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בנותלניצחוןשנה 60 ,כאןאנווגם ,הנאורהעולםצייןאלהבימים
הנאצר-פשיסטית.גרמניהעלהאדום,הצבאשלובעיקרהברית,

גדולחלקהחריבההאנושות,בתולדותלהדומהחיתהשלאהמלחמה,
 ,עמנומבנימיליוןשישהביניהםאדם,בנימיליוניהמיתהמאירופה,
שלחיסולולצורךשהוקמואימיםבמחנותשנכלאו .קרבדםשנרצחו

הנאצר-הגזעשתורתאלושלהנאורה;האנושותושלהיהודיהעם
אדמתעללדרוךראוייםשאינםיצוריםבהםראתהפשיסטית-הגרמנית

אווירה.אתולנשוםהארץ
אחריםעמיםגםאך ,ביותרהגבוההמחיראתשילםהיהודיהעם ,אכן

 ,לשעברהמועצותברית .עולמיהכללהמאורותמליקוישלמיםיצאולא
שילמההנאצית,החיהשלחיסולהאתעצמהעללקחהברירהשבאין

רוסיהשלהקרבבשדותשנפלולוחמים,מיליוןבשלושיםכךעל
אירופה.ארצותושלהגדולה

מפגיעהגם •הגלידוטרםופצעיו ,השכולנחסךלאהגרמנימהעםאף
שהיו ,מאודרביםהפיזית.מהפגיעהגםוהעםשלהמוסריתבתדמיתו

-הפצעיםאתנושאיםהעולם,בשמיאזשעלתההשחורהלשמשעדים
הזה.היוםעצםעדההיא,התקופהשהותירה-כאחתוגופנייםנפשיים

* 
בגילשראהמיהנוראה,המלחמהפרוץעםחמשבןילדשהיהכמי ,אני
במקצתשוניםהיותםשוםעלאדםבבנילמוותיוריםכיצדרךכה

עלהנוראהחושךאתשהביאלמיאסלחלאלעולם-אחריםאדםמבני
שנלחמולמיתודהאסירלהיותאשכחלאלעולםוגםהאנושות,פני

המרעילהמוותשיניאתועקרוממנה,גדולהשאיןבמסירותבגבורה,
אעמודשתמידנשבעתי,ביכן,ועלהגרמני.הפשיזםשלהרצחנימלועו
גזע ,מיןדתהבדלללא ,שוויוןלמעןשנלחמיםאלהכלשללצדם

מהמכלליהנותורשאיםראוייםוהםשווים.נולדוהא.דםבניולאום.
והעני.העשירוהלבן,השחורנולדו.תוכואלהעולםלהםשמעניק
בורא.שהואמהאתהפלייהללאלכלמעניקהואנדיב,הואהטבע
מאדםזאתבסיסיתזכותמונעשמישהואראהאםאשתוקלאלעולם
אחר.

* 
לאאותם.מיישמיםאיןאךברורים,הדבריםזאת.ברוחעודאוסיףלא

העםשלההיסטוריתבמולדתוהזאת.בארץ .אצלנוולאהרחבבעולם
-לשכוחאסורהזהלעםנתעבת.גזעתורתשלהעיקריקורבנהשהיה
היהומההיהמי-בעיקראלאמצרים","בארץה~הומה-היהמירקלא

באירופה.השנייההעולםבמלחמת

 ' 77ל'עתוןוהמתעניינים:הקוראיםלבלתשומת
טטובכבאיאתריש

האתר:כתובת

www.iton77.com 

גליוןמדיבויופיעובינתייםבהקמה.עדיין_האתר
נבחרים.וקטעיםחעניינים"תוכך

אינטראקטיבייחיההאתרמקווים.אנוכךבעתי.ד

לתגובות.ופתוח

יכפי
•עה

 301מס'-הזהובגיליון

ב-באוסטריהנולדה , 2004לשנתנובלפרסכלתילינק,אלפרידה
ותסריטים,רדיותסכיתימחזות,שירה,פרוזה,שכתבהילינק, . 1946
כןעלהשנייה;העולםבמלחמתאוסטריהשלמחלקהמתעלמתאינה
האוסטרית.המנהיגותשלהעצמיתהביקורתהיעדרנגדמתקוממתהיא

בהווהההתמודדותהיעדראתמוקיעההיאהחדההביקורתיתבלשונה
חברתיותקלישאותנגדגםיוצאתילינקאוסטריה.שלהנאציעברהעם
בפרט,אוסטריהאתהמעסיקיםנושאיםלרבותהחיים,תחומיבכל
שליחסןכולללנשים,והיחסלזריםהיחסבכלל:המערביהעולםואת

הפרובוקטיביתהסרקסטית,הבוטה,בלשונהזאתעצמן;אלהנשים

לעתים.
אלפרידהשלביצירתהשוניםבהיבטיםהעוסקיםמאמריםארבעהבגליון
פילוסופית,אנליטית,תיאולוגית,פוליטית,אותהובוחניםילינק,

עלהלשוניים,ההקשריםעלומצביעיםמוסיקלית,ואףפמיניסטית
ילינק.אתהמשמשיםבשפה,ה"אחר"השימוש

קצהעלולוטעימה,מבלימיוצרהתרשמותאיןכיהואשוודאיומאחר
ילינקמאתתשוקההרומןמתוךקטעכאןמוגשמיצירתו'המזלג,
שוורצשטיין-בסר.טלישלבתרגומהלעברית>תורגםלא<שעדיין

* 
הללשללספרובמאמרומתייחסריבניצקיאבידוורהפסיכואנליטיקאי

חיותדוגמאותמשלבהספרואנליטיקאי.שואהניצולישראלי'קליין'
בבריחה, ,בגטוהשואה,לפניהיהודיםחייעליסודיתבאנליזהותיאורים

הללשלהנדירספרוהמלחמה.שלאחרהיחידובחייהריכוז'במחנות
כשלעצמוהואההווה,ועםהעברעםההתמודדותלתיאורבנוסף ,קליין
מהעם-הניצוליםילדיודורהניצוליםדורשל-התמודדותשלאקט

השואה.שמכונה

* 
זופיההפולנייההסופרתשלקצרים .סיפוריםשניזה:בגליוןעוד

תרגמולאידיעתילמיטבישראלי.פולהשלבתרגומהנלקובסקה,
מסודרת.בצורהלאלפחותלעברית,נלקובסקהשלמיצירתהעדיין
המלחמהלאחרנמנתההפולנים,הכותביםמגדולינלקובסקה,זופיה
הכתבעלהעלתהששמעה,מהאתהנאצים;פשעילחקירתהוועדהעם

ממנו.נלקחוכאן,המובאיםשהסיפוריםמדליונים,בספרה

* 
מבטלהעיףהראוימןאולי .נטובספרותלהסתפקלאהראוימןאולי

הואהזאתהתקופהשלהמאפייןישראל.במדינתכאןפנימה,בחיינו
חשיםהארץמאזרחיהרבהכךשכלהשלמותוחוסרהוודאותחוסר
למתרחש.ביחס
אםשרון.שלההתנתקותתוכניתההתרחשויותבמרכזעומדתכרגע
שרוןאםלעקוף;אפשרשאימהאתלעקוףניסיוןבליתתבצע,אמנם

הבעיהלפתרוןראשוןכצעדההתנתקותמהלךאתבאמתרואה
שקראנומהלקראתיוליכוהבאיםוהצעדיםפלסטינית,הישראלית

ייווצראזאו-ופלסטין//ישראל-עמיםלשנימדינות//שתיפעם

במדינתו'ישראללעםהלאומי~ביתשלוחיוביאמיתילביסוססיכוי
 • "התנ//ךדפימביןגםאלינומדבריםשנופיובאזור
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ערך.האש,מןעליםגוטומן:שמחההגטאותאחרוןלזוז',אונגו:מיכל
רבואחריתרבו,פתחהוסיף 600 , 2005ושםידהוצאתבפולין.

מיידיש:גרטומן.יעקבואיורים:עמי

ומרושתרשםידהרצאתגל,משחיהודישלקורותיהםעלמקיףמחקר
עמ' 299 , 2005מסמכים,באמצעותהמתארלורז',גטו

'צארזש,איתךלרקדוויסמן:רוויתשבפולין'פלוצקבןגוטרמן'שמחהמהקמתובגטוהחייםאתועדויות,
 , 2005חרשןאבןהרצאתמאם.רפידהפיסותעלבשואההמתרחשאתתיעד . 1944באוגוסטחיסולוועד ) 1940 (

עמ' 88שישמשוכדיבבקבוקים,שטמןנייר

גםמשובציםובוחמישי,שיריםספראלהסתפחהואבעתיד.עדותארכעמתרכרתשתררר,תעזדהתלש
ידימעשהורישומיםפרוזה,קטעיבקרבונהרגהפולניתהמחתרתמפולנית:רבלזררםר.שרייכרפזלה
המחברת.אחדנתגלההמלחמהלאחרבוורשה. , 2005רשםידהרצאתבוארנו,אריח

אוליתות,/אוהבתבטחהיא"תות,שלבנובדיאוירהספרהבקבוקים.עמ' 109
היאיודעת,לאאניניסה;הואמנטה?במחבואששההגוטרמן,יעקבהמחבר,שחרורהלאחרמידבשוודיה,
ישונילישתותישחייכה;שובוניצל.אמועםכתבהטרייה,הזוועהבעורמאושוויץ,

אבלאמרה,/שובהיאתות,תפוז./קורותיה.אתגולדווסרשריינופולה
ואת ;ן;ר~ Qוןקסכיניםעודלקחהואכדזבלשיםרפררגלוי:אנרוחאנדור

עסוקהה~יתיראיתי~ממשלאהסוףהרצאתטובאי,דור'מהונגרית:עצמיאלרו'יןשלהמסעפפר:קחוב
 ', 98נובמברמרקחת,('ביתבהתחלה"עמ' 381 , 2005סירןרשםידהרצאתהשרתקרת.השנים

 .) 38עמי . ) 1945-1906 (גלויאנודהאנדורעמי 122 , 2005

בלגיהילידתבילדותה,וזייןהמחרבת,
בביתהמקסאחיהעםהופקדה ' 1941

כשנשלחונוצריתבלגיתמשפחהשל
עברההמלחמהלאחרלאושוויץ.הוריה

יתומים.לביתמכןולאחרלדודתה
מתארזהספרלארץ.עלתה 8בגיל
ילדותהשנותאלמסעהאת

הראשונות.

ידהרצאתיראררשכריםצים:יעקב

עמי 215 , 2005רשם

ובוגרבוכנוולד"מ"ילדיצים,יעקב
קורותיואתמתארהחדש""בצלאל
בציוריומלווההספרהשואה.בתקופת

המחבר.של

ועםשלשניםבנוטי:רחישראל
רשם,ידהרצאת , 1949-1938רתקררה

עמ' 160 , 2005ומרושתיערייד

באיטליהוהתבגרותערריםנ
בידיאיטליהכיבושעםהפשיסטית.
תושבנעראזשהיההמחבר,הרגמנים,

מכןלאחר .הסוהרבביתנכלאפורה,
תוםעדשאולהבזהותהסתתר
וההתיישבותלארץעלייתוהמלחמה,
רוחמה.בקיבוץ

ישניםמנהגיםשביןהמתחאתמבטאתרחובחתוליביןסתר;סימנימחליפה
חדשה.למציאותהאדם;צורתליהזדעזעהמתוח,//

מניסיונותימאובקתענן;כמותלויה
 .) 67עמ'('אודיסאוס',בנדידה"שהחלו

החשוביםההונגריםהסופריםאחד

שלאהאחרון'ספרוהעשרים.במאה
כתיבתו'חייו'עלנכתבהושלם,
נכתבהספרשורשים.אחרוחיפושיו

היהודיםשוחררושבוהזמןבפרק

לפניהכפייה,מעבודתההונגרים
הספרהפרך.עבודתאלשובהישלחם

אחיו'בןידיעלבעבריתלאוריוצא
גלוי.דניאל

לפנדתאלהריםיעזר:;ועזו:בןאחור
הרצאת ,) 1995-1955(שיריםכרקד

עמ' 127 , 2005אסטרולוג
והדרך;אותות.ברא;לא"חיוכך

אורח,/עוברלחשעצים;נתמעטה.
כלאחרוהלך .כגנברעדחלונך;מול
 .) 29עמ'חלונך',('מוליד"

להיריפהמ'וג

בהטרהשם

611 
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לםרפה.מצפהגינצברוג:ליזח
הרצאתופרפרוט,מיורןמאיטלקית:

המאוחר,הקיבוץחחרשח,חספוייח

עמ' 207 , 2005קריאהסימןספרי

נכדתהגינצבורג,ליזהשלראשוןרומן
קולושלובתוגינצבורגנטליהשל

סףעלבלטרקדניתאנה,גינצבורג.
פונההיאבברכה.נפגעתפריצה,

בהנחייתרוסית,ספרותללימודי
עלהכותברוסית,לספרותפרופסור
מנדלשטם.המשורר

רג 1ג•נבצל•זה
מצ~הלpוסה

מכתרתמים,עקכרתויבנו:טוביה

קשבהוצאת , 2005-1957שיריםויכררןאתררן.יייייוערלמען
המזפת.יצירתאנקוריסט:אכחעמ' 236 , 2005לשירהבלחעורכים:רשם.כידהשראה
חספוייחהרצאתחכחן.רןמהולנדית:ומר;אחרוןפירוראחת;נגיסה"עודרשםידהרצאתשלו,ואבנוגרטומן

ספריהמאוחר,הקיבוץחחרשח,עודאחת;לגימהעודנגמר.//והלחםעמ' 312 , 2005
עמ' 276 , 2005קריאהסימןמלךנשבר.//והכדצוואר;הטייתכפיהשואהסיפוראתהמספראלבום
אנקוויסטאנהשלהראשוןהרומן<'עודובר"פלגיםארץעלהייתי;היחידשלסיפורוושם.יבדמוצגשהוא
מתכונןמצליחציירהסוד),<מחברת .) 17עמ'נגיסה'מסמכים,אישיים,בסיפוריםמובא

יצירותיושלתערוכהלפתיחתאמנות.ויצירותתצלומים
הספרבאמסטרדם.חשובבמוזיאוןמאנגלית:לחיוי:השםהטרכ.ג'רמפח

בהםבהווה,ימיםשלושהעלמשתרעעוברעםהרצאתאפל,שלומיתאהבה,לשאנטרמיהקובנסקי:ארית
הפועלותהנפשותאלמתוודעיםעמ' 326 , 2005לעםחספוייחואנגלית;עברית , 2002-1992שירים
חגיגיתבארוחהחלקלקחתהאמורותשלבאמריקההיקלטותםסיפורעקרהרצאתקרויש,ארראורתרגם:
שהאמן.שלאמושמארגנתגיבורמהודו.שמוצאהגנגולי,משפחתעמ' 480 , 2005
שמוהענקתופרשתבנם,הואהרומןזוממת/בימשחקתאהבים"רוח
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 ~צלאןפאול
1 ~ 

 ~שוורצשטיין-בסרטלימגרמנית:

 ) 1952 (וזיכרוןפרגמתוךשיריםארבעה

בדולח •

 .~ה w .ס~ל~ד ט~~בנ:יף 7ע 7 ,ה~~~~ע.ז
ע;ןם. 7~ין 7 :לאז'~י~ל זrן~~

 ,~יר~ש J/ ~~~נכיעללא
 ,הנכרישלשער;לפנילא

 . :-ז ·:-:- .. : .

 •~ע:זiבר~~ה~תלא
ה. w ר.;אףקןז'י~הר f ,~ז-ס~רי

הביתה.חזרהלאהבל;נדיניתאמי
 ז:--ד:ד • ·: :- ••

 ?ר\_ז~ ij~ת~~דרזיסה ,ם~~ע,~ן
?לם. לי~~~ב;~ה~ה .?ij ~ jז'~י

ם,.האדאלהאד.םנ;דדי;תר ןr;ב~ליל;תשבעה
• : T •• T -•• •• T T •: T T 

 ,ער wסעלס~דה f ~י;נכר~מק~ב;ת 7 ה~~~
 •הבארה;מהי;תרמאחרורדיםשבעה
 ••:- T •••ז .. : •ז: ז:•

הזהב.לףלאתאתמסלסלאתה ,עגלנכ;כב
T T T -•• : - : "." T -ז-T 

הע;פרת.פצעהאופישללבrזאת
:• • T •: • • T : T T :•:• 

~ירים? ij ~א;סרiך~יר~י ,זיל;ןדלת
לב;א.יכ;להלאהרנכהאופי

 • T : T Tז- • •

• 
~ fij ע,ד:ז ,חל~~ /J ךאש;ןש;סה י~~ ,ע.ינ;~ת~ש• 

 :ה~;רב~~יש;סה י~~ד~ל:ר~נןקב;ת
~דלה!ךזיז;י ,ה~י~~ ,~~~ע;נכי~ין~לת 7 ~ו;נ~זיז;י
 •שנש:פחףאלה,בכלנכמ;~דלהאת

-: :•• T : T •• :• :•" : : 

א;ן fר iJ~לסראש;ןס~ןד~ר~יר :ל~ 7 ~י:נ~זיסה
~רןה. י~ףנ~~~~לrזד~~הת, J/ ~'ל~ת;ך 7נ;~ל

שאמרתי.מה ,ל;ש!זשמישהף,הףא
• :• :• •• -:• T -: • 

חבילה.נכמ;הזר;עתחתזאתנ;שאהףא
•• ---: -: :-• T 

 ·דל~~ס~רף~ה ;ת~~~תע;ן wסמ; p:זאתא wנ;הףא
זאת.~~לירז_\ינ;הףא ,~~סז 7 דס~~~זאתא wנ;הףא

 .ח~~~ז_\ינ;הףא

 .די~~~הףא

 .ל;ן J/ל ש~~הףא
 .זr~~~נ;קבהףאקךם

 ) Paul Celan , 1920-1970 (צלאןפאול

בטשרנוביץנולד(צלאן)אנצולפאול

 .גרמניתדורבייהודיםלהוריםשבטקובינה,

נספושםובמחנות,בגטוהיהבמלחמה

 .לפריזמטשרנוביץרבח-1947בהוריו.

הסך.בנהרבטביעההתאבד-1970ב  • י~;ע~~ ijי 1J~ךנזם:סד ףר~:.הףא
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שלהחשדניתהחמדנות
היהודי

מאנגלית:כלטקה,נינהטרולופ:אנטוני
 221 , 2001עובדעםהוצאתיבין'אברהם

עמ'

להוריםשנולדהפרגאית,נערהחיתהבלטקה"נינה
יהודי.אהבההיאאבל •היאגםונוצרייהנוצרים,

נינההרומןשלערכוהיהאםספקסיפורה",וזה
ביהודי.בלטקההתאהבהאלמלארבכלטקה
המאהבןופורהנודערביטיסופרטרולופ,אכסוני
ג'ואנהשלבשרהשאר ) 1882-1815 (עשרההתשע

אףבעברית,כמדומהמוכרשאיננו •טרולופ
הואנוספים.ספרים-16ורומנים 47בחייושפרסם

הנושנההטלוויזיהסדרתבזכותבעיקראצלנונודע
בשםכאןשהוקרנההבי-בי-סי'שלוהמרתקת
אורראהכלטקהנינההרומןפוליסר","משפחת
ולכויבין'אברהםשלבתרגומו 2001ב·בעברית

לעוררמבליחרישיתשצלללאחרבאיחור'עיניאת
מבחינהמעוררשהואהמרובההענייןחרףהדים,

החברהאותםראתהוכיצדחיוהםאיךיהודית:

אליוטלג'ורג'דירונדהיiוניאלבדומההנוצרית.
נינהשלהספרותיערכוגםהבריטית,תקופתובת

אתמאודמגרההואאבלגבוה,אינוכלטקה
הםמהבבחינתהישראליהקוראשלמעורבותו

התקני.הפוליטילשיחמערבעלינוחושבים-חשבו
ספריובמריבתטרולופאתשהעסיקוהנושאיםעיקר

האחוזותבעלישלאורחותיהםבמובהק,רביטייםהיו
הדתואנשיהאמידההעירוניתהבורגנותהאנגלים,
מההראשונית,התמיההעולהלפיכךהמקומיים.

המרוחקת.פראגביהדותלעסוקראה
למשפחהבתנוצריתעלמהכאמורהיאבלטקהנינה
מנכסיה,ירדהאשרהגבוה,הכלכליהמעמדמן

ממולחסוחר 1יהודיצעירידיעליבתםנוכסובצרתם
ואכסוןנינהטרנולזון.אכסוןבשםתושייהרב

אהבהמהחיים,גדולותאהבותבאותןמתאהבים

בהן.נגועההספרותשרקומניעים,סיבותנטולת
הכעסלאהוב.לחדוליכולהאינהאוהבת"כשהיא

המותזיםכמיםשהואאואהבתה,עלמשפיעאינו
איןלדתאהבתה.אתהמגביריםלרחבתגחלתעל

שלה"הדתלנינהנעשתהאהבתהעליה.שליטה
הבלתיבאהבתםנגרפיםהשניים ,) 204<עמ'

בימיםעשרה,התשעהמאהבמחציתאפשרית

הבין-דתיות,החומותנסדקותהחלובנאורשבמערב
ההתבוללות,לצוהרפורמיתהיהדותומפציעה

ברגמניה.בעיקר

בבוהמיה,שלוההתרחשויותבזירתבוחרטרולופ
<המהר"להיסטורייהודימרכזועוונהשחיתהבפראג
שול"ה"נוייה·אלטעםימינו>עדפראגגאוות

למערבהאירופהמזרחביןמיקומהשבה.המפורסם
חביביוזף,פרנץשלשלטונותחתהיותהאףעל .

שלהנחשלותלרוחותעדייןאותהחושף •היהודים
הגדולה.הרוסיתהאימפריה

אתלדמותניתןלאטרולופשלתיאוריופיעל
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האורתודוקסים,היהודיםשלומלבושיהםמראם
כנראהשחזותוהמודרני'האישאכסון:נמנהשעמהם

מגבעתכגוןחיצוניים,יהודייםסממניםנושאתאינה

בהם 1שחורעליוןומעילשטריימלאוכיפהכהה,
ככלותלגטו.מחוץהגוייםביןלהלךהיהיכוללא

היהודיהעולםבאורחותבקיאאינוטרולופהכול
מגלהשהואהרבההבקיאותלעומתאירופה,במרכז
הקדושיםאודותעלובפרטיםהכנסייתיבפולחן

פילושמיות,השופעהספר ,) 197<עמ'הנוצריים
והיהודיםרבה,באהדההיהודיתהחברהאתמציג

צדיקותשלסגולותבעלותכבריותמתואריםשלו
מציגהואהנוצריתהחברהאתואילווהקרבה.
רקוקנוניות.רשעותמרובתתככנית,כחבורה

סמויאנטישמיגילויכלכלפיהחולניתרגישותי
 1העליוןהציפויגירודתוך 1השיטיןביןהבחינה

שמתחת.החלודהבכתמי
ונינהאכסוןשלהמיניותנוטלתהפיוטיתאהבתם
שלהם.המוצאחברותשתישלבעוינותןמתנגשת

מתארהואהיהודיהרובעעלשיווההפורענותאת
התייחסותמגליםהיהודיםיתרה.ובשטחיותבחטף

בליפתיחות,בעלתאךמסויגתאמנםנאורה,
עלשבעהוישיבתהבגדקריעתמנהגבהשיתואר

הנוצרית,החברהודווקאלערלים.המסתפחהבן
נוצריםשכן .ההתבוללותבסכנתמאוימתשאינה

מוצגת 1להיפררקביהודים,מתבולליםאינם
מוטעםהדתיהממדמזור.להשאיןקנאיתכקבוצה

הרחומהמדיהמידינינהעלהנופליםיביסוריםמאוד
שנינהמרקוס,וסנטירחןסנטגאים,הפרוהקדושים

היהודיםבקרבאמצעי.בלתיבקשראליהםמחורבת
בעודגופו.האלמפניבפחומלווההשמדמעשה
עלרבצערמצטעראכסוןשלהיהודיאביו

הנוצריתהמשפחהמשחסההבן'שלהתבוללותו
אתמזעיקהשהיאותוךזדוניותבדרכיםבנינה

הכמורה.

שאכסוןבעתאהבתה,שללכור-המצרףמגיעהנינה
העלוםחוזה-המכרכתבאתלולהשיבבהנוגש
סילקלאכיייאמר'שלזכותועםידיה,תחתשאינו

תוך 1ויןפיעלשלושהואמהביתהאביוןאביהאת
מיעלהתנהלהאהבתםהומניות.שלמובהקגילוי

מפניומחביאההיאכיהחשובושעולהעדמנוחות,
מתנגשיםבווביטחונהנאמנותההמסמך.את

חשדנותולו.מכחשתהיאפןהעמוקהנחשונותו

פנים:בשתילהנמקהניתנתהפרנואידית,העיקשת,
הגבריהסריאוטיפדרךעלעיצובובאמצעותאם

תקופה,מאותהלנשים"ה"רומניםשלהשלילי
ובפגיעותהבחולשתההאשהחשופהשבהם

הרומנטי.הרומןמחוקיהזכר:המאהבשללהתאנותו
היאאכסוןשללפסיכולוגיהאחרתאפשריתהנעה

עמו.בניאתהמאפייןסמויקואותובהתגלות
נושאתהחסודההאהובהכלפימוסברתהלאתגובתו

שבתרבותוה"שיילוקי"היסודשלמוטמעשריועמה
התנסחותואתלפרקויטרולופ.שלהמושרשת
<עמישבטבעו"המולות"החשדנותנוברהמדויקת

נורשתלאאםבטבעו","מולדתמשמעמה ,) 196
למשפטאיןשכןלממון,הנוגעבכלעמושלבגנים
פרטית.תכונהשלהוראהשום

הרוךשכלוראתהבפניו"הביטהאחרובמקום
הקשוחההחשדניתוהחמדנותמהם,נמוגווהאהבה

"יהודיועוו: ,) 184<עמ'תחתיהם"באההיהודישל
הבריות"לדעתוכזבןחמדן 1חשדןטבעומעצםהוא
בניעלשטנהובראומרכןכמואכסון ,) 160<עמ'

דמותששוםבעודהמגונות,מידותיהםכלעלעמו'
עללהודותעמה.בבניסרהמדברתאינהצ'כית
החכם,אכסוןשלומותואתסבלתילאבכללהאמת,
ברגעיוגםהנשים,כלידיעלהנאהבהנערץ'
ובשלאהבה,מילותבהבעתצייקנותובשלהרכים,

הבולמיםעקרונותיועלבשמירההקשוחהקפדנותו
הפילושמיותנשמעתכךאנושית.ספונטניותכל

בתהומותיה.כשנוברים

הקורא,טעות!)<טעות!"יודע"כולוהספרלאורך
המתחויסודות 1יתממשולאהמובטחיםהאירוסיןכי
סופית,בהםשיחבלזהיהיהמיבאחת,כפולים:הם

שטר-המכראתששתלהמזימה,בעלמיהווכנגד:
והתפניותהנבליםהספקות,נינה.שלבחורה
בהרפתקאות.גםהרגשניהסיפוראתאפואמתבלים
חומריםגםבאגביימצאונינהשלתלאותיהבתיאורי

לזמננו'האופנתייםהמגדרללימודירלוונטייים
גליומעלהנערהתיתלהאותה,ינטוששאםכיוון

לתמוךיכולגבררקכיהוולטבה,נהרשלהסוחפים
האופציותחסו.אישאובעלאואברקכלכלית,בה

משרתת,בתפקידהןלפרנסתההאפשריותהיחידות

מקצועותשוםלהןאיןביצאנות.מזה,חמוראו
מהתלותקשההכלכליתהתלותבהם.להשתכר
דעתושייתןידידללאבעולם,"לדבההרגשית,

נערהשתוכלזכר>(ז"אאחואנושייצוראועליה,
למחסהלהגנה,להשידאגעליולסמוךשכמותה
אנחנו.ואיפההןאיפה ,) 162<עמ'לחם"לפתואפילו

האסוריםהנישואיםאתלבטלשנועדההמזימהסוד
אותםמתיריםכברהפרגאיהמשפטחוקיכיאף •

הדואגתהמשפחהבניהסיום.לקראתמתגלה .
לאלעולםהיהודיכיביוועםיקדשפחלהטומנים
אחרים,לרמותשלו("היכולתההונאהעללהימחל
הם ,) 145עמ'מרומה"להיותלאפניםבשוםאך

תאבולבלחייה,למעןולאנפשהלמעןעושים
הנוצרייםהכבליםובבא.בזההנוצריתהנפש

הדתשלמאלוערוךלאיןעבותיםמתארשטרולופ
האחרת,לקבוצהבהשתייכותנו 1ואנוהיהודית,

 1היהודישלהדתחישוקיבמציאותכייודעים

יותר.חזקים 1הישרדותועלהמגוננים



אפילולועז.עםבןבידינתחברהספרכיניכר
היהלאשהמחברבביטוייםהאקראיתהנחירהנעצם
כאומרהשיב",והיהודיאמרה"נינהלהם.מודע
אתמייצגתהפרטינשמההיא .והאחרהחריגהוא

מופיעהדופןיוצאהואואילוהנורמטיבית,הקבוצה
כך.יתנסחלאיהודיסופרחריגותו.בכינוי
"יודע"הקוראכישאמרתיולמרותהפלאלמרבה

בסיוםהמחברמפתיערע,נכייסתיימושהדברים

היהודישלמעורבותואלמלאועושר"."אושרשל
מסימניאחדלעודנחשבתהחתימהחיתהבעלילה,

מעברהתאהבות,חוקיו:כלעלהקלוקלהרומן
בסיוםשאני. •טרולופלגניאךאנו.וחפימשוכות
צועדהעולםכיהאופטימית,הבשורהמןיששנחר
ההיסטוריתהדתיתהאינהאתשימוססעתידלעבר

נחתתרווהזושאופטימיותלומרקשההמאוסה.
נהיותישכון",לדבד"עםבבחינתהיהודיהעםאת

שללהכחדתותורמתזוהומניסטיתאופטימיות
ישראלעםשלולזנותושחרףעובדהישראל.

מהבטחתכחלקנתנ"ךחיוני<ביטוי"המשריץ"
הממעטתהנוצריתהחברהנקרבלעמו>הקנ"ה

נישואיבעקבותוהולךפוחתמספרםלהוליד'
טרולופ.ידיעלהמיוחליםהתערובת

וזוהמסחרייםוכישוריועושרועםזהונינה,אנסוך

פראגאתיטשוהטוטאלית,הנשיתכניעותהעם
המשפטים"שנהשברגמניהלפרנקפורטויעקרו

ומתפוגגיםהולכיםהיהודיםלגניהקדומים
נוצרים,עםיהודיםוכןיהודיםעםיושביםושנוצרים

בואהעד .) 132<עמ'איתם"ושותיםאיתםסועדים

אתשהנעירההמזוויעהההיסטוריתהאירוניהשל
בחזון.תאמיןלךלרגליהם.מתחתפרנקפורטאדמת
לעשות:יכולהההיסטוריהשרקאירונית,זוועהועוד

פראגאתלהפוךהרגמניםנחרוההשמדהבתכנון
כנסיותיה,יינטרובההנכחדת,היהדותלשמורת

"הישןשהואהגדול'הכנסתביתבהשעמדשוםעל
פולחנהכליייאצרוובהאירופה",שלהכנסתנכתי
שיימחהלאחרהנתעבהעםאתלהנציחמנתעל

לשמרייעדושהרגמניםמוזיאונית,הנצחהכליל.
חי'יהודייראושלאהנאיםלדורותלהראותכדי

 •המעוות.הלאוםבנינראוכיצד
אורייןיהודית

ושירתםהדבריםסיפור

הקיבוץהוצאתהבראה,בר-יוסף:חמוטל
עמ' 80 , 2004המאוחד

אולינר-יוסף.חמוטלשלהשמינישיריהספרזה
ו"נריא"פרוזאישםלשאתספריכולשנושלבזה

מעשההיאהשיריםכתיבתעצםאולי"הרנאה".כמו
וכל 1ואההההואואיןזה/איןרקלי"ישההבראה,

אכןהםהספרמשיריכמה .) 7<עמ'עלי"אבןאחד
 : 28נעמ'השירלמשלכמודינוריים,"פרוזאיים",

חצאיאותי;האכלתאיךלזכור'מצליחאתה"אם
מעברהמסתייםארוך'שירמפיך'"דובדבנים,

את"לספר"בקשהובושורות,שתיבןבניתלדף,

זה,עלליתספר"אזהשכחה:נגדכמרפאהדברים,
האחרון".נזמןדרביםלשכוחנוטהאניכיבבקשה,/

היסטוריהב'קצתגםנעשההדבריםסיפור

שירשורותשמונים ,) 41 • 38<עמ'משפחתית'

אתפרנסהדבורהב"סבתישתחילתןרחבות,
נשירוסופונוצות",ומריטתסבוןבבישולהמשפחה

כשהיינואומרת/אמיחיתההכול''"'יש , 8מס'
ריבה."נעליים,משחתחרדל,יש!אםשואלים

 1וכדיןכדתסונטיםשלושהאושנייםגםנספריש

אבודיםודודים"סבתותנהםוקלות,חןמלאי
שלך''ניםקלילסונטוגם ,) 60עמ'מתנשקים"

ברביעי><וגםהשניבביתשורהלושחסרה ) 33<עמ'
"היםזאתובכלכהלכה,בחוזותשורותיוכלולא

ומעניין,יפהסונטנערה",כמואותךלחנקחולם
 .שבופואטיקההליצנציהעל
השורות,ביןמבצבצותמסורתשלנגיעותגם

"ראשךו ) 20<עמ'רקומים"תפילין"תיקי 1למשל
ואףנרכףת; ,) 34<עמ'אתרוג"כמומונחהרך

השורותבשתיאדם",השדהעץ"לאבהתרסה:
'פזמון'השירבתישניאתהפותחותהראשונות

זך.לנתןהמוקדש
ועםהיםעםנר-יוסףמזדהההעבריתהשפהדרך

 : 76נעמ'והארציהארוךנשיר 1למשל 1הארץהרי

שלנו/הגשםהמוןירדשלנו;הכנרתמפלס"עלה
עברית".היאאמוששפתגשם

ליריות,כךהכלהקצרות,בשורותמסתייםוהספר
חמרו"פעםלדממה:לבסוףהצעקההופכתבהן
 1הוריקופניהם 1גלי

וצעקוהכועצמםואתבחוףהכו

שהפסיקו".עד

והנעדרהמיוחל

להיותצריכההייתיזכריה:תמר
הישראליהספריםארוןהוצאתמאושרת,

עמ' 104 , 2004

הקודםספרהזכריה.תמרשלהשנישיריהספרזה
כרמלבהוצאתאורראהשמשאורמלאהשאר
המצניע"השאר",לביטויבדומהשנים.תשעלפני
הביטויגם 1הראשוןספרנשם 1חלקימהדרבעל

זה,במקרה 1חלקילמשהומתייחסצריכה""הייתי

ונעדר.מיוחללמשהואולי
היער;קרןוהצ'לו"הכינורהפותח:בשיר 1למשל
החרישי;הרחש ...הויולה;הקלרניטהאבוב

לאותגעגועמלא •••הפסנתר;מפציעשמתוכו

על 1החרישיעלהתעכבותשוב,לשפה":למשפט
המיוחל.
נכתבוהלאה",ממנינודדיםהנפלאים"החיים
אחריוהנאוהשיר 1נספרהשניבשירהשנייהבשורה

ותמיםחףבתי!שלהקטן"גופהאלמתייחס'אהבה'
המלאזהאולי 1העצמיאתהמשקףזהאוליכראי",

שמש.אור

הםשיריםשלושה-ארבעהרק 1הספרשירי 48נין
גופךכאבעליך;רוכנת"כשאניממש:אהבהשירי
אליך"ממניעצמי;אשיראולי ..פתאוםמוחש
"מלא"אתה" ,) 77<עמ'ואתה''אניבשיר .) 55<עמ'
הבא:ובשירמשלי".אחרבאופןנושםוענוג/יופי
אותההיאאלי;ודרכךאליךדרכישעובר"מה

ספקותויוצרתאחדספקהמבטלתאדירה;תנועה
הרבהבזהירותבזוזהלגעתלנוגורמת ••רבים

חלפו/שנים"עשריםיומה:בתאהבהזואיןיבותר".
מנוחה/לנוחיתהלא •.חיבקנוולאחובקנולא ••

המשתוקקים"בארבינושתתמוךמוצקה;קרקעעל
 .) 81<עמ'

 (ן:

~ 
~ 

1 ~ ~ 

• 

"עליממש:שללאהבההשתוקקותמביעהספר
יש .) 77<עמ'אליך"לחזורכדינסתרקפיץלמתוח

זאתועם'אהבה',במפורשששמםשיריםשניגם

האהבהכקריאתאוליאובדה;כציפורשורק"האוויר
גםמתבטאתהשתוקקותאותהלאמי";אבישקרא

הידנמתחת/התקווה"בשקיעההשירבשורת

 1שהייתי"הילדהאו ,) 97<עמ'שובתת"המכוונת

 • ) 99<עמ'אוויר"שלרבשפעצל;חיתה

אךהישראלי",הספרים"ארוןבהוצאתיצאהספר
הכרכום,"בוהקישנובמובהק.ישראלימשהונואין

זעיריםרימוניםאו ,הסרפד"צריבתהרקפת/עונג

רודמתשיר"ציפוראףואוליהבית,בגןהעולים
היא ) 69<עמ'בנוצותיה"סתיורוחענף;עלעתה

רגששלספרזהונעצםאךישראלית,נפשציפור
שחיתה"הנשמהשירתמאו.דליריתושירתוטהור

בציורעטיפתולוויפהמאושרת":להיותצריכה
האנגליהציירמאתטרפלרגכיכרשלהאפור-שחור

לידיהקוראאתלהניאמצליחההמשוררת .וויסלר
הואאםגם 1והנעדרהמיוחלהנעתעםהזדהות
 • .לושישבמהמאושר

שתלשמואל
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הבחורפשוטכמהעד

הפשוט

אבימגרמנית: , 1979קראכט:כריסטיאן

אחרתפרוזהעובדעםהוצאתנקל'גרפי
עמ' 186 , 2004

שראהקראכט,כריסטיאןשלהשניספרוהוא 1979
וספרו ,נשוויץ-1966בנולדקראכט .-2001באור

שני .-1995בהתפרסם Faserlandהראשון
הסופריםבשורתמרכזימקוםלוהנקוכאחדהספרים
ובצדק ,עוררהספרהגרמנית.בשפההצעירים

עוסקהואלאור.צאתועםרבותתגובותלדעתי,
המתחהאחד:בהיסטוריה:מרכזייםנושאיםבשני

ההיסטוריים,התנאיםלביןהיחידחירותבין
בחינתהשני:אותו;הכופיםוהמדינייםהחרבתיים

 •השאלההצגתאגבפשוט,צעירבחורשלדיוקנו
הפשוט?הצעירהואפשוטכמהעד

חברועםלאיראןנקלעהספרשלהמספרהגיבור
ב·האיסלאמיתהמהפכהבימי 1כריסטופרלחיים
 ,טהרןברחובותוהפגנותמחסומיםטנקים, • 1979
ההומוסקסואליםזוגאתמענייניםאינםאלהכל

למסיבהנקלעיםוהם ,באיראןהמתייריםהצעירים
מערביבטעםמעוצבתבווילהוסמיםאלכוהולשל

הקורותובעקבותחולה,כריסטופרטהרן.בצפון
והגיבורמזוהםחוליםבביתמתהואבמסיבה,אותו

לרמותעדמרחיקהוא .בגפובמסעממשיךהמספר
הקדושההראתלהקיףבמטרהטיבטשלהכפוריות
דרכואתמצאשהואכשנדמהדביוקאךקילאש.
סיניםחייליםידיעלנעצרהואבחיים,החדשה
העממית.סיןשלמחדש""החינוךמחנותאלונלקח
חייביןהמתחאתבוחןקראכטהספרשלזוברמה
ובמישורנולד;שאליהםההיסטורייםלתנאיםהיחיד

דבר.מחדשאיננוהספרזה

בנושאהואקראכטשלמרכזיהיותרעניינואבל
הפשוט.הצעירפשוטכמהעד •הספרשלהשני

לאמעצב-פניםהואהספרשלהמספרהגיבור
למותגיםרוקלמוסיקתהמכורמבוקש,ולאמשכיל

נראהליכביכול.מענייןלאעלוב,גיוברולאופנות,
במובןפשטותרבהבמידההיאהגיוברשלשפשטותו

 ,רבפלוגוססאבשלפשוטלבבשנמצאכמו ,הנוצרי
 ,-1979ב"נוצרי"סופרדווקאאיננוקראכסלמשל.

