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ביןהיה ,אמריקאיעיתונאי ,הרסישלהביוגרפיה(ומחברהאמריקניאיש-אורישלחברותם .שנירומן
שהגיעוהראשוניםהמערביםליהנחאלי,"ההלינקולן>.ארבהםהחלהפליליםכתב-ריקיאקדמיה
-1946בההפצצה.אחרילהירושימהאתמולהיום;ד-ס~כתי Dלהיותאסירלראייןהכתבכשנשלחבצבא.

שישהעםשערךהראיונותהתפרסמוביל.ד/ /ה, 9בשומליםנהמתהטחתיאהבהסיפורבפניונחשףעולם,
כוללהספריורקו'.ב'ניוניצוליםרעחד-הרבתי."להיותליהנחהיום,ערבבודפשטביןסוערתחייםופרשת
שנה 40נכתבהחמישיפרקים,חמישהאורשמשהשוטפיםזקנים;שללמלחמתהשנייההעולםמלחמת

מתחקהוהואהכתבה,פרסוםאחרימשעוניםונהניםבאצבעותיהם;אישמנסה ,בהמשך .השחרור

פרופ'מאז.הניצוליםשלגורלםאחר .) 38עמ'('חד-הברתי',אטיים"המראייןחייביןלחברהאקדמיה
דבר.אחריתהוסיףכשראסאמורכבת.לתעלומהונסחףלמרואיין

גשרים.שלושהעלפיין:יונתן
עמ' 299 , 2005כלילכרמלהוצאת

יסופירם.תשעהסלינג'ד:די.ג'יי.
הוצאתגנדרן.אסףמאנגלית:

עמ' 189 , 2005לספרותמחברות
הסיפורים:תשעהשלחדשתרגום

ויגילי"דודהבננה",לדגימושלם"יום
עםהמלחמהלפני"דביוקבקונטיקט",

הקיבוץהוצאתהיזז.סויסחן:רועיהצוחק","האישהאסקימוסים",

ספסדדת iחפועליםהמאוחד-ספריתבאהבה-"לאדמהדבוגית","למטה
עמ' 204 , 2005עיני",הןוירוקותנאה"פיובזוהמה",

היוצאיתוםצעיר-אדםשלסיפורודומייה-והשלהכחולה"התקופה
מתרחשתהעלילהעצמי.לגילוילמסעו"טדי".סמית'",

השמשאתאטאטאאלשיח':חנאן
הוצאתפלסו.ונחמערבית:המש.ת
עמ' 184 , 2005אנדלוס

שבמרכזםסיפורים, 19שלנץקו
במציאותדרכןהמחפשותגיבורות

והמערבי.הערביבעולםפטריארכלית

שרתפאתדורבתאינניסבאו:לילה
שודד,דןמצרפתית:סיפור.אבי.לש

חלבנהחתיכהפנדורה,תיבותהוצאת
עמ' 110 , 2005

ולאםאלג'יראילאבבת ,סבאולילה
שפתואתמאביהלמדהלאצרפתייה,
סיפוריאתמפיושמעהולאהערבית
לאחראליהלהגיעהחלואלוהעבר:
מנתעל"לכתובאותהודחפושנים
נאמר".לאשמעולםמהאתלהבין
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"ספקהואוהגיבורהיום,בירושלים
 ,ואבודאומללערבספקמשורר
לזרועותיהאותומובילחייושניסיון

[גבומסוכנת"דקדנטיתחבורהשל
העטיפה].

§ D 
-ם "~
• 
r: ... 
• " 

הוצאתהכנו.תספינתזמיר:מיכל
עמ' 191 , 2005פלוסחרגול
היאההתרחשותזירת .ראשוןרומן

-החיילתהגיבורהמשרתתבוהמקום
המקוםאתלהשוותניתןפו"ם:

סועריםבמיםמשייטתלספינה

נשיםלחוף"פולטתשנתייםשכעבור
נערות".פעםשהיו

פלדה.לשתפליותסנדבדג:קאדל
קשבהוצאתדור.משחמאנגלית:

עמ' 118 , 2005לשידה
המשוררשלמשיריוגרמיםתר

pםגדתנלרא

פלהדשלתפליות
:""לגנוc::דסד-

הנהייר,םכמגפשהידותשגיב:דוד

 • 1952-1914כצרהיהודיקהילת
יהדותמורשתמרכזכרמל.הוצאת

עמ' 320 , 2005בבל
דרך-בצרהיהודיקהילתשלסיפורה
החרבה ,והחינוךהדתמוסדותניהולה,

ימישניעלעדויותוכןוהתרבות,

הרדיפות : 1941במאיה"פרהוד"

שסיפקווההגנהאחדמצדוהמעצרים

מפנילשכניהןמוסלמיותמשפחות
אחריתכוללהספרשני.מצדהאספסוף

הקהילהשלקצהעלמסופרבה ,דבר
חרסייךסדאםשלמשטרונפילתעם

לישראל.הנותריםבניהועליית
הקיבוץהוצאתזמנמט.משעול:אגי

עמ' 66 , 2005המאוחד

אדרת;לךאורגתאנימוזרהכי"יבום

יעלחבד:המייחשיכם,חדכשלשידיישהיובעננים/ומהרהרתמאגוזים;
צביבןידהוצאתהחרש.כיישובאושחקים;שנעשו;לפניעבים;
עמ' 199 , 2005 .) 35עמ'('קליפסו',להפך"

הוצאתהיזם.בואעריעקבי:גד

 , 2005דבינוביץקרןהמאוחדהקיבוץ
עמ' 62

שמענו"הלילה .שלישישיריםספר

היידישזניחתצושעורר"הקשיים

חושףהספר ;העברית.""לטובת
היצירהמכמניאתלראשונה

בעשוריםביידישהאלטרנטיבית

שהעשרים.המאהשלהראשונים
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כךוביןכךביןעל·ידי.עכשיושיעשהמעשהלאיזהמצפהשאנילאעצמי.אתמזרזאניתם'הזמןלחצות."עכשיו זא'···

יכולשאיניחושב,אניהוא,העיקרהעיקר.זהלאאבלשלי.המעשהבכוחאמוןלתתעודיכולאיניבגילייעשה.לאהוא

ומזרזמקוםשוםמולאלעומדאנישבוהזההרגעעדהיום,עדכאן,עדדרכיאתבוחןאניאםגופו.במעשהאמוןלתת

ידיועוצםכוחישלאלהודותחייבאנייקרה,לאדבראותואחצהאםושאףלחצות,אעזלאשכברמהאתלחצותעצמי

עיןמצמוץאותי.לקורהלא-רצוניתמתגובהיותרלאהיהחלקיאבל,והיה.היהחלק.ליהיהשלאלאהלום.עדהביאוני

זאת,ובכלתפילה.ואפילוזיקפההרהורים,מבויש,חיוךמהמכה,להתגונןכדיהפניםוכיסויידהרמתסנוורים,אורמול

זואינהלאחריההזרימהחותמה.אתמשאירהרצוניתלאתגובהגםהכולככלותבכך.מהשלדברזהאיןממשיך,אני

שינוייםוהרבה ,משהוהשתנההואאףהזרימהשלכיוונהחדש.אלמנטלתוכהמכניסהאותה.משבשתהיאשחיתה.

התחלהגםלהיותעשויהכאןבחשש,ממשיךאני ,אוליואוליגדול.שינויסופםכמנצח,בתרועהמוסיףאניקטנים,

משוכנעאנימגיבשאניברגעאםזאת.בכלאבלרצוני.לאהואמסכים,אניכן,שלי.הואזהמשנהוגורםחדשה.גדולה,

רצונית.לאחיתהשתגובתיכנגדיייטעןאחרוןשבניתוחלעובדהישחשיבותמההמצב,אתההולמתשקולהתגובהשזו

המאפיינתמהאי-רצוניותחורגאינוזהשגםיסתבראחרוןבחשבוןואםמהלכים.אלהאיותכננתישחשבתיהואהעיקר

עכשיואבלכך.יהיאז,דבר.לעשותיכולאיניזהנגדהחיים.הםשאלהרקמשמעאזבכללהחייםאתואוליחייאת

 .עצמיאתומזרזשבאניכבר'לחצותלחצות!
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נוטר~ו 1ישירדשירד~

עמדהישראלית,בדידותגלעד:יובל
רןבעריכתעבריתלספרותסדרהכרמל'

עמ' 72 , 2004אדלהייט,ועמוסיגיל

יובלכותבזה,שיריםקובץהפותח'אמונה',בשיר

/עץהתרבות,היכלמאחוריהנטוש"בגןגלעד:

כלהאמנתיאלמלא /.;ואנייופיומפיץענקשקמה

אתכנעל ,אותירומסהיה;העולם /ביופיכך

וירדנרדם,לאזרפועלקר/;".בלילההעלים.
ליום/מיוםלצדדים.וידיוצףבים,עצמולהטביל

בענניםלהרגיש/מביטבלי /יותרדתיהופךהוא

כפיפתיפה המכ."//כפעמוני-מנזר.גבוהים

צמודקדימה,רכון;הגוףהמוסלמית.התפילה

צבעעםמרקיעלפחדלאלומד/הגבכעץ.לאדמה
(עמ'פה"להיותקשהכמהמר~ה/וכף-הרגלממית,

5 (. 

 1כנען /כאןלהיותהקושיהישראליות,הדבידות,

 ,גלעדיובלאתמעסיקיםאלהנושאים-ע.~רארץ
ב"גוונים"אורראה /נזירשיריהראשוןשספרו

ההוויהאוהמצבשלצלולה,מפוכחת,ראייה .) 2000 (
ומחוספסת,בוטהישירה,אמירהההיג,דהישראלית:

שלויבםאלהכל-פוליטיפלקטלכדיגולשתשאינה
חושפניובווידויחדה,צלולה,תיאורבשפתיחד

ג'וןהגדולים:האמריקניםהווידויכוהניאתהמזכיר
 ,)"ןג~כ~לקר'הנוי'אועצמות',('מרברימן

ואןפלאת;"סילביההקפוא,לנהרבקפיצהשהתאדב
וה'היפ':ה'ביט'משוררילחייהן;קץששמוסקסטון

 1קורסוגרגורי ,פרלינגטילרונםגינזברג,אלן

דידיאן ,דילןברבקרואק,ג'קפרקוף,סטיוארט
 ,ליריסימרתיודלף,תומס ,ואקוסקידיאןפרימה,
"נער~ת",בשיר ,,למשלכךואחרים.מקלודמייקל

;מדמותריקה"נערותי"וידויים":השעראתהפותח

התרחקתינער/."בתורמציפורים;כמו;רקיעאב

חדש;נזרקיום לכ"./חורפית;שקיעהמהעדר;כמו

אישי;דברשבורה;."כלמטרייהמטרה/כמוחסר-

שיעורבתנור;".כלהראשבבית-הספר/כמונחנק
קיץ לכ".;דוגמנית;רגליוארוך;כמוהיה;כוחני

הפנים;."עלפצעונים;כמוגסות~מיליםפרחו
 11סופניתמחלה/כמו 2ז'את;תקפההתברגות

ריק;היהערב;יבת-הספרבמקרה;לפנות."ערבתי

 ;אלמנה;שלכמו;ישבנהטבעי/ושקט/."נהדר
מסור"לעצים;כמואדיששהפכתימוזר;."והכי

 1לזכרונותר v"אני"וידוי":בשיראו .) 11-9(עמ·

;מזנבהזיקיתכמו/."ובורחהצבאי;שירותי

מדיביער;שלנער;אבודרק;."הייתיהכרות;
/שעקרנו/הזיתעצי/כמווירוקים//."זקופיםצבא

ההדק;עלאצבעולחוץ/כמובודד;".הייתי/נער
 ;העצים;אותי/ביןשהמכ"ית;הריצה/."כמובן
רובה;קת/כמוקרותנשים/עללבכות".ורציתי

צרפתייה/ובכיתי;/קב"נית;".בהיתי;ברגלי

שקיבלתי; 21כמו/פרופילמשומן/מכתים."עוזי
שב"כ/חוקריבשכונה/כמוליארבוכיתתי;."בני

(עמ'בחוטיני"כמו;תחתהזו;כוחנית;."המדינה

19-18 (. 
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יובלמתארנוקבות,חותכות,קצרות,בשורות ,כך

 ,"הפ"השני,בשערהישראליהכיבושאתגלעד

 ;נרקבתרגלכףהיאעזה"רצועת"כיבוש":בשיר

 //למטה.להביטארצנו/המסרבתגוףבקצה

האצבעביןכאוויר/אליםריקיוצרהעוני."בג'נין
 ;טילשיגורבכפתורנוגעקרב;טייס ;להדק.

שדחפה."אירופה;/ו.אשתבפיטמת/כמובעדינות,

בני/מביטהאותם,ףולדחלנו;ורגמהלפה,אותנו

 ;לחוגגיםנצמדהשאהיד; /ומטיפה"" , CNNב-
לר;להנצמדכילד/ 1ולמותאהבהחיבוקבמעין

;פוערתזיתעצי.//."עקירתאותואביו;המכה

ח·ה;היהתמיד;;."יהודיאדם.במידת;בדיוקבור

 /הפכההיהודיםינדינת;אבלמעברה,הניזונה
•• :-TT 

 .) 29-28(עינ'מוזרה"למכונת-שכחה

המרכזיתהתחנהתל-איבב,אתהמתאריםובשירים

בו"שגלעד:בלויתבוכהזרים,הפועליםוהווי

/."גורן•בלילה.;םרכמגדל-שלריקהארנק

/."כיכרהכרמל./קושעלמתנשאיםרוטשילד
;."בית-הכנסתאהבה./קבצניתהיאהמושבות

היה/".טרוצקיינתפלליו.;כשיערהאפירהגדול

חודרהשווארמה"ריח.//דבולר"."הכולאתמהלל
פניםמפסל;."חיסר-כסף ;בדוכנים.לחוטיני

"בתחנהאו: ;) 36עמ'('אלבינ',בלחם"רציניות

חודרהרחובבבוקר;ריחמוקדםהישנה,המרכזית

 ;שקליםבעשרההחוטיניואיטי;לתחתוניקשה

קרועהשווארמהכבש /ישו.כמו 1בחוץשתלויים
לילהתאילנדי/אחריפועלשלומסתובב/כראשו

לברוחירצה/ואםפוטר.בויוםאחרישתייה,של

אפילופה/כילמעלה,ייבסשלאלו/עדיףלרגע,

הישנה',המרכזית('בתחנהומלוכלך"אפורהרקיע
 .) 37עמ'

ברימן;ג'וןבנוסחדבניתאועוצמהגלעדליובלאין
אתמדגדגאינוונשנה,החוזר 1שלוהחוטיני

שהעזו ,סקסטוןאןאו ,פלאתיבהסילשלקרסוליהן
שטרםהנולדהרךמתינוקה,~םסלידתאףלתאר

האלכוהולומןההזיותמסמירחוקוהואהתקשה;

אבלוה"היפ".ה"ביט"דורוסופרימשוררישל
 • .כולנונחלתהואשלוהפיוטיהווידוי

פלועודד

דולביכאבכשחוו,גם

עםשלהיהודיההומור :כהןאדיר
 , 2004אמציההוצאת 1לדורותיוישראל

עמ' 490

בחזקתהנולדורותיוישראלעםשלהיהודיההומור
 .יחדיוכרוכיםוההווההעברבוערכירבאתוס

הפרקיםבקריאתעוררותמתלמכבירזכורות
כאחת;החדשההעתועלהאתמוליםעלהמרתקים

העליונה.עלהיאהטרגי-קומיהפןשלידולרוב,

תמטיתמאקלקטיותבקפידהנזהרכהןאדיר

 .ביותראישייםהנםיווהשגותומחקרו

ברגסוןהנוישלהקלאסילספרולהידרשטובכאן

הקומיתמהותואתבקפידהבוחןברגסוןהצחוק.

פניםהבעתאתבהדגישוהאנושיהפרצוףשל

המצחיקביןלהבחיןניתןכיצדובודקהמגוחכת

המכוער.לבין
מומיםכי ,בדברספק"איןכדבריו:ועודזאת

משובב";צחוקמעורריםשב;וףוידועיםמסוימים

הנפשמומיהאם /עצמנואתלשאוליהיהטובכאן

ממומימצחיקיםפחותלהיותעשוייםתמותהבןשל
לאחרלתתניתןלכךהיפותטיתתשובהה;וף?

היהודית.הדביחהבמכמנישנעיין

פרוידזיגמונדזאתלעשותהשכילשניםלפני
אתמסאפוריתהשכיבכמוהואמרובה.בהצלחה

למטופלתפעםשעשהכפי 1ספתועלהדביחה
מהסוגיהודיבהומורנזכרתיכאןאנה.המפורסמת

נזדקקלא ,זובדיחהובקוראנו 1משחורהשחור
לפסיכואנליזה.עיר

משהיהודים,שניהמאוחרות.העשריםשנותירשה:

באיםלפתע .הראשיבברחומטייליםייצחק,

"יצחק,ליצחק:משהבריונים.שנילקראתם

ואנושניים"הםמשה:"מדוע?"יצחק:נרבח!"

לבד!"
היהודישבובכךהיאהיהודיההומורשלתפארתו

הקלאסיתבדביחהאמנם .מעצמוכלקודםציחק
היאלאשורההמציאותאך ,מהכומרהרבצ~חק

 .לחלוטיןאחרת
מסכתכהןאדירפורשמרתקיםמדוריםבעשרות

ההלקאההוא.באשרהיהודיההומורשלמרשימה
תפוצותשלבגולהפעםמדיונשניתחוזרתהצצימית
·שואל.

נומרבגדודחירשמדרביהמחרבמיבאמאלףבמובא

עיניומתוךצחקהעולם"יגוןליחס:נסלאשעדין

כואבתצחק".הגדולוהעצבצחקהגדולהמכאובו

המועצות.בריתיהודישלהדביחההיאונוסה

חייםישכיאתה,"המאמיןהרבי:אתשואלהיהודי

המוות?"לפני
ביצירתוהיהודיההומורשלרגישיםפכים /להלן

היגוןבשמחתהואמכלהכולעליכם,שלוםשל

הדחקות,אני!"יתום"אשריהקוראהילדשל

הושלאצלונשניםחוזריםוהעוניהיתמות
טיפשים.כהאינםחלםו"חכמי"מאוסטרופול

האלוהים,עםודבריםדיןעליכםשלוםשללסויבה



ומכאןהגלות.כאורךארוך 1ארוךנפשחשבון
יהודישלההומוראלכךכלארוכהלאהדרך

אמנםלטעמי;עונגמדושןמעטהומורזהואמריקה.

 1בומצוייםסמבטיוןנהרשלוהגליםיהופיץהדי

 .לשמוהצחוקלרובהואכאןהצחוקאך
בוטה,אגרסיבי'הואלטעמיהישראליההומור
טוביאצלגםהסאטירה,וולגרי.לעתים

שמחהתוךתוקפניתלעתיםהיאהסאטיריל~ים,
קינןעמוסשלכשלעצמההמצוינתהסאטירהלאיד.
בצדק.שלאאובצדקאיש,עלחסהאיננה

ודומיהם.סדןדבשלום,ש'הםהאישייםקורבנותיה

הקדושותהפרותלכיווןנשקונשלףבצדקאמנם
חוגגת.הוולגריותלעתיםאך 1בישראל

הלאומי:המשוררשלדיוקנוהנה
ארבעשלוש,שתייםאחת,

באהואהנההמשורר

מאודהקשיםבתנאים

יצירותלויוצרהוא
כלליותדילמותתוך
הגלויות!קיבוץשל

זרגלותינטעאלאאיננוהלאומיהמשוררברם,
נשכחות,בלתייצירותיצרקינןעמוסבעיניו!
לשוניתתבניתוטבעותבונה,עוצמהרוויות
היאשלוהפוליטיתהסאטירהומרנינה.חדשנית

והמשוררסדןדבשלפשעובמהאךמשובחת,
עליהםהכתובותהשורותשלום?ש'ואוהבהרגיש

הכיתה.עיתוניאתמזכירות

אפריםשלהבלעדיתנחלתוהוא"בעד"ההומור
בחסדסאטיריקן 1מזהירהומורבעליוצר 1קישון
השורה.אתמקלקלהישןה"בעדיזם"אך 1עליון
קומהשיעורבעלהומוריסטמעודימצאתילא

ארצוצעדיכלצדקתאתדביעבדיהללשכה 1כמוהו
הם.באשר

אישאבלחיובית,היאהמרובההפטריוטיות
שלו.במהתלהאותהלהדגישיכולאינוהסאטירה

וולטראתלתארביותרהפרועבדמיוננוהנוכל
שלכמהללוזושצ'נקואתאוצרפתיכפטריוט
סטאלין?

תוקף, 1אחרקישוןאפריםמצאנוהמאהבסוף

מדגישכהןאדירקדושות.פרותושוחטמלגלג,
"ההגינותהחדשים:מהגיגיוהנהמרובה.בהנאהזאת

להתייצב 1מנהיגינולעזרתלצאתאותנומחייבת
קשישיםאנשיםהםשכןרוחם,אתולחזקלימינם
אתמתישההכיסאותעלהמתמדתוהשמירהלרוב

 ,) 1999 (כוחותיהם"

היהודיהפןהואבספרהמזהיריםהפרקיםאחד

 .יןלוחנוךשלביצירתו
העבריתשפתוביןהדמיוןאתכאןפורשכהןאדיר

שובכינדמהרגישהלאוזןיידית.לעגהלדיןשל
אתמשעשעוהבדחןברבדיצ'ביהודיתבחתונהאנו

רבותפנים,עודישנםברם,שפר.באמריהקהל
מקנויות,בוטות,פניםלדין.שלביצירתוושונות,

 .אותןאופפתהמוותשיראת

קברןרןבבוקר 1בבוקרכאשר

לגןיוצאיוצא,מעדרנוטל
תפוחאוכלכלב,קובר
לנוח.שוכבילדה,קובר

ורעאחאיןלדיןשלהפוליטיתלסאטירה
עברית.בהומורסקה

שיגרה.יוםהיהראשוןיום

נורהברחובזקןערבי

קראהואיעקב!עבדיתירה,אל
ירה.יעקבואחינו

הנוישללספרוולהידרשלשובטובלבסוף,
נכשלברחוב,רץ"אדםשם:נכתבוכךברגסון.
צוחקים"".האנשיםונופל.
שברהאישאוליצוחקים?הםמדוע 1לשאולניתן
הצוחק""האדםכאותוצוחקים,צוחקים,והםרגל?

 •הלב!יכאבבשחוקגםהרגו.ויקטורשלבספרו
רפאליצבי

 1rחצי
ייי\?מורויד

רוומשחמאנגלית:

התיכוןהספרביתתזמורת

 =r- ...ת

םז:ויכ;ןם~~ר~יתז:ו,זמ;ךת ר~~~~ 9 ~םזpים םי~:~

ךח;~נף,?אךךךצ;~ןתם~י~ריםנןםקףם ה~י~~~
נףם,נףם

וחמשארבעיםשמ;נהעדנףםנףםה;למתהיאשב;לשדה
 ··ז:ז· :- ·: :- ·:·: . ·: ·:ז:

נףם,נףםש,ךה, 'ז~:ם~סרףז ;מ~צ;~ןת,~~חיא
רח;בנףאתנ;טשתשלה,הנת;תלחדרי

: -:•• -• ": T :• :• :• : •• 

 ,םי~~לףףי~ליםנו~ךים~לים ryזףלתריק
 .~י~?לאךש;~~ים

 . . . . . . .........בספטמבר
וניםים sנתמת;פפ;תרנ;תתיכ;נייםספרבתיתזמ;ר;ת

• : T •• •• ": • • • -: : : ,•' • -• 

~אד.ע,מףק;תל~~ןםר tt ?ךםך~מ;ת

עםהאחרונהבתקופהמתחרזספריבתעלדיבורכל
הספרות.רגוןעלמונפתגדולהחרברבות.ועדתדו"ח
נום""ברםמעטובינתיים,ומהר.החרב.אתלהסירצריך

מולהמניףוויטמורשריד 1התיכוןהספרביתמתזמורת
המנצח.שרביטאת

סומקרוני

 2005פברואר

 ~==יי
 ==י4

=== 
1 ~ ~ 
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ללבנוגע 1דיופי 1ד
פשוטים 1דשבפרטים

'עתרןספריכקישון'היופעם :פארןגומר

עמ' 110 , 2004 ' 77

 1מאחור 1הספרעטיפתשלהכחולהרקעעל

לזכרון'דברךהשירנדפספחות,כחולותבאותיות
שירישלוצורתיתוכנישיקוףמעיןזהויעקב'.

זאתובכלופורח,ירוקישראלי'הואהנוףהספר:
שורהתופסתבודדהמילה,פהוהמילים,עצוב:קצת

"שעומדתמילהבעודאוחזתהיארחוקותולעתים
שורה.באותהשתייםלהיותשיר'באותויחידה"

תופסות'בין'או'אל'כמוקטנותיחסמילותגם
שבתוךוהציוריםהעטיפהציורשלמה.שורהלעתים
 .פארןגומרהמשוררתשליצירתההםהספר
קצרצרותשורותיהםהספרשירישלהגדולחלקם

 :) 49(עמ''לשפרעם'השירלדוגמה,ומועטות.

בחלותי;/ /מפנילשפרעם;לברוח;"רציתי;
ובתוכם//לידם;שכבתי;וגםבשדות;הלכתי;

הגעתי;לא/ועדייןמיתולוגית;גבעה;עליתי

דבומהארצי'שנופולירישירשוב,לשפרעם".אז;
העטיפה.בגבלשיר
מאוד'ארוכיםואפילו 1יותרארוכיםשיריםגםישנם
 101-(עמ'צרעות''קןמעטהחידתיהשירלמשל

הכותבתשלביתהעלסיפורמעיןשמספר ,) 104

שהיהיבתותפח,שגדלצרעותקןעלהמדרבי'בנגב
כשבאמתחתהבאוטוובסהמחרבתשלנסיעהבאילת,

הוא/גםועמד;"שבארופאובדיקתהצרעות,קן

נכתבהסיפורהיהלווחייך". /עליוהסתכל;

היהלאכיוייתכןיותר'יריעהרחבהיהכפרוזה,
הצליחהפארןשמוגרעלילהוקצבחןבאותוניחן

זה.במינומיוחדשירימבנהבתוךלהשחיל
גמדיםשבו ) 81(עמ'שירהואבקישון'היו'פעם

ומעטחזרה",נופפתי;ואניאלי;ונופפו"עמדו

מימיןקורו";קמיל;של;"כבציוריםמשם:הלאה

ושמיםיםשלירוק-צהובציורנפרשהשירלעמוד

אינניאנידב".עלשמןסין'"ביםהכיתובומתחתי
אתמושכיםשבספרהציוריםאךבציור'גדולמיבן

הציורי;השירי'בטקסטהיטבומשתלביםהעין
יכולה;"לאהיאכיעצמהעלמעידההכותבת
השיריםואכןבפרהסיה",שרשראותלענודכמעט/

רגישותוהידהעיןהציורים.גםכךמצועצעים,אינם

הפשוטים,שבפרטיםללבגעהנוליופילנוף,
לבה;את"ולשים;היומיומי:שבמראההמוכרים,

בין;יחידה;שעומדתהסגולה;הבוגנויליאה;אל;

 .) 96(עמ'לזכרון"פראדיס;

שלי'אבאלמשל,"משפחתיים",השיריםשלחלקם
געגוע,בהםשיששיריםאלו ,' 11שליו'אבא ' 1

גדול:סיפורהחובקיםהקטניםהפרטיםושוב,
נישטוייןנארעלע/מוטקעלע,לי;אמר"אבא;
מוטקעלע/טרוריג;אזרי;נישט/זייאונו

אתשאלתי;כבראני--תבכי;אלטיפשונת/
אדלה:עלהשיראויידיש".אדרב;מי;עםעצמי;
חולתולסירוגיןזונהחיתהמחייה;שנים"במשך

8 
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י"פגשתכמו:אישיים,סיפוריםוגםמאושפזת".נפש

בביתישבנויעקב;בזכרוןהראשונהבפעםאותו

כימאישהואליסיפרוהוא;טיילנו'כךואחרקפה
כימניחאניוייצמן.""במכוןגם/למדהואוכי

שורותחושבהיהשעברההמאהמןשירהמבקר

מצוייםכבראנוהריאבלמנוקדת,לפרוזהאלה
 •-21הבמאה

בחווה''שםשירקוראאניהספרשלסופולקראת
"הואאהבה:סיפוראוליאושירשהוא ,) 98(עמ'
הספרדית/ממרוקורפאל;מטנג'יר;גבר;היה
אתלהריחואחריו;לידו;הולכת/הייתי;ואני

עורועל;התנוצצה;הזיעהגופו;זיעתריח//
באשתו;וגםבאשתו;--/וקינאתי;--השחום

ובמאהבותיו".

הזה;בריח;"גם : soשבעמ'הקצרבשירואסיים

משקלישזהבשירגםאכן'אהבה".הרבה; /יש

הרבהוהרבהסובוריחשורהבכלמשמע>(תרתי

אהבה.

