםאינםאםברית,בנישללבםאתגם
מרטיריתראשוניתנצרותלישועיות.בשנאה

מרוחתולדותיהבהמשךכידועאיבדהזו
שהתמסדהולאחרוההסתפקות,הצניעות

עדהונה,לתועפותהשתעבדהוהסתאבה,

בעולם.העשירהלמדינההפךשהוותיקן
הפרימיטיבית,הצלייניתאמהכי ,מתבררעוד

אותהששלחהזוהיאברוסיה,נידחבכפרשחיה

היוםהיאשבעינינובירושלים,לחיותנכדהואת

שלירושליםהיאבעיניהואילוהבכאעמק
ייסוריו.בדרךישועהלךשבסימטאותיהמעלה,

חרףירושליםאתלנטושרגאייבסירבהלכן

קשהנתקלה.שבהםוהסכנההעלבוןהדלות,
עלהואואהבה>(ייסוריםהפסיוןאםלדעת
תחייתושוםעלאושלההךיה-דולורוזהשום

מקדישיהושעהיהודי.הממונהשלוהתעלותו
בלשנית"ספקאנטומית"ספקפיסקה

אלהחייםמןהמתשעוברלטרנספיגורציה

הגופהמתילגופה?הופךהמת"מתיהעדן.
זאתהאםלפגר:הגווייהמידרדרתומתיגווייה?

זאתהאםלשונית?אואובייקטיביתהחלטה
 ,) 8<עמ' "?מהותשלגםאו ,זמןשלשאלה

בקוראשדוחקהואיהושעשלכתיבתוסגנון
לא-בחומריומרתקלאלגמריסיפורלגמא

זוגיותשלפרובלמטיקהולאבאפופיםלארצח,
הנוצרייהאתלהביאמפרךמסעשכולו-

הנמנעיםהמבקריםמן<אניבמולדתה.לקבורה
לקוראדאגהמתוךהסיפורסוףאתמלספר

בבהירות ,מופתילשוניבניקיוןהפוטנציאלי),

ותוךהשפה,אתמאלילהשאינהאופיינית
מאחההואקישוטיות,בפיגורותחיסכון

פיסקאותלכדימידעדחוסיפשוטיםמשפטים
מנצלהואהמתחליצירתוענפות.מורכבות

אוקשרביטויי ,ניגודמילותזיקה,משפטי

העצמאיים,המשפטיםאתהמהדקיםהסתייגות,

 .ברומןשירוץמנתעלבקוראומאיציםלכאורה,
חיפשלאאנושמשאביעלשהממונה"אף

בקרינהעכשיוהנההזאת,השליחותאתלעצמו
משמעותממנהשנובעתהבין ,הבוקרשלהרכה
והתבהרהלושתורגמהולאחרלה.ציפהשלא

שעמדההזקנה,האשהשלהמדהימהבקשתה
הפעימההגוועת,המדורהלידנזירבגלימת

המתייסרתזווירושליםרוח.התרוממותאותו
ימים,שבועלפניממנהשיצאוהמרופטת,

 (ו:
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ימישלזוחשיבותה,בזיולפתעלוהתחדשה
אתמלכדתהמרוכזתהפיסקהילדותו".

באמצעותוהמגוונותהשונותהאינפורמציות

"ולאחרציפה""שלאש""הביןש"''אף
בנשימהוהכולבגלימה""שעמדהשתורגמה"

שליתרונהעלעמדתימזמןוכבראחת.
שלההשעבודוביטוייהמילוליתהקמצנות

שלמכוחוורקאךשנולדהמתח,להגברת

כשלעצמן.העובדותמכוחולאהסגנון
המרכזיתמשמעותוגםליהתבררההסיוםעם

הרומןעוסקלמעשה .המוזרהכותרשל

אמירהוזוהי .עליוןכערךבאנושיות
יגורהנזהוגיוזי'דליברומןגמרילסטיתיאיאת

הואהאלשבההדתית,העולםראייתבןהגדול

עולם,כהשקפתהחילוניותלעומתבמרכז'
"כוחשהמירהממונה,במרכז.הואהאדםשבה

קיוםאתלהדגישבאאנוש",ב"משאביאדם"

 •עבודתוכוחאתולאעובד'שבכלהאנושי
עלאשמהמציקהכמהתופסלאכנראה"אתה
חוץבסוףנשארמהכי .אנושיותחוסר

 • .) 98<עמ'מהאנושיות"
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מיניאטורותשתי
 (ו:

~ 
c:= 

ן~
~ 

רפאליצבי
היוצרשלהרוחנינופו-העיר

פריז

גדוליאזסובבוהידייםרחביבבולבארים
 ,-19ההמאהשלהדופןיוצאי"האיזמים"

הגדולה"איזמיסט"אולםוברטון.אפולינר
 ,במונמארטר-15הבמאהכברהקדימםמכולם

מפוקפקות.ובמסבאותזנוחותבשכונות

והנקמות,היגוןמשורר ,ויוןפרנסואהזההיה

 .פריזשלהנאור
השלטוןמוסכמותאתלראשונהששברהוא

המופקרת.הקדושהוהכנסייההמושחת

בוטיםבחרוזיםודחקותועוניואתשרהוא

להם.השתווהדבלהשרקוסרקסטיים,
המורבידיהאפוסאךנותרוהרוחניבעזבונו

ובלדות Le Testamentהגדולה""הצוואה

הצורךבעתאליםופושע,שודד-ויוןאחדות.
 .דורבשנותז'נהז'אןאתהקדים-צדקודורש

ותקףעצמואתלדעתכדיפיוטיואתשרהוא
השררה.גדולישלוהצביעותהעושקאת

נידוןהואהמדינה,ברחביהסוהרבבתיכלוא

בשיריוהכלא.מבתיחמקאךפעםמדילמוות
 ,ממנוגדולורמאיפושעהבישוףאתמכנההוא

בשרשראותאותושכלאזההואוהסובא;הזולל
נבלותו",אתינקוםהטוב"האלכימבקשורירן
רוצהאינו"האלהאל.שלרחמיונכמרוואכן

 .מועדמבעודומצילובייסוריו"
ניוונה,אתהזיקנה,סבלותאתויוןמקללמכאן

קרהומה .בימיוצעירהואיחסית, ,עדייןאך

מקומט,"מצחשואל.הואהקסומה?לנערה
שדייםנפוחות,אוזנייםעקום,חוטם ,לבןשיער

 ...נפולים"
לשוכרה,לשתות ,לזלולממשיכיםוהבישופים

הפסק,ללא ,כךהבלים.הבלהואמכלוהכול
היחידהמקוםשלדידו ,פריזשלקוהלתשר

הבושת",בביתמדיהשל"במיטההואהטוב

הפזמוניםאתהללוהשורותמזכירותלא<וכי

ב"אופרהשניםלאחרנובטנוטרלושל
בגרוש"?)

דומהשאינו ,ויוןפרנסואהשלהקצרדיוקנוזהו

העברייןהמהולללסופרולא ,האגדיהודביןלרו

ז'נה.ז'אן

(פכיםבצוואתועצמואתמספידהואוכך

חופשי):בתרגוםקטנים,

באדמהאותינאהניחו

נחתממניישבעולאתולעים

 .הדלהגופתיאתייבשהרעב

ויימר

אהיה.ולאבווימרהייתילא

 •בוכנוולדשלהעדיערותבימוקפתהיא
חורחההאסיראללפנותניתןנוספיםלפרטים
 • 44903מס' ,סמפרון

"כמהכותב:הואיפהראשוןיוםאיזהבספרו

שרההזמרתשלהסנטימנטליהשירהיהיפה
והצטלצלהיערמתוכניבקעשכמו ,לנדר

 .ולדבוננושלהריכוזבמחנה
אזהיהיפה

אהבנוכאשר

 ''!הללה,לה,

 ,ולדבוננושלההדרבנופי ,דורשנותלפני
 ,המשורר-ויימרהנצחיתכבמדינתוהשתכן
הגאוניםגאון-האנתרופולוגגח,ההר ,הצייר

הרוחניהרודן"האלוהי",גתהפרןוולפגנגירחן
עלבקצרהנעמודיכול.הכל ,והפוליטי

מאמריכמה-שלוהאמנותיתהאפיסטולוגרפיה
 .הציורתורתעלשלוהשפר
ללאונרדוובדומה ,גוןאפיגתההיהלאמעולם
להשקפתהפכהבדבריוושורהשורהכל ,הגדול

דופן.ויוצאתמהפכניתעולם
לימיוהפרוגרסיביותבדעותיומפתיעהמשורר
ואומר:

יצירה •ההמונימפנייראאינואמיתי"אמן

בהשראתותהפוךלכאורהטריוויאלית
לחוסרלועגהואממכתביובאחדלאצילית".

אניצופה"כאשרעצמו:שלוהציוריכשרונו
אתרואהאני ,כלשהומאסטרושלביצירתו

 ,ידיבמלאכתמביטאניכאשראך ,רוחויציר
עשיתישלאלעשותעליהיהמוטלמהאניחש

מעודי",

המשורר.אתאפייןלאהצניעותפןמכבר:ידוע

מפתיעוהואגדולהכאןשבדבריוההפתעה
המודרנית,האמנותיתבהגותושאתביתר

יצירה"כל .דורובנישלמעולמםכךכלהשונה
מתוךנולדתהיא,באשראמנותית

קונפצטואלי?כציירגתההאמנם,ה'קונצפציה'",

"כלכותב:הואבימיוהאמנותחוקריעל
הוגיםבידינבראותהאמנותשלהתיאוריות

יצירותמעדיפיםהצעיריםואילוגריםמבו
 ,, .דופןיוצאות
באנטי-קלאסיציזםמוסכמותהורסהואושוב
היאאםבעיני,טובהאמנותיצירת"כלשלו.

ובאימפרוביזציהמרביתבקלילותניחנה
כלשהי",

הראשוןכאימפרסיוניסטגתהפרןוולפגנגירחן
בתבל?

שלבאוזניוסחהואהפואטיקה,לתורתובאשר

שיהיההדיןמןהוא,באשרפיוט,"כלאקרמן:
הדמוני",ההבטבו

ירחןלידידובמכתבוכותבהואמה,בציניות
אינוהואמלאכה,בעלאינוהאמן"אםרידוד:

שרובהיא,צרורהצרהאךמאומה,שווה

בלבד".מלאכהבעליהםשלנוהאמנים
ימינו!בעצםנכתבוכמוכדורבנות,מילים

 ,אלי"הרמרה:המשוררמקונןב"פאוסט"
כהבחלדוימינוהיאידייםרחבתהאמנות

קצרים!"

פנינראיםהיו"כיצדעצמו:אתשאללעיתים
הואאחרתבאמרההאמנות?"ללאהעולם
יצירהכלעללדוןעלינוזה"מדועעוד:מקשה
האםראש?ובכובדיתרהבחומרהויצירה

לנצח?"עשויההחייםמלאכת
המרהיביםהעדיערותבשבילילתוראהבגתה

שירואתכתבבהשראתם .ולדבוננו-מרויישל

הנווד',שלהליל'שירהנפלא

המקועקעהסידורישמספרו ,סמפרוןחורחה

השיריםשיראתאזקראלא , 44903-זרועועל

בוכנוולדשלהקסומותובחורשותביערותשלו
 •נשכחת.הבלתי
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הזהבלתוושינה
לנגראורנה

כשהיינוהימיםשכבר

הגיעובנטיעותטרודיםב
שלמגווןמבחרארצה

ומערבממזרחואמניםססגוניותלהקות

כשאנועתההפסטיבל.אתלrי~ל
מחסומיםובנייתזיתעציא 1ב~רטרודים

מבינלאומיהפסטיבלהפך-וגדרות
וליצירהליוצרשיוחדלפסטיבל

זאביםיבבותעל ; 2004-ישראלפסטיבל

לביצועשעובדבפלאדניסרטירח,לאור

מוצארטיתאופרה ,ומסורבלכבדבימתי

עומקעל ,באבילפסיוןהמתחזהקלילה

כלליועלהפלמנקושבריקודהתשוקה
למראההדעתזחיחותהישראלית.

המוסיקהבקולה"ישיר"השידורהמעוניםהעיראקיםהשבוייםתמונות
לתפנית.גרמההחומרעייפותואולי
ונחלצנוהגויים""ככלהפכנו-לפתע

 300לפסטיבלהגיעוהשתא .מבידודנו

 200לצדבפסטיבלחלקשנטלומחו"לאמנים

 55,000שמתוךפלאזהאיןמהארץ.אמנים

השתתקוהפעםשכן 40,000נמכרוכרטיסים

תותחיגםאלאהאינתיפאדהתותחירקלא

עליותרשקדוהפסטיבלה"דידקטיקה"
אותו"לחנך"ופחותהקהלאתלענגהמשימה
לפסטיבל"בינתחומיות".התנסויותבמבחר

 ,דללסוזןמרכז ,חולוןעלגםהשנהשהתפרס
והמשכןשבקיסריההרומיהאמפיתיאטרון

אמניםשלמגווןמבחרהגיעהבמהלאמנויות
שבעידית.העידיתשהיוביצועיםשהגישו

-ומגרמניהמאוסטריהאורחים-ובראשם
מדינתאת"להחרים"להןשקשהארצות
השואה.מתוםדורותשניאחריהיהודים

הקלאסית.המוסיקהאירועיעלהיההשנההדגש
הקלאסיתהמוסיקהמופעישלהכותרתגולת

המתיאוסביצועלהיותחיתהאמורהבפסטיבל
 Rheinischeה-מקהלתעםפסיון

Kantorei ה-ותזמורתKleine Konzert 
זהמקצועיאנסמבלמאקס.חרמןשלבניצוחו
שלהבארוקיתובחיותברעננותמתאפיין

מבליאותנטייםבכליםובשימושביצועיו

בזיופיעגמומיתנכאיםרוחהמאזיןעלשישרו

העתיקים.הכליםשלהכוונון
בתקטנהמקהלהשלהרעיוןשעצםעקארא
שלהענקיתהאקוסטיתבאמבטיהזמרים 22

בכליםהמנגנתבאדוקותזמורתהאומהבנייני

כליםמצלילבהרבהמעודןשצלילםאותנטיים
השיקולמלכתחילה.לכישלוןנידוןמודרניים
בגדולהאפשרככלרבקהללדחוסהכלכלי

הביצוע.בעוכריהיהירושליםשבאולמות
בעיקרהמנצחשהכתיבהמסחרריםהמקצבים

שלאופיהבאכילפסיוןשיווהראשוןבחלק
שביבכלממנוועקרוקלילהמוצארטיתאופרה

הכורליםבשירתזכרהיהלאושגב.הוד

שפגעמהאךהבאכי.הקונטרפונקטלמורכבות
הביצועשלהמוסיקליהשכנועביכולתבעיקר

הסולנים,מרביתשלקולותיהםחיוורוןהיה
אוקסליג'יימסהטנור-~ר Qהמשלובעיקר
לביצועהחיוניתהדרמטיתהחיותאתשנעדר

ישובתפקידהאבלאקהארדוהבסתפקידו

כדיהדרושיםוהפאתוסהעומקאתחסרשקולו
ובכישרוןבשירתםמשכנעיםצמרמורת.לעורר
וינטרורוניקההסופרןרקהיוהדרמטימשחקם

בשנידילאאך ,יוהנסןדניאלהצעירוהטנור
ורחבדרמטיכהאפוסלהעמידכדיסולנים

לפסיוןכשבניגודבעיקרכפסיון.יריעה
המילהביןעקיבתרגוםישבויוהנסשל

יצירההואמתיאוםשלהפסיון ,לצליל
שישהרבותבסתירותומורכבתבעייתית

נבודללמשללמוסיקה.הטקסטביןבה
בחדוותהמקהלהשרההפסיוןאתהחותם
 /דמעותברבובכינוישבנו"כאןצהלה
בשלדווקאאליך".נקראקברךואל

בבירורהמצביעהטקסטשלהדרמטיות
המשיחברצחהיהודיהעם"אשמת"על

ועלדמו"עלינושרהכשהמקהלה ,הגואל
<בעברית!)מנגדזועקוישו "! 1ינב~

שלגוףדרושעזבתני!"למה ,אלי ,"אלי
ומעלה.שמשכמםסולנים
לרכושהשיגהלאשידוהמאזיניםציבור

היהיכולשכןמורוותיצאלקונצרטכרטיסים
עםהפסיוןשלמשובחמביצועבביתליהנות
אךמקהלהואותהמשובחתתזמורתאותה
הראשונה.מהשורהסולניםעםבהקלטההפעם
להתענגיכלוהמאוחרהאיטלקיהבארוקחובבי

"פלורילגיום"הבריטיהאנסמבלעםמהמפגש
שלהמרשימהמקצועיותובלעז>.פרחים(זר

קונצרטלהעמידכדיבההיהדי-האנסמבל
בעיבודיםבחרואףהם .בשלמותומרתק

למשלכמוומוכריםאהוביםלקטעיםמרתקים
דרמטיתשהיא "ה~ 7פ;ל"להויוולדישלגרסתו

 .ודליכשלהמוכרתמהגרסהבהרבהומרתקת
אריותשלתוכניתלבנותביכרוהםאך

שלהישלהסריסיםמביןלמפורסםשהוקדשו
בכינויושנודעברוסקיקארלו-18ההמאה

למשרתושהפךנאפוליילידעלפארינלי.

הופקספרדמלךהחמישיפיליפשלהאישי
 .ראגיןלידוקהזמרכיכבבוסרט

לקולותהמאוחרהבארוקתקופתשלההעדפה
שהולידהגבריםידיעלשיגולמוואלטסופרן
לפניהנעריםאתלסרסהמגונההנ;הגאת
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בקולווזכרשרידלההיהלא-קולםשישתנה
הזכירקולושלהכסףצלילשכןראגין'של

למרות .טנורמקונטרהטנוריותר

אריותשרבההמרשימההווירטואוזיות

הקטיפתיוהרוךהנדלשלתובעניותקולורטורה
דרמטיתנוכחותחסרה-המעודןקולושל

פארינלי.שלליורשולהפכושיכלה
אתגריםמספרהפסטיבלעצמועלנטלהשנה

ליאוןהקלאסית:המוסיקהבתחוםתובעניים

שלהחדשהמוסיקליהמנהלבוטשטיין'
ביכרהשידור'רשותהסימפוניתהתזמורת

 ~שטראוסריבודשלליצירתושלםערבלייחד

בעינירצויה"בלתי"אישיותשהיההמלחין
שלששמושהתעקש(לאחרהנאציהמשטר
מתוכנייתיושמטלאצוויגסטפןהיהודיהסופר

עלהוחרם-צל")ללא"האשהשלוהאופרה
ממש.שלהצדקהללאהישראליהציבורידי
האקוסטיבמגברשלוהרועמתהמוסיקהאך

שבתיאטרוןקראוןהנויאולםשלה"רטוב"
שחיפתהאדירהעוצמהשלרצףיצרהירושלים

האדירקולההתזמורת.בביצועיברקהעדרעל
אלכסנדרההאמריקאיתהסופרןזמרתשל

ארבעתבהגייתרביםדיוקיםאיעלכיסהמארק
ואייכנדורףהסהחרמןשלהאחרוניםהשירים

גווניםעתירתמוסיקהשטראוסהלחיןלהם
ל"זוטות"בולשתלאאיש .ליריוקסם

מיפיהסוחפתההתלהמותבשטףכ'דיקציה"

קולה!
ביצועחיתהאפשריתבלתיכמעטמשימהעוד

נוגנהשלא-מאהלושלהתשיעיתהסימפוניה
-תזמורותשתיידיעל-בארץשניםמשך

השידוררשותתזמורתנעילה:סףעלשתיהן

אליהושלשרביטותחתהירושלמיתוהקאמרטה
ומתמחהבאירופהלהופיעהמרבהמנצח-ענבל

הסימפוניהסוףלקראתרקמאהלו.בביצועי

המשמיםהדידקטיהיובשרוחאתהמנצחנטש

תפילהלכללכיאם-התחמםוהביצוע
הגיע!לא-עלותוחתמאהלרית

אותוסקריאביןשלהסונטותמרתוןהיהמרתק
טוביקישורדבריעםשוחטגילהמלחיןהנחה
 ) 21 (הצעירהפסנתרןדווקאהפתיעוובוטעם

אתובמוסיקליותבכישרוןשניגןקולברגירון
מתןוהמלחיןה"שחורה",התשיעיתהסונטה
שהיאהשמיניתהסונטהעלהסתעראשרפורת
 .בעביתוומוסיקליוירטואוזיאתגר

השנהחיתההקאמריתהמוסיקהחובבילציבור
העידיתשהםהרכביםהוזמנוכשלפסטיבלעדנה

בנגינתםבלטוובראשונהבראששבעידית.
"אלבןרביעייתחבריוהזוהרהחםהצלילבעלת
קאקוסקהתומסהוויולןכשאתגםבדג".

הועםלאשאריסיוסאיזבלתלמידתוהחליפה
ההפךהרביעייה.אתהמייחדהצלילשלזוהרו

חבריקטיפתי.רוךשלנופךלונוסףמכך:

:ג
~ 

c=::: 
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דבגאלבןרביעיית

בעלמוסיקאיהואמהםאחדשכלהאנסמבל
ממייסדהחל-עצמובפניקומהשיעור

גרהארדוהכנרפילנוגונטרהכנרהרביעייה
ניגנו-ארבןולנטיןהמופלאבצ'לןוכלהשולץ

המיתרכליהיומשלהגוףבכלמהברכיים

עדמוחלטת,כהובשוויוניותמגופם;חלק
זונדירהתכונהאחד.גוףהיוכאילושנשמעו

שלהםהמודרניתהמוסיקהלביצועימקנה
פרקישבעתנשמעווכךייחודית.איכות

מאת ) 122<אופ'מינורבפההרביעייה

שלהכרחיתבנביעהחוברוכאילושוסטקוביץ'
המלחיןשלהצרוףכשהזעםממשנהו'אחדפרק
זוכיםלגאולההתקווהעםאחתבכפיפההדר

האיטיהפרקבנגינתדרמטי.לביטויזהבביצוע

(אופ'מינורבדוהברהמסיתהרביעייהמתוך

התעלומדובבתבחושיותניגנואותו ) 1מס' 51
איכותבעלבצלילגנהשנורוטטתלליריות
רוח.ענקיעםנדירמפגשזההיהשמימית.