ה"פשסות"ההומניסטיתהראייהמזוויתגםאבל
זושאלהכאדם.המוסרילטיבותורמתהגיבורשל

עניינוהןבספרלההניתנותהמתחלפותוהתשובות
המרכזי.

הספרשלהמספרהגיבורעיקריותבחינותמשלוש
לאהבהמסוגלהואראשית,אנסי-גיבור:סתםאיננו

כריסטופרלאדריכלותהמומחהוחברוהואאמיתית.
זה,עםזהשכבולאמזמןרבות.שניםזוגבניהם

ובכללזה,זהלומראולחדשמהלהםאיןמזמן
לנתק.יכולהמוותשרקקשרבמיןקשוריםהםזאת
המתאריםומרגשיםדקיםקטעיםכמהבספריש

לגיבורלויששנית,שביניהם.האיתןהקשראת
אחרבעיניותרתמידוהואאסתטית,לשלמותחוש
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אללטיבטלמסעיוצאהואשלישית,"המושלם",
אינםהמסעשלהאדיריםוקשייוהקדוש,ההר

מיעדו.לסגתלוגורמיםואינםאותומרתיעים
וגםגיבוראנסיגםאפואהואהספרשלהגיבור
העינוייםלאחר 1הספרבסיום ,וכךממש.שלגיבור

עינוייםמחדש",ל"חינוךבמחנהעליושעוברים
עלמעידהואאנוש,צלםלשלולביכולתםשיש
לא"מעולם •כיהספרשלהאחרוןבמשפטעצמו

כברהדבר.בעינינויקלואלאדם".בשראכלתי
בררנושאלת •מון ryאלכסנדרשלבספרוראינו

העשרים,במאהיוגוסלבי.הבמלחמותהעוסק
זה,אתזהוגםאדםבשרהאוכליםצעיריםגיבורים

בגדרעודאיננהאדםבשרמאכילתשההימנעותכך
 •מאליוהמובן

מומלץ.מעניין.בספרמענייןגיוברכן,אםלסיכום,

• 
שקלובסקירחל
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שיו? 1מחהפ;רצתהש;בבהשלות;את

 TT -•.••: •• T- ד:- •:

 ?וי~~~~ת?סע,~ירת 1 ניכ:7~~~ל 1א~יר
~~ליו. ;מ~ן;~ת ו~.~ס~~ןט;ם :יו:ז~~~~

שלנשמהישלמודלבמילים.לציירמנסה ) 1968במלטה,<נולדרגימהאדריאן
האמןביןקרבדולתארמצליחרגימההמסרגת.אתלשבוררוצהוהואפיגמליון
צבעיובכוחמחדשעצמוהמולידהמודללביןמכחולובכוחעולםלברואהמנסה

הטבעיים.
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תתעקשמתיעד

הוצאת ,באשבוכותאותיותברזילי:יעקב
עמ' 64 , 2004ירושליםכרמל

מדבריםברזילייעקבשלהחדשבספרוהשירים
מפיהםוגםואבות,אמהותשלמפיהןם,יילדמפי
במיןמלווים ,ועודכיניםדחלילים,פרא,סוסישל

עלכועסיםידובנה;"תושביצורם:אירוניחיוך
עללשרוףלפליטה;יהודיהותירושלאהרוצחים;

('כברואחת"העשריםהמאהשלהשנאה;מוקד
 ,) 55עמ'לשנוא',יהודיםנשארולא

עלאנושיותבמיליםמדבריםברזילישלוישיר
ניגודאדם,בניבידישנעשוחייתייםמעשים

האנושיותהמיליםהטרגית.החוויהאתהמעצים
ומתעצםהולךהשיראךהמתח,אתלהורידאמורות
והכואבים.הקשיםבתיאוריוהקוראפניעלוטופח
סבוןלי;ייכנסשלאבבקשה;תשגיחי /'"אמא,

והאםהרחצה./לפניהילדה;ביקשהלעיניים'/
הספיקהעודאותך'/אוהבת'אניתישק;לפניה
('בביתהשמימה"עלוהצקלון;ובמהירותלומר;
המשוררכלואה''כציפורבשיר ,) 20עמ'מרחץ',

השנים,עםהבין.לאאושהביןאז,שהיההילדהוא

לבקע,ב

l'fl/j נJ;:> 1 גejp p1 

כתיבתבעצםחשבוןובא ,מטענואתפורקהוא

אלבעיקרהמופנהמאשים''אנישהםהשירים,
אלוהים.
אמה;עלנשיקות;הרעיפההבתלכבשנים;"דברך
אתביקשהבאלוהים;סוגהשדרכוכמיוהיא,/
וזעקה:;על;אלבתהאתהרימה;לפתעחסותו;

בתיאתקחמאוחר!/לאעודאותהקחאותה!קח
צורך;איןחיקך,'/אלאותהאמץיחידתי,/
בפתחלכן;מחכההרי'אנידרך'/בקיצורי
 .) 18עמ'לכבשנים',('בדרךהארובה"

יוצרוממנוהאדם,שלהעולמותאחדהואהזיכרון

אינובלעדיהשהריהשירית,העשייהאתהמשורר
ששתקאבי;שלשתיקותיוכלאת"אספתייכול.

ספר.והוצאתיבמחיצתוחיי;שנותעשרהבאחתלי
כוללעמודים,/ 96פניעלנפרשותשתיקותיו /

;-. 
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להשמיע.מהביישותמיד
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איזקסוןח.מירון

אדםימי

 ;פ;ס~ליו 'tקר~ים~ןם י~;
למףת;כ;?ים~ם ;ד:?~דק
 ם~;ת~כ.;ח,רהףא

~~מ;נכיו. י~י~~ח.ן~זפ;~א~י~ת

:~יו~תל }tש;
הלאהעזפ;ישארמהםמי
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ואחדאחדלכלףמ;דיע
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החדשים.שמ;תיהםנזהיףמה
 . ד-:- ·: .. : : .-

 ;פ;ס~ליו 'tקר~ים~ןם י~;
ךית; q ~~תיו ~ז,~~?קרא

ס;ד;אתמניחיםהאחתכ.רכ;על
 •: . ·---ד :·-

.זרינ;ק. p:ל;~~ז:יי~ה ה~~~מף~ךכ;

 ,) 49עמ'חדש',('ספרפיסוק"סימני

מקצוע,משפחה,בעלהואבינינו.חיברזילייעקב
שיריואתספרים.שמונהומאחוריוחברים,

בבתימלמדיםלהונרגית,היתרביןהמתורגמים,
אותלוהעניקהאשר ,מוצאוארץבהונרגיה,ספר

הולחנומשיריורביםהספרותית.פעילותועלהוקרה
בקונצרטיםהבמהמעלומוקראיםמושמעיםוהם

,אחותורונןיהודיתיבדימאוירהספרובחו"ל.בארץ
רוט.משהובידי ,המשוררשל

לנכדתוהסבא,המשוררביןשיחהדובמיוחדמרגש
הספר:בפתח ,נופר

הבכורה./נכדתישאלה ,תתעקש?מתיעד'"סבא
נשארולא'כברלה./עניתי •הבאר'תיבש'עד

 ,דבראיןבכולן.'/השתמשתסבא, ,במילוןמילים
כולם,אתהזכרת'כברחדשות./נמציאחמודה,

הזכרתילאעודנכדתי,לאאח.ד'/אףשכחתלא
שלאילדיורוחלה,שיכולה,/ומוישלה,הושלהאת

'אבוא ?'!ךכאחר'ומהלעולם,'/ייוולדוולאנולדו
מאשים!אנילשמש;אומרהשמים.צבאעםחשבון

לפלנטה;עברשלאלירחההיא,בעתשזרחהעל
ששטףלגשםמבושה,נשרפושלאלכוכביםאחרת,
בארבעאפרםאתשפיזרהלרוחמצפונם,את/

נופר,'אתסבא?'/יספר,מי'ואחריךתבל.'/כנפות
וכל 1תומרדודךובן ,דניאלואחיך ,ירדןואחותך

מתי'עדהזה.'/הסיפוראתיספרוישראלילדי
שלובסיומוהאסם',"שוביתמלא'עדסבא?'/
מתי"עדמשיב:הואמתי?''עדבשיר ,הספר

יקוםבהם;שהאחרוןעדבזכרם?/נתבוסס

 •לתחייה".
כהןברוריה

~ 
~ 
~ 

~1 ~ 
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האדםנפשאתלהצילהיכולת
ריבניצקיאבי
שוורצשטיין-בסרטלימגרמנית:

החייאהוניסיונותשרירותקליין:הלל
 , 20מוסףהפסיכואנליזה,שלהשבהספר

בזלמן'וקולביומןכריסטוףערכו:
הולצבוג,גינתופרומן'פריזריךהוצאת

 2003שטוטגרט

Hillel Klein: Uberleben und 
Wiederbelebung, Versuche der 
Jahrbuch der Psychoanalyse, 
Beiheft 20, Hrsg. Christoph 
Biermann und Carl Nedelmann, 
Friedrich Fromann Verlag 
Gtinther Holzboog, Stuttgart 2003 

D הודותלאוריצאקלייןהללשלפרו
וקולביומןכריסטוףשללמאמציהם

ומאודאישימאודספרזהו •גולמן

להשתמשקלייןמצליחבואשרפסיכואנליטי'
באופןשנחווהמהביןובדיאלקטיקהבמתח
אותםולרתוםהמעורבת,ההתבוננותלביןאישי

חדש.ידעליצירתותיאורטיתקונצפטואלית
שלמבטמנקודתנכתבקלייןשלמחקרו

הואשואה.ניצולבעצמוישראלי'אנליטיקאי
הפרוידיאניתהמסורתמיטבלפי-מהססאינו

מעברודוגמאותובאומץבפתיחותלהעלות-

תוךהמדעי'למחקרובהןלהשתמשהאישי'
בשירותהאישיאתלהעמידתמידיניסיון

המטרה.

הללשלודיונוהאדםעומדיםהענייןבמוקד
להרוסהנאציםהצליחוהאם-בשאלהקליין

האנושייםרגשותיהםאתנפשם,אתלחלוטין

קורבנותיהם.שלהעצמיתההערכהואת

לכלובצדק.מאוד'מורכבתקלייןשלתשובתו
קלייןמראההעמודים, 300בןהספרשלאורכו

היחיד'שלפוסקתבלתיבהתמודדותשמדובר
רקשנקטעתהתמודדותהשחרור;לאחרגם

אצלגםממשיכהקרובותולעתיםמוות,ידיעל

במצבלשרורכרי

והמטורףהטרוריסטי

מרח-עמכולחי

מוחלטת,אינטגרציה

באופןזקוקהיחידחיה

גיחלאיריאולוקיומי

קלייןשלכתיבתוזו'מבחינהבנות.הקורילדי
 .שלוהאישיתאנושיותולהצלתהכרחיתחיתה

"כתבתיגולמן:לקולאמרמותולפניקצרזמן
הםהאלההעמודים-700ועמודים, 700בערך
וחוזרשנהעשריםזהכותבשאנימהעבודהחלק

לחזורכדיאותהמשמידאניהרף.ללאומשמיד
<עמ'החיים"דברשללאמיתוהםואלהלחיים,

291 (. 

לדרך'ושותףעמיתשלבהקדמהמתחילהספר
משוםזאתואר'באיהודהההיסטוריון

הכרהמתוךשרקחיתה,קלייןשלשהשקפתו
ההקשריםשלפוסקתבלתיואנליזה

והבנתהעיבודמתאפשריםההיסטוריים,

שלהנפשיותההשלכות

גם .היחידעלהשואה

מסקנותכמוזו'מסקנה

לדעתיהיאבספר'אחרות
כלליאופיבעלתהצעה

הפסיכואנליטית.לעבודה

הספרשלהעיקריהחלק
פרקיםבארבעהערוך

מציגהראשוןמרכזיים.

ההישרדותואתהחייםאת

השואהטרוםבתקופת

התרחשותה,כדיותוך

אתמעלההשניהחלק
לאחרהשונותבחברותהניצוליםגורל

המצומצםלמרחבמתייחסהשלישיהמלחמה,

בטיפולדן'והרביעימשפחתובחיקהניצולשל
יצוליםחבשלליטי-אבהפסיכותרפי

קליין'שלהאפילוגלאחרומשפחותיהם.
חברו'שלדבראחריתהספראתחותמת

הואשבהבזלמן'קולהגרמניהאנליטיקאי
עםהאישיותלפגישותיוהיתר'ביןמתייחס,

קליין.
אתקלייןמתארהספרשלהראשוןבחלקו

והנפשיים-החברתיים-היסטורייםהתנאים

העולםמלחמתערבהיהודיםשלסובייקטיביים

~ 
~ c::::::: 

~1 ~ 

טובלהביןבניסיוןבפולין'בעיקרהשנייה,
המתקרב.לאסוןיחסםאתיותר
גיההאידיאולואתהכירושהםייתכןאיך

אתהסיקולאזאתובכלאותה,קראוהנאצית,

מיאנואבלהעובדות,אתידעוהם ?המסקנות
לנוכחותעדיםשהיולאחרגםבהןלהאמין

נתבעהש"ההשמדהחיתההאירוניההגרמנית.

ושלהיינההיינריךשלבשפתושאהבנו'בשפה
הנערץהחופשסופרשלטל'וילהלםשלסופרו
יהודילסופרויותריותרבעבורנושהפךשילד'

 .) 38<עמ'לאומי"

שינויאתלקבלהיכולתלחוסרנוספתסיבה
שהדיכויבעובדה,קלייןרואההמציאות,פני

אתביטלהנאצי
מציבהואכךהסיבתיות.

אתגרמניחיילבפני
מהיהאבסורדית,השאלה

 .יהודישנולדאשמתו
שלהרצחניתהשנאה

הנאציתגיההאידיאולו

כברכאשרגםניצחה

למטרותיהבניגודעמדה
המעשיות.

עללשמורהרצון

הקבוצהסולידריות
דומיננטיהיהוהמשפחה

אתלהצילרביםהתנגדוולכןתקופה,באותה
והקהילההמשפחהבניאתולהותירנפשם

הצלתנוראה,בחירהבפניעמדהיחידמאחור.

מאידך'למוותמשפחתווהפקרתמחד'חייו
להישארמהפחדגםהושפעהזושבחירהוכמובן
באסון.בודד

הצביוןאתלשמרניסוכיצדמתארקליין
הפכהשהקהילהלמרותבגטו'הקהילתי
מסורותשבהלכאורה",ל"קהילהבהדרגה
הלכוהסיבתיתהאנושיתוההתנהגותהחשיבה
מתוקפן.ואיבדו

והתחושהאי-המציאותאי-הממשות,תחושות

11 
 2005מאי



 =:. ~ו~

ן~
~ 

יצירותשלמחדשבחינה
מזרחיות

מסורתועדה:יחידכסודהלוי:יוסף
שלהעבריתכספרותוכשורההתחדשות

אילןבראוניברסיטתהוצאתהמזרח,כני
עמ' 132 , 2003

כפרופסורכיהןהלוייוסףהלוי?יוסףהיהמי
שנפטרעדואילןברבאוניברסיטתעבריתלספרות

לאשלפנינוהספראתממחלה.-אחדותשניםלפני

בידיערוךומותולאחריצאוהואלהשלים,זכה
מבואמסתשהוסיףואמויאלוז'ילחזןאפרים
הקריירהאתהחלהלוי .ופועלוהאישעלמחכימה

יצירתועלדוקטורעבודתבכותבושלוהמחקרית
עםמחודשתלעדנהעתההזוכהסביב,מרדכישל

עפרשלדרך-מספריושנייםשלחוזרתהדפסה
ספרוהמאוח.דהקיבוץבהוצאתהשדהוכעשב

כארץ"דורוכאפיקיו:הזרםעםהלוישלהראשון
 ) 1988 (טכיכמרדכישלכיצירתוהמדינה"ודור

מוקדששלפנינובספרמחקרו.פירותעלהסתמך
סביב,שלהקסומההילדיםלשירתהאחרוןהמאמר
שלונסקי.ידיעללחלוטיןנדחתהבזמנואשר

שלמעמדוהיהאשכנזיתבהגמוניהתימניכסופר
הואמורכב.העבריתהספרותשלהכוחבשדהסביב
להבחינוכדימבית",התימניםשל"מספרםכונה
הםספריוכיסביבאמרעיתונאיבראיוןמהזז.

ישראליםטיפוסיםעלכותבאני-להזז"כתשובה
העבריתשבמושבההתימניתהעדהבנינורמליים,

בכוכיהנמקיםבגנים''היושבתלטיפוסיבניגוד
בספרושנדונההזז-סביב,סוגייתהאפלה",ירושלים

ביןהיחסיםשאלתעניינים.מספרמעלההלוי'של
לסופרמדוכאת,קבוצהעלהכותבמוערךסופר
זו'לקבוצהאינהרנטיתהשייךבשדה","חדש
ההגמוניההייצוג.סוגייתאתבחריפותחושפת

כדיהאחרת","הדעהלייצוגל"אסימונים"זקוקה
השימושאולםרענן.דםבעורקיהולהזריםלהתחדש

עלהמורעלמאורולהקריןעלולהאינסטרומנטלי
נקודתתאנה.כעלההמתפקדהשסוע,הסובייקט

מתערערת,העולם""נבנהממנההיציבההמבט
ואםזמנית,בוו"בחוץ""בפנים"להיותהופךמבטו

כמשמעו.פשוטוגב",לו"אין-סלנגיבטוילהאניש
באקדמיהנדירהתופעהבבחינתהיהעצמוהלוי

אזמזרחיםפרופסוריםאחוז(שלושההישראלית
הלוישללדמותואנלוגיתסביבשלודמותווהיום>
כאופןהלויבעבורתפקדסביבבענייןמחקרועצמו.

דמותהשביבספרובמראה.דמותועלהתבוננות
העבריתכספרותמתימןהיהודיעצמי:ודיוקן

שיצאהאחרוןוספרוהיריעה,אתהלויפרש ) 1995 (
שושנהשלובסיפוריהדבמותהעסקבחייולאור
שרשנהשליצירתהעלהחדשה:המזרח(כתשבבו

לארבעהמחולקשלפנינוהספר ,) 1996שבבר'
ראשונים"יוצריםלשירה",פיוט"ביןשערים:
העתיד",פניו"אלקליטה","חבליהווי",בכבלי
המאמרהיתרביןמצוילשירה"פיוט"ביןבשער
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מודרניושירקינותשתי-תרעדלארץ"המביט
תש"ך".בשנתבאגאדיראדמהרעשבעקבות

 1903- (בוזגלודודהרבשחירבבקינהעוסקהמאמר

קינה ,האחרוןבדורמרוקופייטניגדול ,) 1965
 ,ביטוןארזשלובשיר ,זעפרנימרדכיהרבשכתב
נהרגואדמה.רעידתאותהבעקבותהואאףשנכתב

מןשלישיםשניכוללאיש,אלףעשרשנייםאז
נפש.מאותושלושכאלפיים-היהודיתהקהילה

פותחותבוזגלושלבקינתוהשלישיהביתאת
אחינובתוכה;ערבים"עלהבאות:השורות

יושביה;אוכלתארץלועה;אתופערהתושביה;/
רגביה;/,""תוךמשכהבה;גרונוצריםוגם /

הוראתואתלשנותחששלאבוזגלוכימצייןהלוי
ערבים"עלבבל:בגלותהמדרבהפסוקשלהמקורית
ולייחסא>קל"ז(תהיליםכנורותינו"תלינובתוכה
שנספותושביה","אחינולערביםזהבהקשראותו
מהלחמותבנויההקינההגדול.ברעשהםאף

 ,באלואלוושזירתםפסוקיםחלקישלמבריקות
השורה .בהקשרוופסוקפסוקכלמצייןויוהל

רחמים;מלא"אלהיאהאחרוןהביתשלהפותחת
להם"היההחותמת:והשורהאליהם"פניםהאר

"חומההפסוקיםפיעלרוממה",ימנךכילחומה;
רוממה"השםו"ימיןטז>כהא(שמואלעלינו"היו

טז>.קיח<תהילים
ארזמתמירהגדול'המודרניסטילמהלךבהתאם
והשורהלאמא,מאלוהיםהקינהנמעןאתביטון

"הויהיא ,אותוחותמתגםאשרבשירו'החוזרת

מוצגביטוןאצלהמחולןהקינהמודוסאמא",אמא
הרוחניתביצירהלקיטועוכסמלכאותהלויאצל
"ביןבמילים:מאמרואתמסכםוהואהמזרחים,של

פעורהביסדןשללזוובוזגלוזעפרנישלקינותיהם
הרוחניתהיצירהברצףהשרבעלמעידהוהיאתהום,
אולםהאחרונים",בדורותהמזרחארצותיהודישל

ההמשכיות-לעיןניכרתזהבמקרהדווקאלדעתי
לדור'מדורהיצירתיתהאנרגיהשעורבתתוך-שינוי

גדתבסדדווקאלעיןמזדקריםהשבריםואילו
אחרות.תרבותיותובספרויותאחרותספרותיות

ראשונים"יוצריםבשםהוכתרבספרהשניהפרק

שמייצחקשלביצירתםעוסקוהואההורי",בכבלי
מחודשתלהתעניינותהםאףהזוכיםבורלא,ויהודה
ועץ"הדתהמאמרגםמצויזהבפרק •אלובימים

בורוכוףמשיחבןמשהשללספרוהמתייחסהדעת",

פרשתאתהמספררומןכה,וקרץאהבה--1950מ

אשר'עשיריםלבתוענייתוםתורהבןביןהיחסים
המתחונפגעה",להשכלה"הציצה ,הלוישלכלשונו
וריאציההואהלוישלמאמרואתהמטעיןהמרכזי
הנראהכפישרויהיהבוהיצירתיהמתחעלמחקרית

איאתהמעוררהאתר .עצמובורוכוףמשיחבןגם

היצירהסוגמהוהז'אנרי:הסיווגענייןהואהנחת

עלינוביקורתייםכליםבאילו-ומכאןשלפנינו?
שעלינוההתייחסותמסגרתמהיאותה?לשפוט
את ?לצייתעליהקודיםלאילועליה?להחיל

לראותניתןבורוכוףשלבעמדתוהאמביוולנטיות
אותוהמגדירההרומן'שלהמשנהבכותרתכבר

בירושלים".הספרדיםמחייפולקלוריכ"רומן
יפה""ספרותכאללרומןהתייחסותביןההיטלטלות

 ,הלוישלמאמרואתאףמאפיינת"פולקלור"כאו
אתלאתרניתןשלו'האמביוולנטיהמללובסבך
תשעהאשרבחיבורשמדובר"אףהחשובה:השורה

במנהגיםוגדושיםטעוניםמפרקיועשראחדמתוך

פולקלוריסטי'לילקוטהיווכמוחייםובאורחות
מנסהכךדבר'.'לכלספרותיתיצירהלפנינוהרי

הניתוחכלישלהחלתםאתלהצדיקהלוי
נחשבאשרטקסט ,שלפניוהטקסטעלהספרותיים

בספרהפולקלורי",ל"רומןמחברוידיעלאף
תרבותיתרבמחשבהלקראת-אסוריםזיכרונות
פולקלוריסטי"לארגוןהנטייהעלשוחטאלהכותבת

ותולדותהיהדותבמחקרי 11המזרחיתהמציאותשל
שלהרדוקציהוהסוציולוגיה.האמנות ,ישראלעם

היאפולקלורשללמעמדרביםתרבותייםתוצרים
עתירותיצירותרבות.מדוכאותקבוצותשלנחלתן

שונותבארצותמקורייםתושביםשלמשמעות
,סרגושארגוונשיםעממית",כ"אומנותמקוטלגות

"אמניות",ולא"אומניות"שניםמאותנחשבוורקמו
מבעדלראותמנסיםהעכשווייםהמחשבהדגמי

שלעתיםמשימהוהמקטינות,המקטלגותלתוויות
עלעצמו'המביטפעםשלאמשוםכושלת,קרובות

שערותיושורשיעדמשוקעהטובות,כוונותיוכל
בפרקנחתםהספרלהיחלץ.מבקשהואממנובעולם
כפרותתרנגולעלמאמרובווקליטה",גלות"חבלי
ששימשקצרסיפורביןהמשווהעמיר'אלישל

ומאמרהסופית,במתכונתווהרומןלרומןבסיס
התלויים'בלדתזמיר'שלמהשללשירוהמתייחס
בבגדד:

מחקריוכפולה.תרומהבבחינתהואהלוישלספרו
אולםמזרחיות,יצירותמחדשמאיריםהספרותיים

להתבוננותמושאעצמוהספרמשמשבזמןבו
שני.מסדרמחקרית

הצעההחינוךמשרדמנכ"ליתהעלתהמכברלאזה
הנלמדיםהמזרחיםהיוצריםשלחלקםאתלהגדיל

הרבהצער'למרבהבספרות.הלימודיםבתוכנית
בישראלכיוםמשווקתהמזרחיותשלמימדיות
"פולקלור",-שהוזכרוכפימוסיקה ,כאוכלבעיקר
שהיאכפיוהמורכבת,העשירההמזרחיתהחוויה

הצצהלכדימצומצמתבספרות,פעםלאמופיעה
והקיצוציםהגזירותמולאלכינראהבלב.ד

לבקריםחדשותהחינוךמערכתעלהמתרגשים
 • •וחבל ,זוברוכהיוזמהנתמסמסה

עלוןקציעה
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בסבלולהשתתףהיכולת

וההזדהותהאחרשל

הלכוהאישיתהזהותביטולשלהסובייקטיבית
כולהוהמערכתהמסורתיהסדרוהחריפו'
תכופותהתגלתהכךבתוךבאטיות.התפרקו

עצמןלהתאיםהנשיםשלהמובהקתיכולתן
האוטונומיהמשברהערכים,משברהחללמצב.

להידרדרותהסכנהחיתהרבהה"אני",של
הערכיםמערכתניצבהשבפניווהאתגרמוסרית

גםעלוהזובמציאותגדול.היההמסורתית
הקונפליקטים

למשלכךהנוירוטיים,
ביןההתמודדותהתבטאה

האם-בשאלהאחים
שללחמהאתאגנוב
אחותי.

התפתחהקרובותלעתים
כלפישליליתזהות

היתר'ביןהאישי'המוצא

נעשההסיפוקאחרשהחיפושהיותהחיצוני'

 ) Freud, Dasפנימיים"נפשייםבתהליכים
, 439 . Unbehagn in der Kultur, S 
) 1930 • 

העוסקיםרביםספריםלאורשיצאולמרות
בעוצמתו;דופןויוצאנדירזהספרבתחום,

חיותבדוגמאותהמלוויםהתיאוריםבשלזאת

בנאמר'התומכותרבות

עםבבדבדהמובאות

המתמקדתיסודית,אנליזה

שואה,הטרוםבתקופת

בחייםבגטו'בבריחה,

ובחייהריכוז,במחנות
הכרחיותחיוהחלשעם

האנושיים.והערכיםהסמליותשלכוחםעל
הרבותלבעיותמתכחשאינושהמחברמובן

ומתארכיום,הידועותהקשותמהבעיותולחלק
כמהרקכאןלמנותרוצהאניבהרחבה.אותן
היומיום,בחייהטראומהעלהחזרהמהן:

ושוב,שובהעולההזרותתחושתהבושה,

היחידשלהתחושההעצמית,בזהותההפרעה
המרוסקתהפיזיתהזהותלחיות,זכותלושאין
באשרוהספקהאשה,אצלאוהגבראצל

המובילמישהו'ידיעלנאהבלהיותלאפשרות
אנושייםבסימניםמאודגדולהלתלות

אמוןרגשותולחושלשובכדיחיצוניים,
הראשונייםוהאמוןהערכיםכלשכןושייכות.

אנשיםאצלביותר.עמוקבאופןמעורערים

קרובותלעתיםניתןכילדים,השואהאתשעברו
המוסריתבהתפתחותמסיבייםבחסכיםלהבחין

הזולת.נפשלהבנתוביכולת

ההעברהאתגםלאחרים,בדומהמציין'קליין
הדרישהאתהילדים,אלוהפחדיםהבעיותשל

שאלהמשוםאליהם,שהופנתהמודעתהבלתי
אתלהשיבלמתים,תחליףלהוותצריכיםהיו

תהיהאצלםשתופיעבעיהכל .כנועלהאיזון

אלהבמקריםהיטלר.שללניצחונונוסףסימן
סימפטומיםמאותםתכופותהילדיםסובלים

במקוםקרובותלעתיםלהוריהם,סבלשגורמים

דרכםאתלמצואמאודמתקשיםוהםהוריהם,
להיותמבליהאישית

בהזדהותלגמרילכודים

עמם.

בבהירותמצביעקליין

שנכונוהבעיותעל
בהשתלבותםלניצולים

לאחרהשונות.בחברות

קיוושחווהסבלכל

זאתובמקוםלהתקבל'
גדולה,בחשדנותנתקלו
ובהתנגדות.בזרות

רעילאובייקט

האשמהתחושתבגללמהניצולפחדההחברה
עצמוהואכאילופחד'שעוררומשוםשלה

לפיהשואה,מהווהבכלל'רעיל.אובייקט
וזוומתועב,מאוססמלקליין'שלהשקפתו
בהלעסוקהחברהשללהימנעותההסיבה

ורגשית.אינטלקטואליתמבחינה

הניצוליםמתייחסיםשאליהבישראל'גם
נכונוהאמיתית","המולדתכאלבאידיאליזציה

וההקמההחלוציותבתקופתקשיים.לניצולים
 .מחוץמאוימתהישראליתהחברהחיתה

שלאבלםעםלהזדהותחששוזובמציאות
ל"חולשהכסמלהתוקפן'עםזוהוהםהניצולים.
את"שקיבלומביישים,כשרידיםהיהודית",

שלהאנושצלםלהצלת

היההיחידשבהםבמצבים

למשל.במחבוא,מהקבוצה,מבודד

שלכלשהיאשליהאפשרועדייןהגטוחומות
נטולתבאנונימיותשנעלמהונחמה,ביטחון
הריכוז.ובמחנותהתילגדרותומאחוריהזהות

היהוהמצבהמוחלט,הטרורהיההיחידהשליט

תמיכהנטולשהיהמיבעבורבמיוחדגרוע

עםהזדהולארבזמןשזהאלהכמומוסרית,
במובןמשותפת,שפהמצאולאאויהדותם,

 •גורללשותפיהםעםהמושג,שלהרחב
המוות.חיתההבידודשלהמעשיתהמשמעות

במציאותהסולידריותחשיבותאתמדגישקליין
את-מעורערתהבלתיהאמונהואתהאמורה,

הטרוריסטיבמצבלשרודכדיהערכים.מערכת
מוחלטת,מרה-אינטגרציהולהימנעוהמטורף

לאידיאולוגיה.קיומיבאופןזקוקהיחידהיה
עלומגנההאובייקטאתקושרתהאידיאולוגיה
לאסוןשנקלעמיכיעולהמכאןהאוטונומיה.

לעצמוליצורהספיקשלאהיותצעיר'בגיל
במיוח.דגבוהבסיכוןהיהיציבה,ערכיםמערכת

למציאותהילדותדמיונותהפכואלהבמקרים
לממשות.דמיוןביןלהבדיליכולתחיתהולא

וההזדהותהאחרשלבסבלולהשתתףהיכולת
האנושצלםלהצלתהכרחיותהיוהחלשעם

שללמצבהידרדרותלמנועוכדיהיחיד'של
האמצעיםבכלניסוהנאצים"מוזלמנים."*

לכן'האנושי.צלמםאתמקורבנותיהםליטול
איתם,להזדהותשלאהיהחשובלשרוד,כדי

קלייןאליהם.ביחסאשליותלפתחלאגםו

הדמיוןהתפתחותועלהיצירתיותעלמצביע
ומכנהההישרדות,שלהתווךמעמודיכאחד
הכוזבתבמציאותהאנושיות""מאגריאותן

אפשרוהןהריכוז.ומחנותהגטושלוהאכזרית
מהעולם"שחרור-פרוידאתמצטטהואוכאן-

מהניצולפחדההחברה

האשמהתחושתבגלל

שעורוומשוםשלח

עצמוהואכאילויפחו

היחידים.