 •מהרגיל.שונהספרבהחלט
שתלשמואל

אבאלתמונת

וילדה,אבאשלתמונהחלפי:רחל
עמ' 137 , 2004לשירהקשבהוצאת

יחסיהעלנפלאשירכתבהגולדרבגלאההמשוררת

אתמערטלתחלפירחלאמא'.'לתמונתאמה:עם
אתהבונהמצמררשיריםבספרנפשהייסורי

איבהאתבלוותההחוליםיבתשלהקודרתהאווירה
בכותרתמוגדרהשיריםנושאכיאףמכאויבו.דברך

העשויספרזהוייסוריו",ותיאוראביהעם"יחסיה

אדםאידבלאמאיתנומיוכיאדם"."כלבמתכונת
לכן,קרוב;משפחהבןאואהובידיד,הורה,יקר,

 1אוניברסליולנכסלערךהופךאישיהמאודהספר

המדהימהוהיכולתובהכלולההרגשעוצמתבשלולו

אותה.להביעחלפישל
שלקונקרטייםוהמאודהקשיםהתיאוריםאףעל

תוהופכהחולים,ביתמסדרונותביןמסעותיה

רגשיתעוצמהשללשקפיםהמשוררתשלשורותיה

שלהחומריתמהותםעמוקה.אנושיתוחוויה

דברכהמתמוטטתהחולהשלוהאינפוזיותהצינורות

וייסוריםקץאיןאהבההמבסאההפיוטית,השירהאל
גבול.ללא

מעטלאנשעןחלפירחלשירתשלהכואבהיופי
חולים,'ביתהשירגמה,ולדהמקורות.מןידעעל

 .) 16(עמ'לחולה'תפילה

מתוךקטעיםשזורהוהדרמטיתהארוכההפואמה

ולמשפחה,לביתחיאבי(סידורלחולה""תפילה

וחנוןרחוםאלה' 'ה"החולה>:עלתפילה , 249עמ'
וחטאהופשע /עווןנושאלאלפים,חסדנוצר /

שישחולהעללהתפללנוהגיםזו(תפילהונקה"
לחייו).סכנה

מפותלים"צינורותהמשוררת:דבריואחריה,

המדיציני;הממסדחייתשלכמעייםשחורים;

~דיפרומותבפיז'מות/החוליםנדחפיםלתוכם
נדחפיםמעצמםשדודים,מכוחםשדודה;אסירים

מלבםנשכחהשמזמןלבניםבמדיםסוהריםיבד./
החמלה".אלקטרוני>(=אק"ג

הזאת:והמסוערתהגדולההשירהנמשכתוכך

מיוסר'יבתואחריהןהתפילהמןאחדותשורות

איבה.כלפיהבתשלואמונהתקווהאהבה,עתיר

נפרדת,יבקורתלרשימתראויהזומורכבתיצירה

שלהעיקשתומלחמתההרגשיתעוצמתהבשל
החולישלהאוניפורמיותמןלהצילהמשוררת
נציגאותוהאינדיווידום,היחיד'אתומוסדותיו

האדם.האנושית:היצירהפארשל
יתרוכלהואחוליו'במיסתהאהוב,האב

המוסדותיבדיאבודיםלחפציםהופכיםהפציינטים,

אתהופכיםחלפירחלשלשיריההרפואיים.



נושמים,חיים,אנושלייצוריחזרה"החפצים"
האדיש:הרפואיהגהינוםמןלצאתוחולמיםכואיבם
<ביתהחולים;ביתמתוך /החייםאת"לראות

לראות/כמו /המונים-המונים)שלגדול-גדול;
את<'לראותהשחורה"הבטן;מצדיפה;פרפר

 .) 14עמ'החיים',

מנסה 15בעמ'עוזרות.אינןכברהמיליםאך
עםלהתמודדמילוליסיורבאמצעותהמשוררת

 /שיר?עודלכתובמה?"אזהצפוי:אפשריהבלתי
מה/עדתודילאמתיועדתרמימתיועד /---

כנגדהזהוהרצוףהמטרטר;הקסםפנסהואאפסי

 .) 15<עמ'המוות"

לתנועההסיבהאתתמידחיפשוהמדעאנשי
חלפירחלואילומובילה,הפרפטוםהמתמדת,

ונואש.כואבהואאםגםליציב,לקבוע,עורגת

כולושהואזה,בספרללבהנוגעיםהמטיביםאחד
המשכילאביה,אתהבתשלתיאורההוא-לב

מולהמכאובים,בים 1שבוהאדםדמותעללשמור
העולם:אדישות

שבועותשבעהשבועות/שבעהאחרי ,םשו/···"

בנוראות/חש;אינוכאילועצמוכשהואנוראים;
וטובהצלולמבטוועל;הפנימיבקירנועלהשומר
מהנהןאובסדר'/'הכולואומרמתאונןולאלבו;
לעולמו.""הלךשם;בסדר?'/'הכולשאלתי:על

 .) 128<עמ'

שלאחלפירחלשללשיריהלהוסיףמהאיןכיואף
המשוררכילינראהגורע,המוסיףכלבבחינתיהיה
ממני.טוברעיונותיאתלהביעהשכילשמעונידוד

בנומדועמתפלאהואלאי-שם''מכתבבשירו
אתאידבלאהמלחמה,זוועותאתהרואה ,החייל

אך"תמהתי,בעצמו:ומשיב-שבוהאנושצלם

התחלתיהדרב.פשרלי/להתחוורהחללאט-לאט
הואילממך;פניומסתיראינוהעולם/כילהבין
תיקונועלאתהשקודכיעלטובה;לךמכירוהוא

בטוהרבענווה,ללחום/מלחמתויצאתכיעל /-
<קטע).ומסירות"."

טוהרעלחלפילשמשוןתודהאסירהעולם 1לפיכך
השזוריםהיפים,שיריוועלצניעותועל ,מידותיו
וילדה.אבאשלתמונהבתושלבספרה

מיהרחוקה,ילדותוחוויותאתשכחלאשעדייןמי
אדםארוכןבשלנפשולייסורימילוטפתחשמחפש

רחלשלוהיפיםהמרגשיםבשיריהמזורימצא 1יקר
 •חלפי.

מירוןכרמית

חיימרבית

ry ל;~דףםדry ליש

העתנב;אכי
• : T •• 

אלה,מעינ;תידללף
 ·: ..:ז- : '•.:

אנינםהחשףריםכי
• -• • T :-• 

~ךה [9iין g ~ Y.7פ;
 .ףש~: ,ףק~:

ry דףםד~ry דףםד~

ry ךףםד~ry ךףםד~-

זאת,ש;מעיםאינםרעי
•• -•• T : • 

 .בr;כ /oלנ;~ה י~~~ף

ר w ,ק~~ת .Yס~ב;א~ר
גף;כי~לס;~ךל~רס

 ,~ס~ר;ן~ל~ים~~יכ;ת

נשריהמיתלכל;ת
: -:• : -: T • 

ףב!ל;ם.בלילה
T :- -

רונים

דרכיםמפ;תנפנית~יגיאל
 • T :-ז- : • •--

 ה~~~~ן 7י;ך~ י~~י~

המסלעה!לערא;המפתלהכביש
-: • -: ,•' T - - -T '•, : -

נשתנשףהנתיב;תכלחי"מנרפיסףת
• T -: • ' : -: 

בואוהמב;ססהלילכדףמ!לת
: . --.. -: .. 

דך~ים~פות י~~~גכ~י~י~ל , ך~~ א~~
לי.תלעגיאל -. : :-. . 

העריכותהפריחותשעת

השמים,כמ;פתףחלניה!ל;ם
-• • T -: -ז-· 

סע,דינות,;ת n~רי iJ י~~~ןי 9~ס ף~~~
 . · .. .רימוןיריע.נ:ו~ים .Yל~~ת

ריזב:ם, י~~~ת rרי qלעוד ןי~~~לא
נמסדרונ;ת.;לפות nשררהללחיש;ת

: T T : -' : : 
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ע;ך. ך~~ךלא
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ך,ספריםלמדףתרומך,
ך,מזרחיך,ךךתשל

וך,מגרב

כתולדותמחקריםוממערב:ממזרח
וכצפוןהמזרחכארצותהיהודים

אריאל ,אורפלימשהעורכים:אפריקה,
אוניברסיטתהוצאתרגב,ושאולטואף

עמ' 201 ,תשס"ד ,בר-אילן

כמאותכמזרחישראלקהילותמרוקו:
חייםעורך:והעשרים,התשע-עשרה

התרבות ,החינוךמשרדהוצאת ,סעדון

בן-ומכוןונוערחברהמינהלוהספורט,
במזרח,ישראלקהילותלחקרצבי

עמ' 328 ,תשס"ד

 ,כמרוקויהודיותחילנשרתבשן:אליעזר
ופרסומיםמחקרים ,"ארץ"הוצאת

 ,אשקלוןהאקדמיתהמכללהגרפיה,בגיאו
עמ' 249 ,תשס"ד

The Jews of the Middle East 
and N orth Africa in M odern 
Times, Reeva Spector Simon, 
Michael Menachem Laskier, and 
Sara Reguer, eds. (New York: 
Columbia University Press, 
2003), 549 p. 

אפריקהצפוןיהודיושלהמזרחיהודישלמרכזיותם
דית,והיההגחלתעלבשמירהזה,בכלל(המרגב)

 1ישראלמדינתבנייתועלישראלארץקדושתעל

שלהדיפלומטיתמעורבותןוחיזוק 1אחדמצד
בזירתותוניסיהמרוקוובראשןהמגרבמדינות

עלנוסף 1האחרהצדמןהערבי-הישראליהסכסוך
לדעתהמזרחקהילותצאצאישלהגוברהצימאון

גאותאתרבה,במידהמסיברים,שורשיהם,עליותר

האיסלאם.בארצותהיהודיםקהילותעלהפרסומים
מכובדתפרסומיםשורתזהבהקשרלציוןראויה

הוצאותשלבמגווןלאחרונהאורשראתהוחשובה,
שלעבודתםפריאתוהמציגהובחו"לבארץלאור
אלה,מחקריםהישראלית.באקדמיההחוקריםטובי

(ראהשונותאקדמיותאכסניותבארבעשהתפרסמו

וגדלההולךהענייןאתבבירורמשקפיםלעיל),
מגווניםחוגיםובקרבהישראליתהאקדמיהבחוגי

יהדותבתולדותבתפוצותוהיהודיהישראליבציבור
החברתייםהדתיים,מאפייניהתרבותה, .המזרח

בעלייהחלקההקודש,לארץזיקתהוהכלכליים,
לבנייתותרומתהולאחריההמדינההקמתערבאליה

ולחיזוקה.ישראלמדינת
במזרח,היהודיתובתרבותבהיסטוריההגואההעניין

נוסטלגיתהישענותגםמקריםמעטבלאמשקף
ומהלגיטימציהחזקהממודעותהנובע 1ורצון
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אבא""ביתאתלהאדיריחסית,החדשההציבורית

 .הראויהכבודאתהקהילתיול"אגו"לוולהעניק
במספרבגידולרקלאביטויומוצאזהייןעב

המוניתבנהירהגםאלאהרלוונטייםהפרסומים

המתקיימיםאקדמיים,כנסיםאלונלהבת

הארץברחבימחקרובמכוניבאוניברסיטאות

ליהדותהקשוריםבנושאיםלדיוןוהמוקדשים
לחברה,"המרכזלשבחלציוןבמיוחדראויהמזרח.
אהרןעל-שםספרדיהדותבמורשתוחינוךתרבות
הפועלאוחיון'שמעוןמרבראשות 1והאן"ורחל

יבמהבמתןלעשותוהמגדילרב-אילןבאוניברסיטת
השואביםבינלאומיים,כנסיםובקיוםלחוקרים
שלבמגווןוהדניםשנהמדיאנשיםאלפיאליהם

תוניסיה"יהודייצירה",שנותאלף''פאס:נושאים:
מורשת",זהות, •לוב"יהודיומורשת",זהות .

האשהו"מעמדהעות'מאנית"באימפריה"היהודים

ונו.יהמזרחית",בחברה

שלובהיסטוריהבמורשתהגדלהציבוריהעניין
תוהספרבתחוםגםבבירורמשתקףהמזרחיהדות

ישנסקרספרים,מספראצייןדוגמה,לשםורקהיפה

הסיפורקודמים:תובגיליונזהבמדורהח"מ)(בידי

עכהולכתמוטיל'יפהמאתהאדומההעירעל
ןושמחבןגבריאלמאתזעתרעםחוזרתיכמון

 .עבאדימוסאמאתוהסופרהמלכהו
רואשראוספרים,ארבעהאציגשלפנינובסקירה

מחקרפריכולם •המזרחיהדותבנושאילאחרונה

ביניהםמגוונים,תיעודסוגיעלהנשעןמעמיק,
ת,וספרמכתבים,דרשות,היסטוריים,מסמכים

שלעדויותפייטנים,שיריצליינים,שליומנים
שללמאיריםאלהספריםשלושהועוד.רבנים

תרומהמהוויםוהםהמזרחיבהדותהקשוריםהיבטים

זה.בתחוםהספריםלמדףביותרנכבדה

וממערבממזרח

אקדמיה,אנשישלמחקריםשמונההמציגזה,ספר

שלבמגווןדןבתחומם,מוניטיןבעלימומחים
הנדוניה,עללהגנהשטרותנוסחיביניהםנושאים,

כה,עדפורסמושלאחשוביםנוסחיםהצגתכולל
ןשיווגירנישואיןריבלין;יוסףשלמחקרופרי

בטורקיה)נמל(עירליובגליפהיהודיתבקהילה

ציינהמהערותיה,(באחתגלדניתמאתהי"זבמאה

ובועתיקיהודיעלמיןיבתקייםבגליפוליכיגל,
במסגרתשצולמהביותרשהישנהמצבות, 835

 11628משנתהיא 1אוניברסיטאי-מחקריפרויקט

היועלמיןבתי . 1986משנת .ביותרוהמאוחרת

דוללימאכזבובלתימרתקמקורומעולםמאז
למסקנותהמצבותמת"ו"תרומעניינתהחברה

בצנעאהיהודיםקהילתעלכתבהראלירוןהמחקר).
הצבאבידיצנעאלכיבושגםהתייחסלביןובין

בקשריהםמפנהנקודתשסימל ' 1872ב·'מאניהערת
יהודיועםבכללהיהודיהעולםעםתימןיהודישל

התייחסגימאניאהרןבפרט.העותימאניתהאימפריה

הייבוםעלמחקרואתוהציגתימןליהודיהואאף
תרםבשןאליעזרולמעשה;להלכהתימןבניבקרב

קליםבשינויים(המופיעתואלמנמכתביעלפרק
בורנשטיין·מקובצקילאהלהלן);ראהבספרו'גם

היהודיתבחברהמחדשאיןוונישגירושיןעלכתבה

 .והי"סהי"חבמאותימאניתהערתשבאימפריה
שלאוכלוסיותיהןעיקרכי 1ללמודניתןממחקרה
בתקופההעות'מאניתבאימפריההיהודיותהקהילות

אחרילאימפריהשהירגו 1ספרדמגורשיוהיהנסקרת

לאימפריהשהירגורטוגלופצאיויו-1492בהגירוש

נמנו 1כןכמווצאצאיהם.אנוסיםרובם ' 1497אחרי

תושביהצאצאי .רומניוטיםגםהאימפריהיהודיעם

מתבקשת(כאןביזנטיוןשלכטוניםוהאוטהיהודים

תמידלאלמומחה,ברורכךשכלמההבהרה.הערות
המתגורריםיהודים .מוסתערביםולקורא),רבור

בייחודערבית,דוברותבארצותדורותמדורי

עלכתברפאלשמואלובמצרים.בעיראקבסוריה,
ארנוןשי .כלאדינוהעממיבשירהחמותשלדמותה

"פיזורהשםאתהנושאבמאמרהקובץ,אתחתם

מצפוןומסורתידתינוערהכוונתעימות:בצל
שביןבתקופהדתייםלאקליטהלמגזריאפריקה

1948 • 1956 '.' 

יעשומאמרכלבאקדמיה,לדושנלספרכיאה

הערותעלועשירתיעודעלונשעןבקפידה
רבהעבודההושקעהכיניכרדעת.מרחיבות

 1עורכיואתהמכדב"מוצר"אכןוהואהספרבעריכת

מחקריםבזכותלשבחשנודעופרופסוריםכולם
הוצאתואתלה,ומחוץבארץושהתפרסמושכתבו

הספר.פרסוםעלהאחראיתבר-אילן,

מרוקו

באוניברסיטההסטודנטיםדיקאן 1סעדוןחייםד"ר

היהודיםקהילותשלםובתחומומחההפתוחה
שלהמאתרגתהמשימהאתועצמעלנטלבמזרח,

המוקדש 1אלבומיבפורמטכרסעבספרעריכת

הגדולההקהילה .במרוקוהיהודיתלקהילהכולו

סעדוןהאיסלאם.בארצותהיהודיותהקהילותמיבן

לפיה 1עיןמאירתבהקדמהספרואתפותח
וה·-19הבמאותקוומריהודיקהילתהתאפיינה

שלבמורכבותגםאלאהמרשיםבגודלהרקלא 20
ביןלנדידההלבתשומתאתמסבסעדוןיות.וזה

·הערביתדיתוהיהלזהותכיבהסיברו 1הללויותוהזה

ולזהותהיהודית·הערבית·האנדלוסית)(וכן

שתינוספו 1מרוקואתשאפיינו·הברבריתהיהודית

עליתר·ספרדית.ויהודיתיהודית-צרפתיתזהויות:
רגמההפנימיתההגירהוהבהיר'סעדוןהוסיף 1כן

 1יותראושפותשתידיברורביםשיהודיםלכך

חדירתגםלאחרת.אחתמזהותלעבוריכוליםוהיו



והקומוניזם,הציונותכמוחדשות,גירתאידיאולו
וכדבריווביותרחלקיבאופןהאחרונהזוכיאם

ביניהן.הנדידהואתהזהויותמורכבותאתהעמיקה

בנושא.מפורטלדיוןמתאבןאךהןאלההבחנות
כלשללבואתישמחספקשללאוספרערךסעדון

שלמדמיכלאוומרוקויהודיקהילתעםשנמנהמי
מרתקהספרהזו.המפוארתהקהילהאתלאהוב

המיוחדיםהתצלומיםבשפעומרהיבבתוכנו
חשוביםאישיםשלאלהביניהםודפיואתהמעטרים
יהודיה,ושלהארץשלההיסטוריהאתשעיצבו
בחיידמויות-מפתחשלעדויותהיסטוריות,תעודות
שהופצוגלויותמוסדות,ממסמכיציטוטיםהקהילה,

פליטיםשלתמונותוהמרוקאיהמלוכהביתידיעל
רגפיותגיאומפותבקזבלנקה,הפרעותלאחריהודים

הספרבתיריכוזיאתהמשקפתמפהכגוןואחרות,

היהודיתהעיתונותרשימתובמרוקוכי''חשל
שלהעיסוקיםרשימת , 1964-1933בשניםבמרוקו

הנפשותממוצעעלנתוניםוממרוקושעלויהודים
תכשיטיםשלתצלומיםהגילאים,והרכבבמשפחה
פריטימסורתיים,לבושפריטיחמדה,ושכיות
ומועדיםחגבגדיצדיקים,קבריוקמיעות,יודאיקה

מילולימידעשלשפעמציגהספרועו.דלששון
חומרבאיסוףרציניתהשקעההמשקףווחזותי

מחקר.ובעריכת

רב-ואביטבולמיכאלפרופ'נמניםהכותביםעם
המגרביהדותבנושאבאקדמיהבולטוחוקרסמכא
חייםד"רויהודיה;מרוקועלשכתב 1בכללוהאזור
יהדותעלהכותביםהחוקריםמחשוביהואגםוסעדון

במרוקוהיהודיםעלפרקיםארבעהשכתבהמרגב,
מרוקויהודיעלייתעלהציונות,עלהעצמאית,

יהושעד"רעם(בשיתוףהקדושיםפולחןועל
להעשרתשתרם 1עמארמשהד"רהרבפרנקל>;

הרבנית,הספרותעלוהמענייןהחשובבפרקהספר
מןמוניטיןרבחוקרולסקרמ'מיכאלפרופ'

החינוךעלשכתבלהלן>, 1ספרו(ראההאקדמיה
וכןזה,לספרגםשתרם 1בשןואליעזר 1במרוקו
יכולהאינניהיריעהקוצרשמחמתנוספיםכותבים
כולם.אתלהזכיר

קריצהבמעיןהספראתלסייםבחרסעדוןחיים

המטבחעלפרקלקוראבהגישושרבנית-פיקנטית,
הטעמים,פרץ-ורבין.פסקלשכתבההמרוקאי,
ומעורריםהספרדפיביןעוליםוהניחוחותהצבעים
האניס,מעוטרותהרגיפהלעוגיותכמיההבקורא

הדומההמאחיא,ולמשקההדבשנוטפותלפזואלוס
תאנים.ובעיקרצימוקיםמתמרים,והעשוילעראק

יהודיותחילנשות
ובשןאליעזר /פרופשלמחקרופריהואזהספר

שמחקריוהמרגב,יהדותשלהוותיקיםמחוקריה
דןהספר .להלןשהוצגוהספריםבכלשזורים

ספרדגירושמאזבמרוקוהיהודייההאשהבתולדות

יוזמותנשיםביניהם:נושאים,שלבמגווןונוגע

נשיםלדיפלומטים,נשיםמכתביהמשפחה,בתחום
 1לבתיהןמחוץסוחרותנשיםווממוןרכושבעלות

 1בעליהןהתאסלמותעםלהתאסלםשסירבונשים

הנערצתהקדושה-חג'ואללסוליכההמוקדשופרק
 .מרוקויהודיעלהיוםעדביותר

להצעתס·רבה /מטנג'יריפהפייהנערהסוליכה,

משוםבההמארהבהמוסלמיהנסיךשלהנישואין
להורגה·צאההיאלהתאסלם.מוכנההיתהשלא
התשיעית.היבאהלראשיתקרובשנוסדה(עירבפאס

שלהוכאלףמאיבר·ראהפאס,החשובההעירעל

שהוציא:רסעבתבחוברתעמארמשההד"רהרב

לרגלרב-א·לןשבאוניברסיטתוהאןמרכזלאור
ודן 2004ניבא·שהתק"םמשתתפים,רבכנסקיום

זכתהס·ליכהכמרוקר).אחרותובעריםבפאס

סוקרלביןייבןהשם.קידושעלמותהבשללהערצה
בידידיותו·הנער·תחטיפתשלמקריםבשןפרופ'

עלבתיעוד,המעוגנ·םסיפורים,מוסלמים;
ביהודיותשהתאהבווסולטאניםנסיכיםמושלים,

-ליהדותחזרואךשהתאסלמ;יהודיותנערותועל
סיפוריםלבנ"תמרתקיםחומריםשלפוטנציאל

הואזהספרזאת,עםולילה.לילהאלףבנוסח
ובסימוכיןתובהערמלווהובאופיואקדמימחקרי

להתמצאהקוראעלהמקיליםוכלליבמפתחוכן
הנושאים.בשבילי

The Jev..'s of the Middle East 
and North Africa in Modern 
Times: 

הספריםמביןביותרהמקיףהואזהכרסעבספר

מבחינהוהןתוכניתמבחינההןכאןהנסקרים

ואליהםמאמריםושישהעשריםכוללהואצורנית.
לספרבהקדמהונספחים.ענייניםמפתחמצורף

לסקרמ'מיכאלפרופ'ביניהם 1עורכיומדגישים
יהדותעלשעבודותיו 1בר-אילןמאוניברסיטת

הספריםמדףעלמרכזימקוםתופסותהמגרב
מגווןקוראיםלקהלמיועדהספרכי 1היהודי-מגרבי

וחוקריםמרצים 1מחקראנשיביניהםובעולם,בארץ

ולמעשההתיכונייםהספרבבתימוריםבאקדמיה,
ובתרומתההמזרחיהדותבמורשתשמתענייןמיכל

המוסלמיבמזרחהאנושיהפסיפסלבניית
ולהעשרתו.

תרבותית-דתיתגרפית,גיאוזירההחובקוהספר

קטגוריות.לשתימחולקהיקף,רחבתוחברתית
מסויםבהיבטהדניםמאמריםכוללתהראשונה

המזרחהמוסלמיולהקשרהמזרחליהדותהרלוונטי
החייםהכלכליים,החייםכגוןויותרהרחבתיכוני

עולםוחינוךמוסיקה,ציונות,האינטלקטואליים,
ששותפים(פרקומנהיגותהקהילהמבנההנשים,

לסקרמ'מיכאלביניהםחוקרים,שלושהלכתיבתו
מספרכוללתהשנייההקטגוריהסעדון>.וחיים
מוקדשיםאלהבקודמתה.שהופיעלזהזההפרקים
סדרמסוימת.בארץ-מדינההיהודיתבקהילהלדיון

וכךווהגיאוגרפיההיסטורילהיגיוןתואםהמאמרים
בטורקיההארצית-המדיניתהסקירהנפתחת

עוברתהאימפריה>,ימי(דהיינוהעות'מאנית

סוריהלטורקיה,ומשםהעות'מאנייםלבלקנים
אלממשיכההסקירהישראל-פלסטין.וארץולבנון

איראןאלוממנהעיראקאלהפורה,הסהרערב
בספרותמענייןחידושספקללא-אפגניסטןואל

בעולםהיהודיותבקהילותהעוסקתהמחקר
המיוחדתתרומתואתמדגישזהפרקהאיסלאם.

הנזכרת.במציאותהיהודיהעולםלהכרתהספרשל
וסודאןמצריםותימןליהדותגםמאמרמקדישהספר

קהילותכללעםאחתבכפיפהאלהנושאיםוהכנסת
מאמריו .ייחודואתומדגישהשבהבמזרחהיהודים

רונןיהודית
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 10מרתף

 • 10מרתףשנקראמקום-היהאו-ישבחיפה

מדרגותבגרםאליויורדים

המתקלףהסינמטקמאחוריקצתשמתחיל

לאדמה.מתחתעמוקונגמר

מדרגותמעשריותרישברגם

משם.באלאשהעשרככה

הזה 10המרתףכל

כרמליתשלמקרוןגדוליותרלא

שמכיר.למי

בריששלואחדבקצה

התלוש-של-השתייה-חינםעםבאיםאליו

במהדביוקלאשהיאהבמהנמצאתשלוהשניובקצה

קטנה.רחבהיותר

הקהליושב-שוכבבאמצע

ורקומותקטנותכריותעל

זקופיםהערבאתמתחיליםאנשים

מיניבכלאותוומסיימים

אפשריות.בלתיתנוחות

שליהראשונההחברהעםלשםהולךהייתי

איילת.אתאותה,אהבתיכמהלהאמיןקשהאיילת.