חבריביצעובהוהאינטנסיביותהלכידותאף

הראשונההפעםלהשזופראז'אק,רביעיית
המיתריםרביעייתאתבארץ,מתארחתשהיא

חוויהיצרויאנאצ'קשלעטומפריהשנייה
השלישיותקאמריתמוסיקהלחובבינדירה.
פסגתהןשוברטשלעטומפרי-99ו 100אופ'

לשלישייהבהאזינךשרקדומההלירית.היצירה
ואולםהבריאה.יפעתבמלואחשאתה 100אופ'

הארוןודלףהפסנתרןשלהמתכתיהצליל
האנסמבלחברישארעלשכפהבקצבוההאטות

 .אלוחמדהשכיותשליופייןזוהראתהעמו
הבריטוןהיההציפיותבמבחןשעמדמי

ליורשוהנחשבהולצמאיירוולפגאנגהאוסטרי

השניביקורולווזהדיסקאופישרדיטריךשל
הפסנתרןשלהקשובבליוויוישראל.בפסטיבל
אתהולצמאיירשרראייןראסלהאמריקאי

פחותושיריםשוברטשלהטבעשירימחזור
הואשומן.שלעטומפרי ) 35<אופ'מוכרים

התחכמותכלללאעילאית,בפשטותשר
כשהוא"דגולים",זמריםוגינונימתנשאת

בבריטוןהשיריםשלהטקסטאתלהטעיםמיטיב
מצאהדרמטימשחקוכישרוןלהפליא.משוחרר

היהמלווהמשהיהשיותרבפסנתרןהשלמהלו

לסיפורדרמטיפןבנגינתושמסךזוגבן
העלילה.

המופלאהגיטריסטשלהמופעהיהוסוחףמהמם
ניתןשמגיטרהלהאמיןקשה .) 62 (פניהפאקו

צלילים.עושרשלכזהומלואועולםלהפיק
אליוהנגניםאנסמבלישבשקוףמסךמאחורי
הזמרותולבסוףהרקדניםבהדרגההצטרפו

עוצרתשוקה.ומלאסוערפלמנקוריקודלכלל
ביןבפלמנקוהייחודיהשילובהואנשימה

מחוללביןיומיןעתיקאנדלוסיפולקלור

מכווןמr:וספוסצרודיםבקולותשירהמודרני'
הגיטרותהתיפוף,כליעלמקצביםוחינגת

והכוריאוגרףהרקדןהרקדנים.עקביובעיקר

הבימהאתהסעירוולהקתורומרופרננדו

ובכלשלהם.הווירטואוזיתהיכולתבשיכרון
תדירנותרהפלמנקובמחול-ריחפולאזאת

אמרותכלמתאווה.ולוהט .גשמימוצק.אלמנט

מזרחבין"מיזוג"אותנטיות",השכיחות:הכנף

בטלותאלוכל-ומסורת""מודרניזםומערב"
האלמנטיםכלאתהמלכדבמופעבשישים

כנה.אמתבאמירתהשישהוויהלכללהללו
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והדים""קולותפניה,פאקושלהפלמנקולהקת

קאודועדרובהבעהועומקעושראותם

שןהסיניהכוריאוגרףשלהאביבי"מ"פולחן

עשריםשבבתהאמריקאיתולהקתוווי
צלליותשלמוקפדגיאומטריציורהרקדנים.
האביב""פולחןאתעיקרלבןבשחור

לההיצריתהפראותמכלהסטרווינסקאי
כרתהאחוגרפיותהכוריאובגרסאותגלנוהתר

דווקאאשרבז'ארמוריםשלזולמשל-
יופיומעוצמתמתפעםהאביב"ב"פולחן
(התפעמותהגבריהגוףשלוהחייתיהמשכר

ה"בלרינות"פולחןכנגדהתרסהבגדרשחיתה
בעודהאצבעותקצותעלשטופפוהקלאסיות

בעיקרמסתפקיםהקלאסיבבלטהגברים

אילךאותןהנושאיםה"סבלים"בתפקידי
בתכליתוהמושלמתהסטריליתגרסתוואילך!).

עוררההאביב"ל"פולחןווישןשלהשלמות

וצחצחותהעקרהבשכלתנותהשיממוןבעיקר
"קיפול"ביצירתודווקאשלה.הסימטריה
גרגוריאנייםמקדשיםמזמורישללמוסיקה

אמנותביןמרתקשילובהיה-ובודהיסטיים
ציוררקעעל .המערבילמחולהרחוקהמזרח

התחתוןגופםכשלפלגהרקדניםשטוסינימים

העליוןגווםוכלאדומותמשיחצאיותהדוקות
בתיאטרוןכנהוגבלבןמאופר-ראשםכולל-

מאיטיותשנוצרבמתחמסתוריןהיה .הקבוקי

האופרהמסורתכמיטבתנועהכלשלהצמיחה
הנעהקבוצתיבפסלכובשויופיהסינית

 .בחללאצורותבתנועות
היו"להכעיס"רצוןומעיןיהירהנפיחות

הנשיםארבעקבוצתשלהחיהבשרבאטליז
-קיאם""ואנסבעירום.שרקדוהאוסטריות

הולבלינגסאסקיההכוריאוגרפיתשללהקתה

חריקותשלעצביםמורטילצליליםהתענתה

אחתכשכלקונקרטית""מוסיקההקרויות
אתלהסתירלשוואמנסההאומללותמארבע

התעניתכלמהלשםתמיההועוררהמבושיה,
גםלהיותיכולנשישעירוםברורוההתבזות.

בעולםמקומהאתלמצואשואינארמנסה

לרגעמרגעומצטמצםהולךשמסתמאהמודרני

כמונעההיאובוסביבוכחול'לריבועוהופך
מהדסתהיאאמנם .הקפקאיהעכברבסיפור

והיאביטחוןומלאירועשיםכסופיםבעקבים
נראהדרכםמשופדים,במשקפייםחמושה

מראיתרקזוהיאך-ונחרץמבוצרעולמה

עין.

עשרהפראיתבתשוקהמייבבים-ב"קוראל"
פנסבעצםשהואירחשלגחהנולאורוזאבים
אילךהמיוחמתהזאבהמהלכתעימושבור

רעבתניבאדוםמאופרותבעינייםואילך.
אתהמגביריםמשדריםצמודיםכשלגופם

גוףבבגדי-מוחלטתובסתירההרעבנהמות
שותים-גבולותחסרתנשיותומלאירכים

בצמאהעורגיםהלהקהחבריזהאתזהוטורפים
בינםומשחקיםמשעשעיםולסירוגיןלאהבה.

המתוחכמתהתאורההקהל.ואתעצמםלבין
לצלליותרומייםזאביםביןעירוביוצרת

רוויאצבעותומחולקסםומלאותמעודנות
מרהיב! .הודותרבותנוסחתשוקה

מרשיםיהאואפילואסתטירעיוןכללאאך
והחודרהכאובהדניהסרטצידוק:לוישביופיו

אחוזהבעלשלילדיומתעמתיםבה"החגיגה"
כיצדלוומזכיריםהולדתוביוםאביהםעם

מנהלובידיע~~ךבילדותם,בהםהתעלל

"קיפול"האביב","פולחןויי'שןשלהמחולאמנויות

יכוליםרכיםוחמוקייםארוטיקהכלנטול
ובזוויותבתאורהולהיראותנפששאטלעורר

 .באטליזפגרכנתחימסוימות
ובעיקרהומורמלאתמשעשעתמרתקת

הרקדניתiדיתהמהממתוירטואוזית

הזכורהשואינארמאריהקנדיתוהכוריאוגרפית

עםכשרקדהבפסטיבלהאחרוןמביקורהלנו
-שלההסולוריקוד-ב"אטיוד"איגואנה.

האוונגרדתיאטרוןשל ) 36 (הצעירהאמנותי

הצעירהכימאי"רוזמאיסטוסצ'י"'רשאיהוו

בוהתרחשועליהענקלבימתיז'ינה,גז'גוז'
זושבו-זמניותתחתאךתמונות.כמהזמנית

האטההפריסה-עומקשלממדלמופעתעניק
למשמימה.כמעטשהפכהעדההצגהקצבאת

תמונתאפילו-המלוטשהמשחקלמרות
לדעתעצמהשהטביעההאחותשלההתאבדות
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מעוצמתה.איבדהאביהבידישנאנסהלאחר
ואילךאילךטסובהםקומייםפכיםלמעט

מטף!t;כיםעופותעםמגשיםנושאימשרתים

שלהרכותלמדי.מעייפת"חגיגה"זוחיתה

יותרהרדימההבמהואפלוליתהפולניתהשפה
וכאב.מועקהתחושתמשיצרה

לאופןמצערתדוגמהחיתההעייפה""החגיגה
בעוכריולעמודיכולותאידיאולוגיותעומסבו
התיאטרוןשחקנישכן,האמנותי.הביצועשל

בימאים,שניעםעובדיםהצעירהוורשאי

ואףהביצועשלמותעלזה,אתזההמחליפים
הסרטהפךזאתובכלהקהלאתלשתףמקפידים

"הברקות"ללקטללבוהנוגעהמשובחהדני
עומק.נטולבימתיות

היהשאמורמים""חומתבמופעהדיןהוא

"ביתהפסטיבל.של"ה"אטרקציה"להיות
שליצירתופריעמידים"לחומריםהחרושת
שללמופעהפךמנצרניאיבןהאיטלקיהבמאי

-המופעבתוםלהתחרש.חפצהשנפשומי
 .דוויהצופהשלגופושכלעדהתוףעורנקרע
יותרשעסקוהרקדניםשלכגופםכמוהו

שלבלטבמחול.מאשראקרובטייםבפעלולים
החושים!אתהמקההואביזריםתאורה

הנגניםאנסמבלעםהמפגשגםהיהמאכזב

המדברשבערבותמטובהשהגיעוהזמרים

אךרחוק.מעולםוקולותכליםעםהסיבירי
מאינסוף""קטעבשירתםהיהלא
שעטתרקקדומים"."הודאו

סוסיםשלמונוטוניתפרסות
מונגוליים.

המחולתיאטרוןמופעגם
עם"אהבהאפריקהשמדרום

ברמתויותרהזכירכיסוי"

בביתסיוםחגיגתהמקצועית

הכבודכלעם .היסודיהספר

בכובעידילא-באיידסללחימה
הנעיםקונדוםדמוייפלסטיק
עלשכבכדיאפריקאיזמרבקצב

אמנותית.

כהלכתה!

* 
מייסדפרופס,צביאחרון

הראשוןישראלפסטיבל

זמניתבושהתרחש ,) 1961 (

מופעיעלדגששםהארץ'בכל
ברמהקלאסיתמוסיקה

רביעייתדוגמתבינלאומית
ליאונרדהמנצחאובודפשט

מברחיך'יהודיוהכנרברנשטיין

מהפסטיבלבהמשךעיטרואותם
מחולמופעיואילךהשני

ומהמזרחמאירופהותיאטרון

מהבמידתחיתההשנההרחוק.

כשהנהלתהזהבלתורחזרה

להביאהצליחההפסטיבל
בגדראכןשהםאמניםלארץ
באיכותם"פסטיבלית"חוויה

רביעייתדוגמתדירה,חב

להקתאוג"ברבן"אל
האגדיהגיטריסטשלהפלמנקו

גרףוהכוריאופניהפאקו

היהמצער .מרורופרננדו

 " 1מס'"אטיודשואינאר,מארילהקתמלכתחילהחרצוממוןששיקולי

המופלאהאנסמבלשלדינואת

 ~י==
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~1 ~ 

חגיגהובגדרהתחכמויותנטול

הערבזאתלעומתהיהאמיתית
סוףגייט"..ה"גולדןרביעייתעם
חובבילקהלגםעדנהחיתהסוף

והספיריטואלס.הגוספלמוסיקת

זמריםארבעהאיךייאמןלא

שנותבשלהיחלקם-מופלאים
בארץ(שביקרושלהםהשבעים

אתלענגהצליחו )!-1958בכבר

ההדרניםלמשמעבעיקר-נחתשרווההקהל

בירושלים"מגדליםעוזיהו"וינןהעבריים
חברישרואותםבמרומיו"שלוםו"עושה

ונפלא!חמיםובהומוררגשבהמייתגייטהגולדן
לחגיגההמופעאתהפכההמלוטשתמקצועיותם

"החגיגה"רוזמאיססוסצ'י'תיאסרון

תזמורתעם Rheinische Kantoreiה-של

 . Das Kleine Konzertהמקצועיתהבארוק
אתלתתמוכןהואעניין.מביןהקהל-כצפוי
מלשיםעייףאךשבעידיתלעידיתכספומיטב
מזן"אידיאולוגיות"לטובתבכיסונפשואת

הועלתהגח"שה"חגילכךהטעםזה .אחראוזה
הדיןוהואבמהירות,והתרוקןשהלךבאולם

ויצראכזבאךמטובהשהגיעהנגניםבאנסמבל

 •קדושה.משליותר"בלוף"שלתחושה
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סמיולוגי:למשחקאונטולוגיממשחק
פימנטלדרור

ובאותהיידגראצללעולםספרותביןהיחסעל

1 • 

אתבאותוגםהיידגרגםתופסיםשבוהאופן

העולםלביןהמילוליתהאמנותיצירתביןהיחס
שלהמטאפיסיהעיקרוןדחייתמתוךנובע

באותלביןהיידגרביןההשוואההמימזיס.
שניים,ולאקודקודיםשלושהלפיכךכוללת

-רקעועל-מתוךלהיעשותחייבתהיאשכן
היידגרביןשההשוואהכיווןזה.עיקרוןדחיית

תפיסותשלושבעירובכרוכהבאותלבין

ההיידגריאניתהמטאפיסית,עולם:
שמתעוררהראשוןהקושיוהסטרוקטורלית,

יש"עולם"למושגטרמינולוגי.קושיהוא
שונים.מובניםשלושהאלותפיסותבשלוש
וההיידגריאני'המטאפיסיהמובןלגביראשית,

עומדאינוה"יש" ,"שי"לבין"עולם"ביןנזהה

לאגםודבר'פרטיקולרי'יששלבןבמוכאן
במובןאלאקוסמוס,הישים,כללשלבמובן

 • Being, Sein-הישיםלכללשמשותףמהשל

הוא ) Being, Sein ("יש" ,מטאפיסיבהקשר

 permanent •מתמדת""נוכחותשלבמובן

presence ,אידיאה>ousia , ,סובסטנציה),עצם

שלבמובןהוא"יש"היידגריאני'בהקשר
 appearing presence-מפציעה""נוכחות

) physis (, באםלהקשר.בהתאםתיעשהההבחנה

שאליוהמובןיצורףדיוברוראינוההקשר

ש"עולם"כיווןשנית,גדיים.נסוהכוונה

עםלמעשהמזוהההסטרוקטורליבמובנו
ישותיות,כלמשוללהגדרתושמעצם"סימן",

"עולם"לזהותסטרוקטורלי'בהקשראפשר'אי
נמשיךהסטרוקטורלי'בהקשרלכן' ,"שי"עם

אי-ישותיותוהדגשתלשםב"עולם",להשתמש

למדכאות.ה"עולם"יוכנס
היידרגמשתמששבוהמונחהספרות,ולגבי

באותמשתמששבוהמונח ," Dichtung "הוא

כיווןל"סימן"),במובנו(הזהה"סמל"הוא

ההשוואהבעתשונה,מובןאלומושגיםשלשני
בקיצוראומילולית",אמנותב"יצירתנשתמש

"היצירה",

אתזיהתההגל'עדמאפלטוןהמטאפיסיקה,
העתקשלכיחסכמימזיס,לישהיצירהביןהיחס

ואילךמכאןנשתמש"מימזיס"(במקוםומקור

"אחר"שלהעתקהיאהיצירהב"העתק"),
אידיאה,הואזה"אחר"אם(ביןלהשמעבר

אוזובתקופהשמהווהמהכלאואני'טבע,
קיומה,תלוייםשבוליש>,פרדיגמהאחרת

קדימותלישמוקניתזובתפיסהומובנה.ערכה
בתורהיצירה,ולוגית.זמניתאונטולוגית,

באופןלושמעבראתלשקףערכושכל"חלון"
קיום,להואיןמהיש,נגזרתביותר'הנאמן
בלעדיו.וערךמובן
בבסיסהעומדתהמטאפיסיתהיסודהנחת

היאלישהיצירהביןזוהיררכיתדיכוטומיה

החושייש:סוגישניביןהאפלטוניתהחלוקה
-תמידוהנוכחהאמיתיהישוהעל-חושי.

 ,העל-חושיבתחוםנתון ,) ontos on (האידיאה

שהםכיוון-החושיבתחוםשגילומיובעוד
נחותכסוגנתפסיםולכלירן'לשינוינתונים

התחום ,) me on (בכללכלא-ישאויש,של
היררכיביחסנתוניםהעל-חושיוהתחוםהחושי

והשקריהקלושהקיוםשבוומקור'העתקשל
"נוטליםמהיותםנובעהחושייםהישגילומישל

האמיתי.היש'שהואהעל-חושיבמקורםחלק"
מהגדרתנגזרתלישהיצירהביןהיחסהגדרת
המקריםבשנילעל-חושי:החושיביןהיחס

היאהאמנותהעתק;מקור:שלביחסמדובר
שלהעתקהואשהחושיכשםהחושישלהעתק

ו"נטילתכהעתק>(האמנות"מימזיס"האידיאה.
סינונימיים,מונחיםהםכהעתק>(החושיחלק"

 .העשיריבספרבלבד:כמותיתמבחינהונבדלים
נחותסרגבאמןאפלטוןרואה"המדינה"של
'וגרס""ומיודהואהאמןגםמלאכה.בעלשל

אךהאמיתי.העולםשלהעתקמייצרהואגם
התבוננותפיעלמייצרהמלאכהשבעלבעוד

התבוננותפיעלמייצרשהאמןהריבאידיאות,

העתקשל(יצירה>כהעתק-האמןתוצרבחושי.

שהואכיווןשני'ומסדרנחותהוא-(החושי>

ויתרהפעמיים.מהאידיאות,מהאמת,מרוחק

אלאהחושי'אתמחקהרקלאהיצירהמכך'
אמנותיצירתבכלשכןבחושי'מתגלמתגם

האבןזואםביןאחר'אוכזהחושיממדקיים

טועןלכןבמילה.הצלילאובציורהצבעבפסל'
בפרטוהשירהבכללהאמנותכיאפלטון
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אתומעוררותמהאמתהנשמהאתמרחיקות

שלאודורששלה,והלא-תבוניהרגשיהחלק
 2במדינה.המשורריםאתלהכליל

ובאותהיידרגתופסיםשבושהאופןהיאהטענה

מדחייתנובעהישלביןהיצירהביןהיחסאת

כיווןהמטאפיסיקה.אותותופסתשבוהאופן

הרימהמטאפיסיקה,נובעההעתקשעיקרון

אצלוגםהיידגראצלגםזה,עיקרוןשדחיית

עלהערעורשליוצאפועלהיאבאות,

שביןליחסהאמורבכלבכלל.המטאפיסיקה
ההעתקעיקרוןמדחייתהמשתמעליש,היצירה

בעודבאות,לביןהיידגרביןהדמיוןמקורהוא
מקורהואזהעיקרוןדוחיםהםשבושהאופן

מסכימיםבאותוגםהיידגרגםשונותם.

העתקשלביחסנתוניםאינםוהיששהיצירה
אלאהעתקביצירהרואיםאינםשניהם .ומקור

"מקור"(הכנסתבישתלויבלתי"מקור"
שהיידגרבעודאךבהמשך>.תנומקלמדכאות

שהשירה,וטועןהיש,לביןהיצירהביןמזהה

שבאותהריהיש,"מקור"היא , Dichtungכ·

בתורשהיצירה,וטועןמהיש,היצירהאתמנתק

"עולם"של"מקור"מהווה(סמל),סימן

מהישמנוכרתולכןישותיות,ומשוללמלאכותי
עצמו.

2 • 

אלאהיששלהעתקאינההיצירה ,היידגרלפי
התרחשותשלהיש,היחשפותשלאירועהיא

אתמבטלהיידגרכילצייןראוי .עצמוהיש
למובנוחוזרשהואזהבמובןההעתקעיקרון

כדברי ,אינוהמימזיס ,לטענתוהמקורי:

הואאלאהיש,שלשנימסדרהעתק ,אפלטון
 3עצמן.הישהיחשפותשל ) tropos ("אופן"

זיהויראשית, ,הןזוקביעהבבסיסההנחות

שפה,עםשירהזיהוישנית,שירה,עםהיצירה

זיהויורביעית,לרגום,עםשפהזיהוישלישית,

עםהיינו ,) aletheia (היחשפותעםגרסלו

היאזוטאוטולוגיתשרשרתכאמת.הישהופעת

בתורשהיצירה,לטעוןלהיידגרשמאפשרת

האירועהיאלרגום,בתורשפה,בתורשירה,

כאמת.הישהיחשפותשל
גרסהלואתזיהתה ,מאריסטוהחלהמטאפיסיקה,

האפופנטית.הטענהעםמשפט,חריצתעם

גםנגדוומוצבמהישכנפרדגרסהלותפיסת

תפיסתעצמם:והאמתהישטבעאתקבעה

משהועלקטגוריאליתמשפטכחריצתגרסהלו
פעולתטרםנוכחכברזהשמשהומניחה

נחשבהישועומ.דקבועכמצעהשיפוט,

נוכחשאינומה ,אופןובאותומתמדת,כנוכחות

נתפסגםהלוגוסכיש.נחשבלאמתמידבאופן
גרסללוששויכההאמת,שלמשכנהכמקום

גרס.ללוהיששללהתאמהוהפכהעצמו
 ) chorismos (מה"קרע"נובעההעתקעיקרוןגם

יחסאיזשהומתארהואוגםליש,הלוגוסבין
אי-או ,) homiosis (תואמותהרמוניה,של

בין(היחסההתאמהעיקרוןביניהם.תואמות,

היצירהבין(היחסההעתקועיקרוןליש>הטענה

ההפרדהמצב:מאותולמעשהנובעים >ש.:ל
הייצוגבבסיסשעומדתהיאלישגרסהלובין

הייצוג .יחדגםהיששלוה"מימטי"ה"לוגי"
לאחרשהמטאפיסיקה,בכךנבדלהלוגי

אותוהפכהגםמהיש,הלוגוסאתשהפרידה

היש.שלהקביעהלמקורמהישהנגזרמהעתק
הלוגיקה,כמדע ,המטאפיסיבמובנוהלוגוס

באופןהיש,עלמשפטלחורץבישמתלויהפך
הלוגוס.ממבנהנובעהישמבנהשבו
המטאפיסיקהשיצרההקרעכיסבורהיידגראך

המקורית.משמעותואתסירסגרסללוהישבין
לישהלוגוסשויךהפרה-סוקרטיתבתקופה

עומדגרסהלושלזהמקוריבןמרביסוד .עצמו
והאמת.היששלהמקוריהמובןהיידגרלדעת
שייךאלאמהישנפרדאינוגרסהלו ,כלומר

כאידיאהנתפסאינוהישבאםורקאךליש
אלאמתמדתכנוכחותלא , physisכ·אלא

 , physisכ·נתפסהישבאםמפציעה.כנוכחות

שמאפשרמהאלאהתאמה,אינההאמתאזי
כ-האמת, • aletheia ,היינוההתאמה,את

aletheia , ההפצעההיא) phainesthay ( היששל

ה"מע,ךה"או ,) die Offenheit (הפתוחבמרחב

) Lichtung (. 