שלוהשלישיהשניהחלקיםהיחיד
ספריםכמועוסקים,הספר

בתופעותאור'בינתייםשראואחריםרבים

ובניהניצוליםעלהשואהמהשפעתהנובעות
בולטיםקלייןשלשבספרואלאמשפחותיהם;

החומרשלהגדולההכמותמאפיינים:שני

עורךהואשממנההמבטנקודתובעיקרהקליני'
הואאיןמחדהניצולים.לילדיהאנליזהאת

למשלכמוהקליניות,התופעותאתרואה
הניצולים,שלההישרדותעלהאשםתחושת

בלדב,פתולוגיותכתופעות
העשוייםככליםגםאלא

הפרטלהתגבשותלסייע
עוסקמאידך .ושיקומו

שלהאישיבסיפורמחקרו
דיאלקטיקהמתוךהסבל

"התקבלותו"עםמתמדת
שלאחרבחברההניצולשל

המלחמה.
היחסנגדמתקומםקליין

הניצוליםכלפיהכוללני
בקטגוריותהמשתמשתהפתולוגית,הגישהונגד

מפתיעותלאאותומוכרות.פסיכיאטריות
הטובהההתאמהאלאהמגוונות,הבעיות
רובשלוהאינטגרציההגבוהיםההישגיםיחסית,

<ניצולי"המשפחותלטענתו:הניצולים.
אחדשכלמה ...צניעותלנוהורוא"ר>השואה,

לרגרסיהאותולדרדרהיהיכולחווה,מהם

אתמצאושהםאלאפסיכוטיים.ממדיםבעלת
 .) 181<עמ' " ...להתגברהכוח

יכולתוחוסרעלגםקלייןהתפלאהיתר'בין
השחרור:לאחרלהתנקםאולרצוחהאישית

שליכולתולגביהדעתאתמניחהסברלי"אין

שלוהפנימיהגרעיןאתלהצילהאדם
מצביעהואכךכדיבתוך .) 284<עמ'ולהתרפא"

הגזים.לתאילהישלחהראשוניםהמוזלמניםהיוהסלקציהבזמןתשו.שכוחותיולאסירכינוי*מוזלמן:
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לאחררקהשתנתהזוגישהבפסיביות".גורלם
הכיפורים.יוםמלחמתשלההלםבעקבות 1973

משוםמבודדים,פחותהניצוליםהיובקיבוצים

שאיתהמשותפתגיהמאידיאולוחלקשהיו
הזדהו.

הגרמניםשלבאי-יכולתםגםרואהקלייןהלל
לאי-יכולתםסימןבאשמתם,באמתלהכיר

אחדהיההואזאת,בכלו •להתאבל
שהעזוהראשוניםהישראליםהאנליטיקאנים

להפגישניסההואהגרמנים.עםדיאלוגלנהל
שלהשניהדורבניעםוילדיהםניצוליםבין

לדעתושהואדברלפייס,כדילאאךהרודפים.

אלאמוסרי'ובלתימזוכיסטיאפשרי'בלתי
ידיעהתוךהאחר'שללבובאומץלפגוש"כדי
 .) 9<עמ'האישית"במצוקהחלקלושיש

ואחריות,כנותעלמבוססלהיותצריךהדיאלוג

ועםהקולקטיביתהאשמהעםולהתמודד
הדורלמעןגםהיתרביןהקולקטיבית,השנאה
הבא.

שלבפסיכותרפיה/פסיכואנליזההעוסקהחלק

בוינייטותהגדושומשפחותיהם,הניצולים
ואנליטי:מוסרישניבחוטשזורקליניות,

חוויותאתלעבדהניסיוןקלייןשלמבחינתו

משמעותובנתינתבסובייקטיביזםכרוךהשואה

נדרשהואהיחי.דבעבורהזהההיסטורילחלק
להכללותמתנגדקלייןאחריות.עליולקבל

שונים"אנחנומתעקש:הואולקולקטיביזציה.
לוהיהמאיפהעצמו'אתכששאלמזה".זה

איששלהמתגרההשאלהעללענותהאומץ
תפסידוהגרמנים"אתםולומר:האם-אס
כולם"אתלהשמידיכוליםאינכםבמלחמה.

זכותועלעמידתוחיתהשזועונההוא ,) 11<עמ'

באותןעליוהיהכךלשם .כאינדיווידואללענות
מקולקטיברוחניתמבחינהלהתרחקשניות

האסירים.

קרובותלעתיםהיאבטיפוללהתחילההחלטה
בכלשכמומפניהיתרביןביותר'קשההחלטה
מכילההזוועהמהיחי.דנלקחמשהואנליזה,

יוצאבזיכרוןהןנרקיסיזם,שלגדולהמידהגם
כמייצגתוהןהמוות,עלהניצחוןשלהדופן
שהושמדו.האהוביםהאנשיםאת

עםההתמודדותהואמהטיפולגדולחלק
מאחרששרדו.עלהניצוליםשלהאשםתחושת

אלמנטיםגםמכילהשנאמר'כפישזו'
האשמהביןההפרדהחשובהפרודוקטיביים,

עללהתגברישהנוירוטית.זולביןהקיומית

שתיהן.

להמרההמתייחסתפרוידשלהפרפראזה"כמו

כךהנורמלי'באסוןהנוירוטיתהמצוקהשל
הניצולים,שלהאשמהתחושתעיבודמסייע

עלאחריותלנטילתוהמרתה,ההישרדותעל
 .) 261<עמ' " .•.תקווהשלולמקורחייהם

אתלהפוךעבורי'משמעותה"אחריות,
בקבלתהמאוכזבהעולםנגדהעוינותהתחושות

קבלתלמעשהזוהי ...אישיכעברהעבר
למותהיכולתלחוסרהאנושיתהאחריות
 ,) 262<עמ'להילחם"האישיתהיכולתולחוסר

צורךישהטיפולשבתהליךמדגישקליין
נטישתתוךהמוותבקבלתבסימבוליזציה,

קבלתההשמדה.שלהמורבידיותהתמונות
גםקשורההאישיוהאובדןהאישיהאבל

לחוסרכאליביבהם"מלהשתמשבהימנעות
דמויותעםקשריםוליצורלהתקדםהיכולת
אתמחדשלבנותניתןכך .) 263<עמ'קיימות"
ואתהסובייקטיביתההיסטוריתהשרשרת

הסיבתיות.

בזיכרונותלהשתתףמוטלהאנליטיקאיעל
הדימיוןשלהפסיכוטיבמימושהזוועה,

להימנעההקשרים,אתלתפוסעליוהילדותי.
קיומית,בבעיהשמדוברולהביןמפתולוגיזציה,

אתלהשיבלאוגםאותהלרפאאפשרשאי
שנעשה.

הואהזה"הספרקליין:אומרהספרבתחילת

המוחלטההרסאתשחווההנערביןדיאלוג
שקיעתאתשלו'ההומניתהעולםתפיסתשל

שחיהבוגרהגברלביןהאהוב,האישיעולמו
בסוףותקווה".יאושביןפחדיםעתירתבתקופה

נגדו'שהושמעהלביקורתמתייחסהואהספר
יודעאני"אבלהרוח:בטחנותמלחמתועל

קיימת,שהאנושותמאזעומדותהרוחשטחנות

קלושיםאםגםברוחות,להילחםחשובולדעתי

המציאותועיקרוןהתבונהלניצחוןהסיכויים
אחתאומהשלוהתאווהההתנשאותהשנאה,על

 .) 289<עמ'אחרת"אומהכנגד

~ 
~ 
~ 

ן~
~ 

מאודומרגשחימסמךהואקלייןהללשלספרו
מחקרזהולשואה.אנושיתעדותשל

אינטליגנטימורכב,אמיץ'פסיכואנליטי
ושלהיחידשלהנפשיהתהליךשלומקורי
דופן.•יוצאתחשיבותבוישהיוםגםהכלל.

שואה,ניצולילהוריםבגרמניהנולדריבניצקיאבי

קליניפסיכולוג . 1977בשנתארצהעלהפולין.יוצאי

בחברהמנחהופסיכואנליטיקאי;בכיר

הישראליתהפסיכואנליטית

 ) Association ftir Freudsche Psychoanalizse) AFP-בו

דומיךהילדה
מיליןפסחמגרמנית:

(2) 

ק~נ;ת ת;~~{נ;א

~ך~ק;ת
תבאנהבחשאישהזפלים:פדי

: •• :• -• • -:--T T 

:p ליםריpז:י~~ל~מזry ה~
להגיעח;בהשתהאכדי

:•• :• : •• T : -• -

מזpלים~ל
 ר:~~א;סןס~ש 7

מל~ז
אי w .ס~

t\ לחףשיזt\ ירry יע;תן~~
מ~קבף~בו;תןךר

ן ry ~ תך~~~.ד~ה

~סי
שלי

~?נף
ךא;תא;תכלשלזאתושבכל

: :• : T •: T T 
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אופניםשלושה
שיריםלכתוב

(1) 

אכזבנחל
:ז---

סל~יש י~~~~לל~זחףט
~ןח;ק ה~ך~~

?~תב י~~~~ת ש:. 1f~ל
~רףר;ת ת;~~{נ;א~

ךס ry ~א;
שפ.כת

ןשףר;tיי~tיסת ה~י?~~
מדרדרת

~ל;tיי~ל~ן~~ים pממס~ים~ת
זאתבכל.כת sלתש

-• : :• : T 

א;תכלתהיההכלולמר;ת
: -: -• ::• T 

 ) Hilde Domin ,-1909 (דומיךהילדה
 .יהודיםלהוריםשבגרמניה,בקלןנולדה

חייתהמכןולאחרלרומאעקרה-1932ב

שנות 22אחרי .הדומיניקניתברפובליקה
מנציגותיה .לגרמניה-1954בשבהגלות

העכשווית.הגרמניתהשירהשלהחשובות



 \:)) (ך:ו
c::: 

ן~
~ 

ילינקאלפרידה

3.3.2005ב אוסטריהללימודיהמרכזקיים-
ליו/וןבמכוןבירושלים/הערביתבאונירבסיטה

ילינקאלפרידהשלביצירתהשעסקעיוןיום

ילידת 12005לשנתלספרותנובלפרסכלת

ביוםמדוברידיעתילמיטב . 194-6אוסטריה

ועסקלילינקשהוקדשבארץהראשוןהעיון

הראשוןהמושב .ביצירתהשוניםבהיבטים

השני ~"אחריםוקולותפרודיה 11בעסק

פצעמקום/ 11בוהשלישיוכאב"~תשוקה 11ב

אתהדגישוהדובריםכלכמעט . 11והרהורים

ילינק/שלביצירתהכהעדעסקושלאהעובדה

פנייתובעקבותנולדביצירתהשהעיסוקאו

המחקר .הכנסאתשאירגןשחהגליליך 11דשל

היההעיוןויום 1בחיתוליומצויביצירתהבארץ

 .שלוהפתיחהיריית

איטהפרופו ,הסינגיעקבפרופו :המשתתפיםביו

ך 11דשחר,גליליך 11ד ,מיטלמןהכיך 11דשדלצקי,

דנהך 11ד ,חוריןבןמיכלך 11דמטבייב,יוליה

 .פרייכן-חפץ
ט.ש.ב

ילינקשלהקולותפואטיקת
בן-חוריןמיכל

ילינקאלפרידהשנשאהדבריםה
זכייתהלרגל 2004בדצמבר > Jelinek <ן
וולשפה.לכתיבההוקדשולספרותנובלבפרס

עלשלה,העבודהכליעללשוחחבחרהילינק
אתמסבהילינק .הביטוימדיוםעלהמילה,

שפתהאלוקוראיהמאזיניהשלהלבתשומת

מתוךאוסטריהעלהכותבתסופרתשל
כךוינה.מתוךוינהעלהמשוחחתאוסטריה,

עליה,מפקחתלצדה,שרצההשפהעלילינק,
וגםקרובהגםבעתבהשהיאשפהבה.נוגסת

לסופרת,לה,הקוראתשפהזוהירחוקה.
 •מאחוראותהירההמותאחריה,הרודפת
 ,הדיבורלקולותילינקמאזינההשפהבאמצעות

במתים,להתבונןהמסרביםהאנשיםקולות

האזנהגםזוהיהמתים.אתששכחואלהקולות
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"האנשיםשלמגרונםהבוקעיםלקולות
במכשיריםהטמוניםואלההטובים",

מנתעלהאנשיםנושאיםאותםהסלולריים,
שפהגםהיאילינקשלשפתהלדבר.שיוכלו

ילינקמדי",מוקדםשהלך"אבשלביוגרפית
עלשם",חיתהשתמידהאם"שפתעלמדברת
האשמה.ועל ,אמה"שפתשל"האבהיותה

מדברתילינקכימגלהנוספיםבחיבוריםעיון
המוסיקהעלמדברתשהיאכפישלההשפהעל

מהכאן;אינובעתובהכאןשנמצאמה-

שלבלשונהמכסה.גםבעתובהשמערטל
והפחדהאימהאתהחושפתהמוסיקהילינק,

שפתההמובהקים.מגילומיהםאחדגםהיא

אתמהמוסיקהיורשתילינקשלהפואטית
רב-קולית.היאשלההספרותהפוליפוניה.

-נגדוקולותקולותמערכתטמונהבבסיסה
הציבוריהתחוםשלהמוסכמותאתהתוקפת

לחשיפתהמוקדשתספרותזוהיבאוסטריה.
צנזורהשלמוסדות ,דיכוישלמנגנונים

ילינקשלהספרותדיבור-שקרי.שלונורמות
לאאשר ,וירושותיוהפשיזםעלמשוחחת

אלאהשנייה,העולםמלחמתסיוםעםמוגרו
גלויולעתיםלטנטיקיוםלהתקייםהוסיפו
ובחלליםהעבודהבמשק ,השלטוןבמבני

הוינאית.הבורגנותשלהביתיים

לנסחאפשרמציעהשאניהקריאהמהלךאת
וכמבנהכנושאלמוסיקהנדרשתילינקכך:גם

לשפהחלופיותביטוידרכילמצואכדיספרותי
ידיעלשהושחתהשפההתקנית,הגרמנית

לפתחכדיגםלמוסיקהזקוקהילינקהפשיזם.



עלמדברתילינק

הדחיקשהתכחש,המקוםעלביקורתיתשיחה
נוקבציבורידיוןלהציעכדי ,עברואתו'שכח'

בברכהשקידמההארץ-אוסטריהאודותעל
פעולהושיתפההנאציתלגרמניהסיפוחהאת
השלישי.הרייךמדיניותעם

ספרותיתכתיבהשלמסורתממשיכהילינק
שלביצירתה . 1945שלאחרבאוסטריה
קדמומוסיקליתפואטיקה

בכמןכאינגבורג

> Bachmann < ותומס
גם .> Bernhard <ברנהרד

עםדיאלוגמנהליםהם
עלהשאלהמתוךהעבר
האמביוולנטיהיחסהשפה.

שבו ,המקורשפתאל

העימותהיתרביןמשתקף

מביהגרהעברעם

למשל ,חוזר ,והאוסטרי

בכמןשלהסיפוריםבקובץ
<אוהאםשפת 2סימולטן.

בעבורחסומההאב>לשון
כך •בכמןשלהמספרות
מתרגמת ,בקובץהראשוןהסיפורגיבורת

ולהגותלשובהכמיההאתמתארתבמקצועה,
הילדותשפתשלהגרמניים"ה"משפטיםאת

שלאהגרמנית-הוינאיתהלשוןוהנעורים,
מקרימפגשבעקבותשנים.עשרזהבהדיברה

בדבריויוכלהאםתוהההיאאלמוניוינאיעם
התגעגעה,אליוטעםחזרה,"משהולהלהשיב

קייםלאשכברבית,של,תחושהנעדרקולגון
 3עבורה".

המוותאימתעלבכמןדיברההראיונותבאחד
שהאזינהשעהכילדהחשהבההראשונה

קלגנפורט.ברחובותהצועדיםהנאציםלקולות
בעולמההטביעההיאהאימהקולותאת

מאלינה.מהרומן ,למשלשעולה,כפי ,הפואטי
שלהסרבנייםמהלכיואתהמתעד ,ברומן

המוסיקהאתעודלשמועניתןלא ,הזיכרון
הדיסוננטייםצליליורקמוצרט.שלההרמונית

הא-טונליתהמלודרמהגיבור ,לונופיירושל

כאלגוריהונשמעיםחוזריםשבכדג,ארנולדשל
אחר.תרבותיזיכרוןעלמוסיקלית

אףחוזריםהא-טונליתהמוסיקהדימויי
בעבורשגילםמי ,נהרוברתומסשלביצירתו

סופר 4השנאה","שירתשלהמלחיןאתילינק

שלהשלוות''פניהמולמראהלהעמידשידע

סופריםלה

אלאוסטריהשלליחסהגעותהנובשאלות
 •מאידךוהמוסיקלימחדהנאציעברה

אםשלבתם , 1946ילידתק,ילינפרידהאל
לחינוךזכתה ,יהודיממוצאואבקתוליממוצא

בלטלימודיהיתרביןשכלל ,קלאסי
בקונסרבטוריוןובעוגב _בפסנתרוהשתלמות

החלהעשרהשמונהבתבהיותהוינה.של
 ,תיאטרוןבלימודי
האמנותשלהיסטוריה

שלבאוניברסיטהושפות

חשביםחסטריאוטיפים

שלחזרה

שניםששכעבורוינה.

לימודיאתהשלימה
לנגינהבהסמכההמוסיקה

כברשאזאלאגב.בער
אלהספרות,אלפנתה

הגדירהאותהכתיבה

ספונטניתכ"אמנות

להעניקמבליחוברים

יוצרתובכךשם,לחם

בתחוםוממוחזרים

במשךשנחשב ,נהרוברהאוסטרית.החברה

 ,מעורערהבלתיהשלווהלעוכררבותשנים
פעםלאשהביאוהוהציבוריותבשערוריותנודע
השלטוןעםבהתנגחויותהמשפט,בתיאל

מחזותיוהעלאתעלבצוואתושתבעובאיסור
בפרוזה, ,ביצירותיובאוסטריה.כתביוופרסום

לעסוקברנהרדחדללא-ובמונולוגיםבדרמות

חומרהיאשמהותה

בהשפעת 5מוסיקלי",

הוינאית""הקבוצה

) Wiener Gruppe (, 
בשנותברינהשפעלהספרותיתקבוצה

בפואטיקהוהתמחתהוהשישיםהחמישים

חדשניספרותיסגנוןילינקיצרהניסיונית,

להקשריםזיקהמתוך ,השארביןהמתפתח,

הכוללותהמוקדמות,ביצירותיהמוסיקליים.
וקטעיתסכיתיםספרותיות,מסותשירים,קובץ

המשלבתהמונטאז'טכניקתניכרתפרוזה,
שלשוניםלשונייםממשלביםוהיגדיםציטוטים

בוריחצי

 •התרבותיהשיח
פרוזהשירה,-ספרותליצורבוחרתילינק
ומבניםתכניםבהיוצקתאולם-ודרמה

בעיסוקראשית,ניכרת,זומגמהמוסיקליים.

הערותובשילובמוסיקאיםשלבביוגרפיות
בגוףמוסיקליותופרשנויותגירתמוסיקולו

ריתמיתשפהשלבעיצובהושנית,הטקסט:
והשיבה,החזרהשבהשפהמצלולים,ורווית

הופכותוהרדיפההמנוסהאווההאצהההשהיה

 ,למשלעולה,כךמשמוע.שללעיקרון
 Clara S . <ש'קלרההמוסיקליתגריהמהסר
-שומןקלרהשלסיפורהאתהמספרת ) 1981

 ,שומןרובוטהמלחיןואשתמחוננתפסנתרנית
היצירתייםכישוריהאתלהקריבשנאלצה

קלרה,איש.וכאשתכאםנאמנותהבעבור
נדמיתהחברה,עליהשכופהבמסגרותהשבויה

אלהמסגרותולהזיןלהפרותשממשיכהכמי
הקשריועלהגאון''מיתוסשלהטיפוחכדוגמת

באישrזמפצירההיאוכראיה,הפשיסטיים.

אתהגדולה,היצירהאתלהלחיןשיסיים
בשעריכניסתולפניהאבסולוטית,הסימפוניה

שקלרהסימפוניהשטיינהוף:המרפאבית
חברתשלנלאיםהבלתילצרכניםמייעדת

הקלישאה:מהשחזתשניכרכפיסחורות,
 6המלודיה".אתזהוהסימפוניה,בעבור"שלמו

 ) Dieהפסנתרניתברומןנמצאתאחרתדוגמה
) 1983 , Klavierspielerin מאוחרשעובד

מאתלמוסיקהכליבריתעצמהילינקבידייותר

בשלושהאו ,) Junger (ידנגופטרישיה

 ) Dasהפריזהלכותרתשזכומונולוגים
) 2000 , Lebewohl , שלליצירתםומרמזים

ביצירותגםושומן~שוברטכבטהובן,מלחינים
ביקורתשללדיוןמקורהמוסיקהמהווהאלה

שלקולותהמשמיעהפואטיקהולעיצובתרבות
 .ודיכויכפייה
עיסוקהואבמוסיקהילינקשלהעיסוקואכן

וככזאתפוליטית.סופרתהיאילינקפוליטי.
שאיןכיצירהיצירתהאתשיקראוחיתהרוצה

"אניהפוליטי:שללתחומומחוץלהבינה
שלהערכיםולשיוויוןהזכויותלשוויוןמתנגדת

דבר ,אפשריהכולכאשרסגנוניים.אלמנטים
הביעהבובראיוןילינקטוענתואפשרי",אינו

עלהמוותרותספרותאומאמנותהסתייגות

להימצא,עשוילכךביטויסמנטית.היררכיה

"שומןאודותעלהאירוניתבהערה ,למשל
שניהםשלבשםהראשונהשההברהושוברט,

ויחד sהפסנתרנית,הרומןגיבורתכלשוןזהה",
להביןישילינקשלהפואטיקהאתזאת,עם

להאזיןהדורשתכזו-סמיוטיתכפואטיקהגם
ליצירהכמקורהלשוןולמשחקיהשפהלצלילי

אחרת.משמעותשל

:ון.
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ילינקשנשאהמהדברים ,למשלעולה,כך

היינריךשםעלבפרסזכייתהלרגל i986בשנת
החייזרים"ועל"בוולדהיימיםהמסהכותרתבל.
קורטשלשמותיהםעםמיליםמשחקהיא

השניםביןאוסטריהכנשיאשכיהןמיולרחיים,

הנאציםלחוגימקורבשהיהאףעל 1992-1986
החירות'מפלגת,ראשהיירווידרגבאוסטריה,

הקיצוניהימיןמפלגתהיא ,) FPO (האוסטרית'
 9אהובה.במולדתאתריםשלשמותהיוכאילו-

ראשיתביןלאנלוגיהילינקטענהזובמסה
והשישים,החמישיםלשנות ) 1938 (האנשלוס

שלמתודותוהפעלתהחשדבמדיניותשניכרו
ואינטלקטואלים.אמניםכלפיוגירושדיכוי
בפברואר ,יותרמאוחרשניםעשרהארבע

מראשותהיירוהתפטרותבעקבות , 2000

אתשאפשרסמלי,אקסהקיצוניהימיןמפלגת
באוסטריה,·שמרניתהימניתהקואליציהכינון

במותמעלמחזותיההעלאתעלילינקאסרה
זרךהכותרתתחתשפורסםבטקסטאוסטריה.

המחזותהעלאתכיילינק,טענהשליהמחאה
כשיתוףכמוהבאוסטריהציבוריותבמותמעל

אישורומתןריאקציונריותמגמותעםפעולה
 10לה.להתנגדשישלמדיניות

שלושהילינקפרסמהשנהאותהשלבקיץ
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 ,הראשוןהמונולוגשלבמרכזו 11מונולוגים.
גנולו'מראתהנושאתדמותעומדת ,"הפרידה"

מנאוםציטוטיםשלפוליפונישילוב-היירו'

האורסטיאהמהטרגדיהגםכמוההתפטרות

 ,חשבי ;אייסכילוסשל
 ) Das"השתיקה"

) Schweigen , עלמדווח

סופרתשלהשוואניסיון

הנערץהמלחיןעללכתוב
ואילושומן;רובוטעליה,

 " IIוהעלמה"חמורת ,השלישי
Der Tod und das ( 

) Madchen II , מונולוגחרא
פרנץמאתליצירההמרמז
משנתהמקיצההנסיכה-העלמהבושוברט,

-הנסיךואילולאוסטריהמשולח-הנצח
מול .לחייזרמשול-גואלומשיחשלבדמותו

 ,הראשוןבמונולוגהמשובצותחסיסמאותלחג
גבורהונעורים,יופיכמולדת,ערכיםהמאדיר

המבטיחהחבילהכעסקתומשווקםוהקרבה
אתהשניהמונולוגמציגוגאולה,לכלפתרון
חמוסיקלית''השתיקהואתהמוצאחוסר

שלהקלישאותמחבללחורגהיחידהכאפשרות
שלבמרכזועומדלכאורח,הציבורי.השיח

שלחמוסיקחעלהכתיבהניסיוןזהמונולוג
כקודלבסוףמתבררששומןאלא ,שומןרובוט
מוסיקלירפרטוארשלכמסמןחיינו ,תרבותי
שלהסחורותבשוקנוסףלמוצרבעצמוההופך
מושגאתמציגהילינקחוינאית.החברה

אפשרמילים.חסרמוסיקליכדיבור'השתיקה'
להעניקמבליהדבריםעלמדברתילינקלומר:
חסטריאוטיפיםשלחזרהיוצרתובכךשם,לחם

 .הציבוריבתחוםוממוחזריםחשבים
יותריששומןעלהכתיבהבמעגלי ,ועודזאת

 ) Beton ,טבוןלרומןמקריתרמיזהמאשר
לברנחרדבדומה 12ברנחר.דתומסמאת ( 1982

פלמחהאיאלמאוסטריהגיבורואתהמבריח
בכתיבתסוףסוףלהתחילשיוכלמנתעל

מנדלסון-פליקסהמלחיןעלגרפיהחניו
ילינקשלהמונולוגגיבורת,מחרחרתברתולדי

השוררלשיממוןקץשתשיםבפלמחשחותעל
אצלוכמושלח.האוסטריהכתיבהשולחןעל

 ,בלדבעיןלחרףכיאםילינק,אצלגם ,ברנחרד
ומנוונתשבעהכוחנית,אחותשלדמותמופיעה

בירתוינה,זרחיוינה;לעירכמטאפורה
והמסורותהאופרה ,חתיאטרוןעירהתרבות,

הדקדנס,אתמתוכהשהצמיחהחמוסיקליות,
הפשיזם.שלשורשיואתלמגרהשכילהולא

שומןעלהמוסיקולוגיתהכתיבהחופנתמכאן
לומרשעשויהאחרת,מבעלצורתאלגוריה

עלויתורמתוךרקהעברעלחדשמהדבר
שלבמערכותהנטועהמאליהברווחאמירה
ילינקשלהמספרתמסיימתכךושררה.ניצול
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"השתיקה":מונולוגאת

ארתח,שנכתובכדיאותנומולידהההיסטוריה

מכךשיוצאומהעצמה.אתכותבתשהיאבכך

אינואישכלום.חרא: ]".[
אינואישזאת.לקרואיכול
רקנכתבזהלקרוא.חייב
 13להיכתב.לאמנתעל

עלבכתיבהכיאפואנראה
אתילינקמממשתשומן

הצביעעליוהפרדוקס

שלה:הפואטיהסובייקט
לקוראיומוסראינוהטקסט

תחבירשלבעיצוב ,ועודזאת .שומןעלדבר
מומחשחוזרותצליליותותבניותמעגלי
 ,בעצמוהעסוקסובייקטשלהכפייהריתמוס

כפיאגב,בדיוק,שומן;אתששכחמספרשל

מנדלסון-אתשכחברנחרדשלשמספרו

ברתולדי.
כמוהפסנתרנית,ברומן

 ) Dieהמאהבותברומן
, Liebhaberinnen 
ביקורתטמונה , 197 5 (

הכוחיחסיעלמפורשת
בחברהוהגלוייםהסמויים

ופתוסשרוחעלהאזרחית,

שלומיתוסיםפוליטיים

שנופחאמהידיעלהמגולמת'חאשח',של
הפסנתרניתאולםוציות.פסיביותעליה

להסתפקנאלצתהקריירהבמימושהנכשלת
וינה,שלבקונסרבטוריוןההוראהבמשרת

השחרורניסיונותעלהגוללאתהסותמתמשוח

מסורתיות.חברתיותמזהויותשלח
הפסנתרניתשלחמוסיקלייםההקשריםאחד
נמנועמההשנייהחוינאיתבאסכולההדיוןחרא

ואנסוךבדגאלבןשבכדג,כארנולדמלחינים
יצירותבמגווןהמתנסיםתלמידיםלעומתוברן.

בסופוומגיעיםחקלאסיחוינאיהרפרטוארמן

אובטהובןשלסונטותלנגינת"רק"דברשל
וולטרהפסנתרנית,שלמאהבהרשאישוברט,
השייכתשבכדגמאתיצירהלנגן ,קלמר

שלמייסדהשבכדג,חמודרניסטי.לרפרטואר

המלחיניםמןחיההשנייה,חוינאיתהאסכולה
בחיפושיוהעשרים.המאהבראשיתהבולטים

אליהםהאסתטייםלמבוכיםפתרונותאחר

למצואביקשחמאות,במפנהחמוסיקחנקלעה
חמוסיקח .וביטוימבעשלאלטרנטיביותדרכים

גםכמוחא-טונלית,

עשרשנים'שיטת

שפיתח,הטונים'

מסורותתחתחותרות

ורומנטיות,קלאסיות

מרכזיםעלהמבוססות

עלהוויתורטונליים.
ועלחטונלייםהמרכזים
הרמונייםמהלכים

אםגם ,יימיםחמסת

 ,בפתרון-השהיהלאחר
במאזיןשמעוררחרא

נחת.חוסרשלתחושה

החדשה''חמוסיקחואכן

נזכרת,סונטהאותהנמניתעמהשבכדג,של
חוסרמעוררת ,לנגןרשאיקלמרוולטרשרק

מאזיניםחםאלחהמאזינים.בקהלומנוכחנחת
נטועותשחיומוסיקליותבמסורותהמורגלים

שלהתרעמותההאתמול",ב"עולםעמוק
אוברןשוו ,לטעוןמעזים"חםכי:הפסנתרנית

בעודבעיניהם",חןמוצאיםלאשבכדג
בברכה,תמידמתקבליםחקלאסייםשהמלחינים

אינההפסנתרניתאךזה.בהקשרמפתיעהאינה

גשנבריצירתשלבקידומהמסתפקת
לנגוסניגשתאלא ,ערטולשלכאסטרטגיה

באמצעותהמוסיקהשלהיפה"ב"דימוי
ואףשומן;שלוהכיעורבטהובןשלהחירשות

"פרנציאותוומכנחפוסחת,היאאיןשוברטעל
מעניקהילינק 14הקטן",השמנמןהאלכוהוליסט

גרוטסקית,פרשנותברינהחמוסיקחלמיתוס

גנותהמחרההתנהגותנורמותמאחוריהמגלח
הפחד:תחוםאתהבורגניהסובייקטשל

ילינקשלהנגרקולות

מבערנשמעים

ציטוטים,שלקולאז'ים

וסכמותקלישאות

מןהדורשיםמילוליות

עלוחשבוןדיןהקורא

המיליםשלתפקודן

המתכונניםצריכה,תרבות

שאינהקפיטליסטיתבחברה
וסיפוקשחרורמאפשרת

הנגדקולותלאנשיה.ממשי
מבעדנשמעיםילינקשל

ציטוטים,שלקולאז'ים

מןהדורשיםמילוליותוסכמותקלישאות
המילים.שלתפקודןעלוחשבוןדיןהקורא

המאהבותמןהנשיםשתי ,למשל ,כך

למשרתות',מ'רומניםפסוקיםהמדקלמות
והמוכנותומפרסומות,זולותטלוויזיהמסדרות

ובגופןבמשפחותיהן ,בכישוריהן-בכללסחור

אתמעלות ,החברתיבסולםלטפסכדי-
שיחואכןהאהבה.שיחתקפותעלהשאלה
הופעתוידיעל ,השארבין ,מופרךהאהבה

ומנוגדים.שוניםבהקשריםזהמסמןשלהחוזרת

רמיזותמתוךהאהבהשאלתעיבוד
הפסנתרניתאתהופךמוסיקלייםלרפרטוארים

אריקהשלסיפורהמובהק.מוסיקלילרומן
לקריירהארתחשיעדהאמהעםהחיה ,קוהוט
שלחנוירוזותעלאלגוריההואפסנתרנית,של

פרטיהעלחנופהחברההאוסטרית,החברה
הגינותשלבשמןהתשוקות,הדחקתאת

באמצעותאסתטית.עיןומראיתבורגנית

לזהותהמעללהתעלותאריקחמבקשתהנגינה



אומרתהיאזוועהלתאררוצה"כשהמוסיקהמהעלמסתמךהפילהרמוניתשלאחדמאזין
אחת.בנשימהומה-אינו-נוראנוראמהשלאחרלמאזיןלהבהירכדיבתוכנייהשנאמר

מהאתבעצמהלהציגיכולההמוסיקהלמשמעמכאברוטטתנפשוכמההפילהרמונית
לדבריםלתתיכולההיאומאיים,שמזעזעהכאבבטהובן'שלהכאב ] ... [הזאתהמוסיקה

היאהמוסיקהבאים.שהםמהיכןלהישמעהכאביםכל ] ... [שומןשלהכאבמוצרט,של
אינהשלעולםפוסקת,הבלתיההתקרבותהואלו'באשרהבלעדית.בבעלותועתההם

להגןכדיידיושולחאדםליעדה,מגיעהאופושל,ושמולנעליים,חרושתביתבעל
שם,נמצאלאזהאבלהפנים,עללפחותושמובניין'לחומריקמעונימסחרביתבעל

מזעזע,זהשם.לאזה'אבלאליומתקרבזהואילוהפח,דחרבאתמניףבטהובןקוצלר.
זוהי-"הזה"והדבר 16שם".לאזהאבל 15שלהם.העובדיםאתמפחידיםהם

לספרותילינקאצלהמתורגמתהמוסיקה
 •לשמוע.שישעלמצביעותהפסנתרניתשלמחשבותיה
עברהמכחישהמנוונת,חברהשלמחלותיה

אחרעברתחתיוומאדירה<הנאציזם>מסוים

כ"חירות,ערכיםעלהמתרפקת<הקלאסיציזם>,
אולםהקונצרטים,באולמותואחווה"שוויון

אתהופכתהפסנתרניתהזולת.אלגבהמפנה

הערות

ראו:הנאוםשלהמקורלגרסת . 1

/ http://nobelprize.org/literature 
laureates/2004/jelinek-lecture-g.html 

 • 2תרבותימאבקשללשדההמוסיקליהמרחב

 lngeborg Bachmann," Simultan", in :זאת,עםוסמכות.עוצמהשואבתהיאומתוכו
 Simultan, (Mtinchen , 1988 (, 7-33 .לדכאביכולתהיאאףמותניתשלהריבונותה

עצמה.אתגםאלאהאחר'אתרקלאולהשפיל
נמנעתאינההמוסיקה","שפחתאריקה,

למכוניותבעיניההמדומיםבתלמידיה,מלרדות
לטפסשיטיבוכדידוושותיהןעלללחוץשיש

כלפיאלימותנוקטתאריקהתלול.במעלה
אתבכךומדגימהשלה,גופהוכלפיאחרים
שלמיצירותיהרבותהמאפייןהכפייהמכניזם

דמויותיהאתלגאולשמסרבתמי-ילינק
הרסשלובעיקרהזולתהרסשלממהלכים
העצמי.