שלי.חברהלהיותהסכימהשהיאאחריגםלהערגתי

קונטרבס.כמונשיתמצילתיים.כמוקלילה

איילת. .נוריככמופוצעת

הלבלידפקעודלצאתשהתחלנואחרישנה

שלה.ההוריםשלהכניסהדלתלפנישעמדתיפעםכל

צריךהייתילשםלהגיעכדיכי(אם

מדרגות,ושתייםתשעיםלטפס

הלבדפיקותענייןכלאתלקחתכדאישאוליככה

מוגבל)בעירבון

באיילתנזכרשאניתמיד-אופןבכל

-אותימסיטזה

 • 10למרתףהרבהדיהולכיםהיינווהיאאני

ג'אזאהבההיא

ספר,ביתשלבטקסיםבחליל-צדניגנה(וגם

מלכתחילה)בהשהתאהבתיהסיבהחיתהשזאת

שלההכתףאתאהבתיואני

הכריות,בין ,שלילכתףשנצמדה

שלהמהצווארשעלההבושםריחואת

פניעלשלההתלתליםרפרוףואת

אצלי.לישוןבאההיאתיגמר,שכשההופעההמחשבהואת

הרבה.זוכרלאאניעצמןמההופעות

נגמרתשההופעהאחרימפזםשאתהשיריםאיןבג'אז

 ,השירלפניעצובותאומשעשעותאנקדוטותשמספרזמרואין

לגמרימקריתלךנשמעתשבהתחלהמוסיקה,רקיש

לא,כברכךאחראבל

12 
 299גויון

הנגנים,ביןהבנהשלחיוכיםוהרבה

חצוצרהסולואיזהמתפרץפעםומדי

תופיםסולואו

מהקהל.קצרותכפייםמחיאותשגורר

אחת,שבהופעהזוכררקאני

-ה"חצוצרות"ואוליו"הזויות",ורביןהרולדשל

-שלולהרכבקראואיךבטוחלאאני

לחלוטין.שיכורידוע,משוררהמרתףבפתחפתאוםהופיע

שמואתאזכירלא

חושיבם.שאתםמילאזהאבל

 .ולערבהופנוהמבטיםכל

-השניעםאחדהתלחשוומהכריותהתרוממואנשים

מתנדנד.הואאיךותראהידוע?המשוררלא".זה

 1שלוהתפקידאתאחדכל ,לנגןהמשיכויםהנגב

איתם.לאשהקהלברורשהיהלמרות

כתב?הואשיריםא·זה 1באוזןאותישאלהאיילת

מורחב.תוספרלמדת·כילדעתאמורהייתי

שיריםשלשמותשנילהאמרתי

עינ·חי).שלבכללהיהמהם(שאחד

צעדים:ו.בהפסעהידועהמשורריבנתיים

ורבין.לד~הרלידונעמדהמרתףךותאל

 ,נבוך ,אליוחייךיבןרוהרולד

לנ;ןכדילפיוהחצוצרהאתוקרב

 ,ואותהקדיםהמשורראבל

אות·וחיבק ,זרועותיואתפתח

לאטשהפךחיבוקת.ובהתר;ש 1חזהואלהחצוצרה,עם

להישענות.אגרוף,בקרבכמולאט,

נטרבס,והקתחילהלנגן.הפסיקההלהקה

הטת:פףולבסוףהגיטריסט,כךאחר

נשמעועודשלוהטרבשתטפיפותלהגיב.האחרוןשהיה

תפסיקו!אל"אנא,ואמר:ללהקהפנהמהחיביק,~עורהידועכשהמשורר

מוסיקה.לרהכמוסיקה.מלדבלנונותרמה

מוסיקה"לוהכהלב,פעימותהפרחים,המילים,

 ,'סעםמוסיקההמילהאתיבטאהוא

מבטאים.שזנקיםכמו

 1לדבריוכפייםמחאובקהלאנשיםכמה

 .סולוהיהשזהכאילו

בכרית.מבטםאתתקעואחרים

 ,המשוררקרא 11 ,המשיכוממכם,"אנא

באווירוציירהכפיים,ממחיאותמעודד

דמיוני.שריבטעםבתזמורת,מנצחשלתנועה

עצות.אודבי ,וריבןהרולדלעברהסתכלוהנגנים

שעמדארוך-השיערהמקוםבעללערבמבטליכסןורביןהרולד

להתערב.שמתכווןכמינראהולא ,שלוהג'ינסמעילבכיסיידיובכניסה,

התערבות.באיעקרוניתשדוגלכמינראהנכוןיותר



שמחה.מהירה,מנגינהלנגןוהחללידהחצוצרהאתלקחהרולדכךאחר

בעיתויבדיוקאחדכל 1השניאחריאחדאליוהצטרפוהאחריםהנגנים

בטבעיות.המוסיקהתוךאתלהחליקלוש~פשר

התופים.שלהמהירבקצבראשואתוהניעהצדהמעטזזהידועהמשורר

שבהאיילתהכריות,עלשלוהמקוריותלתנוחותלחזורהחלהקהל

לשוןלהגניבאפילוהספקתיאולי-כתפיעלראשהאתוהניחה

-אוזנהאל

קרס.המשוררואז

הראש.אתלוסחררהמהירשהקצבכנראה

קוקועםסטודנטיתשלחיקהאלהיישרנפלהוא

הראשונה.בשורהשישבה

מלכתחילה:רצהשהואמהכלזהאולי

אשהשלבחיקהקצתלנוח

 .אותולהביןיכולאנירצה,שהואמהזהאם

הסטודנטיתאופןבכל

 .אותוהבינהממשלא

 .הצילובזעקותפרצההיאהראשוניההלםאחרי

-המילהחיתההצילואםזוכרלאאני

לעזרתה.נחלץהמקום,בעלכוללאליה,קרובשהיהמיכלאבל-שלאכנראה

לנגןשובהפסיקההלהקה

הידוע,המשורראתלהריםניסוביחדוכולם

אותועשוששתההאלכוהולשכמויותכנראהאבל 1גדולאישהיהלאשדווקא

למדי.כבד

בותמכומהםשנייםמעליה.אותולמשוךכדיאנשיםארבעהנדרשו

החוצה.בדרכו

 .אותוגררולומרשלא

אתהידקתיאניהאצבעות.חרכידרךוהציצהבידיהפניהאתהחביאהאיילת

כתפה.עלאצבעותי

לעברהסתובב 1שוניומידיהמשוררנחלץבמדרגות,לעלותשהחללפניממש

כשהואשלוהפניםעלהחיוךאתזוכראניכזו.יפניתקטנה,קידהוקדהקהל

זה.אתעשה

 .רך 1מדושןמפויס,חיוך

כתף,כלעלזרועהגברים,שניסביבזרועותיואתכרךהואכךאחר

החוצה.אותולהוציאלהםונתן

טועה.לאאביאם 1הדרןהיהאפילוקצת.המשיכהעודההופעהזהאחרי

הדרן.איןאםאותםשדפקומרגישיםתמידאנשיםרוח,המצבמהמשנהלא

גשםשלריחברחובהיהלעולם, 10ממרתףכשיצאנו

גשם.ירדלאשכברלמרות

העציםרחוק.שחנתה-שליאבאשל-שלילמכוניתשוחטמניהגןדרךהלכנו

-מקולקלתתמידאותהזוכרשאנישמאז-ובמזרקהפעם,מדיעלינוטפטפובגן

הארניותכמותזוזהבליבהמפוזריםהיועליםירוקה.שלוליתנקוותה

במפרץ.

הידוע.המשוררעלדיברנולא

אחת.פעםאפילואותוהזכרנולא

וחברהגדולהגיבורהשחיתהשוחט,מניהעלהסיפוראתלאיילתסיפרתי

בגלללהתאבדניסתהברוסיה,זה,לפניאבלהמפורסם,"השומר"בארגון

עליולדברנחמדנושאלאזהשהתאבדויותאמרהאיילתנכזבת.אהבה

 (ו:
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 .חשוךבגןכשהולכים

אמרההיאשלה.הנהיגהשיעוריעלדיברנולמכונית,כשנכנסנו 1כךאחר

אותהלהגישמוכןלאהואזהובגללעליה,דלוקשלהשהמורהלהשנראה

הייתיכללשבדרךמקנאה,בערתיואנישיעורים,חמישיםאחריגםלטסט

לישנמאסואמרתינסדק,משהו 1משהובינסדקרגעבאותואבל 1בבטןמשאיר

 1דיודיועליואחתמילהיותרלשמוערוצהלאהזה,המורהעללשמוע

הגההוציאהלאשהיאהמומהכךכלחיתהואיילת

הביתה.שהגענועד

אותושלספרבסטימצקי-מרכז-הכרמלחיפשתיכךאחרימיםכמה

משורר.

שירה.שקוראיםצעיריםאנשיםלראותנדירואמרה,חייכההמוכרת

ממליצהאניאבל 1שלוהספריםכלאתלנוישאמרה:כךואחר

מהאוסף.להתח·ל

לעטוףאםשאלהוכשהיאומדיעבהלינראהשהואאפילוהאוסף,אתנ~י·תי

 1כןאמרתימתנה,בעטיפתאותר

לעצמי.אותונותןשאנישידעתילוכרות

וניסיתישיראחרישירקראתיבמיטה,העקומה,הקריאהלמנורתמתחת

 • 10ממרתףהמחייךהשיכוראתהמיליםיבןאולוכצ

הבנתילארובםאתבכלל.מתנדנדיםולאומסודרים,מדויקיםהיוהשיר·ם

מלבדדברלנונותרשלאאושתייהאואלכוהולהוזכרלאמקוםובשום

הוכוסיקה.

לכתוב.הכותבביןקשרשיהיהלצפותשטיפשיכנראה

בצוותא,ערבלכבודועשובינתיים.מתהזההידועהמשורר 1אופןבכל

הלכתי.לאאזמכבישלמשחקעלדביוקנפלזהאבלבשלושים.

ליישהצבא.שלהראשוניםהחודשיםאתוגםיב',כלהחזל~וואניאיילת

שלהריחועםהעגולהכתבעםלטירונות.ליכתבהשהיאהמכתביםאתעוד

הדף.עלמזליפהשהיאשאהבתיהבושם,

שליההוריםשלהביתלידעגלףלעםמזמןלאאותהראיתי

הרחוב.שלזוגי,האיהשני,לצדוערבתי

היא .ראיתילחיקה,צנחהידועשהמשוררזאתוהקוקועםהסטודנטיתאתגם

אנימאיפהלהביןסמסטרחציליולקחבסטטיסטיקה,שליהמתרגלתחיתה

אותה.מכיר

מזכיריםהיופעםמדי .משניחוגבתורבאוניברסיטה.ספרותללמודהמשכתי

בדיוקידעלאמהמרציםאחדשאףלבשמתיהמשורר.אתבשיעורים

לו:לקרואאיך

המלא,בשמומשתמשיםהיוחלק

משפחתובשםרקחלק

איתר>אישיתלהיכרותלרמזשרצומבוגריםמרצים<במיוחדוחלק

הפרטי.בשמו

שנים.כברהלכתילא 10למרתף

ג'אז.הופעותעדייןשםישואםקיים,הואאםמושגליאין
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אויבי-שושןאסתי

הוצאתוגעגוע,בתיםארבעהבבראשכול
עבריתלספרותעמודיםביתן,זמורה

עמ' 361 , 2004

D ללכתמבקשנבראשכולשלהחדשפרו
הישראליתההוויהאתולתארבגדולות

שבה,היחסיםומערכותפניהריבויעלהעכשווית
בכותרותיוהמופיעיםמושגיםשלושהדרך

"געגוע""בית"ובאנגלית:בעבריתהשונות
מגדירימושגיםהםו'געגוע''בית'ו"פעפוע":

בעולם 1והקולקטיביהזוגי 1האישיבמישורזהות,
הקודמיםזהותושמגדירי 1מודרניפוסטכאוטי

המודרניתשבספרותה'בית'והתפוגגו.היטשטשו

הנתון 1והמבוצרהקבוע ,האחדהמרחבאתייצג

והעוברומוסכמת,ברורהמשפחתיתלבעלות

פניםרבכמרחבכאןמוצגלדור,מדורבירושה
שונים,דייריםידיעלומוחלףכמתחלףוייצוגים,
וכמפולששונותבעלויותביןמריבהכמושא

שלוהקמאיתהראשוניתמשמעותואתל'אחרים:
המיוחדהאונומטופיאימצלולועל'געגוע'המושג
פרדוקסליבאופן 1להסבירמיטיבהערבית,בשפה

שיעורבמהלךצאדק,הפלסטינידווקא ,ואירוני
האינתיפאדה,גיבורעמיתושמלמדועברית
"געגועיםהישראלי:הכלאבביתעאלם,מוצטפא

 ]".[יעני,זה,געגועיםכי ]".[יפהמילהזאת
הזאת,והמילה ,אחרבמקוםלהיותרוצהכשאתה

 1שלולאמאשבוכהתינוקכמוזהג-ע-גו-עים,

אנימהעלמביןאתהג-ע-גו-עים,ג-ע-גו-עים,

שלהסיוםפרויקטגםהוא"געגועים"מדבר?"
אתלהביןלהומאפשרלתודעתהשמתפרץנועה,
-צלמת.כאמניתיעודהואתייחודה

באנגלית,הרומןכותרתפעפוע,-ה"אוסמוזה"
בכלהממומש ,ברומןהדומיננטיהעיקרוןהיא
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הקטןבחלוןסמליויביטלווישהטקסט,רמות
שך·דירתוביןהמפרידהגבסבקירמשהשפורץ

והשוניםהרביםהמספריםכךהסטודנטים.לדירת

זה;לדבריזהומחלחליםמפעפעיםהטקסטשל
זה;לחייזהמפעפעיםהשוניםהבתיםדיירי

ומפעפעיםמחלחליםהתהפוכותרבתבאהבתם

זה,שלגופוונשמתו 1ולהווייתזהנועהועמיר

לזיוזמחלחלותהערביתוהעבריתוהשפהההוויה

עוופעפחלחולשלזהניעקרתהליךעלועוד.
המשתמעהמחברשלניחרבא 1עמירבצערמעיד

 1ןבכללאנכוןביןמטושטשכךכל"הקוברומן:

 1ושמסיבבנהבהלהכלליבןבינינולאדם,אדםיבן

עבים,קוויםלנוויבכרהנקמות,הפיצוצים,

אין ]".[מטושטשהכול 1שקרמוצקים,רבורים,

קטנהכוכביתקטנה,כיבתוכמקסימום 1אפילוקו
קטנהכוכבית 1האחרלביןבינימפרידה

 ) 234(שם,בקלות"שמתפוגגת

מתרחשתבוהשונים,וגיוייצארבעתעלה'בית',
כאובייקטכלקודםקיים 1הרומןעלילתמרבית

'קסטל' ,ציוןמעוזנתיכשכמשותףביתפיזי:

וג'ינה,אברםגריםהעליונהבקומהבירושלים.
אשתו ,זכיאןמשההבןגריםהתחתונהבקומה

לזוגלהםהצמודההדירהאתהמשכירים ,וילדיו
גריםריקלשדהמעברונועה.עמירהסטודנטים

יבתה.אתהמרחיבהמדמוניומשפחת ,והוריויותם

תווהמטאפוריהפיזיותמשמעויותיועלזהבית
כאחדוהמוכרותהמובהקותתכונותיואתמאדב

וכשייךבוהיושביםשלכמבצרםוהקבוע,היציב

בעלפיזיבאקטהן 1לבעליובלעדיבאופן
והןהסיפרבדרכיהןסמליות,משמעויות

"ביתבסיוםהשונות.העלילתיותבהתפתחויות

אתומטלטלהמעיר 1דבוד'פיצוץ'חלראשון"
הגדול",ל"בוםכמטאפורההבתים,ארבעתיושיב

המשפחתיבהקשרהפרטייםבבתיםהןהצפוי

 .רביןברצח-בילקטיהקובביתוהן 1·הזוגי
כלעלמעיבהגדול',ה'אברצחשלזהאירוע

ומפעפעמחלחלוהואאילךוממנושיתרחש
הראשוןהביתביצירה.הדמויותכלשלייתןוולה
בהקשרהןההרמוניה,התקווה,בסימןמדוע

ומתאר 1הפוליטי-לאומיבהקשרוהןהאישי-זוגי

שהואכפיבאווירהנישאהשלוםתקוותניחוחאת

מלכיבכיכרשמקימיםבבמה 1השארבין 1ניכר

כמו 1זועצרתבשלום.התמיכהלעצרתישראל

בקרבוהמכילשיא''אירועהיאהיוונית,בטרגדיה

הקצהמןהענייניםמהלךמשתנהובו 1היפוכואת

מוחלט,לשרבתקווהגדושתמאופוריההקצה:אל

הערבי,הפועלצאדקה'אחר',כךעלשמעידכפי

וחשוכאוהב,כאויבהישראליתבחברההמתבונן

רביןשיצחק"מאזתהפוכותיה:אתכסיסמורגף

הוויית .) 100(שם,מתפרק"שהכולנדמהו:ת

במעשיהןניכרתוהשכולהאבל 1השבר
ועמירנועההדמויות.כלשל·במחשבותיהם

משוםאך 1הארוןפניעללעבורלכנסתנוסעים

וחוזריםכוונתםאתמגשימיםאינםהעצום,התור

ככהנסעו"כולםמדודה:אטיתבנסיעהלביתם
באמצעותכאילו ,מופרזימוסכב 1שאחריבימים

עמוקקלקולאיזהלתקןמנסיםהםנכונהנהיגה
המפולגתהמורחבת,זכיאןבמשפחתיותר":
סביבויכוחמתלקחולמצוותיה,לדתבגישתה

'הרבהבכורהאחשלהתמימה-לכאורהשאלתו

בביתם:המזוזותעלמשה,הצעירלאחיומרדכי'

טוען"אתהסימה:שללהתפרצותההמויבלויכוח
ולשליחתה,פסולות?"מזוזותבגללמתשרבין

בכפרהילדים.לחדרבעלה,ידיעלכנזופה,

היחידה,הטלוויזיהמוליבחדכולםיושביםהערבי

רבין''רצחביןאנלוגיהיוצרתצאדקשלאמוו



משנהכשבדבריה,נאצר'שלהתפטרותוליום
וקירבה,צערלמושאשנואמאויבמעמדואתרבין

האבל'האחיותם,בכייה.אתמעוררתשרציחתו

הזיוףאתקולטלשכול'הווייתובכלהחשוף
לעתותעמההשמורההמורה,שלהפניםבארשת

דיבוריננוסחוהשעתוקהנביבותאתגםכמואבל'
נוראישהרצחאמר"אלוןלכיתה:חרביושלהאבל

אמוונוראי".מזעזעשהרצחאמרהורינתומזעזע,

האבלדרךלחוותשנהיותםשלהשכולה

"כלכדבריה:שלה,הפרטיהאבלאתהקולקטיבי

לידינאהזותפיסהשלו".המתעלנוכהאחד

המכוניםאלושללרצחבתגובהגםביטוי

שלכדבריהאשר' ,'ף"תכ'במעון'משוגעים'

חלקעצמו.מרניןלהםאכפת"לאהמעון:מנהלת
ממשלה.ראשהיהשהואיודעיםלאאפילומהם

והתוכניותהעצובים,והשיריםהאזכרות,כלאבל
הנפששמחושיכאילוזהבטלוויזיה,המיוחדות

העולםשלהטובנסדרשמשהוקולטיםשלהם

מתחתהקרקעאתלהםמשמיטוזההתערער'

לרגליים.""
אחד'כאובייקטהביתאתלערערנוספתדרך
כפימרינה,כביתבתיאורוהיאומוגדרקבוע

ארבםשלביתםניותר'ה'ינתי'ליבתדווקאשקרה
רנהבמידההמטונימיזכיאן'חמולתראשיוג'ינה,

מיהבית,שייךלמיברורלאהקולקטיבי:ל'נית

הקובעיםהקריטריוניםהםומהאליו'הפולש
בעשרותנושגרלמישייךהביתהאםנעלות.

מישלאוהסיפור,שלונהווההאחרונותהשנים

 ?הראשונותבשנותיונורגופיזיתאותושננה
הביתבמפתחשמחזיקלמישייךהביתהאם

והמשטרההביטחוןשכוחותלמיאושלו'ונקושאן

להוציאבקשתו'פיעלוהיכוליםלו'שייכים
הפולשמיכפולשים?שנתפסיםמיאתולכלוא

הבית,אתבנוומשפחתושהואמיהאם ?לבית

שניםלאחרושבהזרועונכוחנשקרממנוגורשו

לו'לאבניתשהתיישבמיאוליאואמו?במצוות

יכולמיממנו?גורשוהקודמיםשנעליולאחר

 ?הביתשיירלוהאמיתיה'נן'הואמילקבוע
נעבר?שגורשההאםהעכשוויים?הדיירים

רקשמאאוהביטחון?כוחותנציגה'מפקד-גמד'

עלהכפייתיתוהתעקשותוששמו'אברם',

הנןכלפיוהןהיהודיםבניוכלפיהןאבהותו'

אברהםאתהקולקטיביבזיכרוןמעליםהערני'
הלאומיםבניהבניםשלדואגםאביהםהמקראי'

זה,'אברם'רקאוליוישמעאל.יצחק-השונים

יכולבשיגעון,השרויהמקראי,האבשלדמותובן

נעלותולאפשרהביתשלהאמיתיה'נן'אתלזהות
'ביתעלוהערניהיהודי-בניושלמשותפת

המרינה'?

בנוכחותטעוןהמרינהביתשלהישןהמפתח

עונדתצאדקשלאמומועצמת:וסמליתפיזית
להורידו'בלישנה 48נמשךצווארהעלאותו

ותקוותהולאמונתההביתעללבעלותהכביטוי

ונענוים

לבנה,להעיברמבקשתהיאנזיקנתהאליו.לשוב

והןהיבתעלהנעלותאתהןהיחידה,כמורשתה

טמוןשנשארחשוב"הכי"הדרבהנאתמשימתאת

שאדיה,סבתאשלהשרשרתהבית,נקירות

נמשךהבכורהלבתהמאםבירושהשעברה

המפתחאתהאםמסירהסמליתבמחווההדורות.

קטןשרפרףמלכות',נ'כסאותומניחהמצווארה,

עלחזרהתוךלבנהאותוומושיטהזהב,ששוליו

הזהליבתלךאבני'יא"קח,מורשתה-צוואתה:

שלקחואללהמןזהאוליהדלת.אתופתח ]".[

זקנה,כנראני ,שלנונכפרלענודאותך

ישמורואללהלשם, ךל]".[אתה,אבלועקשנית,

האםצוואתאתעצמועלמקבלהבןצעדיך."את

הקושאן-טאבובדמותהפיזייםבמימושיההן

והןלעצמו'מנכסהואשאותםהגדולוהמפתח
כניסה-לבצעשעליוהסמליתהפעולהבמשמעות

הסמלי.המטמוןוהוצאתהוריולביתוגאהגלויה

שלנו''שגעושטיובו-בחסותלביתנכנסהוא

ביוםשמת'ניסן',הבכורכבנואותוהמזההארבם,

וג'ינהסימהבעודלבית.וג'ינההואנכנסובו

מקבללביתם,שפרץ'הערבי'אתלהדוףמנסות

"ניסן'האבוד:הנןובברכתבחיבוקאברםאותו

הבא".ברוךאבני'יא

אותוחשהואילדותו'לביתצאדקנכנסכאשר

חוזרבעודובאבניו'בליטוףנוגעחושיו'בכל
המשפחתייםהחייםשלפרטיםפרטיומשחזר

שמנסחהיחידהואבשיגעונו'אברםואילובנית.
להכיריכולילד"רקכולם:חשיםאותההאמתאת

הגרוטסקיתההמולהבתוךשלו'.'הביתאתככה

האם,למורשתצאדקנצמדבנית,המתערבלת

הואואזמל'פטישנעזרתלצוואתה,ודבבקות

הזהבשרשרתאתומוצאהרופפתהלבנהאתעוקר

הביטחוןכוחותנציג'המפקד-גמד',סבתו.של

והמגוחכת,הפרודיתבהווייתוהמוצגהישראליים,

השרשרתעלמכריזהואהתיקון;בתהליךמחבל

נוספת,פעםצאדק,אתושולחגנוב'כ'רכוש

 .הישראלילכלא
ברומןמתפקדהערני-הפלסטיני'הפועלצאדק,

משלו'ופעולותרצונותקול'בעלכסובייקטהן
ייצוגופיעלוהפחדההתבוננותכאובייקטוהן

כאירבגםמתפקדהואהישראלית.בחרבההעיקרי

אתהמחפשיםאובדים,בניםשלבאנלוגיהאחד

הרבתהשבילדותועמיר'מספרכךבתיהם.
עשההואאחתופעםדירותלעבורמשפחתו

ביבתולנקר'מבלי-דעת'והלךצאדקשלכמעשהו

מיותםהחשהשכול,האחיותם,גםהקודם:

לביתדעתבנלייוצאמשפחתית,מתשומת-לב

וחיפושים,דאגהשלשעותלאחרונמצא,אחר

בראוי.הרוס,ערביבנית

שלזהלתהליךתיקוןשלכסוגכתחליף,כמענה,

תחליפיבנואשכולמציעגבולותוהיעדרפירוק

אתדרכםפיעלהמשקפיםוחלקיים,שוניםבית

הדת,מוצגיםכךנהם.המתגוררשלזהותו

הכדורגלמשחקיהשפה,השונים,המאכלים

ומגוונים.שוניםביתכתחליפיוהשחמט

המפולש'הביתשלנולבלהזוגית,המיסה

עלשומרתהתדקקו,וגבולותיושקירותיו

'יבת'תחליף'מעיןמבוצרמרחבומהווהגובלותיה
הווייתלחייהם.מסונימיוביטויבהלמתגוררים

במערכתניכרתשהיאכפיכלחובקתהשכול

נאההגדוע,החיילגידי'שלהוריוביןהיחסים

משמעותהאתשאידבההזוגית,במיטתםלביטוי

עריםשוכינםוהםהזוגיות,ומשכןכקןהמקורית

יותר'מאוחרבשלבגב.אלגבומנותקים,

צעמומגלהחייהם,עלמשתלטתהשכולכשהוויית

הנןשמעידכפיוהאם,הבית,בסלוןלישוןהאב

'נחההזוגית,במיטהלדבההיםכלשוכנתיותם,

הזוגיתלמיטההתחליףהתקרה'.עלומסתכלת

בסיוםנמצארגת,הנוגירתהזומתממשתבוכאתר

שמרכזיותוהחי'הנןשלהנוערבמיטתהרומן
שאידבלאחרלהםומתבררתחוזרתההוריםבחיי

שסוף-סוף,אביו'ידיעלונמצאונראהעצמו'
אתרקלא'רואה''ראו-בן',בשמושניכרכפי

הקירבהאקס .החיהבןאתגםאלאהמתהבן

מוצאבחפשםהשכולים,ההוריםביןוהפיוס

המשיםהחי,הנןמיטתעלנעשהמתקיעותם,

ישן.עצמו

ומשהסימהשלגירתבזוולמורדותלעליותגם

הריבשלנשיאוהשניים.במיסתמימושישזכיאן

והואממיסתם,משהאתמגרשתסימהביניהם,

השמים;כיפתתחתהביתגגעלישןעצמומוצא

שלהםהיחסיםמערכתשלהסופיהתיקוןואילו
שנההמשותפת,במיטתםהרומן'בסיוםמתרחש

הווייתם-זוגיותםלבעםאלאלבדםאינםהם

'כמוולילךלירוןהקטניםילדיהםומשפחתם:

נחלקה,השמחהוסימה,ורגליים';ידייםרבתמנון

כללך"ישוחושבת:לשמיכהמתחתמשתחלת

~ 
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גםמשפחה"."אהבה,בית,סימה,שרצית,מה

לתפניותמרחבמשמשתונועהעמירשלמיטתם

המיניתהתשוקהאתרהיא .בקשרהשונות

המשותפת:לדירתםהמעברעםהמתממשת
נבלמתביניהםהיחסיםמערכתכאשר

מקום'ש'יעשהמאמירנועהמבקשתומתערערת,

בנפשו-בעיקרואוליגם,אבל-הזוגיתבמיטה
הםההדדיתבהתנכרותםוהמסתגרת.המופנמת

כאשרהפוכים'.'סוגריים"כמובמיטתםישנים

המשותפת,דירתםואתעמיראתעוזבתנועה

כביטויונוכחותהריחהעלשומריםהמיטהסדיני
 .עמירשלבנפשולהישארותה

עלהמגןבית,שלסוגמשמשהואאףהאדםגוף
שלאמושלהאבלהווייתם.אתומשקףיושביו
הכהיםבאגמיםשלה,השיבהכשיערניכריותם

שהיהשערההכבויות.ובכתפיהלעיניה,מתחת
ולהחליקולמוללואהביותםשלואביוומלארך

מלוטף.ובלתימיותםעתהנשאר 1באצבעותיו
ניכריםויצריותהנשיותהחיוניותה,ואיבודצערה

יעה,לתוךגורפתהיאאותו 1שיעראותובנשירת

האבהסתייגות'המקרה'.מאזיום,בכלכמעט
ביתםבסלוןהמתלבנההאםשמציבהמ'המקדש'

תולהשהיאפעםבכלהרועדלחיובשרירניכרת
וממסרגת 1נרעודמדליקה 1הבןשלתמונהעוד
 .אליוחוזרת 1ילדותומחלתהאסתמה,מכתב.עוד
הולךמשתנק,בשיעולהאבמשיבהאםקינתעל

להכחיללפניוגורםהמתבנושלאזכורכלוגורב.
וגוברת.הולכתמחנקולתחושת
גםוכךבגוף,מתממשתונועהעמירביןהאהבה

הכישחיתההדברמה-לשאלהביניהם.המשבר
ולשמועלחזוררוצהשחיתהנועהעונה-רוצה
מהלהשאומרהגוף,מתוךהפנימיהקולאת

בהחלטההכרוךנועהשלהפורקןלא.ומהנכון
 ,ולעמירלההמשותפתהדירהאתלעזוב

להשמעניקההעיסויטיפולדרךמתאפשר
לדירהמאושרתמדלגתהיאבסיומוחברתה,

מצביםלארוז.ומתחילהלעזוב,עומדתהיאאותה
 ,למשלבגופו:ניכריםאמירשלשוניםנפשיים
 ,מצויהואבהוגוברתההולכתהעמומההמצוקה

שמואלשללדבריוושורפת,חזקהכךכלהיא
עדבמיוח,דהגבוההרגישותסףבעל'המשוגע',

 ,ואכן .עמירשלבמחיצתולשהותיכולהואשאין
צודק,שהואחושד"אניהדרבים:אתמאשרעמיר

כליההפנימיים,האיבריםאתלימטלטלוזה
 1בתוספתןלבלבבלבלב,כבד ,בטחולמתנגשת

הפרידהגם 11 •שליבגוףקורהזהאתמרגישאבי

נועה,בגוף.מורגשתלעמירנועהביןהזמנית
אמירשלהכאבאיךיותרלהרגישצריכהשלא
ביןשמחברתנסתרתמנהרהדרךאליהנכנס

אבלבגוף,מקוםהמוןלהשמתפנהחשהשניהם,
עמיר!ולצעוק:לרעובמתחילהזההחללבלילות,

עמיר!

מחובראליההמוסיקההואנוסףאלטרנטיביבית
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הצילהשהמוסיקהחשהואנפשו:נימיבכלעמיר
חברולביןבינוהקשרגםפעמים.כמהחייואת

ביניהםבשיחותבמוסיקה.לביטויבאדודהטוב

ומפנותמתעייפותהמיליםשבוהשלבמגיעתמיד

לנועהעמירביןוהקירבההדמיוןלמוסיקה.מקום
כפישניהם,אצלהזהההדיבורבמנגינתניכרים

"הםוהאוהבת:הרבהברגישותהסימהשקולטת

ששניהםכאילוזהשלהם.בנפנים ]".[דומים
השתמשו.שהםהמיליםלאזה ]".[.רפכהמאותו

מנגינהאותהיששניהםשאצלכאילוהמנגינה.זה
לביטויבאהלנועהעמירביןהאהבהבדיבור."
אהובתושםאתבהםושותלאוהבשעמירבשירים

יותם,נועה".אלא."בינינוהיה"ולאלמשל:כמו
שנועהחש 1שינוישליבטוילכלחשופיםשחושיו
הנשמעתהשמחההמוסיקהלפילזוזהחזרוועמיר

מבטאיםהםלביתם,נכנסהואכאשרמביתם.