שלהפרה-סוקרטיתהמשמעות ,היידגרלפי

שמאפשרזההואגרסהלו :זובדיוקהיאגרסהלו
היש.שלההיחשפותמרחבשלהפתיחהאת

בניגודכעומדהרקליטוסאצלהמופיעהלוגוס,
הואלהסתיר), ,(להצפין krepteyל·ברור

כלא-היששלההארה,החשיפה,שלהאירוע
נפרדאינוגרסהלושכזהבתורכאמת. ,מוסתר
גרסללומקנההרקליטוסליש.זההאלאמהיש

ביןמזהההיידגראיסוף.שלמשמעותגם

הניגודיםמאבק- polemosלבין"איסוף"
החושפתאיסוףפעולתהואהלוגוסההרקליטי.

לגילוייומעבר ) physis ·כ<הישאת
כאחדותוהקונטינגנטייםהפרטיקולריים

כיווןלהיחשפות.למעשהזהההאיסוףנוכחת.

וכיוון ,עצמוליששייר-כאיסוף-גרסשהלו
הלוגוסכהיחשפות,מופיע ) physis ·כ<שהיש

 .בגילויבפתיחות,מאופיין
לוגוסשלהמובןאםכיוטועןממשיךהיידגר

הפועלצורתשלשהמובןהריהיחשפות,הוא
הנחשף,אתלייצרהוא- legein-לוגוסשל

אתמזהההיידגר .בהיחשפותוהישאתלייצר

הקיוםעם legeinשלהפרה-סוקרטיהמובן
ההיסטורית,למהותובהתאם .ההיסטוריהאנושי

שהואזהבמובן legeinהואהאנושיהקיום

הקיוםאתמהסתרתו.הישאתהמחלצתפעילות

המטאפיסיבמובנוכאןלהביןאיןהאנושי

במובןמהישחלקהואהאנושיהקיום(סובייקט>.

זותפיסההיחשפות.אתרלישמשמששהואזה

ליש.גרסלוביןהיחסאתשונהבאורמעמידה
 .ממנונפרדואינולישמאוחראינוגרסהלו
לזה.זהאי-רדוקטיבילייםאינםוהלוגוסהיש

היחשפות,המייצרתאנושיתפעילותבתור

גרסהלוהיש."למען"מתרחשגרסהלו
כ-היששל > Not ("צורך"הואכהיחשפות

physis , להופיעהישיוכלבאמצעותורקשכן
כאמת.

הישחילוץשלזואנושיתפעילותמזהההיידגר

~ 
~ 
c::: 

~ן
~ 

~ 
באותרולאן

אינהבשםהקריאההשפה.עם-היחשפותואל
סימןאינההיאנחשף,כברשהישאחריבאה

יותרמאוחררק .לכןקודםנוכחשהיהלדבר

ריקסימןשללמעמדהמילה"הידרדרה"
הקריאההפוך:התהליךאונטולוגית.מבחינה
בעצמההיאגרס,לובתורהמילה,בשם,

הישאתהמייצרתאונטולוגית,התרחשות
גםקיימתחשיפה.מייצרתשפהכללאכאמת.

היידגרמכנהשאותהלהסתרה,הגורמתשפה

השפה .) Gerede ("פטפוט"וזמן"ב"הוויה

כאמת,הזדרחותואתהיש,חשיפתאתהמייצרת

טוען ,האותנטיבמובנההשפההשירה.היא

דוגמת-הבראשיתיהפיוטהוא ,היידגר

שבו-ופרמנידסהרקליטוסשלהפרגמנטים

"העניק"ובכךלראשונההישאתהאדםדיבר
 4 •היחשפותואתלו

היחשפותשלהמקוריבמובנו-הלוגוסזיהוי
הםשירה,עםשפהוזיהוישפה,עם-

השירהאתלהגדירלהיידגרשמאפשרים

כאמת.הישהתרחשותשלכאירועכהיחשפות,

המובןדחייתעקברקמתאפשרתזוהגדרה

גםהכרוךללוגוס,מעניקהשהמטאפיסיקה

ולאמת.לישמעניקהשהיאהמובןבדחיית
מאחוריהיידגרלדעתשעומדתהיאזותפיסה

"ייצור",שמשמעו , poesisלשירה,היווניהשם

ייצורהיאשבשירהה"עשייה""עשייה".
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מאפיינתאינהזו"עשייה"היש.שלההיחשפות
בכלל.האמנותאתאלאבלבדהשירהאת

האמנות .פואטיטבעיש ,היידגרטועןלאמנות,

הוצאתשלהאמת,ייצורשלבמובן techneהיא
לשירהמעניקשהיידגרהשםלפועל.האמת
הפעילויותלכללכשם , techneכ·הרחב,במובן

 • Dichtungהואחשיפה,המייצרותהאנושיות

שלהחילוץהיאהשירה , Dichtungבתור
המשחקמתוךשימורה,גםכמוהיש,היחשפות

ממנה.והנסיגהלנוכחותההפצעהשלהמתמיד
האמנות"יצירתמקורב"עלמתוארזהמשחק

ל"אדמה",ה"שמים"ביןמאבקשלבמונחים
 5אמנות.יצירתבכלהיידגרלדעתהנוכחים

גםהשירהשלהחשיפהייצוראתמכנההיידגר
 .) Sagen (ו"אמירה" ) Nennen (בשם""קריאה

העתקאינההשירהכאמירה,בשם,כקריאה

הנהרות .עצמוהזההמשהואלאמשהושל
דיין>(דנובה,למשלהלדרליןבשירתהמופיעים

שלסימןאינםהםפואטיים,אימאז'יםאינם
רק 6עצמם.הנהרותהםהםאלאאחר","משהו

מהנהיההישבשםלישקוראהמשוררכאשר
אותו.ומייסדתהישאתמעניקההשירהשהוא.

באמצעות(היש>כינוןשל"פעולההיאהשירה
עליוולשמורהישאתלחשוףתפקידההמילה".ו

ככזה.

ההיסטוריה.עםגםמזוהההשירה ,שכזובתור

היחשפותידיעלנקבעהאנושיהקיוםבאם
שהקיוםהריכזה,אירועהיאהשירהובאםהיש

 .הפואטיעלמבוססההיסטוריה,בכללהאנושי
המקורהיא-היחשפותאירועבתור-השירה

שמכוננתוהיאההיסטוריהאנושיהקיוםשל
כדילאדםניתנההשירהההיסטוריה.את

באמצעותרקאפשרית.תהיהשההיסטוריה

 sהיסטורי.באופןלהתקייםהאדםיכולהשירה

קיוםהמאפשרהיחשפותכאירועהשירהזיהוי

בווריאנטים, ,נשמר(היסטורי>אותנטיאנושי

משנותבכתבים .היידגרשלהגותוכללאורך
הלדרליןבשירתהיידגרמשתמש-40וה-30ה

שתתנתקחלופיתקוסמולוגיהלייצרכדי
עלהמטאפיסיקה.שלהיסודומהנחותמהמינוח

היאהשירה ,זוקוסמולוגיהשלהמינוחפי

 > Zwischen (ה"תווך"פעירתאתשמאפשרת
קיוםיתאפשרבושרקוהאלים,האדםבניבין

גורש , Demigodכ·המשורר,אותנטי.היסטורי

ביניהםומתווךוהאליםהאדםבנישביןלתווך

מהאליםשקיבלמהאתהאדםלבניבהעניקו
מפתח-50המשנותבכתבים 9היש).(היחשפות

הזוהאנטי-מטאפיסיתהקוסמולוגיהאתהיידגר

 :) Geviert (נע"ה"מרושלהמודללכלל

גיאורגשלחורפי''ערבהשירניתוחבאמצעות

שלכזימוןהשירהאתהיידגרמתאר ,טראקל

אדם,בני ,ארץ(שמים,המרובעמרכיביארבעת

 10עולם.לכלללאחדםמנתעלאלים>

 ,המאוחרהיידרגשלבטרמינולוגיהנשתמשאם
 . Ereignisכ-השירהאתלאפייןשאפשרהרי

והאדםהישמובאיםשבואירועהיאהשירה

אירועהיאהשירהזה.אלזהגםכמועצמם,אל
שבאמצעותהזהבמובןעצמואלמובאהיששבו

במובןעצמואלמובאוהאדםכאמת,נחשףהוא
האותנטיקיומומתכונןשבאמצעותהזה

האדםגםוהישגםזה,אירועללאכהיסטוריה.

זקוקיםהאדםגםוהישגםמשמעות.חסרי

וכדילהיות,כדיהיחשפות,כאתרלשירה,
הישהיחשפותשלהאירועאמיתיים.להיות

האדםשלההיסטורי-אותנטיקיומושלוהאירוע
זהבמובןזהאלזהמובאים-שירהבתור-

אלוזה.אתזהומכונניםבזהזהתלוייםשהם
היש.וו-אחדאירועשלפניםשנילמעשההם

אינההיאמימזיס,אינה ,היידגרלפיהשירה,

ושלהיששל-עצמוה"מקור"אלאהעתק,
שהיאכיווןהישמקורהיאהשירהכאח.דהאדם

האדםמקורוהיאכאמת,הופעתואתמייצרת

מעניקההיאהישהיחשפותאתשבייצורהכיוון

בתור .אותנטילקיוםאפשרותלאדם
Dichtung , לרגום,אמת,יש,עםמזוהההשירה

והיסטוריה.אמנותשפה,
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שלהרחבההיאבאותשלהספרותתפיסת
כךהבלשנות,כמו .סוסיושלהבלשניהמודל

הכללי"הסימניםמ"מדעחלקהיאהספרותגם
זהההיצירה,-הספרותיהסימןהסמיוטיקה.-

הלשונילסימןשלווהתפקודהמבנהמבחינת
שלהקורהבילערלחדורכדי ,לכןהמילה.-

תחילהלפנותישבאותשלהתיאוריה

הואסוסיושלהחידוש .סוסיושללבלשנות
שמעברישעלמורההשפהכיההנחהבשלילת

ומוכללהמציאותמעולמשוחררהמסומןלה:
המילהזהבאופן .הבלשניהדיוןגבולותבתוך
עלמורהשכביכול ,בלבדכמסמןנתפסתאינה

המסמןשלכתלכידאלא ,חוץ-לשונימסומן
הצליליהדימויהואהמסמןיחד:גםוהמסומן

) sound image (, הואמורההואשעליווהמסומן

בזהזההאחוזים ,אלושני .) concept (המושג

הלשוני.הסימןאתשמהוויםהםנייר,צדיכשני

 ,ומסומןמסמןשליאנוספניהואהסימן
אלא ,והכרחימהותיאינוביניהםכשהקשר
שרירותי.

לרפרנס,מיחסונובעאינוהסימןשלהמובן

למקורומהמסמןהמוליך ,ה"אנכי"(הצירליש

השלילה,דרךעלמוגדראלאהחוץ-לשוני>,

השפהשלבמערכתמיקומומתוך ,כהיעדר
הסימניםכללביןהמחברה"אופקי",(הציר

ההבדלמתוךהיינובמערכת>,הלשוניים
) difference (, מסימניםהסימןשל ,הפער

אלאמוחלט,אינוהמובןשכזהבתוראחרים.

במערכתתופסשהסימןלמקוםבהתאםמשתנה

הנגזרהזה,המובןאתאחרים.לסימניםביחס

שלהאונטולוגיולאהסטרוקטורלימהתפקוד
החידוש .) value ("ערך"סוסיומכנה ,הסימן

אוטונומיות,בהקנייתהואסוסיושל

 12הלשוני•לסימןויחסיותשרירותיות

עליהסוסיריאנהמודלאתמחילבארת
הפילולוגיהשלהמשמעותיחידתאםהספרות:

היידגרמרטין

הבלשנותשלהמשמעותויחידתהמילההיא

שלהמשמעותשיחידתהריהפסוק,היא
כמוהטקסט.היאסמיוטית,כמערכתהספרות,

אתמקבלת ,כסימןהיצירה,גםכךהמילה,
אלאחוץ-ספרותילרפרנטמיחסהלאמובנה

במערכתאחרותליצירותביחסממיקומה
היצירהבאות,בלשוןהספרות.שלהסמיוטית

 ,"פילולוגיים"חוקיםלפיפועלתאינה
 ,חוץ-ספרותילרפרנסהקשראתהמגדירים

אתהמגדירים"לינגוויסטיים",חוקיםלפיאלא

באות,לפיאחרות.ליצירותביחסמיקומה

מערכתשהיאבכךמהשפהנבדלתהספרות
נתוןאותההמרכיביםהסימניםסךשכןפתוחה,

שכמובכךגםנבדלתהיאאולםמתמי.דבשינוי
זואוכל),(לבוש,אחרותסמיוטיותמערכות

סמיוטיתמערכתעלהבנויה ,שנימסדרמערכת

היאהשפההספרות,שלבמקרהראשונית.

המערכתשללמסמןההופכיםהסימניםמכלול
הספרות.-השנימהסדרהסמיוטית

אותומכנהשבאות-הספרותיהסימןגם

אלאומסומן.ממסמןמורכב-ו"מיתוס""סמל"
שהיהסמיוטירצףעלבנויהספרותישהסימן

ו"מלא"מורכבסימןשהיהמה .לפניוקיים
פשוטלמסמןהופך(שפה>הראשוניתבמערכת

(ספרות>.השנימהסדרבמערכתו"ריק"

בעלהוא"צורה",באותמכנה,שאותוהמסמן

וגםעצמוהלשוניהסימןגםהואפנים:שני

24 
 291גליון



הספרותי.הסימןשל(המסמן>הראשוןהאיבר
אתהספרותילסימןהמעניק ,המסומןאת

אותוומזהה"מושג",באותמכנה ,משמעותו

 13עצמה.הספרות ,) discourse (ה"שיח"עם

סמיוטיתבמערכתאיבררקאינההיצירהאך

יחידותבעצמה.סמיוטיתמערכתגםאלא
ל"פונמות"בדומה-זומערכתשלהסימון

ול"מיתמות"סוסיושלבבלשנות
הן-שטראוסלוישלבאנתרופולוגיה

סימוןשלאטוםהיאלקסמהכלה"לקסמות".
נוסףמשהושמסמנתטקסטמיחידתהמורכב

בשתינתונההיצירההמילולי.למובנהמעבר

מושא""שפת-שפותשתיסמיוטיות,מערכות

אתבחלקהחופפתשהאחת-ו"מטא-שפה"
הליטרלית,השפההיאהמושאשפתרעותה.

אומרתשהיאלמההמתכוונתה"דנוטטיווית",
שפההיאהמטא-שפהבעודהמסמנים),(רמת

ממהאחרלמשהוהמתכוונת"קונוטטיווית",

לדברגםאפשרהמסומנים).(רמתאומרתשהיא

 ,כפולסימוןבתורהיצירה,טקסט:סרגישביעל
 ,הליטרליה"ראשון",בטקסטמתגלמתאינה
הסטרוקטורהשהואה"שני",בטקסטאלא

לחשוףהפרשןעל 14בבסיסה.המונחתהסמיוטית

ה"ראשון"הטקסטהמרתידיעלזוסטרוקטורה
הטקסטפירוקבאמצעותה"שני"בטקסט

על s/zב-באותשמדגיםכפימחדש.והרכבתו
היצירה,שלה"מעבר"בלזק,שלסאראזין

חוץ-ופדנטאינושתהיה,ככל"ריאליסטית"

אלאלמשל>,הצרפתית(הבורגנותספרותי

שנוכס"מטא-שפה",שני","טקסטאותו

 .הספרותיהסימןשללאוטונומיות
 ," quotation like "היאבאות,טועןהיצירה,

 ,חוץ-ספרותיקונטקסטמכלמנותקתכלומר
משמעותלביטוי 1sלעצמה.ומספיקהאוטונומית

זהבמובןמקונטקסטמנותקתהיצירהכפולה:
הנתון ,הסופר-גרפיתביובישותאינושמקורה

אךאחרת.אוכזוסוציו-פסיכולוגיתבמציאות

שהיאזהבמובןגםמקונטקסטמנותקתהיצירה

לה.חיצוניתמציאותלאיזושהימופרדתאינה

לה,שמעברהעולםאינוהיצירהשלהמסומן
בהנמצאתהשיחשלהאמת .עצמוהשיחאלא

"אחר".באיזשהוולאעצמה
ביןהמבחין ,יאקובסוןשלהמודלעלבהתבסס

אתהמפנההשפה,שלה"פואטית"הפונקציה

הפונקציהלביןעצמו'השדראלהלבתשומת
למההלבתשומתאתהמפנהה"רפרנציאלית",

האופיאתחושףבאות ,עליומורהשהשדר

היצירה.של-ה"עומד"-האינטרנזטיווי
אמצעימשמשתאינה ,כסימןהיצירה,

מבעדה,המשתקף"אחר"לייצוגטרנזטיווי

תשומתאתלהפנותהקוראאתמאלצתאלא
מבעמלשמשחדלההיצירהעצמה.אליההלב

ומסתגרתלה,שמחוץמהאתהמייצג

קנההמשמשתשהיאקיצונית,באינטרנזטיוויות

אתנמשיךאם .האסתטילערכההמידה

אינהשהיצירההריהשיקוף,מטאפורת

מבעדשקףחבנוףלאיזשהו"מופרדת"
עצמה.לזגוגיתאלאלזגוגית,

הוא ,"ערך"בתורהיצירה,שלבןהמו

"אחר"באיזשהוטמוןאינוהוא .אינטרנזטיווי

המובןעצמו.ה"שיח"שלבסטרוקטורהאלא
בתורשיח",של"אנרגיהבתורהיצירה,של

 literary (הספרותית"מה"ספיקהמקטע

faculty ( מהיחסנובעאינוהאדם,רוחשל

היצירהשלממיקומהאלאחוץ-ספרותילרפרנס
שלהכללית"השפהברצף(סימן>כסמל

היצירהשלמהשתתפותהנובעהמובן 16הסמל".

הסמיוטיתבמערכתהסימניםבמשחקכסימן

ממשחקגםכמוה"ספרות",ה"שיח",של
רדידה,שלובלשונועצמה.ביצירההסימנים

עיכובלהשהיה,מוביל ) difference (ההבדל

) differance <: הסימןאו-הסימןשלההבדל

לאיזשהוהיחסהשהייתגםמשמעו-ההבדלשל
אינה ,סימןבתורהיצירה,אונטולוגי.מקור

ממנה,הנפרדלמקורהעתקשלביחסנתונה
שלפורמלימשחק , differanceהיאאלא

משחקאונטולוגית.וומבחינהריקיםהבדלים

הסימנים,שלה"נרקיסיסטי"ההשתקפויות
אתאלא"מעבר"איזשהומשקפיםשאינם
ו sלמקורם.שהופךהוא ,בלבדעצמם

מקנהשסוסיוהקדימותאתמבקרשרדידהכפי

כךהכתיבה,פניעללדיבורלא-מודעבאופן
הטקסטביןההיררכיהאתמבטלבאותגם

האופיגילוי 19 •הביקורתילטקסטהספרותי

ההיררכיהלביטולמובילהשפהשלהסמיוטי
ההיררכיהלביטולגםכמולכתיבה,הדיבורבין

כסימן,הספרותי,הטקסטהכתיבה.סוגיבין

ולכן(היש>,מקורלאיזשהויותר"קרוב"אינו
מהטקסטיותרמיוחסמעמדבעלאינוגם

מילים"של"דמוקרטיהיוצרבאותהביקורתי.
המיוחסהמעמדואתהסופרמיתוסאתומבטל

"הכול", . belles lettersכ-לספרותשהוענק
כלהכתיבה, 20כתיבה"."הואבאות,טוען

שלאקטהיאהדיבור),גםזה(ובכללכתיבה

הגליהשלאקטהיאשכזובתור .סימןמיסוד
שהוא ,פסוודו-מקורויצירת-היש-מהמקור

עצמם.הסימניםביןההבדלמשחק
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שלהגזירהמשותפתולבאותלהיידגרראשית,

המקריםבשניהשפה:מטבעהיצירהטבע

היצירהמהלינגוויסטיקה.נובעתהאסתטיקה
שלוהאולטימטיוויהאותנטיכגילוםנתפסת
יצירה-ליחסמועתקשפה-ישוהיחסהשפה,

השפהתיאורייתעלמסתמךאמנם(באותיש

זיקה,השנייםביןליצוראפשראך ,סוסיושל

פיתוחבאותשלהספרותיתבתיאוריהולראות

שלהלשוניתהתיאוריהשלקונסיסטנטי
סוסיו).

שלהמטאפיסיקהעלהערעור ,לכךמעבר
באותאתוגםהיידגראתגםמובילהנוכחות

תפיסתעלהערעורההעתק:עיקרוןלדחיית
מאחורישעומדהואמתמדתכנוכחותהיש

גםכמוללוגוס,הישביןההפרדהעלהערעור
ביניהם,התואמותשלהיחסעלהערעורמאחורי
ההעתקלעיקרוןהבסיסאתהמהווהשהוא

 .אותוומאפשר
מתבטאהמטאפיסיקהעלהיידגרשלהערעור
שהיאהפרה-סוקרטית,הישלתפיסתבשיבה

שלהמקורילמובןהשיבהבבסיסהמונחת
התואמותשלהיחסנשללזהמובןלפיהלוגוס.

ביניהם,הפרדההמניח-לישהלוגוסבין
זהותהמניח-אחדותעלזאתתחתומועמד
היאהלוגוסשלהמקורילמובןהשיבהביניהם.

הישהתרחשותעםהשירהזיהויאתשמאפשרת

תפיסתעלשהערעורלומראפשרלכןכאמת.

אפיוןבבסיסשעומדהואמתמדתכנוכחותהיש

כהיחשפות.השירה

ערעורשליוצאפועלהיאבאותשלהעמדהגם
שכאןהמכריעבהבדלאלאהמטאפיסיקה.