שלההתקבלותבהקשרירקלאאולם
שהםכפימוסיקליים,ומיתוסיםרפרטוארים

אימה.לעוררכדיישילינק,ביצירתמוצגים

האימה.אתמגלמתעצמההמוסיקה

אמנותאבסטרקטית,אמנותשלבאבסולוטיות
מהמשגה,חומקיםשחומריהמושגים,חסרת

אלהנגדהפועלהרסניפוטנציאלגםטמון

והופכיםל"אדוניה"להיותבה,לשלוטהמנסים
ל"עבדיה".

שלגיבוריהםמספקיםלכךפואטיותעדויות
 ,> Hoffmann <הופמןא.ת.א.כגוןסופרים
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קופןוולפגנג ,> Mann <מאןתומס
> Koeppen <, גראסגינתו ,בכמןאינגבורג

> Grass <, 11היסודואכןברנהר.דתומסוכמובן • 

בספרותרביםגוליםגללזכההמוסיקלי
בזיקהמעיצובוהחל-המודרניתהגרמנית

גוייצרדרךהתודעה,ומצביהנפשלעולמות

אחר'כאופןלניצולוועדהמוחלטהרועכמסמן
שלוכמרחבההוויהתיעודשלאלטרנטיבי'

שחרור.

 • 8שם, . 3

ראו:לפפלברגר.בראיוןילינקכך . 4
Margarete Lamb-Faffelberger, Valie 
Export und Elfriede Jelinek im 

,) 1992 , Spiegel der Presse, (New York 
. 186 

אצל:מצוטט • 5

" Birgit WeiBenbom, "Elfriede Jelinek 
, Metzler Autoren Lexikon (Stuttgart , 

. 114 ,) 1995 

.6 

Elfriede Jelinek "Clara S" in: Theater 
Stiicke, (Reinbek bei Hamburg, 1984), 
90. 

אצל:מצוטט . 7

, Marlies Janz, Elfriede Jelinek 
.. 62 ,) 1995 , Stuttgart ( 

 ,אוריאלאריהתר'הפסנתרנית,ילינק,אלפרידה • 8
 • 68 ,) 1998אביב,<תל

.9 

Elfriede Jelinek, "In den Waldheimen 
und auf den Heidem", Der Streit 32 
(1987), 36. 

Elfriede Jelinek, "Meine Art des 
Protests" Der Standard, 7 .2.2000 , 27. 

Elfriede Jelinek, Das Lebewohl, 
(Berlin, 2000). 

אביב,<תלבן-ארי,ניצהתר'כטון,ברנהרד,תומס . 12

1991 (. 

 • 47הפרידה,ילינק, • 13

 • 171הפסנתרנית,ילינק, • 14

 • 20שם, • 15בחיבורמוסיקלייסודלאותוהתייחסהילינק

במסגרת 1999ביונילראשונההועלתההאופרה . Neuwirth) 16 (נויווירטאולגהשלהאופרהעל
שלהמוסיקליתהמסהמחול.לתיאטרוןוינהפסטיבלאומרת:היאכךעצמה.שלהלליברית

האינטרנט:באתרמופיעהילינק

/ http://www.a-e-m-gmbh.com/wessely 
finseln.htm 

גרמניתלספרותבחוגמלמדתבן-חוריומיכלדוור

שלסוגיותוחוקרתבירושליםהערביתבאונירבסיטה

ובישראל.בגרמניהומוסיקהספרות

מיליןפסחמגרמנית:

 ) 3 (שיריםלכתובאופניםשלושה
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:-• T ז:: •• • : T 
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1 ~ ~ 
פילוסופיתקריאההאהבה:ותפיסתילינק

פריכן-חפץונח

מציירתילינקאלפרידהשלתיבתהכ
ביןהשורריםהיחסיםשלקשהתמונה

 ,למשלכךבפרט.האהבהושל ,בכללאדםבני
הפסנתרנית,גיבורתקוהוט,אריקהשלחייה
שלהידועהלאמרתורחמיםחסרתהמחשההם

ביחסיההחלהזולת":הוא"הגיהינוםסארטר:
המיןביחסיעבורהדכאנית,אמהעם

באובססיביותמקיימתשהיאהפורנוגרפי-קשה

יכולתהחוסרובעיקרמזדמנים,גבריםעם

אלוכל-מתלמידיהאחדאהבתעםלהתמודד
אהבה.נטולעולםשלקודרתתמונהמציירים

בספרזהענייןעולהובמפורשבעיקראך
אתבבירורילינקמבטאתבוהמאהבות,

אחרמעקבבאמצעותשלההאהבהתפיסת
ופאולה,בריגיטההתופרותשתיגיבורותיה,

לקרואניתןלמעשה,האהבה.אחרבחיפושיהן

פיועלבאחבח,עקרוניכדיוןהספראת
הטובה"הדוגמהבגדדאלאאינןהגיבורות
האהבה.אלליחסהרעה"והדוגמה

מבקשתאניהאהבה?עלילינקלנואומרתמה
מתוךזולשאלהבהתשרכאןלהציע

תפיסותרקעעלפילוסופית,פרספקטיבה
האהבהתפיסתובפרטאהבה,שלשונות

אתבקצרהתחילהאציגזהלצורךהנוצרית.
מאפייניעלואתעכבהאהבות"סוגי"מפת
משמעותאתאבחןולאורםהנוצרית,האהבה

התמקדותתוךילינק,שלהאהבהתפיסת
המאהבות.~בספרה

ביןאבחנהניכרתהאהבהעלבדיוניםככלל,
ארבעהעלהמבוססתאהבות,סוגימספר

הרגשסוגהאהבה:מושאשלטבעופרמטרים:
בבסיסהמניעשהואההתייחסותעמדתאו

שלהמוסריאו,האסתטיהרגשיהאופיהאהבה:

הרגשיות,ותוצאותיהעצמה:האהבהחוויית
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הצדדיםלגביהאהבהשלוהרוחניותהמוסריות
ביןלהבחיןניתן ,אלופרמטריםפיעלבה.

גופנית,אהבההראשונה:אהבות.סוגישלושה

להנאהארוטיתמתשוקהכתוצאההמתעוררת
האוהבשלתשוקתוסיפוקשתכליתהולבעלות,

> eros היווני, amor .<אהבההשנייה:הלטיני
נדיבותתחושתידיעלהמונעתחברית,חיבהאו

 delictio ,היווני philia <אלטרואיסטית
האלוהית,האהבההשלישית:הלטיני>.
 agape <עצמיתנתינהשלכחסדהמתבטאת

הלטיני>. caritas ,היווני

שלהשניהסוגכיבריבילינק,המדוברכאשר

ידיעלהמונעתחבריתאהבה<כלומר:האהבה
לפנינוהנפרשתבתמונהמצויאינונדיבות>

ביןהמתחאתלבחוןכךאםעלינוועיקר.כלל
מולהארוסהאלוהית,לאהבההארוטיתהאהבה
הדתיההקשרשהוא-הנוצריבהקשרהאגפה.

שלהיסודקוויהותוו-לענייננוהרלוונטי
אנדריאסהתיאולוגבידיבאהבההמודרניהדיון

שניאתשהציג 2וארוס,אגפהבספרו ,ניגון

זה.עםזהמתיישביםכבלתיהללוהאהבהסוגי

השנייםביןההבדלאתלהציגניתן ,לשיטתו
היאאגפהראשית,עיקריות.נקודותבחמש

הואארוסבעודהאדם,אלהאלירידתבעיקר

<בעיקרעליונעלהמהדברכלפיהאדםעליית
ואפילונתינהשלאהבההיאאגפהשנית,האל>.

רכושנית.תשוקהשלאהבההואוארוסהקרבה,

אנוכית,בלתיחינםמתתהיאאגפהשלישית,
המבקשתאגוצנטריתאהבה-ארוסואילו

רביעית,מושאה.באמצעותלעצמהלהועיל
שיש<במהוצורךרצוןידיעלמונעהארוס

חירותמתוךנותנתהאגפהבעודלמושאו>,
האגפהשלמושאהוחמישית,משפע.הנובעת

אותומשנההיאובכךהבלתי-אהוב,דווקאהוא

הנחשקאלפונההארוסבעוד ,ערךלוומעניקה
 .עצמואתלהעשירכדיהערךבעלואל
אתגםלזכוריש ,ניגוןשלאבחנותיולצד

מופיעיםשהםכפיהנוצריתהאהבהמאפייני

באהבההדןהמרכזיהטקסטהקודש.בכתביכבר

הראשונההאיגרתהואהחדשהבבריתהנוצרית

בה ,] 4-11 ,'גי[הקורינתיםאלפאולוסשל

והיא ,ביותרהעילאיתכמידההאהבהמוצגת

אמתרודפתעדינה,ענווה,כנדיבה,מאופיינת

תאמין ,הכולעלתכסה"היאובעיקר:וצדק,
האהבההכול.אתותסבוללכלתקווהבכל,

הדגישו ,לכךבהמשךלעולם".תימרטלא
אהבהשלנוספיםמאפייניםנוצריםתיאולוגים

 ,זובמסגרתלמצותםניתןלאשכמובןואףזו:
שיששבהם,מהמרכזייםכמהלהזכירברצוני
הודגשראשית, .לענייננוחשיבותגםלהם

ארצייםלאובייקטיםהמכוונתאהבהביןהניגוד
סיפוק,לחוסרהנידונהשקריתאהבהשהיא-

האהבהשהיא-לאלהמכוונתאהבהלבין
העליוןהטובהואשהאלמפניהאמיתית,

שהאדםכלאתבחובוהטומןמשתנה,והבלתי
האהבהכיהובהרשנית,אליו.להשתוקקעשוי

אינטלקט,אורגשולא ,רצוןפריהיאהנוצרית



המביאההתייחסותעמדתבעיקרההיאכלומר:

לאהבהמתמידות.ובמחויבותבמסירותלבחירה
"מידהאיןהמוסריות>לסגולות<בניגודשכזו

בה,הנדרשיםהמעשיםאוהרגששלראויה"
הנוצריתבאהבהשלישית,בה.להגזיםניתןולא

מעשיואואופיולשאלתרלוונטיותכלאין
האוהב;לביןבינולקשרלאואףהאדם,של

עמנואלשל<בלשונואדםהואבאשרנאהבהוא
ורביעית,לעצמו>.כתכליתלומר:ניתןקאנט

דרישהאוציפייהאיןככללהנוצריתבאהבה

ולשמוחלהלקוותעשויההיאכיאףלהדדיות,

הואזהמאפייןשלהקיצוניביטויובהשגתה;

הנוצרית.האויבאהבת

מרכזיענייןהיאהאהבהכילהבהיר'חשוב
כולההנצרותכילומר'ניתןבנצרות;ביותר

והןדתיתמבחינההןהאהבה,עלמושתתת

הדברנובעדתית,מבחינהאתית.מבחינה

אהבה,היאהאלשמהותמכךובראשונהבראש
האלוהייםוהגאולההחסדלכך:ובהתאם
מרכזיותאתית,מבחינהבאהבה.שורשם

היאישושלשהבשורהבכךנעוצההאהבה
המוטליםהדיברותאתהמצמצםהחדש","החוק

כלפי-כפולהאהבהחובתלכדיהנוצריעל

מתיפיעלהבשורהבלשוןהזולת;וכלפיהאל

ה'את'ואהבתישוע:[אמר] ••• " :) 40-36<כב'

 .מאודךובכלנפשךובכללבבךבכלאלוהיך
דומההשנייהוהראשונה.הגדולההמצווהזאת

אלהמצוותבשתיכמוך.לרעךואהבתלה:
היאהאהבהלכןוהנביאים'",התורהכלתלויה
כנטייתהן-הנוצרייםהחייםשלהמניעהכוח
כמו-העולםכלפיהתייחסותכעמדתוהןלב
זאת •האידיאליהנוצריההתנהגותדפוסגם

הנוצרי'שלכייעודונתפסתהאהבהועוד:
לשלמותכדרך-לאהבהבמחויבותוהדבקות
האנושית.העצמית

גםלעמודישהאחרונההאמירהאתלהביןכדי
ככלבעיקרהנוצרית,האהבהשלתוצאותיהעל

"ככללאדם.האללאהבתמתייחסותשהן
קיימיםהםכךלאל'יותרקרביםשדברים
זוקביעהלראותניתן- 3יותר"מלאבאופן
לכללמטאפוריכביטויאקוינסתומסשל

שאוהבבאדםהמתגלותוהמשמעויותהתופעות

לכנותןשניתןהאל'לאהבתושזכההאלאת
באופן"קייםשנגאלמי"גאולה".הכוללבשם
בריאבטבעיותר'רםבמישוריותר":מלא

מלאהבעצמיותיותר'חופשיבאופןיותר'ורחב
רבהבאהבהיותר'עמוקהבמשמעותיותר'

 .דבריאתאבהיר .יותר
כימשמעההנוצריתהגאולהכילומרניתן
באדםעמוקחיובישינוימחוללתהאלאהבת

ניתןוכריפוי'כמחילהמאפייניםלצדשנגאל.
מובניםבשלושההנוצריתהגאולהאתלאפיין

כקבוצהשחורו'הואבהםהראשוןעיקריים.

לחירותכולםהמתייחסיםגילוייםשלשלמה
ומה"אנימהחטאשחרורוביניהםהאנושית,

האנושי'מהטבעשחרורגבל'והמוהחוטא"
באהבהשזכהשמימשוםזאתומהפחד;מהמוות

בממלכתחלקונוטלישועםמתאחדהאלוהית

גםמשמעםאלוכלנצחים.לנצחהאלוהים
ולמילוילאלעצמולהקדישלאדםהניתןחופש
לזולת.אהבהשלמוסרייםחייםולקייםרצונו'
עצמיותהואהשניהמובן

> selfhood < -האדם
מלואאתלממשיכול

בהקדמהכברככולםרובםמובאיםאשר

חילוניעולםזהוראשית,להמאהבות.
הספר,אתהפותחהפסטורליבתיאורלמהדרין.

במהרהלנונאמראדמות,עליעדןגןמעיןשל
איןכלומר:מאין",ישנוצראינודברש"שום
 .הזובתמונהלאלוהיםמקוםאיןכלומר:בורא,
לאכאן'איןפסטורליהגםכימתבררקלחיש

אנושיאקליםאלאיופי'ולאטובולאשלווה
ואכזריות,ניכורשל

לרוחוכלמכלגדהמכר
זאת,לצדהנוצרית.

כמהבפנינומוצבות

-ו:

ו~ו

ישילינקשלבעולמה

ביןראשית,דיכוטומיות.

לאנשיםמאושריםאנשים
כאשרמאושרים,שאינם

מוצגתהשנייםביןהאבחנה

פונקציונליתמבטמנקודת
אנשים-חומריתאו

כושרבעליהםמאושרים

מהבלתייותרגדולייצור
"החייםביןהדיכוטומיהשנית,מאושרים.

העבודהביןובהמשך:-לעבודההאמיתיים"
החייםאלכרוךתפסתכשהאהבהלאהבה,

משהוזה"העבודהלחם.כזחחאוחאמיתייםי
 .•.חובהבעיקרהיאהעבודהממך'מנותק
אםגםהעבודה,מנוחה."שמחה,היאהאהבה

מעיק,דברהיא .•.סבלגורמתלא-מהנה,אינה
העבודה ,) 34<עמ'האהבה"אתמרחיקשרק

בחיים.למוותהמשולהכואבת,מעמסההיא

"רקכיהפרקיםאחדכותרתמכריזהלכן
והכוונה-לחיות!"לנומאפשרתהאהבה
לבנותצריךאחדשכלהקטןוהביתל"אהבה
כיזאת,עםלהבהיריש .) 54<עמ'לעצמו"
-"מקצוע"לבין"עבודה"ביןמבחינהילינק

בעודלא,ותוהישרדותדרךהיאהעבודה

להתפתחותדרךזהות,שלסוגהואהמקצוע
מהעבודההפרישהכלכלית.והצלחהעצמית

נישואיםבאמצעותרקנשים,בעבוראפשרית,

גברביןמזהותהגיבורותשתילכןלידה;או

עולהכךמתוךעצמם.החייםלביןמסוים
לנשים.גבריםשביןזו-שלישיתדיכוטומיה

קיצוניסימטריהחוסרישילינקשלבעולמה

פחותלאשהוא,כךכדיעדלגבר'האשהבין
האדםביןהסימטריהלחוסרמקביליותר'ולא
היאהאשההכול'הואהגברבנצרות.לאל

לאיתנימשולהגבר ,) 45<עמ'הקטן""האפס
האשההעולם,אתמניעיםוהאהבההואהטבע,

שרועהישע,חסראבקכגרגרהיאלערמתו

הגברכלפיהיחסלכןדבר.מניעהואיננהברפש

המאמץולאורפיועליישקוהכולטוטלי'הוא
אפסותמולבנצרותבעודזאת,עםלהשיגו.
לנשיםשביחסהרימוחלט,ערךישלאלהאדם

אינםעצמם"הםכי:כאןנאמרכאחדולגברים

ביןהסימטריהלחוסר

בנצרותלאלהאום

קיצוני~ימטריהחוסר

עדלגבר,האשחבין

מקבילשהואכךכדי

האושר.-נוספתסוגיהמעליםאלוכל
הנוצריתהאהבהכיגרסורביםתיאולוגים

וחמלה;שלווהשמחה,במאמיןמולידה

האהבהאתוזיהההרחיקאףגוסטינוסאו

כילזכורישואולם, •האושרעםהנוצרית
תמונתבשולימצויהאושרדברשלבעיקרו
שהבעיהמשוםבכלל'אםהנוצרית,הגאולה
בעייתהיאלהתמודדהנצרותמבקשתשעמה

תיאולוגיםואכן,האומללות;בעייתולאהחטא
האושראתתפסולדתו><ובראשםאחריםרבים

למי-דווקאואולי-אפילואפשרי'כבלתי
וכיווןגאולה.זוהיכן'פיעלואף .שנגאל

האלשלזוובראשונה<בראשהנוצריתשהאהבה

שגאולהוכיווןהאדם,אתלגאולבכוחהלאדם>

היא<כאשרשלאהבההרימכל'יותרחשובהזו
מוחלטת.חשיבותבנצרותמוענקתאגפה>מסוג

האהבהתפיסתמהיילינק.לאלפרידהנשוב
בפרט,ומהמאהבותבכלל'מכתביההעולה
רקעעלומתפרשתעולההאהבה ?זאתכללאור
אתהמכונניםמרכזייםואבחנותרעיונותכמה

ילינק,שלביצירתההנפרשתהעולםתמונת
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רקואישיותוחירותו

אישיותעםקשרבמסגרת

לוהמאפשרתאחרת

<בראשמעצמולחרוג
וכןהאל'נחבראשוו

זועמדההזולת>.
תפיסהעלמתבססת
האדם,טבעשלמסוימת

אותנושהופךהדברלפיה
אלאהכוח,אוהתבונהאינובאמתלאנושיים

מובןקייםזאת,לצדלבדה.אגפהבמובןהאהבה
משמעותהענקתוהואהנוצרית,לגאולהשלישי

ומביןהאדםשנגאלמשעהשכן'לחיים.וטעם
מכווןהואוככזההאלבידינבראהעולםכי

העולםנטען'אזירוחניפוטנציאלובעללאהבה
ובערךבמשמעות-וסכנותיוקשייועל-

שלבחייומופתיבאופןמומחשיםאלורוחניים.

הרוחנייםהחייםמימושאתהמגלםישו'
הזה.העולםבמסגרתהאלוהיים



 =.e ~ו~

ן~
~ 

שהואמהכלהתגלמותלמעשההםחשובים.
הקיוםשלזהטרגימצב ,) 11<עמ'חשיבות"חסר

ש"הדברלכךהטעםהואבעולם,הנשיהאנושי
הנכון"הגברידיעללהיבחרהואבאמתהחשוב

עלחולמותהנשים.""כלובגינו ,) 32<עמ'
 .) 30<עמ'אהבה"

אהבהגםנדונהזהשבספראףהאהבה?ומהי

כמוממשהמוצגת,-ולהוריםלילדים

הרי-כגיהינוםככולהרובהבהפסנתרנית,

גברביןלאהבהכאןהכוונהובראשונהבראש
תשובותמינימאזכרתילינקזהבהקשרלאשה.

"משהוהיאהאהבההאהבה:למהותקלישאיות
כמחלהו"כמוה ,) 10<עמ'<ברק>"לפתעשמכה
מנוסשאיןהזהגש"הרהיא ;) 23<עמ'קשה"

דברמכליותרומפחידחדש[שהוא]ממנו."
בנפשנפשיתכואבזהכואב,שזהאחר."

ישארשהאהוב]רצון[שמעוררבגוף."וגופנית

זקוקשאתהההרגשההיאהאהבהלנצח."עמי
שהתשובהאלא ,) 23-22<עמ'אחר"למישהו
היא:האהבהמהותלשאלתהראשונההממשית

הזוהתשובהלנישואים.המובילמהדבר
ובראשונהבראש ,האושרכמוממשמקושרת,

"חשובגברשלשמו-החומריתהמבטלנקודת
ורכוש"כסףלהשיגיכולזהורכוש.מכסףיותר
הערךיקרי"פירותיהאחר:ובניסוח ,) 9<עמ'

הביתמשקותקציבהילדיםהםהאהבהשל
אליו"שבגםהגדולובחלקומהבעלהמגיע
בתמונתמפתחנקודתהיאהבעלות ,) 31<עמ'

שייכתהאשה-ילינקשמשרטטתהנישואים

ובמידת ,הבעלומאידך:ולמשפחתה,לבעלה
 ,כךמשוםלאשה.שייכים ,רכושוגםמה

מבעלה,הוראותלקבלמעדיפה"בריגיטה
 ,) 10<עמ'מעט"להגםשייכת,שתהיהבחנותו

האהבהמושאשלמעשהייפלאלא ,כךמשום
 ;עצמוהואולא ,הגברשלנכסיולהיותמתברר

לחרסינהאהבתהגודלאת"מפגינהבריגיטה

אתאוחזתהיאהקטנים,בפרחיםהמקושטת

בניגוזליםהיוכאילובאצבעותיההספלים

כליאתלאמץממשיכההיאבעדינות."יומם.
שלכחיקוחםכברהכליחיקה,אלהחרסינה

אלצונןתמידשיחסו ,נץהייכמושלאאדם,

 ,) 97<עמ' "'ב

מנוכרתתפיסהולמרות ,כןפיעלואף

הדדיתבעלותשלכיחסהאהבהשלזווחומרנית
תמונהיותרמעמיקמבטמגלהשוויונית,ובלתי
כרבוגםעולההאהבהמפתיע,באופןשונה.
דומותתוצאותלאשהלהביאהעשוימה

הנוצריתהאלאהבתשמביאהלאלולהפליא
 ,כמובןפניה.ריבויעל tלגאולהכלומר: tלארם
באירוניהטבוליםילינקדברישלככולםרובם
לאזכורההזדקקותעצם ,כןפיעלואףמרה;
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לזולתהנפוץהיחס

כאלהואילינקבכתבי

רכוש.נכס.מוצרי

נתפסתכאמוד.והאשה.

כלומד:-כ"אפס"לרוב

בוודאיזאת.לאאפילו

נתפסתחאשחשאין

כארם

ראשית ,ובכן .דרשניאומרתהללוהאספקטים
שבהם,הראשוןמובנים.וכמהבכמה ,שחרור-

מהעבודה,השחרורהוא ,לכןקודםהוזכרשכבר

"היינץהאמיתיים";"החייםשהואניגודה,אל

התפירהממכונתבריגיטהאתלשחרריכול

לבדה"זאתלעשותיכולהאינהבריגיטהשלה,
החייםאלמשחררת,האהבהמזויתרה ,) 49<עמ'

פחותלאהאמיתיים
משחררתמשהיא

שמהילינקמהמוות;
האמירהאתפאולהבפי

כברלחשובצורךש"אין
כיהמוות,עלעכשיו
כהמגיעאינוהמוות

אמיתייםכשהחייםמהר

כשחייםרקונכונים.

ולאאמיתייםלאחיים

ללאעמלחיינכונים."
מוותמתיםאזתוחלת,

 .) 54<עמ'ונצחי"אמיתי

מובןמצוי ,אלולצד

-שחרורשלנוסף
היהשלאמי"בשבילשכןמהחירות;שחרור

טוב"אדוןלמצואממששלהקלהזואדוןלו
אפיונולאורלהתבהרעשויזהמובן ,) 153<עמ'
-לחירות"ש"נידוןכמיהאדםאתסארטרשל

אחריותשלכבדעולהאדםעלמטילההחירות
מהלנשיםכאןמציעהילינקבבחירה;והכרח

פתח-הנוצריםהתיאולוגיםלאדםשהציעו

האהבה.באמצעותזומנידונותמילוט
לפיבאהבה,הכרוכההגאולהשלשניאספקט

שהופך"מההיאהאהבהעצמיות.הואילינק,

וכאשראדם",שלחייועיקרשלם."לאדםאדם
לאדם"חיתהסוףסוף"פאולהמגיעההאהבה

לאהבהמפורשקישורמופיעאףכאן ,) 40<עמ'
הדרךהיאשהאהבהאומר"הכומרהנוצרית:

דרךמחפשתבעצםלהפאר ...יהאבאל
מזווית .) 98<עמ'האני"אליותרמציאותית

שלבטרמינולוגיהגםזאתלהציגניתןאחרת
למיוחדרגילאדםהופכתהאהבה-ייחוד

בכתבילזולתהנפוץהיחסאמנם, .במינווליחיד
והאשה,רכוש,נכס, ,מוצרכאלהואילינק

אפילוכלומר:-כ"אפס"לרובנתפסת ,כאמור
כאדםנתפסתהאשהשאיןבוודאיזאת.לא

כן,פיעלואףהדוגמאות-הגיבורות>.<לפחות
להעניקעשויההאהבה ,שכזותפיסהמתוךגם

כלומראפס,עדיין"בריגיטה."-עצמיות
כלומר ,משהולהיותרוצהוחיתהחזיות,תופרת

שמהיותחושבת,בריגיטההיינץ."שלאשתו
יהיהאחדשיוםמישהוכלומר ,משהוהיינץ
אוטומטיתתהפוךהיא ,משלועסקעםמישהו

אבחנתועולהזהבהקשר ,) 80<עמ'למישהו"
ולהיותלעשותלהיות-בעלים,ביןסארטרשל

> to have, to do, to be <, שונותכרמות
חפציםבאמצעות-עצמיתזהותרכישתשל

מכוניתשלכבעליהמוגדר<אנירוכששאדם
למשל>, ,ספורטיבישטחרכבאויוקרה

פילוסוף,אורופא,הנני<אנימעשיובאמצעות
בהתאמה. ,קיומועצםבאמצעותאולמשל>,

שלאחדמודלכאןשמוצעלומרניתןזוברוח
פשוטועצמיות","רכישת

באמצעות-כמשמעו

הגברבעודבעל;רכישת
זהותואתמקבל<היינץ>
עושה,שהואמהמכוח

מקצועומכוחכלומר
שלמעבודתה<להבדיל

כדיבהשאיןגיסה,ברי

באותוזהות>.להקנות
אתגםילינק,מעלההקשר

תולדת-ההדירןהשפעת
הזהותעל-האהבה

אםהנשית.והעצמיות

אשהשלבהריוןהמדובר

לאבילהינשאהעתידה

הפיכתהתהליךאת"השלימההיאהריתינוקה
נקבה"ממיןליצורלא-שלםכלאייםבןמיצור
לא-נשואהבאםהמדוברואם ;) 152<עמ'

אחרימסחרי."ערךכל[לה]"איןהרילעתיד,

 .ערךכלחסרתתהיההיאיופיע".שהילד
[הוא]כך."כדיעדיורדמישהושלכשערכו

עולהלכךבהמשך ,) 136<עמ'אדם"בןאינו
הנישואיםהםהחיהמןהאשהשמותרהאמירה

כי ,ביערהחיותוביןבינךהבדלכל"אין-
אינהאחתלאאףאבלללדת,יכולותהריכולן

דודהגמורהברצינותנוזפתלהתחתן,"יכולה
המתייפחתהאם-הלא-נשואהבפאולה,אחת

 ,) 139<עמ'

באהבה,הכרוכההגאולהשלשלישיאספקט

"החיים-המשמעותהואילינק,אצלגםהמצוי
מקוםמכלמשמעות,חסרינראיםהיינץבלי
משמעותייםנראיםאינםהיינץעםהחייםגם

יותרמקרהבכל ,יותרמעטרקאלא ,במיוחד

לחזיות."החרושתבביתמעבודתהמשמעותיים
מתחננתלעולם,לבדיאותיתשאיראל

<עמ'משמעות"כלחסריחייבלעדיךבריגיטה,
גםמוצגתלהיותיכולהזומשמעות ,) 25

עליושקוראים"הזוהרמציאתשלבמונחים
"אםשכןבטלוויזיה",שרואיםאובספרים

חייבבחייםהזוהרכלאזמחזיות,באלאהזוהר
 ,) 80<עמ'מהיינץ"לבוא

ליציבותהבטחהגםבאהבהטמונהזאתלצד
לצדהואהיחידהבטוח"המקום-ולביטחון

אתמעליםאלווכל .) 71<עמ'הנכון"הגבר
גבר-ושובשובחוזרזהביטויהאושר.סוגיית



האשה ,מאודמאושרתשנישאהמי ,אושרגורם

כפשוטו :בןכמו ;אושרמצאהשואהחב

מובניםכאןחושףנוסףשמבטאלאובאירוניה.
טמוןהאושרבריגיטה,בעבוראושר.שלשונים
וחנותהביתועלהיינץעלבבעלות-ברכוש
הואהאושרפאולה,בעבור .החשמלמכשירי
-עצמיובמימושבשמחהדברשלבעיקרו

והיאובשלווה,בשלוםלגדוליוכלוש"הילדים
בשלוםלאשהולהיותלגדולתוכלעצמה

דרךועלאלה,כללצד .) 164<עמיובשלווה"
האושרעלמעידמכלשיותרדומההשלילה,

בההראשונההפעםתיאורדווקאשבאהבה

אינוהאושר"רגש-ואדיךפאולהשוכבים

רגשיתנכיםנכנסיםלכאן ••.המנחההעיקרון
שםשקרהמהרגשית.נכיםמכאןיוצאיםוגם

שמחהפאולה ...דברמשנהלאכלום,לאזה

 ...להתזכהלאהיאאבלהאהבה,לקראתמאוד
 .••הכולזההרגליים,ביןכואבלפאולהאבל
באה?כשהיאמכאיבהשהאהבהייתכןזהאיך

האהבהאתתיארנולאהולכת?."כשהיארקלא
חיתהלאשהיאמפניפאולהוביןאדיךבין

שאיןבמקוםכלומר: ,) 103-102<עמ'נוכחת"

איננהזווכאב,רגשיתנכותרקויש ,אושר

להימצא.צריכיםאלוכלבאהבהכלומר:אהבה.

כרוךלעתיםאםגםכילומרניתן ,כךאוכך
תכליתאיןילינקלפיהרי ,אושרבאהבה

שהאהבהכשםממשאושר,להסבהאהבה
האהבהאושר;להסבבאהאינההנוצרית

בעודהחטא,לבעייתפתרוןמבקשתהנוצרית
לחייםהיאהחתירהילינקשלשבעולמה
חאמיתיים.

שמדבריםרקלאכיייפלאלאזאתכללאור
לבסוףש"מצאהמיכעלאהבהשמצאהמיעל
וברע"בטובזוגבןבחייה:החסרהחלקאת

אלאכאחד>,ה"דוגמאות"שתי<לגבי ) 155<עמ'
השמורהבטרמינולוגיהמתוארתשהאהבה

 ,כך .האלעםאיחודלתיאורירבותפעמים
מאבריולאיברעצמהלהפוךמעדיפה"בריגיטה

~םובריגיטההיינץ ...מגופולחלק ,היינץשל
היינץאת"מכניסההיאוכאשר ,) 61<עמ'אחד"

תוךאלאחת>ובחתיכהבשלמותו<כולו
הודיה"שלאמיתיברגשאזחשההיא ...המיטה
לנישואיהןמגיבותהגיבורות ,ואכן .) 105<עמ'

האל:אהבתחסדעלאדםבושמגיברגשבאותו
האהבהשללהעדרהשכןעמוקה.תודהאסירות

אינםאהבהללאחיים-קטלניותתוצאותיש
מלאים"לאאוכוזבים"חייםרקאלאחייםממש
נשואהלאכאם-לעתידמכך:וחמור ,) 40<עמ'

תוךאלנמסה[היא] .••מתהנחשבת"פאולה
 .) 125-124<עמ'דבר"לשוםוהופכתסביבתה

העומדתהאהבהתפיסתאתמשקפיםאלוכל
באמצעותילינקבוחנתושאותההדברים,ברקע

מנתצתשלכאורחאף

ובריגיטה,פאולה

ה"דוגמאות"שתי

אותההמשמשות

ותהאבנושא.לדיון
משמעותתהאאשר

כלבעבורהאהבה
מהגיבורות,אחת

כילחלוטיןברור
מאיןחשובההאהבה

"בריגיטהלכןכמותה.
מהבכלרציניתמאוד

לאהבה.שנוגע

הדברהיאהאהבה

ביותרהרציני

 ,התחלתיהוןבהעדרלעשות,שבאפשרותה
פאולהבעוד ;> 62<עמ'שלה"החנותלמען

<לעומתהכללמןהיוצאהיאש"האהבהמאמינה
אנושאותואואותולנושישאחר>דברכל

לנואיןלה,פרטבבית.אובעבודהחווים,

משמעותשלצדאלא ,) 55<עמ'כלום"ולא
שאלותשתיפתוחותנותרוומעמדההאהבה
אתלהשיגניתןכיצדראשית,-נוספות

האםאהבה,הושגהאםאףושנית,האהבה?

אתלגאולבכוחהישאכן
מצפותשהןכפיהגיבורות

שתעשה?

באכזריותילינק

אמונהכלובציניות

תקווהוכלבאהבה

באותהחרילקיומה,

זאתעושההיאנשימה

מאפיינישימורתוך

הנוצריתהאהבה

האהבה,אללדרךאשר
כחלללאנדונההריהי

שונימתגלהתחילהוסרק.

הגיבורותביןממששל

"בריגיטהזה:בעניין

 ...גופהאתלהציעיכולה
שלהיחידיםהבריתבעלי

הםזובמערכהגיטהברי

הקוסמטיקהתעשיית

<עמ'הטקסטיל"ותעשיית
זאת,לעומתפאולה, ;> 12

במינםמיוחדיםאנשיםבין"נוצריםכיגורסת

אהבהלמשלכמובמינםמיוחדיםדברים
לעשותשעלינוכלכךמשוםבמינה.מיוחדת

ולראותבמיננומיוחדיםאנשיםלחיותהוא
לאבחנתובהמשךושוב, .) 55<עמ'יקרה"מה
לבין > to have <להיות-בעליםביןסארטרשל

האהבהאתמבקשתבריגיטה :> to be <להיות

הגוף ,שיערתכשירי<בגדים,חפציםבעזרת

מכוונתפאולהבעודכמכשיר>,הנתפסעצמו
כךההוויה.אופןשליותרהעמוקהרובדאל
מפרכתעבודהמחייבתהאהבהאלהדרך ,כךאו

בוטיםבתיאוריםחוסכתאינהילינקוהתמדה.
 ...לארחמים.חסרציד"זהו-זאתלהמחישכדי

והתשושה,המסכנההציידת .•.לאוגםהנרדף
לפעמים .הצידבמהלךגחלהפרזכאיםאינם

~
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<עמ'הניצוד"שלממצבוגרועהציידשלמצבו
בכריעתמאסלות,חראקרצוףשעיקרוציד ;) 81

וגםמטאפורית<מבחינהקרהרצפהעלברך
"לשלבהמצריכהמלאכהכמשמעו>;פשוטו

אקרובט"שלזריזותעםמכונהשלביצועים
כבדה;לחובהחאחבחחופנתלכן, .) 103<עמ'
מהנשיםאחתוכללעבודה,מהנאההופכתהיא

מקורותבכלומשתמשתמאודהבכלמתאמצת
 ,שכךכיוון .כךלשםוהנפשייםהגופנייםכוחה

כהישגנתפסיםהנישואים

אבלגאווה.מעורר
ולמרות ,דברשללאמיתו

החוזרותההכחשות

הוא"האושרהריונשנות,

גםחוק,אינוהוא ,מקרי

שלהגיוניתתוצאהלא
ממש- ) 11<עמ'פעולה"

הנוצריתהאלאהבתכמו

בה,הכרוכהוהגאולה
בגורלתלויההזוהאהבה
ברצונוכלומר: ,ובמזל

אך •הגברשלהשרירותי

כאן ,האלוהילחסדבניגוד
נדיבות.ואיןמתנותאין

העולםלתמונתהקבלהלפנינוהיותרלכל
בעבודההצורךאתהמדגישההפרוטסטנטית

גםכאשר ,האלבאהבתלזכותכדיקשה

האהבה,אתועיקרכללמבטיחהאינההעבודה
אינוהאשה><וכאן:שהאדםחסדבבחינתשהיא

לו.זכאי

 ,דברשלבסופוהאהבההושגהכאשרגםאבל
להינשא,זוכות<הדוגמאות>הגיבורותושתי

אתלהביאעשויהאכןילינקלפיהאהבההאם
שבחייבריגיסה,בעבורלו?וקיוובהשתלומה

ומשמעותםלמשנהודומהיום"כלנישואיה
אתממתיקהחעבודחעבודה.עבודהעבודה

עצמם"החייםחיאדברשלובסופוהחיים
עליה"רואיםדברשלבסיכומוהרי ,) 163<עמ'
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להמאיריםשהנישואים

כברהשנאהפנים."