'ילדםיותםאתגםכמוזה,אתזההכלתםאת
"והכולופורקן:שמחהשלבריקודהמשותף',

אורךשירמיןשחיתההמוסיקה,שלהקצבלפי
ךוארבטיולששהותו ,מודימילים'.'בליכזה,
תותיאורילפתחלומאפשרתלמדינה,מחוץ

הטוב:חברולעמירכותבשונים,חייםבנושאי

שמתנגנתבסיסיתפנימיתמוסיקהישאחד"לכל

זיוהיא ,נמוךבווליום ,הזמןכלגופובתוך

כותבאוהב,חושב,הואשבוהקצבאתשקובעת

משפיעההזאתהפנימיתהמוסיקה ]".[ומתלהב
אוהבים.שאנחנוהחיצוניתהמוסיקהסוגעלגם

להםשישבגלליבחדנשאריםלאזוגות ]".[
שהמוסיקהבגללאלא ]".[מעניינותשיחות

 .) 240<שם,זמן"לאורךמשתלבתשלהםהפנימית

בקולותיהםשזוריםשוניםישראלייםפזמונים

ספונטנייםוציטוטיםהשונים,המספריםשל

בניגוניות,לבטאלהםמאפשריםמתוכם

מתארתכךרגשותיהם.אתודביינjוותבאותנטיות

באמירה:ביניהםהקשרהחמצתחששאתנועה

כבר",וגברתכמעטבאדוןלהיגמרהיהיכול"זה

לימדהשאמהסימה,לדין.חנוךשלשירוכותרת

היופי'שלהשפהזהש'צרפתיתבילדותהאותה
השיר:אתאוהבתיבתה,הואמאכליהעלומטבחה

המפוזמנתתוגתםשוקולטה".אבונבון 1'כרמל
מוזכרת ,רביןרצחבעקבותהנרות','ילדישל
משה,שלהלבמשאלתגוזל','עוףהשירדרך

ומרצונשלאשנקלעסימה,שלהאוהבבעלה
ושלהרבאחיושלהמחמירהעמדתוביןלריב
אהודשלבשירלביטויבאההדעתנית,אשתו
"אחרילביתו:בהיכנסולעצמומפזםשהואבנאי

ישוטטוהחוףקועלאי;לאיזהנפליגאוליזהכל
ועמירנועהשלזוגיותםהידרדרותהילדים".
ביחד:שריםהםאותוהמשותףבשירמתבטאת

לזה,זהושיבתםמאהבה",מתיםלאכבר"היום

בסימןעומדתמשותף,עתידמבשרתבהכרחשלא
לאידוע/לאדבר"שוםלביא:אריקשלשירו
שבוע".לאשנה,

ביצועיםהואועמירנועהשלביבתםהחודשדיסק
אוהבשמתוכו 1כהןליאונרדשללשיריוחדשים
מצעדאינה"האהבההשיר:שורתאתעמיר

שירשורתושבירה".קרירההללויהאלא ,ניצחון
עמדתואתמבטאת ,הרומןבתחילתהמצוטטת ,זו

שלשוניםלהיבטיםביחסהמשתמעהמחברשל
מתואריםשהםכפי ,-הזמןבתהישראליתהחברה
-השוניםייצוגיהעלהישראליתההוויהבספר.

האהבה,הגבריות, ,ישראלבמלחמותהנופלים

השישיםשנותבסוףשעמדה-המשפחההזוגיות,

עלמוסכם ,אופוריניצחון''מצעדשלבסימן
שהיההאחדה'יבת'במקוםכזאת.עודאינהכולם,

פנים,רבתמציאותבבומתארשכור-ניצחון,

ביןהמיטלטלאליה,ויחסווייצוגים,בתים
עמיר,עלהאהובההשירבשורתמתנסחניגודים,

ושבירה",קרירה"הללויהכאמור:

הישראליתבחברהשחללשינויסמליביטוי
שבירהל"הללויההנצחון"מ"מצעדבדרכה
"מגשאתבבושממירבהמרהניכרוקרה",

טקסט ,הספרשלהראשוןבעמודהמוזכרהכסף",
פשוט,עץבמגשהישראלית,בתרבותמכונן

גמורבניגודזה,מגשהספר.כריכתעלהמוצג

ונער''נערהשלמגופםקורץלאהכסף',ל'מגש
זהוקסם'דמעשטופתל'אומהאותוהמגישים

 1הטבעיבמקומוהמצויופשוט,גולמיעץמגש

והוא ,בןלכחולמפתעטוימטבח,שולחןעל
הרכותהיבציםעלמגוננתושמירההכלהמאפשר
 .מתוכןשיבקעמהעלגם ,ואולי 1עליוהמונחות

המגלמתה'סופרמן',הווייתכילומרעודניתן
שלבחלומוהמתוארתהישראלית,הגבריותאת

לדחוףביכולתהמתבטאת ,הספרבפתיחתעמיר

הדרךכלכבדהמשאיתובקלילותבריצה
ועדממודיעין ,מודיעיןועד"מלודלירושלים:

שלתהליךעוברתבכלל"ועדמלטורן ,לטרדן
הביתאתהמסייםבפזמון ,הספרבסוףשינוי;

בנחיתתוזויכולת-כלהוויהמומרת ,הרביעי

לך"מותרהמודעת:ובהבנה'סופרמן'אותושל
לאשהתחלת/מהאתלסיים/לאלטעות/
לבכות/לךמותרשנכשלת/מהאתלתקן;

שתנחת/הזמןהגיע ]".[עמוק;להתחרט
סופרמן.""

 ,גליוומשבריו ,בתיוריבויעל ,הספרמתוך
'מצעדהווייתעלוח~ץ-לבגמורויתורמשתמע

'הללויה',אמירתבאהובמקומה,הניצחון',

להוויה'הללויה',זאת,ובכלושבירה;קרירה

מתבטאתשהיאכפי ,הזמןבתהישראלית

ממרחקיהמשתוקק 1מודישלהנפשיתבעמדתו
"אניהרומן:מסתייםובהאליה,לחזורטיולו
 •הביתה'.'רוצה

סמינרבמכללתלספרותמרצה •שושןאדיביאסתי

בתל-אביב.הקיבוצים



סוףכציפורעפיפון

יהושעבן-ציון

העפיפונים,רודףחרסייני:חאלד
'מטר',הרצאתאלעזר'צילהמאנגלית:
עמ' 336 , 2004תל-איבב

כמשלעפיפון
פנסרמיםמכןולאחררוסייםשמיגיםבארץ

יצורנראההעפיפוןהרס,בהזרעואמריקאים

הילדותיהרצוןאתמבאסהעפיפוןוילדותי.רך

כציפורים'.ולעוףצעיםראשעל'להתרומם
מתרומםאדם,ידימעשהציפורהואהעפיפון

חירותהואהעפיפוןהלב.משאלותעםלשחקים

העפיפון .עליוהשרלסהחרסכארוךגבלתמר
איברחרסייניחאלדהאפגניהסרפדשלבספרר
אתהסררפתסוף,ציפוראלאתמימהציפור

מרתם.אלהנופליםהאחריםהעפיפונים

סמלהםשמאחוריורמיהמנצחהעפיפון
לחרבההכניסהמבחןהואהעפיפוןלגבריות.
המספר:שלאיברבאבא,שאומרכפיהגברית.

 • nהיבתההולכיםהשאררכלמנצחים"המנצחים

דקהוהיחידה,האחתההצסלברתהואהעפיפון

רבנוהמנוכרהאב-גלקסיותשתיביןכנייר'
שלההדדיתההשמדהתחרותמאם.היתרם

שלסמלההיאקאברלבשמיהעפיפונים
שלסרשבההתקופהמןערדבמיסבה,אפגניסןט

מרכזבכלתחביבהםעפיפוניםמלכים.עליה
באפגניסטןויפן.סיןבתרבויותומקורראסיה,

ההשמדהאתגםמסמלהעפיפוןאלהיחס
הקורעתהאזרחיםובמלחמתבמהפכותההדדית

השתחררהאפגניסטןשנים.שלרשיםזהארתה

המשעוחסרתהמושחתתהמלוכניתהתקופהמן

לחיותהשליסהמעדמבנילפרשסרניםאשפשרה
הסאליבאןעלייתרווחים.ולצבורשפעחיי

וחירותחופששלמדרמהסמללאותוקץהביאה
בקליפררניה,רקעפיפונים.הפרחתעלואסרה
אתהקעוריםהאפגניםהפרשסרניםמצארשבה

עפיפוניםולהפריחלשרבצמליחיםהםחירותם,
שבסדםהישנהלמולדתלגעגועכניסוי

הקרמרניססיתהאנסי-מלרכנית,מהפכות:

שגברהרצחנית,רהמרסלמית-פרנדמנסליססית

והותירואנשיםממיליוןלמעלהשלחייהם
האחרהערבמןגפיים.כורתישלדרמהמספר

הפכוארבחייהםשילמוסרבייסיםאלףכמאה
אפגניסטן.לעלהשתלסהנואלבניסיוןלנכים

בהודוונרשבהממקרםשלחההגדולהרביטניה
הגורלי'החשונקיבמילאפגניסןטכיבושגייסות

והובסו.ניסרשערה.התשעהמאהאמצעשל
האכזרבגרףשמקוהרהאפגנית,הערוףקשירת

הייאושודונרבהמרותמדבר-הארץשלוהיפה
למירקהמייםיבםהקטלניים,פאמירהריומנגד

אימפריות.היבסה-הסבעיהנוףמןחלקשהוא

ומספרסופדשלזהות
המלוכניתהתקופהלמןאפגניסטןשלסיפורה

האזרחיםובמלמחותבמהפכותלחורבנהרדע

רדוףחרסיינידלאחשלבספררזשרדעליהשבאר
הפרדסללב,נרגעאישיסיפורדרךהעפיפונים,

שלהאישיהמבסביותר.הדקותהנימיםעל

הקורא.עיןשלהמבסגםהואהמספר
לאארץאינקרגניהם','סרהשהיתהאפגניסטן'

ו, 979בשנתהסריבייםתלפלישהעדנודעת

אסרןמאזבקיעריבותר'מדורבתלארץהיתה
והמצוד 200ובספטמרבוב-והתאומיםמגדלי

פיצוץמריעו:וחרבבן-לאןדאחריפוסקהבלתי
מסוגםהגדולים-בודההשלהענקפסלי

יבדי-במיאןבעמקבסלעהחצוביםבעולם,
זוכרמיתרובת.שוחרלכלהכאיבהסאליבאן'

פיננסיתולתמיכהלהכרהזכרשהאסליאבןדעיין

וערבפקיססןהאמירויות,איחרדשלאדירה

הסעודית?

למשפחהבןצעיר'אפגנירופאחרסייני'חאלד
שעקרההגברה,המעמדמןפרשסרנית

מיבאהקרמרניססית,הפלישהעםלקליפררניה
חומריםברששזוריםספר'ינרבפג

שניהםוהמספרהסופררבים.ארסריברוגפיים

שניהםזהה:רסרציר-אקרנרמיאתנירקעבעלי

בהורכשולקליפררניהמאפגניסטןעקרו

יבןהחייםסרפדים,שניהםאקדמית.השכלה

שבההמערבתרבותלביןבארשממנוהמזרח

שמאחוריו-המספרלהיסמע.מבקשיםהם
בקיאותהספרלאורךמגלה-ורפאסופרניצב

גנוהז,והפורהדיאגנוזהבתחוםראשוןמכלי

בספרותבקיאלהיותאמררשהואפיעלאף
 •המספראתהכריעהרופאהסופראנגלית.
האמריקאיתבחברהההתבוללותתהליך

חיברנואתשקיבלולסופר'למספראופייני
געגועיםביןחיוהואבקליפררניההאקדמי
ולחיותלהמשיךהרצוןלביןהישנהלמולדת

תהליךסבעית.כברירההבריתבארצות
צבפייהבאפגניסןטכרבמתחילהאמרינקיצזיה

מרנניםהקעוריםאמריאקים.בסויסםכפייתית

העברעללהתרפק-מסריםמחירלשלם

בחברהלהיסמעבעתרבההישנהבמולדת

מבשקהעפיפוניםרודףיבצירתוהאמריקאית.

היומיוםבחייאךשהיה,עולםלהנציחהסרפד
צמליח,וסרפדקבליפררניהאמריאקירופאהוא

מנגדהשיה.עולםאותרלעמכתיבההמתפרנס

האפגניהגנרלבתאתאלהשהנואשהמספר'-
אמריקאיהואבאמריקה,ממעמדושירד

כלתרשלהבתוליםדקושתלעבוותרולחלרסין
למרותארתהסוקליםהיושבאפגניסןטסרראיה,

בה.שבחרהגרבאתומנדים

גרביםשלאכזרעולם
שלשויבניסטיעולםהואהספרשלעולמו
הנישם •לפתחוכמעסיבראולאשנשיםגרבים,

מוצגותשהןארהעלילה,בתחילתכברמתרת
סנאררב'שלומרתהלמשלומופקרות.כזונות
נורידםללהתקרמצסרפתבנהאתהנרשסתהאם

) n לשמצה").נודעתמצפרןחסרתאךיפהפייה

<אבאבגרביםלגרביםיבןהיאהעמוקההחרבות
הררמניםבמרבןלאשהגבריבןאהבהררחים>.
באפגניסםןבגלויאפשריתאינההמקובל

מירזמםלהולדירשאיםדאוניםאךהפרריסנית,

שומריםשהםכדיותוךהיפות,משפחותיהם

j -~1 
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קץאיןבציניותלהשתמש-לקברעדזהסוד
המפגשיםונאמן.כנועכמשרתהאמהבבן

אתהעוטפיםהגברים,טהרתעלהםהחברתיים

לפגועלאכדיסולידיתניירבאריזתהוויסקי

החדהמשפחותמאמינים.מוסלמיםשלברגשות

כללבדרךכמקובלנשיםשלאינןהוריות

המגדליםגבריםשלאלאהמערבית,בחברה

ומתמידמאזדחקההאפגניתהחברהילדם.את
מתחתאלבורותשללעולםהנשיםאת

ראשועדרגלמכףאותןשכיסתהל'בורקה'
שלניסיונולנשום.להןאפשרהדקהרשתורק

 1919- (הרפורמטורהמלךחאןאללהאמאן

עלהכתוראתאבעקבותרפורמהלחולל ) 1929

בהסרתהצורךאתהסביר<הוא .בשלטונולו

כיבטענהדווקא,מוסרייםבמניעיםהרעלה
מבחיןאישאיןרעלהמאחוריהמסתתרתאשה

המאהב.מביתובשובהבעלהמביתבצאתהבה
לביקורתוחשופהפניםגלויתשתהיהעדיף

ואינםבזוייםהםחלשיםגבריםחברתית>.

ואמיר>.<עלילעולםילדיםלהביאמסוגלים
ומתמידמאזאהבההגבריתהאפגניתהחברה

דםנקמתלהורג,הוצאותשלאכזריותסצנות
ההנאהגנינה.בעווןבפומביאיבריםוכריתת

ב'בוזפורקנהאתמוצאתהאפגנישלהגדולה

כדיתוךהמשסעיםפרשיםמלחמת-קאשי'
המחציתשביןבהפסקהתמים:כבשדהירה

אליםכדורגלמשחקשללשנייההראשונה

בתורנואףזוגבסקילהלהורגמוציאים
המחציתהמריע.ההמוןולשמחתאינטרמצו

אכזריותאונססצנותגםבזמן.מתחילההשנייה

פדופילבידיואונסענישהכדרך-בנערנער-
אתלספקיתומיםמביתשנלקחבילדרצחני

נעדרות.אינן-סטיותיו

האפגני'הרקולס-מיתולוגיעולם
ושאחידיםרוסטאםסוהראב,

אלמנטיםהמחברשתלהספרשלהעמוקברובד

האבדמותופולקלוריים.אגדייםמיתולוגיים,

ודםבשרדמותאינהבאפגניסטןהטוביםבימיו

יכול:כלהרקולסמעין 1אגדיגיבורשלאלא

טבע,כוחהיה-סופהאדון-אגא"טופאן

<מטרהאגדותמןנפילהגבוה,מהזןפשטוני

שיערשלגחמניתורעמהעבותזקןעםתשעים>
ידיים 1עצמוהאישכמווסוררמתולתלחום

שחורומבטערבהעץלעקורמסוגלותשנראו

עלהשטןאתלהפילכדיבושישרושף
התיאור .) 17<עמ'לרחמים"מתחנןהברכיים,

האב,נמצאבהרמאאיגראמעיןהזה,המיתי

עמיקתאלכיראאותולהורידלמחברמאפשר

הפושטוניהאצילהופךבהקליפורניה,בתיאורי

מוכרשבועשבסופידלק,בתחנתלמתדלק

המדברהאישהפשפשים.בשוקעלוביםחפצים

התנהגותדפוסיועלמוסרעלגבוההגבוהה
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גיבוריושקרן.כצבועמותולאחרמתגלהראויה

-נאמה''שאהבאפוסלקרואמרביםהספר
פירדוסיפרסמשורריגדולמאתהמלכיםספר

רוסטאם >.] 1020-935 [מנצורקאסםאל<אבו

שאותוסוהראב,בנומולהנלחםהמצביאהוא

 .הבןשלגסיסתולאחררקאלאמזההאינו
והבןהאבפרשתביןמקבילקומושךהמחבר

ברודףהמתנכרהאבגםהמיתולוגיים.

 1הרגשיבמובןבנואתמזההאינוהעפיפונים

מותו?לאחררקבנואתיגלההאם

הספרמןנפקדאינוהנוצריתהעקדהמוטיבגם

עםוהשלמתו 1חסןשלהאונססצנתבתיאור
לאחסן .חסןמאחוריהתמקם"הואהמעשה.

אתקלותהניעהואייבב.לאאפילונאבק.

פניו.אתלראותקטלרגעהצלחתיואניראשו.

שכברמבטהיהזהההשלמה.אתבהןראיתי

 .) 74<עמ'השה"שלמבטו 1לכןקודםראיתי

האונספרשתאתהסופרממקםבמקרהלא

אברהםהנביאשבו 1בןהקורחגאדחא,אלנעיד

<חסן>השהישמעאל.בנואתהקריבכמעט

"שנייה .אדונולאמירכתחליףקוונןמועלה
בתנועההשה][שלגרונואתמשסףשהואלפני

הכבש.שלעיניואתרואהאניאחת,מיומנת

מסתכלאניחלומותי."אתשירדוףמבטזהו
אמירהחיה".שבעיניהזהההשלמהמבטבגלל

 .בןהקורשללהגנתויוצאאינוהאדוניםבן
בורחשהואכפיכבשיםשחיטתמפניבורחהוא

לעולה.השה 1חסןמסצנת

השמותבאמצעותגיבוריואתמאפייןהמחבר

השמותספרו:לגיבורישהעניקהמיתולוגיים

כשמותיהםהםחסןולבנועלילמשרתשניתנו

אבואבןעליהשיעי:האיסלאםקדושישל

מוחמדשלדודובן 1הרביעיהחליףטאלב,
ובנוהשיעהמתחילהממנו ,) 667-600 (וחתנו

הנושאיםובנוהמשרתמוחמ.דשלנכדו 1חסן

המגישיםוקדושיםכטהוריםמתואריםשםאותו

כלבמחירנאמנותשומריםהשנייה,הלחיאת

האבשאחידים.מותמתיםולבסוףלהםהיקר

נרצחיםואשתוהבןואילומוקשעלעולה
מעבידםרכושעללהגןרצונםבגללברחוב
הספרמגיבוריאחדכאמורלקליפורניה.שעקר

בנפשו;ידלשלוחמנסהוהואסוהראב,שמו
רקזוכהוהואבסיפורשםחסרהואהבבא

גםהסערה.אדוןשמשמעו 1טופאןאגאלכינוי

שמומשמעלמחצה,הגרמני 1נאציהניאועסאף
הוא-טופאןשלחברורחים,סופה.אוסערה

שלבאישיותווהלגיטימיהחיוביאחראהסיטרא

המתגלמיםוצביעות,שקריםעלהחיהאב
אתולהצפיןאישמאשתילדלהולידביכולת

לשבטבן 1האזאהריעלי .האחרוןיומועדסודו

כהיפוכוודם.כבשרמתואראינונחות,אתני

כמפלצתמתוארהואסופה,אדוןשלהמובהק

נקראהמשפחהאבי<אגב,'באבאלו'האגדית

וצליעתוכיעורואדם.בניהטורפת'באבא'),

אשתואףילדים.בידילרדיפתוסיבהמשמשים

ממנו:בריחתהקודםאומרתהזונהסנאובר

להיותשמתאימיםזקניםחמוריםכמה"ראיתי

לאדוןכנראהרומזתהיאובכך ) 15<עמ'בעל"

הוא-טהור-טאהרהגנרלהבית.בעלסופה

למולדתלחזורהחולם 1היחידהטהורהאיש
ראששלעלייתועםואכןאותה,ולשרת

האמריקאיםבחסותאי tאך ?;jחאמידהממשלה
 .לשרמתמנההוא

סיפורושונהכמההמספרמדגישהספרלאורך
דבםהרוויות 1ההודיהבוליוודשלמהמלודרמות

אלמנטיםבספרנותרוזאתועםובדמעות,

לאהסופרההודית.הסבוןלאופרתהאופייניים

שימושכוללבא,שממנוהעולםמןנותק

א-דין.נאסרמתעלוליבאנקדוטות

אישיבושבלהיסטוריה
דרךתקופה.שלספרגםזהו 1רומןהיותובצד

קורותיהעללמדיםאנוהאישייםהסיפורים

אתשמצאוהשבטייםהמאבקיםאפגניסטן:של
 :האזרחיםבמלחמותהחריףביטויים

למיעוטהפושטוניהרובשלההתאכזרות
סמלהםהאזהריםוהמדוכא.הנרדףהאזהרי
אשרעשרההשלושהמאהשלהמונגולילכיבוש
מלחמתהדתית.הבחינהמןגםזרנטענותרו

עוצמתהבמלואשהחלהלשיעיםסוניםביןהדת

שלמבחינתםנסתיימהלאעשרההששבמאה
שלהסוציו-אקונומיהמבנההאזהרים.
המעמדותביןהפעראתהנציחאפגניסטן

המעמדותלביןוהעשיריםהמשכיליםהעליונים
ואביונים.כבוריםנקבעשמעמדםהנחותים

החילוניםהמשכיליםשלהמלגלגהיחסואילו

המעורבארצות,ועמיהבוריםהדתלכוהני

לנבואההפך 1לשלטוןשיעלומהיוםבחשש

עצמה.אתשהגשימה



הראשוןחלקובספר:ברוריםחלקיםשלושה

בנישבהםאפגניסטןימיהילדות,בימימטפל

ביןהטובהחלקזהוועושר.אושררווהאצולה

עולםקליפורניה.ימיהואהשניחלקוהשלושה:
פתעלחייםהםנחרב.שעולמםמהגריםשל

יחזורשלאהעברעלאחדמצדמתרפקיםלחם,

מעמדהאמריקאית.בחברהנטמעיםשניומצד

עפרעדנשחקבאפגניסטןיכולהכולהאב
גםעולהבאפגניסטןהנחותהבןשלומעמדו

במכללהמצטייןסטודנטבהיותוהאב.בעיני

שלמבשרהבשרנעשההואאמריקאית

טובהמהגריםספרותכברפגשנואמריקה.

שלהמאוחרתהשיבההואהשלישיחלקו .יותר

שנהעשריםעקרממנה ,לאפגניסטןהמספר

סרטישלהשפעתםניכרתזהבחלקקודם.

שהאקרניםלרעים,טוביםביןוהמלחמהקראטה

מובנתלאבדרךמהם.מלאיםהטלוויזיהומסכי

המנצחהארי.מלועונחלציםמנצחיםהטובים

שלתהליךהעוברהמספראינובמערכה

p .כיס;tורr.לכפרכדיאנושותונפצעמוכההוא

שבורהיה("גופיהאזהרילחסןהבוטהיחסועל

הייתיעתידקשהפציעתיחיתהכמהעד-

שנרפאתי".הרגשתיאבל-יותרמאוחרלדעת

היאחסןשלהראידמות .) 263עמ'צחקתי",

לשם<כיאההאמיץהלוחם-סוהראבבנו

אמיראתהמציל-נושא>שהואהמיתולוגי

 .דורשלבאיחור ,נאציהניאועסאףשלמידיו
למעטגיבוריוכלכמעטמתיםהספרלאורך

תומו:עדהסיפוראתלספרשחייב ,המספר

בורחתסנובארבלידתה:מתההמספרשלאמו

מסרטן;מתהאבשובה:לאחרומתהלזנות

יולדתפארגאנהונהרג:מוקשעלעולהעלי

הטאליבאןבידיבעלהעםונרצחתמתהתינוקת
שמירתו;עלשהופקדוהביתעללהגןבניסיון

ידוע;לאביעדמותואלבורחהגוססחאןרחים

המספרגםניצל;אךבנפשוידשולחסוהראב

האםנאצי.ביאררוצחעםבמאבקמתכמעט

דטרמיניסטית,טרגדיהליצורהמחברהתכוון

ובכךהמתרחשלכלמכוונתסיבהיששלפיה

החופשית?הבחירהזכותנשללת

למעטשוטף,כללבדרךהואהספרשלתרגומו

הפרסיותהמילים .לאורכושנפלודפוסשגיאות

<כמו:לעבריתמתורגמותתמידלאבוהמובאות

והכשרהיתר-חלאלתפילה:-נאמד

דאגה;בהלה,-תשוויששיר:-גזלבאיסלאם:
TT 

לבקשמשלחתשיגור-חאסטגארינדר:-נאזר
וכדומה.משפחהקרוב-קאוםבחורה:שלידה

בחסר:פעםלאלוקהמפרסיתהתרגוםגם

הסופה>אוהסערה<אדוןטופאןאגאלמשל

לתנאיהמתאים ,הוריקאןכאדוןמתורגם:
לאפגניסטןולאהאמריקאיהקוראשלהאקלים

אינו-מיגזארה''זנדגילים:מוצאלהשאין

חולפים.עוברים,החייםאלאנמשכיםהחיים

שמשמעוביצ'ארה','גונגמשמעותי.ההבדל

ועודומסכן'קטן'אילםתורגם:-מסכןאילם

כיו"ב.

עצורה.בנשימהונקראבהפתעותעשירהספר

המתחסודותאתהיודעכמספרמתגלההסופר

מאחורילפסגה,שהגענולנוכשנדמה .הסיפורי

עםומפתיעות.חדשותפסגותמתגלותהאופק

השמטותבכמהבמבנהולוקההספרזאת,

הגעתםתיאורעלמדלגהסופרוהתעלמויות.