אינומתמדתכנוכחותהישתפיסתעלהערעור
זהלניתוקםאלאהלוגוסעםהישלזיהויגורם
קיומועלהערעור ,סטרוקטורליובמינוחמזה.
מאחורישעומדהואטרנסצנדנטימסומןשל

 ,למסומןמסמןביןהתואמותשלהיחספירוק
משקפתאינההיצירהליש.שפה;ספרותבין

כיוון(מסומן>מראשנתוןישפשוטבאופןעוד

 ,תמידנוכחתמהותכבעלעודנתפסאינושהיש
(מסמן>.יצירהבמילה;חד-ערכילייצוגהניתנת

ל"סימן".מ"מסמן"היצירההופכתזהבאופן
ואינההיששלהעתקאינהכסימן'היצירה,

ומנוכרתלישאינדיפרנטיתאלאליש,זהה
מורההיאשאליוהדברמזאת,ויתרה .ממנו

עצמה.בגבולותכלולאלאהישאינוכלל
הן-הסימןשלהסטרוקטורליהמושגלמעשה,

(באות>ספרותיטקסט(סוסיו),מילהבתור

אנטי-מושגהוא-(רדידה>פילוסופיוטקסט

לאלוגוס,עםלזיהויניתןשאינומטאפיסי
במובנוולאהמטאפיסיקהלושהעניקהבמובן

הואהאחרוןשמובנוכיווןזאת, .ההיידגריאני

תואמותשלאםבין-שהואיחסכלהשהיית
היבטויבין-(היידרג>זהותשלאו(מטאפיסיקה>

היש.לבין(לוגוס>האנושי

עלהערעורעקבההעתק,עיקרוןדחיית
לבאותוגםלהיידגרגםגורמתהמטאפיסיקה,

שאינההיצירה,שלאי-התלותאתלהדגיש
תלוייםשבולה,שמעבר"אחר"עלעודנסמכת
הופכתשניהםאצלומובנה.ערכהקיומה,

כאןה"מקור"אךל"מקור".מהעתקהיצירה

 (ו:

~ c::: 
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 ,היידגר . archeשלהמטאפיסיבמובנואינו
למודלשבכמקורהיששלהמודלאלבמקום

היש , physisבתורמשחק.כאירוע,היששל

מקורהמשמשמתמדתנוכחותשלמצעאינו

אלהפצעהביןמתמידמשחקאלאל:.זקים,
<הסתרה).ממנהנסיגהלבין(היחשפות>נוכחות

קיומוהנחתשלילתהוא"משחק"שלהמובן

בעתהנמצא"מרכז"איזשהומקור'איזשהושל
לפיכךלהם.ומעברה_:זקיםביסודאחתובעונה

באופןמקורעםהיצירהזיהויאתלהביןאין

לישמקורמהווהאינההיצירה"מטאפיסי".
(כנוכחותשהישמובןבאותו ) physis •<כ

היאהיצירהליצירה.מקורמהווהמתמדת>
מתרחששבוהאתרשהיאזהבמובן"מקור"

שהיאזהבמובןל"אדמה","שמים"ביןהמאבק

הישהיחשפותביןהמשחקשלהאירוע
להסתרתו.

גם"מקור".שלמעמדליצירהמקנהבאותגם
שלהאנטי-מטאפיסיבמובןהואה"מקור"אצלו

ההבדלנעוץגםזהבדמיוןאולםמשחק.
מחדשמגדירותשבוהשונההאופןהמכריע:

עליהוהאונטולוגיהההיידגריאניתהאונטולוגיה
הואללוגוס,הישביןהיחסאתבאותמתבסס

שלהם.הספרותיותהתיאוריותביןההבדלמקור
עלגרסללוהישביןהיחסאתמעמידהיידגר
-האנטי-אונטולוגיהאו-האונטולוגיהזהות.
מהישהלוגוסאתמנכרת differanceה-של

ל"סימן",הלוגוסאתהופכתשהיאזהבמובן
הבדלליש.יחסכלהשהייתהואהאחרוןשמובנו

שאצלשבעודהעובדהביסודשעומדהואזה
משחקהיא ,ס" ichtung "בתורהיצירה,היידגר

שאצלהרי ,)שי,אמיתיעולםהמייצראונטולוגי

משחקהיא"סמל",בתורהיצירה,באות

לפימלאכותי."עולם"המייצרסמיולוגי
לפי .עצמוהיששלמשחקהיאהיצירההיידגר'
שלהיעדר'שלמשחקהיאהיצירהבאות,
לכןישותיות.ומשוללימלאכותייםהבדלים

ממנו.ומנותקתלישאינדיפרנטיתהיצירה
(יש>עולםמייצרתאינהכ"מקור",היצירה,

(סימן>."עולם"אלא
תיאוריהמציעיםבאותוגםהיידגרשגםלמרות

אנטי-אונטולוגיהעלהנסמכתאנטי-מימטית

אתהופכיםששניהםולמרותמטאפיסית,

משחק,שלבמובןל"מקור"מהעתקהיצירה

עומדותההעתקלעיקרוןשלהםהחלופות
למעשהמציעיםשניהם .אנטיתטיבניגוד

ביןהיחסבדברלשאלהמנוגדיםפתרונות
עודנחשבתאינההיצירהבאםליש,היצירה

עיקרוןאתדוחההיידגרמטאפיסי:באופן

בעודליש,היצירהביןמזההשהואבכךההעתק

ביןמנתקשהואבכךזהעיקרוןדוחהבאות

לישהיצירהביןהיחסהיידגרלפיליש.היצירה

עומדהיחסבאותשלפיבעודזהות,עלעומד

ניכור.על

שמייחסיםלאי-התלותשונהמובןגםישלכן

תלויהאינההיצירההיידגר'לפיליצירה.שניהם
היאאונטולוגימשחקשבתורכיווןביש,

באות,לפיעצמו.הישאתהמייצרה"מקור"
משחקשבתורכיווןביש,תלויהאינההיצירה

שהואסימןהמייצר"מקור"היאסמיולוגי

באות,שבעבורלומראפשרליש.אינדיפרנטי

מהווהסימן'המייצרמשחקבתורהיצירה,

בבחינתעצמושהואחלופי'ל"עולם""מקור"
אלאהמטאפיסיבמובןלאכאןהעתקהעתק.
"שעתוק"שלהסטרוקטורליבמובן

) duplicate (, לא ,אמיתילאמשהושלכלומר

מקור.נעדרטבעי'

מהמקורניכורגלות,רקאינההיצירהאך

מתוכנוריקונוידיעלה"טבעי",הראשוני'
הקנייתגםאלאבמלאכותי'ומילויוה"מקורי"

"טבעףן"עצמו.למלאכותיטבעישלעיןמראית
שהיאעיןמראיתתתקבלשבובאופןהיצירה,

הדבריםשל"טבעי",אמיתי'העתקמהווה
שלהתיאוריהאתמקרי.אינוהיש,שלעצמם,

"אידיאולוגי".מקונטקסטלנתקאיןבאות
להקנותאינטרסהיהלבורגנותלטענתו'
"מיתוס",שלכסוגהריאליסטית,לספרות
אשלייתשבאמצעותכיווןאמיתיות,שלמעמד

הבורגניהחייםאורחשלהריאליסטיהייצוג

לערעורניתןבלתימעמדהבורגנותהקנתה
 21שלה.ולנורמותהעולםלתפיסת"טבע"של

ליש'היצירהביןהיחסגבילהאמורבכל
עיקרוןדחייתהואולבאותלהיידגרהמשותף
שלהמטאפיסיקהמדחייתהנובעתההעתק,
אלאהעתקאינההיצירהשניהםאצלהנוכחות.
הואה"מקור"שניהםאצלעצמו.ה"מקור"

שניהםאצלמשחק.שלהאנטי-מטאפיסיבמובן

ההבדלאךעולם.ש"עושה"משחקהיאהיצירה
אונטולוגימשחקזהוהיידגרשאצלהואהמכריע
זהובאותשאצלבעוד ,)שי(עולםהמייצר

מלאכותי"עולם"המייצרסמיולוגימשחק
מתוךהמתחזה,(סימן>,ישותיותומשולל

אם .יאמיתלעולם ',,גית"אידיאולומוטיווציה
היששלהעתקביצירהרואההמטאפיסיקה

עצמו'הישהתרחשותאתבהרואהוהיידגר

להעתקמתחזהרקהיצירהבאותשלפיהרי
ואינהממנומנוכרתהיאלמעשהאךהיש,של

ובניסוח .עימדשהואיחסבכלנתונה

הרואהלמטאפיסיקה,יגורכבי'יאנבאות
"לא-של<במובן"פיזיס"שלהעתקביצירה
מזההשהיידגרהרי ,)"שי""טבע",-סימן"

באותשלפיבעוד"פיזיס",עםהיצירהאת
 22"פסוודו-פיזיס".אלא"א-פיזיס"אינההיצירה

שאותוהמשחקלהגדרתבאשרהמכריעההבדל

-סמיולוגיאואונטולוגי-היצירהמשחקת
לגביגםאלאובאות,היידגרלגבירקלאנכון

שבאותבכלל'הסטרוקטורליוהשיחהיידגר
 •ביותר.הווירטואוזימנסחוהוא
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לא-טונותוחושותרעותחושות
והיסטריהקפיטליזם

מאואסמרקו

N אףיש .טראומטיפןבחדשותישכן

לקרואלאשעדיףשאומריםמי
זהבעצםואוליבכלל.עיתונים

לאלקרוא,רוציםאינםאנשיםמובנה:עניין
נשאלתרעות.חדשותולאכרתטוחדשות
ישהאםטובה"?"חדשההיאמה-השאלה
כזה?מושגבכלל
ב-שנתפרסםבמאמר ,שנוןדיהויקטר

Intemational Herald Tribune , 15ב-

ברקיה,חברתשבעבורטוענת , 2004ביוני

 onלהיות ,הסלולרחברותבפסגתהנמצאת
the top -,ענייןממשזה ,ממושךזמןבפסגה

כותבת:היאמשמח.לא

כברומיקרוסופטנייקכמושחברות"כפי

 ,ביותרגבוהבתפקודדיתמידלאיודעות,
יוצרהציפיות,אתמעלההדברשנה.אחרשנה
שוםלמתבונניםמספקלאוגםוטינה,קנאה
דרמה.

בעמדתהחברהאתלהעמידיכולזה ,לכךבנוסף
התגוננות."

עובדהזאתהאםפסיכולוגית?עובדהזאתהאם
כלכלית?
מרקס.קולהיהלכךייחסשחתהראשון

עלהקפיטליזםהשפעתעלעמדמרקסקול
מה"כלטוען:הוא ,-1844מבכתביואדם.בני

יכולשלךהכסף ,לעשותוגלמסושאינך
ללכתלשתות, ,לאכוליכולהוא .לעשותו
האמנות,אתלרכושיכולהואלהופעה. ,לרקוד

אתההיסטוריות,האנדרטאותאתהידע,את

יכולהואלנסוע,יכולהוא .הפוליטיהכוח
כללקנותיכולהוא .בשבילךזאתכללרכוש
כלשהינוהוא,אךהאמיתי.הכוחהואזאת,
 ,עצמואתליצוראלאאחררצוןלואיןזאת,

 .אליומשועבדהיתרכלכי ,עצמואת·לקנות
לפיכך ,ברשותיהמשרתגם ,ברשותיהאדוןאם

במשרת."צורךליאין
ל-לחופנועליך ,לךששייךמה"כל ] .... [

venal , שימושי ,כלומר." 

אתגםלכלולצריך ,יותרמרוויחהברקיהאם
איך-שלבמובןהחברהשלבתחשיביהרווחים

לעיניהרווחיםאתלהציגאיךלהרוויח,כדאי
אתגםלכלוליש ,רווישהשוקמשום .הציבור

רגיליםשיקוליםמלבד-הרווחשלהמשמעות
 .הקהלאלשמגיעמהמבחינת-והפסדרווrישל

שלךהרווחיםשלהמשמעותאתלשקולעליך
אתולתפוסהחברה,שלהפוליטיקהבתוך
זה.במערךהמרכיביםכאחדשלךהחיים

-גבריםגםאבלנשים,במיוחד-אנשיםיש
נגדסוציאליב"מרד"מסתפקיםשאינם

הנתפסיםחייםלחיותלהמשיךכדיהקפיטליזם.
"איוריצריכיםאלהאנשיםכממשיים,מבחינתם

] desire [ מאזקיימתזותופעהלשוק":שמחוץ
מקובליםשאינםאלה,ואנשיםומתמיד
"היסטרים".-לכינויבעברזכו ,במיוחד

שמטופלים-פרוידהבחיןמאודמוקדם

מסופקלאלאיורינזקקיםמסוימיםמטופלות
שאינובאיורימדוברהלאה.להמשיךכדיבחיים
היצע ,ומתןמשאשלהשוקבקטגורייתנכלל

וביקוש.

לקאןידיעלשכונתהכפי-היפה"*"הקצבית
אבלך;ידשיג.ברקיהשחולמתהדבראתהשיגה-

·:טליזם. .הו,שלהשיחאינוההיסטריתשלהשיח

ניטשהסוקרטס.עםתחילתולשוקמחוץהאידוי
של"הבעיהעלכתבכאשרכךעלעמד

היוונים-הזההמכוערביןהקשרמהסוקרטס":

שאינםמיאתשאלותששואל-יפיםהיו
העסוקיםהאנשיםלבין ,אותןלשמוערוצים

כמוזההרישאלות.שואליםואינםבענייניהם,
נעל?"זה"מה ,סנדלראתלשאול

לנו:אומרקינטיליאנוס
dictus eiron, agens imperitum ... Socrates 

et admiratorem aliorum tanquam 

lnst Orat, 9.2) ... sapientum ( 

התפקידאתשיחקכי(אירוני),אידוןלו"קראו

החוכמהעלשתההלדעת>(לאאיגנורמוסשל
שנחשבושאלוכךאחרים",שלהמשוערת

באמת.חכמיםהםהאםתהוחכמים,

ה-"~טופית"עמדתובגלללהורגהוצאסוקרטס
> atopos <, האשימולמקמה.שאי-אפשרעמדה

המקלקל ,> adikei <"אנטי-צדיקבהיותואותו
באליםלהאמיןלהםבגורמוהצעירים,את

 .> 24b,אפולוגיה,<אפלטוןהעיר"מאליאחרים
שלמים.ספריםנכתבוסוקרטסשלמותועל

וכי ,לעירביחס atoposשהיה-היאהעובדה
אתפתרלאזהאסכולה.יסדאפלטוןתלמידו
סוקרטס.שלחידתו
נכללשלאה~יוףיעלהחידההיאהזאתהחידה
תפסהההיסטריתהשוק.שלהרגילומתןבמשא

שבדיוקהיא,העובדהסוקרטס.שלמקומואת
ל-זכאיאחדשכלכךעלוורהולאבדיכדברי

לכל-טובה?חדשה-שלוהתהילהרגעי 15
-שלוהאידוירגעשהואבחייםרגעישאחד

" If it be now ... " ,5.2.21<המלטs <. זה
ההיסטרית.שלהשיעור
היועץשלהדו"חאתלקחתאפשרכדוגמה

התוכןמבחינתלא .מזוזמבי ,המשפטי
אלאהמשפטית,האמתמבחינתלא ,המשפטי
 eff ets de-אמת"של"התוצאותמבחינת
verite -שמקריניםכמומעשה.אחרישבאו

שלהאפקטיםומתוך ,ממוקדלאאלכסוניאור
מה.דברמתגלה ,להתכווןבלי ,האור

רגעלמשךסוקרטסהיהמזוזזאת,מבחינה
ההרגשה.איךאותולשאולצריךלא .אחד

שלהיפההקצביתחלוםאתלקרואמספיק
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איוריסוקרטס.שלהבעיהעללקרואאופרויד'
מקובלאינואבלטובה,חדשהבגדרחיברזה

למצואאפשרההסבראתטובות",כ"חדשות

האידויאתמקבלהאנושיהעדרלקאן:אצל
לכן' .עדריותועלשמאייםכמשהוכסכנה,

במינוןולהגישההאמתאתלמתןצריך
 •הומיאופטי.

שללמטופלתלקאןידיעלשניתןכינויהיפה:הקצבית*
להגישברצונהיכחלמהקצב,אשתהמטופלת,פרוי.ד

להשישמשוםזאתלעשותיכולהאינההיאאבלארוחה

מתגשם.שאינואיורימבטאהחלוםמעושן.סלמוןמעטרק

 Newב-חברפסיכואנליטיקאיהואמאראסמרקו
Lacanian School וב-GIEP -הקבוצה
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זהמצד
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.. ~ 

לויתןעמוס

אירועיםספרים,מוספים,

קצירהועלקיצהעל

הגדוליםהכשרונותאחדחיתהשמרנעמי

ארץשלבערוגההזאתהאדמהעלשצמחו

מבריקהומלחינהמשוררתהעובדת.ישראל

מע.טהנולדוכמוושירה,שירומנגינה,שמילים

עלהמעמיקיםהדבריםוהראיה,בנשיקה.

ידיעלמותהלמחרתכברשנכתבויצירתה

אריאלכמוכךכלשוניםמתחומיםאנשים

 ,אלברשטייןחוהרוזנבלום,דורון ,הירשפלד
מ'הארץ'קצרלקט(וזהוונוספים ,זהביעודד

באמצעלמות'עצובהרבהשצוטטהשירבלבד>.

לאומנותהאופייניתדוגמהאוליהואהתמוז'

הבתים:אחדהנההלשונית.ולגאונותההשירית

דווקאהתמוז;באמצעלמות"עצוב

צוחקדווקאהפריוכלבשפע;כשאפרסקים

 • 11נפלהידדקצירךועלקיצךועלבסל;

(יחזקאל"התמוז"לשיר:נבואייםמקורותשני

הראשון .)'טטז'(ישעיהו"הידד"ויד')יח'

תמוז,האלילאתהמבכותהנשיםבגנותנאמר

והקצירהקיץתבואותשעלמואבבגנותוהשני

אתהופכתשמרהבוזזים."הידד"נפלשלו
מצדוהיפוכו:דברועושהפיהםעלהמקורות

שלהאישיתבוסהלשיראותוהופכת ,אחד

לשיראותוהופכת ,שנימצדמותה>:(שיר

ההומור<באמצעותכךכלאופטימיישראלי

 ...בשפעכשהאפרסקים"דווקאשלה:הנפלא
המקראייםכשהמקורותבסל")צוחקהפריוכל

 .אותוומעצימיםברקענותרים

אפילוכיצדבעיני:אחתפליאהרקנותרה

עםלהתגווןשידעשלה,כמומקוריכישרון
הגשרהאקליפטוס;(מ"חורשתהזמנים

יושבבוזי;בן"יחזקאלועד ,, .•.הסירה

פנותאומוללעמודהיהיכוללא )" ..•בג'קוזי

פופ,כמוירודות>לגמרי<ולעיתיםחולפות

אלאותהשדחקווכדומה,מזרחיזמררוק,

השוליים?

בפונדקנפגשונתןשני

לאכברהזמירזךנתןשלהאחרוןשיריוספר
הוא ) 2004 ,המאוחד<הקיבוץיותרכאןגר

 ,ביותרהאלתרמניספרואוליאחדות,מבחינות
מאמריבשני ,זך ,כזכוריצא,נגדוהמשורר

אתחוללשבהם ,) 1966 (נודעיםביקורת

של-60הבשנותהעבריתבשירההמהפכה

שעברה.המאה

אפילו<לעיתיםוהייצוגיםהתכניםעולם

שלזהספרואתהמאכלסוהמשקל>הריתמוס

כךכלהאופייני"הפונדק"עולםהוא ,זך

אולםהדרמטיות.דמויותיושללעל ,לאלתרמן

 ,טרגישגבעליהןשורהאלתרמןשאצלבמקום
הנמכהקרובות,לעיתים ,עליהןשורהזךאצל

המשוררדמותשלכוללופרודית,אירונית

אחרים,כבמקומות ,כאןהמיוצגת ,עצמו

 •הספרשבשםהזמירבדמות
ייתכןראשוןבמבטכי ,זךכותבלספרבהקדמה

השירים 53כלביןקשרלמצואיתקשהשהקורא

מבקשיםאינםאףלעיתיםאשר ,השירובדלי

ההגיוניהקשר,מהו"ואכןעצמם:בפנילעמוד
הכותב,משפחתגלותביןהאסוציאטיביואפילו

פריסאית,במסעדהכליםהמדיחמונגוליבין

אליאסעםלונדוניתבמסעדהבוקרארוחתבין

תעשייןעםחוליןשיחתלבין ...קאנטי
 .שואלהוא ,, ?דוידוףהנודעגאריםהסי

מקבליםאלהשקטעיםהיא ,בהמשךוהתשובה,

אוכחלקים,לאחורבמבטמשמעותםאת

הקדמהבאותהלנומספרזךהשלם.שלרסיסים
 19-18 (אחתיממהבמשךנכתבזהספרכי

כאשרנפריס,במלוןחולהשכבבה ) 2002ביוני

"פרצווספיחיהם,הזיכרונותרסיסיהשירים,כל

האיששלהקודחבמוחוהנשייהמתהוםועלו

הואאףהתקשהתחילהחוליו".במיטתהמוטל
בקריאהאולםומשמעותם,פשרםאתלהבין
מתחתשיצאמהכי ,בדיעבד ,לוהובררחוזרת

 ,שלוהאישיתדווקאלאוהגלות,"ספרהואידו
 .) 8<עמ'זמנו"שלזובעיקראםכי

מציגיםוהשיריםהרחבבנהבמוגלותזוהי
קטלוגאוניברסליים,ייצוגיםטיפוסיים,מצבים

הליריתבחוויהבהכרחלאשכוחםאירועיםשל
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עלולאותהשיחפש(ומימעביריםשהם

שאפשרמהשלסמליבייצוגאלאלהתאכזב>,

קשורשזך ,האירופיהאתמולעולםלכנותו
 .כךכלרביםבנימיםאליו
 : 4מס'שירלמשלהנה

השיירהעלניתךסוחףגשם

והאםהאבהנה

האיבריםקרועהדודובןהדודיםושלושת

בברזילעקבותיושאבדוהצעיר~וזה

לאוסטרליהשהגיעווהדודות

שנחאיחתחתידרך

 .טובהבשיבהנפטרוושם

משפחתי~סיפור

ומלחמהרבהמהומהשלקטןעלם

פרטייםקמטיםמוליד

מעצמו.העולםנסשבהבמאה

שלהכללהאלא ,קונקרטישירזהשאיןברור

גם(הכוללוהגלותהנדודיםהפליטות,מוטיב

ומשפחתו).הכותבשלהאישיתהגלותאת

שלקטלוגהואכולוהספרכילומראףאפשר

תשכח("אלהפרידהמוטיבכאלה:מוטיבים

לנעולתשכחאלצאתך;לפניהחלוןאתלסגור

זריםביןהנואשתהאהבהמוטיבהדלת">:את
מאמצינמשכועגולה;לאשעהלשש("ברבע

הפוליטיהגולהמוטיבהזרים">:שנישלהחיזור

 ,טרומפלדורכמולאומי;גיבורשהוא("אפשר
אתגםהמזכירדין")אוסאלחגווארהצ'ה

הגולההמשוררמוטיבבמוקטעה:ערפאת
מוטיבאדונים>:מנדלשטאם>, ,צלאן(ברכט,

מוטיבהיין:כוסית ,המלוןבתיהקפה,בתי

 )" ...מליןאתהמהעל ,("סליךהמנודההיוצר
-ןב"(לאדןבןגםוכן ,ופאונווטושגםובהם

מוטיביםועוד :>" ...המדברמןמודעילאדן,
קישוט,דוןשלמודרניבלבושמסורתיים

הרומנטיהאביר ,ישו ,האובדהבןאודיסיאוס,

שללשווא;שהיוחיים("עללויכטןדןפרן

מלחמהמצאולאלקרב;שנועדהאביר
 .ועוד )" ...ראויה

כלאתלכלולניסיוןיש ,בספר 49בשיר

שלמדברהשירולסכמם.השוניםהמוטיבים

כלשל"הבנאי"על ,הנצחי"הקדר"על
זמיר")משורר("כל"המשורר"עלהזמנים,

אדם""כלמעיןבגופו"חי"האדםועל

כולם:בשבחיהשיר,פוצחבהמשךאוניברסלי.