לגמריארתחאכלה
האושראבלמבפנים.
רכושבעלתמחיותה
המוצלחיםהימיםשרר."
בתדירותכעתבאים

וכךרבה.ויותריותר

להקנתהפנימיתשלווה
אחיזהדברשלבסופו

<עמ'הזאת"האשהאצל
כאןאיןכלומר: ,) 163

זהבמובןגאולה,

חייםשביןשבדיכוטומיה

ואףלבריגיטה:חייםהאהבההביאהלאלעבודה

זה-אושרשלצנועסוגכאןישכן'פיעל
למרותפאולה,גםהפנימית.בשלווההמצוי

והממוןהמקוםמצוקתבעלה,שלהתעמרויותיו

בכךשמחהעדייןפוסקות,הבלתיוהמריבות
"אושרומוצאתבחיים,קבועמקוםלהשיש

איןפאולהאתזאת,ועםבילדיה.אמיתי"
בהחלטפאולה"למעשה,גואלים:הנישואים
משלהמקוםרוצההיאעדייןאבלמאושרת,

ואם.ביתעקרתמקצועה:אתבולממששתוכל
הזמןכלפאולהלמהכסף.זהבשבילאיןאבל

פאולהלה."שישממהיותרלרצותמתעקשת
 ,) 168<עמ'המדרגה"שפלאלתגיע

-נוסףמרכזיענייןלהעלותישזובנקודה
האחת"דוגמאות",שתישלפנינוהעובדה
ההבדלבדיוקמהו"רעה",והאחת"טובה"
ילינקמזכהפאולהאתדווקאומדועביניהן?
"רעה"?<המוסרי>בשיפוט

מביןה"טובה"היאפאולהדווקאלכאורה,
הבוטההחומרנותהיאבריגיטהבעודהשתיים.

עדונלחמתליופייחסנטולתבהתגלמותה,
"מידהישבפאולחחריבעלות,להשגתהורמה

"כאילוחשהשהיאמפניכמיהה",שלרבהנח

 ,) 28<עמ'יפה"משחובשביללעולםשבאנו

"ממשיכההיאאותהומכיםשמדכאיםולמרות
מקוםלכליותר'טובעולםלעברלפזול

לפסיביותבניגוד ,) 20<עמ'קיימת"שההזדמנות
אדםבןבעצמהרואהשאיננהבריגיטה,של

העובדותעובדות,קובעת"אינהואשר

פאולההרי ,) 119<עמ'עליה"מתנפצות
והיאכבחפץבהנוהגיםכאשרמתקוממת

הניבכהעדאם][גםבידיהחייהאת"לוקחת

וחשדנות"טובהכפיותהבנה,חוסררקהדבר

ומנסהוקמצנית,רכושניתבריגיטה ,) 66<עמ'

והריונה:גופהבאמצעותהיינץאתלשעבד
[לאדיך]לו"להעניקומבקשתנדיבהפאולה

"בריגיטהובעוד ,) 101<עמ'במתנה"גופהאת

חשהפאולההרי ,) 119<עמ'רגשות"כלנטולת

הנעלההדברהיאלכל'מעלהיאש"האהבה
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אהבתהוכיביותר"

לטובהאותההופכת

זותחושה ,) 28<עמ'

רגשבגדראיננה

ממש-אלאגרידא,

-באלהאמונהכמו
שלביטויכאןיש

לושישנחושרצון
נורמטיבי:אספקט

[היא]"האהבה."

אדם,שלחייועיקר

עיקרגםועכשיו

פאולה.שלחייה
נחושהפאולה

לעשותגםרוצההיא .חרבואכןשכךברעתה
פאולהלמעשה, ,) 40<עמ'שצריך"כמוהכול

 .חאיריאליהנוצרירמותשלכגילוםמצטיירת
שחייהכמיכטהורה,מאופיינתפאולהבכדילא

ונפשגוףועינוייפוסקבלתיסבלרצופים
ממשיכההיאזאתועם-סביבתהאותהשמענה

רבות"שניםבמשךובהתמדה"בסבלנותלאהוב

הארוכהההשפלותמסכתלאחר ,) 172<עמ'
מוצאתזאתבכלהיאלנישואיה,שהביאה

שמחיםלמלאכה"ניגשלומר:הכוחאתבעצמה
ואהובותמשמחותתהיינההתוצאותאזואוהבים.

יהיההכולשמעכשיוולקוות ,) 148<עמ'הן"גם
אווירהליצורכוחה"בכלולהתאמץיותר'טוב

בשלוםלגדוליוכלושהילדיםכדיטובה,

לאשהולהיותלגדולתוכלעצמהוהיאובשלווה,
סופהאתאפילו ,) 164<עמ'ובשלווה"בשלום

מבטנקודתמתוךלפרשניתןפאולהשל
טוהרהאתשהקריבהקרושה,זונחנוצרית:

שראויכפינעיםביתולילדיהלבעלהלספקכדי

לעצמו'להרשותיכולבעלהשאיןכזהאבללהם
והשנאהההבנהאיעקבגמור'חורבן-וסופה

חייה.כלבמשךאליהסביבתהיחסאתשאפיינו
שבניגודאלאכישו.כמוהפאולהאלו,בכל

בה,שתמךאלאואישהיהלאלפאולהלישו'
תקומה.להחיתהולא

כןאםמגלמותניגון'עליהםשדיברבמונחים
המודליםשניאתשבספרה"דוגמאות"שתי

אתופאולההארוס,אתבריגיטה-האהבהשל
שבהן?כרעהפאולהמוצגתכןאםמדועהאגפה.

נעשהלפיובקריטריוןטמונהלכךהתשובה

מבחןאיננוילינק,לפיוזה,המוסרי'השיפוט
התוצאהמבחןאםכיקאנט><נוסחהכוונה

זאתלהציגניתןאחרת,מזווית<התועלתני>.
"במקרה-מוסרי""מזלשלבטרמינולוגיה

לנפילהתזכהוהיאלפאולההמזלשיחקלא
והיאלבריגיטההמזלשיחקבמקרהאיומה.

ישבכך ,) 158<עמ'מסחררת"לעלייהתזכה

שלמרותהנוצרי'המאמיןגורללברורההמחשה

למצואבהחלטעלולומסירותומאמציוכל
האלוהי'האהבהלחסדזוכהשאינוכמיעצמו
ילינקחושפתכךגמור.לחורבןנידוןהואולכן
מכליותרהנוצריתהאהבהשלהמרטעמהאת

ה"דוגמאות"בשיפוטההיפוךבאמצעותדווקא

ושבירהכרע,הנוצריהמופתראיית-שלה

המגלמתהגיבורהשלורוחהחייהשלמוחלטת

אותו.

שלפילוסופיתבחינהכילומרניתןלסיכום,

הקוראלפניילינקשמציגההאהבהתמונת
מנתצתשלכאורהאףמפתיעה.מסקנהמעלה
באהבהאמונהכלובציניותבאכזריותילינק

היאנשימהבאותההרילקיומה,תקווהוכל
האהבהמאפיינישימורתוךזאתעושה

תרבותשלבלבההמצויהאהבה-הנוצרית

זותרבותבמסגרתנתפסתואשרהמערב,

מסקנהאיזומימוש.ברואףמחייבכאידיאל

אמרתועלבפרפראזהמכך?לנבועעשויה
כילומרמחדניתןניטשה,שלהמפורסמת

שהורגמיגםילינק,שלהאהבהתפיסתפיעל
להשתחררמצליחבהכרחלאאלוהיואת

מתפיסתזה:במקרההמת",האלמ"צללי

להסיקניתןמאידך' .אחריושנותרההאהבה
אםשגם-יותראופטימיתמסקנהמכאן

עודיכולהאיננהשלההנוצריבמודלהאהבה
אחרותתפיסותהריהחילוני'בעולםלהתקיים

כנגדיותרחסינותלהיותעשויותאהבהשל
בפנינושפורשתזוכדוגמתנוקבתביקורת

 •המאהבות.ברומןילינק

הערות

-הספרשלהעבריתמהמהדורהאצטטלהלן . 1
 ,יבן-ארגיאמגרמנית:המאהבות,אלפרידה:ילינק,

[ההדגשות 1996-תשנ"ובבל,הוצאתתל-אביב:
דפ"ח].שלי,הןלהלןעבהבאות

.2 

Nygren, A: Agape and Eros, 
Trans: P.S. Watson (Philadelphia: 
New Westminster Press,2nct ed.: 
1953). 

.3 

, Aquinas: Summa Theologiae 
: Blackfriars Edition (New York 

, McGraw Hill Book Company 
 1972 (, 1 . 3.5.2 .שלי][תרגום
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הוקדשהשלההדוקטורעבודת .בירושליםרוזנצוויג

 .חילוניתפילוסופיתבתרבותהחסדלשאלת



ילינקשלהפצע
שחרגלילי

N אפשרילינקאלפרידהעלהשיחהת
שלהסוףזההסוף.מןלפתוח
אריקה,שלסופהרומן'שלסופוהפסנתרנית,

בסוףהואהפתחפתיחה.שלמקוםהמהווה
שלבכתפההנפערהפצעזהו .הרומן

שאפשרבגוף,עושהשהיאהחתךהפסנתרנית,

פתיחה.שלכאירועלהבינו
עומדתאריקהברומן:האחרונההסצנההנה

מיושן.בלבושהטכנית,לאוניברסיטהבכניסה
וחצתהוינהשלהריקותבכיכרותהלכהכך
האופרה,ביתפניעלעברהכךהעירוני'הגןאת

סקרהכךהגדולה,והקתדרלההמוזיאונים
האמנותשלהאנדרטאותאתבהליכתה

הבורגנות,שלההוויהמעונותאתוהתיאולוגיה,
בהןהטכניקה,שלחצרותיהאלבאהכך

היאהארנקמןוצוחקים.הסטודנטיםמשוטטים

אי-שםעצמהאתודוקרתסכיןכעתמוציאה

הארנק,אלנתחבתהסכיןקל'הפצעבכתף.
שהיאהפצעדמה.אתשופכתהפסנתרנית

בטרםהאחרונה,המחווההואבגופהפוערת

שהיא'שורההרומןשלהאחרונהבשורהתיעלם
אינוקלמר'וולטרהמאהב,הביתה.ההליכה

 .אחרבמקוםכברראשוהחדש.החתךאתרואה
אריקהעושהשלההחדשהפצעאתצוחק.הוא

הרומןברחובותושבהעוברזההקורא,למען
ומסתכל.
מסתכמתהפסנתרניתשלהחדשבפצע

במפשעההחתכיםאתחתכים.שלכרונולוגיה
מחליףאביה,שלהסכיןבעזרתמבצעתשהיא

עלבכתף"."אי-שםהפצעמשליםאו
לתתעודעלינויהיההפצעשלהמטאמורפוזה

עדייןעומדיםאנושעהלפיהדעת,את
הפתיחהשלבמקוםבסוף,כלומרבהתחלה,
זה,מקוםשלמשמעותואתבפצע.ומסתכלים

שלושדרךלהביןננסההפצע,שלהמקוםאת
השנייהתיאולוגית,היאהראשונההסתכלויות.

הןאלהפוליטית.-והשלישיתאנליטית-
שלמקומולהתבררעשוידרכןפרספקטיבות

וכהתגלות.כפערכפתיחה,הפצע
להתחילניתןהתיאולוגיתההסתכלותאת

הפסנתרנית,שלהפצע

בגוףאחרפצעכלכמו

הואיהאירופיהספרותי

תרבותי,זיכרוןשלאתר

מתיאטרוןתמונה-החדשהמהבריתבסצנה

 .יוחנןספרספרשלהעלילהאת .ישושלהגוף
גופועלתלמידיו.אלובאהמוותמןשבישו
הםאלההצליבה.פצעיאתעדייןנושאהוא

ורגליוידיובכפותהמסמריםשפערוהחורים
הרומי'החיילבושהותירהגוף,בצדוהחתך

השיבהכסימניכאותות,כעתהמשמשים

הסימן'הראיה,הואהפצע •ישושלוההתגלות
ישו'שלמתלמידיואחדתומא,מחפשאותו

היאבפצעההסתכלות .האדוןלזהותכעדות
מרחיקתומאאךהספק.הפרכתשלמאורע
ישובפצע.בחור'אצבעלהניחודורשלכת

ידךאת"שלחנענה:
ואלבצדיושיםלכאן
אםכיאמונהחסרתהיה

 .) 27 ,'כ<יוחנן'מאמין"

היאבפצעהנגיעה

שלהעדותההתנסות,
מןאדםהמעבירההממשי'

במובןהאמונה.אלהספק
ישושלהפצעמהווהזה

זההתגלות.שלמאורע
הזהותמתגלהבוהמקום

הקדושה.

כפגם,בומשתרעתאךלעולםפולשתהקדושה
שלוהישות-הקדוששלהאונטולוגיהזו .כחור
מחסור'סביבנרקמתשלוההוויההפער'היא

נכנסהאלוהיריק.מקוםהיאשלוהנוכחות
אופייהבדברדומהעדותכפצע.העולםאל

בפרשהגםלמצואאפשרההתגלותשלהחבול
המלאך'עםיעקבשלהמאבקמוכרת:מקראית
 .) 32-25ל"ב,<פרקבראשיתבספרכמסופר

שלבכף-הירךבחבלהמסתיימתזופגישה

יעקב,שלהצולעגופוהפגועה,הירךכףיעקב.
עםהמשותפתלשהייהסימןמעתההופכים

שללנוכחותוהעדותהיאהפציעההאלוהים.
השםכעתטמוןיעקבשלבפצעוהקדוש.
מצטופפותשבוהשםהוא"ישראל" •ישראל
הייתשרויכלומרהאל'עםשריתהמילים

השקולהמסמןהואהפצע .לוויכולתבמחיצתו

:ךן.
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אומתממשהאלשםשבוהאופןזהלשם-האל'
אתטובעהואבוהאופןזהבעולם,מתגשם
פצע.היאההתגלות .נוכחותו

הפצעתיאולוגי.גוףשלמסמןכןאםהואהפצע
התגלות,שללמרחבהופךהגוףשבוהאופןהוא

ככזהקדוש.לזיכרוןאלוהית,למציאותלעדות
במסורתאבכמסמןהפצעאתלהביןעלינו

שבהשבוהאתרהואהפצעהתיאולוגית:
'שלהמרטירשלהקדוש,שלזהותוומתכנסת

שלהכרוניקהכימעידהפצעהבשורה.בעל
גםהיאהמונותיאיסטיתבמסורתהקדושה

מסמןהואלפיכך'הפצע,הכאב.שלהיסטוריה
שלמקוםהוא .דיאלקטי

הפצעפגם,שלאוהיעדר
עללהעידהצריךחורהוא

מציאותועלמלאות
מקוםהואהפצעמוחלטת:

אתלסמןהצריךיפה""לא
דוחה,מקוםזההשלמות:

ללמדהצריךטמא'מזוהם'
הואהפצעהקדוש.על

פגום,עולםשלמסמן
כךלרפואה.עדייןהממתין
שלדימויואתהפצעמגלם

כהוויה-תיאולוגיתמבטמנקודתהאדם
גאולה.לההמתנההיאשמהותה

פצעאלהמתייחס

הצליבה

אחרות:ובמילים
סמלהגוף,שלמהותווהדם,הבשרהואהפצע

הפצעובטומאה.בחטאעדייןהרוויעולםשל
שמתוכוהמקוםגםזהושניומצדהחטא,הוא

בשרוכמוהוא,הפצעהגואל.הקדוש,מופיע
נפערנפתח,הגוףבוהמקוםישו'שלודמו

ולרפואה.להתגלותעצמוומקדיש
מאפיינת,זומעיןאסתטית-תיאולוגיתפרשנות
באופרהוגנו.ויכרושליצירתואתלדוגמה,

 •בגופומדמםופצעהגיבורמופיעפרסיפל
נפערהואקדוש.פצעהואפרסיפלשלהפצע
הסבל,ואתהאשמהאתהמגלםחוטא,שלבגופו

הגאולהאיןהגאולה.שלבואהאתבשעהבהאך
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טמונהבובמקוםאלאאם-כןלהופיעיכולה
השחרור-גאולהשלפשרההריוזוהאשמה.
והנה,הפצע.שלהריפויהאשמה,מכתבי

הגוףארוטית,תמידהיאגנוואצלהגאולה
זוהיתשוקה.שלכאובייקטמופיעהקדוש

לכתבימעניקשדרגנוהרומנטיתהפרשנות
הגברמוצאבוהמקוםהיאאשהאהבת-הקודש

גנוואצלכיזו'הכרהההוויה.לפצעיארוכה
מאהביםשלבגופםנפערהתיאולוגיהפצע

בגוףאוסטן'טריפרסיפל'שלגםמסו
המעופף,ההולנדישלהנוסעהגוףהמטאפורי'

השנייה,להסתכלותמידאותנותקרב
שלכסימפטוםהפצעאתהבוחנתהאנליטית,

אתהזה,המעבררגעאתהתשוקה.שיח

השיחשלהמרחבמןהפצעשלהמטאמורפוזה
עלינוהאהבהשיחשלהשדהאלהתיאולוגי

הפסנתרנית.עלבשיחהלמקם
פצעלאהואבכתףאריקהשפוערתהפצע
כמוהפסנתרנית,שלהפצעגםאולםקדוש.

אתרהואהאירופי'הספרותיבגוףאחרפצעכל
הצליבה.פצעאל'המתייחסתרבותיזיכרוןשל
עומדהמערביתבספרותהנפתחחדשפצעכל

 .המרטירשללפצעיומסוימתבזיקהלפיכך
הערהזובמובןהואהפסנתרניתשלהפצעגם
התיאולוגי.הפצעעל

אנו .זוהערהשלבראשיתהעדייןעומדיםאנו
הגבוההספרביתבחזיתכזכורעומדים

ניצבתמשםרחוקולאברינה,טכנייםללימודים
אומרתוינה,שלהגדולההכנסייההקתדרלה.
בוהמרחקזהוקרפדה.כמורובצתהמספרת,

-התיאולוגיתהמסורתמןהפסנתרניתעומדת
עלכפייה,מתוךקרבהעלהמעידמרחק

המאפשרמרחקזהובלתי-וולנטרית,שייכות
אכן' .בוזשלוהסתכלותביקורתשלמבט

שלהאחרונותבשדרותאריקהשלההליכה
משהוישצינית.תבונהשלהליכההיאהרומן

הולכתמתלבשת,היאשבובאופןניהיליסטי
בחוק,פורעיםשלההצעדים .הסכיןאתונוטלת
בגידהמסכמתשלהההליכהבאופנה.בסדר'

הסדרנגדבהתרסהזו'בהליכהאךבערכים.
הפנמה;גםמתבטאתוינה,שלהקדוש

היאנמצאת,היאהיכןיודעתהפסנתרנית

שביליהעלפוסעתהיאמקום,בקרבתעומדת
היאהיכןיודעתהפסנתרניתהמסורת.של

הפצעהצלב.מןרחוקלאניצבתהיאעומדת.
ביןהיאגםזאת:אומרבכתףפוערתשהיא

אתלעינויים.מושאהואשלההגוףהקורבנות.
שלההתעראולםבגופה,עושההיאהפצעים

סכיןהיאשלההסכיןהאב,שלהתערהוא
פטריארכלית.

מכתבהאשמה.אתבגופהכותבתהפסנתרנית

מגיעהשאינהספרות

מציעהואינהלסיפוק

אלאהנאה,שלרגעים

תוכןכלניטלהרומןאתהחותםהזההאשמה

לאהמספרת,אומרתחלון'שוםגאולה.של
לאהצלהשלפתחשוםהזאת.לאשהייפתח
לואיןחסר-תוחלת,שלההפצעלה.נועד

קוראיםישארוכה.יעלהלאהואפתרון'
הסיוםבתמונתבקפקא,כעתלהיזכרהמוכרחים

בטרם ,'קשלמותובפרשתהמשפט'של
שנפתח,חלוןק'רואהעודבלבוהסכיןננעצת
זרועותיה.אתפושטתאדםשלדקהוצללית

"אדםקפקא,שלהמספרשואלהיה?"זה"מי
שביקשאדםלו?שאכפתמישהולב?טוב

סוגרתילינקוהנה,לעזור?"
שלהפצעמןהזה.החלוןאת

אפואניטלהפסנתרנית
הגאולה.שיחשלהתוכן
קפקא,אחרילקפקא,בדומה

פוערתמקפקא,ובשונה

ספרותיבגוףפצעילינק
 .המרטיראתהיטבהזוכר

גיתיאולוחתההסתכלות

היאאולםנותרת,ביצירתה
זה .פתרוןונטולתריקה

מתקפלתהקדושהבועולם
הריק.שלאסתטיתכצורה
שלהתקפלותהאת

ילינק,שלבעבודתההתיאולוגית,ההסתכלות
הפרשנותמלווההפצע,שלאסתטימבטלכדי

עםילינקשלהדיאלוגואמנם,האנליטית.
עמודבכלטבועפרוידזיגמונדשלתורתו
אינטימידיאלוגזהוהפסנתרנית.ברומן

השיחשלהמקוריתבטריטוריההמתנהל
הבורגנותבמעונותכלומרהפסיכואנליטי'

שיחהאותהשלמהיבטיהאחדוינה.שלהקטנה
ברומןמתגלההפסיכואנליטיתהמסורתעם

כךהמיניות.שיחשלהסטריאוטיפיםבהמחזת

הפסיכואנליטיבמיתוס'לדוגמה,הרומןמטפל
קובעתהסירוס,תסביךהסירוס.תסביךבדבר

הגבר'שלענייןרקאינופרויד'שלהתיאורית
הגוףשלזהותוגםמתחילהעמוהקונפליקטזהו

בחיבוריופרוידשמעירכפיזאת,עםהנשי.

אנלוגיהשוררתלאהמיניםביןהמאוחרים,*

המיניתזהותומתפתחתבהבשעהכך'מלאה:
הסירוס,מפניהפחדשלהפנמהמתוךהנערשל

הסכיןמפניהאיוםשלהפנמהמתוךכלומר
התשוקהמפניהבןאתלהזהירהבאהאבשל

האנתרופולוגיהמיתוסלפי-אוהאדיפלית,
הארוטי;המרחבמןלסלקו-הפסיכואנליזהשל

הציווישלצורתואתלבסוףולובששהולךאיום
המופשטת,האוניברסלית,צורתואת-המוסרי

הנערהשאצלהריהחוק,שלהסימבולית
התממש;שכבראירועכביכולהואהסירוס
ממנוניטלשכברכמהגופהאתרואההנערה

מסורס,כגוףגופהאתחווההיאהמין'איבר

מכנהפרוידוכעונש.כמחסורכמום,כלומר
הנרקיסיסטי","הפצעבשםהזוההכרהאת

רגשאתמולידהפרשנותו'לפיזו'הכרה
שלהמזוכיסטיתהזהותאתומייסדתהנחיתות

הזיקהאתהמקבעתההכרהזוהאשה.

לאםהבתביןהעוינותיחסיואתהאמביוולנטית
אוהאב,דמותלהפנמתהדרךאתופותחת
פיתוי.אותשוקהשלכאובייקטהגבר,
מחפשתחיתהמסורתיתאנליטיתקריאה
שלסכמהלאותהראיותאריקהשלבדמותה

בהשחלהמינית,זהות
שלהשהיהכביכול

הקדם-האדיפלי'השלב
המולידבערןקימעין
הפחדשלהנוירוזותאת

השחיות,זעזועים,

החשדנותאתוהקינאה,

את .ההיסטריהשיחואת

במפשעההפצעהחתך'

אפשרהפסנתרנית,של

כיווןלפילראות,היה
כסמלזה,פרשני

ספרותיבגוףהמוטבע

עלכהערההנחנך

ויתורים,חזרות,

פתיחה,שלומקומות

פצעיםכלומר

גופההסירוס.תסביך

כגוףמסורס,כגוףומיוצרשבהפסנתרניתשל
שסרהגוףזההמינית.היכולתממנושניטלה

מסוגלשאינוגוףהארוטית;ההילהממנו
לאהבה.
שלהפצעאחרות:במיליםזאתננסח

אתבגוף,החיתוךאתסימן.הואהפסנתרנית

הפצע .סמיוטיכמאורעלהביןאפשרהפציעה,

אלאסתם,סימןזהאיןאךכאמור'סימן'הוא
שלהסמלהואהפצעהאבות.שנותניםסימן

שם-האלכמושם-האב.שלחותמוהואהאדון;

 Sigmund Freud, "Einige psychische Folgen desהמינים":ביןהאנטומיההבדלשלאחדותנפשיות"תוצאות 1925משנתפרוידשלהרצאתולדוגמה:*ראו
. 253-266 . anatomischen Geschlechtsunterschieds", Studienausgabe, Band V: Sexualleben, Frankfurt arn Main, 2000, S 
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שם-נכתבכךיעקב,שלבגופוכפצעהנכתב

הציווי'שלהסדר'שלהחוק,שלהסמלהאב:
שעושהחתךכלהפסנתרנית.שלבגופהנכתב
 .הסדראותועלהערהכמוהואבגופהאריקה
טוטם,זיכרון'שלאתרלפיכךנעשהשלההגוף

הערההסירוס.תסביךשלכתיבהמערכתאו

התייצבותמתוךמבחוץ'כאמורנכתבתהזו

המסורתבשדההמספרתשלדו-משמעית
סטריאוטיפהיאהפסנתרניתהפסיכואנליטית.

יעידוזאת.יודעתעצמהוהיאפסיכואנליטי'
המיניותשיחשלבדימוייםהתמצאותהכךעל

משחקתאריקהשלה.הרהוטההמחזהוכושר
הדיאלוגאתמציגההיאפרויד,שלבתיאטרון

שליותהמשבהזהויותאתהסאדו-מזוכיסטי'
שלהפרוורסיהאתהאדיפלי'התסביך

אתחושפיםשלההפצעיםהמציצנות.
שלכיבושואתהתשוקה,שלהדיאלקטיקה

מלמדיםהםהחזרה,כפייתידיעלהעונגעיקרון
הכאב.שלהפורהההיגיוןעל

לחפשישבמזוכיזם,כאב,שלהיגיוןבאותו
רעיוןילינק:שלהפרוזהעיקרוןאתגםאפוא
ואינהלסיפוקמגיעהשאינהספרותבדבר

זעזועים,אלאהנאה,שלגעיםומציעה
פתיחה,שלומקומותויתורים,חזרות,השהיות,
הואאחר'בניסוחהמזוכיזם,פצעים.כלומר

עלילה.שלדפוסזהונרטיב,שלאסטרטגיה
שלבאישיותהרקלאמתבטאהמזוכיזם

שלההסיפורבובאופןגםאלאהפסנתרנית,

השפהילינק.שלהלשוןדוגמה:לאור.יוצא
קצרים,התיאוריםרוטטת.שפההיאהרומןשל

כפקודות,כתוביםהמשפטיםמןחלקחתוכים,
ופורעותלמשפטיםמחוץהעומדותמיליםיש

אלהנרטיב.שלהמשקלבשיוויאובריתמוס
חיקוייםציטוטים,נדחסיםהסיפורלשון

הרומןוסלנג.פתוסקונוונציות,שלפרודיים
האם,בדמותרקלאלפיכךחובטילינקשל
ילינקשלבגרמניתהאם.בשפתגםמכההוא

ובלימות.חריקותמלאההיאאךטעויות,אין
היאעוצרת,הפרוזהשוטף,אינושלההתחביר

וריקיםעגוליםמשפטיםלפעמיםבונה
ניכרתהזוהטכניקהחורים.כלומרלהפליא,

המאהבות.ברומןגםכמובן

שלבפצעיםמגלההאנליטיתההסתכלות
בשיחהמודחקבהםהאתריםאתהפסנתרנית

שלכמאורעלעיןונראהונפרשנפתחהמיניות
ילינק,כותבתשלההפסנתרניתאתהשפה.

סימפטומים,שלכמייצגזו'פרשנותלפי
שלהוויהבמופגן'הוא,כולושלההסובייקט

פצע.

הוא,בכתף""אי-שםהפסנתרניתשלהפצע
שלמטאמורפוזההראשונה,ההסתכלותלפי
גלגולבומתגלהשני,ובמבטהצליבה,פצע

מקבילותההסתכלויותשתיהסירוס.פצעשל
אתזודורשותהןסתירה,ביניהןאין ,לזוזו
בובמרחבלהיפגשעשויותוהן ,זו

לראייהומתכנסותמתעקמותהפרספקטיבות
הפצעאתתגלההשלישיתההסתכלותפוליטית.

שלכאתרכלומראסתטי-פוליטי'כאירוע
הפצעהאלימות.ביקורת
ראשוןבמובןהוא,הפוליטי

עלמעידהילינקשלהספרותגם
עלהאלימות,שלהביתיותהמטאמורפוזות

שלההספרותהפרטיות.האינטימיות,צורותיה

המופנמתהפוליטיתהכפייהאתמוכיחה
מחייבסצנותומשתרעתחשאיותבמחוות

החוקמתגלגליםבופואטימרחבזההמשפחה.
האבבדמותוהמשטר

האבדמותהסימבולי'

~

ו 1 : 

שהואאבהנעדר,ילינקשלהפרוזהמושגינחשפיםבוציורזה,

 .סכיןאוזיכרוןתמונה,הואהפצעההוויה.שלהכוח
היאהאבשלוהסכיןבוזה,למרחבשייכתפוליטיסובייקטשלדיוקן
פוליטית.סכיןכמובןהשארביןהופיעושיחשלכאובייקטהנולד

בומקוםזהוהאלימות.
שלוהרומניםהמחזות

אמנםשייכתהסכין

היאהבית,שללמרחבהדיכוי'מנגנונינחשפים
פצעיםבגוףפוצעתסיפוריהירוברנהתומסהאינטרסיםהשליטה,אופני

הכוחומושגיהאגרסיביים

יבכמןגאינגבורשל
הפצעאתאינטימיים.

למשלעושהבכתףהאנושי.הגוףאתהמכוננים
סכיןבאמצעותאריקהפטרשלהטקסטיםהוא,הפסנתרניתשלהגוף

מרחב ,זוהסתכלותבעקבות
שלוהמחזותחנוקה

עושההיאאךמטבח,

בחוץ,לבסוףאותושלצורותיהמתגלותבו
בכיכר ,הציבוריבמרחב

כךהאזרחי'השיחשל
ושביםשהעוברים

האחרוןהפצע .שנפערמהאתלראותיכולים
ומצדיקפוליטי'כפצענפתחהפסנתרניתשל

 .כולוברומןשבייהקריאהשלכיווןמכאן

טוריניפטר

תדרושילינקשלברומןהפוליטיתההסתכלות
מןאריקהשלהקונפליקטאתלהפקיעלפיכך

הפסיכולוגיתהפרשנותשלהמונופול
כאישיותהגיבורהשלזהותהבאישורהמסתפקת
בדיוןאוהמשפחהמושגעלבהערהנוירוטית,

לסוגייתמעניקהילינקובת.אםביןביחסים
חוקרתהיאמובהק.פוליטיטיפולהמשפחה

יחסישלכמערכתהמשפחהשלמהותהאת
היסודיכתאאלימות,שלכאורגניזםכוח,

לצדילינקעומדתזהבמובןהדיכוי.שלביותר
נוספתופעםמסויםובמובן ,ובכמןברנהרד

 ,'הגלגולשלוהבניםשסיפורילקפקא,בקרבה
קריאהבדברשיעוריםכמוהםוהנעדרגזר-דין

משפחתית.פרוזהשלפוליטית

הפסנתרניתהרומןשלבסופוהנפערהפצע
ילינק.שלהפצעזהקשה.פרוזהשלמסמןהוא

"הספרותממורשתחורגתילינקשלהכתיבה

והקוראיופי.בואין-שלההרומןהיפה".
לפעמיםרוצהומסתכל,ליצירותיה,הנקלע
לדף,מעבראלבבהלה,הראשאתלהפנות

יראהבהשישבמחווהולהרכינו'ובחזרה,
 •וכבוד.

גרמניתלספרותבחוגמלמדשחרגליליר 11ן

 .בירושליםהעבריתבאונירבסיטה
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אריקההאזרחית.האלימות
גוףהיאאשה,שלגוףהיא
האמנות.שלגוףהיאגבי'בור

חינוךשלמושאיםמגלמתהיאגלגוליהובכל
וענישהמשמעתשלגופיםאגרסיבי'

שלהפצעיםכוח.מבחנישלואובייקטים
הוויהאותהשלהסימניםהםהפסנתרנית

כמובןישהזולהוויהפגומה.פוליטית
שלבורגניתהזעירהכרוניקהזוהיהיסטוריה,
האוסטריתהספרותוהריהפשיסטית.האלימות

הזהויותבדברבהוכחותמלאה 1945אחרי
ילינקשלהפרוזההפשיזם.שלהיומיומיות

המחזותהשארביןהופיעובוזה,למרחבשייכת

שלסיפוריהברנהרד'תומסשלוהרומנים
הברקהפטרשלהטקסטיםבכמן'אינגבורג
בדיןשבאהספרותזוסרדיני.פטרשלוהמחזות
זהותהעםאוסטריה,שלעברהעםודברים

היאהמלחמה:לאחרוהפוליטיתהתרבותית
עםהממשל,עםהחדש,הימיןעםמתווכחת

ישילינקשלהטקסטיםאת .וכפיליוהיירו
אתקוראיםאנובושדהבאותוכןאםלפרוש

בעבודותצופיםאוברנהרדשלהפוליטיהמחזה
ספרותזוהי .פיימןקלאוסשלהתיאטרון
מרחביםעלשכחה,שלממלכותעלהמעידה

דימוייםשלתעשייהעלאסתטיות,אשליותשל
מורשותאומנוונותמסורותעלונוסטלגיות,

היאהזוהספרותמוסיקלית.תרבותשלישנות

הנפרשתוינה,לעירהקדשהרביםבמקרים
המגוריםבתיפוליטיות.נוירוזותשלכמפה
צוויג,וסטפןוורפלפרנץפרויד'מאזוינה,של

ובכמן'נהורברשלהיצירותמןובהרבה
ותבונהמלנכוליהשלכאתריםמצטיירים

שלוכסדנאותשררהשלכמקומותצינית,
 .ודיכויחינוך



 :::c ~:ךן.ו

ן~
~ 

אשהכותנתממנוהמקום
המאהבותעל

אולמרטונח

לביתשומתאתשתפסהמיידיענייןה
כמובןהואבהמאהבותהקריאהבעתו

ילינקשלהכתיבהכתוב.הואשבההנימה
תץ·לנמבקשתהיארומנטית.ואנטיסרקסטית
 .ולרוךלפיוטיותוציפיותרומנטיות,קלישאות

הואכךלשםמפעילהשהיאהאמצעיםאחד
סיבתיים.בהסבריםהעודף,המופרז,השימוש

כך","אםכך","משוםכמוצירופיםבאמצעות

 ,לוגיעולםיוצרתהיא"מכיוון""כלומר",
עיוותיםעלהמכסהלכאורהומובןרציונלי

ההתרחשויותלכלכמעטורגשיים.פוליטיים

באופןהמנוסחסיבתיהסברניתןבספר

נועדו"הנשיםלמשל:ואקסיומטי.דטרמיניסטי

 .) 29<עמ'לעבוד"נולדוהגבריםלסבול,
דוגמה 1

לתינוקות.בריגיטהשליחסההיאנוספת
יצוריםבהםורואהמתינוקותסולדתבריגיטה

יהפוךכזהקטןשיצוריודעתהיאאבלדוחים
ביתאתלעזובלהויאפשרלאמא,אותה

אחדהואהגוףבריגיטה<"עבורלחזיותהחרושת

 .)] 62[עמ'נעלה"מטרהלהשגתהאמצעים

כדילתפורללמודרוצהפאולהדומה,באופן
ללמודרוצה("אניהטוביםהחייםאתלחיות
תופרת,ואהיהלימודיאתוכשאסיים .לתפור

 18-[עמודיםמחיי"מעטליהנותמתכוונתאני

תופרתדברשלבסופועצמהמוצאתהיא .>] 19

הכריעושהחייםמשוםלחזיותהחרושתבבית

שאריךרוצהאדיךשלאמא ,) 178<עמ'אותה

תרוויחהיאשגםכדיעשירהאשהעםיתחתן

הכול.הואשאריךיודעת"פאולה .) 43<עמ'מזה
כןלאשאם ,יותרהרבהלהיותעליהכךמשום
בהרבהאפילואובהרבהאותהתשיגמישהי
שהוארוצהלאאדיךשלאמא ,) 45<עמ'יותר"
לשנואמיאתלהיהיהלאכיהביתאתיעזוב

 .) 146<עמ'

כלפיילינקשלוהשנאההבוזהאלימות,
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גלוייםהספראתהמאכלסותהדמויות

באופןדמויותיה,אתמאפיינתילינקומוצהרים.