עולמםכלאתהנוטשיםגיבוריושלוחייהם

ועושהבפקיסטןפליטיםחיילטובתבאפגניסטן

שלשובהלקליפורניה:הישרדרךקפיצת

במנהרתומוכהפצועההחוזרתהזונהסנאובר

 ,לידתולאחרמידזנחהשאותובנהאלהזמן
תמונתהוא-סוהראבנכדהאתליילדכדי

מאודמהרבו;ולטפל-המוזנחאביושלהראי

יעודןאתהממלאותהנשיםשלכדרכןמתההיא

מלספרעצמופוטרהסופרמהשטח.ונעלמות
הסיבותואתבריחתהלאחרקורותיהסיפוראת

סיפוריםשישמניח"אנידחוקבנימוקפציעתה

שנימצד ,) 194<עמ'אותם"לספרצורךשאין

האימוץפרוצדורתבתיאורלעייפהמרחיבהוא

אתהמידהעליתרומפרטהאמריקאיתבחוקה
רופא.גםשהואלסופרכיאה ,הרפואיהטיפול

הביכוריםמספרזהכהואגורעאינוזהכל

שהסרטתקוותנוחוסייני.חאלדשלהמשובח

סרטיהיהלאבקרוב,שיוקרן ,עליוהמבוסס

בימאיבידייבויםאלא ,אמריקאיהרפתקאות

אתובייםשכתבמחמלבף,מדחסןשלמסוגו

אתלנויעניקבקנדהאר',חמה'ליקוי

ספרשלהשיטיןשביןוהדקויותהרגישויות
 •זה.מיוחד

 1אמת

ברסטריזואורי

 ת~~י~~נ:יי 1נכ~ל~לה~ל ש~~~~~ם f~פר ז~~ oרים wנ; י~~
נגף~הית 't~ך 1fסז'םרים· n ~ים 7נכ 7נכז:ייןה 9 ~לא~פריםע,~~ים~ת;ך
א;ר. ת~~ ry~ת;ךב t'f~י;ת n ס~~~~~ע;נכי סי~~~נכ~ר 9 ~יר 'tן 1fל f~ק~ה

 וי~~~ ן~~מ; f ם~~~~ י~~נקרע.תלינ;.זכרף~י
 .ש~~~~}ים fל~ה~פר ן~~ל~ה~רקא~י~ל~ד~ש ט~~~ןש;ז_\ל
נזףפהשמששגםא;מרתשנ;תרתואת

: -: :• :• :• '• .'' -:· .'' : T 

 ת;!!~~ J/ה ryף~~ריחם~ת 7פ; ת~~~ו;נ~ק~ת
ry !!נג;ת~קז;ת~ע;ררם~ר ה~ף~~~ w .ךה

 2אמת

t' ~ ר~ה .ת~~ס~f ;כ~נ;~סב~~י~רי~ה ;ת~ 7~קלסםמ· o ת;~ך~תף~ר;קןר
 ה~~י w י~~~ת;ך~ילת fנ::י 9 ~;ךךת nלא ת~~;רלאךת 'ryt ת~~ף~;קש
~~דיסף~~נ;~ךיםנג;ך/[ת ל;~נ;ו~ל;ת ryןר;~הף~מ;~ה~קדים ם~iז~

דל~הליס 'tע;ן~י ש.:~,ז~ינ;תים 7 ~ ה~~ךש;~לת!!ףך ry ת~,ק;~
 .ה~;ת~ ס~;ש~ י~~לףם ry~ריכףסה~ת ~.ק; 7~;קש י~~

 2005פברואר
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ושלגמדבר ::::=4
אלמוגרות

 2005פברוארראשיתיומן'דף

אתאחריגוררתבמדרגות,שירדתיכ

איסוףמקוםאלבדרכיהקטנההמזוודה
 ,הישראלי-יווניהסופריםבכנסהמשתתפים

לפניבדרמשטאטפא"ןבכנסאיךנזכרתי
המשתתפות,אחתבשנתהמתהשנים,כשלוש

שאניכנסכללפניקורהכךחרדה.ונתקפתי
נפגשתכשאניחולפתהחרדהבו.משתתפת

כשמצאתיחלפההיאהפעםהמשתתפים.עם
הוואתיקן.מןמכתבשליהדוארבתיבת
לחשמןבקשרלאפיפיורכתבתישנהלפני
אחדות,שניםלפנישנפטר ,מפמלייתופולני
רציתימשפחתי.בןשהואעליוליסופרואשר
לאהאמת,למען .יהודיממוצאהואאםלדעת

שנה,מקץוהנה,תשובה.שאקבלהאמנתי
הישראלי-יווניהסופריםלכנסבדרכידווקא

ברורה,לאתשובההתשובה.אתקיבלתי
היהשיגורהעצםאבלמספקת.לאמעורפלת,

 ,האפיפיורבברכתשהסתיימההתשובהאות.
ולפתע ,אופטימילהיותשצריך ,ליאותתהכמו

מוצלח.יהיהשהכנסידעתי
לעבריתתורגמושספריהםיווניםסופריםשני

ספרואתרבה.סקרנותועוררובכנסהשתתפו

<כתר>הכלבשלהאמאמאטזיספאוולוסשל
ובהנאהרבבענייןקראתיצוקרמןאמירשתרגם

השתוקקתיוכמובן ,מצויןרומןשהואוחשבתי

לקרואליהזדמןלא ,הצערלמרבה .להכירו
צבועשיערמורסלאסקוסטאסשלספרואת

הגג;עלייתספריבהוצאתאורשראהאדום,
אמירבידיהואאףשתורגםאחרונות,ידיעות

בארץ.לרב-מכרוהיה ,צוקרמן
כריסולהאתרקהכרתיהיווניםהמשתתפיםמן

עבריתמדברתכשהיאהמתוקה.פאפאדופולו
פגשתיישראלית.שאינהבהלנחשאפשראי

באתונה.סערירמיאצלשנתייםלפניאותה
המורההיהשרמיליואמרהחזרההפעםוגם

כריסולה,פעם.אילהשהיהביותרהטוב
שמהפירושואשרשמיתבלשנותכאןשלמדה

העבריתמןהשארביןתרגמהזהבה,הוא
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לילהתגידיאל ,שלימיכאלאתליוונית
ספרווכןאלהספריםעוז.עמוסמאתוסומכי
קסטניוטיס,בהוצאתאורראועוזשלהאחרון
כריזוסטומידס,אנתיאוס ,הראשישעורכה

שדןבמושבראשיושבוהיהבכנס,השתתף

-הזולתאלשלנוהמילים"העברתבנושא
ומסננים".כמנחיליםומו"ליםמתרגמים
התחיללמצופה,ומעברמעלשהצליחהמפגש,
השניהיההואבירושלים.ונמשך ,ומרןבמצפה

לישראלים.יווניםסופריםביןבמפגשים
שנישביוון.בקלמטהשנהלפנינערךהראשון

המכוןביןפעולהבשיתוףאורגנוהמפגשים
 ,כהןנילישבהנהלתעברית,ספרותלתרגום
לאורךרבהעבודהבהכנתוהשקיעאשר

שהמנהלת ,היווניהספרמרכזלביןחודשים,
סוףלקראתוליסאריס.קתריןהיאשלוהחדשה
מןאחדלכלוליסאריסהעניקההמפגש

מכתיבםסכין-דורוןהישראליםהמשתתפים
הייתילאאתונה.שלהמוזיאוןמחנותמוכספת
דמיונואתשלהבאלמלאזה,ענייןמזכירה

בלשיתעלילהרוקםשהתחילאדף,שמעוןשל
כשנפרדתישקיבלנו.המכתביםסכיניסביב
לתל-איבבימיםארבעהלאחרבשובנוממנו

שהרומן ,לואמרתי ,בוקרלפנותבשלוש
למפגשמוכןלהיותמוכרחשלוהבאהבלשי
 .וצחנקו ,בעיה""אין :ליאמרהואהבא.
ביווןישראלשרגירביעילותהנהיגהכנסאת
והפגיןטובהרוחלהשרותשידעאבירם,רם

בכלשעוררהטבעית,מנהיגותיכולת
שמכיווןלהיותיכולכבו.דרחשיהמשתתפים
מרוחקבמקום-במדברנערךהזהשהמפגש

האדםבדמיוןשמתקשרמקוםהציוויליזציה,מן
חדווהאיזוהימיםכלעליושרתהרוחניות,עם

שלשתינוקהוכשנודעסולידריות,שלורוח
במצבאושפז ,פאטאקיאנההמשתתפות,אחת

לחזורמוכרחהוהיאבאתונה,חוליםבביתקשה
כישראלים.יווניםכולם,הצטערו ,מיד
וספרותיווניתספרותעלאחראיתפאאסקיאנה

אודדאתהשבופאטאקיס,ההוצאהבביתזדה

הרומניםשניוכןעבריתשידהשלאנתולוגיה
 .שלוצרויהשל

ואתמשעולאגיאתאספנודרומהבדרכנו
לתרבותמומחה ,ביילינסרןקליפרופסור
סיפר ,בהסרביוהמסעאתשליווההברורים,

הכתבעלהעלהשאותההדכוריתהשידהעללנו
ב"שדהקברושאתגוריוןבןעםפגישותיוועל

נופועלמשקיפיםכשאנו ,פקדנובוקר"
צין.נחלשלהמרהיב

לדיוןהועמדוהכנסשלהשוניםבמושבים
פוסס-בעולםודתמורשתכמושונים,נושאים
הזולת,להבנתכאמצעיהספרותאו ,מודרני

היההמפגש,בלבשעמדשהנושאדומניאבל
הצדדים.שנישלהלאומייםבאסונותשנגעזה

ומהותייםעמוקיםדבריםעלהשיחהנסבהכאן
המשתתפים.שלחייהםלעצםהנוגעים

במאההיווניםאתפקדוגדוליםאסונותשני
 ,-1922בהתחוללהראשוןהאסוןהעשרים.

פינוינערךיוון-טורקיהמלחמתבתוםכאשד
כאשדהקסבה.מאסיהיווניםוחצימיליוןשל

לאהזההטראומטיהפינויעלהשיחהנסבה
זוחיתהעצמנו.עללחשובשלאיכולתי
כלכלתה,ועליווןעלשהשפיעהטראומה

שלחלומםעלהיוםעדמשפיעההיאואולי
כיבושועלגדולה,יווןעלבתוכההלאומנים

הקטנה.באסיההאבודיםהארץשסחישלמחדש
במלחמתכרוכההשנייההקשההטראומה

מלחמתיבווןפרצהשבקעבותיההשנייההעולם
מןאחדיםלדברימדם.עקובהאזרחים

עדיין.הסתיימהלאזומלחמההמשתתפים,
-1944במיווןהגרמניםנסיגתעםפרצההיא

צבא-ברגמניםשלחמוהרגילהצבאותשנייבן
מצדהקומוניסטיםידיעלשנשלטהשחרור

שתמך ,הדמוקרטיהלאומיוהצבא ,אחד
 1949דענמשכההמלחמהשני.מצדבמלוכה,

 50גבתההיאהקומוניסטים.במפלתוהסתיימה

נקעדואדםבניאלףמאותחמשקודבנות.אלף



שלקשהמשקעהותירהוהיאבעטיה,מבתיהם
במגזריםהיוםעדוהולכתנמשכתמרירות
נכתבוספרותיצירותהאוכלוסייה.שלשונים

הרגמני.הכיבושעלוגםהראשונההטראומהעל
עדייןשעמו 1ענייןהיאהאזרחיםמלחמתאבל
ממשלהתמודד,מסוגליםהיווניםהסופריםאין

להתמודדהתקשובישראלשהסופריםכשם
השמונים,שנותתחילתעדהשואהעם

סיפוריהםאתלספרפתאוםהחלוכשהניצולים
הספרות.תוךאללחלחלהחלוואלההאישיים,
 1גאלנאקיריאההפרסים,עטורתהסופרת

רמיבתרגוםעטהמפרישרומןכרתים,ילידת
עתידפשה,פריקאיסמאילשלחייוסערי,
ביקשה"כרמל",בהוצאתבקרובאורלראות
לטפלהעבריתהספרותהתקשתהמדועלהבין
השואה.בנושא

להשיבבניסיוןהזאת,השאלההעלאתבעצם
הקבוצהשלמתוכנןהבלתיובביקורעליה

פיעלשהתארגןביקורושם",ב"ידהיוונית
החשיבותאתרואהאניהמפורשת,בקשתם

נשפהשבעורפוהזה,המפגששלהגדולה
יעקבעםבשיחהביוון.השוררתהאנטישמיות

וחרשךאהבהעלסיפורשלמתרגמושיני,
ושם",ב"ידהקבוצהאתליווהאשרליוונית,

שבאהחזקהאנטישמיותביווןישכי 1ליאמר
מדורישםקיים 1לדבריובעיתונות.ביטוילידי

המלווה 1הקמצןהיהודישלסטריאוטיפדורות
הדימויאליושהצטרף 1האלרוצחבריבית,

להדגמתהפלשתינאים.הורגהנאציהיהודישל
ביותרהגדולשהקריקטוריסטליסיפר 1דבריו
יאסיןהשייחחיסולאחריפרסם 1קיר 1ביוון

ובהביווןהגדוליםהעיתוניםבאחדקריקטורה
הם"למהשואלת:אחתדמותדמויות.שתי

עונה:השנייהוהדמותדתי?"מנהיגהורגים

שכילדלי,סיפרשינילפסחא'.'מתכוננים"הם
מאנטישמיותסבלהמלחמהאחריביווןשגדל
"די 1לדעתו .הספרבביתשלוהמוריםמצד

האדירהההצלחהבצירוףהזאתהאחתבפגישה
לרגלבאתונה,בהופעותיועוזלעמוסשחיתה
אתלשנותכדיוחרשךאהבהעלסיפורצאת
ישראלעלביווןלהםשישהתמונהכל

והיהודים."

הגדוליםהעיתוניםשלושת"נציגישיני:אומר
ניקוםיכתבו.כולםבמפגש.השתתפויווןשל

יכתוב,רובאליסואסיליסיכתוב,באקונאקיס
 1ליסיפרהמיקלהתכתוב".חארטולריומיקלה

אורלבאורישלמדבריומאודשהתרשמה
דמעותלההיובירושלים.שהתקייםבמושב

שאוריפרטיםכמהלהכשסיפרתיבעיניים,
השמיט 1שלנוהנעוריםבסופריהטובאורלב,

 .שלוגרפיההנירמן
לידישבתילירושליםומרןממצפהכשנסענו

החלהדאגידמדומיםשעתחיתה .משעולאגי
הצטרפתיישנים.מולדתשיריבשקטלשיר
פורצתמאיתנואחתהיתהפעםומדיאליה,

נשמעותהשיריםשמילותמשוםאםבצחוק,
שהמנגינהמשוםאםכיום,זרותכה

באקונאקיס,ניקוםישבלידינואנכרוניסטית.
העיתוניםאחדשללספרותהדפיםעורך

שכתבומילתקשורתפרופסורהגדולים,
במאההיווניתהבורגנותהתפתחותעלספרים
רעיונותבהשהתקבלווהאופןעשרההתשע

כלפירכן 1לשירכשחדלנואמנותיות.ותופעות
נוערתנועתשלשיריםשרנואםאותיושאל

לושיש 1לואמרתיבהשתוממותקומוניסטית.
רוסיותלרובהןהמנגינותאמנםכיטובה,אוזן
 .רוסיבסגנוןמולחנותאו

ששררההקרבהותחושתההתרגשותאווירת

בסיפורוהשארביןביטוילכללבאהבמפגש
באתונהילדותועלקמחייחיאלהמתרגםשל

כאן,"היחיד"אניהשנייה.העולםמלחמתבזמן
צועדהאיטלקיהצבאאת"שראה 1סיפר

הגרמני."הצבאאתכךואחראתונה,ברחובות

והתגוררהלהריםכשברחהניצלה,משפחתו

נעשתהבכפרכשהשהותאיכרים.אצל
המחתרתאלמשפחתוהצטרפהמסוכנת,

המלחמה.סוףעדעליהשהגנההקומוניסטית,
ששררההאווירהאתתדגיםמכליותראבל

קראידיטיאווהביןשנקשרהשיחה,במפגש,

אווההפרידה.לפנישעותכמהכהןנילילבין
וסופרתזק:ה 9ryההוצאהביתמנהלת 1קראידיטי

כהןניליעםלהיפגשביקשהעצמה,בזכות
להסיפרהבפגישהתרגום.בעניינילשיחה

דרכהשרגלההרגעשלמןגדולה,בהתרגשות
למקוםשייכותגישההר 1ישראלאדמתעל

יהודייה.היתההקודמיםשבחייהוהבינה

לדבריה,אישור,קיבלהזוהרגשתה
השערהוהביעשמה,עלתההבייליכשפרופסור

 .קראיממוצאהיאשאולי
היהשליוונים 1ליהתבררהפרידהלקראתרק

לנה .חששוהם .לישראללבואגדולקושי
מצליחה,וסופרתלהיסטוריהפרופסור 1דיוואני
לברלין.נוסעתשהיאלאמה,שאמרהסיפרה,

איךושאלהרבה,בדאגהאליהצלצלהאמה
והשלגהקשההאווירמזגעםמתמודדתהיא

סיפרהלגמרי,""שכחתיהחיים.אתשמשבש
נהדרהאווירשמזגשתרגע,לה"ואמרתילנה,
אחותיצלצלהאזלדאוג.מהלהואיןכאן

כלבטלוויזיהכי 1לגמריהשתגעתיאםושאלה
לאמושלגת.מברליןתמונותמראיםהזמן

לאמיצלצלתילבסוףלעשות.מהידעתי
רקשזהשלג.איןעצמהשבעירלה,ואמרתי

 11בפרוורים. 1לעירמחוץ

שאלתיכשתחזרי?"האמתאתלהתספרי"האם
אותה.

שכן."חושבתאני"כן,ואמרה:רגעחשבההיא

• 

פורתאלישע

האנדלוסיהיופיאיריאל

 j;;ב:רק,~הףאס~ר'ח~ה~סד:
~דח v~הףא ,לימ;ןח~ה :י~ w .ל~~ף

iJ ~ק;ת, iJ ~ל~ןךכ~ד 'רiJ רי~ry .ה
ךם iJ~הףאם.·~ד iJןךד iJך~אן :י ?v~לי

iJ ~~~ז ~ q ~ל~~ ,ת;ר v לג~v .ז;ךם
~םך~~לחים~~ליםק;~יו ל~~

~ת םי~~; nv ל~~קשףחים,ן~ב;ת
המשיזהבשהםהעפרים:שני

:·· TT:T ' .'''' :--:•• 

מ;דד ל~~ ח~~סדר'סס~ים,
ף~~ןש.~נזיוךלח,ה ry ~ף. 9 ~~

ס~ר~~לל ;ב~ר;ן: t q:זס~ב;ןח~ה
t ,סריקףףa ~~~~יץ ;מ~ ר~, 

י;ךןךק;~~י~יר Qודדיםךדם

ך~ז ,ם:ד,ס~ iJ~ח"ם ף~~~~ז;ר~לה,
 .קיר v ה.ל,ע~~ח.ל 7aף~ ,ג~ 9 ~~קדש,

 2005פברואר

~ 
~ 

41::: -
~1 ~ 

21 



:ןן.

זהמצד ~

לויתןעמוס ·~

אירועיםספרים,מוספים,

גבולותללאמשפחח

<סימןואחיםאבותזנדבנקשמעוןשלספרוא.
מכונהשהואאף ) 2004המאוחדהקיבוץקריאה,

אסופתמעיןמזה,יותרהרבההוא''ממואר"

האחרים,ספריוכמואשרזעירות,מסות

ספרהואונוספים,האחרהואהקול ,מזשיר
<בדימוס>פרופסורספרות.אוהבלכלחיוני

פרסחתןומתרגם,מבקר ,חוקרזנדבנק,

קנטרכריסיפוריתרגום<עללתרגוםישראל
 ,אישיזיכרונותספרכותבכשהואגםלעברית>

מעמיקות,תרבותיותתובנותרוויכולוהוא

והאחים""האבותהרבה.מהןללמודשניתן
משפחהקרובירקאינםזה,ספרשבכותרת

ספרותיים:קרוביםגםאלאודם,בשר

לאבותמחלקאניבחייהחשובותהדמויות"את
אחדאחליוהיהאחדאבאליהיהואחים.
מכפילואניע"ל> •לזכרומוקדשזה<שספר
האלההכפיליםעלאותם.ומכפילושבאותם
מיעוטםגרמנית,דוברירובםלכתוב.רוצהאני

עברית"דוברלאמהםואישאנגלית,דוברי

 .) 29<עמ'

הדעותגחהר ,למשל ,לאנדאוארגוסטב
שלהמשך"היההנפש,טהורהסוציאליסטי

לזכרומסותקובץבעבריתערךשגםאבא"
ואילו .-1919בלהירצחושנהעשריםבמלאות
גרמנית,שכתברומניהילידהיהודיהמשורר

 ,משיריושמבחראח",היה"צאלןאנשלפול
לעברית.זנדבנקתרגםשפה,סורג

<והצרפתית>הגרמניתהאנגלית,עלהרהוריו
 ,לדבריוהראשונות,השפותשתימאלפים.הם
להם,מודעשהואנפשושלהקטביםשניהן

לאבאורחונושםחיהואהעבריתאתבעוד
האםשפתהבית,שפתהיאהגרמניתמודע.

בבטן"."עמוקאצלושהתמקמהשפה ,אמושל
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הרוךושפתהפיוסושפתהכעס"שפתהיא

סייהדיונהצדלעומת .) 30<עמ'התהום"ושפת
"הצדהיאהאנגליתהרית,יהגרמנשלהאפל

ויחישפתזוהיהמודע". ,המוארהאפוליני
אנגליתספרותללמודשהחליטלאחרגריםהבו

רופרופסלימים,נעשה,וגםבאוניברסיטה,
"שפתעבורוחיתההאנגלית .זולספרות
העולםשלהאוראלהפנימיהמרתףמןהיציאה

רכשאותהשגםהצרפתית,ואילוהפתוח".
מופשטת,שפהלינשארה"הצרפתיתבהמשך:

שפה .) 44<עמ'משמעות"מינימוםעםמוסיקה

בידיפיפיותחרבהיאכותב,הוא ,זוהדורה

כלההופךמידאסשלידו"מגעהשירה.כותב
לקללה".כאךהופךלזהב,דבר

 ,המתקשר ,בספרהמענייניםהדיוניםאחד
אורעתהשראהעברישירהלספרגם ,לדעתי
בשלושההעוסקהדיוןהואלהלן),<ראה

-וילקה ,בודלוייסס,-אירופיםמשוררים
השפותבשלושיצירהשיאישלושההמייצגים

הללו.

יהאירהמשוררייטס,עםזנדבנקשלהכרותו
בתקלה.דווקא ,מספראושהכפיהחלה,הגדול

תרגום'מבואות'העתבכתבפרסם 1954בשנת

אותוייטסשלשירזההיהבדפוס.משלוראשון
בתוהו".עלהשפועלודי"לידבשםהכתיר
ב"אתה"מדובראםלדעתאיךשבאנגליתמכיוון

הואהנמעןכילבדוק,מבלי ,סבר"את"באו
לאשה,מופנההשיר,כילוהתבררלימיםגבר.

וכותרתו ,גרגוריליידיייטס,שלידידתו

שפועלה"לידידהלהיותצריכהחיתהבעברית
כעבורכשהוציאתיקןאותה<טעותבתוהו"עלה
בעברית>.ייטסמשירימבחרשנים

היה"בשביליכותב:הואייטסשלשירתועל
ומעביר •יהיר ,אימפרסונלימרוחק.תמידייטס

ממלאהשירתו ,לדבריו .) 62<עמ'צמרמורת"בי

לשירתדיקנסוךאמילישקבעההקריטריוןאחר
מקורקופאשאתהלךשנדמה"שירה-אמת

בחבלזנבנקביקרלימיםבה".קוראכשאתה
המשוררשללקברווהגיעבאירלנדלוויוג

המיליםאתקראמצבתועלבדראמקליף.
לחקוק:ייטסשציווה

קרמבט"תך

במוות.בחיים,

עבור!"פרש,

חשיבותעלזנדבנקשלדבריושבולביאת
שלאחרמשירבצטטוייטס.בשירתהאימאז'

גםנזכרים<שבורגליים'ארך'זבובייטס,
הואאנג'לן),ומיכאלהיפההלנה ,קיסריוליוס

אפילו ,רעיוןעלשירשלהעמדהשכלמציין
המטרה,אתלהחטיאמוכרחהרוח,מצבעל

ארך("כזבובהמסתוריהאימאז'הואכשהעיקר

עליוהשקט")עלנעהרוחםהמים;עלרגליים
איןהשירילאימאז'הגדרה.שוםחלהלא



אפשרית"הגדרהומציעזנדבנקמוסיףתחליף,
אימאז'לפחותשהפיקמשורראמיתי:למשורר

אישיתבנימה .) 66<עמ'תחליף"לושאיןאחד
כתביבעריכתהרבהשעוסקמיבתורכיאוסיף,

תובנהזוהגדרהליהעניקהשירה,ספרישליד
עבודה.כליוגםחשובה

התפיסהכיזנדבנקאומרוילקה,עלבכותבו

גרעיןהואשהמוותהיאבשירתוהמרכזית

החל;ף,עומדהחייםשבמרכזכלומרהחיים,

שירתשלהמוסריהבסיסהיאהחלוףוקבלת

השירי:השפעבאהזאתהמודעותמןוילקה.

<עמ'לכתיבהרגעכללנצלהפנימיתהתביעה
ייטסאצלמאשריותרעודוילקה,אצל .) 67

ה-שלהחד-פעמיותמודגשת ,המטאפיזי

Dasein -מרטיןשל<בפילוסופיה-כאןההיות
התשיעיתבאלגיהוילקהשכותבכפיהיידגר>.

זנדבנקתרגםאותן<גםוראינו""אלגיותשל
פעםרקדבר.כל;אחת"פעם :) 1999לעברית,

אחת,פעםשהיית/אבלולעולם.אחתאחת.
דומה,זה,-האדמהבןשהייתבלבד:;אחתולו

להשיבו".שאיןדבר
ההוויה,שלהעליונההחשיבותזו ,-כאןההיות

לכלהמתפשטתהרילקאית,החוויהמוקדוהיא

היידרג.אלוקדימהבודלו,אלאחורהעבר,
באמצעותזאתמדגיםהוא ,בודלועלבדיון

שגםלומרהבאמדהים,שיר'נבלה',שירו
שרגליההנפוחה,הסרוחההבהמה,נבלת

פרח",כמו"פורחתמרום,כלפימפושקות
לרבותהקיום,שלהעליוןהערךאתמבליטה

 .) 68<עמ'הפגרשלהנוראהריקבון

"שובזנדבנק:כותבוילקהשלזוהשפעתועל
וגםבשיריםגםמנסהאותוראיתיושוב

רגסהלגבשנואשתעקשנותבאותהבמכתבים,
שלהםלנוכחותהדברים,שללהוויהמילולית

שאנחנוהמושגיותהקטגוריותלכלמעבר

שנתןהביטוימןמוקסםהייתיעליהם.מיישמים

אהבתודרךגםהזההמחשבהלקווילקה
התפוחיםלסזאן.ובמיוחדהפלסטיתלאמנות

מתגלגליםהםתכלית,מכלבעיניופטוריםשלו

תפרחהואתפרחעיקשת.בסתמיותהשולחןעל

הקייםאלהתבונימןשלוהתזוזהתפוח.הוא

 .) 70-69<עמ'אדמה"רעידתמעיןליחיתה

החדש,בספרוגםמוצאאנידומהמאמץב.

דו"חאלירזישראלשל ,במספרעשרהשבעה
 ,) 2005 ,המאוחד<הקיבוץהקרקעותמודד

גםאורלאחרונהרואיםשספריומשורר
העבריתלפניערדלעתיםלצרפתית,בתרגום

לשוניתדרבמהדורההופיעהלדרליןושספרר
הואזומבחינהשגם ,כךעברית-גרמנית.

זנדבנק.שלל"משפחה"מתאים
השיריתיצירתואתלפענחקלתמידלא

בשתיים:נסתייעתיהפעםאלירז.שלהמורכבת

לעסוק,חוזרמהבמידתזהשספרבעובדההן
עםעמוקבדיאלוג ,יותרמורכבתבדרךכיאם

לחם;ביתכדרךהראשוןבספרוהחלבוהנוף
בספרוהקריאהלישזימנהחוטקצהבשלוהן

ניסיוןאיזהישאלירזאצלגםשכןזנדבנק.של
שלההוויהאתלתפוסנלאהובלתיעיקש

הדברים.

"עקומתאומר:הואלספרקצרמבואבמעין

אחרי."ההולךדיבורלאיזהתבניתהופכתעפר

שאינייודעאנישכתבתי.שירזוכראניכתבתי.

להתארע,עומדשכתבתימהכללכותבו.חדל

להתארע".חדלאינו
מעורביםהנכתביםוהדבריםהמתהוויםהדברים

עודכללהתארעחדלשאינובאירועבזהזה
וכותב.חיהמשורר

-ה<ה"היות-כאן"חוויתאלירזאצלגם
Dasein מרכזימקוםתופסתגר>חייושל. 
התשוקה''בגללהספרבפתחהראשוןבמחזור
משלבמעיןמתחקה,הואשבהווה"לדברים

ומבקשהירדןזרימתאחרעצמם,לחייםאלגורי

מבלילאיבודבמים/ההולךהדבר"".מהולדעת
"אניתוהה:הואאחרבביתיאבד".שהירדן;

מתעסקהואאיךרואהבירדן;ומביטעומד

כמו .) 14<עמ'בממשי"רק;להיותבאפשרות;

העיסוק ,סזאןשלבתפוחיםוילקהשלהעיסוק
 ,יותרמורכבישאמנםשהוא ,בירדןאלירזשל

מציאות,מהילהביןניסיוןהואומשתנה,זורם

לדרבים"התשוקהומהיישות,מהיממשות,מהי

הגדרותעשרותבודקאלירזשבהווה".
ותיאורים:

שלהקח-ותןבתוךיושב"אני

 ) 18<עמ'והרעדה"האשהחומר,

עםדבריםלחפש"ועלינואומר:הואובהמשך

המקיף;ובעיגולבהםלהתעמקממשות,/יותר

שיגחיל."עדאותם

וכןהקרקעות"מודד"דו"חהמרכזיבמחזור

מאודאלירזמרחיב ,בספרנוספיםבמחזורים

המקיפותנוספות,לשאלותהבדיקהתחוםאת

עליהםלעמודאוכלשלא 1כולוהלבנטאת

ב"מודדאחדלמקוםרקלשובברצוניכאן.