כולם/אתאפואנשבחהבה

דומה/יורדיאויםיורדי

חילםאתלעולםשנתנו

חינם/בשנאתאובאהבה

חלומםאתעמנושחלקו

עולםעולמנואתועשו

 ...מהזמןבולחיותשניתן

הלאה).<וכן

בחריזה<אפילוזהבשירלשמועשלאקשה

שלהפונדק"העולם"שבחיאתובמקצב>
בשיראוהרוחות""פונדקבמחזהאלתרמן
למשל:נוכחים'),'שירי(מתוךהישן''הפונדק

מבוערת:אחמולאלאמרכךולבסוף

עולםשלסיפוריוגיבורייושביםבי

בעראשרהסוחר Iהנודדהנזיר

 .ושללםהליסטיםהאחיםהקדימו

הצעירהואשתוהזקן;הבורגן

בזירה.הלודרהכהן;הרוכל/

 .חותםעלהכתבפתשגן;עםהפרש

 ...הנרדםורדפוומנגד;-הנרדף

 ,) 261עמ'היונה''עיר(ונו',

אלמפרטאלתרמןעלהמסותבספרמירוןדן
תפיסתכיזה,שירעלשםמעיר ) 1981 (עיקר

לתפיסתבוקרובהאלתרמןשלהעולם

האנושיהמיןאתהמפצלתהקלאסית,המציאות

וכיומקצועות,טיפוסיםשלקבועותלמחלקות
שלמקטלוגמורכבהאלתרמניהתמטיהעולם
המופיעותפרסונאיי"),("דרמטיסדמויות

וכןהפונדקית,העלמה,(האב,קבעבתפקידי

אלגוריכמומחזהשלשונותבווריאציותהלאה>
- ,) 54עמ'(שם,

הספר"ב"פתחמנהלשהואבוויכוחועוד:זאת
טעותזוחיתהכי ,מירוןאומר ,זךנתןעם

לשפוט-60הבשנותאלתרמןמבקרישלמצדם

ולהגיעהחוויה""פואטיקתפיעלאותו

חיתהזושלאמכיוון-,שהגיעולמסקנות

(לאשירתואתאלתרמןכתבשבההפואטיקה

"שמחתאתשלאובוודאיבחוץ""כוכביםאת

אלא,מצרים"),מכות"שיריואתעניים"

נביאו-מגדירשהואפואטיקהפיעל ,כאמור

קלאסית.
 ,הנוכחיספרואתובוודאי ,זךאתשגםדומה
מהחרףהחוויה","פואטיקתלפילשפוטאין

שנכתבושיריםעלבהקדמהלנומספרשהוא

אלהאיןנפריס,מלוןבביתיממהבמהלך

ייצוגים,מעיןאלאדווקא,חווייתייםשירים

פריטיםשלקולאז'ומופשטים,מוכללים

שכןמהמצטברת.עוצמההיוצריםסמליים,

שובהמרסקתהאירוניה(אלמלאלרגשעשוי

פהגרלאככרהזמירהמכלול:הואושוב>
מהחיים?)<מהשירה?פרידהשלספרהואיותר

אל ,כביכולבחירה,מתוךשיבה,שלוספר

האירופית.המכורהאלאוהגלות,

הוא ,לטעמי ,אשר ,בספרהיפיםהשיריםאחד

ממרביתבשונהצרוף,חווייתילירישירגם

 : 33מס'שירהואהאחרים,השירים

הלחם/אתאופההאופה

מדהימהבמיומנותהבצקאתמגלגל

לתנוראותומטילשהואלפני

הראווה.בחלון

גחליםמעטעודאוסיףאוליכבה.כרבתנורי

 1העשןאתבשרלהריחכדי

הזמןשלהפריךניחוחואת

הלקוחותעםשיבוא

לחם.ופתעיתוניםשלשחריתלסעודת

 (ו:

~ -== 
~1 ~ 

שזךאירופינוףהואהנוףרבים,בשיריםכמו

בעיקרשמכמידמהאבל ,אליוקשורכךכל

כבה"כבר"תנוריהאמירההיאהלב,את

~ ?t;:t ~~ 
' ' ~ _) 
1 j ןJ 

נ .,~
 \, \~זךנתן~

א t' ~ב.~הזימר - ~יותר//פה ;

~~-
לומר:כבאהבספר>שוניםבהקשרים<המופיעה

נותרולא ,נסתיימוהיצירתיים>(לפחותחיי

הזמן",שלהפריך"ניחוחואת"להריח"אלאלי
שעבר.

כובד-שלפרשנותלהעניקמכווןניסיוןיש

אלאשנשתתק.לזמיראושכבה",ל"תנורראש

העולההפרשנותתמידזואםבטוחשאיני

הספרשבפתחבדבריםעצמם.מהשיריםישירות

גם ,לחמולהעולםחדל"מאזכי ,אומרהוא

בציטוטמסייםוהואעוד",פהגרלאהזמיר

הכוחאל<העולם>שפנה"כיווןברוך:מחרמן
אלםהואוהאלםהאלם,שולט ...הרצחואל

שבפתחבדבריםהרצינותלעומתהרצח",

כאןגרלאכבר'הזמירעצמוהשיר ,הספר

הוא ,הספרקרוישמועל ) 45מס'(שיריותר'

פרודי:אירונישיר

העוזרת.אמרהנעלם/הזמיר

האלה/הזרעוניםבטחזה
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מזרעונים,רקלחיותיכולמי

הבית.עקרתאמרה

 1זמירשוםפהראיתילאאני

נראה,הואאידיודעלאאפילואני

 ...המכתביםנושאאמר

 ,הזקן-שוניםדובריםמעליםהשירבהמשך
את-ואחריםהיפההסטודנטיתהשכנה,

הערותומעירים ,לזמיר ,לואירעמההשערתם

חשבונו:עלשונות

יפה,כךכלשרלאבכללהואהאחרוןבזמן

 .המבקראמר

בבית,זמיריםצריךבכללמי

 .הדודאמר Iרדיוישמהכשביל

שאריםללאשארות

חותם:המשפחהואבי

מאודיפהנסתדראנחנו

זמירים,בליגם

המשפחה.אביסיכם

 ,שכךומכיוון ,לזמירעודזקוקים~יבםאדםבני
הואאבל ,לומסתלקאומשתתקהזמירגם

"האנשים(כמו"ביבבה"לאזאתעושה

אלאבספר),הנזכריםאליוט,שלהנבובים"

עדמענייןשלו.חשבונועלגםקריצה,במעין
האחרוןבספרוהמבדחתהסיטואציהשונהכמה

הארוךבשירוהטרגיתהסיטואציהמן ,זךשל

שםשונים.שיריםבספרוהזמיר'על'השיר

לשמועדוויערשעלהשוכב ,סיןמלךמבקש

בהיותוזה,אבל ,הזמירקולאתאחתפעםעוד

(שם,לנגןעודגלמסואינו ,מלאכותיזמיר

אבל ,יאמיתאוליהזמיר ,כאןואילו .) 109עמ'

וללעגלשנינהנושאמשמשוהואדורשלואין

קהלו.של

מגלההואדינוגזראתלשנותשוקלכשקראון
ומשאינובולפגועמנסהבנומתה.כברכי

לארמונוחשקראוןעצמו.אתהורגמצליח,
לחייה].קץשמהארודיקהשאשתוומגלה
מערערתגונהאנטיכי ,באטלראומרתבספרה

אביה,אדיפוסשלבשמוהקשורההמסורתעל
אדיפוס,ירושתשלבגורלהיעלהמהותוהה
להשהקנתההיציבותלהתאבדכאשר

 ?הסטרוקטורליסטיתהפסיכואנליזה

בעיניאלהעמדותאיבדופרשנותהלפי

ביןמבלבלתהיא,שהרילכידותןאתגונהאנטי

כפיכ"אם",לאגםומתגלהל"אב","אח"
השם(אתשמהשלמהאטימולוגיהשעולה

 gone [כאנטי-הולדהמפרשתהיאאנטי-גונה
אנטיגונהשלהטרגיגורלהאתביוונית]),הולדה

א'נתןביןבפונדקהפגישהלסיום:הערה

לשעההיא ,זוברשימההצבענועליהז'לנתן

דרכיהםהצטלבושבהפגישה ,בלבדקלה

של"דרכוממשיכההפונדקמןכילרגע.

מירוןדן(וראההלאומית"השירהאלאלתרמן

 ,זךשלדרכוואילו ,היונה""עירשלשם>
גלותאלזהבספראותומוליכהכמוכמדומה,

והשירה.המשוררים

ספרואתהחותםבשירקרעים',דבר:ב'אחרית

"ואתהכולה:ההצגהעלהמסךיורדכמו ,זךשל

לחזור /,שכמותךלחשן , i:I ~~ /מתמהמה,עוד
<עמ'יחזור"שלאבעולם;שהיה;הטקסט/על
85 (, 

שאיןלקוות,רקיכוליםושירתוזךנתןאוהבי

בכוחווכיולשירה,לעולםעורףהפנייתזו

רביםשיריםעודלברואזהשירהאשףשל

קוראיהם.אתשיקסימו

לגלותתקרבו,לאבשרושארכלאל"איש

לאאמךוערוותאביךערוותיהוה;אניערווה,

לאאמךבתאואנידבתאחותךערוות ...תגלה

יח)(ויקרא " ...תגלה

מייסוריהאחתספרותיתנפשלגאולכדי

באטלרג'ודיתיוצאתסופוקלס>של<אנטיגונה
רסלינג,(הוצאתאנטיגונהטענתבספרה

מיריד"רמדעי:ייעוץרז:דפנהמאנגלית:

היחסיםמערךאתלקעקע ) 2004רוזמרין
בתרגוםנקראיםהםשארות"("יחסיהמשפחתי

האנושותרובשללעברית> kinshipשל
בספרהגישתהגםחיתהזו"הסטרייטית",

 ) 2001(רסלינג,ביקורתיכאופןקווירהקודם

 ,הומראשה, ,גבר-מגדרית"זהותכיטענהשם
אלאאינה-טרנסווסטיטאודואג ,לסבי

בספרלבחירה",הנתונהנורמטיביתפרקטיקה
הגנטיתהמשוכהמעלקלדילוגתוך ,הנוכחי

 ,כללבעיהכאןאיןכאילוקרובים,נישואישל
עריות,גילוישלחטאנועלתיגרקוראתהיא
תסביךעלהאב,חוקעל ,הסמליהחוקעל

המקובל.המשפחהמבנהועלאדיפוס
"צורותאתהיסודעדלהרוסהיאמטרתה

אםלשאול"ישההטרוסקסואלית:השארות"
צורותשללמיסודןגויסלאהעריותעלחטאנו

היחידותבבחינתמסוימותשארות

וביהמניהומשיבהשואלתהיאהאפשריות?"

פסיכואנליטיקאיםשלהתנגדותםכיבאומרה
חסרתשמרנותהיאחד-מיניים>(לנישואים

במשפחהשיגדלושילדיםטוענים"הםבסיס:
שלהאימננטילאיומהייחשפוהומוסקסואלית

 ,"אם"הקרוי ,נתוןמבנהאיזהכאילוהפסיכוזה.
סכרמהווההסמליבמישורהממוסד ,"בא"
הממשי",שלהתהוםמפניהמגןהכרחינפשי
שהדברההתנגדותואתעריותמגילויהאימהאת

מיחסיםלרתיעהמשווההיא ,מעורר
שבהןחיים,"צורותולסבייםהומוסקסואליים

משפחהשלבהקמתהנכשלהאדיפליהמנדט

 ,) 86<עמ'נורמטיבית"

היאסופוקלס,שלהטרגדיהגיבורתמאניטגונה,

המבנהאתשתאתגרקריאהלחלץמבקשת
 .כולו(האדיפלי>

שלבתוחיתהאנטיגונההטרגדיה:[תמצית

 ,תנאימלך ,קראוןעליהאסרכאשראדיפוס.
אתהפרהפוליניקס,אחיהגווייתאתלקבור

להגנתההקבורה.טקסיאתוביצעההוראותיו

,אולםיותרהגבוההאליםלצונשמעהכיטענה
 ,הימוןשלגםביניהןשונות,הפצרותחרף
מחליטגונה,לאנטיהמאורס ,קראוןשלבנו

במערה.חייםאותהולקבורלהענישהקראון
בנפשה.ידושולחתמקדימהאנטיגונה

i 1ו.-n Wod ...... 
nי-יםיייnיrב ..,...,..,

שנגדוהעריות,עלמחטאנוכנגזררואההיא

מתקוממת.היא

מסקנותשתיבתוקףלשלולאופןבכללהחשוב
אנטיגונה:שלמהטרגדיהלהסיקשניתןאחרות
גונהאנטישללקביעתהלהתנגד ,אחדמצד

גורלבבחינתהםילדיםללדתבלישחייםעצמה
חטאנושהסרתלמסקנהלהתנגדשנימצדטרגי.
חופשיתאהבהשללפריחתהתביאהעריותעל
 ,) 34<עמ'מקוםבכל

ביטחונהאתבאטלרשואבתמהיכןברורזהאין
וסאבוורבו(פרואלהעיקריםשנישביטול

באופןהחברהפניאתישנהלאהעריות>על
אתיסכןאףואולי ,כלללשעראפשרשאי

היאשגם ,אחרבמקוםנראה,קיומה.המשך

מעטומסייגתבתוצאותלגמריבטוחהאינה
העריותאתלהתיראינה"כוונתידבריה:את

שארותשלצורותאלולשאולאלא ,מכבליהן
מחטאנוהנגזרככורחמחייבותהןנורמטיבית

 ,) 41<עמ'הזה"

לערערהואספרהשלהעיקריהדחףזאתובכל
המשפחההקיימות,השארותצורותעל
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הביולוגית:וההתרבותההטרוסקסואלית
התיאוריהשלהאנטיגונית"הרוויזיה

שאלהבסימןלהעמידעשויההפסיכואנליטית,
מקנההעריותעלשחטאנוההנחהאת

המעמידהלשארותונורמליותלגיטימציה
המשפחהואתהביולוגיתההתרבותאתבמרכז

ובהמשך: ,) 82<עמ'ההטרוסקסואלית"

אחרת,למיניותמגיעהאינהאמנם"אניטגונה

תיגרקוראתהיאאבלהטרוסקסואלית,שאינה
לעשותסירובהבעצםההטרוסקסואליותעל

הימון'בשבילבחייםלהישארעליה,המוטלאת
 ,) 93<עמ'ולרעיה"לאםלהיותובסירובה

מתמשךויכוחבאטלרמנהלתהספרלאורך
במגמההזהחטאנומהותעללקאןועםהגלעם

חוק-אוטבעחוקהואכיהטענהאתלסתור
שלבדמותהראההגלתרבותי-אוניברסלי.סף

המשפחתיתהספירהביןהגבולאתאניטגונה
אדםשלמעברוהפוליטית-מדינית.לספירה

לחוקלכפיפותהמשפחהלחוקמכפיפות
סובייקטלכינוןלדעתוחיוניהחברתי-מדיני'

תבוניים.ולחייםמוסרילשיפוטהמסוגלבוגר,

אחיהאתלקבוראניטגונהשלהתעקשותה
אתלדעתו'חרצה,הזה,הסדראתולהפר

דגםגונהבאנטי'רואה'לעומתובאטלרגורלה.
חורגת,סובייקטיביותכינוןעלמאבקשל

עולמה.אתהמגדיריםלחוקיםנעניתשאינה
עמדתעלחולקתהיאדומהבאופן

לקאןשלפרשנותוועלבכללהפסיכואנליזה
אומר'שלקאןבמקוםבפרט.הסמלי")("החוק

אתעליהמקבלתאינהשאנטיגונהבגללכי

להאיןוהאישי'החברתיהחוקשלההיררכיה
אומרתלמות>:חייבת(והיאבחברהמקום

הכרוךנמנעבלתיסיכוןהואשמותהבאטלר
החברה.חוקינגדביציאה

דברבאחריתמפורשותאומרתרוזמריןמירי

המטרותאחתכישמעבר")מהאל("אנטיגונה,

פירוקהיאבספרה,באטלרשלהמרכזיות
השארותיחסיאתהמזהההמחשבתית,התשתית

ואתהמודרנית,הגרעיניתהמשפחהמבנהעם

הטרוסקסואלי'מערךעםהגרעיניתהמשפחה
אתמחייבגבר;אשההבין-מיניההבדלשבו

השילושואתאב/אםהמשפחתיותהפונקציות

האדיפלי'הקונפליקטבלבהעומדאם-אב-ילד'
(עמיוהגבריתהנשיתהזהותמתגבשתשבו
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האופקאתלפתוחמבקשתבאטלרלדבריה,
אנושית.גנותהתאושלצורותועודלעוד

שלמשבצתלהיותשחייבתההנחהלטענתה,
מבנהמבטאתאינה"אב"שלומשבצת"אם"

"היאחיונית.פסיכולוגיתחוקיותאוהכרחי
שללסקאלהמחויבתשאינהלמשפחהחותרת

שבטלוהשארות .ואבהי;אימהיגברי;נשי'
עםמשפחהלדוגמה,מאפשרת,לייסדמבקשת

המהווהדברבפעילותןשאיןאמהות,שתי

עללחשובאפשראבהית.לפונקציהתחליף
משפחההורים,וחצאיהוריםכמהשלמשפחה

אחריותשלקשרביניהםשקשרוחבריםשל
 ,) 111<עמ'לאחר"ודאגה

*** 
אואותו"ניצול"המגדירים(ישכסובייקט

כפיהמשותף"הקיבוצי"החינוךשל"נפגע")
של-30הבשנותהשומר-הצעירבקיבוצישנהג

בסרטהייתישכברלינדמהשעברה,המאה
משבצתחיתהלאההואבחינוךהזה.(האימה>

וצורתבכלל,"משפחה"או"אב" ,"םא"של
"הקבוצה"חיתההיחידההמוכרתהשארות

רדיקליותפמיניסטיותאםספקו"החברים",

בישראל'ותלמידותיהבאטלרכוללהיום,
השארותצורותאולם .משהוזהעליודעות

שארללא(שארותמציעותשהןהאלטרנטיביות
דומותבעצם)שארים,ללאשארותאובשר'
הקולקטיביתבמסגרתכברשנוסהלמהמאוד
ההיא.

בלבד'שלילהכולוהיהזהשבסיוןאומראיני
דומההיום.עדנושאאניצלקותיואתאבל

מסורתיותשארותלצורותכבודשהעדר
שרירותית,התניהפריהואשהכולוהמחשבה

להמיטעלוליםיד'במחילשנותושניתןומכאן
נוראים.אסונות

הידיים,לכפותהמצחביןמנשבתרוח

מעל,לעיתים

השחי,ביתדרךמתערבלתולפרקים

 .כנפייםליהיוכאילו

ממני,חזקההתנועה

מרכזליהיש

בכלל?

 (ן:

~ c::: 

~1 ~ 

K פדחK ופק

שיר•ם

שירים-אופקאפרת

הציירמנוער'ידידישלבתםאופק,אפרת

בתחיתהרעייתו'ותלמהז"לאופקאברהם
בנפשה.ידכששלחהבלבדשניםוארבעעשרים
משפחתהעםעברההמפרץ'עיןבקיבוץנולדה

ובביתהניסויי'הספרבביתלמדהלירושלים,
ע"שלמוסיקההאקדמיהשלידהתיכוןהספר
צבאיתבלהקהשירתהצד'בחלילניגנהרוביך'
בטכניון.אווירונאוטיקהלימודיוהחלה
 ,-1986במותהלאחרשניםעשרהשמונה

שיריםספרהמשפחה,בהוצאתאמה,הוציאה

הכולל ) 2004שירים,אופק<אפרתמעיזבונה

ידיה.מעשהנפלאותניירמגזרותגם

הכשרונותעלמעידהזהגשוהמרהיפההספר
החייםבקורותכברהמרומזיםהגדולים

ב~בה.שנקטפההצעירה,הנפששלהקצרצרים

קובצוכילמדאניהספרדששעלהדבריםמן
מהשש-עשרה,מגילהחלשכתבהשיריםבו

אחדהנהיותר.עודגדולההתפעלותשמעורר
לתתמתבקשהייתיאםכותרת.ללאשירמהם,

שהואמכיוון"כנפיים"מכתיורהייתישםלו

לצמיחתם.כזהגירוימעיןמתאר

נפשילעולםהצצההמאפשראחר'ושיר
דבר'למביניקצת,לרמוזעשוישאולימורכב,

הוא ,בעיניהמיוסרת.נפשההתמודדהמהעם

המצאותבעלרענן'מעניין'טוב,שירפשוט
שנונה,עצמיתוהסתכלותמקוריותלשוניות
ומעמיקה.חריפההומור'מלאת

הכבישיםלימשעממים

הדלתותלימשעממות

העקביםעםהסנדלים

 .השמלות

הכוכביםלימעניינים

 ,העננים

 .הרחוקיםדווקא

"האני"לימשעמם

פשפשיםמלא

פרעושים

מזיקים.

פליט.ישממול, ,במכולת

המדרגות.אתלרדתכוחליאין

טעוניםלעיתיםנפלאים,רביםשיריםבספר

בוגרת,תמידההתבוננותאבלעריכה,עדיין

מכתמית,כתיבהכוללמבריקה.מיוחדת,

אני;גםמנעול'הואאדם("כלאפיגרמטית
אחר"),במנעולתקועשליהמפתחאבל

דמותשהוא"בודדו"למשלמילוליות,והמצאות
חבלשלם.שיריםמחזורשלגיבורבודד'אדם
 •ואבריך.על
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יעקביצחקבןאלברט

רומיסול

qtt חלת ...;ה~iJ .שק 1~מס;ף~.jהזן~fQ ~ה. 
iJ ת. 1 ז~~ן~עלק,ןהQ .יועדןב;אף~. 