חנוךשלמחזותיואתהעבריתלקוראיהמזכיר
ולסקסלאוכלהגופנייםהדחפיםדרך ,לוין
האנושיהיצורשלהם.הכוחשאיפתודרך

במרחבהפועלתצרכיםבעלתחיההואבספרה
תלויהשלוהעצמיהערךתחושתאלים.

אתלפצותובכךאחרים,להשפילבאפשרות

המיניהעונגסופג.שהואההשפלותעלעצמו

נהנותאינןנשיםבלב.דגבריתפריווילגיההוא

דברךאליהןוקושרות ,ממנועברותמתהן .ממין
לקחתאותםמאלצותהןכךהגברים.אתזו

הבאותהמשפחותאתמקימותהןחסות.עליהן
הקפיטליסטיתהשיטהאתלתחזקהןגםשידאגו

אותה.ולשכפלברמההשולטתוהסקסיסטית

וההמתההדיכויבשרשרתנוספתחוליההן

עצמםעלכופיםאדםשבניוהרגשיתהנפשית
סביבתם.ועל
מחזאית.שהיאילינקשלבכתיבתהניכר

ליהזכירהבושהקריאהספרהואהמאהבות
בסרטאומריונטותבתיאטרוןצפייהמכליותר

בספרהדמויותפס-קול.לושהודבקאילם
מהירתמידהוא .טבעישאיננובקצבמתנהלות

כאילולעתיםנדמיתהעלילהמדי.אטיאומדי
במקוםומתרחשתבשחור-לבןמצולמתהיא

השפה .שמוכרמהמכלכךכלושונהרחוק
ההתרחשויותמתוארותשבאמצעותההבוטה

משום ,לדמיוןרבפעולהמרחבמותירהאינה
כללייםתיאוריםמאוד.מפורשתשהיא

קונקרטיות.לדוגמאותמידזוכיםומופשטים

אדיך"בעתידהכלליתהקביעה ,למשלכך
מוסברתלפעמים"זהאתזהישלימוופאולה

יכהכשאריך"למשל:הבא:במשפטמיד
חולהיהיהכשאריךאומוכה,תהיהופאולה

 ,) 68<עמ'בו"תטפלופאולה

שנותבסוףופרוזהשירהלכתובהתחילהילינק
בתחילתהקוראיםלתודעתופרצההשישים

התפתחהבדיוקשניםבאותןהשבעים.שנות

רבתפמיניסטיתאינטלקטואליתתנועהבצרפת

הפסיכואנליזהמןהושפעהזותנועההשפעה.
רבותועסקהורידה,שלהפילוסופיהומן

ופעולתהתחבירהשפה,לביןנשיותביןביחסים
ילינקשל ,הבינארי ,הלוגיהתחבירהכתיבה.

כתיבתןאתהמאפיינתהליריותמןמאודשונה
אלן,דוגמתהללוהצרפתיותהפמיניסטיותשל

 l'Ecritureלכינוישזכתה ,סיקסו
2 ,feminine הכתיבהנשית"."כתיבה"

החברתיהסדרתחתלחתורמבקשתהזוהנשית"
לוגיקהפיעלהבנוייםהתחביריוהסדר

מזההסיקסוחדשה.שפהולהמציאבינארית,

בהגדרותהשפה,שלהבינאריבהיגיון
הנשיותבהגדרתניגודיות,עלהמבוססות

 ,סיקסופיעלשוני.מפניחרדהכ'לא-גבריות',
היררכי.תוקףלשונויותמעניקהבינאריההיגיון

גבריות,שלנחותכהיפוךמוגדרתנשיותכך
האקטיביות,שלהנחותכניגודהפסיביות
השפהוכדומה.לרציונליותכניגודרגשות
מתנגדתיוצרותוחברותיהשסיקסוהחדשה

השפהשלוהבינאריהלינארילמבנה

עלומתענגתבה,המוטבעתוההיררכיות
מטאפוריזציהפרוץ,תחבירמילים,משחקי

פואטית.ועמימותמשמעויותריבוידחוסה,

היאהזוהכתיבהשלהפילוסופיתהמוצאנקודת

מסורס.גוףכאלהנשילגוףלהתייחסהסירוב
 ,כלומרדו-מינית,להיותהמבקשתכתיבהזוהי

ומקורותשלההתשוקהמושאימבחינתמגוונת
שלה.העונג

הסדריםעםהיאאףנאבקתילינקשלהכתיבה
התחביריים-לשונייםוהביטוייםהחברתיים

ההוגותמןבשונהזאת,עםשלהם.



אתמאמצתילינקהצרפתיות,הפמיניסטיות
בשפההטמונותההיררכיותואתהסיבתיות

 .אבסורדעדנוכחותןאתלהעציםומבקשת
מופיעותוהרציונליהסיבתילתחבירבנוסף

משפטים.אותםעלרבותחזרותגםבהמאהבות
עלהייצורבפסכאןעובדת"פאולהלדוגמה:

עובדתפאולהחצי-מקצועית.תופרתשלתקן
חצי-תופרתשלתקןעלהייצורבפסכאן

מוסיפותהחזרות ) 178<עמ'מקצועית."

תקלהכמונדמותהןמכאני.ממדלסיבתיות
ביטויהן .עצמוהטקסטשלהייצורבפס

הקולעלהמכאניההיגיוןשללהשתלטות
 .הסיפוראתהמספרהאנושי

עלמבוססתבהמאהבותהמתוארתהמציאות
לנשים,גבריםביןומוחלטותנוקשותחלוקות

והיאלילדים,הוריםוביןלענייםעשיריםבין

הזההקול .ועויןארסיקולשלבתיווכונמסרת
השאלהכךמשוםהמספרת.שלקולההוא

דו,מאהבותביחסאותישמעסיקההמרכזית

שדרךזומיהיהזו.המספרתשללזהותהנוגעת
באכזריותהעולםמתוארומילותיהקולה

האםעליה?יודעיםאנחנומהכזו?ובשנאה
ניתןשלהוהסלידההעוינותלמעטהמתחת
מתקיימותזיקותאילואחרים?רגשותלמצוא
חלקהיאהאם ?מתארתשהיאהעולםלביןבינה

מתוךשלה?קוונןהיאגםהאםהשיטה?מן
נוצרמתארת,שהיאלעולםביחסעמדה,איזו

מטילתפקידאיזה-אחרומכיווןשלה?הסיפור

אתבעולם?מקומומהבו?הקוראיםעלהספר
לשאלותהתשובות

שללזהותהגעותהנו
ללקטצריךהמספרת
המספרתשכןבפינצטה,

מקפידההמאהבותשל
עצמה,אתלחשוףלא

ראשוןבגוףלדברלא
פעםאףלומרלא ,יחיד

משתמשתהיא"אני".

טומןמהנתוןרגעבכליודעתהיא ,מכך

מעט"חכובקוראיםמתרההיאהעתיד.בעבורם

אלפאולה][שלהשריריאביהשייכנסעד

הואהנהמציאות!להקוראיםשאנוהתמונה,
בעליונותהמנפנפתהיא .) 108<עמ'מגיע"
אתתיארנו"לאכמובמשפטיםלדמויותביחס

לאשהיאמפניפאולהלביןאדיךביןהאהבה
בנולהתגרותונהנית ) 103<עמ'נוכחת"חיתה

שלבגורלהאוחזיםשאנו"היותאומרתכשהיא

אותולקטועגםיכוליםאנובידינובריגיטה
 .) 119<עמ'שנרצה"אימתכל

שלהמספרתרקלא
"אני".נטולת"המאהבות"

נטולותופאולהבריגיטהגם
רקהןמובחנת.עצמיות

הדוגמהמינן.לבנותדוגמה
והדוגמהפאולההרעה

מחיקת

העדרושלזהבהקשר

שליהראשוןהגוףשל

האינויוויוואליות,

עללחשובשלאקשה
"דעהכמובצירופים

או 11מספרתרווחת

אוסטריה

שלהנאציהעבר
אומר"הישן"הפתגם

דבריםלומרלאכדי
וקולהמבטהבשמה.
עבראלהחוצה,מופנים

מתארת.שהיאהדמויותשלוחייהןעולמן
שעודהמספרת,שלה"אני"מןההתרחקות

עריצה,מוחלטת,בשליטהמלווהאליה,אשוב

לפגיהמכירהמספרתזוהיבמרחב.ובזמן
 ,נץהייאתהמניעיםהכוחותאתולפנים

משפחתם.קרוביואת ,ואדיךפאולהבריגיטה,

איברימתוךראשם,מתוךויוצאתנכנסתהיא

כזה,להםישאםלבם,ומתוךשלהם,המין

וחשובבעברםבקיאההיאמוחלטת.בחופשיות

מוצרהןבריגיטה.הטובה

ממורכבותוריקחלול
הורכבשנבנה,רגשית,

לחזיותהייצורבפסונתפר

בשלבבועובדותששתיהן
ככל .בחייהןכלשהו

הקריאהשמתקדמת

כימתחוורבהמאהבות

חזיותייצורשלבמסווה
החרושתביתשלהמשתפלגגותחתמתרחשת

נארזותהנשיםנשים.שלשיבוטפעולת
אליולשובכדירקהזההייצורמפסונפלטות

רקממנוומשוחררות ,ייצורכפועלותבחזרה,
הבאהנשיםדורשלוהכשרתוגידולולצורך

וחוזרהייצורפסמולאלהואגםעצמושימצא
"האני"של ,הראשוןהגוףשלהיעדרוחלילה.
כעניין ,בספרמרכזיתכתמהזובנקודהמתגלה

שלו.הלבתשומתבמוקדשעומד

של ,הראשוןהגוףשלהעדרושלזה,בהקשר
לחשובשלאקשההאינדיווידואליות,מחיקת

כמעטהזההעבראוסטריה.שלהנאציהעברעל
היסטוריתכהתרחשותבהמאהבותמוזכראינו

 ,מרומזבאופןרקבספרנוכחהואקונקרטית.
מעייןשאריךהעולםמלחמתעלחוברותדרך
במשפחההממוסדתהתוקפנותאולם, .בהן

והיאלהתרחשותומתמדתתזכורתהיאובחברה
"איןזה:דוגמתשונים,ממשפטיםועולהצצה

 ,הכולאחריפאולה.שללעורהלאאפילודורש
שטיחאולספהכריתממנולעשותאפשראי

הנאציתהתוקפנותכלומר, ,) 113<עמ'רקום"
מתוךהמספרת,שלקולהמתוךמציצה

התוקפנותעםשלההמלנכוליתההזדהות
ממנה.חלקלהיותשהפכווהרצחנות
הקלאסיבחיבורופרוידאומרהמלנכוליה,

מסוגלשהאניאותנומלמדתומלנכוליה","אבל

עצומההנאהלשאובכךואגבעצמואתלהמית
שלומגמותסדיסטיותמגמותשלמסיפוקן
הואבהמאהבותהמספרתשלקולהשנאה.

רגשיתמבחינהנרצחאושמתמישלהקול

מכוחהממיתמת-חימת-מהלך,מעיןוהוא

 3אותו.שסובבמהוכלמיכלאתמילותיו

~

 5ו
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ספריהאתילינקכתבהשבהאוסטריהבאותה
קודםשנהמשישים,יותרפרוידזיגמונדביקש

האנושית,הנפששלמהותהאתלתאר ,לכן

להתחקותביקשפרוידהאני.שלמהותואת
לכאביהמובןולתתהנפששלתשוקותיהאחר

מטופליושלחלומותיהםולאהבותיה.
לעולמוכניסהפתחלושימשושלווחלומותיו

כביסהפתח •יהאבשלוהנסתרהפרטי
מן .שלולפנטזיותהכמוסות,למשאלותיו

פשרםאחרלהתחקותהניסיונותומןהחלומות
המאהבותשלבאוסטריההפסיכואנליזה.נולדה

עודמסמניםלאהםזהים.כולםשלהחלומות
הפרטי ,הייחודיעולמואלהכניסהפתחאת

אהבהעלחולמת"פאולההאדם:שלוהנסתר
 ,ביניהןופאולההנשים, ·כלהנשים.כלכמו

אחתאףלמעשה, .) 30<עמ'אהבה"עלחולמות
הידועבמובןחולמתאיננהבספרהדמויותמן
הפנטזיות ,בהקיץהחלומותואילוהמושג.של

איזהשלולאהשיטהשלתוצרהםוהמשאלות
אמאשלבמקרהכמולפעמים, .פנימיעולם
מוצגותוהפנטזיותהמשאלותפאולה,של

אינהפאולהשל"אמאמכביד:כמטרדבעיקר
כברהיאכי ,עודדברלעצמהלבקשיכולה
תמורהעבורולקבלבלאגורלהכלאתצרכה
אינהכברפאולהשלשאמאומכיוון .כלשהי
 ,מדימאוחרכברכי ,דברלעצמהלבקשיכולה
 ,) 84<עמ'לחלוטין"מאושרתהיא

 •-1939בשיניובעורמאוסטריהנמלטפרויד

העולםמלחמותשביןבשנים ,לכןקודםעוד
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הנאציתהתוקפנות

שלקולחמתוךמציצה

מתוךהמספרת,

המלנכוליתההזדהות

התוקפנותעםשלח

כינהשהואההנחה,בהכרתווהתחזקההלכה
שלקיומובדבר'ספקולציה',בזהירותאותה
יסודלהנחותנאמן 4 •מולדמוותיצר

החיים,יצרארוס,כיגרספרוידדיאלקטיות,

קודם.למצבלשובבתשוקהתדירמשולב

שללהתפרצותםשקדםלמצבלשובכלומר'
שללמצבהחיים.כוחות

אתתיארהואאי-תנועה.

המתקייםככזההחייםיצר

יצרעםקונפליקטמתוך
עצמםהחייםואתהמוות

ביןלפשרמתמידכניסיון
ילינקהללו.הדחפיםשני

כשנה '-1946בנולדה
העולםמלחמתתוםלאחר

הדמויותעבורהשנייה.

כינדמהבהמאהבות

ביקששפרוידהמאבק

ארוסביןאחריולהתחקות
בניצחונוהסתייםלתנטוס

בניאםגםהמוות.יצרשל
חייםילינקשלספרהאתהמאכלסיםהאדם

רגשיתמבחינהמתיםהםביולוגית,מבחינה

שנולדומשובטים,נחותים,יצוריםהםונפשית.

הכירולאומעולםממיתההוויהתוךאל
אחרת.אפשרות

עולהשלאמהשפיות.שלהבלחהלפתע
היכןמשתמרזאתבכלבריגיטהשלבדעתה

רוויתולאקנטרניתלאסבירה,כבקשהשהוא

רגישותשלדומההבלחהלשקט.כבקשהשנאה,
עולהשלילתה,דרךרקהמתקיימתאנושית

האהבהאתתיארנו"לאהבאה:הפיסקהמןגם

פאולהוביןאדיךבין
חיתהלאשהיאמפני

חורכמוהיהזהנוכחת.

בשגגהלתוכושמועדים
ממשיכיםמכןולאחר

נשבר'לאדברלצלוע.
באביבאנושייצורמלבד

המשפט .) 103<עמ'ימיו"

אנושי'יצור-האחרון

מרמז-ימיו'באביב

שבואחרעברשללקיומו

יצוריםהתקיימו

שרתהשבואנושיים,

גםאופטימיות.אולי
המשפטכמוהזה,המשפט

שלמבשרובשרהםעליו'שהתעכבתיהקודם
כקלישאות,אותםלקרואניתןהספר.

לדמויותהלועגיםומנוכריםפרודייםכמשפטים
למרותאמפתיה.כלפיהםמעורריםמאשריותר
שומעיםהיטבלהםמאזיניםשאםלינדמהזאת,

כדישאפילוכאבמחושב;בלתיכאבגםדרכם
צריכהבמגעאיתרלהיותהאפשרותאתלשלול

הזוההיכרותדרךולהזדהותלהכירוהמספרת
נדיריםכאלורגעיםהדמויות.שלכאבןעם

ביותרקצרלרגעלעוררמצליחיםוהםבספר'
מופיעהנוספתדוגמהבוז.נטולרגשימגע

שחפנווהרצחנות

ממנהחלקלחיות

בדברלשאלהלחזוררוצהאניזובנקודה

בכלניתןהאםולתהות,המספרתשלה"אני"
הדיםשרידים,ילינקשלבספרהלמצואזאת

שלאי-אז,התקיימותה,עלשיעידווצללים

מעוותיםרגשייםחייםשלמובחנת,עצמיות
אלנדחקואכןכזהעברשלאותות ?פחות
הניכורבמעטהזעיריםסדקיםוחרצוהספר

כךמעידים,בודדיםמשפטים ·שלו.והאלימות
להיווכחכדירגשיים.חייםסימניעללי'נדמה

הצלה.פעולתשהיאקריאהנדרשתבקיומם
באופייה,ארכיאולוגיתאמפתיתקריאה
אחרורגשינפשילעברסימניםלגלותשנועדה

זאתהספר.שלהשטחפניעלהמצוימזה
היסודבהנחותבמודעהבוגדתקריאהאומרת,

המשפטיםמןאחד .הספרשלהמוצהרות
נפשי-לחומרשרידיםבהםשמצאתיהבודדים

תיאוראחרי , 60בעמוד'מופיעאנושי-אמפתי

"בריגיטההיינץ:לביןבריגיטהביןהמיניהמגע

גורםשהיהדבריסתלסל'שלושהזיןמייחלת
לבריגיטהנגרםבינתייםרב.צערבוודאילו

עולהלאכללבריגיטהשלבדעתהרב.צער
עולהשלאמהבשקט".אותיתעזובלומר

שלבדעתהעולהגיסה,ברישלבדעתה

צצהבשקט"אותי"תעזובהבקשההמספרת.

מתקבלתובלתינשכחתכאפשרותלפתעכאן
נשמעתשלילתה,דרךזאת,ובכלהדעת,על
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אישאםטוענתגיסהבריכאשר , 82בעמוד

הואהפרטיבביתהמהמפעלהבוסיבקרפעם
אם"אבלשלה:חוקיהלפיבולהתנהגיצטרך

אחרשלנובדירהלמלאחייבהיההואבא,היה

מתייפחתחוקי'אפילוזהשלנו'ההוראות
בריגיטה".

חושפתהספר'שלסיומולקראת ' 163בעמוד
אתוהאחרונה,הראשונהבפעםהמספרת,

רבים,לשוןאמנםנוקטתהיאהמגדרית.זהותה

מצביעהאךהספר'אורךלכלעושהשהיאכפי
שבוהמשפטהנשי.למיןשייכותהעלזאתבכל

היאשבוזההואכאשהעצמהאתמגלההיא

אתהנשים,לנו'ישמהלשם"שהריאומרת
הזההמשפטפניעלגםלחלוףאפשרקסמנו?"

שהואשהנימהמשוםעליו'להתעכבמבלי
המשפטיםאתשמאפייןהטוןכמונוקט,

אינםאחריו'הבאיםאלוואתלוהקודמים
אתהמאפיינתהנימהמןדברבשוםשונים

שייכותעלמצהירהואזאת,ובכלכולו.הספר

המרכזיההתקפהמושאהנשים,הזדהות.ועל

שהמספרתכקבוצהכאןמתגלותהספר'של

שלבעולםכינדמהזובנקודהעליה.נמנית
דווקאפיקציה,היאהאהבהשבו"המאהבות",

ולדאגה.למעורבותהמובהקהביטויהיאהשנאה

השנאהגילוייאתלהביןמבקשתכזוקריאה

כביטוי'הנשיותהדמויותכלפיהמספרתשל
שלההרגשיתלמעורבותאמנם,מלנכולי
ב-אורוולג'ורג'שללעולםבדומה .בגורלן

מלחמה,הואושלוםכוחהיאבערותשבו , 1984
לפחות,אואהבה,היאשנאהילינק,שלבספרה

מתקפתבמוקדשעומדומילדאגה.ביטוי

הנשים.הןהספרשלהשנאה

פרוידמתאריצרים"וגורלות"יצריםבחיבורו
גםאךלשנאה,המנוגדכרגשהאהבהאת

במהותושונהלשנאה,שבדומהכרגש,
והשנאההאהבה 5נפש.ומשוויוןמאדישות

 .בעוצמתןדומותאךבאופייןמזוזושונות
שהיומיביניהן.להתחלףנוטותהןכךמשום
לשנואים.להפוךעשוייםשלנוהאהבהמושאי

נשמרתבאהבתםשהושקעההרגשיתהעוצמה

שלהאחרוניםבעמודיםמשתנה.תוכנהאך
פאולה,אתהמספרתמתארתהמאהבות

עושה"העבודהכיקובעתהיאהרעה:הדוגמה

שונאתילינק .) 179<עמודאדישה"פאולהאת
אדישהאיננההיאאבלבספרההדמויותאת

זהבמובןלקרואאפשרהמאהבותאתאליהן.
מגויס,כספרלפעולה,קריאהשהואכספר

לעצמן.אדישותןמפנינשיםלהזהירהמבקש
 .) 179<עמודחולפים"החייםלב,שימי"פאולה,

שאלהגאולה?ילינקשלבכתיבתהישהאם

שללמחזותיוביחסלאוריצחקשואלדומה

הלויני?בעולםגאולהאיןאו"ישלוין:חנוך
במחזותהצחוק.היאהגאולהבקומדיות,
והידיעההשיריהיופיהיאהגאולההספקטאקל'

שתתמהמה,פיעלאףתבוא,בואכייש,כי
מלדין'בשונה 6מאמינים".אנחנוזאתכלעם

יכולהאיננההגאולה"המאהבות"שלבעולם
מיופיולאמצחוקלאמקום,משוםלבוא

מוצאדרךישאם .בזוישהכולמשוםפואטי'

נקודתבתוךלסיפור'מחוץרקנמצאתהיא
לנשיםשאיןשיודעתהמספרת,שלהמבט
גאולה,שוםמתארתהיאשאותוהחברתיבסדר

להבטיחכדיהעולםבנויאיךבדיוקויודעת
לספרות,אבלהעבד.ומיהאדוןומיזה,את

כלהבטחות.להבטיחנטייהישמהותה,מעצם

ודפיםפרקיםישעודכלבספר'עמודיםישעוד
עשוייםדבריםייר'חגעלדפוסוסימני

תמידספרותלהתרחש.עשוימשהולהשתנות,

ילינקמקיימת.אינהאםגםמשהו'מבטיחה
לנחמהשלנוהמובניתהציפייהאתמנתצת

להיענותמסרבתהיאהספרות,דרךולגאולה
לחמוקיכולהאיננההיאאבלהזולציפייה
לביןבספרהמתוארהעולםביןהמתחמןלגמרי



אומרת,זאתבעולם.הספרשלהחומריקיומו
שבוהספרשלהפנימיהעולםביןהמתחמן

חלקהםורומניםספריםוגם ,בזויהכול

שלההבחירהלבין ,הממוסדההונאהממנגנון
 ,הניירעלהדבריםאת,לשיםהספראתלכתוב
להביעאומרתזאת ,בויקראושאנשיםלרצות

שלבכושרהאנושית,בתקשורתכלשהואמון
להשקפותלמצוקות,ביטוילתתהשפה

אולנחםאיננהילינקשלהשליחותולכעסים.

חוטקצהלספקאלארגשיקתרזיסלייצר
 ,הדיכוישורשיאתלהביןאוליניתןשדרכו
המשפטיםאחדהעצמיות.וארנוןהסיאוב

ישנוצראינודבר"שוםהואבספרהראשונים

ביןכוחשיחסיאומרתזאת .) 5<עמ'מאין"

הם ,גורלגזירתאינםמערכותוביןאנשים

ולהיווצרלהתפרקגםיכוליםהםולכןנוצרו
מחדש.

 .גיגנאולוסיפור ,לינדמהכך ,שזורבספר
לסמןהמבקשהיסטורי-פוליטינרטיב ,כלומר

וההמתההדיכויבתהליךוהמאוחרהמוקדםאת
נפתחאמנםהספרמגולל.שהואהרגשיים
המסמןהחרושתביתשלבתיאורומסתיים

אולם, .הקפיטליסטיהמסחוראתומייצג
סדרמבחינתביותרהמוקדמתהנקודה

לביתנוגעתאיננהבספרההתרחשויות
מפנימותנשיםשבולאופןנוגעתהיאהחרושת.

לסוכנותוהופכותהמעוותהמגדריהקודאת
היאהכרונולוגיתהמוצאנקודת ,כלומר .שלו

שושלתהחברתי.הסדרכךאחרורקהמשפחה,

מגיעהבנותיהןכלפינשיםשלההתאכזרויות
בגילבתהאתששלחהפאולה,שללסבתהעד

"אתבחייה.הראשוןהשלוףהזיןאתלקבל 14
 12בתבהיותהנשלחההסבתאשגםהעובדה

הראשוןהשלוףהזיןואלהשירותעבודותאל
הזיכרוןקצריהכפרבנישכחובדרכה,שנקרא

ילינקשלהסלידה .) 145<עמ'מזמן"כבר
דרכוכלפימחאההיאשלההעלובותמהדמויות

עולם.שלזו
שלהאדישותבתיאור ,כזכורמסתיים,הספר

מוחשתהאדישותגורלה.כלפיפאולה

גדולה ,ביותרהגדולהכסכנהבהמאהבות
גיבורותיה.אלהמספרתשלהשנאהמןבהרבה

מניעלכוחהופכתהשנאהשלכתיבתהשכן
סירובשללפחותאוומחאה,מהפכנותשל

בבסיסהמצויההנחרצתהאמירהזוהיוהתנגדות.

בו.הקריאהלחווייתמשמעותומעניקההספר
שלסוגהם-הבוזהשנאה,הסלידה,דווקא
כךלאכילהכרהביטויהםתקווה:הבעת

 •להיות.הדבריםפניצריכים

הערות

בבל,בהוצאתאורשראההעברילתרגוםהןההפניות . 1
בן-ארי.גיאשלבתרגומו 2004

בתוך: ) 1915 (יצרים"וגורלות"יצריםזיגמונד,פרויד, . 5

אחרות.ומסותהעונגלעקרוןמעבר
אנוזהכלעםשתתמהמה,פיעל"ואףיצחק,לאור' . 6

וספרותתרבותמוסף'הארץ',עיתוןמאמינים",

25.02.2005 • 

ולפמיניזםבספרותפמיניסטיותלקריאותבהירמבוא • 2

מרי:טורילשלבספרהמצויהצרפתי

Toril, Moi, 2002 [1985] , Sexual / Textual 
, Politics - F eminist Literary Theory 

. Routledge: London and New-York 

"פעולותומלנכוליה,]אבל 1917 [ 2002זיגמונד,פרויד, . 3
הוצאתטננבאום,אדםתרגום:דתיים",וטקסיםכפייתיות

תל-אביב.רסלינג,

העונגלעקרוןמעבר ] 1920 [ 1968זיגמונד,פרוי,ד . 4
תל·דביר:הוצאתאיזק,חייםתרגום:אחרות,ומסות

אביב.
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בכמןאינגבורג
מוולאחמגרמנית:

בכמןאינגבורג

) 1926-1973 , Ingeborg Bachmann ( 
משוררת .שבאוסטריהקלאגפורטילידת

והכותבותהכותביםמחשוביומספרת,

ממייסדיהמלחמה,אחריהגרמנים
הפוליטית.התודעהבעלת , 1147קבוצת 11

הכותביםבטריאדתהצלעותאחת

תומסאתמלבדהשכללה ,האוסטרים

-1973ב .הבזקהפטרואתבונהרד
 .רבומאבדירתהבדלקהנספתה
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ילינקאלפריוח
שוורצשטיין-בסרטלימגרמנית:

בהםשמתגוררותבאלהבתים,במספרדולקיםאורותה
לאולמותדומותפניהןאחרות.בודדותונשיםאלמנות עצמםשהםכדי ,האוראתשידליקלמישהושמחכיםריקים 1

זועקים.שלהןהאיבריםזאת.לעשותעודיצטרכולא
אליהןייכנסשמישהורקלרצוח,אפילומוכנותהן ,הצורךבמידת

הרגשותשלהטכדיהחיים.מעץזמנןטרםתושלכנהמהןכמהכבר.
לנסועומתחילותלמכוניתנכנסותהןשימוש,ללאיגוועלאשלהן
כמואותןיאספושומריהאוהתנועהשלבסוף,כדי .מישהולהכירכדי

עכשיו!טעויותלעשותלארקמדי.מהרלנסועולאלמותלאיבול.
אתלהעשירצריךמישהוביעף!מתבזבזותכפייםניקיוןשנותחמישים

להניחישמהפנט,כמובעדינות,אבו.דהכולאחרתהאלה,השוטרים

כמומטילותהןוכברהנשים,שלצווארןעלאועורפןעלהידאת
שהקצףעדומתלחלחות,שינייםחושפות ,לאחורראשיהןאתסוסים

אהבהעלמפנטזותהןאיךרואהאינואישהחורים.מכללהןניתז
טובבאה.כברהיאוהנהלחדשה,כמהותהןאיךרואהאחדכלנעלמת.

המעמדשלהבהירההיפניתהמכוניתאתאת,אחהלמכונית.שנכנסתי
ומשתוקקתהפעורבפהנראיתהלשוןהפשע!במקוםאותךראו ,הבינוני
להשתהותרוצותהשפתייםהגבול?כאןהיכןבה.שתכהאחרתללשון

החוברותבאחתמדוברכאילוולהתלטףללטףההתרחשות,במקוםעוד

זהבשנתנוכמווצמידים,וטבעותזהבשרשרותכנגדפחהרומנטיות:

הזה:הגעגועהגוף?גבולותבכללהיכןהגבול?היכן ,ברזלתמורת

אינןשובאבלהמרחק,אתמעריכות ,מצבןאתביאוששבוחנותנשים

בשלבנעים.להןשיהיהכדימבטחיםלחוףבעצמןלהגיעמסוגלות
עללפסוחיכולותאינןכאילוחתונה.לשלולניתןלאיותרמאוחר
זהאתלהעניקמדועאז .להןשישהיחידהדברעצמןשהןמשום ,עצמן

להתמסרבשלמות,להיכפותהרףללאמייחלותהן ?שכזאתבתאווה
גדרותאתתבדוקבטלוויזיה, ,הווטרינרשסייעתמבליזרות,לידיים
אלינו>,תפרוץלאשהחיה<כדיהדירהשלהמסווגיםהחלונותאתהבית,
איפהחשובלאברכות.לאלרובלנחות,אמוריםהאנשים,הם,שבה

שמורחיםמגיעות,שאנחנוהעיקרברכות,אובנוקשותמופיעות,הן

אוחזותואנובידניירממחטותלנוישזהלצורךריר.בקצתאותנו
שהיאלפנישנית.תיבולהחיבהפרחשניצתלפניבגבעול,היטב

30 
 301גלרון

תורגםלאשעדייןתשוקה,ילינקאלפרידהשלבספרה
ברכושןחושקהשוטרהכפר.שוטרהואיאנישקורטלעברית,

הואקורבנותיואתבודדות.נשיםושלאלמנותשלובכספן
ואתהמכוניותמספריאתרושםהואשםהכביש,עלמאתר

הראשוןהקורבןבביקוריו.לזכותהעתידותאלהשלכתובותיהן
לשפחתאותהוהופךמכניעשהואהעמידהבגילאשההיא

להמלאולאשעודנערההשני,הקורבןכאשראךשלו.המין
מחסלהוא ,תוכניותיואתלסכןעלולהשנים,עשרהשש

האגם.במיפלסטיקבשקצפהגווייתהואותה,

למשלמשלים,טיפולחוסךמונעטיפולתמיד.כמוהכולממש.תפרח
המדיםהאקדח,יהירה,הופעהנדירה,הזדמנותסרטני.ניתוחאחרי

מילימטרים 9שלבקוטראותומקדימיםשהםמשוםהאדוןעלשמבשרים
לאחרים!קשהכךכלשזהמוזרבאשה.ליצורשמצליחיםהצייתנותכמו

צריכיםמטוסיםגם ,תמידלצאתעליוהצער<למרבהבכוחמסיטים
השמנוניים,המקבעיםהסרטיםבאמצעותהווילונותאתלנחות>תמיד

המרקחתביתידעלנעלםאותולראות ,אחריולעקובכדינמתחהצוואר
בוורדרדהבוהקתפנימיותושאתבעוד .לאחורשיביטמבליבסמטה,
יבוא,הואדרכואבל ,צרמעברדרךרקלהגיעניתןשאליה ,ובכחלחל

ללאאבל ,לייפותוכדיבקפליםיפהכךכלשקישטו ,היחידהוא,
רק ,בבירורשמעו ,פנטסטיאתהאתה, •שהתבררכפי ,בכללצורך

עלעלהוידמרובע,סנטרמעל ה~~שמעווזאתשבועות,שלושהלפני
שרטהשצבטה,היכןלמעלה,י;תרגםלפעמיםוטיפסהלמטהבינתיים
היהאזשהורגשמההאםנהדר.פשוטהבשר,עלבטפיחותוהתאמנה

הכניסהדלתלמטהנטרקתוכשרקבזה,בטוחותלאהןכךאחראמת?
כךאחרזאתלבחוןכדיושוב,שובזהאתורוצותמשתוקקות,שובהן

חשוביםאלהכלולא-ניידי,נכסיתכשיטים,כסף,ישהאםבמנוחה.

הז'נדרםמהרהר ,לענייןעכשיותהיהבאמבטרחצהוגם ,לגבריותר
האשהלומחכהלאבביתהבושם.מריחלהיפטרומבקששהתלכלך
אעשה ,לירקשיירהזההגברתעז.לאשהיאמפני ,אותושתרחרח



בן'הקורחושברוחי'עלהעולהככלאיתר
שהואזמןכללחשוב.מסוגלשהואזמןכל

בינתיים,מתכבראחרגבר .שפויעדיין

ואויגלוקול'אנאפראנילהתרופותובתוכו
אתומשפרותהסוכררמתאתמורידותהן

הרוצחתמשנה.לאכברזהאבלהרוח,מצב

לאבתרופותוהשתמשהנקבהממיןחיתה
אלה.לכגוןזקוקלאהספורטאיגנות.הר

אינהשהיאמשוםהכי'בלאומתההאשה
הסקס.בזמןלהתנועעומתיאיךיודעת
שמתחשקלאןורוכבעליהמתיישבהרוצח

 .נגדותמידהכיוון'נגדשנוהגנהגכמולו'
הנפטרתעםנוסעהוארפאים.רוח

תארועליה,התיישבאפילוהואבמכונית,
הרבהשלולמכוניתהכניסהואלעצמכם!