ישירות:וילקהאתמצטטהואשםהקרקעות",

<עמ'וילקהאומרתתעורר",אםלראות"המתן
בכתובתנזכרתיואניאלירז.שלבשיר ) 50

זנדבנק:שמביאוילקהשלמצבתועלהשירית

עונגטהורה,סתירההר 1"ורד

כךכלתחתאיששוםשלשנתולהיות
עפעפיים."הרבה

כתבאחדספרותשחוקרמורכבת,כתובתזו

מאירהואוגםשלם,ספרזנדבנק,לדבריעליה,

עםשלה.התרגוםקשייואתמורכבותהאת
כתובת"למרותבאומרו:מסייםהואזאת

שוםלאהואוילקה 1לעצמושחיברהמצבה
אתשמקדשאישהוא .ישןאינווהואאיש

 .) 71<עמ'חיינו"אתלשנותלנווקוראההוויה

אלהדבריםלקוחיםמהיכןאלירזאתכששאלתי
שקראםלונדמהכיליאמר 1בשירווילקהשל

 1ואכן .גרלחייווילקהביןמכתביםבחליפת

"רועההמטאפורהאתשטבעזההואהיידגר

בהשהשתמשתי<מטאפורההמשורר"הישות

כלומר .) 1990קורטהרביעישיריבספר

ביטויה,ועלהיישותעלשמופקדהואהמשורר
קוראיואתלהעירהמשימהמוטלתועליו

שלהם.הקיוםמתרדמת

במבטמופרזעיסוק

כברישירהשליטהשלכתופעההקולוניאליזם
העולםמלחמתתוםמאזכמעטקייםלא

היאכולההקולוניאליתהתקופההשנייה;
<כלוםלמקוםממקוםושונהמורכבתבוודאי

עריהעלאמריקהדרוםיבשת 1למשל ,תתואר

הכיבושללאהעשירה,ותרבותההגדולות
להוגיםזאתובכלוהספרדי?),הפורטוגזי

מהתקופהלהיפרדמאודקשהבימינורדיקלים
והםשלה,משמעיחדומפירושהקולוניאלית

מושגבאמצעותאותהמרחיביםואףמאריכים,

<עורך>שנהביהודהשכותבכפי"הפוסט"

הפוסטקולוניאליוהמצבקולוניאליותהאנתולוגיה
בדברי ) 2004המאוחדליר;הקיבוץרן<מכון

המבוא:

שהשימוש 1דבריבראשיתכברלהבהיר"חשוב

אינופוסטקרלרניאליזםבמושגכאןעושהשאני

כפיהקולוניאליזם,עידןשתםלהציעמבקש

ברמשתמשאנילהפך'זאת.מפרשיםשאחדים

שבהןלחברותהןהרלוונטימרחיב,כמושג

לחברותוהןישירהקולוניאליתשליטהמתקיימת

פוסטקרלרניאליזםהמושגלכאורה.ממנה,שהשתחררו

 2005פברואר
23 

~ 
~ 
~ -
~1 ~ 



שלהעומקמבנהאתלחשוףמבקשזהבהקשרו

ההיסטוריהשלאוהקולוניאליתהמציאות

בתרבותמוטמעותשהןכפיהקולוניאלית,
בהןרבות,חברותשלובתודעהבפרקטיקה

 .) 9<עמ'הישראלית"החברה

לשאול,ניתןראכגוןניסוחעל
כלומר'מינא?"נפקאמאי"פוסטקולוניאליזם
המושגאםשכןלנו?"למה"פוסטקולוניאליזם

עידןשתםלצייןמבקש"אינופוסטקולוניאליזם
גםולקרואלהמשיךלאמדועהקולוניאליזם",

גםכנראהאולםקולוניאליזם?הנוכחילעידן

הבדל,ישזאתשבכלהסתם,מןיודעשנהב

כדבריו'שיתאר'חדשלמושגנזקקהואלכן
הקולוניאלית".המציאותשלהעומקמבנה"את

גםכילנו'רומזהעומק",ב"מבנההשימוש

קיים,לאכברהקולוניאליזםהשטחפניעלאם

בתרבותעומק"כ"מבנהקייםהואהרי

דומה<מעתקנפשית.כתופעהכלומרובתודעה,

זניחתהחברתי'המאבקבתחוםגםמתרחש

עללמלחמהומעברהמעמדות""מלחמת
"התודעות"),

"פוסט"לתחיליתשאכןשנהבמסבירבהמשך

קטגוריההיאהראשונהמשלימות.הוראותשתי

שהחליףהעידןאתלצייןבאהוהיאזמן'של
"התחילית .הישירהקולוניאליהכיבושאת

-1955ל 1945ביןהיסטורירגעמסמנתפוסט

הדה-תהליךשלכתחילתואזשנתפס

השנייה,ההוראהלפיואילוקולוניזציה".
"פרספקטיבה"פוסט"התחיליתמציינת

לצדגםהמתקיימתהקולוניאליזםעלביקורתית

לשימוש<בדומהלאחריו",וגםהישירהדיכוי

"פוסטבמושגגםחוגיםאותםשעושים

ציונות"),

המיוצגתקולוניאליתהפוסטהחוויהכןאםמהי

זו?באסופה

באנתולוגיהאחידה.לאחוויהשזוספקאין

תרגומיםשלחטיבהחטיבות,שתיהגדולה

סעי,דאדוארדממי'אלנופאנון'פרנץ<מאת
ספיבק>צ'קרווטיגיאטריבאבא,ק'הומי

יהודה<מאתמקורייםמאמריםשלוחטיבה

ג,פיטרנוגבריאלאייל'גילחבר'וחנןשנהב
קרקוצקיןרזאמנוןבשארה,עזמיחינסקי'שרה

אורראושרובםשפיר>גרשוןיוסף,בראיתן

מציגמאמרכלוביקורת'.'תיאוריההעתבכתב

אתלצייןאוכללאהטבעומדרךאחר'הבט

שלשלהטקסטעלבעיקרכאןאתעכבכולם.

מתוךהשחור"שלהקיומי"ניסיונופאנוןפרנץ

שראה ) 1952 (לכנותמסיכותשחורעורספרו
בהוצאתלעבריתבתרגוםגםאורלאחרונה

'מעריב:

שהמפגשהואמדבריובולטבאופןשברורמה
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לפחות,מבחינתוהוא,ללבןהשחורבין

לכנותאולישניתןעדלשחור'ביותרטראומטי
<רופא~אברןשמתארהחוויהאת

שחיהאנטיליים,האייםבןופסיכואנליטיקן'

פוסט-טראומטית"תסמונתבתורבצרפת>

פאנוןקרב>.בהלםהלוקים<דוגמתכרונית"

השחורמצמית.טוטלי'כמפגשאותומתאר

"ואזהלבן:שלמבטותחתנשפטעצמוחש

כבדותהלבן.המבטעםלהתעמתליהזדמן

לפאנון .) 26<עמ'עלי"העיקהרגילהייתישלא

עורו'לצבערקלאאחראיהואכיעתהנדמה
הואהזה,המבטתחתלאבותיו.לגזעו,אףאלא

 .עליושנאמרלושנדמהמהכללעצמומשייך
גיליתיאובייקטיבי'מבטעצמיעל"העפתי

אכילת-האתנייםמאפייניאתשחוררתי'את
הפגמיםהפטישיזם,השכלי'הפיגורהאדם,

שלשמצבוסבורפאנון .) 27<עמ'השכליים"

המבטמולהיהודישלמזהאףחמורהשחור

היהודי.שלמיהדותולהתעלם"ניתןהאנטישמי.

לבן'הואשקובעים".הםמעשיואחרוןבחשבון

היהודיבמחלוקת.שנוייםתוויםאלולאיפרט

איתיאךנחשף,אושהמרגערקאהודאיננו

שוםלינותניםלאחדש.פרצוףמקבלהכול
 .) 30(עמ'מבחוץ"מוכתבאניסיכוי.

תשובההואמבחוץ"מוכתב"אניהמשפט

היהודיתכשאלההרהוריםשבספרולסארטר

לאחריםשישלדימויאפשרוהיהודיםכיטען

"ניתןכןועלחייהםאתלהרעילאדוותםעל

מבפנים"הרףללאמוכתבתשהתנהגותםלומר
 .) 1988פועלים,ספרייתברינקר,מנחם<תרגום

מכיווןיותררע~אברן'לדעתהשחור'מצב
מבחוץ"."מוכתבהואשכאמור

נשאלתשלאשאלהלשאולאולי,ניתן,כאן

ואולםפוסטקולוניאליים,בכתביםכללבדרך

 .בעקיפיןעליהמשיבפאנוןשדווקאנראה
הלבןשלהמבטבאמת,מדוע,זו:היאוהשאלה

להפך?ולאהשחור'אתששופטהוא

הצבעעלהקדומה"הדעהכך:עלכותבפאנון
אחדגזעשלהיגיוןחסרתשנאהאלאאיננה

החזקיםשהעמיםההתנשאותמשנהו'כלפי

<עמ'מהם"נחותיםהנחשביםאלהכלפיחשים
31 (. 

"חסרתהשנאהחרףזאת,בכלאפוא,יש,

והואאובייקטיבי'גורםאיזהגםגירן"'החי

מיכלפיהחזקים""העמיםשחשיםהעוצמה

ברוראםגםמהם"."נחותיםשנחשבים

מקוםאיןו"ההתנשאות""השנאה"שלתחושות

הןהריהמסתכל>,בעיןיותרהן<לעתים

'לדעתי'שבובמציאות,אמיתיבפערמעוגנות

נחתאידווקאמעוררזהפערלעסוק.צריך
במערב,מתקדמיםהיותרהחלקיםבקרב

אנתרופולוגייםבמחקריםלהראותהמשתדלים

במחקריושטראוסלויקלודשעשהכפישונים,

שוותהתרבויותכלכיהפראית","החשיבהעל

פרסחתןגםמעלהדומהטענהעקרוני.באופן

חיידקיםרובים,בספרודיימוןג'ארדפוליצר

<עברית:אדםחברותשלהגורלותעלפלדה
מחקריוסמךעל ) 2002עובדעםזילבר'עתליה

פיעלואףגינאה.ביושלהילידיתבתרבות

ברור'הללוהמחקריםכללאחרגםכן'
מןלסיועידוהמושיטהואהשלישישהעולם
אםגםכלומר,להפך.ולאהראשון,העולם

הניכר,המעשיההבדלהריעקרוני,הבדלאין

 .ההבדלכלאתהעושההוא

עסוקבעודיהמבט:בענייןביניים[הערת

ימים" 7 "במוסףקראתיאלה,דבריםבכתיבת

בשםכתבהאחרונות''ידיעותשל ) 4.2.05 (

רופאאלקן'מיכאלפרופ'עלבחיים""ובחרת
(דווקא>פרטיתחברהביוזמתשנשלחישראלי

אשהוכלשלישיגברכלשבהלבוטצוואנה,

התושביםאתלשכנעבאיידס,נדבקושנייה

שחרףמסתברמהמחלה.למותחייביםשאינם

משתמשיםאיןמפילה,שהמחלההרביםהחללים

והןפרוץ'הנישואיןמוסדבקונדום,עדייןשם

עםתדיריםמיןיחסימקיימיםנשיםוהןגברים

יחזקאלי'צדוקהכתב,מתארוכךרבים.זוגבני

אלקן:פרופ'עםשערךחוליםביקור
החוליםבביתהברזלמיטותעלשםשכבו"הם

כאבאנחתולוהוציאוולאבגומארההקטנטן

עיניהםורקדממוהםמותשים,רופסים,אחת.

מצמיתאוניםבחוסרבוהותלרווחההקרועות

הנערהשלעיניההלבן."הרופאשלבפניולב

כאילומרפות,ואינןנאחזותעכשיו'בותלויות
עיניה".מבטמזיןבגופההאחרוןהחייםבדלאת

אושופטאינוהזההלבןהאיששלהמבט

ההפך:ידו.עלנשפטאינווהשחורמתנשא,

אלקןבדבריישכיאםחמלה,שכולומבטזה

שלהמעשחוסרעלכבושכעסהרבהגם
התושבים].



דרכיםמיניכלמחפשהפגועפאנוןמקום,מכל
 ,לדבריושנדחה,לאחרכבודו.אתלולהשיב

תרבותואלפונההוא ,הלבןהאדםידיעל

השני"מעברותשובה.בהלמצואכדיהשחורה

נופפהמופלאהשחורהתרבותהלבןהעולםשל
לאופולדשלבכתביוקוראהוא ,) 35<עמ'לי"

חבר ,ומשוררסנגלנשיא ,) 2001-1906 (סנגהור

מושגאתשפיתחהצרפתית,האקדמיה

הצבעוני':'האדםהשיריתוביצירתו"השחורות"

ולאהשריפהאבקתאתהמציאושלא"אלה

לאלףמעולםהשכילושלאאלההמצפן;את

אתלאחקרושלאאלהוהחשמל;הקיטוראת

כלאתיודעיםהםאךהרקיע;אתולאהים

לפענחויודעיםהסבל"."ארץשלגומחותיה
המסראתהמהמהםטםחטם"תוףשלפשרואת

הקוסמי".

אנטישחורהגזענותשלטענותבוחןפאנון

בשעההעולם,הואשהשחורכגוןגזענית,

להזדהותומנסה ,אותוהביןלאמעולםשהלבן

מתגלה ,לעצמוהעולםאתרוצה"הלבן .איתן

נוצרהעולםלביןבינו ,אותומשעבד ,כאדונו

בעלהואהלבן .) 38<עמ'קניין.""שליחס
סוגלומשמש"השחורואילו"מושחתת"נפש

עלגםאבל .) 39<עמ'לאנושיותו"ביטוחשל.

העדויותכלהלבן.מאייםהזוהשחורההעליונות
בהווה.לשחורעוזרותלאהמפוארעברועל

מתועשת"בחברההלבן:לואומרכביכול

שיאפשרוכדילרגישותכם.מקוםאין ,כשלנו

פעםמדיקשוח."להיותעליךלחיותלך
נבואשלנוקומותברבימהחייםכשנתעייף

<עמ' 11לילדינו."באיםשאנחנוכפיאליכם,

מכאןקירחפאנוןיוצא ,לדבריו ,וכך .) 41

אינו ,לשחורותועודלשוביכולאינו .ומכאן

אינטלקטואלית,מבחינהוגםלבן,להיותיכול

אנטי-אךהואהשחורדיאלקטית-מרקסיסטית,

בוויכוחלסיננ:יזה.בדרךהלבןשללנ:יזהנ:יזה
אינוהזההשלילה"שלבטוען:הואסארטרעם

אתלהכיןנועדאךהואעצמו."בזכותמספק
בחברההאנושיותמימושאתאוהסינתזה,

לחסלכדיקיימתהשחורות ,וכךגזעים.נטולת
ולאאמצעיתכלית,ולאמעברהיאעצמה,את

סופי".יעד

אתלחסלגםהמבקשתפרדוקסליתטענה
הגזעים.אתלשמרגםאךהגזענות,

קרובןמסוימתבמידההואשפאנוןלהיות,יכול

שהפך"הפוסט-מודרניזם" ,אחר"פוסט"של

אין<הסארטריאני>כמודרניזםשלאליחסי.הכל

תרבותעלבפוסט-מודרניזםמדברים

אינופאנוןלכן"נחשלת".ותרבות"מתקדמת"

פערהעולמות,שניביןב"פער"להכירמוכן
לעולם ,יחסייתרוןלהיותאחדלכליכולשבו

השלישיולעולם ,מדעיטכנולוגייתרוןהראשון
להכירהזההסירובתרבותי.רוחנייתרון

 ,צדכלשלהיחסיתו"בנחיתות"ב"עליונות"
את ,לדעתיהמקיים, ,הפעראתלסגורמקשה

התסמונתניזונהממנהבעינה,הטראומה

הפוסט-טראומטית.

ההגותמגיבהמקוםבכלשלאהואהמעניין

ק'הומיאופן.באותוהפוסט-קולוניאליות
מציע, ,בהודוהבריטיבשלטוןהעוסקבאבא,

לניתוחמעברלצעודשנהב,שלהמבואלדברי

הדדיותעבראלונכבש,כובששלהבינארי

רחביםשולייםבתוךהמתקיימיםשביחסים

כפי"הטראומטי"שהמפגשאמביוולנטיות,של

מהם.נעדרפאנוןאצלשמצאנו

מכברלאדעתי:עלשעלתהנוספתודוגמה

עמיבןפרופ'אתהאקדמיבערוץשמעתי

יפןעלשהרצהיפן,לתולדותמומחהשילובי,

בתוםהאמריקניהכיבושתחתהקיסרית

נוצלשהכיבושמסתברהשנייה.העולםמלחמת

ועלמערבית,לדמוקרטיהיפןשללהפיכתה

נוטרלהוא ,כנועלנשארהקיסרישהשלטוןאף
הנכבש,בבריטניה.למלוכהבדומהלחלוטין

ולכונןהכובשעםפעולהלשתףשהשכיל
אתלסגורגםהשכיל ,מערבידמוקרטימשטר

זהשפערוברגעהמערב,עםהטכנולוגיהפער

הצבע.שאלותכלגםהיוכלאנעלמו ,נסגר

"צהובות"שלשאלהנוצרהלאאופןבכל
היאגםשצריכהסוגיה"השחורות".דוגמת

הפוסטקולוניאלי.למחקרנושאלשמש

 ?סינית-יהודיתדרך-אמצע

מימיבאחדהגעתיבעיתוןמודעהבעקבות

באוניברסיטתמחלקתילסמינרשעברהחודש

ל"קלאסיקהשהוקדשלקהל,פתוחתל-אביב,

דרךהספרהופעתלכבודקונפוציאנית"

פרופ'בידימסיניתשתורגםוקיומההאמצע

והערות,מבואלוהוסיףשגםפלאקס,אבורר

עתהזה,שהופיעברהייאייריןמאתהקדמהעם

מופת.לתרגומיוהמפעלביאליקמוסדבהוצאת

הצטערתי.ולאהגעתי

ארבעה,כוללתהקונפוציאניתהקלאסיקה

עשרשלושהדברשלובסופותשעהשבעה,

שללתורתוקשוריםשכולםקנונייםספרים

לפנה"ס. 479-551בשניםשחיקונפוציוס

<שרכשתיהנידוןמהספרלמדתי-זוקלאסיקה

מדבריוגםהזדמנות)באותהמוזלבמחיר

שוכתבהפורשה,נערכה,-בדיוןהמשתתפים

בימיהספריםשויפתלאחרמחדשנכתבהואף

מאותבמשךלפנה"ס, 206-221צ'ין,שושלת

 ,שיג'ובימינעשווחתימתהעריכתהבשנים.
הרמב"םשלזמנו<בןלספירה 1130-1200

תרבותשהחשיבנאורשליטבהערות>,כמצוין

סיניתאימפריהירשהואמשטחים.יותר

פלישותעקבמחציתהכדיעדשהצטמקה
לשקםהנכונהשהדרךסבראולםוכיבושים,

התרבותשיקוםבאמצעותהיאהממלכהאת

הקנונייםהספריםסופיתנחתמובימיותחילה.

המשכיליתהעיליתשלברזלצאןנכסוהפכו
למשרותבבחינותעליהםנבחנהשאף

ממשלתיות.

הואבסינית>-ינג(ג'ונגוקיומההאמצעדרך

מעמדבעליקנונייםספריםארבעהמתוךאחד
כברהופיע ,הגדולתורתהם:<האחריםמיוחד

והספרקונפוציוס;שלמאמרותבעברית;

העוסקיםזו>בסדרהאוריראושכולם ,מנציוס
רוחחייהמשלב ,הקונפוציאניהחכםבדמות

ארבעתחיצונית.ציבוריתפעילותעםפנימיים

הקונפוציאנית,הדרךאתמתוויםהספרים

ידיעלשנקבעהכפילימודהדרךואת ,הראו

הראו;מתכונתאתקובעתהגדול''תורתשי:ג'ו

מפתח'מבצירם'יסודותיו;אתמניחים'מאמרות'

אתמוליךוקיומה'האמצע'דרךואילו ;אותם

תפיסתהקדמונים.שלהמסתוריןבדרכיהלומד

גורסתהספריםארבעתכלשלבתמצית, ,היסוד

אמנםמתרחש ,קטןאוגדולמעשה,"כלכי

הפנימייםבחייםמקורואבלהמעשה,בעולם
בתחוםהמוסריתהפעולהשלאיכותההאדם.של

להגיעהפנימיתהיכולתעלמושתתת ,הארצי

המאפשרתהיאהזאת,והיכולתשלמות,לידי

הקיום"שלכל,חובקתיותר,רחבהתפיסה

 .) 17<עמ'

למקראכאחת,אותיושימחשהפתיעמה

ומילהמילהכלשלהמפורטוהפירושההקדמה

הסיניהסימניםבכתבגם<המלווהבטקסט

המתרגםשעורךהרחבהההשוואההיאהמקורי)

היהדות.מקורותעםפלאקס,פרופ'והמפרש,

תרגוםעלהנרחבבדיוןכברהמתחילההשוואה

לעברית:מסיניתינג""ג'ונגהספרשלשמו

המלומדכךעלהעירוקיומה".האמצע"דרך

מןבתרגוםהעוסקפינג,ג'נגד"רהסיני

 2005פברואר
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הואגםשהשתתףלסינית,והמשנההתלמוד
מזכירהוקיומה"האמצע"דרךכימפגש,באותו

דרךעםתורהתלמוד"יפהבאבותהמאמראת

כידוע,נגזרת,הלכההעבריתהמילהוכיארץ",

בדרךמהליכהכלומר 1.ךה.למהשורש

מכאןהתורה,מצוותידיעללנוהמותווית

קיוםשלדומהמשמעות"וקיומה"שלמילה
זהפירושמאשרפלאסקפרופ'המצווה.

המשמעותכיכותבהואשבה 1בספרבהקדמתו

"קיומההיאבסיניתהכותרתשלהמילולית
סדראתקלותשינההואוכיהאמצע"דרךשל

שמונה<מתוךשורותשלושסמך"עלהמילים
פרקים> 33<בספרהראשוןמהפרקעשרה>

ושישעצמובפניהעומדפתיחהלפרקהנחשב
בפילוסופיהמכונןמעמדהמתרגם,לדברי 1לו

הקונפוציאנית:

בפקודתבושמוטבעמהמשמעוהאדם'.'טבען

השמים.

 .טבעואחרלמלאמשמעה'הדרך' . 2
 .דרכותיקוןאלאאינההמוסר''תורת.ואילו 3

בדבריםנפתחהפרקפלאסק,אומרלכאורה,
השמים''פקודתהאדם','טבעעלנשגבים
להטפהנעתקתהכובדנקודתלמעשהוכדומה.

דרכו'תיקוןבענייןכביכולובנליתפרוזאית
החידוש,גודלעללעמודכדיאולםהמוסרית',

הסוףמןאלהשורותלקרואישמדגיש,הוא

דרכותיקוןאלאאינההמוסרתורתלהתחלה:
 1טבעואחרלמלאמשמעההדרךהאדם,של

השמים.בפקודתבושמוטבעמההואוטבעו

פלאסק:כותבלהלן
לדעתילהפליאדומההזההספר"תחילת

בראשית.ספרשלהטקסטואליתלמתכונת

שלהנרטיבייםהקטעיםברצףהמנחההלוגיקה
בחירהביןהשילובהיאהמקראיהטקסט

מנקודתהמשתלשלפרטית,להשגחהחופשית

מכורחאשרהאבסולוטית,ההוויהשלהמוצא

 •האדםשללהבנתומחוץעומדתהדברים
ההלכה.פיעלאסורהברביםדרישתהואפילו

במסורת 1להבדילכך 1ישראלבתורתכמו

באמיתותמותניתהמוסריתהבחירהקונפוציוס,

מתממשתזובחירהאךעולם,חובקותנסתרות

הנגליתבזירהאדם,שלאמותיובד'בעיקר

 ,) 43<עמ'ולבנינו"לנו

אףפלאסק,מתכווןאלהשבדבריםספקאין

בנוסחהיהדותלעיקרימזכירםשאינופיעל

"הכלוכןשמים":מיראתחוץשמיםבידי"הכל
הבחירהעלהמדבריםנתונה",והרשותצפוי

האלוהית.הבריאהחרףהאדםשלחופשית

נזכרשאיננונוסףדמיוןמצייןהייתימצדי

בשורהשנאמרמהבספרו:נרמזאיננוואף

בושמוטבעמההואהאדם"טבעכיהפותחת
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שבואלוהים"צלם"הואהריהשמים",בפקודת
בראשית.ספרפיעלהאדםנברא

קוצרובשל 1בלבדהמזלגקצהעלזאתוכל
המשותפתמרכזית,לנקודההגעתילאהיריעה

'דרךשלהמעשיתהגישהוזוהתרבויות,לשתי

היומין.עתיקקיומםמסודהיאשאוליהאמצע',

זהבהקשר<ומצוטטאבותבפרקיכנאמר 1אבל
 •לגמור"המלאכהעליך"לאפלאסק>אצל

הלויחוהשולמית
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חיימןרחל
מדומן>(פרק

באותבשיליהריחות 1לשוניעלמילותיהעודאמי.תהמ
דמותהבמותה.הייתישלושיםבתיתומה.ואניבאפי

סלסלתישעריבגופי.נעוכמואבריהממני.משהלא
לאהמראה,מולבעומדיכיעדבמכחוליהצבעתיועורידברכה

פניה.תמונתאםאוהןפניאםלומריכולתי

התבונןהואאיב.אותיניחםאת,"להיותותחזריחודשיםכמה"יעברו

עלהצטברוהתינוקתשלמזונהשאריותונאנח.לושנולדהבנכדה

אתליומחזירהייסוריהאתמונעתהייתי 1חשבתי 1יכולתילוכתפי.

חייה.

רציתיעבו.רגליוכפותכבדושדיהאותות.אתראיתיהריוניבשלהי

אתדיכאעלבונה .כחשוזרועותיהאך 1לישתסלח 1בגופישתשמח
פניה.וקמלוהנהצמיחתיממרוםבההתבוננתיימי.

בסדר."אהיה"אניאבי,ביקשתדאגי.""אל

והבקבוקים.הזריקותהמחטיםאתהאמבטיהמחדרישליךשליאבא

מישהייביאכךאחרהגילוח.סכיןאתלהניחמקוםלויהיהעכשיו

קצר.זיכרוןישלגבריםהביתה.אחרת

"תנוחי."

נחה.אני

משהו?"לך"להביא

צריכה.אנימה

תכעסאםתהיתימצאתי.ולאמהדברחיפשתיהורי.ביתאלשבתי

דלתותאתפתחתיבחייה.הקפידהעליוהסדראתשהפרתיעלאמי

בי.אחזהשמחהבשמלותיה.מלאהואכיוראיתישליהבגדיםארון

אחרים.הםכיוגיליתיגופיעלאותםהעלתיהבגדים.אתלפתוידי

צווארוןאלנשלחהידיאותם.ללבושעודיכולתיולאקטנומידותיהם

הילדהשלהבכיקולותאתשמעתילחושך.נפקחועיניהחולצה.
לי.שנולדה

אליה.רצהזרהאשה

אותההביאוהןאמי.שלחברותיהבתינוקתטיפלוהאבלימיכל

עבורי.בישלואחרותנשיםלקחתה.מיהרוכךואחרלהנקהאלי

ביופייהדיברוהכולחדשים.ריחותנמלאהוריבית .אפו 1גנוטי 1צלו

בשעותאמרהמהאותישאלוהכרתישלאאנשיםהמתה.אמישל
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עשתה?מה .תהומלפניהאחרונות

נהייתהבקושילידה.אחריאשהשלי.השתיקהעללהגןקםאבי
הסורחותהעמלות,בנשיםהתבוננתייאנייבה.ויתהיאוכבראמא

לבכותלבכות.ורציתי 1בצערראשן'המנידותאבל·אתלאבילהנעים

אמי.בחיק

הדכאבהמצאאזבמקומה.שניצבתיבשעהרקעמדתיסבלהעל

אמהעליהבמותאמיחיתהממנימבוגרתלש~נ:עלומקוםבליב

בההכתימהולאבשתיקהנשאהיתמותהאתבשנים.רכהילדהאניו

שנותי.את

מלאהיהביתהסבתי.אתלבקראמיעםעילנסאהבתיתיויבלד
זרות.םיומילמוסיקהקולותחומות,תוכרילים,ווגדכבדיםרהיטים

עוףמרקהכינהלה,בישלהשליאמאסבתי.חיתהקטנהאשה
המילים.אחריברדיפהימיהכלעסקההיאואילו•רקותך

מביןהציצו 1הכדבהפו?,לשלבקפליונחבאובחדריה,התגלגלוואל

ביןונעלמומזה,זהאותםהפרידוניירשדפיהלבןהסרוויסחלקי
הכריות.

ובצירופןהאותיותשלבאיסופןעמלהתהראוראיתימולהישבתי

מפזמתלעצמה,מחייכת .המהודרהעץכןדאקוהירהלבדבדפניעל

שילוביםבפנימציגהבפינה,שעמדבפטפוןשהתנגנההמוסיקהאת

מדויקים.צירופיהכילהאמיןיאותומפתהמפתיעים

 1סברוחמורותמסולסלותבחדריה.שהכרתיהאותיותהיותונוש

 .שהשחירועץריבועיבתוךחרותותאושנהבירקעעלמצוירות
שנתלשודפיםעלמונחותאווכדבותמעוטרותבקופסאותארוזות

בעדינות 1סבתיהרכיבהשונותמיליםמזה.זהוהופרדוגסהביד

וחיכיתיבהםהבטתיושחורים.מפותליםמשפסיםחיברהכתבהרבה

הכתוב.אתואביןלקרואשאלמדליום

הבנתי,לאכמעטשפתהאתכיאףללשוני.וסמיךלאוזניזרצלילן

מצמידהישבתי,מקומיעלאמי.אלדבברהקולהאתלשמועאהבתי

ומתבוננת.רגליאתמניפהלחיקיידיים

כמהעדלאמיואמרהחייכה 1לחייעלשליסבתאהחליקהפעםמדי
אחר.בשםלווקראהאבישלשמואתזכרהלאמעולםלו.דומהאני

שתקה,סבתאלדרך.עץתפוחליוקילפהאותהתיקנהשליאמא



האוטובוסאתלתפוסלתחנהמיהרנוואנחנוהמוסיקהאתהגבירה

הביתה.אותנושהוביל

ממנובקעועתבכלהגדול.הפטפוןעמדהאורחיםחדרבפינת

שהשכניםידעתיהקולות.אתלהנמיךאמימיהרהבואנועםצלילים.
כתבפעםסבתי.שלמחלונותיהשגולשתהמוסיקהעלמתלוננים

אתמחקהשליאמאביתה.דלתעלמכוערתכתובתמהםמישהו

התקליטיםעללוותרבהוהפצירהבנפטטבולבסמרטוטהכתוב

מהם".נודףמחנותשלש"ריח

מהעלהבנתילאכללואניאמרה 11 ,מו~יאחרת,מוסיקהיש"פה

מלאותוחגיגיות,גדולות ,לאוזניהמנגינותהיויפותשכניה.זעמו

שהיוהמוזהבותהאותיותאתליהזכירהצורתןוארמונות.צריחים

פעםמדיהגבירהעושה,היאמהשידעה ,סבתיהבית.בחדריפזורות

הצלילים.עצמתאת

בביתגרההיאלירושלים.אמיאותההעבירהמותהלפניכשנה

עדהחומותהכורסאותגדלוהחדשהבדירה .לביתנוקרובאבות

ניירוקרעילהתפקעעדמיליםתיבותמלאוהעץארונותמאוד.

כשבאנויום,כלובמטבח.בסלוןהשולחןעלוהונחולזהזההודבקו

לזה.זהניירחלקיבחיבורעסוקהאותהמצאנולבקרה,

בכלשלה.התקליטיםאתלשמועשליסבתאהמשיכהבירושליםגם

השכניםאתעליהשקוממהמוסיקהשלהמהפטפוןנשמעהעת

ואחרמסבתיביקשהואמעליה.בדירהגרוארוךרזהאישהחדשים.