 . iJ ~~~ a 1~יהדעיםק;סרים
ס;ל,

 ,י~

,;. 
 .ה~~~ a ;ל~pז iJת. 1לןמ ם~~ ry-מ;~יבק~יעת

;נ:וי! qtt .ה; 1א p:לא ה:~~ס;ף
השני.אדם:פמעט.רזה:פלה

T T TT - : • TT -•• • 

ס;ל,

 ,~י
,;. 

רצ;נה,לפילאמתחתנתהיארע?! 1עשינ
0 T -• •: •: - : • • : : T 

 .ע~~יךס ryךך;ח~קריע~ר;ת
 :י~~ 1ג ב;~-- ן~:ם 1נכ~לעל

ס;ל,

 ,י~

,;. 
 .י~~~ש.~~~ע;דל;ן. ttע.ץס 1לעלדר ע~;פ:

iJ ד; ,~י ,ס;ל :ר 1זמ,ז:ו;עת• q .ןה~

ןה. fזןjל;ה qttל;ן.ך;עיףן;~ה~~ןה

רגלחולניתנועת

ל~ז;~יםז;ךקת~ע,ןהר iJ ~ f ז~ך~~
 .םיק~~~ piJ?ג 1ז [iסך~ל.~י 7ה; ... םי~~~ iJ~ת
~ Q ת;רז;ך~ים~ףיםךים. 1~גנןים 1~רס. 1לסל~iJ ~~;ר . 
~ q ה;:p דשעל~,זןחיתדק;:ה. 1פע;ד~~iJ ~ f .ור~iJ ל. 1,ק

 .ל 1בעגה:פ"ל 1לנ;סמת nהזאתהמפההשדים.הצלחת
 •:- T •:•:- ד-- •••--ד:-

ר+ iJ ~ fעלד~לים 1 ה~~~ק 1עסת. 1~~יא~~ידת
 םי~~~ iJ~תא;דליםדק;ה 1~ר tךים?! q ~~?ןםן~ן
-ש;~הלאך;רם 1ש .ה~ 1 נ~~;ן 1מ iJ~ךסבעל
ס~יtק~ים.ס~ים iJךק;~ית iJ;ה 1ל~ג ר~.ע~ל. 1ג 7 ~ע;ד

iJ נ~i1 .חידתת 1נכךב ה~~~ה~iJ י~קיןיםt~ .. .ךה
qiJ ב. 1:שב 1של;רqtt ;ה~~~ת ,ה tt ~ ? 

אחת."שנהצעד":פלע;נה:האהבה
-- T T --TT ד-:-ד

האשפהסילוק

n ;_ךרiJ ן 1~ג• :p ;מf/j ~ ק;ת. ~? 1ל~דעם
 .םי~~;פ:זןjלקי~~י~הק. 1~ל

t ל 1ךק~iJ ת;ל;ד~~לק~י;ת~לנ;ןע,לא, 
:p ריf/j לאקטר:~ע;ררjר;~יםזן... 

~tקית-י;ן 9 ~~לי ה,~ .ה,~ ttסק 1~לל~~ין 1 ז~~ע;~ים
ע~~ית.~~להם 1שנ;ק~הלאחיאס~~ז:וית ה:~ד~;ז~~~

 .ת~ ryא;זןjחיאמ; p:~ך~יתחיאא;ס f iJ~ת;ר

 ת~~~ל.~הב"~יר :ת.ל~;שעצמה.צבטה
;בןה.~קט iJ~ת .ם.יךד;;iז'ז;ךקים. " iף? 1ג [iת i;ל~ד~ן
~זןjהס:הלאד~ית. 1~;בןהח.לקךה. ..ל~רק!
ךריס~י ן~~ב;ן Qמ; p:חל;~ים?! iJ~~רד
 ,זרלכ;כבת 1התע;ררהיא:האהבהזה!~כה

 T ,ה:~קל~ iJ ~ק: 7ry •מ;ת, i ~ ryש,~ה~לי~ה

הפנימי.סת 1והאשפהאנרג~זה,של:פמ~ז;ת

 .ט~~~נכ~ק 9~דח ה~~ ttס~ל~ת ' dק,•זל~:פ n .~ל ...דצ;ן ~~-
 . דס.:~ם ryאן f-~ןט 1ןל p::ש .. ה,~ ttסק 1~לע,ת 7י t1קנסל

ברז

ק~ח.~יןסןזp~ז;ת.~קירי

ברז!זה-יה 1ראמבחינהחסידים,
:-• • • : • T : T :• :•:• 

iJ ךלחר 1סשע. 1~ב~קן
קץ.ע.ן. wדח ר~~~ f/j~ף fiJעל
מזיעים.עצבניםשנים.א;צד

-: -• -: T • :• • 

ש;תים.להרגענכדי ...נמים 1זעשר;ת
-: T • :•• : ••ז -• 

 .ק~מ;ןא;ך;ש~~עםריס
ס. 1~טי;ת ryלןצ;ן .ח~~~

:p ;ךסח.ם 1~ק 1ק- א~; י~~~מ~

 .לימ;ן .ת;ר~~~עםע;ד,ןד;קס.
 .ף:ז?ם Qק;;חב.א 1הר fם 1~ש
ארנב.מים,בת;כ;::פ;בע.ל;יש

•• -: -• -: T 

ח.ן- .ע~~ iJדור~~יע:פל iJף. 9 ~ך~ה iJה 7ע; ת:~
 . ן~~ס,;ץ~ם .ם:~~ ד~,ע~ןה. 1~רע,ן~ה iJח.ן!

ש;נ:וים.~~ךז

tt סרf רים.ס;ר~

עדבבבאר-שבע.רג ,-1993מבישראלברוסיה.נולד •יעקביצחקבןאלברט
 .אורלראותעומדהרביעישיריוספרהמיוח.דבחינוךמורהכיום Iבנייןכפועל
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--- ~============-·-==-=--=--=-=-

קרניים
מלמריצחק

 (ו:

~ 
c::: 

~1 ~ 

החצרבקרןפנההואהים.בשפתמשיטוטיוערבעםחזרקי 1

כשהבחיןהמפתחאתשלףוכברהתגורר'בההפנימית

העציצים.בהשקייתהעוסקתנשיתבדמותמעליובמרפסת •••
הדמות,באוויר.דמיוניתידכףללחיצתידואתהושיטיקי

עדייןאוחזת

דנה,אני-יקימאוד,נעיםהיי,-(יד:לחיצתהחזירהבמשפך,
תעלה?)

עסוקהחיתהדנהבעודהאורחיםשבחדרהספרייהאתסרקיקי

עלמהםוהסיקסוציאליתעבודהבנושאספריםמצאהואבמטבח.

עםמינרלייםמיםוהגישהנכנסהדנההבית.בעלתשלעיסוקה

פזורותשהיוהכריותעלהתיישבוהםגבוהות.בכוסותוקרחנענע

נראה(-הואהבית:בעלעלנתוניםוהחליפוזו,מולזההרצפה,על

בגללשלוהרשיוןאתשאידבילדיםרופאשהיהשמעתיישר'לאלי
הטוב,מןמשהוישאדםבןשבכלמאמינהאני-אלימותאיזו

עלדיברוהםהגינה).אתכאןלהשקותבאשהואעודבהת'שמע,

מכיראתהמאיפה-בהםמאמיןלא-(סוציאלים:עובדים

זמרת).-סופר-(ושאיפות:תוכניותעלנפש).פגועאני-אותם?

הואהיום!)לא-חומר?לעשןלףבא-(בסירגיה:סיגריההדליקו

ממנה.יצא

לאחרת,אחתפרחיםמחנותהלךיקידיי","ולנסייןהיהלמחרת

לוישאםאותושאלומקוםבכלאבלכשליח.שירותיואתמציע

החופשי-חודשיבכרטיסכשנפנףבאלכסוןעליווהסתכלורכב,

משלוח.לומסרואחתבחנותרקבאוטובוס.

אתליקישפתחההאשהסנטר'דביזנגוףהמגוריםלבנייןהגיעהוא

יקיל"טיפ".כסףאחרלחפשוהלכהלהתיישב,לוהורתההדלת

היקריםמהאורגינלים'יותרלבותשומתאתשלכדומהסביבו'התבונן

שהיוגדולות,קרנייםזוגהיההשקטה,הג'זומוזיקתהקירותשעל
שקיימותכלשהובספרקראכיהדעתבהיסחחשביקיבפינה.מונחות

מי-(השונות:הקרנייםלסוגיבאפריקאיתשונותמיליםמאתיים

להיותיכולכן'ברצון'כן'-משהו?תשתה-הקרניים?אתלךקנה
וכשהציץבספרים,הסתכלבמטבח,חיתהשהאשהבזמןצמחים).תה

הדלוקהמחשבבמסךבגנבה

הבאות:השורותאתראה

r ת~רי~iJ ןז:זים~

~ w מ~ה:p ס~ת

סופריםספרים,עלבשיחהשקעוהם .יקילעצמואמרמשוררת,
 .לחזורשמה,שלומיתהאשה,אותוהזמינהללכתכשקםוספרות.

כסף,במקוםפרחיםבזרשכרואתלקבלוביקשלחנות,חזריקי

דנה.שלדלתהמפתןעלהזראתוהניח

צעירה,בהומלסיתהבחיןציבורית,בגינהישבכשיקיאחת,פעם

חנה,(-שמיבשיחה:איתהפתחיקיניילון.בשקיותמוקפתשישבה

יכולהאת-בלילותאליהחוזרתמבוגרת,אשהאצלעובדתאני

אתלשאתלהעזרוהואקמו'הםאצלי).הניילוןשקיותאתלשים

לידוהתיישבהכךואחרבמקלחת,רחצההיאלחדרו.הניילוןשקיות

אצבעותיוהעירוםבחזהוידיהבירכיה,היוידיובבגדים,הספהעל

שכבוכךאחרלפלוש.לוהתירהלשםחזייתה,לשולימתחתמעט

אותוושפשףהזיןאתכשהוציאורקלישבנה,נצמדיקיבמיטה,יחד

כשהיאהלכהכךאחרכחולים.בסרטיםצפוויחדמחתה,בגבה

למחרת.להתקשרמבטיחה

תמורתלולשלםברצונהאיןאםאותהשאלשבוע,אחריכשהגיעה

כסף.סכוםעלסיכמוומתןמשאאחרי .בחדרוהשימוש

בחדרבהפגשיקידנה,שלבביתהמאוחרותשעותעדדלקהאור

בשבילךזמןליאיןלא,-(לדבר:אליהלעלותרצההואהמדרגות.

עליאמרומה-אחדאףשלהסוציאליתהעובדתלאאניעכשיו'

אליבואי-יידעו?מאיפה-חשיש?המעשנתסוציאליתעודבת

אכנסבערבהבחירות,יוםמחרטוב,אבלסחיטה,זו-לךואספר

לקחתכדיחנהאליוהגיעההבחירות,יוםבמוצאילמחרת,אליך>.

התירלאיקילו.לשלםכסףבידההיהלאאולםשלה,החפציםאת

להתאסף,החלושכניםבצעקות,פרצההיאהחפצים,אתלקחתלה

גם-אותילאנוסניסההוא-(שוטר:הוזמןהיא,אףהגיעהדנה

חשיש!מעשנתהיא-צלחתבאותהשתינו-לאנוס?ניסההואאונכו
לניידת,עלה-בבחירותבמנדטזכתהירוקעלהע~רה,לאכברזו-

כייקי'חשבשלוש,לא,אונס).בניסיוןאותךמאשימותנשיםשתי

לךמהיכן-(הדל:בחדרוהתביישיקילפתע.נראתהשלומית

השוטר.שללידיומשהודחפהשלומיתהפרחים.)מחנות-כתובתי?

דיברלאיקיסיפורו.בהוצאתלושעזרואנשיםליקיהכירהגםהיא

 •ובגידה.אהבהעלאיתה
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אחתכמיטההחזןכתעם
פוצ'ו

N כברבבטןמחזיקאניהחזןבתשולהעלהסיפורת
ידעתילאכיפעםאףאותוכתבתיולאשנהארבעים

שלמחזוריםבפגישת ,זמןכמהלפגיאבל .סופואת

שלאהיפהשולהאתלראותלייצא ,הכרמלספרבית

סיפרההיאושםלפינהאותהלקחתיהעצמאות,מלחמתמאזראיתיה

הוורודיםבחלומותיגםעליוחלמתישלאסוף ,הסיפורסוףאתלי

ביותר.

התחלה?גםישכשלסיפורמהסוףלהתחיללמהאבל

הרצליהבגימנסיההשמיניתתלמידהייתיהשחרורמלחמתכשהתחילה

בפלמ"חכברהיושליהגרעיןחברירובהעוב.דהנוערבתנועתוחבר

בחינותאתשנגמורעדבעירעיכבואותנוובגלבוע.בעמקונלחמו

פעםמדיאותנושלחומתוסכלים,נהיהשלאכדיובינתיים,הבגרות

שלושהשמנתהחולייהעםיצאתיאחדערביפו.בגבוללשמירה

מנשיהעםשגבלהתימניםכרםבקצהעמדהלתפוסאחת,ובתבנים

ממנוברחוהיהודיםשתושביוקטןביתבתוךחיתההעמדההערבית.

ששימשהחדרתל-אביב.צפוןשלהמדרגותבחדרילהתגוררועברו

לפיניחשנוזאתאתהמשפחה,שלהשינהחדרבעברהיהכעמדה

תוכנושכלהקירארוןולפימרביתואתשתפסההזוגיתהמיטה

סתומהכשמחציתויפולעברצפהשבחדרהיחידהחלון .ממנוהוצא

ולהודיעבתורנותלעמודאמוריםהיינוזהחלוןליד .חולשקיידיעל

עםגוף,בריאבחורהיההמ"כברוךמתקרבת.התקפהכלעללמ"כ

היהממנוחוץסמכות.שכולוגרוניוקולעגולותאדומותפנים

ששכחתימפורסםפרדסןשלבנותקווה,מפתחאחדבחורעודאיתנו

חזןשלבתוחיתההיאשולה,קראואיתנושחיתהלבת .שמומה

מהאתיאהבלאהואאוליכי ,בשמובאבקוולאידועתל-אביבי

העממיהספרבביתגםאיתישלמדהשולהלילה.באותולבתושקרה

בעיקרהצטיינההרם,ייחוסהשחרףבינונית,תלמידהחיתה'הכרמל'

משחקתוכשחיתהחסוןאתלטיגוףלההיהההתעמלות.בשיעורי
הבוגרותהכיתותתלמידיהיושלה,ההדוקההטריקובחולצתכדורעף

עלאלא ,הבודדהכדורעלדווקאלאו ,להסתכללחלוןנצמדים

רצוביניהםואניבניםהרבהפחות.לאמקפציםשהיוהכדוריים

כנראהממנה,שנשבההצינהבגלל ,העזולאאךחברות,להלהציע

שהיאבגללששולה,קבעהמ"כברוךבבית.שקיבלההחינוךבזכות

במשמרתישמורכמ"כהואהראשונה,במשמרתתשמורבת,

פותחיםכללבדרךהיוהערביםשבההמשמרתזוכיהאחרונה,

אתלקבועאמר ,שמומהששכחתיהשניולבחורליואילוביריות

תמידכמו ,ובחלקיפרד",או"זוגעשינובהגרלה.השמירהסדר

השמירהשתורנותאחריקשה.הכישהיאהשלישיתהמשמרתנפלה

שפתעלוהתיישבנומהביתשהבאנוהסנדוויציםאתהוצאנוסודרה,

לנווחילקמתיקוהוציאתקווהמפתחהפרדסןבןלסעו.דהמיטה

הסעודהאתכשגמרנוכיף.שלאווירהוחיתהטרייםזהבתפוחי

לידיהשקיבלהמשולהחוץהכפולה,למיטהונכנסנונעלייםחלצנו

שקיחלוןלידונעמדהשבחדרבסליקשהיההאנגליהרובהאת

באמצעשישןהפרדסןבןהצלחתי.כךכלולאלהירדםניסיתיהחול.

כריתשוםחיתהלאובחדררכבתכקטרנחרהמ"כ,ברוךוביןביני

משכביעלהסתובבתיהאוזניים.אתלסתוםבעזרתהאפשרשהיה

להירדם.סוףסוףואוכללשמורהנוחרתורכברשיגיעוחיכיתי

 ,לישוןיכולתילאכךשאחרבלבדזולאמוחלטת.אשליהזוחיתה
ליפולהעומדהאושרעלתדהמהמרובלנמנםאפילויכולתילאאלא

בחלקי.

שביותכמהשתהה ,הפרדסןבןאתהעירהששולההואשקרהמה

הרובהאתולהחזיקלקבלכדילקוםמיהר ,וכשנזכרהוא,היכן

אםלראותסגורותבעינייםהצצתינעליה.אתוחלצה ,בחדרשהיה

ראיתיזאתלעומתקרה,לאהזההנסאך ,משהועודלחלוץתמשיך

שאםתופסתהיאעכשיוכשרקהמיטה,מולהמומהעומדתהיאאיך

ולשכבלמיטהלהזדחלאלאברירהלהתהיהלא ,לישוןרוצההיא

שבליאירעכךפגרים.כמורדומיםהנראיםהבחורים,שניבין

שוכבוחציעשרהשבעבגילעצמיאתמצאתימראששהתכוננתי

בגימנסיה,ביותרהמצודדותהבנותאחתשללצדהזוגית,מיטהעל

שלי?הידעלשליטהלפעמיםליאיןכאלהשבמקריםאשםאניאז

שהבחורהבכךהתחשבתימיד,קרהלאשהדברלצייןחייבאנילזכותי

לתתהחלטתילפיכךלרגע,עיןעצמהלאכהועדמאודעייפהבטח

לאכדילנועבליבסבלנותחיכיתימעט.ולנוחלהירדםקודםלה

לימינינתתיקצביות,הפכושנשימותיהומשהבחנתיחשדלעורר

הידהראשוןבשלבהחלה.והמשימההחופשי'בזמנך'אשפקודת:

ועצםעצםכלומיששובדקוואצבעותיהקרובההכתףאלהגיעה
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לעלותאלאאיגוף,לעשותשלאהחלטתיהמשימהמשתמהשבה.

הובררלהמשיך,וכשרציתיההרלראשבשלוםהגעתיישר.בקועליו

שעצרהאחרתידכףשםחיתהאפשרית.בלתימשימהשזאתלי

המום,והייתיחשבתילאזהעלהתקדמות.כלממניומנעהאותי

לנולשמששצריךוהאיששלנוהנעוץהכיתהמפקד ,ברוךאיך

כאלה?דבריםלעשותמעזודוגמהסמל

במועט,ומסתפקיםמהםבמופלאחוקריםשלאמאלהאנילמזלי

בצורהשכנתיאלונצמדתיבמקומהלהישארהידלכףהנחתילפיכך

לאכבראניאזשקרהמה .בינינולעבורחיידקלאףתאפשרשלא

שלהמארביםאוהשמירהלילותבכל ,כךשאחררקזוכראני ,זוכר

הייתיואניאליחוזרלילהאותושלזכרוהיה ,השחרורמלחמת

ולאלילהבאותוישנהשולהאםלדעתחייב'אנילעצמי:אומר

 .לנולהפריעלאכדיישנהעצמהאתעשתהשרקאוכלום,הרגישה
שהיאסימןכי ,מאודטובזה-לעצמיאומרהייתי-ישנהאכןאם

לאאםשרוצים.מהבלילהאיתהלעשותואפשרחזקשישנותמאלה

יותרעודזהישנה,עצמהעשתהורק-לחשובהמשכתי-ישנה

אוהבים.'שאנחנומהאוהבתגםואדםבןרקשהיאסימןזהכיטוב,

כי-איןותשובהשנהאחרשנהלחשובוממשיךחושבהייתיכך

נעלמהושולהבפלמ"חשליהיחידהאלחזרתיהברגותגמרעם

שלהמחזוריםבכנסכשנתייםלפניעד ,דברעליהידעתיולאמעיני

 .הכרמלספרבית
לאובגימנסיהאליחייכההיאכיאותה,הכרתילאהראשוןברגע
לחולצתההדבוקהתגעלהסתכלתימחייכת.פעםאףאותהזכרתי

 ,החזןבתשולההיאוהמחייכתהזאתהיפהשהבחורהוכשנוכחתי
שהבנתיעדחזק,כךכלחיבוקליהחזירהוהיאזרועותיאתפערתי

נשכח,בלתיפלאותלילבאותומאודערההיתהספקללאשהיא

לא.פעםאףאועכשיואו ,והחלטתי

רגעכלכיהתמהמהה,ההזדמנותאך ,לבדשנהיהלהזדמנותחיכיתי

רק .לביעלאשראתלפרוקלינתןשלאאחרתלמידעםנפגשנו

לשירותים,ללכתפונהששולהכשהבחנתי ,בבוקרלשלושקרוב

שחיתה ,בידאותהתפסתיכשיצאהבצ.דלהוארבתיאחריההלכתי

שהיות:בלילהואמרתילפינהאותהמשכתירטובה,עוד

לילתתחייבתואתשנהחמישיםכמעטשמציקהשאלהלי"יש

עכשיו."כברתשובה

היפותבעיניהעלימסתכלתכשהיאשאלה-למה?""תשובה

והצוננות.

מיטהאותהעליחדבילינובומשותףלילהאותועללהסיפרתי

עצמהאתעשתהאוישנהאםשאדעכדיכנהתשובהוביקשתי

בהבעתשנפתחפיהאתגםהפקוחותלעיניההוסיפהשולהישנה.

מצטדק:בקולואמרהתימהון

השאלה?"מהמבינהלאאניאבלמצטערת,נורא"אני

לחשובקולהמבישהההתחמקותלמשמעמתעלףנופלשאניחשבתי

חזרתינוספתלהתחמקותאפשרותשוםלהיותירשלאתוקפני

ואמרתי:

שרקאומיטה,אותהעליחדכשהיינואזישנתאםהיא:"השאלה

מאזלילהלילהעצמיאתשואלשאנימהזהישנה?עצמךאתעשית

 "???הבנתעכשיולילה!אותו
דקהשנמשכהמחשבתיתהתאמצותאחרילבסוף,אמרה-"הבנתי

יוצאתשהייתיזוכרתאניהאמת.אתלךאגידאניאבל-שלמה

איתןלשמורלישיצאזוכרתלאאניאבל ,יפוגבולעללשמירה

המיטה."באותהאיתןיחדישנתילאובטח

בחורההיאאםכי ,לצהולאולצחוקאםידעתילאזאתכששמעתי

כיאיתה,להתחילשכדאיבטחאזלה,קרהמהזוכרתשלאכזאת

 •כלום.תזכורלאהיאכךואחרשרוציםמהאיתהלעשותאפשר
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אתלהכילאבלרוצח.שלללבולהבין"קל

לפניעודכולוהמוותאתברכותלהכילהמוות,

יתואר"שלאדברזה-כעסובליהחיים

וילקה).דואינו",("אלגיות

יל.דבשבילך'לאזההטרוריסטים.שלהתורהזהקוראן

מיהודייהודייותרהיהודים.שלהתורהאתתדעאתהה
אתהאםאתה, .שלךבחייםתזכהככהרקתהיה.אתה

הבנתהתנ"ך'חידוןאתביום-העצמאותלוקחרוצה,
בשיניהםהנושכיםאתותזכורלנשיא,הידאתתלחץאתהילד?