מעדיףהואאבללעצמו'ששמרגוויות
איךנהדרזהכיעניין'מהןלעשותלא
לארקומאחוריו'מתחתיוישנותשהן

לעורריכולהרוצחהמתות!אתלהעיר
לואסורקר.להיותחייבעצמוהוארגש.

צנוע.להיות

לנקובאותימביךתמיד<זהיאנישקורט
כךכלנשמעזהאתכם?גםבשמות,
עלאחרתלדבראפשראיךאבלמטופש,

ומתמידמאזחשהשוטר'אנשים?),

לאהםאבלסביבו'העסיסייםבצבעים
מידחייבשהואאלאכלום.לואומרים

הםשבולמקוםלגינה,החוצהלצאת

אשה,יותר'קצתומבטיחיםפורחים

הואהשוטרבפרחים.אותהלקנותשאפשר
גבעותומוריקיםהריםביןחשקןנווד

אדםלבביגםשמותרהיכןהכפר'
מקוםמעטשישלמרותלהתגורר'
כמוהאנשיםאתמכתריםההריםבשבילם.

לעבורמוכרחיםהםהתינוק.אתהעריסה
למקומותגבעות,עללעלותלעמקים,
העולםמןעובריםהנופשבתישבהם

עצמםמטיליםוכולם *המוךה,כשמגיעה

דומההשוטרשלשנתולהתחבר.מעונייניםשהזריםמפניזהעלזה
כאלה.הרבהישההרים.לשבילי

דובים,זוגעלאתמולחלםיאנישקורטעכשיו:בזהנזכרתאנילמה
להכניסרצובנעוריהם,אותםמראהמצהיבתצלוםצעירים,פעםשהיו

אותםהכניסוזאתבכלאזאבללספארי'בסביבה,כאןממשאותם,
שהיולמרותשנים,במשךהתייריםאתשימחוזאתבכלוהםלכלוב,
מחלהלאחרמופלג,בגילזה,אחרבזהמתוהםעכשיוסורגים.מאחורי
מצהיביםכשהתצלומיםחולף,שהזמןלראותאפשרזהלפיקשה.

שלהעליזותתמונותיהםהחיים,אתבחשאיסופןהמוותומתקמטים.
נגועות.בפרוותוזקנות,עייפותבחיותמתכסותהצעיריםהדובונים

עציהםכךוכלאותימרגשהואמדועהאדם,בנישלהרךהשיעראח,
מאיימיםהםאםאותם,ומקצץמגיעהשוטראבללשמים,צומחים

הגבוהים.בהריםסוחףבוץ*נחשול

הקומנדו.שלהמשימהכוחמפקדהאדוןהעליונים,המתחבקווילפגוע
קיבלושלנווהכלביםאבטחה,תרגיליגםעורכיםאנחנוהמפקד'כן
לזהותיהיהשאפשרכדישלהם,למשימותצהובותשמיכותמזמןלא

כך'עלשייענשומבליזריםלהרביעיוכלוושלאבמהירותאותם
לעתיםחוליםהדוברמניםהמרחרח.אפםעלהטובים,הכלבלבים,

המסכניםהדוביםרקמעמ.דמחזיקיםהבלגיםהזאביםמדי.קרובות

 •בחיים.אינםכבר

 ) 74 • 69<עמודיםתשוקהמתוךקטע
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זהמצד

תןוילעמוס ~~·------------------------------------------------------

אירועיםספרים,מוספים,

גואלת"וכבדה"ממשות

מבחר<חדריםבז'רנומאיהשלשירתהעל
כתבתיהמאוחד')הקיבוץ 2004-1978וחדשים

 ,) 8.4.05אחרונות'('ידיעותאחרבמקוםבקצרה

אתלמצותרשימהבאותההיהקשהאולם
שירתהזכתהלווהביקורתיהשיריההיקף
כאן.זאתלהשליםמבקשואניהשניםלאורך
חלפי'משעול'שלהגדוליםהכינוסספרילצד

לאחרונה,שהופיעוונוספים,דורברנשטיין'

בז'רנו'שלהמרשיםהכרךגםעתהמצטרף
הואהאחרים,לכלבהשוואהאותושמייחדומה

ותודעהשפהיצירתשלהעצוםהפואטיהמפעל
השירייםהרצפיםעםשחוללהחדשהשירית

דרכה.בתחילתנתונים""עיבודישל
"עיבודישלהראשוןהמחזורעלכתבחברחנן

כי ) 1980 , 11קריאה'('סימן " 61-1נתונים

אינהבשירתהבז'רנושלהעיקריתמטרתה

מתוךלאמץאלאבכאוס,סדרלהכניסבהכרח
שלהתהליךאתהממוחשבהנתוניםעיבוד

לבטאהכושרוהעצמתהשירהלשון"הרחבת

מקנה"המחשבכאשרנתונות",חוויות

המילהשלבכוחהחדשהאמונהלמשוררת
תחושהמתוךדבריהאתלומרוחירותהשירית

שלכיסויבעלהואכשלעצמושהמללפנימית
ממש".

"עיבודשלהשניהמחזורעלכתבלהבאבנר
גםהקרוי ) 1987 , 54-51<'עכשיו' " Oנתונים

נזירנונוסקתזהבמחזורכיהציפורים","שירת

ועורכת,הנפש",כוכבאלהארץ"מכוכב

'ההולוגרמה'המדעיים,הגילוייםבהשפעת
המגעלקראתאינסופי"מסעהאופטי',ו'הסיב

הואהעולם".עםהמגעבאמצעותעצמךעם
השיריתבהתפתחותהנוסףשלבבכךרואה

מןאוההכרה",שירתאלהשירה"מהכרת
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בניגודהנודעת".הישותאלהיודעת"הישות

מודע,התת'אתלדבריו'שהעצימה,דולךליונה
רפלקסיבית,רחבה,שירהנזירנוכותבת

ביקום.האדםשלמקומולהבנתהשואפת
"עיבודיעלשכתבהבדבריםעצמה,נזירנו

להעריכםאיןכיאומרתזה,למבחרנתונים"

בלשוןלהגדירםיותרוקלרגיל'שיריכטקסט
שאינםכלומר'חיוב,בלשוןמאשרשלילה
או"צלולים""יפים","פשוטים",בהכרח

סדראוערכיתהעדפהבהםאין"בהירים".

דחוסהזרימהאלאמרכז'נקודתאיןהיררכי'
נתונים"בעיבודספירלית:בתנועהומתפתלת,

החופשיתהנפשיתהתנועהמהלךהרצף,חשוב
ומבוטאתמסוימתגופניתמאנרגיהשיוצאת

במילים".בשפה
"עיבודישלהגדולשערכםדומהובאמת,

באותהובראשונהבראשהואהיוםעדנתונים"

נכנעתושאינהבהםהמפעמתחופש""רוח

סדירות:לשום

 ,ובורותנקיקיםמינילכלשמגיעההחופשרוח

כמושםומעלהחדישיםביובבורותאפילו

 ,ממיתואינו ,לשתייהמוכןזהובנפט

חדשה.ופיזיתכימיתצורהעושהרק

אתלראותכדיהראשאתלהריםצויד

 ,למעלהשםאיהמתנוססהסנטרקצה

 ...נושבתהחופשרוח

אחרים,שיריםמעטלאבספריהישאםגם
נתונים""עיבודישלשהפואטיקהסבוראני
המאוחריםבספריהגםהבולטתעדייןהיא

בטני'בטבורלגעתאנסהלווייתן'<קול'
החדשים.בשיריהוכןכעס>הואהיופי

אףכי ) 1991 , 56<'עכשיו'כתבוייכרטרפי

בז'רנומאיה

לטובתהארוךהשיראתנטשהקולשבמחזור
לווייתןבקובץהריקצרים,לירייםאהבהשירי

אהבה',כךואחרמכונית,'סקס,בשירובמיוחד

אתוממשיכההארוכההפואמהאלחוזרתהיא
המוקדמתכתיבתהאתשאפייןהפנטסטיהקו

ארוטיות-פיזיות-"חוויותבדיקתתוך

'עיבודיביןמזיגהשהואבספרמנטליות"
'קול'.לביןנתונים'

כיסבור ) 1999 , 53-54('מאזנים'גורביץזלי

בטני'בטבורלגעתאנסההמאוחרבספרהגם
בעצם"שעניינובעיקרו'אוטוביוגרפיספר

הידניכרת •.•מעיבודםהנתוניםהתקלפות
השורותהעברית,בשפהלנזירנושישהחופשית

הנפשי'הסטקטועפות,חצימדברותהחצי

בטנה"ב"טבורהנגיעהאתהפרטים".עושר

דומהלנגיעהמשווההואקסמים,כבכפתור

אנשיםוכפתורמופלאיםמקרים"בכפתור
הציפורים"."שירתשבמחזורמופלאים"

בדבריגםנזירנועלהדבריםאתלעדכןראוי



לאוריצחקלאחרונהממששכתבהביקורת
 ,לדעתושירתה.על ) 6.5.05 (ב'הארץ'
כלילנבלענתונים""עיבודישלבפואטיקה

"נייטרליותכדיעדהדוברת,שלהאישיהקול
הסובייקטיביות"רקלטענתוגמורה".אישית

הלשוןאתלתפוסהתשוקהואילואמת."בונה
זאתעםלהתמוטט",דינהבתוכה,ולהיעלם

כמיתזריםשלהגדולהבחשיבותמכירהואגם
אתלפוררהמאייםהסכרין"שטףכנגדשניצב

העברית".השירה

לשיריםגםבדבריוהתייחסלאשלאורחבל

החדשבמחזורכיסבוראנישבמבחר.החדשים

שבהאחרים,בשיריםוכןמעלה"של"שינקין
הוורבליתעוצמתהמלואאתומפגינהבז'רנו

שלהפואטיקהאמנםהיאהפואטיקהוהשירית.
נבלעאוליהאישישהקולנתונים","עיבודי

"אובייקטיבמציבההיאמאידךבה,

 .אליוטת"סכדרישתמובהקקורלאטיבי"
ובבריחהאימפרסונליתבשירה ,כזכור ,<שצידד

האישיות>.מן

דרמטיתפואמההיאמעלה"של"שינקין
שינהבמעבדתכביכולהמתרחשתמורכבת,
"ממביןומעמתתהרחוב,בקצההממוקמת

שמועלהלכוד"הלבעם ,ציוןאסירשינקין
רחובמטה",של"שינקיןלביןהרחוב,קרוי

"היונהרחובוגוצ'י","גוטיההעיצובחנויות

כבנייןגבוההירוקהבלון"בובתמפוחמת",

יצורמיןמזדיינת",קומותשתי-רחוב

יבואו/אובא"שהמשיחהמבשר;תאנדרוגני

שינקיניתהוויהזוהילכלמעל ,"-מתישהו

ברחובהקפהמבתיאחד<כשם"כאילו"של
אפילולהתגברשמצליחהבהערות>,כמצויןזה,

בתוךהפעולות"תחושתעצמו:המוותעל
ונעדרתיותר;טהורה ,יותרחזקההכאילו

אףכאילו.""מוותאין ,והסתמיהסוףסכנת
ונערנערהגופותשרועותהרחובשבאמצע

בשיא"לבושיםשינקיני>כסף''מגש<במעין
ו"עודכאילו""רקהםגםהריהזמן",אופנת

מה .) 373<עמ'עבר"לכלויקודויקומו/רגע

מובע ,השירשלהרעיוניתכתמציתלישנראה
חוזר:כפזמוןהחוזרותהשורותבצמד

ממשותממשותהו

וגואלתכבדהאת

הגאולהתפיסתאת ,לדעתיהמשקפות,שורות
הגאולהאפשרות .בז'רנושלוהכלליתהפרטית

באיזולאהכבדה",ב"ממשותדווקאטמונה
במהפךאלאאוטופיה,באיזוולאבריחה

המוכררעיוןעצמה.המציאותבתוךדיאלקטי

בן<משיח>"איןהידועבנוסחומובעליהדות

חייב"כולואוזכאישכולובדוראלאבאדוד
אמתיותר.ריאליתהשנייההאפשרותכיונראה

("מילה'ליטושט'נוסף,מרשיםשירחותמתזו

ומבטאתשפהבשוםמקבילהלהשאיןבצ'כית
הפואטיקהאת ,אוליהמתמצתת,רוח")הלך

כולה:בז'רנושלהשירית

בלביהמועקהאתשכיסתההכבדההאבן ...

 .חופשמיידהלאבןנעשתה

טריוויאלי?אואמיץ

שלמספרםהמעטה,בלשון ,התלהבתילא

לאשנאןואביגדורזקוביץיאירהפרופסורים
 ,חמדספרי-אחרונות<ידיעותכתנ"ךכתובכך

 .דפיוביןמהלכתנמוכהשרוחספר ) 2004
ב'ראשמנוסחתשהיאכפיהשניים,שלמטרתם

ולחשוףהכתבלפרגודמעבר"להציץהיאדבר',
קיוםלוושהיההעיןמןנתעלםשכברמהאת

 ,יותרספציפיובאופןפה".בעלמשוער
כתובמונותיאיסטיטקסטכלכיצדלנולהראות

שקדמהפגניתאליליתמסורתלהשתיקבא
<שדיברפרקובעקבותהסתםמןהמחברים, .לו

עלמעידיםהידע">של"הארכיאולוגיהעל
שסבבהזוהקדומה,המסורת"גילויכיעצמם
המסורתשללשיטיןמבעדפה,עלתחילה
גיהארכיאולושלמעשההואבה,הכתר

 ,) 19<עמ'ספרותית"

פרופסורהואזקוביץ-שהשנייםספקאין

חז"ללספרותפרופסורושנאןלמקרא
גדוליםבקיאיםהם-העבריתבאוניברסיטה

לנחשחיתהצורה"מה ,למשלוהפרק,בתחומם,

עםמרתקת.כתיבהשלמופתהואעדן?"בגן
בעיני.טריוויאליתשלהםהמוצאנקודתזאת,

הריקההכוסמחצילהתפעלבחרוהשניים
בפרקי<וכןזהבפרקלשחזר ,כלומרדווקא.
הנחשסיפוראתדוגמתו>האחריםהספר

בבוראשנלחםהמיתולוגיהיצור ,הקדמוני

מכונף,נחש-שרףאותוהבריאה,קודםעולם

 ,לדברופהלשמועאוזנייםורגליים,ידייםבעל
המקדשבפולחןכבודשלמקוםשתפס

גחונו.עללילךונענששקולללפניבירושלים,
דמיונםאתמלהיבה ,הזוהמיתולוגיתהברייה
המקראשבוהאופןמאשריותרהרבההחוקר

הדתייםולצרכיולהשקפתובינהאותהמאלף
 .) 34<עמ'

גמורחילוניאנימיד:אומרספקלהסירכדי
כלשהומדעימחקרנגדדברוחצידברליואין
מקובלות,אמיתותעללערעראולכפורהבא

 ,נכוןההפךגםאבלדתיות.אמונותעלובמיוחד
משוםרקהכותביםעםלהקלכוונהליואין

רצויה.שכוונתם

שלפוסט-מודרניבעידןכיוםחייםאנוכידוע,
לאהזאתשהחתרנותאלאחתרנית","קריאה
לכןחוצות.בראשאםכיבמחתרתעודנעשית

בדף ,אחרונות'ידיעותהוצאתשלהקביעה

כדיאומץהרבה"נדרשכי ,לספרהמצורף
בתנך'"כתובכך'לאהנקראספרלאורלהוציא

גיםבחר ,כןעליתרומופרזת.גזמתמרהיא
והמקובלת.השלטתהקריאהזומסוימים

מבטינחאלה,דבריםכותבבעודיולראיה,

 ) 19.04.05 ('הארץ'של'גלריה'במוסףכתבהעל

<אברהם,פאגאנים"אבות"שלושההקרויה

מעשהחרשרומןעלהמספרתיעקב>יצחק,
בפרשההעוסק ,אברמסוןשלומיתמאתתמר

לח>.<בראשיתעראשתתמרשלהידועה

~ 

כןלא
בתנ"ןכתוב .
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נפקדשלההסיפורמןכיאומרתהמחברת
היחידותהמטאפיזיותהישויותוכיאלוהים,

אישתרהכנעניםהאליםהןהספראתהמלוות
"אלוהותהואשאלוהיםמשוםזאתותמוז.

הדבריםכלמתרחשיםשבגינהפאלית,זכרית,
שלעולםזהרגע, ,לעצמיואמרתיבתנך

 ,צאןמגדליחקלאים,טבע,אנשישלנוודים,
אלוהותיותרהרבהלושמתאימהמחזוריעולם
וכדומה. " ...נשית

שהואייתכן ,אברמסוןשלהרומןאתקראתילא
ברוחהםשרעיונותיהברוראבלהיטב,כתוב

היאובכךאלהימיםשלהפופולריתהאופנה
ספקלפיכך,המכוב.דהפרופסוריםלזוגחוברת

זאת,לכתובכדירב"אומץ"דרושבאמתאם
רביםשבועותכברנמצאשספרםהיאוההוכחה

הואמשמע ,העיוןספרישלהמכררביבטבלת

הספריםרוכשישלהרווחתהקהללדעתקולע

לפחות.
 ,לטעמימלהיבות,הלאהדוגמאותאחת

לסיפורפרשנותםהיאמקראיבטקסטלטיפולם
'היכןששמובפרקיא><בראשיתבבלמגדל
הזההמופלאהסיפוראתהשמים?'שערהוא
נפתולי<ראהשלםספרעליוכתבורידהשז'ק
אותועשהבנימיןוולטררסלינג>,הוצאתככל

משלהואובעיניבכלל,התרגוםלסוגייתמדרש

 2005מאי
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אחת("שפהעקראוניברסליזםעלמעמיק
תרבותיפלורליזםלעומת )" ...אחדיםודברים

שבטית.מריבהשללסוגיהמרדדיםהםפורה,

שמהקראכן<"עלט'שפסוק"בבל"השםעל
ומשםהארץכלשפתה'בללשםכיבבל'

"דומהכותבים:הםהארץ">כלפניעלהפיצם
להתמודדבא'בלל'מלשון'בבל'השםמדרשכי
 Bab-המקוםשםשלהבבליתהמשמעותעם

ilu מתפלמסכולוהמגדלסיפורהאל."שער
מגדל-בבנייןשראתההבבליתהמסורתעם

כילאמונהביטויבבבל'מודרךלאלהמקדש
שמיםביןהחיבורמקוםלשמים,השערהיאבבל

 .) 67<עמ'לארץ"

לאאשר"התורה,כיקובעיםהםוחלקחד

עובדישלעירםבבל'כילקבלמוכנהחיתה
דרכיםלהמצאההשמים,שערהיאאלילים

ידיעלהבבליתהמסורתעםלהתמודדשונות

כסיפורהבנייןמעשהאתאחד'מצדשהציגה,

סיפרהשניומצדאנושית,שחצנותשלכישלון

בארץמקומואשרהשמיםשערעלחלופיסיפור

נח.שבבראשיתאלביתהוא ) 68<עמ'ישראל"
הפוכההשנייםשלשדרכםמקום,מכלברור'
הנביאיםתורתבספרוברברמרטיןשללדרכו

בכלרואהברבר .) 1950ביאליק<דביר;מוסד

עדמ"עדן"הנמתחרצוףקובראשיתספר

אתהראשיתבסוד"לנעוץשתכליתו"מוריה",
ל"קוסמוגוניות"בניגודההתגלות".זכות

הקשורותהגוייםשלבראשית><מעשה
רואההואהאלים>,<תולדותל"תיאוגוניות"

גביה"'רפו"אנתרהישראליתגביהבקוסמו
האדםשלוהתהוותולידתוקורותכלומר
 .) 84<עמ'המאמין

שבטיםקנאתרואההואאיןבבלמגדלבסיפור
שלמקרהאלאהשמים,שערשלמקומועל

ביקשהאשראלוהים"'נגדאנושית"אחדות
ומגדלעירלנונבנה("הבהלעצמהשםלעשות

פניעלנפוץפןשםלנוונעשהבשמיםוראשו
שלכבירה"מגיהלהעמידכלומר )" ...האדמה

עללהפיצםיצליחשלאאלוהים,בפנישם"
 ,) 87<עמ'הארץכלפני

השםפירושעלשם.מאלףברברשלהניתוח

"איןאומר:הואשמהבלבולכלומר"בבל",
השורשאתידעלאהמקראישהמספרלומר
מעמידשהואאלאהאל,שערבאב-אילו,של

המשמעותבבחינתשלוהשםמדרשאתכנגדו

שלו'האמיתיתוהמשמעותשלו".האמיתית
ושנאן'זקוביץהפרופסוריםשחושביםמהאינה

היאשבבללקבלמוכנהחיתהלאש"התורה

בתוךהמאורע"סיפוראלאהשמים",שער
להורותשנתכווןהקדם,ימיתולדותעלסיפורו

ועלריבויועלהגוייםעולםנשתלשלכיצדבו
וזה ) 88<עמ'יחיד"אנושותתאמתוךניגודיו

ושנאן.זקוביץלנושמספריםממהמאודשונה
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ציוןנקודות
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אוריבתרגוםפטרובאלכסנדרשלשיריו

כברלביאתשבוהמחבר'בשיתוףברנשטיין'
של 14מס'בגיליוןמהםחמישהקראתיכאשר
במדוריזאתציינתיוגם'מקרוב'העתכתב

הספרהופיעעתה .' 77'עתרןשלינוארבגיליון
קשב<הוצאתהחשכהלתוךהביתההשלם
במלואומקייםהואכישמחואני ) 2005לשירה

המקדמה.הבטיחהאשראת

פטרוב,כיברנשטייןכותבלספרדברבאחרית

הסרביםהמשורריםמגדוליהוא ' 1938יליד
ועםוסוערתאינטנסיביתהיאשירתו .בימינו

שירתושורשיוהגותית.מעודנתלירית,זאת

הוריו'שלהמולדתרוסיה,בשירתנעוצים
שירהקוראת'אמי'סמולני',כמוושירים
מביעיםודומיהםהאדומה''הכיכררוסית''

משורריםואלהרוסיתהמולדתאלגעגועים

פםדרכאלכסנדר

החשכהלתרןהביתה
כרנשםייזרי 1אחוגם:

הקהלהישראלי'הקוראיםלקהלותגיעעברית
כךועלעצמו".פטרובבעיניכךכלהחשוב

לשניהם.תודהחביםאנו

אתהמדגיםבספר'היפיםהשיריםאחדהנה

סגולותיו:

שעווה 1קשביצים,
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לשיהר .ז!"חתאח

העפילילדבהיותו

הפרועיםקווקזרכסיעל

 /הריםציפוריביציללקט

קשבקנהאותןלמוץ

 .מותכתשעווהאותןלמלא

לראותזכהלאבנו

 /הגורלאבל .הקווקזאת

 .התערב /כמנהגו

אוטפריםליאיןכיאם

 1קווקזידרקוןכנפיאומקור

 /כביצהמכומשותפני

 .הודותרנגולשלביצה

זאתעםומנדלשטם.צווטייבהפסטרנק,כמו

בראשהואהסרביבפטרוכימציין'הוא

שורהשירתועלוכיבלקנימשוררובראשונה

והארצית.הפרועההצוענית,הנדודיםרוח

אותהשמתארכפיפטרוב,שלהפואטיקה

כקוראעליהאהובההפואטיקההיאברנשטיין'
הוא-ברנשטייןאומר-"פטרובוככותב.

ממסקנותהאבסטרקט,מןנרתעשאינומשורר

אלהאבלמקיפות,שיריותמאמירותמכלילות,

קונקרטית.במציאותאצלומעוגנותתמיד
אחיזהצבע,אותיאורדימוי'בשיריהיהתמיד

מישוש".בתכלשהימוחשית

אינוכיברנשטיין'מספרהתרגוםמלאכתעל
מתרגומיהםתרגםהשיריםואתסרביתיודע

בהשתתפותותמידאךולצרפתית,לאנגלית

בקול,לפנישירואתקרא"הואהמחבר.של
פענחנוויחדופירשהסבירשאלותי'כלעלענה

צורהתלבשזוששירהרציתימוקשים.מקומות

לירושתי.אשרזה

 .ושעווהקש.והשאר

2 • 

שירהספרבקצרה,ולולהזכיר'שלאיכולאיני
<מההואגםלאחרונהאורשראהנוסףמתורגם
המתמידהלשירה",קשבב"הוצאתלעשות?)

שלתפילותזהואיכותיים.שירהספריבהוצאת
 ' 1967-1878 (סנדברגקארלמאתפלדה

העשרים,במאההאמריקניםהמשורריםמבכירי

דור.משהשלבתרגומו
הביוגרפיהומחברפוליצרפרסחתןסנדברג,

חייל'היהלינקולן'הנשיאעלהמונומנטלית
ונוודמשוטטעיתונאי'כבאי'מכללה,תלמיד
כמצויןהשראתו'אתששאבאמריקה,ברחבי

השירה,את"לשחררושאףויטמןמוולטבספר'
מנימוסיותה".הטובים,בת

שמושעלהשירכוללזה,בספררביםשירים

שלמבטומנקודתכתוביםהספר'קרוי
חרושת'בית'דלתותכלשהו:אובייקט

'חוט ;> 11עמ'בהן'הנכנסיםאת<הבולעות
דרכו'העוברותהשיחותעל<המדווחטלפון'

החלליםגוויותאת<המכסה'עשב' ;> 21עמ'
"אניכך:כלהידועבשירואומרבמלחמות,
אוהבאני .) 44עמ'לעבוד",הניחוניהעשב./

הראייהבעליהללוהשיריםאת
משוםהאחרונים,שבדורותהאובייקטיביסטית,

של'תפילותהשירכמותם.לכתובחדלומה,
פלדה"מסמרשלמבטומנקודתכתובפלדה'
מהשחקים,גורדיבבנייןהמשמשגדול"

והמוצלחבתחילה,המוזרשמו'אתשמסביר
רקאצטטמקוםמקוצר .דברשלבסופוכךכל



 :) 35<עמ'האחרוןהביתאת

 .המרכזיותהקורותבתוךוהדקנילוהטיםמסמרותקח

כחוליםללילותמבעדשחקיםגורדהמחזיקהגדולהמסמראהילו

 .לבניםכוכביםלתוך

3 • 

בעומקוטביעותשקיעותנפילות,הרבה

אלבזפורמןרחלשלשיריהבספרישמצולות
ספר ,)' 77'עתרן<ספריהזאתהנפילהמתוך
השזוריםהמקוטעים,הקצרים,ששיריוקל'לא

ואיןנופל.מפיכצעקהאכן'הם,באלה,אלה
כמדומני'אלא,חד-פעמי'פרטי'קושירקזה

כרוכותשבת-ואם-ובתמשפחתי,דורי,קושי

אפשר 28-25בעמודיםהשיריםאת .בזוזובו

שירים,שישהבןעצמובפניכמחזורלקרוא

ושםהבתשםשהוא"מלני",היאשגיבורתו
כשםשמה;להיותהיהיכול"מלניכאחד:האם

שלילדההיא"מלניהואהמלאשמהאמי".
בתובנותיההנושאתזוהיאשכןתובנות",

גםוהאבהאםגורלעלהאחריותאתובמעשיה
עצמהשלהאםאףהיאמסוימתבמידה •יחד

חיתהגוזליה;עלהעייפותבכנפיה"מגוננת
מהםלמנועילדיה;אתלהרותשניתרוצה

ייסורים".

מושגהמחברתעבורמייצגמלניהפרטיהשם
מושגהואאמי;שםרקאינו"מלניכללי:

nזבםורןםולcלו

תוmדהלי Dר.נ.םךרת

מצילזאתשבכלמהותובנה".רחמיםעלשלי
כוחהואהכיליוןבחשכתמהיבלעותהספראת

רביםבשיריםהפועמיםוהיצירההארוסהחיים,

שבעמודהכותרת,חסרהיפה,בשירכמושבו'

 :הבאותבשורותהנחתם ' 15

היוםבתוכימונחתהמוזה

בימתערטלתהנפששלהגדולההזונה

לשונואתבולעוגליביןזוחלהלילהבחלומישהעליתיוהנחש

 .להכישמעזולא

נץדבורה

חזיתלעץממזרח
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ואחרוניםראשוניםימיםשלגלאיבנימיןו~ו~
שניניהםמהושל
למותו><עשור

שחםווו

שלבדורהשלונסקאי-גלאיבימיןב
גילאיתשיירהיה-אלתרמנים

בז'ארגוןשמכניםלמהכלומרבארץ",ל"דור
"דורהישראליתהביקורתשלבלמקוה

האגדהשלפיהשליחותדורהואהלאהפלמ"ח".
מילהרקהכירלספרות"ב"מוספיםהרווחת

מהידעשלאדור ,"אנחנו" ,ראשוןבגוףאחת
להכללהיסודישכישאסכיםבלי"אני".זה
אבי ,ההואהדורמןאחריםסופריםגבילכזו

לגלאיהנוגעבכלכיקטגוריתלקבועיכול
שבהןבשניםמזה.האמתמןרחוקדבראין

בשנים ,שלוההוריועוצבהפלמ"חנולד
העצמיעלהצעיריםהסופריםויתרושכאילו
 ,בכללירקלכאורהועסקו ,הפרטיעלשלהם,

האווירלחילהמגויסגלאישהה ,בציבורי
ושם,ובמצרים.בסודאן ,הארץמןהרחקהבריטי

קרקס,/יוצא ,ושייטן"פראשר: ,בבתי-יין

במיםרוחץ,/לאכצועניגלוי-ראששעיר-חזה,
שרלטנים,/עםרעים,עם---פורכםלא
קטועה,בנשימה--- ,שרלטן-כאןאניאף

פייטן- ,שרוחסר-דם;לבן-פניםשוקקת/
עלדקדנס,/עלתמורותעל /,אלגיכתלים
האדם."מעוף-שנותעלהפרדוקסים;עשן

המלוטשים,החכמים,השובבים, ,משיריו
השיריםובמשקלם,בחריזתםהווירטואזיים

עצב,שלנימהעליהםשפוכהבהתלוצצושגם
מן ,לשיכוךניתנתשאינהעמוקה,תוגהשל

כלשהיתחושהלחלוטיןנעדרתהאלההשירים
"אנחנו"שוםבהםמופיעואיןשליחות,של
מצאולאשהמבקריםפלאאיןהמיתוס.מן

להפוךיכוליםהםשבשלודברשוםןןת; qב
מביןהנשכחכמעטלהיותעליוונגזרבה,

העוקצניטורושאילולא ,דורומשוררי
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נעלם.שמוגםהיהכברב'מעריב'
כברגלאי?שלהאניואיפההאנחנואיפה

הרוח',,'עםהראשוןשירושלהראשונהבשורה
בשםהקרוי ,הראשוןשיריוספראתהפותח

אניהשחפיםטור"עםאני:המילהמופיעהזה,
אניהמילההרוח'.'עםהשמים,עוףעםנודד;
האחרונותובשורותיוהשלישית,בשורהחוזרת

בנטיותיואוכצורתהמופיעה,היאהשירשל
"טהורפעמים:ארבע,עודיחידראשוןגוףשל

אניאןשלחתני,אןאלוהים!/אלרם!עיניים,
היעדיםאת-יםאהבתמוותעד ,כנפשישלוח;

נשמע'סהר',בקובץ,השניהשירהרוח").ואת

הוא .החיצוןבחללסהרוריתעגהואכאילו
יהלוםלונה;לונה,"לונה,במיליםפותח

ומרן." ,דרקוןראששמים,/שלירוסבארמון,/
מגדלונה,לי'/בת-בתולים"לונה,ומסיים:

הכרך;ירכתיאל;תשאישלרמיםאםרך;

יסלחעודכך:;להואמרילה;קרניקרנינא,
שליחות,כאןישואםלך!"אףונסלחהנער;
שולחהואשאותוהירח,עלאותהמטילהריהו

אהבהשלביותרפרטיתבשורהלנערתולהביא
וסליחה.

כמהנקבעואלהראשוניםשיריםבשניכבר
שכרוןימיו:כלגלאיאתשליוומהמוטיבים
שנהפךמושג,הלאאלהגעגועהמרחקים,

והמסתוריןעברו'אללגעגועהימיםברבות
עשרההתשעבןהעלםהרחוקות.התרבויותשל

שכור-היהרחוקיםצבאבמחנותשהיטלטל
שהריפלא,ואיןזרים.נופיםוקסוםמרחקים

מישהועודמכיר<מישהובוולדיווסטוקנולד
שיריוהזה?>.המרוחקבמקוםשנולד

זרות,במיליםמנומריםבעיתונים><כרשימותיו
רחוקות,ממיתולוגיותאסוציאציותעתיריהם

שללתדמיתוגמרילזריםבתחומיםידערוויי
ועדגיהולווזראיקהמנרטב-משורר

וספוגי-ביתירוומיתולוגיהאסטרופיזיקה
לכאן.-שםוכשהואלשם,כאןכשהואגעגוע:

אינהזואךהסליחה,אתתמידמבקשיםהם
חוף"עללנחותמבקשיםהםלהם.נמצאת

'שיבההספראתהמסייםהשירשהואהרחמים",

אינםלעולםאךאכזבות,ידועספרשלישית',
בשירסליחה.איןרחמים,אין .אליומגיעים

"אגובשםלטילעצמואתמדמההוא'השילוח'
הואטעות-אין-להשיב,שגיאה,שבגללאחד",
כישנשתחק,לפנימילידאלףמאהעתה,יודע
בכוכב-יפגעלאוהואבחישובתקלהארעה
לעולם.שלונוגה

המשיכההחמצה,שלאכזבה,שלזותחושה
לשבעים''מעברהשיר .ימיוכלאותוללוות

במילים:פותחהאחרוניםשיריושבאסופת

בןהשבע,בןעלשבעים;אנייושב"היום
ושבע,/השישיםאוהחמישיםעשרה,/השבע

נפשי."וחרבותבשרי;למפלמתחתהקבורים
שלאמה;אתאלאזוכראיני"היוםומסיים:

פניעלכברכתובשמילשכוח./עודהספקתי
אינניאנטי./אינני ,פרואיננישוב /מים.

רלוונטי."
הואשבהאחרונה,אסופהמאותהאחרשיר

ועלתשעה'עלהואהחשבונות,כלאתמסכם
האתגריםבכל"לאבמיליםהפותחעשרה',

מהאתבסכמה./נהגתיעמדתי;שבפניהם

שלאמהעםעקפתי,/להכניע,/יכולתישלא
שיובאוולפניהשלמתי."לעקוף,/יכולתי
הראלגופותאימיליארדשישיםכלשרידי

החכמיםכאחדלנהרגרוצההואהמנוחות,
להבל-כאןהיותוטעםעיקרביןולהבחין



גלאיבנימין

 /קוהלת,אמרלאחדאחדמאי?/"אלאהבלים,
זק~ש~תקביךעשרהחשבון:;למצואלאחדאחד
כולו;העולםכלנטלאחדלעולם,/ירדו

השירואתייחכמים.נטלותשעה-ותשעה
ייוסלחבמילים:מסייםהואאחרונותיייישאגות

מרירותנו,/עלשבשמים,/אבינו ,לנו

אנושמוחליםכשםטרוניותינו,/ /,רוגזותינו
ייקיים.אינךשבעצם;עללך;
שירעלדווקאהדעתאתכאןלתתארצהאבל

 ,גלאיבנימיןשלהאמצעמתקופתשנייםאו
לצייןצריךאניהנאותהגילוישלמעןתקופה
קודםמיליםכמהאךידידי-נפש.בהשהיינו

חיקואלהישראליהימיןאימץימיובסוףלכן:
לולעצבוביקשזההנפשסעורהמשורראת

אותולשלבלאומית-לאומנית,חדשה,תסרוקת
תקופתבשיריעיוןאולם .אחרבייאנחנויי
הגיעשבהןבשניםשנכתבו ,שלוהאמצע

כיעליולומרשניתןמגלהנפשית,לבגרות
הפוסט-ציונים,מראשוניהיהדברשללאמיתו

 .כךעצמולהגדירבדעתועולההיהשלאאף
השיריםנתכנסושבוהקובץשלישית,שביבה
ארסישירנמצא , 1958ל- 1952ביןשכתב

לצו-לסמלים,ייעייפתיכתב:שבודוריילבני

יידייבי---דורי./מורילצולצו-לבי.שמים./
מקודש.;להגבכלדיינייפי-מצנפת;בסמלים

שאולה.הנאווהסדוםונסחפת/חוזרתמדימהר
כמוה,/רבות~לת-יחוס!דורי,מחדש.//

איניעכשיועו.דלאבלבי,/מתוממנה,יפות
ערבית.יי:מפתיותררמות~ליםלשמוע;רוצה
שיריםקיבץשבוצפונה,מסעבקובץואילו
ילפניהשירפותחלמדינה,השניבעשורשכתב
בדיושיריםכתבתי 1יילפניםבמילים:המזבח'

המעלהתכלת/עטוףכוהניםכפרח ,מובחר
"היום/ומסיים:עב-מני-חבית"נרלאלוהיו

מחוק-ולאמאוחר./לאבע~רון,כותבםאני
המקצרככהן-אב,כותב/אניעבה.עורימחוק.