צעק.יותרמאוחרהזה.הרעשאתמידשתפסיקמאמיכך

בשעותמביתהשבקעולצליליםאוזניולאטוםכוחובכלשניסהאמרו

היהיכולולאבחדריוהסתובבארוכיםחודשיםבו.שהתהלאשאמי

בועוררו ,יותרמאוחרליאמרו ,אלוהמנגינות.אימתאתלשאת

זיכרונות.

כליהאתניפץלביתה,נכנס ,במעשיוהאיששלטלאאחדלילה

אתושברהשקופיםהמשיניירותאתקרעמילותיהאתקימט

המעשהאתתיארובעיתוניםחיים.רוחבהנותרהשלאעדהתקליטים

במחלקהשאושפזהאיששלגורלועלסיפרופרטים,לפרטי

 .שליסבתאשלהמוסיקהאתבמחרימיםוצידדוהפסיכיאטרית
מוכשרתמשוררתחיתההמנוחהסבתיכילראשונהשמעתיאז

לכפותשגרםארצנושלחומהואלמלאשירהספרישםשפרסמה

המובילותהכותבותאחתלהיותהופכתחיתההרףללאלהזיעידיה

באירופה.

והתבוננההמרפסתעלבלילותאמיישבהסבתימותלאחרבחודשים

שעות.באותןעיניהאתאהבתימהזה.אחרזההכניםהעירבאורות

השיריםהיכןלשאולרציתיאזדומם.עמדוביתנובשינהשקעאבי

הדממה.אתאחרידפןשתקתיאך

שהבינהמהאמיהבינהספרותבאוניברסיטהללמודשהחלטתישעה

בה.אחזהגדולהובהלה

התבוננהמבועתתגופי.וגמישותגזרתיעלשאקפידהתחננההיא

משפטים,ללמודאותיושידלהשולחניעלשעלתההמאמריםבערמת
לבואוציפתהימיםאותםאדם.בנילפגושאוכלבהעבודהלחפש

אתתזמיןאליהמשתתפיםרבתבחתונהלאשהאותישישאזהשל
ימיםבעירידברועליומיוחדתפריטותרכיבוחברותיהחבריהכל

רבים.

בלימודי,התקדמתיעלי.המוטלאתידעתידעתי.עלעמדתיאניאך

ידכתביבפענוחשעסקלפרופסורהצטרפתיואףחקרהעמקתי

אהבתיהגניזה.שלביותרהצעירותהחוקרותאחתהייתיעתיקים.

עלהחסרותהמיליםאתלהשליםהמטושטשות,האותיותאתלקרוא

באותהנהוגיםשהיוהכתיבהוכלליהפיוטסוגהחרוזהמשקלחוקיפי

סיימתיהבינייםימיבספרותשליהראשוןהתואראתתקופה.

נוספת.שנהכעבורהגשתיהשנילתוארהתזהעבודתואתבשנתיים

דיברואחריםמצטטת.שאניגרידא,טכניתעבודתיכישטענוהיו

רבות.בשניםממנימבוגרשהיההפרופסורעםאישייםיחסיםעל

עםדעךהאקדמיה,שעריאתבפנישפתחזה ,זיכרוניפןחששתי

מופלאחזותיזיכרוןבתי.לידתעםולומרלדייקעליואוליאמי.מות

 .חדרילפתחלשחררביםהביא ,הפרופסוראותושכינהכפיזה,
איגרותלשפתי.ודבקובלשונינטמעוכמולזוזושצירפתיהמילים

שחזרוופיוטיםשיריםאותי.מילאושניםמאותלפנישנכתבו

שפתחיתההעירלאווירהחוצהבצאתיכיעדבידבקווהועתקו

לאוזני.זרההרחוב

הגוויליםצילומירם.שבגבעתהלאומיתבספרייהישבתיארוכיםימים

 .שפתיביןמחודדועיפרוןלעזרתימגדלתזכוכית ,עינימולהעתיקים
תיאהבשמיוחתמתיאחראוזהבנושאמאמרפרסמתיפעםמדי

•• T 

 .נוימן

חלבתחליףמלאבקבוקלחדריאמיהביאההיולדותמביתכשחזרתי

נשימתי.אתשעצרלבןכותנהחיתולהידקהחזיעלאם.

אתוהידקהחזרה ,אותיהרגיעה 11ייפסק,והכאבימיםכמה"יעברו

הקשר.

לטפלהלכהשאמיבשעהבלילה,היהזהואולייום,באותועוד

תובעני.אךחרישיבכיהתינוקת.שלבכייהפסקלאבמחלתה,

שפתיה.סגרהוהיאהבקבוקאתלפיהקירבתימהמיטה.קמתי

מעולםכיזכרתילש.דאותהוהצמדתיהמהודקהבדאתשחררתיאז

השכנהמראהמולעמדתימשתאהאמי.שלשדיהאתראיתילא

לידהאדמהעלנקבעוהקטנהדירתהחלונותתינוקה.אתהמיניקה

לביתלעלותמיהרתיאבישלפסיעותיואתמששמעתיהגז.בלוני
שלנו.
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וינקהאליראשהסובבההיאהפטמה.אחריגיששוהתינוקתשפתי

 .ליהכאיבוהמציצותרמים.מצמוץבקולות
הייתי.היכןכשגילתהאמיבינזפהאצלם?"לחפשלךיש"מה

לכלוך."מלאהביתכינים,יששלה"לילדים

סוכרייתאושוקולדקובייתמלקקתמיטתי'עלשכבתיבלילות
אלההתחתונה.מהדירהשבקעוהבכיקולותאתושומעתטופי

המרפסת.עללשבתשאהבוהורישלהשקטיםבקולותהתערבבו

אמיהשתעל.פעםומדישקופהבכוסחוםקוניאקשתהשליאבא

הדלת.אתסגרוכךאחרונאנחה.בשפתיהמצמצה

החמיצותאוהמתיקותאתלהרגישאהבתילשמיכה.מתחתאכלתי

שלומליחותםהשוקולדשלמרירותואתלשוני'עלהסוכרייהשל

עלשמרתיטופי.החליקהולשוניסוכריותגרסושיניהחטיפים.

למזרן.מתחתהחבאתיהמבריקים,הניירותהעטיפות,אתהשקט.

 .החודשיהמחזוראתשקיבלתיביוםליאמרה "-ועכשיו"גדלת,
הצהרייםארוחתאתלפניהניחההיאממני.רחוקעודהיהמותה

רציתי .עמנושוחחהכברספרביתאחותאםושאלהמוליישבה

ימיאתלנצלהשכילוכברגיליבנותהאחרונה.אניכילהלומר

הפתיעההיאאולםהגופני.החינוךמשיעורילהשתחררהדימום,

גלידה.ארצהאםושאלהאותי

אולעצמההרשתהלאמעולםשליאמאדבריה.עלחזרתי"גלידה?"

 .סוכרמלאמשמין'סתםשזהבתוקףוטענהגלידהלאכוללי
שמלה."לךלקנותנלךכך"ואחרקבעה,"גלידה."

"שמלה?"

אדומה.""שמלהצחקה, "'ןכ"
ואבילעצמהגםאחדגביעאמיביקשהיצאנואליוהקפהבבית

בי.אחזהגדולהובהלהשתקתי

התבוננהשליואמאהכיסאעלדםנזלשלאבדקתיממקומי'כשקמתי

אחר.במבטבי

מכניסהאתמההיטבלדבוקעצמך'עללשמורצריכהאת"עכשיו

מידונחזורחדשהשמלהקנייתעלשנוותררציתיואני"אמרהלפה,

הביתה.

סוכררמתהתגלתהבדמההחולים,לביתאמיהובהלהלילהאותו

להוציאלמדהכךאחראחדים.ימיםהחוליםבביתשהתההיאגבוהה.

הנכונים.הכדוריםאתולבלועחומרלעצמהלהזריקמגופה,דם

 1היינוערבלעתבמזוננו.יותרעודהקפידהמחלתהנתגלתהמאז

מקציצותהמאודים,מהירקותטועמיםבמטבח,יושביםואני'אבי

"בתיאבון."לוחשקולהאתאהבתיהמבושל.העוףאוהבשר

אתהתרופה.בקבוקיאתהניחהמיוחדמדףעלהאמבטיהבחדר

בגופה.שעשתההמעשיםאתלראותלינתנהלאומעולםסרגההדלת

אחריאצבעייבשהרגליה,כפותאתוניגבהשחזרהשעהערב,לעת

ליהניחהקרסוליה,אתהיטבודבקהציפורניהאתניקתהאצבע,

היא.ששלווהליהיהונדמהבהלהתבונן

כתבימתוךלאתרשהצלחתיחדשותומיליםשחזרתישעהאחד'ערב

הוריבביתיושבזרבחורמצאתילשוני'אתממתיקותגנוזיםיד

"אתשערי'עלידהעבירה .פניאתלקדםרצהאמירם.בקולוצוחק
ומרחתיושימרתיאתהנחתירטנה.ספרייה,"שלפלורסנטכמולבנה

לחיי.עלמצבעיהצבע

שלהבן .סלומון"זהידי'אתללחוץשקםלבחוראמרהבתי'""זאת
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מאמריקה."ומנחםקלרה

ראי'שלחיוךחייכהשליאמא .למקומווחזרשאשבעדחיכההוא
ראיתיואנישפה.איזונימוסים,אילובגדים,אילומקסים.הואכמה

שוקולד.בצבעילועינייםורחב,גבוהאיש

אתאחמיץושלאצעיריםשלבילוימקומותלושאכירביקשההיא

 .בחיקישנפלהההזדמנות
"הוא"אמרה,באוניברסיטה,שלמדתהמיליםכלאתתנצלי"עכשיו

עברית."טובמדברלא

לבחורלמזוגכדילסלוןשיצאאבי'אתשאלתיקלרה?"זו"מי

הארוחה.לפניכוסית

בי.נזףמנחם?"זהמיזוכרתלאאתאיתן?מהמנחם!של''קלרה?

גרתוערפשטידותאפתהבשר'בישלהשליאמא .אכלנוכךאחר

חרגואביוגםהיאשגםלבשמתיחדשים.בכליםהשולחןאתוערכה

לאכולרגילים"האמריקאיםכבדה.ערבמארוחתלהימנעממנהגם

שהגישההאוכמניותלפאיקצפתוהוסיפהאמיאמרהבערב,"הרבה

 .במבטואותהליווהואביהאמבטיהלחדרנכנסהכךאחר .מרןלסלו
הכינהאמיבביתנו.הערבארוחתאתסלומוןסעדשבועאותוכל

קפהבתיאילואותנועדכנהאחר'למופעא·לסרטכרטיסיםלנו

לבלות.יצאנומהספרייה.לחזורהקדמתיואניהאיריעלמקוםסמוכים

ואניבשפתואלידיברהואחשוכים.באולמותזהלידזהישבנו

לו.תרגמתי

"מהרי!" 1הציוויאתבקולהשמעתיואניאמיייב,"דחקהמשהו"תעשי

בעיניהםחןשמצאתיגבריםהיובחור.עםנפ;שתיחודשיםכמהמדי

עלשנערמוהידכתביואתספריאתעזבתיביבתם.ללוןונשארתי

אושכורותבדירותשכבתי .ידאגושלאלהרך•וטלפנתישולחני

בערגהאמידיברהמהעלארגיששהפעםבט·חהסטודנטים,במעונות

חדשספרבמרפסת,זולצדזוישבנובהםהקיץבלילותגדולהכה

להרים.מעבראלנודדומבטהברכיהעלמונח

עללוהידועאתוקלרה,מנחםשלבנםמין'סלדליסיפראחדלילה

לחופשה.נסעוואמיאביבמטבח.ישבנו .להורירהוריביןהקשר

סלומוןמפורטות.חימוםהוראותעםבמקררניצבואמישלסיריה

חתך ,בצלקצץהוא .יכולשבישראליתבערארוחתלהכיןהציע

הוראותיופיעלוטרפתילצדועמדתיהשולחן.אתוערךלסלטירקות

חכיאתשטףפשרועלעמדתישלאמתקתקטעםביצים.ארבע

זיכרוני.קירותאתדחפתיממני.שנשכחומיליםוהעלה

שהגעגועיםשעהבילדותה.אביו'מנחם,אתהכירהאמיכיידעתי

אמימצאהעליהם,קשוהקליטהוחבליהוריהשלגרונםאתחנקו

האלמןאביושלהחריפיםותבשיליובפניהפתוחזהשלביתואת

גדולות.תקוותהילדיםטיפחוהביתאתעזבשסיבלאחרלחכה.ערבו
שלאביופניעלתקליטיהואתמילותיהאתהעדיפהסבתיאולם

ממתקים.וחנותבנותארבעלהשהיואשהמצאוהואמנחם.

בנותיהעלאסרהאביואשתאךממתקיםלאמישיביאהבטיחמנחם

עםהשלימהלאהגדולה,הבתקלרה,האכילה.אתהחורגבנהועל

ארוכהידשלחהאמהשלגבהומאחורילחנותנכנסההיאהגזרה.

תחתהגנבהאתהחביאהתחילההחדש.לאחיהממתקיםואספה

אתגילתהשקלרהעד .לאמיגםוהפרישממנהלקחומנחםשמלתה
אמי .בשבילושהביאהמהאתאחרלמישהולתתעליוואסרהזה

החדשה.האשהשלמחנותהגונבתכשהיאכךאחרימיםכמהנתפסה



ממתקים?"גנבהשלי"אמא

וטיגןבשפתוסלומוןאמראמיתיים,"חבריםאבלילדיםהיו"הם

אתותרגמתיההמשךאתשמעתיואנילאכולישבנוהביצים.את

ללשוני.המילים

אלשהביאהמהאתהביאהובלילותמהחנותממתקיםנטלהקלרה

עדשחלקהמשחקיםאתזונחאחריה,ונכרךמתיקותשטעםמנחם

אחרלילהוכך .אותוללוותקלרההמשיכהמשבגר .אמיעםכה

אותהראתהאחתפעםממתקים.בוומוצאגופהאלשבהיהלילה

בןאתוהרחיקההתעשתהמידאולםזעקה,קולהרימהשכמעטאמה

אמריקה.עדבעלה

הנדסתללמודכדיהבריתלארצותמנחםשלנסיעתועלסיפרסלומון

אושנתייםכעבורשנסעאביופוסקים.בלתיגעגועיםועלמזון

וביקשלארץבמהירותאותוהחזיר 1בנוממראהנבהל 1לבקרושלוש

קסםאתותפעיללביתהאותותזמין 1לבועלתדברכיאמיאת

שביניהם.הידידות

כתבבה.והפצירחזרמנחםשלאביובו.לפגושאמיסירבהתחילה

עצמוומרעיבקלרהאתלחפששממשיך 1בנולחייחוששהואכילה

נעלמה.זולאןיודעיםאינםואשתוהואכיבפניהנשבעהואלמוות.

שליאמא .מתבשיליוואכלהבביתושהתהבהםהימיםאתלההזכיר

 .ולולהמההזה.האישעםכלוםאיןלהכיואמרהלמכתביוענתה

לבחורלעזורוביקשאביאלפנהאזאיש.אשתהיאשכעתאמרה

התענית.אמןהיהכאילורזהוגופונשברשלבו

ישבתחילהרוחו.אתולרפאלהצהילניסהאבילביתנו.הובאמנחם

רחמנייה.אחותחיתהכמובווטיפלהבהחזרהאמיושתק.מנחם

להכיןריבותלרקוחומנחםאמיהחלובחנותהיהשאביבשעות

לממתקים.גדולמפעללהקיםתכננוהםהדר.פרימקליפותסוכריות

בחוםלעמודשיוכלוממתקיםישראליים.לממתקיםישראלימפעל

הארץ.שלהמדברי

שפיתחו."למוצרקראוהם"כך 1סלומוןאמרדזרט,""שוקולד

לרשויותמכתביםכתבהואלפניו.שבוהצבעלאכולחזרמנחם

המפעל.להקמתמימוןוביקשהשונות

עלהישנות,הדפוסואותיותלוסירבולאומי,"עדיפויותסדר"יש

לתאריכולתידהו. 1בראשומתנוססישראלמדינתשסמלדקנייר

תוכניותמתכננים 1ביתנומרפסתעליושביםשניהםאתלעצמי

באוויר.עמדסוכרריחשישוב.לאביומצפים

נישאו.שםלאמריקה.מנחםאתולקחהקלרההופיעהאחדבוקר

שלבנםידע 1מהמקררהוצאנואותההאחרונה,למנההחביתהבין

לרצפהמיטתימזרןאתשהורדנובשעהגופי.אתוקלרהמנחם

וצלופניםצבעונייםבניירותאותנווהקיףשליהזהביםאוסףהתעופף

גדול.אמריקאיצחוקצחקוסלומוןבינגעהזרהשמחהמבריקים.

הרטיבהלשונואותי.והפכואחוריאתלשובחזקה,ביאחזוזרועותיו

וחלחלאליהןנדבקכמואמישלהשוקולדקציפתוטעםשפתיאת

אלי.

בין 1ובגרותינעורי 1ילדותיבחדרמישהועםשכבתילאמעולם

עלותלתהמסגרהשאמיהסיוםתעודותמול 1שליהספריםמדפי

הפיסותאתוברגליבידיהעפתידיבורזיקוקיכמויראו.למעןהקיר

לראשונה.שבעשכאילוהרועדגופיעלבשקטצנחוואלההמבריקות

טלפנתי 1ייןמעטמזגוליקוניאקכוסיתלעצמווהביאסלומוןכשקם

נישואינו.עללהלהודיעלאמי

-

קראה " 1שלי"מתוקהרועד.קולהאתלשמועיכולתישמחה.והיא

אתכם."מחבקת"אניוהוסיפה,לי

להודיעלמנחם,לטלפןביקשתימילותיה.עלחזרתישלי,""מתוקה

והורדתיהכיסאעלעליתיהמטבח.ארונותאתפתחתי.שישמח.לוגם

מרקקעריותשתימילאתי .כזולחגיגההראויהטוב,הסווריםאת

המלוןלביתהלךסלומוןואכלתי.במקררשנשארההחומהבקציפה

ישניםעלבונותבי.אחזהבושהמהרצפה.הניירותאתאספתיואני

הזהובים,בקרעיםניילוןשקית.מילאתירגוניאתוחנקוממנינתבעו

האשפה.לפחהכולאתוהשלכתילחצרירדתי 1התלבשתי

לקופסתלהשיבןורציתיהקעריותאתשטפתילמטבחכשחזרתי

הדפיםעלהכתובאתעיניצדהאזאולםבארון.ולמקומןהקרטון

המהודרים.החלקיםביןשהפרידו

לייצורמפעללהקמתאפשרויותלבדוקכדיסלומוןנסעלמחרת

בהכנותמידלהתחילמאמיביקשתיואניחזרוהוריבירדן.שוקולד

לחכות.ולאלחתונה

אמיעםחיפשתי 1העירברחובותרגליכיתתישבועבאותועוד

וביררנולאולמותטלפנואותי.שיהלוםותכשיטנעלייםלבנה,שמלה

מעצביעםהתייעצנוולעונה,המוזמניםלמספרמתאימיםהםכמהעד

סלומון.שלשובועדשנמתיןביקשאביפרחים.ומסדרישולחנות

 .לדבריושעתהלאאמיאך 1אמרמיוחדות,"העדפותישלחתן"אולי

וקראאביאותי"ניחםההתרגשות,"זאתלהירדם.התקשיתיבלילות

חיתהזוהרתהמרפסת.עלכמנהגהישבהאמי .מחדרילצאתלי
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להשאספרמבקשת 1סלומוןעלשאלותאותישואלתימים.באותם

הוכפל.כאילויופייהמה.דבר

עלהסיפורהספר.בביתשלמדתיהסיפוריםאחדבזיכרוניעלהאז

אמהללאהשנעשההעוולאתלתקןשניסתההנערהתרצה,אודות

קולהאתשמעתיבאוזניאותה.שאהבמזללעקביהונישאההמתה

בלביתהיתילתקרן".יוכללא"מעוותמהדהדלספרותהמורהשל

ונתעוותתחילהמתוקןהיהואםלתקרןיכולשאינומעוותאיזהו

תשובה.בלביעלתהולא 1ולתקנולהחזירוניתןהאם

נשמע.לאקוליאךלשאלהנפתחושפתיאמי.מולישבתי

מכאביםנאנקת 1לעומתיפיהפוערתשאמיחלמתילילהאותו

אליההתקרבתימה.דברממנהלחלץשוניםבסימניםממניומבקשת

מרגעהתנפחההשןעובר.שוכבהטוחנותמשיניהבאחתכיוגיליתי

חבלאתואפילומקופלותרגלייםידיים,ראש,בהראיתילרגע.

שיניה.מביןהילדהאתלעקוריכולתיולאדם.ומלאכחולהטבור

אבי.אמרשלו,"הטלפוןמספראת"תבקשי

לענות.מיהרתי 1/לירדן'נסעהוא"אבל

 .אמיהתפלאה 1/המלון?שלטלפוןמספרלךואין 1"נו
 11 •ליהשאירלא"הוא

 .בעיניוחןמוצאתלאכללהזוההיעלמות 1הזושהשתיקהאמראבי
שלי.אמאאמרההעולם,"סוףלאזה"ירדן

'עליהםמבושליםירקותשלמנהעודוביקשרטן 1/זה,בגלל"דווקא

נדיבה.בידמלחזרה

סלומון.טלפןבלילה

סימנים.לאבימסמנתבעליצותאמיאותושאלהמנחם?"אמר"מה

טעמועלסומךשאביוהעובדהועלההתלהבותעללהסיפרוסלומון

והקאתי.האמבטיהלחדרנכנסתימהחדר,יצאתיואניויכולתו.

ביוהתבונןאחריבאואביאומרתאמיאתשמעתימתוחה.""היא

אחר.במבט

עלמרןסלואיתידיברהשפופרת,אתבידיכשנטלתי 1כךאחר

חייכתיואניבן.כמולהשהואאמרהאמיהעסקיות.האפשרויות

חייה.אתידיבמווקיצרתילעומתה

אחריעקבהעלי.להשגיחשתוכלבירושלים.אשארכירצתההיא

שאכלתימהאתלהקיאבלכתיבלילות,בשיטוטי 1ובקומיבשוכבי

ידעתיאזממול.במראהעיניאתמבקשת 1פניאתששטפתיובשעה

כוונותי.אתובוחנתמעשיאתיודעתשהיא

יכולתילאמאכליהאתלמות.נפשיאתשאלתיבלילותמשכביעל

בכתבישליהמחקרעבודתואלנגעתילאבמיליםגםלאכול.עוד

הייתי.חולההתקרבתי.לאהגניזה

נוזפיםמבטיםושלחאבי"טעןשלה,הרגלייםעללעמודחייבת"היא

בתלקטןרחובדירה.לשכירתחוזהובידוחזראחדלילהבאמי.

ישבאוניברסיטהשם"גםאמרלצעירים."טובמקום"זהאביב.

 11היהדות.לחקרמכון

אותםישניםובצילומיםבקרעיםכתוביםבדפיםארגזיםמילאהוא

התקיןהחדש.ביתיאלוהביאםוממגירותמשידותמארונותהוציא

למקומם.החשמלמכשיריאתוחיברלספרימדפים

באוהםבעליצות.אמיאמרה 1/בערב,קצתתצאי 1תנוחי 1"תאכלי

להם.שרווחליהיהנדמה .לבקרניהשבועבמהלךפעמיםכמה

סטודנטיםבפנילהרצותהוזמנתיהסמסטרבתחילתלעבודתי.חזרתי
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במיליםונמלאושבועיניהזהב.תורומשורריגבירולאבןעל

בבטני.ריחפהומתיקותהאותיהשביעההרעבתחושתהמוכרות.

באברינמסכהמשונהקלותלביתי.והביאהמאכליהאתבישלהאמי

אותיופיתתהפימולכךכלרזהישבההיא .ראייתיאתוחידדה

 11 •תאכלי 1"תאכלי

רזהאתהאלוהשניםכללמהפעם?אףאוכלתלאאתלמה"ואת?

שאלתי.כך?"כל

אביאותוקיבלולביתנוובאאחדיםחודשיםאחריסלומוןכשחזר
הייתיסבורהשידעתימהידעתיאלמלאנאות.פניםבסברואמי

ועלהצלחותיועלושמעכוסיתלומזגאבילקראתו.הםששמחים
להשיבהונתאוויתיבחכילשונוטעםאתזכרתיהחדש.במפעלגאוותו

אלי.

האיששזהליהיהנדמהופתאוםמלאבפהבוהפצרתי 1/"הישאר'

אתהגשתיעורו.עלוהחלקתיבכתפיואחזתיחיי.כלחיפשתיאותו

 .אצבעותיואלגופי
נתערבבוהזמניםבמיטתי.ושההבביתיסלומוןנשארארוכיםימים

סלומוןהשולחן.עלשוממותנותרוומילדתיסרגתיספריאתבזה.זה

מגשיםנשאושליחיםענינו.לאהטלפוןולצלצולילעסקיויצאלא

למגעיו.פרוצההפקרתיגופיואתטעמתיגופואתמעדנים.מלאי

קפצווכמומפייצאוובהירותחדותמיליםת.ושאלאותושאלתיאז

לראותויכולתיבשפתוגמגםסלומון .אליודברכןלזוזווהתחברו

לים.מעבראלאותוומחזירהבואוחזתהבהלהאת

המצעיםאתלאסוףהבית.אתלסדרהחלהבשתיקה .אלישבהאמי

זכוכית,לצנצנותשוקולדקוביותלהכניסהרצפה,עלשהתגלגלו

הכלים.אתהיטבולרחוץהמגבותאתלכבס

כעלבונה.בלבישהיהעלבוני,אתותבעתילהאמרתינסע,""הוא

שלעולמוהשקפתאתלפתעאימצהכאילוענתה,אחר,""יבוא

ולאלידהבאמכלאכלתיהבאים,הפרקיםאתזכרתיאניאבל .אבי

להפסיק.יכולתי

אמיליהעירהתחילה .גופילממדיעודהתאימולאבגדי .התרחבתי

הזמןשחלףככלאךלדבריה.והקשבתיבההתבוננתיואניבשקט

למלאממניותובעמשתלט 1בגופיקורהאחרשמשהוליהיהנדמה

מדיהחשוכים.ברחובותושוטטתייצאתיהערבבשעות .רצונואת

הזמנתיקפהבביתישבתיכךאחרמתוק.משהווקניתיעצרתיפעם

לצדי.שישבוגבריםעלועגבתיקצפתעםשוקו

סטודנטיםליטפתיבמלצרים,התחככתי .אמרוהםכךהייתי.יפה

אותישהסיעומוניותנהגיאודוקטורנטים 1ראשוןלתואר

סירבולאמעולםוהםורחוקיםקרוביםאלידשלחתילאוניברסיטה.

אוקצרלזמןחדריםבהשכרתשהתמחומלוןבבתיאיתםשכבתילי.

אלוחזרתיקמתיכךאחרולימון.מרווהקטורתריחעםדבירות

דירתי.

עלבעובריראשםאתהטוהבריותאמי.מעלגבההוקומתיצמחתי

ומגעהחריציםמלאהידהבכףהמורההאצבעהחווירה.אמיפניהם.

כךאחרחיי.עלשאחשובביקשהתחילהזרועי.עלזכוכיתכשריטת

תעלהפןאותיוהזהירהחזרהרקולבסוףבחייהשאתחשבהתחננה

לדקוריבקשהפעםמדיתורשתית.מחלההריזו 1בדמיהסוכררמת

במכשיריה.אצבעיאת

בבטני.מקוםלהםתבעובתישלהחדשיםוחייהחלפוהחודשים



מנוחה.באיהיאנעהשגדלתיככל

דרכהותמצאשעתהשתבואחיכיתי

מיוםודעכהרזתהאמי .לזרועותי

גלויהואימהביהסתכלההיאליום.

בטניאתליטפתיפניה.עלהתפשטה

וחיכיתי.

חולים.לביתאותיהבהילהאחדלילה

מחרבותהתינוקת,נולדהטרםעוד

הילדהשללבהאתשמעתילמוניטור,

אמישלבתנועותיההתבוננתיפועם.

בחיוכים ,הרופאיםאלבדברה

להסתירידעהשכהבכאבשפיזרה,

הרהורימקומי.אתוידעתיממניגם

אםאניהייתימהבמרחי.עלושווא

לאחר?אמיחיתה

עמדוהיולדותמביתכשיצאתי

הרחצה.בחדרמדףעלשלההתרופות

עמי.לגורעברהכיהבנתי

לנדנדוקמהאמרהשתתרגלי,""עד

 .לידיבמיטהשכבההיאהעגלה.את
גופהבה.התבוננתיארוכותשעות

 ,גופיידעלמוטלכךכלהדק
שלנשימותיהשקטים.חלומותיה

רציתיאותי.הפחידוהתינוקת

שהצטמק.אמיבחיקלהצטנף ,להתכרבל

ובישלה.במטבחעמדהיוםיוםיצאה.לאמביתיאותי.עזבהלאוהיא

הרגיעומנגינות ,לאוזניהנעימוהסיריםוצליליאפיאלהגיעהריח

במחקריולהעמיקלחזוריבקשתיהתינוקת.בכיאתוהחרישונפשיאת

אותיהכריעההעייפותהקודמים.מחיילינשארמהידעתילאאך

השולחן.לידשהתיישבתיפעםבכל

יכולתילאאניאולםלידה."אחרי"את ,אמיביהפצירה"תנוחי,"

להירדם.