מחכהבלוקים.סוחבכמונילאותחיהבן-אדםותהיהשלוםוקראו

ולדחוףלהרביץוכוחמזלישואםבלילה,עשרהמאחתבמחסום

כךואחרהיוםכלבלוקיםולסחובבבוקרבארבעלהיכנסקדימה,

בארץיהיולאורעבחרבוזיתים.לחםחצישלךולאמאלךלהביא

הזאת.

שלאכךכלאותםשנאתילבית,לנופרצושהםהראשונהבפעם

הםמוות.אהבומשנאיכלאותי.ושיהרגואותםלקללליאכפתהיה

שרקדברכלושברולחדרמחדרועברובסלוןכולנואתריכזו

אתושברובייסבולשלכמומקלותבידייםהחזיקוהם .אפשר

כלאחריהחלונות.כלאתפוצצוהטלוויזיה,אתריסקוהמנורות,

תוךאלהגשםאתשהתיזהרוחשלאדירזרםהגיעשבור'חלון
היוכברשעה,כעבוראלוהים.תניףנדבותגשםוחשבתיהבית.

הם •ארוןשלדלתוכלמגירהכלפתחוהםהחדרים.בכלשלוליות

פטישהחזיקמהםאחדהארגזים.כלאתוהפכוהבגדיםכלאתשפכו

לאדמה.מתחתאלדרךלמצואוניסהבלטותשברהואבי.דברזל

אתלהצילרציתיורצתי.מהמקוםקפצתישלי,לחדרכשהגיעו

המפקדשלי.בגוףעליומגןלמחשב,הגבעםנעמדתישלי.המחשב
ליהעיףחמאס.שלכמוופרצוףשחורזקןלוהיהאותי.דחףשלהם

הואכאלהדבריםושעלבסלוןשלילמקוםלחזורעליוצעקסטירה

שימותשהלוואיבשקטאומרלסלון'חזרתיילדים.כמהגמרכבר
המחשב.אתלאשלו:לחייליםאומראותושמעתיהבנזונה.היום

הכלבים.ילכו,הםתכףבסדר.שיהיהאותילהרגיעניסתהשליאמא

והשפםהראשעלהכיפהעםהחיילמזדיינת.יא ?אמרתמהאמרה.

היטלר?עלשמעתזונה,יאתגידי'בפנים.אגרוףלההכניסהקטן

להיטלר?שלוםיפהתגידילאלמהתשמעי.היוםענתה.לאאמא

שברצעקתצריצרחה.היאהרגל.עללהקפץהסיגריה.אתזרק

המהאכזרישלה.הראשעלירקבת-זונה.כלבהאה,מייללתשמעו.

דקותכמהאחרי .שלישבחדרבקירדפיקותהתחילוואז .ירחמוולא

 .איתנווהתיישבולסלוןנכנסוהחיילים
קפה.אותהלקבלאפשראםשאלולשתות.חםמשהוביקשוהם

מחרכיושתהאכולרוצים.הםאםלבדלקחתלהםאמרשליאבא

לסתוםלכולםואמרהדלתאתסגרלסלון'נכנסהמפקדנמות.

המפקדגדול.נוםהפיצוץ.אתשמענודקהחציכעבוראוזניים.

וימהרוירוצולרוערגליהםשלי.לחדרשובורצוקמווהחיילים

לבןאבקענןאחריהם.ורצתימהמקוםקפצתישובנקי.דםלשפוך

אתראיתיהחורשלמהפתחההרוס.בקירענקחורוהתגלההתפזר

מונחשהיההמחשבשלהקצהאתראיתישלי.השכניםשלהמיטה

הפיצוץ.שלמהרעשנפלושלושהדלתותשליהבגדיםשלהארוןבתוך

עלהפסיםלפיזיהיתישלהם.המפקדשלבדובוןמכוסההיההוא

ונעלמושבקירהחורדרךנכנסוהחייליםואחריוהמפקדהכתפיים.

חיבקהאמאקרה.מהלראותבאושליואבאאמאהשכנים.שלבבית

לאגםאבאבכיתי.לאאניבכתה.היאבסדר.שזהואמרהאותי

 .בסדרכולנוכילבכותלאאמרהצחק.קצתדווקאפעם.אףבוכה.
הסתכלשבקיר'החורדרךנכנסלבד'חזרשלהםהמפקדפתאום
ברירה.לוחיתהשלאאמרהואסליחה.וביקשבעינייםשלילאבא
אצלנושהרסתםהראשונהשבפעםסיפרהבנתי.לאחייך.שובאבא

וצעק:בידרמקולעםמהםאחדיצאבג'יפ.חייליםשניהגיעובית,
יצאוהשכניםהבית.אתמורידיםשעהחציעודלעזוב.כולם

כולםשוב:צעקהחיילכפיים.מחאובדיחה.שזאתחשבומהחלונות,

יותרכפייםבמחיאותפרצווהשכניםהבית.אתהורסיםתכףלברוח.

הציצויצאו'והחייליםאחורהמטרחמישיםנסעהג'יפחזקות.
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העולםסוףפיצוץ.היהפתאוםבמחבואים.שמשחקיםכמומאחוריו.

הצביעהוא ,שלךסבתארקסוערות.כפייםמחיאותכשברקעהגיע

הביתשלההריסותעלעמדהמתה.לאהראש,אתליוליטףעלי
עםלעמודנשארהשניוהחיילוברחלג'יפנכנסהנהגאיךוסיפרה

התחילהכביש.עלהרמקולאתזרק .זזלאבהתחלהבי.דהרמקול

המפקדבכה. ,ילדכמובכה.ופתאוםולצחוקולצחוקכפייםלמחוא
ונעלם.שבקירהחורדרךעברהסתובב,שלהם

שהקטינוכאילולזוז.לאןלישאיןפתאוםהרגשתיכשישנתיבלילה,

חלום.בתוךשאניחשבתיואנישליבחדרחושךהיההמיטה.אתלי
שהדביקוהניילוניםשלהמעצבןהרעשרקבחלום.ואראעיניואשא

והבנתישעותכמהלפנישקרהמהליהזכירהשבורים,החלונותעל

שמישהווהרגשתיהסתובבתיחלום.בתוךלאהיאוהצפיפותערשאני

קראניפחדמהפה.צעקהלישיצאהנבהלתיכךכללידי.שוכב
אללי:ואמראותיחיבק ,מידהתעוררלידיששכבהאישורעדה.

מהמיטהקמתינפשו.מצרותשומרעליך.שומראיתך.אניתדאג,

עללחצתי ,בונתקלתיהמחשב.אתלחפשבאפלה,מגשש ,וניגשתי

שהוציאהמסךאתכיסתההסלע.כיפתמעלהזריחהאתוראיתיכפתור

 .החדרלתוךצהובאור
שלוהאסירבפיג'מתלבוששלי.המיטהעלשוכבאבאאתראיתיאז

סגראבאלהגיד.מהידעתילאוהשחורים.האפוריםהפסיםעם

באי-מכתביםשנישלחתיהמחשב.לידישבתינרדם.כאילועיניים.

לנושתרמהבקנדהאחתלאשהואחדבירדןשלילחבראחדמייל.

להםסיפרתייהודייה.מת.שליאחאיךבעיתוןשקראהאחריכסף

במחשבשלפחותומזלבביתלנושעשוומההחלאותהחייליםעל

אצליעושהאבאמהלהביןפעםעודניסיתיבינתייםלי.נגעולא

לשאולהתביישתילעבו.דבלילה.למחסוםיצאלאלמהבמיטה.

ליקראאבא ,בחדרלהסתובבוהתחלתימהמחשבכשקמתיאותו.

טוב,הרגישהלאשאמאליאמרוהואהתיישבתילידו.שאשב

אתלראותללכתרציתילב.דלהיותוביקשההלילהכלהשתעלה

נרדמה,אולי ,עכשיולאואמר:הידאתליתפסאבאאבלאמא,

אבא.לידנשכבתיבבוקר.אותהנראהלישון,להתןאותה,עזוב

גםויקץ.הואישןאולינחירות.היולאכינרדםלאשהואידעתי

ככהואבאבסדרלאשאמאמוזרהרגשתילהירדם.יכולתילאאני

ממנה.זזלאבכללהואחולהוכשהיאאיתהתמידאבאאותה.עוזב

שמעתישלי.הטרנזיסטוראתהדלקתיהולך.לאלעבודהאפילו

שהיהבירושליםהמסעדהשלבפיצוץנהרגוישראליםשתשעה

בקרבנקידםישפךולאילדים.חמישהגםההרוגיםביןאתמול.

להעלותהטרור.ארגוניכנגדותפעלשתגיבהודיעהישראלארצך.
ניסיתיהכסות.לבלתיסלעצחיחעלדמהאתנתתינקםלנקוםהימה

הצלחתי.לאאבלביל.דתחטאואלשמתו.הילדיםעלעצובותילה

מהכדורגלכשחזרנובידייםלישמתחמיוהקטןבאחינזכרתירק

ובעיטהבפניםארגוףלוהכניסאחדוחיילאותנועצרמג"בשלוג'יפ

החיילבאוטובוס.פיצוץשהיהשמעשהואלואמרחמיוכיבבטן

באוטובוסבצחוקלואמרואחיאוטובוסבאיזהבעצביםושאלנדלק

ונשםשכבהואככה ,זהו .לשוןבידוחייםמוותירושלים.בית"רשל

דםושתיתםמהפה.דםלוהשפריץשהשתעל,שעהחציואחרילאט

הביתשלהדלתאתושמעתיהעינייםאתעצמתימת.הואלשיכרון.

בוכה.קצתושובמשתעלתשליאמאואתבשקטנסגרת

דיבר.לאעליה.הסתכללאאבאאדומות.עינייםלאמאהיובבוקר

~ 
~ 
~ 

~1 ~ 

הרבה.כךכלעישןלאפעםאףלבן.עשןכולוועישן.עישןרק

רקנשארההאסלה.אתלנושברוהםהקיאה.אמאוירק.השתעל

והכנסתיפרחיםהבאתיהחוצה.יצאתימים.ובתוכהחרסינהחתיכת

שהכולאמרתימשפט.כראשופרחהאסלה.שלהשבורהלחרסינה

מתווכחים.ואבאאמאאתשמעתיבלילהלבכות.צריךלאבסדר.

זהאתלהגידולאלשתוקלהאמרהואצעק.והואבשקטדיברההיא

איןועדנטמעהוהיאונסתרהזרעשכבתאותהאישושכבפעם.אף

 ,אוכללאכבראבאהביזוי.שלה.בבכישמעתינתפשה.לאוהואבה
ומעשן.יושבחי.לאמדבר,לא

גרגירילימשאירהבי.נוגעתלאבחושך.חוזרתיום.כליוצאתאמא

אניפה.פתחוןעודלךיהיהולאאלי.ושותקתותהבסירחומוס

שותק.איוולת.יביעכסיליםופיפה.בעללומדדברים.ספריושב.

שוכב.אניעומדת.אמאיושב.אבאשתיקה.קיא.עשן.יום.עוד

מלטףמעשן.לאכבראבאבוכה.לאכבראמאיום.ועודיוםועוד

כהירושלים.לשוק.נוסעיםשהיוםאומרתאמאבבוקרהרבה.אותי

לה.קינאתיגדולהוהימהגדולהקנאהלציוןקינאתיצבאותה'אמר

חדשיםמשחקיםשנילימבטיחהאמאלשנינו.מעבראישורייש

ברחובותיה.משחקיםוילדותילדיםימלאוהעירורחובותלמחשב.

 ,תיזהרובמחסום.יורדיםמוניו.שלבמוניתנוסעיםשמח.מאודאני
לימלטףהחיילמדברת.לאאמאעוברים.בירושלים.היוםמסוכן

בגדולכתובמריחה.שוקולדשלחדשהקופסהלינותןהראש.את

המחנה.מןבנוסעםיומםעליהםה'וענןבמונית.נוסעיםצה"ל.
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נדמההנביאיםמכיר.לאשאניברחובשיעצורמהנהגביקשהאמא

עםשבאתישטובליאומרהואהנהג.עםמחכהאניחוזרת.כבר .לי

 .תמידמפחדאדםאשריערבים.מסיעלאהואאבא.עםולאאמא
מאשימיםמחרפתאוםעליךנופלזהמאיפהיודעלאאתהוואלה

שלךהחייםוכלבפניםשנהעשריםמקבלאתהלפיגועבסיועאותך

אשהליישואניקטנותוילדותאמהותהלכושבגללךלחשובצריך

יתפוצצושלאמתפללואניבאוטובוסיוםכלשנוסעיםילדיםוחמש

שלוקחשלכםהזההערפאתשבגללסליחהמזדייןמתאבדבגלללי

איןאתםנשוויץלושישולחשבונותבפריזלאשתוהכסףכלאת

להתפוצץלכםאכפתולאמשוגעיםנהייםשאתםעדלאכולמהלכם

היהאםכיכסףלהםאיןשגםמסכניםוילדותאמהותאיתנםולקחת

מביןאתהבאוטובוסמתפוצציםולאבמוניתאיתינוסעיםהיולהם

ליהיופעםשלכםהפיגועיםכלבגלללאכולמהבקושיישלנוגם

היוםירושליםאתלראותשרצותייריםשלרקביוםנסיעותעשרים

מתחנןאוטובוסתחנותלידעוצרואנילפהבאלאאחדאףכלום

באוטובוסהיוםמסוכןתיזהרולהםלהגידלינעיםלאשיעלולאנשים

מהאבלמזהומפסידאוטובוסשלבמחירמלאהמוניתלוקחאניאז

להשכנהשלום.יהיהלאשלום.לנויהיהלאבחייםאיתנםלעשות

ממשיכיםלמוניתנכנסתחוזרת.אמאהנהשלום.שונאעםנפשי

בחמישיםבדיוקהמספרים.מתחלפיםהמוניתשלבחשבוןלנסוע.

נותנתכסף.יותרלנושאיןאומרת .לעצורלנהגאומרתאמא ,שקל

הראש.עםעושההואשלום.לואומראנייורדים.ואנחנושטרלו

מיץליקונהאמאקצת.הולכיםמדנים.תעוררשנאהעונה.לא

בטוח.יותרמאחורה.שנשבאומרתאמאלאוטובוס.עוליםתפוזים.

הואפוח.דקצתואניערבייושבלפנינוהאחרון.בספסלאנחנו

 .יורדהואתחנותשלושאחרי .ומחייךאחורהאלימסתכל
רצותהחנויותמהחלון.מסתכלאניתמות.לאאל-תיראלךשלום

עוצריםבעיניים.ליעובריםצבעיםהמוןרואהואנימהרכךכל
סוחבתסבתאממהר.לבןזקןעםשחוראישכלב.אופניים.ברמזור.

שולחנותששקפהביתאוזניות.עםמהרהולכתאשהמלאות.שקיות

בכינורמנגןשערותהמוןעםאישיפות.בחורותאיזהתפוסים.כולם

הפתעה.נפגשים.אנשיםשנימטבעות.כמהעםכובעולידו
לשאולהולכתשהיאאומרתאמאלנסוע.ממשיךהאוטובוסמתחבקים.

בלייפההיאלשוק.אוטובוסלהחליףלרדתצריכיםאיפההנהגאת

ברהכלבנהיפהשחרכמוהנשקפהזאתמיהראש.שלהמטפחת

עצובה.אלי.מסתכלתכנדגלות.איומהכחמה

שורף.שליהפהבגרון.ליכואבלאף.לימחוברצינורהתעוררתי.

שללברזלקשורהימיןרגלבסדר.הרגלייםהידיים.שתיעלגבס

להםפהקול.לייוצאלאאבללדברמנסהאניאזיקים.עםהמיטה

בחדר.מיטותשתיעודעיתון.קוראחייל.יושבלידיידברו.ולא

נסגרותיכול.לאלזוז.מנסהאנימדברים.כולםבפיג'מות.גברים

תימקנהועיניולצעוק.רוצהיכול.לאלפתוח.מתאמץהעיניים.לי

מתבלבלהכולדיבורים.שומערקבפיהם.תימקולשונובחוריהן
הראש.כאבובסוףהרגלליכאבהכךאחרהגב.ליכאבבהתחלהלי.

אתהבפניםכשאתהלך.אסביראניאיךמדעתי.יוצאשאניחשבתי

לא .הכולאתהאלוהים.איןכאב.איןאתה.מישכחתהעולם.מלך

אשפזוומידאותילקחהאשתיחולים.לביתלנהוגאפילויכולתי

יוצא.אניאםיודעלאאניבכמויות.מורפיוםכךואחרניתוחאותי.

בארבעבביתאניאזהזההקטןהמחבלעםאותילהחליףיבואואם

מרגישהואאיךבבחורה.נגעשלאשנהאחרי ,מזייןאדםכשבןגג.

אחרימהניתוחהתעוררתיבמיליון.ותכפילזהאתקחגומר.כשהוא

ליחותךמישהוכאילוברזלמוטכמודוקר ,ארוך ,חדכאביומיים.

אניגםככהעכשיו.ימותהקטןשהבנזונהמצדילפרוסות.המוחאת

מהלבלוע?מהעכשיו?מהאת?פעםעודשבת.נצאשפיראוגם

תנירגע,לפה.דברכלמכניסלאאניכאבים?נגדאח,זה?מהזה?

חולים.בביתאנימשחק.איזהמטומטם.הלועכשיו?זהמילענות.

ערם.דבקאינעלסטרואידיםלימרכיביםימיםשלושליאמרו

לאשבוע .סוהרהביתאתלימזכירהכחולההכוסעםהזההמגש

צריכהאתלמהיבלע.תכףאנירגע,חכילך.נשבעבבחורה.נגעתי

לאבנסיעה.אותיתפסזהאחי.רגעחכהטובבולע?שאנילראות

יופי.זהעםוחייםמעשניםאנשיםהרבהטוב,כלום.סימן.שוםהיה

ציידים.בסכיןאותךחותךמישהוכאילוכאבים.זהמהיודעאתה

הואאבלזזהזמןכלהמחבלאבטיח.כמומהמצחהראשאתלךפותח

אוליבחורה.באוטובוס.מתאבדתבכללשחיתהאומריםהכרה.בלי

שלהםהילדיםאתלהרוגמוכניםערבים.זהמהתראישלו.אמא

 .אותנולהרוגהעיקר

ישאחדלכלליתאמיןלעבודה?מהרלחזורצריךאומרתזאתמה

מחליפים.להםשאיןשחשבובאנשיםמלאיםהקברותבתימחליף.

שבלעתי.ראיתבסדר,הרגליים.עלשובאניחודשעודהשם,בעזרת

מפה.יוצאשאנילקפהאותךמזמיןשאניותזכריתחתמייאללה

מנתק.אני ,אחישומעלא.ישרלהגידלמהזה.עלתחשבילפחות

תודהמפה.לצאתחייבאניהרופא.באתכףטלפונים.לסגוראמרו

יאללה .בסדרבסדראותי?דופקהייתבחורה,הייתיאםתודה.

להודיעחייבאנימתעוררהואשאםליאמרוביי.יאללהנשמה.

יהרגולאאםילד.מה ,ילדאיזהחקירה.לולעשותצריכיםמי.ד

אלוהים.להםאיןאלה, .גדלוכשיאותנוגויהדהםיםקטבכשהםאותם

אניתאמין.לארופאים.ביקוריהיהתכףטלפונים.לסגוראמרו

זהבגמילה.עכשיונרקומן.פעםשהיהאחדשניים.עודעםבחדר

לאשזהבטח . 19קואתשפוצצההמחבלתשלהבןהשניכלום.עוד

מהפיגוע.פצועיםמלאפהישחולים.בביתמקוםאיןאבלבסדר

ומהנרקומן.ממניחוץהמחלקה,שלהוותיקיםכלאתכמעטשחררו

יעשולאישראלשאריתלהתראות.השם.בעזרת ,בסדריהיהטוב,

נלחםאניתרמית.לשוןבפיהםיימצאולאכזבידברוולאעוולה

לזוז.יכוללאלי.נדבקוהשפתייםבכוח.לפתוחמנסהבעיניים.

עלחושבשלי.אמאעלבוכהאניהגוף.כללאורךאותיחותךהכאב

עשנתמתיעדצבאותאלוהיםה'אבא.אתלימסתירלבןעשןאבא.

עמך.בתפילת

לפגושלשעתייםיוצאהואעין.עלישישיםמהנרקומןמבקשהחייל
צוחקים.הםמקום.לשוםיברחלאהואתדאג.אל .שלוהחברהאת

מתחיליםהםכאלה.מדבריםצחוקעושיםשלאאומרהמבוגרהאיש

צריךקודםאבלשלום,לעשותשאפשראומרהמבוגרלהתווכח.

שהואאומרהנרקומןערפאת.אתובראשםהמחבליםכלאתלחסל
חזקממשלהראשלנוהיהאםשלום.יעשולאבחייםערבים.מכיר

שפהמביניםלאאלהאותם.מוחקהיהמזמןכבר ,פראייךכזהולא

הגב.אתלהםלסובבאסורכאלה.עםישבתיאניכוח.רקאחרת.

ד"רכמואותםמרססהייתי , M-16לינותניםהיואםליתאמין

המנוולגולדשטייןכמומחבלאתהמה,יודעאתהאז .הגברברוך
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איתנופהששוכבהזההמסכןשלהאמאכמוובדיוקהזה

צוררי.חרפוניבעצמותיברצחלמות.מעדיףובטח

רציתיאבא.אתלראותרציתילחיות.רציתידווקאואני

שלי.אחהמידשלבבורלבקררציתיאמא.עםלדבר

גאיםשיהיורציתיאותם.לראותנורארציתיפתאום

חזקחזקלחצתיוחזק.חיואנימפיגועשניצלתיבי

לפתוחהצלחתיבשיניים.לישחתךהאוויראתולעסתי

בוקרשלהואבחוץהחלשהאוראםידעתילאעיניים.

תאמרובערבערבייתןמיתאמרבבוקרערב.שלאו

עיניךוממראהתפחדאשרלבבךמפחדבוקרייתןמי

ישנים.בפיג'מותהגברים .איננוהחייל .תראהאשר

שקט.

הואישראל.עלאתןושקטושלוםקול.בלימדבראני

מסתכלאניוואל.דאל-חיוסאבהילד?התעוררתמדבר.

לאטקםהואלערבים.מוותשלעינייםלויש .עליו

בשרואךמכאב.הפניםלומתכווצות .שלומהמיטה

שלךאמאאיפהיודעאתה .אלימחייךהואיכאב.עליו

התעורר.המבוגראותך?לבקרבאהלאלמהו?יעכש

שתוקדבר.שוםלךעשהלאהואהיל.דאתתעזוב

הראשאתמרימיםהםבגללכםשמאלני.יאשתוק

בגןעכשיושלךשאמאיודעאתה .עלינוומתפוצצים

שמזייניםשאחידיםושתייםמשבעיםבתחתמקבלתעדן.

במיטהאבאשלהם.ובמפקדבאמאנזכרואניאותה.

הילדאתתעזובשמעת?אותועזובבושה.כמהשלי.

ותאמרלילדהשלוםחיים.לואיןככהגםהזה.המסכן

הכריתאתלקחהואלרשעים.ה'אמרשלוםאיןשלום.

להרבהלכלאתיכנסאתה .אותועזובמהמיטה.שלו

החיילמהמיטה.לרדתיכוללאאבי ?דואגאתהמה .זמן

אותהראהלאמסכןשלו.החברהאתמתקתקלמטה

שהראשעדברגליים,משותקבינתייםאתהזמן.הרבה

לעשותמהשכל.קצתתקבלגםאולילמקום.יחזורשלך

בפציעותהרבהיעניקורהזהשמעתיבשינה.הילדנחנק

הפניםעלמונחתהרכההכריתמבין.כבראניקשות.

דווקא.לינעיםזהסיגריות.שלריחישלכריתשלי.

מכניסיםוהמידאמאהעשן.בתוךאבא.אתרואהאני

סגורות,שלוהעינייםמחייך.אבאלתנור.עץשלגזעים

אנילי.כואבלאכברמאו.דליחםהמשקפיים.נפלו

ונשפכיםחורבושעשו~כלכמושלישהגוףמרגיש

בליצועקאנימתייבש.אנימתרוקן.אניהמים.ממנו

אמותוינועו .אללהו-אכברהאחרוניםבנוחותיקול

מצליחאניעשן.יימלאוהביתהקוראמקולהספים

חלילההצילו.רצח.הצילו.צועק.המבוגראתלשמוע

כצדיקוהיהרשעעםצדיקלהמיתהזהכדברמעשותלך

משפט.יעשהלאהארץכלהשופטלךחלילהכרשע

נפשךוחיה'חיהסוף.זה •זהוקורה.מהמצויןמביןאני

רכה.שלווהלדרך.יוצאאניהמוות.וביןביניכפשעכי

 • .אחיאתואחבקאמאאתאפגושמעטעוד

האמנותיהביטויחופשעל

לאמנותחיפהבמוזיאוןמפגש

~ 
~ 
יי==

~1 ~ 
התכנסנולאמנות,חיפהמוזיאוןשלבאודיטוריוםיולי'חודשבראשיתחמישיביום

נוסט.דגניתהאמניתשלעבודתהסביבלדיוןאישוחמישיםכמאתיים

מוסדושלאמןשלהאמנותחופשגבולותמהםלבררחיתההמפגשמטרתבעצם,
והאםמהצופים,חלקשלברגשותיהםבוטהפגיעהשלבמקרה-מוזיאוןכמוציבורי
פגיעהמפניהאמנותשיקולינגמריםהיכןלגיטימית?היאכזועבודהשלתצוגה

ופוגעת?טעונההיותהמשוםעבודהלהורידישאכןוהאםהצופים?ברגשות

בפיגועהמתאבדהמחבלשללמדיומטושטשמרוטשגדלומתצלוםעלנסבהוויכוח
שמובצירוףהמחבלשלתמונתושנים;כמהלפניבפוריםסנטר'בדינזגוףשהתרחש

ישבושחלקםהשכולים,ההוריםשלבלבםכאבורגשותזעםעוררהועיסוקוהמלא
האמןשםישבועודהתערוכה.שלהאוצרתהאמנית,לצדהאודיטוריוםבימתעל

שילון.דןוהמנחהחיפהמוזיאוןמנהלגבע,ציניוהקולגה
והפרידהניצבהכמעטשתהוםשונות,אוכלוסיותביןאפשריבלתיכמעטויכוחזההיה

לאכוחוצברושהלכווזעם,כאבשלרגשותונשמעוהועלואחדמצד-ביניהן
בתמונתלעשותהאמניתשלחוצפתהעלאשמהוהטחותיבכעדמשתפכיםמבוטל'

בהם.פגיעהשלבאפשרותלהתחשבמבלישעשתה,מההנוראהמחבלשלפניו
לעומתנחותאףמוצדק,ולאנפשעכמשהונתפסוטהוריםאמנותייםשיקוליםכלומר

ומקצועיותאמנותיותרציונליותטענותמולעמדואלו ...המיוסריםהחייםשלעליונותם
מעשהאתושקטמדויקשקולמאודבטוןלהבהירסתהישנהאמנית,שלמובהקות
והדימוייםמורכביםאנושייםמצביםהמציאות,מתוךבמצביםשמטפלכאקטהאמנות
הנוטליםהפרטיםלמכלולרחביםוהקשריםמשמעותיצירתתוךסביבם,הנוצרים

הדמויותאתומקיפיםשוטפיםהזובתערוכהמוותשלכמוטיבהמים-בחיינוחלק
במהלעסוקצריכהמהותהמעצםהאמנות ...ומתטובעחלקןלשרוד'ונאבקותהצפות
אתממלאתהיאאיןאחרתוכדומה,רועושלסבלשלבאזוריםלקונצנזוס,שמחוץ
להישאםהאמניתנשאלהאלוטענותכנגדנוסט;תידגנטענהכאמנות,יעודה
 ...ילדים

ביןשרבצויותרואףלשונותשתיביןהעצוםהפערעלאותנוהעמידהשובזוושאלה
בעיקרגדול'עיוורוןשםשהיהלהוסיףרוצהאניזאתעלבאולם.האנשיםקבוצות

ולהתאמץלהבין-ניכרוזה-שניסהשכולאבלהוציאבניהם,אתששכלוההוריםמצד
ולהימנעהכאבאתבתוכולנטרלהאמנית,שלוללשונההראייהלאופןלהתקרב
המדוברת.העבודהאתשללזאתבכל .נגדהישירההאשמהמהטחת

אתפירשנוומידחשיבהואופנותתרבותיותסטיגמותשלשבוייםכולנושאנחנוחבל

של-לעזבלשוןגלוריפיקציהכהאדרה,מוזיאוןבתוךהמחבלשלתמונתוהצגת
אובטלוויזיהולהיראותוחשיפה,פרסוםשוחריכאןכולםכאשר-לאאיך-דמותו
מקוממתנתעבמחבלזוכהלהמוגדלתצלוםשהעמדתמובןאזבנצח?לגעתזהבעיתון
שלמוגדלתצלוםשםהעמידההבימהעלשישבההאםהשכולים;ההוריםאתמאוד
אתלהאדירהיהצריךהמחבלשבמקוםבכךלומרוביקשההנרצחתהמנוחהבתה

לא-לעילאהפוךכאקטזאתכללראותמהםאישדעתעלעלהולאהנרצחים.
ומאשימהשמביישתחשיפה-גדולההוקעהאלאוחלילהחסהנצחהאוכאןישהאדרה
הנ"ל.המחבלאתמבוקש","רוצחבנוסחועדה,עםקבל

מבוקשיםשלתמונתםתוליםהיוכאשרהפרועהמערבימישלבסרטיםנזכרתי
שלתמונתוהצגתאבל ...מהעונשמחציתלפחותהואהזההפרסוםורוצחים.פושעים
חינםפרסוםכמתנתמצטיירתכךכלויפהרציניתרחבהתערוכהשלבהקשרהמחבל
הפוכהנורמהכאןשנוצרהבגללבהתבוננות,כשלבגללובורות,עיוורוןבגלל

אחרמקצועיבנושאאובאמנותמביןשאינופשוט,אדםלהיותפיהשעלומעוותת,
בעובדהלנפנףראויאלאבכך'להתבייששאיןרקלאגמור:בסדרזההריכלשהו'

ההוריםהיוצריכיםלמעשהכביכול.לאמת,קרבהושלאותנטיותשלכבכוחזו
ההואהפיגועאתמהשכחהשהעלתהעלנוסטדגניתלאמניתלהודותהשכולים
וחיברהעליהלהשתלטוליאושלסתמיותנתנהשלאוהאדיש;הרחבהציבורלתודעת

 •ורצינות.משמעותשלבחייםשלה,צירהיהבמעשהההואהנוראאת

ובהוראה.בחינוךעוסקעדה.גבעתתושבפזיובל
בז'רנומאיה

41 
 2004יוני



אותלספרישתלשמואלשלסקירתואתלמצואשמחתי
שלאהסוקרמצייןבסקירה ,העיתוןשל 289בגיליוןהבל
בפגישהדמי','איבשירהמופיעיםורנ"זרנ"ב ,א"~להכיר

המונחים.אתואסבירלמערכתשאכתובהיציעאקראית
בעבריתהתקופהבספרותההתייחסותהיאקנ"אובכן'

גלהאיבריחצי-האיעלעבראזבספרד, 1391לשנת
יהודיםלמותשהביאהיהודים,כנגדהנוצריםמצדפרעות
השנהזולנצרות.אחריםרביםשלולאינוסםרבים

 •ספרדיהדותסוףתחילתאתהמציינת
מספרד,היהודיםגירוששנת- 1492לשנתמתייחסרנ"ב

ברורים.מטעמיםמזר"ה,שנתגםלחלופיןהקרויה
שבעתלמרותבפורטוגל,פורטוגל.שמד-רנ"זואחרון:
דת,חופשאליההמהגריםליהודיםהובטחספרדגירוש
היהודים,אבלהגירוש:אחרישניםחמשגירושצויצא

כולםונאנסולעזובהורשולאמספרד'פליטיםמרביתם
לנצרות.

שהיאכפימשפחתישלמההיסטוריהלקנ"אדוגמהוהנה
גביזון.אברהםמאתהשכחהעומרבספרמובאת

גרברהגרנאטהמעירבספרדהמרהגירושכשאירע ... "

ברגנאטהשםוחיתהנשמות,מאתייםכמולתלמסן'ובאנו
בהםוחיתהכיום][גביזוןגבישוןבנילהקוריןמשפחה,

לאמהםאחדשוםואפילוה'קידושעלמתוכולםה'יד
גירושםועיקרהאחרים,משפחותכמודתוהמיר

ונוקםקנ"אאלשנתשלמהגירוש[סביליה]משבילייה
 " ..להם,הונחלאשםגםלגרנאטהבאוומשם ,'ה

קשהלשיריםמקומותומראיהערותלצרףאםהשאלה
להימנעכןועללציור'כמולשירלהתייחסנוטהאניהיא.

מהערות.

איןאםגםדהיינו'וכפשוטו'פניועללעמודצריךשיר
רבדיםאםוגםאחרים,אוכאלהלפרטיםגישהלקורא

הערותהקורא.לעיןמידגלוייםאינםבוהקיימיםפנימיים
שיבינו.קוראיועלסומךשאינוהכותבעלגםמעידות

הקריאה,מהנאתגורעותאףהערותלקורא.כבודחוסרזה
מושתתיםפנימייםרבדיםועוד,זאתדעתי.לעניות
אמןכל(אוהמשוררשלהמודעסףעלקרובותלעיתים

בהחלטאפשרהמוסיף,כןועליצירתו>במסגרתאחר
אלשהשתחלוהרמזיםכלשלאאפשרשכןגורע,שהוא
עדשניםשעברושיריםישלו.אףגלוייםהשירתוך

וללאאחרת,אוזומילהלתוכםהשתחלהמדועשהבינותי
הכול.אתעליהםיודעתאינישעדייןכאלהישספק,

והתלמוד,המדרשמעולםיותרציבורינכסהואהתנ"ך
אומהעולםעתיקותממיתולוגיותיותרציבורייםואלה

פןהמיסטיקהמעולםולביטוייםלסמליםמהגנוסטיקה.
יצירהמכלאבלמאידך.נסתרותופניםמחדפופולרי
ביורגפייםבין-ביוצרההמוטמעיםהחומריםפורצים

סביבביורגפיתלחשפנותגםהעמיק.בהםמהעולמותובין
סיבות.מאותןלהתנגדנוטהאניהשירה

יחפוץ'ואםויעמיק.ישובירצהואםוישפוט,הקוראיבוא

 •ללבוהשיריםאתיאמץ

• 
הלזיחזהשולמית

Jת(יJ~~דזיג
מירוןכרמית

ונדמעבצחוק

שמוליקתרגום:סיימון;נילמאת(ריזנגוף);ליסיןביתביונקרס":"אבודים
גולן;ריריתלבושות:ווקס;ארריאןתפאורה:פינקוביץ';רוניבימוי:לוי;

בגנורןמוסיקח:

יורק,שבניוברונקסרובעילידיהודישמונים,לגילהמתקרב Iסיימוןניל

זכההואלקולנוע.ותסריטיםלמחזות-זמרתמליליםלבמה,מחזות-30ככתב

"אבודים(כוללעטומפרימחזותהוצגובארץגםופוליצר.טוניפרסיבאינספור

מאי?אלאהידוע.בפתגםכנאמרמתווכחים,לאהצלחהועםביונקרס"),

לקהלמתאיםברודווייבימותעלופורחשעולהמהכללאבה.וקוץהצלחה

יודעסיימוןניל •שלוולטעםלמנטליותלבעיותיו' Iלתולדותיוהישראלי'
תגובותאתוחשיודעשלוההומורחושמעולה,מלאכהבעלהואמחזה.לכתוב

אך-קייםהבלתיהממוצעהצופהשלללבומכוונתכתיבתומראש.הקהל
בביתעתההמוצגזהכמו Iמחזותיותוכןאולםתמי.דכפייםלמחואהמוכן

דליםביניהןוהיחסיםליניאריות,דמויותיומראש.וצפוישטחיפשטני'ליסין'
עומק.וחסרי

מקונפליקטיםביצירותיו'כמקובלהשראתו'אתשואבהואהפעםגם
העירהיאיונקרסקטנים.לסכסוכיםמלודרמטייםפתרונותומציגמשפחתיים,

ילדיםשני Iו~רטי~'יי . 1942היאהשנהיורק.נירבמדינתבגודלההחמישית
-אימתניתייקיתיהודייה-קרניץהסבתאאלמגיעיםמאמם,שהתייתמו

הזאת,המוזרהמשפחהעםפרנסה.קשייבשללנסוענאלץשאביהםמשום

גםנמניםהעריצה,הסבתאשלופקודותיהרצונותיהפיעלונושמתשחיה

הסובלתגרטרודוהדודההגנגסטרלףאי'הדודקלמפיגורהסובלת~לההדודה
 ...הקהלאתהמצחיקיםנשימהמקשיי
פיזיפיגורפרנסה,האפשריות:הבעיותבכלדליליםבמגעיםנוגעהמחזה

הגיהנוםואימיגנגסטריםהשנייה,העולםמלחמתמקופחים,ילדיםונפשי'
הנאציםמןלסבולהסבתאהספיקהכיצדלהביןמאודקשהכי<אף .היטלרשל

העלילהואילובארצות-הברית,רבותשניםהחיהקשישההיאשהריבילדותה,

היסטוריתאמינותכמובקטנותעוסקלאסיימוןגילאבל ; 1942בשנתמתרחשת
בפרטים),ודיוק

בכתיבתואופייניקוזהאףאוטוביורגפיים,סממניםהנראה,כפיכולל,המחזה
הנושאיםבחירתרבים.למחקיםאףשזכה Iהפופולריהאמריקאיהמחזאישל

מנטייתםוגםהעולםבימותעלמהצלחתםגםהסתם,מןמושפעת,בתיאטרון

כזהשמחזהכדיאךחייהם.תולדותאתלסכםבימיםהבאיםהמחזאיםשל
רכילות-מטבחמאשריותרבקצתלהצטייןעליושנים,עשרותמעמדיחזיק

ושתלטנים.אלימיםמפגרים,בטיפוסיםרופפתנגיעהאו

מוגזםייקימבטאלעצמהסיגלההקשוחה,הסבתאבדמותחריפאי'זהרירה
גםהיאהזדהות.ולאאמינותלאמעוררואינומדינוקשהמשחקה .ומיותר
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אלעדוינוושריתחריפאיזהרירהיבונקרס":"אבודים

אותרוכתבעת,באותהאמנם,השנייה.העולםמלחמתבזמןבצבא,בהיותו
הגדולים,הנשקסוחרישלהשחיתותשעניינובני",היו"כולםאתמילד

ביניהםטייסים,שללמותםגרמוובכךהקרב,למטוסיישניםחלפיםשמכרו
כיאםבשחיתות,מטפלתקאניןשלהקומדיהגםהראשי.הסוחרשלבנו

סנאטוריםלקנותיכוליםשבהוהקלותהשלטוןשחיתותאחרת:ראייהמזווית

העיקרוןפיעלהגדולים,ההוןבעלישלהאינטרסיםפיעלהחוקאתולשנות
כאשרהכרללאמשתנההאנושיתההתנהגותהדעה",בעלהואהמאהש"בעל
הקפיטליסטיתבחרבההאדםאתההוןמשחיתשבההקלותלכסף.בכניעהמדורב
שעשהברוק,האריהמיליונרבידימנצחקלףמשמשת ,עקרונותיואתומרסק

ג'פרסון.תומאסמיהואפילויודעואינו(ג'אנק)הזבלמןכספואת

 ,במיוחדחכמהולאפשוטהנערהנילי'שלסיפורההואנולדה"אתמול"רק
רוחגס-נובורישברוקהאריסטריפטיז.כרקדניתבבריםלהופיעשנהגה
האינטרסיםלטובתחוקיםכמהלשנותמנתעללוושינגטוןמגיע-ווולרגי

אתשוכרהואלקרוא,בקושיהיודעת ,נילישלחינוכהאתלשפרכדי •שלו
המפוקפקים.עסקיוועלעליולכתובשמעונייןעיתונאי ,פולשלשירותיו

דבריםבעולםשישלהביןמתחילהנילימואצת.ההתפתחותוהלאה,מכאן
הפותחת ,זוידיעהלה:קונהשהאריוהיהלומיםהפרווהממעיליחשובים

בקוהלת:ככתובוחששות.לבטיםגםבכנפהנושאתחדשה,למציאותעיניה
מכאוב",מוסיף-דעת"מוסיף

וניליבשלום,מקומועלבאהכולושנונה,קלילהלקומדיהכיאהאולם
המחזההדורות.כלסוףעדועושרבאושרוחייםמתחתניםהצעירוהעיתונאי

 ,ובהומורבחן ,בכישרוןבאינטליגנציה,ומשוחקמבוים ,ואקטואלירענןרקלא
לחווירלוונטיאףהואפלא,דברךאלא,נוקבת,חברתיתביקורתומותח

 •ועכשיוכאןהישראלי
היהכיאףהרוח,וגסהנפוחהנובורישבדמותריבליןספיבמשחק:מצטיינים

 (ו:

~ c:: 
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~ 

ולהתרכךמטאמורפוזהלעבוראמורה

קורה,לאזהאךהמחזה,סוףלקראת
 ,גילכרהילדים, •הצערלמרבה
משוםראשית,ההצגה",את"גונבים

וכלהראשיים,הגיבוריםהםשבמחזה

ושנית,סביבם.סובבותהדמויותיתר

בלתימקסימים,שהםמשום

חןומקריניםטבעייםאמצעיים,

שריתגילמהמרשיםתפקיד .וכישרון
המפגרתבלה,כדודהדינו-אלעד

בצלההחיהוהמזג,הלבסוכת

יורםהשתלטנית.האםשלהמאיים
דודבתפקידלבכובשהיהסולדנו

וגילתאליויבץ,ואליהמאפיונרלראי

תפקידיהםהםאףמילאוהרשקוביץ'

כדירקולולראותכדאי .כראוי
אםגם ,חריפאיבזהרירהלצפות

גדוליםבתפקידיםאותהראינו
הייקיתהסבתאמןביםוחשו

הדומיננטית.
ריבליןוספימסינרגרמהנולדה":אתמול"רק

ובימוי:תרגוםקאנין;גרסוןמאת(ריזנגוף);ליסיןביתכולרה":אתמול"רק
חקר;נטעותלבושות:תפאורהמילשטיין;אבישיההצגה:נוסחרונן;אילן

אלרוראורןמוסיקלית:עריכה

הוצג(המחזהליסיןביתבימתעלהמטומטמת""נילישלהמחודשתהופעתה
נחלשהולאליחהנסשלאמוכיחההקאמרי)התיאטרוןידיעלבארץלראשונה

עודהחריפההסאטירהאתכתב ) 1999-1912 (קאניןרגסוןשלה.הרלוונטיות

 ,ניליבתפקידמסינרגרמה ,וכמובןהמחזה,מתחילתפחותצעקאילומיטיב
הבלונדלרעמתמתחתכיהמחזהשלסופועדשמוכיחההמטומטמתהבלונדית

ומניפולטיבי.פיקח ,ערמומימוחמסתתרהזוהר'
לשחקנים.ובתשואותפוסקיםבלתיצחוקברעמיההצגהאתקיבלהקהל
כאןחיינושלהרציניותהבעיותאתקלה,לשעהולוולשכוח,לראותכדאי

 •ועכשיו.
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-יוצרתלכתיבהסרנה

שירה

בסריעקבבהנחיית

מעריב).צומת(מולב'קומה 72בגיןדרך ,' 77'עתרןמערכתבמשרדיתתקייםהסדנה

שלהאחרוןג'יוםועדבספטמבר-7הג'ביוםהחל ,'גיוםמדיפגישות> 16 (נפגשים

בהמשך>.תיקבעהמדויקת(השעההערבבשעותזו'שנהדצמבר

גליונות). 11 ( ' 77'עתרןעלשנהלמשךבמנוייזכובסדנההמשתתפים

 .' 7 7'עתרןבגליונותיפורסמוראוייםשיימצאוהסדנהמשתתפישלשיריהם

אגודתלפקודת:בהמחאההמערכתלמשרדילהעביריששקלים 250בסךהשתתפותדמי

 .) 77<עתרןואמניםסופרים

 9:30-13:00-בשעות 03-527 ~ 315 ; 03-5618271טל'נוספים:לפרטים
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