. " 

 11 ,לדבאיתהלהישאריכולה"אתלירושלים.לחזוריבקשהמותהיבום

ואנירמזהלהתרגל."תתחילי"מוטבמבולבל.נראהומבטהאמרה

בעגלה.התינוקתאתהניחההיארציתי.לא

התחננתי.תלכי,""אל

ראיתירופא."לראותצריכה"אניאמרה,טוב,"מרגישהלא"אני

שהתכווץ.גופהאת

 11 •משהו"תאכלי

ואתהכניסהדלתאתנעלתימקום,"לשוםליהולכתלא"את

לטלפןכשרצתהבי.התבוננההיאמכנסי.בכיסטמנתיהמפתח

ופרשתיהתיישבתי ,לחדרינכנסתי .במכשירואחזתיאותההקדמתי

נגעתילאארוכיםשחודשיםהמיליםאלחזרתיניידותי.אתסביב

בהן.

זאתשלך.הנכדהעללשמורחייבת"אתצעקתי.עבודה,"לי"יש

לא?" ,שלךהנכדה

מסדרתארונות,פותחתארתהשמעתיתחילהלמטבח.הלכההיא

 .חזרהשקט .לירווחבתינוקת.טיפלהכךאחרצנצנות.
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וליטפוחזרוהעתיקההשירהמילותוקראתי.הידכתבמולישבתי

בשלמותם.שמחהעיניאתמילאוהרכבתיאותםהמשפטים ,אוזניאת

מצליחהאינהומדועאמיהיכןהבנתיולאבכיקולותשמעתילפתע

צנצנתראיתיהמטבחשולחןעלממקומי.קמתיהילדה.אתלהרגיע

פקוחות,עיניהמיטתי.עלשכבהאמיהשינה.חדראלבאתיזכוכית.

עיגלההיאמה.דברביניהןאחזוכאילוקמוצותושפתיהתועהמבטה

סוכרייתהניחהלשונהשעלראיתיאזלעומתיפיהפערהאותן

פונהשהיאהבנתישם.היהשלאמישהואלדיברההיאשוקולד.

התיישבהשיניהביןהממתקאתבמהירותרגסהאותיכשראתהלאבי.

נסתרות.ידייםגרפהמעלודחפה

שערה.אתויישרהאמרה"מוטי,"

עטיפותמפוזרותמיטתישעלעיניבזוויתוראיתי ,שאלתי //?אמא"

שונים.ובצבעיםבגדליםמוזהבות

וחיכיתי.כיסאעלהתיישבתיויצאתי.בזרועותיהתינוקתאתלקחתי

//מוזקי!//חלום.כמתוךאמישלקולהאתשמעתיהלילהאותוכל

רעש.שמעתיפעםמדימהירות.היונשימותיההקשבתי.ואניקראה

אושוקולדשלאריזהניירותכמוורשרושיםנטרקוהמטבחארונות

אתשמעתיכךאחרלחדרי.הסתננוסוכריותהעוטפיםצלופנים

אושרה.מקורמהותהיתיחולמתהיאכיחשבתיצחוקה.קול

בשפתדיברהאמיבבתי.אחזוידימעשה.לעשותעליכיידעתי

התלכדווזהובותשחורותבאותיותמעוטרותניירשלפיסותאמה.

שהסמיקו.הביתבקירותאחזהגדולהשירהעיני.מול

ועיניהמיטתי ל~·שוכבתאותהמשראהלביתי.אביבאבוקרלפנות

להזמיןומיהרעשית?////מהאותהשאל ,אלימבטוהפנהריקות

 •אמבולנס.
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כתיירותהתרגום
הולנדיתשירהשלאישימבחר

מסיירתאת ,כתיירמתעה.משהובהולנדיש
שלישבוץ,אחדשלישהמלאותהמיםבתעלות
 1ביושראוישרבהםנהגולאששיכוריםאופניים

בחנויותנתקלאתהמזוהמים;מיםאחדשלישורק
אתממנו.מנוסשאיןהחשישורביחהמיןאבזרי

ומתפעלתגון>רן<רמברנדט,במוזיאוניםמסתובבת

מצלמיםגםיםולעת 1מדיהמפורסמיםמהצבעונים
סמיםמוכריכיפשוטים,<הכיהאופנייםהמוניאת

שרקהעץ,נעליואתבזול>ומוכריםאותםגונבים
החנויותבעליהנהגים,בהן.שהולכיםמיישבכפר
דגםואדיביםנחמדיםהםלרובאורחעובריוסתם

ליברלים >-כ<ידועיםההולנדיםאנגלית.יודעים
מהיאבלולפוליטיקה.לסמים 1למיןגעהנובכל

דברךהאפורההשטוחה,בארץ"הולנדיות"בעצם
וגםהזאת,ועליזה-רק-לכאורההמימית-ממשכלל,

אחתלאתשובה,איןההולנדים;הםמילשאלה
רמזיםנמצאמהשיריםבכמהאבלכוללת.ולא

והולנדיםפלמיםמשורריםכמהאיךלגמריאישיים
עדבלעדיה.אדההולנדיותעםעצמם,אתרואים

• 

עלוהולנדים,שבלגים-פלמיםלומדיםגםמהרה
עם.אותואינםובתרבות,בשפהרבדמיוןאף

ה"צפונים"בעינינחשביםהפלמיםה"דרומים"
כאלה.""עממיים"ההולנדים
ממהמלנכולייםיותרהם .משהומסתירהחביבותם
בגללהנראהככלהאקלים,בגללאולישנדמה.

·קרירניתהמימיתהחיבבותאוליהעכורים.המים
שלהשופעתהסחבקיותמפניחיץהיאהזאת

ביןהאופייניההולנדיהשילובהרבים.התיירים

שובה-הואאירופיתצפוןוענייניותאנגליתאדיבות
מואר ,גדולהולנדיחלוןכמונראהלפעמיםאךלב,
קשיותועלמחפהשלוהזכוכיתששקיפות 1ונקי
יבןלבינםסגוריםדיהם .עצמוהחומראותושל

היסבנראהמלא,בעירוםאפילוובידודם,עצמם,
נעלמתכשנכנסים,רקמבחוץ.לחלון,מבעד

-פוליטיתמבחינהליברליםהם ,נכוןהזכוכית.
כלפ·עדיין' 1מאודזהיריםאבלומתקדמים,חברתית

גר·םכיוםמבחוץ.לבואהעלולותההצפות
כב·מאשרוסורקיםמרוקויוצאייותרבאמסטרדם

• 
בגילשירהלכתובהחלה .-1944בנולדהטילמהמיקח

רמזים ryלמעשה,ומסתירה,בפשטותה,מתעהשירתהארבעים.
ביןאי-שםמנוגדים.ורגשותפרדוקסיםמעודנים,פיוטיים

מסתמניםהפרטיתההתבוננותויבןהציבוריתהתדמית

האלה.הצבעונים

טילמהמיקה

צבעונים

 ,ת~ ryא;~י~י םי~;ע~~

 .ת~;ני~~;ה~ק;;ק~יי·;~ריםלי~ך~יםחם
 , ל~ך~~~ ,םי~~~לדקל~שףא;ת. םי~~~
זקיפףסם.,~ת~~יריםחם~נ:וים, ט~~~

במיטבם.מישרים,
:,•' ' T T T •• : 
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אתלשכוחמצליחאיניואניימימה.מימיםהולנד
האמיץההולנדיהילדעליבלדותישקראתיהסיפור
הצפונימהיםומנעשבסכרבנקבאצבעואתשתקע

הריהולנד.כלאתבעצםאוליהעיירה,אתלהציף
וגםרבותשניםבונלחמהלים,פרוצההזאתהארץ
הלא-בעברפעם,קולוניאלית.כמעצמהבושלטה

צדקניים,עריצים,כובשיםהיוהםרחוק-מדי'

וסובלים.אינדונזיהמשמימי 1להחרידקפיטליסטים
מהלכלזהיריםגםאךתושיבהפתוחיםלכןהאם

ש"בחוץ"?

התרשמדיותיהםלהלןהמובאיםהשיריםתרגומי
מציצנותעובר-ושב.התבוננויות 1ספרותי:תייר

האור.מכניסיהגדולים,ההולנדייםבחלונותפיוטית
שלקיימיםאנגלייםבנוסחיםגםנעזרתיבתרגום

לאשבלעדיה 1הסרןוןבלוסיהובעיקרהשירים,
שליותרהדקותהנימיםאתלהיבןסיכויכלליה·ה

השירים.

לוישמעון

ההולנדיהארץבחבל ,-1940בםילנדנ·לדהקרא·:יוחנה

חיוך,מאחוריהקובץאתפרסמה-1976בהצפ·ני.יבםשנלחם
שיריהלילדים.שירהגםכותבתריבם.ש·רהספר·עודומאז

הפתוחוויחסית>הנקיהיםיבןא·סויבורגפיים. rקר·נ·לעתים
אגם,מיןשהפך("אייסומיר")הפנימיה·םויבןשבחוץ

העיר.לתעלותדברכםההולנדייםהמים ם·:ל·ה·מתלכלכים
לגבול.מערבלבןדב"קיבהתדההאני

קראוטיותנה

חמיםורך

י;ת. ryל:כ;ל~ינ;ם p; ;ני~~~ה
ה~םףת iבדיאתואיגף

-ז . : ." .ד

המים.שלהממשכתדונםואת
: :• -: T -: ,•' :· :• 

i] חזרקנף,~~:זים,

 ,מעלשטףעננים
- •• T • ז-:

ל~ן.~ך~הנל [iל~בףל;ת ר~.ע~ ל~~



• • 
התפרסמהת.יקלאסמוסיקהזמרת ,-1958בנולדהמרקיהודית

בעניינימעורבתמשוררתנחשבתפורמלין.בקובץכמשוררתלראשונה
לקרח,םיהקופאהמיםהולנדיים:דימוייםכמהישהזהבשירחברה.

 .מכאןרקאיננומאחוריהםשרואיםהסבלוהרוח.המחליקייםהזכוכית,
לאחרונה,השתגעהאווירמזגחם,היהכאןשביליתיבחורףאבל

אמסטרדם.זקניאומרים

שלוהראשוןהקובץומשורר.מורה •-1929בנולדליפלנגאד
עצמורואהמיידית.להצלחהוהיהחמישיםכבןתוובהיהתפרסם
נוובסגנהשירהשלההומניתפקידהאתומחשיברה",יבשכ"שקוע
מתחבטיםםיההולנדעדייןיומיום.ושפתחידושי-לשוןהמערב
מהכלעשוהאםהנאצי.הכיבושבתקופתהתנהגואיךבשאלה

פראנק,אנהעלהדיוןבהולנדןיעדילופורץושםפהשביכולתם.
אליה.אהבתיאתלשחזרנואלןיובניסבביתהביקרתיילדותי.אהובת

אז.עלהאמתזוהיהאםדים.ויהיותרלהציללהולנדיםהשתלםלא

מרקיהודית

ליפלנגאדחורףמראת

מ~:ם~~יןסראש;ן~י;ם

סתם.מים
-• : T 

1945 

 , ryד~לי~~זוי~קף~הס~?ךה,

קדח.-~כף~יתקדח:~לת 7 ~;ש
הכימיהעלש;אלתואז

: T •: ',' -• -T : 

במשמרניחרעמדףיםמבהגר
ז:•---: : T •ד:•:-

ךקף~ים.~ל~פ;~יםבףדת q ,ה~י~;מ.דרר ו~?
שלי'בגילהיףמהםכמה

-T •• :• ד-• :• • 

 .ם~~-י~ /o ~חףץ~לףם~יןם ry~ל.י 1
רבוענסירערבבאחד

."' T ' : " : ' T -

שת;תיו.על
-: T 

המשלמתהפשףטה,השלמףתשל
.'' -;•• -: T -,.·::•:• 

~~ ry ri ת~קףפ;תר;~היא~w ם.~יס·~נ;תלש

ח;ן~יםיךים ryמ~לי~:ם qמ~

~רום. םי~~י~~~י~ף
ילדים,שהפסידףן;נגמרה,המלחמה

 •ד: ·:··::ז:·:זז·-

ה:,לןrז,ע;ברתצלללא
: •• :·:· --: T 

סבל:מעלמתכ;פפתכ;רעת, --. : :· :· .. -.. :· 

~ ry ~ t\ רי'~.ר~ים~ר;~ים~נף~
ע. wר~ל~ים 9ק;שףןבז;ת ;מ~דו 7 ;נ~

 ת~. wל~ד~םךגלקדח~גכםת
ry ךק;ךאת,ן;~קת ';לי~מ?ר;~היא

 ~~;צ ,ף~;נמךם

סבלנ;שםהזג

~ ry ך~~ר;~היא t\ מחךףת

 1 ץ~~~~לים ryי ~;לףח~תל;~ןיםהם

ףךךךן'~ל~טל~ד~ס.ר~יםהם ... . . . . .. . 

 .ןף ה~ן~~ ה~~ם ryלי;~ר~ל םיך~~~~הם

נר"ע,תמידג;בלשעמומם
• :-T • • T • : -

נבזמיםנ;עטיםהם .. :-. --. 
 .אשפהפחישהיוכאלו

: , .'' T -•• -: ד

מקיר;ת~ל i~ת 7 םי~י~~~הם
לבגדיםוכמהים

' T : • 

המבגרים.שלולאי-הפגיעות
 .ד· .• :- ·: . :- . :
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• 
ב-לראשונהפרסם .-1947בנולדפלמי.ומתרגםמשוררנולכם,לארנון

שלקיום,שלענייןהיאעבורו'שירה,אורפיאוס.ידיהקובץאת 1969
כולםוהמקומייםאחר'אתהשדווקאלךנדמהכתיירזהות.ושלהתבטאות

אישי.יחסי,ענייןהםואחרףתשמקומיותמתבררהשירבהמשךמכאן.

מיידיש.זה"מקום".כלומר"מרקום",לעירקוראיםבאמסטרדםהמקומיים

נולנסלארנון

כתובת

 .~~אן~ןםס~חךים
~ראש.~~לם:בכל-~קום ת~~:ב~ום
ם, ryךחובונרי~ת~עבורןמו~אותם ryד~לי

היחידה,ב~דיתידיהםאוחזותעצמםשלהםברחובות
: T "," T "," T : -:-:•• :• -ז" -: " T 

pב~כון~ר 9סז:o/ בוry ךים. ת~~~ם~

 ,תדח~~~[:~תליח pלהף /o~יאו~~הף
~~ע,מון-סןל.ת י~~~תנכלש ,~~~עדנכי~~יערת~ת ב~~

לרחוב.מזורותבליעבריאתושלח
 :ז:ז· ·: ·-ז: ·:-ד:

 .ת~.:ב~ת~ליזוס;חיןה.סךל.ת~ת~ש oד~ריר י~~ וי~~~
כשאמצאנה.ליתודיעף

' ' : .'' ."' : T '.' T 
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מערבבחלוןמותועיראהבותוכשתקפותיבק·םובכלושםכאן
בשירה,לאבחיים,אבלבבראוארסכראכס. ך:-ל;:::הארעייםלמגורי
 1ראשוןיבמיבעיקרהמים,פניעל ם·:י·כמהמידינשמעת

הלבשל-נהמהצעקתהבתים,ביןהוכצסלצלתנהדרתבאקוסטיקהו
ג'ני,אותך!"לזייןליתניג'ני,עליך!י:תאב·"ג'ני,הנכמר:

במיקרופוןהתעלה.תובסירתייריםריכה iיבהגדרלה,הבלונדינית
רות.וסחמחסניהיוהתעלהבצדיהבתיםפעם jא"להםמסבירההיא
איננהמהמשוםהתעלה,בעיקוללההאורברמהי.כהזמתעלמתהיא

מציע.שה~אהסחורהעלמגיבה

שפתייםמס

ry יא; w ~ר ,הo/ .קסt' סדי:ב~ל.גייריםי·~ר~
בתי.ואהעםבוגרשאני

."' :-' T ' ~ T ' 

ry נ; ן~~ףן~~ה,ע.י.ר~הןה, ת~?;שיאo/ ~ת. 
 ,ה~ל r~נ;ו י~~ /oף~~ביןה~דוןה ה~~~
~~ r עיקל~o/ ל~ליw יום.~לאת

אתהלדבאתה.לדבאני
:-· :-' T -: T ' 

 ,סןךר~תלימוךה דi~~~י ,םי~~ס~ ~~;פ~א י~~
קף. vםזp~ ,לי /oסעברם,ז~ז~תר;~ה י~~ףד~י~יס

ry נ; ן~~ףן~~ה,~י.ר~ה ,ת~?;שיאo/ ~ת, 
o/ 9ס~ק~ף~י~ל~ת~~חיז י~~~ל.יסQ ס~

~ל.יס·ל;~י q ~קורא י~~ יו:נ~~~ /o ~~םע,ד~ן,ף~~חיז;



 (ן:

~ c::: 
=== 

1 ~ ~ • 
הקובץם.ירומנוכותבםגמתרמחזאי,משרור, .-1937בנולדמארסמן>יאןקי<הנדרברנלףי'

שיותרהטקסט.לביןהמציאותביןהמרוכביםביחסיםועסק-1960בפורסםשלוהראשון
לשיריםיותר.פורמלייםבאופניםהשפהשלהבעייתיאופיהאתמבטאתואילך-70המשנות

 .יחותיהנמתוךהתנועהאתשולפיםהםרחו.ימקסםבעיניישציוריםעל

מארסמך)יאך(הנדריקברנלףי'

 ,ם~~ןס?~ה~~רה ה~;מ~~
השדים,ל:דנגמרףעשרהבתשע

-:-:•:•• •:: T -ז-· 

 ·יר~~? ט~~~~ה q ~~יא ry~~~רים

ביאטריס

צ!!רה,עשרההחמשבמאה
:ז· .. ··:·: ··-:-ז··-

 ,ידל:דאבדהעשרהבשש
-•• :•::• T:T T T 

 :·:·:·ד::- ··:·:-:- fנעלמ~רגליהעשרהבשבע

י;ת. ryל:כ;לס:ה~ר

 .ש~~Pז ryךסלד ן;~~;יך
שפתיהשנעלם,מהףמעל

•• --."' .'' ::• -: T '." T 

 .ד:ן~ ר~~~מ~דח.ל.ק
~ד~ךפ;תנ;ופ;~ג, ry ~~הת [l]Jף~

כחלדה.האדמהחצאית;ןשףליברףח,ח;לפ;תכמ;
: : T -'' :ז-• T T ;-,.•ז• ..-:-ז

• 
זה.ככה

T T :· 

 .ה~;קך~~ ד:~?~ר;~ט ;מ~?ה;ךה

למדמרסיקאים.למשפחת 1951ב·נולדאוטןיאןוילס
תיאסרוןבביקורתועסקבאמסטרדםואנגליתפילוסופיה

שיותרקובץעלבפרסיםזכהמחזאי.שנעשהקררםאופרה,ו
אתשהיהמדגמיוחדת,בפרוסרדיהמצטיינתרתוישהראשון.

מים.עלערדהסימבוליסטית.העוצמת

ב;ןנ;געאני ר!!~למעבר
אוטךיאךוילס T-·· ·-: ד-- ''.''''

א;מרת:שהיאמהוש;מע
: .. --:· . :·:· 

גמרנף?
T -: 

ללכת?יכ;להאני

אפסייםמי

'.' '." T T : • - : 

ם:מ~~ךס;ת~ע;ת ה~~ל~~ידק
 :ר,? 9 ~קך~פףע;ד

 . ... . . ~י~~ ,ה~ר~ל;ר;~ץ:ם t' ~ Q~י·סב;ץ וי~~~

~ת;?נזיםר;ת rנ;מ~~רים .ח~~~ף
~~ r ~?רףרפה-ך~ם .וי~~
 .ם:~מ י~~~ת ה~י~~ o~רף ם;ק~~ ,ע;ר; י~~~ל

מחכהכברשליהחבר
."' " T ' '." T : : -.'' 

הרח;ב.בפנת
 :ז- . :

ה;לכת,היאהנה .. . . :· :· 

הפינה.אתעברהעכשיו
ד·- ·:ז:זז:-

 .םי~~;ר וי?;ח~~ ,מ~:ר:דמ;~י~הסריקמקיר~ל
~נ;ו~ךב. י~~

 .ה;. ry :~ר
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• 
שלמודרניסטיתהשיריתמהניסיוניותנמנעה .-1922בנולדהמיכאליסהבי
הואבשירתההבולטהנושאבדידות.ועלארנוןעלוכתבהתקופתהבני

אנוש.ביחסיהביטחוןבחוסרההכרה

מיכאליסהכי

בערךשלושבתחייתי

 ,ךר .Y ~~ל;ש;תיס:ינ:ו
עמדתיאחדסתיוכשערב

: .'' :•:• : T T •: T -; ' 

סראש;~הם y ~; ,ל;ן [l ;~~יץך~~י

~ y ןן-סל~l] זךדק ,ל;ן~
מזפששנ;נים,גליתי

• • • :• • -T 

לרח;ב.מעברבית,מףלנף,
•• -• •• •• .'' T : 

הכרזתי:רנהנהחלט~זףת
: :• : •• ' -T ' : -: ' 

ןה..~תןקף g ;;ק:ץ

זאת, iל~נ ה?~:לא ן~-ם~~ ,~זpי
 ,ה:~~ססע;ןם~ת ry ?~ס;ףלקראת .ק;ח~~~ך~ה

 ,נגאזהשמדףבכברבכשה;רי
: :• -: T ,.· : : : -

הבית.אתשרפףהגרמנים
-:•: T ' :ד:• --· 

~ q סריryVi ה~~~הףארףר ~ ry .הףאןשY, ב~~ד:ז, 

ךף ry?לא-ח;ל~ת י~~ך~ם
y ף?~~ים~ט;ן י~~ל

נאלימףתהמחשלים -. -. . . -. . . . 
ry ז;ן~~tיק l] • 
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• 
השירים ')בוקרגמנית.למד . 1936 •בנולדיוריסדולנו

אחדנחשב .-1956ביצאשלוהראשיןהאקספרימנטליים

שבוהחדש,הפלונ·הריאליזםשלייביתרהחשוביםהנציגים

לביןהאמנותב·ןהפערעלל;שרי:נסההעצמיתהמכוונות
המציאות.

יוריסרולנד

כפר

עגףלהףאבכפר
: T • 

סביבצירהש~זד
 T :'ד •:

בכנס~זה.
T • • • : 

היאי;נה
• T 

iZ סלל-ריקי
y ג~ל. 

ע;שהאביב
T • ,'' 

עלרטביםבכתמים
: T • : ,•' • -

שמים.שלניר
; T '.' T -• 

ז;ךס~ט,

מהרהעדהזפציאףת,
ד·· :- . :-

להמטירלrזם'אגר
.'' : T : -: • 

~ירי~ל
 ף~,~~~ר

על-פנילצבעי-מים
: . : .. -. -:" 

מינש;ת,מלים
• ' :,.· T 

~?נ:וי·~קךא;ת.



• 
נחשבפרוזה.וכותבגםמתר 1משורר . 1929 •בנולדקמפוסומקו
הניסיונייםהמשורריםקבוצתשליותרהמתוניםהנציגיםאחד

הרגמניםבידישנאסרקמפרטיאןהמשוררשלבנו . soה·בשנות
המלחמה.בתקופתליהודיםעזרתובגלל

קמפרטומקו

התקופהעלבשווה

השפה,אתמונולאאניתראי'
-זז ." ··-: ·-: . :·

ס~~ר~תלילןחף~ה~ין
לז:tף.~נכםת

משתמשהזההשירונועז.חדשניבהולנדןוהתיאסר

למיניהםשמעבדיםנהוגבהולנדבלדב. ·ובוימוב
ובהתאמתבשינוימופלגתחירותלעצמםנוסלים

מאחרהייחודיות.למטרותיהםהמקורייםהסקססים
הגבוהותהן~ר·צופההסובסידיותלנדושבה

 1(ךיינדרזהנפלאיםליוצריםאיןבעולם,תרויב

להתחנף,וענייןצורךשוםאחרים>רביםולאמדם
גווןבעלתיאסרוןנוצרלכן .'ונופותוקלמלא
חשבון>(בליאמנותייםניסויים 1נאוראוטיזםשל

האמנם.תיאסרון.לאנשיצרופהוהנאה

את, 1ס~~ךץ~מףןליך~ין
חיא ,ףה~~ ת~~;ןחיא

לטעמי.שלרה,מדיי;תךהונה
-: •• •• ' -: '' T : -:-• 

ס~לדים? iiפע;~ים~~לל~הןה,.~ךחףץ
א;תם,ש;מעיםשלאשע;תכבר

: T T '." ' : T 

תיאטרון

מה?א;באש,נ;עריםהם
•• :-• ' ' T T ~ nr ז:ייא;~ף~

מקל~ים,;ךי n ~~~ל
ת, 1Jסנכ~ת~~ף~ים~~ים qwס~ם

~ qw קל~ים,קים
ע,רי-ס~~י;ת, w~לק;ך~ים

 ,ק;~~ים ryנ;

י;גה,ע;שים
• T 

 .ף;ך~~ת;ד 7~~נכע,לים
~ים, Jj י~~~יןם, ry ~ ם;ק~~

~סי~קיד v ~~~לףקים qw ~לא
 .ם~;ק~~רי.~~דזאתף~~ל

;כןה,ל~ק;ם

-~פףר'ר;ת 9q1~יס;ת f~ין

ת, ljךמזpקלסח~~ןחףת~ין
ש~~כים.נף ry ~~~ם

לנףע,המףכניםגףפים
' -'T T -

 'ר~ד?~עףךים ת;ז~~

לא".ע,ד:ן ל~~
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• 
לירית-עוצמהבעלמשוררהוא ) 1976-1888 (הולסטדולנואדריאן

מייטס.והושפעבאנגליהלמדההולנדית.השירהנסיךשנחשבמיתולוגית,

הולסטרולנדאדריאן

בחוץשם

ל~~ים,ו;נ.rיםתסךלת.~ת?דקהףא
 .ה~~יr.~חר f~םר·קןןת;.ןה qחן~חףץ,
ס~רף~?ךב;~לו;נכי~ךבףס~ם

ב;ערבאףליל~ז~קךם , oס~ינ;ו;נ~ס~ם

~~ r י;גףת, 9חr.ח~ 7~נכה:כ;לw :סריל;נות,~תח~יפףחיק,בס~~רנריםר
ל~ח~ר;בןיו ry ~קף q~ןחם~ןןקף."ס~נ;ר;ת

 ;ת~ ry ~~~קך~ה

 .~ק~י~רף t ;מ~~ת

• • 
ניותהואלמעלושמרה-1948בנולדה<דייקסטרה>מררגטוגלךארה

שיריהקובץשלהרבההצלחתוופרסומולאחרשניםכשמונה

לאאחרתנראית,בלתילהישאררוצה"אני .-1979בהראשון

נדיר.בראיוןאמרהשירה",לכתובאוכל

לאבובלגיתלאם ,-1938בנולדלאר>רהןולכרו<ורומקונינגיקטורו

ת.ילנדוהשפהותוספרולמדבינוניובעמדשלבאווירהגדללנדי.וה
אישייםמרכיביםכוללתיצירתו . 1981ב- ·ע·הופהראשוניםשיריו

על 1ניקיוןעלמאודמקפידיםבהולנדלריבם.נגישהונחשבתריבם
הסביבה. ת·:~אעלוציבוריתהיגיינה

מרגרטגולןארה

(דייקסטרה)
ורומקונינגויקטור

לאר)זהון(ולטר
התהפכויות

אשפהשקיות

מהמות,התע;ררתיהלילה
 ·:-ז·· . :- : .ז:--

ךה ryס.rיךיל;נ;ת ל~~ ,טק~~ ב~~ךר ryס
דמע;ת.עדוהתרגשתיהתנפנפף,

:ז- ·:--:·: ::-:·

ל;~רןף,~ךאנרי

י;ת. ry7סךצ;ןנוך~לי ה~~

ד:ז' ,Yןלף~הס~נ;ךה ,ה?pז~~~אנריף
צףמות. ,Y~י~יף 'יד:? כנ~~~
 ,ז:וי 7 ~~ ,ז w :~נכה
 .ףי~~ב;ת q ~ס~~אור

:p ךך~ה~ל~~בקר'מוpסז
יחדיו'מצנפיםמחנים,הם

 T :- •·ז., : •- ; ••

חמימףתמחפשים

רי-צףךה, 9ם~פרים,~יק, 9~ל~ל~~סףת
מזלזלים,ח~יםממלאים

: ,•' ' T ' -T ; ',,: ' 

חסרי-אונים.חלשים,
-T • -:•• ' 

הביתה,אותםלהכניסשףברוצההיית
T ' T •: ·; - ; T --:ז

ןא;ט;בףס.~~ז:וי~יםהוךיף
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כשחזרהברית.בארצותאמנותולמד 1941ב·נולדטלכןטון
לקניהנסע-1970במחזות.לכתובגםוהחלרפואהלמדלהולנד

 .ולירירומנטיגווןבעלתנחשבתשירתו .המסאיבניאצלרופאוהיה

ששירתומשוררהוא ) 1974-1925 (אגרוסיאן

מותו.ועלוהבודדים,המנוכריםחייועלמעידה
שירי ,השבישיריוקובץלאורשיצאביום

בנפשו.ידשלחהפסקת-צהריים,

אנדרסיאןטלכןטון

ליישהביקור

 •ז~ך,ח~י~~סיי;ם
ryry א;סה.ן~קרל~ז:וי

פנימה.הכניסףניהמהרהריםנשריה
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