שווה;'בנובו:שיודעלאלוהיםבתפילה;
בקובץואילוהפתילה."ומחירהחלבבמחיר

ו- 1976השניםביןשנכתבהאחרוןהיםאל
לונה,"לונה,נעוריו:שיראלחוזרהוא , 1984

בך,/רועדעכברלאחור./גביעלחורלונה,/
קרני/זעףמיקרומטאורים,שחור./עורבלא

כסטיקס."אפלהנוור-נוור,;ארץאיקס,/
,/שוביליבתוליםבת"לונה,כך:מסיימווהוא
אבלמקודם,/כמולישקיסחור,/סחורנא,

באחור."
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המתוחכםהציניהלגלוגלסחופתמבעדאבל

עדישירבתכלית,פשוטלהיותגםגלאיידע
ראוי ,'לימימה'שכתבהקצרהשירכאב.כדי

קטןהיה"קברהגלאי:בנימיןעלגםלהיכתב
דמעהלכסותו,/מספיקאחדפרחבחיתוכו,/

ישמכאן;לאעומקאיזהאך /.ללחלחואחת
 •לתוכו."שהכניסהלבדידות/
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 ) Medaliony- 1946 (מדליונים
שטוחה,קופסהבצורתיקרממחצבעשויקישוטפרושהמדליוןהמילה

מזכרתאותמונהזעיר,חפץמניחיםבתוכהאשרסגלגלה,אועגולה

מצבותעלאלהמדליוניםהונחוהפולנית-נוצריתבמסורתכלשהי.

עלגםכזהמדליוןלענודניתךהנפטר.שללדמותוכזיכרוןקברים

ולכךהמתים.אתלזכורשמטרתהאמנותיצירתהואמדליוןהצוואר.

שלזכרםאתלשאתשם:ליצירתהכשנתנהנלקובסקה,כיוונה

המתים.

חומרעלהמבוססתספרותית-היסטורית,עדותהואמדליונים

לחקירתהמרכזיתובועדהחברותהבימינלקובסקהששמעההעדויות

 1946בשנתרבאשונהאורראהמדליונים .-1945בהנאצים,פשעי

העולם.בספרותמופתליצירתונחשב

להלך>,מובאיםמהם<שנייםקצריםסיפוריםמשמונהמורכבהספר

אדםבנישלוסבלותיהםהנאציםפשעישלקטעיםרישוםהמהווים

אושוויץ.גדנסק,ורשה, 1חלמנופוליך:אדמותעלשוניםבמחנות

אתהביאו"שכאנשים-אותםכנגדהאשמהכתבהואמדליונים

אחרים".אנשיםעלהזההגורל

משומךסבוךהמייצריםרגמניםמדעניםשלתיאורםהסיפורים,בין

מערךתיאורואףהגאזיםתאילמחנות,נשיםשלהעברתךאדם,

הךנפשית:נכיםאנשיםשלתמונותמציגיםהסיפוריםהמחנות.

בחירותלבצעהיכולתאתאיבדוכולםהמרצחים.והךהקורבנות

עםהשלימואחרים:אנשיםשללמותםאדישיםוהפכומוסריות,

שכופההעיוותועםהמחנותשלהסדרעםהאנושית,האכזריות

עוסקתאיננהנלקובסקהמפשע.חפיםאנשיםעלהטוטליטריהמנגנון

כילומרניתךלמינימום.מוגבלותוהערותיהערכייםבשיפוטים

בהווייתםמהרהרתאיננההיאביהביוריסטית:היאכתיבתהשיטת

התנהגותם.ואתדיווחיהםאתמתארתאלאהגיבוריםשלהפנימית

להאשים.הגיבורים,ידיעלשנחשפו ,עצמךהעובדותשלמתפקידך

 ) Zofia Nalkowska , 1884-1954 (נלקובסקהזופיה

מגדולינלקובסקה,זופיה

נולדההפולנים,הכותבים

אתיבלתהובה-1884בבוורשה

יצירתהחייה.שנותרוב

שלושעלמשתרעתהספרותית

עיקריות:ספרותיותתקופות

המלחמות:ביןהצעירה:פוליך

העולםמלחמתשלאחרהשנים

האסיריםבבעיותשטיפלבארגוןעדבה 1926-1922בשניםהראשונה.

סלוןניהלהשונים,סופריםבארגוניפעילהחיתהובדגודנו:בווילנה

ניסתהאותושולץברונוביניהםצעירים,בסופריםותמכהספרותי

הספרותיתמהמחתרתחלקחיתההמלחמהנזמךהנאצים:מידילהציל

הנאצים.פשעילחקירותהוועדהעםנמנתההמלחמהלאחרבוורשה.

המתרגמת
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המסילהליד
נלקובסקחזופיח

ישראליפולהמפולנית:

יכ
ההיאהצעירההאשהאחת,עודשייכתחיתההאלהמתים

הצליחה.לאשבריחתההרכבת,מסילתליד

אתראהאשראדםשלמסיפורורקלהכירהניתןהיום

חיה.עדייןהיאבזיכרונורקלהבין.יכולולאהנעשה

מחנותאלאטומיםקרונותבתוךארוכותברכבותששולחואלה

זאת.לעשותהעזומעטיםאך .בדרךלפעמיםנמלטיםהיוההשמדה,

התנגדותללאתקווה,ללאככה,להמשיךמאשראומץיותרדרשזה

הבטוח.המוותאללנסוע ,ומרד

המשאקרוןשלהמחרישבשאוןמצליחה.הבריחהחיתהלעתים

קורהמהלשמועהיהיכוללאמבחוץאחדאף ,המהיר ,המאיץ

בפנים.

בתוך .הקרוןרצפתקרשיאתלשבורחיתהלהימלטהיחידההדרך

הדברוהמלוכלכים,המצחיניםהמורעבים,הדחוקים,האנשיםצפיפות

המסהלזוז.היהאפשרבקושילביצוע.ניתןבלתיכמעטנראה

והתנועעה 1סחורסחורהרכבת,קצבפיעלנעההמוצקההאנושית

והנפחדיםמדיהחלשיםאלהאפילואךמחניקים.ובסרחוןבחשיבה

עליהםאחריםשעבורהבינובריחה,עללחלוםיכלולאאשר ,מדי

גוף,אלגוףיותרעודדחקועורף,הפנוהםהבריחה.אתלהקל

אלדרךלאחריםלפנותכדימאשפהמטונפותרגלייםכפותהרימו

החופש.

צריךהיהתקווה.שלתחילתהכברהיהאחדמצדהקרששלניתוקו

קרשלנתקנותרואזשעות,שנמשךדברקבוצתי'במאמץלנתקו

ושלישי.שני

לאזורצריךהיהבפח.דונסוגוהצרהפתחמעלרכנוביותרהקרובים

הסדקדרךולהזדחלהחוצהורגלייםידייםלשרבבלנסותכדיאומץ

מתחת,עשןהמפיץהאווירבסער ,הברזלוחריקתההמולהמעלהצר

ללפותהיהאפשראזמסחררת.במהירותהחולפיםהמסילהפסימעל

תיתןהקפיצהממנולמקוםעדלהזדחלזוובאחיזהשבחוץהציראת

הרכבת,פסיביןליפול-זאתלעשותשונותדרכיםהיולהצלה.סיכוי

צריךהייתכךואחרהמסילה.קצהעלהגלגליםביןאללזנקאו
לתוךולברוחהעפרמסוללתלהתגלותמבלילהתגלגללהכרה,לשוב
החשכה.רדתעםהמאיים ,הזרהיער

בהתנגשםבמקוםנהרגיםולעתיםלגלגליםמתחתנופליםהיואנשים

בעמודשהוטחואחריאומזדקר'בקרשהמסילה,בריחשלחדבקצה
ונותרוורגלייםידייםשובריםהיולפעמיםדרך.באבןאוהתמרור



האויב.שלהתאכזרותלכלנתוניםזה,במצב

בשאון'ונשברהמאיץהרועש,הלועתוךאללרדתששקלולאלה
לאךידעושנותרואלהגםהולכים.הםמהלקראתהיטבידועהיה

הגבוהמהחלוןואףהמוגפותהדלתותשמתוךלמרותפניהם,מועדות
החוצה.הגוףאתלהטותהיהאפשראי

לאמיצים.השתייכההמסילהלצדששכבההאשה

אלשהשתחלואלהמביךהשלישיתחיתההיא

עודהתגלגלואחריהברצפה.שנפערהפתחתוך

מעללפתענשמעורגעבאותובדיוקאחדים.

משהוכאילויריות,מספרהנוסעיםשלראשיהם

אךהיריות.נדמוומיד •הקרוןגגמעלהתפוצץ

הכהההמקוםעללהביטעכשיויכלוהנוסעים

 •קברפתחאלכמוממנו'עקרובשהקרשיםלאחר
המוותלעברבשקט'הלאהלנסועיכלועכשיו
הדרך.בקצהלהםחיכהאשרעצמם,שלהם

עשנהעםבאפלהוחלפהמזמןנעלמההרכבת

עולם.היהמסביבושאונה.

מדי.השחורותעיניה

אךחדשים,פרצופיםסביבהראתהסוף,סוףאותךפקחהכאשר

וודקהלהלקנותממנוביקשהאזשם.עמדעדייךצעיראדםאותו

למענה.זאתלעשותבטובוהואילהואוסיגריות.
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לשכוח,יכולולאלהביךיכוללאאשרהאדם

פעם.עודזאתמספר

בברכה,פצועההאשה,ישבההשחרעלהכאשר

כמההלח.העשבעלהרכבת,סוללתבקצה

בפאתימהמסילה,מהבמרחקלברוח,הצליחו

לבדההיאתנועה.ללאשנייםשכבוהיער'
מתה.ולאחיהלאכך'שנותרההיחידה
לבדה.חיתההצעיר'הבחוראותהמצאכאשר

הזאת.בשממהאנשיםלצוץהחלולאטלאטאך

ניצבוומהכפר'הלבניםמפעלמכיווןהגיעוהם

נשים,פועלים,-ממרחקבהוהביטומפוחדים

אחד.ובחור

כההביטואשראנשים,שלגדוללאמעגלסביבהנוצרפעםמדי

גםאךאחרים,מגיעיםהיוואחריהםלעזוב.ומיהרושקטבחוסרוכה

התייעצונאנחו'בשקט,ביניהםדיברורקארוך'לזמןהתעכבולאהם
 .ועזבומה,דברעל

המתולתלותשערותיהבספק.מוטלותהיולאשםישיבתהנסיבות

נצצועיניהבולט,מדייותרבאופךפרועותהיוכעורבהשחורות
לאאחדאףהמורדים.לריסיםמתחתהכרהוללאבשחורמדייותר
היער.בפאתיהשוכביםשלמצבםמהשהתעניינהזוהיאאליה.פנה

בחיים.שאינםלהנודעכך

למרחוקונראהוהחשוףהפתוחישיבתהומקוםבהיריוםזההיה

ימיםאלההיוהתקרית.אלהתוודעוכברבסביבהאנשים .כיווןמכל

בטוח.מוותאייםמקלטאועזרהמתךעלוגובר.הולךטרורשל

התרחקכךאחרמה,זמןוהשתההלידהעמדאשרהצעירמהבחור

אףורובל.המרקחתמביתלהשיביאביקשהחזר,ושובצעדיםכמה

לקחת.סירבהואאךכסף,לונתנה

הרגל'אתהזיזההתיישבה,ושובעצומות,בעינייםנשכבהלרגע

ידיהכפות •הברךמעלהחצאיתאתוהפשילהידיהבשתיבהאחזה

ומסמרשםנתקעבברכה,הכדורזה,מוותדיןגזרבדם.מגואלותהיו

אתבחוזקהועצמהארוך'זמןבשקטשכבההיאהאדמה.אלאותה

אליההצטרףפעםכללב.תשומתמשכההסוללהבקצההחבורה

לעזרה.קיוותהלאאךהאנשים,מעגלבמרכזשכבההיאחדש.מישהו

עדלהרוגששכחוחיהשם,מוטלתחיתהשניצודהפצועהחיהכמו

ונרדמה.השתכרהמהבקבוקארוכותלגימותמספרלאח~הסוף.

האימה.טבעתבאמצעותמכולםאותההפרידבפניולעמודשאיךכוח
 .לחזורהספיקהיותר'מוקדםשנראתהזקנהכפרייה .עברהזמך

מתכתספלעמהשנשאהממטפחתוהוציאהאליההתקרבהמתנשפת

בחיפזוןוהלחםהספלאתתחבההתכופפה,היאולחם.חלבעם

האםבטוחממרחקלראותלהתרחק,ומיהרההפצועהשלבידיה

נעלמה,מהעיר'מגיעיםשוטריםשניראתהכאשרורקתשתה.

במטפחת.פניהאתמסתירה

להשהביאהקטנה,מהעירזהאחד'ברנשרק .התפזרוהאחריםגם

רצתהלאכברהיאאךלחברה.עדייךלהאירחוסיגריות,וודקה

דבר.ממנו

והתייעצוהמצבאתהיבנוהםקורה.מהלעומקלדבוקניגשוהשוטרים

כמעטאליהםדיברההיאבה.שיירוהתחננההיאלעשות.עליהםמה

להחליט.מתקשיםהתלבטו'הםמקום.בשוםיספרושלארקבלחש,
ללכת.המשיכוושובנעצרוביניהם,משוחחיםעזבו'הםגםאך

39 
 2005מאי



 ~ ~:ךן. 1
1 ~ ~ 

שהלךלבשמההיאבקשתה.אחרלמלארצולאדברשלבסופו
עםלסיגריותאשלההגישאשרזהההוא,האדיבהצעיראיתם

שנורומהשנייםאחדכילושסיפרהוזהלהידלק,שסירבהמצית

נעימהלאהזאתשהבשורההיהנדמהבעלה.הואהיערבפאתי

לו.
אתהניחהרגעשלהרהורלאחראבלמהחלב,לשתותניסתההיא

אוורירי'כרב'יוםבאותוזואחרבזוחלפוהשעותהעשב.עלהספל

מספרעמדוהריקהשדהמאחורי •קרירהיהחורף.שלהישל

ונמוכים,רזיםאחדיםאילנותניצבוהשניובצדקטנים,בתים

לברוח,אמוריםהיואליוהיערהשמים.אתבענפיהםוטיאטאו
חיתההזאתהשממהלראשה.מעברמהמסילה,יותררחוקהתחיל

ראתה.אשרכל

ענניאש.לההגישוהואמהבקבוק,וודקהלגמהשובחזר.הצעיר
תמררתשטובמערבבמזרח.השמיםאתוכיסונעוקליםדמדומים

מעלה.כלפיבמהירותנעוהענניםופסיעשן
יותרותיקיםמעבודתם.השביםאלהלידה,נעצרוחדשיםאנשים

אותםשמעהלאכאילודיברוהםקרה.מההחדשיםלאלההסבירו

איננה.כברכאילוכלל'
מהרכבתברחו''הםנשי.קולדיברהרוג,"שםשוכבבעלה"זה

נשארהוהיאבעלה,אתהרגוברובה.אחריהםירואבלההוא,ליער

 " ...הלאהלברוחיכלהלאהיא .בברךבהפגעולבדה.כאן
אבלמקום.לאיזהאותהלקחתיותרקלהיהביער'היהזה"אילו

לאסוףשבאההזקנההאשה,"אמרהדרךאיןהאנשים,'לעיניכך
הדשא.עלהשפוךהחלבעלהביטהבשתיקהשלה.הפחספלאת

הלילהרדתלפנימשםאותהלקחתהשתוקקלאאחדאףובכן'
ממנההרכבת,לתחנתאותהלקחתאולרופא,לקרואלאואף

צפוי.היהלאכזהדברשוםהחולים.לביתלהגיעיכולהחיתה
אחרת.אוזובדרךתמותשהיאבכךרקמדוברהיה

פרטאיש,לידההיהלאהחשכה,רדתעםעיניהאתפקחהכאשר

משלאכברשעכשיוהצעירוהבחורחזרו'אשרהשוטרים,לשני
יעשושאכןתקווהללאאבלבה,שיירוביקשהשובכלל.ממנה

דבר.עודלראותלאכדיעיניהעלידיהשתיאתהניחההיאזאת.
האחר.אתלשכנעניסהאחדלעשות.מהעדייןהתלבטוהשוטרים

עצמך."אתהתעשהזה"אתאמר:אחדלבסוף

 11 •••יארובלי'תן"אז :ההואהצעירשלקולואתשמעאבל

ראתהשנפקחולריסיםמבעדביניהם.ולריבלהתמקחהמשיכוהם

לאלמוני.אותווהגישמנרתיקואקדחהשוטרהוציאאיך

הצעיראתוראתהמהבמרחקעמדהאנשיםשלקטנהחבורה

רוח.במורתעורפםאתוהפנוירייהשמעוהםמעליה.מתכופף

ההוא.הכלבכמוזאת.עשוולאלמישהו'לקרואיכוליםהיוכבר
בקושיאותה.לקחתכדיאנשיםשנימהיעריצאוהחשיך'כאשר
בהאחזכאשראבלישנה.שהיאחשבומשכבה.מקוםאתמצאו

גווייה.עםעסקלושישמידהביןגבה,מתחתמהםאחד

לפנירקהמחרת.בבוקרוגםהלילהכלעודשםשכבההיא
אותהלקבורוציווהנוספיםאנשיםעםהכפרראשהגיעהצהריים

היער.בפאתיהמסילהשלידהגוויותשתיעםיחד
זה"את .המספרהמשיך 11ברור'לאזהבה,ירההואלמה"אבל

מרחםשהואלחשובהיהאפשרעליודווקא-להביןיכוללאאני

 • " .•.עליה
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הפרחיםאשת
נלקובסקחזופיח

ישראליפולהמפולנית:

ההיא,לחומהמחוץבעיר'עוברתהקברותביתאלדרךה
מלאיםפעםשהיווהמרפסותהחלונותכל .הגטוחומתו

לחומה,מעברבעולםוהביטושנדחקוואנשיםאסירים

הבניינים,אחדלידכשעובריםרב,זמןזהמאדם.היוםריקים

פתוח,תמידחלון'אותואתהשנייהבקומהלראותניתןעדיין
דלתותוגםבעציץ'יבשופרחמושחרוילוןברפיוןתלויומאחוריו
קירעלשעונההעומדתזולהארוניתשלתמיד'פתוחותקטנות,

החדר.

דלתותאתסוגראוהווילוןאתמסיטלאאחדואףחודשיםעוברים

הארונית.

שללמקוםחייםשלממקוםלאטמתחלפתהקברותלביתהדרך
המקוםריקה,ארכיטקטוניתבמסרגתמוקףהיותולמרותאךמתים.

ניתןהנהכיהחיים,שלמתחומםלגמריהוצאלאעדייןהזה

לראות.ניתןוהנהלשמוע
עולותהקברותביתעצישלוהמלבלבתהטרייהיוקרתםמעל

אותםמפלחתלפעמיםשחורים.ענניםשיוצרותעשן'תמררת
לכלמעלברוח.מהרהחולףואדוםצרסרטכמוארוכה,להבה

מטוסים.שלרחוקותנהמותהשמיםאתקורעות

 .נמשךזהדבר'שוםמשתנהולאחודשיםחולפים
ק'מתהבמחנה,פ'מתהמוות.עלידיעותמגיעותמקוםמכל

משם.והוצאהברחוב,שנחטפהאחריקטנה,רכבתתחנתבאיזו

מעברהסיווגים,כללפיהאפשריות,הדרכיםבכלנהרגיםאנשים

להתעקש,מהעלשאיןבחיים,אינםכברשכולםנדמהתירוץ.לכל

מוות.מאותוהרבהכךכלמקוםבכלישלעמו.דמהעלאין

בשורותעומדיםמתיםארונותהקברות,בתישלכנסיותבמרתפי

ממדיולצד'אישי'רגילמוותקבורתם.לזמןסבלניבטורומחכים

היותרהדבראך .ראויבלתיכמשהונדמההקבוצתי'המוותשל

לחיות.הואמביש

אנשיםנותר.לאדבראמיתי'לאהואהקודםמהעולםדברשום
ומפרידהביניהםעומדתאימהליכולתם.שמעלדבריםלחוותנועדו

מוותשללאפשרותלהפוךעלולאחדכל .מרעהואישאותם

האחר.עבור

אולהתנסות,ניתנתכולהשלאכיווןלשאת,ניתןהמציאותאת

שלקטניםבמקטעיםאלינומגיעההיאאחת.בבתניתנתשאינה
רחוקותעשןבתמורתהיריות,בהדידיווחים,בסבךמאורעות,

שהותירוההיסטוריהאומרתעליהןכשריפדתבשמים,המתפזרות

 .הללוהמיליםאתמביןלאאחדשאףלמרותואפר'עפררק



 ,לקירמעברמשחקתאחתובעונהובעתרחוקה,הזאתהמציאות
הרצוןאתמגבירהעליהשהמחשבהעדאמיתית,שאיננהונדמה

ולהבינה.תנועתהאתלהפסיקאותה,לאסוף
טקסעכשיומתקייםכמוהקברות.ביתבשדרתהולכיםאנוושוב
 ,מזמןהעולםאתשעזבוהמתיםלכבוד ,אביבי ,חגיגיפניםקבלת

ותאריךמשפחתםשם ,הפרטישמםאתרקאומריםהם •טבעיובמוות

בעוברם,לעתיםומעמדם.מקצועםמוזכררחוקותלעתיםפטירתם.
הרבה.לאזהאלוהים.שלעזרתואת ,קולבחציהבאים,מבקשים

אותוהזמןכלומספריםמקומות,באותם ,תמידשםנמצאיםהם

באמתרוציםהםממוסכמותיהם.נבוכיםבאיפוק,נענים ,הדבר

בקושי .דברלשוםאותנומחייביםלאכופים,אינם ,כךכלמעט

לב.תשומתשלבשמץלהםדי ,הזיכרוןאתמעלים

זהאיכשהו-הקרובהמהמשפחהמישהולפעמיםמוסיףהעידודאת

לבעלה"המניחהילדיםעםאלמוניתאישאשתמעודד.וגםמקדם

שמ~דהבתאיזוטוב.הכישהיהאבן,שלבלחשאומרתזאת",מזכרת
נדרמטחב,ירוקותבאותיותנדרנודרתבחיים,איננהמזמןכבר

האהובה.ל~מהחיבהשל

מיליםכתובותחומהמצבהאדןעלצלב.ללאהיחידהואהזההקבר
כיום:מובנותבלתי

העתידתהוםאלבהתפתחותוהנשגבתמעמדתוהאדםבהתבונן ... "

 ,האינסופי
 ,נצחימוותשלעגומותאפלותבוניכרותלא

 11וענקיים.נצחייםחייםשלחיותהמפיחיםברקיםאלא

סביבהפרחיםאתהמטפחתהאשהאלינומתקרבתהמתיםבשדרת

את •ומשפךמטאטאמעמדה:סמליאתאוחזתהיאבידההקברים.

ושואבת ,הברזלבארלידהחלקה,האבןעלמעמידההיאהמשפך

 .למלאוכדימים
הקבריםבירק,טובלכולוהקברותבית ,לגדרהסמוךהזה,במקום

צהוב.אוכחולבצבעיותמראמנוןשלקטנותערוגותכמומעוצבים

באווירהלילך.פרחייפרחורגעבעודריח.ומפיצותפורחותזיווניות

ביתלידשם,אביבבכלקוראתשחיתהכמוחוחית,קוראתהירוק

 ,ותמרהאמנוןפרחיביןזעיריםבצעדיםהולךשדהעכברוןהילד~ת.
 •משהואוכלגבעוליהם,עלמטפס

מדיממריאהקברות,ביתמעללרווחה,הפתוחיםהשמיםבשלוות

עיגולחצישהקיףולאחרהתעופה,שדהמכיווןאטימטוסשעהרבע
הפצצותאתלראותאפשראיהגטו.לכתלימעבראלחוזרהואמתון

טיסתומנתיבמתרוממותארוךרגעלאחראךבשקט,המוטלות

להבות.לראותגםניתןיותרמאוחרצרות.ארוכות,עשןטבעות

לעברופנתההמיםמשפךאתמילאההקברותביתשלהפרחיםאשת

על ,כאןאיחהלשוחחפעםהיהשאפשראשה,אותהזוהיהפרחים.

המוות.ענייני

למצואניתןבוהיחידיהמקוםכאלהקברותלביתבאיםאימהבעתות

הכיהכתובתכמוהמשפחה,ביתשלידהגינהאלכמו ,וביטחוןשקט

ההוא.בזמןבטוחה

זה.ביטחוניאתגםעכשיוערערההיאאבל

טוביםהקברים"כאןפעם.אומרתהיתהיותר."טוביםהקברים"כאן

למטהשםמתייבש.רק ,מתקלקלולאשוכבהגוףיבש.כאןכייותר

רקלשכביכוליםשם .יותרזוליםהמקומותב,שרטוהיכן ,בבור

השני."גביעלאחדארונותשני

כישורים,בעלתהיתהזאתעםיחדורגיש.נוחמזגבעלתהיתההיא
מלאההיתההיאנחמה.להשרותואפילועצהלעוץתמידיכלה

קיבלההכולאתיתרה.ברצינותדברשוםלקחהולאעורובהירת
בהבנה.
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מקברה,אחתמתההוציאוכאשר ,"כאןאמרה. 11גבוה,יותרזה"וכאן

אשההיתההיאאותה.להוציאהורהבעלההשתנתה.לאבכללהיא

לבנהנשארהשעליההשמלהגםאזלבנה,בשמלהשנקברהצעירה
 11 •אתמולאותהקברוכאילו .גמריל

הפרחיםאשתמקברה.אשתואתלהוציאהבעלהורהלמהברורלא

אתתבעכי ,משפטידיוןלשםאותההוציאהואכך:זאתהסבירה

בנהשללידתואחרי .כראויעליההשגיחושלאהחוליםביתרופאי

אתהוציאואזבמקום.ונהרגההחוליםביתמחלוןקפצההראשון

ומאוחר ,פתולוגילניתוחהחוליםלביתאותהוהביאומקברהגופתה

לבנה,שמלהעליההיתהלאכבראךשוב.וקברואותההחזירויותר

כחולה.אלא

ושובחודשיםשלושהעברולארב.לזמןלאשובאבלאותה,קברו

 .הארוןאתהוציאו
מדוע?

עודהעמיקואותו.לקבורצריךוהיהעצמואתתלהשבעלהכיוון

קבוריםכאןשוכביםהםועכשיואבנים,שלבגדרוהקיפוהקבראת

ביח.ד
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הבעלברור.לאזהגםהרופאים,נגדהתביעההסתיימהבעצםכיצד
מסבלוהבריחהשאתכיוון ,סיפוקועלבאלאהנראהככלהצעיר

במוות.חיפש

ומדליוניםפסליםהקברות.ביתעלפגזיםליפולהתחילויותרמאוחר

בארונותהתגלההפתוחיםהקרביםפניםהשדרה.לאורךשכבושבורים

מתיהם.עלשהתפוצצומתים

דבר"שוםאז.גםשלההטבעיהשקטעלשמרההפרחיםאשתאך

שנייה."פעםימותולא"הריאמרה.להם,"יקרהלא

שינוי.בהניכרימים,אחרישובמשחזרה ,עכשיואבל

חולה?הייתהאםלך?ישמה

בשלכאילוהתקמט,מצחה ,ורזוהשחירווהבהירותהעגולותפניה

בקדחת.כמונוצצותעיניה ,מתמשךמאמץ

"אלא ,קודרבטוןאומרתהיא 11 ,ליאיךמיוחדדברשוםכלום,"לא

לחיות."יכוליםלאבכללעכשיוכאךשאנשים

 .ונמוךרועדוהואבטוחאינוקולהאפילו
שקורהמהכלשומעיםאצלנואזהחומה,לידממששלנו"הדירות
אנשיםעליוריםשם.קורהמהיודעאחדכלכברעכשיואצלם.

אףובכי.צעקותשומעיםבלילותבדירות.אותםשורפיםברחובות.

זאת.לשאתיכוללאאחדאף ,לאכולולא ,לישוןיכולאינואחד

לשמוע?"נעיםזההאם

ביתשלהקבריםאותהלשמועיכלוכאילומסביב,הסתכלההיא

הריק.הקברות

אנא"אךהסבירה. 11עליהם,מרחםאדםבךאזאדם,בניהםגם"הרי

שונאיםהםאותם.ישמידושהגרמניםטוביותרבשבילנו ,גבירתי

 " •..מהגרמניםיותרעוד ,אותנו
אמר?"מיזה,//איךשהעליתי:הנאיבימההרהורפגועהנראתההיא

לךיגידאחדוכל ,בעצמייודעתאבי .לומרצריךהיהלאאחד//אף

במלחמה,יפסידושהגרמניםברגעאותם.שמכירמי,כלהדבראותו

אפילומאמינה?אינך •..כולנואתוירצחואותנויקחוהיהודים

 11 •••דיברוגםוברדיוזה.אתאומריםעצמםהגרמנים

משהו.בשביללהנחוצהחיתההזאתהאמונהיותר.טובידעההיא

מים.לשאובשובוהחלההבארלידהאנךעלהמשפךאתהציבההיא

מצחהאתקימטההיאזועפת.עדייךראשה,אתהרימהסיימה,כאשר

מנוחה.בחוסרבעיניהומצמצה

חזרה.עוד,//זאתלשאתאפשראיזאת,לשאתאפשר//אי

דמעות.שלקלמשטףפניהאתלנגבהחלהרועדותבידיים

עדייךכאילובשקט,דיברההצלה,//שוםלהםשאיךהואגרוע//הכי

וגםבמקום,הורגיםהםשמתגונניםאלה//אתישמע.שמישהופחדה

עליהםמהאזבמשאיות.המוותאלמוציאיםמתגונניםשלאאלהאת

האמהותאזלצאת.להםנותניםולאבבתיהםאותםשורפיםלעשות?

אותםוזורקותפחותלהםשיכאבכדירךבמשהוילדיהןאתעוטפות
כאלהיש ...עצמךקופצותיותרומאוחרהמדרכה!עלהחלוןמן

 11 •••בידייםקטןהכיהילדעםשקופצות

התקרבה.היא

ילד ,ילדועםקפץאבאיךלראותהיהביתךאצלנואחד//ממקום

עמדהילדפח.דהילדאבל ,שיקפוץהילדבפניהתחנךהואכזה.קטן

אואותודחףהאבאהאם .בולהיאחזהמשיךועודהחלוןארךעלכבר
נפלו.//השני,אחריאחדיחד,שניהםאךראינו.לאזהאתאיך,

פניה.אתניגבהרועדותובידייםבבכיפרצהשוב
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משהוכאילונשמעזהשומעים.אנחנוזה,אתרואיםלאאםואפילו

לקפוץמעדיפים ,כךקופציםהםהזמךכל ...נוםנום,נפל.רך

 11 •••באשחייםלהישרףמאשר

הקברותביתציפורישלהרכהבקריאתךוהקשיבה.השתתקההיא

אתסחבההיאהאבנים.עלהצונחותגופותשלרחוקיםהדיםזיהתה

וכחוליםצהוביםותמראמנוןפרחימלווה ,איתרוהתרחקההמשפך

התעופהשדהמכיווןשעלהחדשמטוסטרטרבשמיםהקברים.לצדי

 .הגטולכתלימעבראלפנהגדולובמעגל
אלינומגיעההיאידועה.כולהשלאכיווןהמציאות,אתלשאתניתך

תהלוכותעליודעיםאנחנוהפרשנות.בסחףמאורעות,בשברי

קפיצותעלהמוות,אלהתנגדותללא,הצועדיםאדםבנישלשקטות

האחרבצדונמצאיםאנחנואבללתהום.קפיצותעלהלהבות,לתוך

הכותל.של

אצלהוגםאוזניה.במוושמעהעיניהבמוזאתראתההפרחיםאשת

 •המציאות.עםקשרשאיבדועדבפרשנותהדבריםהתערבבו

באונירבסיטהעבריתלספרותהחוגבוגרתפולין.ילידת-ישראליפולההמתרגמת

 .ומידעספרנותבלימודימוסמכת ,הערבית

ןןוו iilרו J!!~~ווייבהוצאתהופיע

והלאה:משם
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מירוןכרמית

תרבותבשדההלךהוא

שישים>בןהקאמרי<התיאטרון

מרגשתהופעהעםויליאמס,טנסימאת-הזכוכית""ביברלדוגמה:הנה
שצ'וד.אלההצעידההשחקניתשל

הראשי.בתפקידדייןתיקיעםמיטלפונקט,הללמאת-הנפט""עיר
כדי ,במדברהנפטלעיררביםישראליםנודדיםהימיםששתמלחמתלאחד
חלומותיהם.אתולממשעושרםאתלמצוא

בכידטייסהראשי.בתפקידפולקיוסיעםב,וגענתמאת-בית"עקד"
האזרחית.בחברהמקומוואתעצמואתמוצאואינולגימלאותהפורש

הנוסעתישראליםחבורתזועיןלמראית .הספדישמואלמאת-"מילאנו"
שכישלוןאלא ,בכדורגלאירופהגביעעלבמשחקקבוצתםאתלעודד
הרגיליםהיומיוםחיישלהדקיקבמעטהוהסדקיםהפגעיםאתחושףהקובצה

והאפודים.

מעולההצגהפריין.מייקלמאת-"דמוקרטיה"אתלשכוחאיןוכמובן
שגדמוהפוליטייםהריגולומעשיההדחותהסכסוכים,אתהחושפת

המערבית.רגמניהקאנצלדבראנ,ווילישללהתפטרותו
מבלילסיימהאפשראיאולם ,בלדבחלקיתהתיאטדוניהדו"חרשימת
הכוכבעם ,ניצןעמדישלהייחודיתבאינטרפרטציה"המלט"אתלציין

בתפקיד ,טידאןאיתיהעולה,המסעיר
בכיסאותהיושבוהקהל ,הראשי

 ,כמובןראויה,"המלט"מסתובבים:
המצע,קוצרבשלאולםנפרדת,לרשימה
אחדות:בשורותאסתפק

"המלט" ,שקספידשליצירותיומכל
ביןנשמעשבההיחידה ,אוליהיא,

בשום .עצמוהמחברשלקולוהשיטין
ועלילתוהמחזהמבנהאיןאחרתיצירה

הגיבורבהתפתחותכזאתבמידהתלויים
לנגדעמדהזוחשובהתובנההראשי.
והןניצןעמדיהבמאישלהןעיניהם,

איןכיטידאן.איתיהצעידהשחקןשל
המחזה:נכתבבההתקופהאתלשכוח
הראשונה,אליזבטהמלכהשלבחצרה

עוצמה,רבותהתמודדויותשלבאווירה
שטרםתקוותלקראתהתעודדותשל

ושלגיסא,מחד ,אזעדהאנושותידעה
מעלהגיסא,מאידך ,ודיכויסבל ,עוני

מדנמרק,הנסיךשלדמותואתשקספיד
והדוח,הלבאמיץוהגות,אשכולותאיש

מנגנוןמוליחידילעמודידושקצרה
התככים.

בימתשעללשכוח ,כמובן ,ואין
מחזותיומרביתהוצגוהקאמדיהתיאטדון

מחרוזתלסיום:ופנינהלדין.חנוךשל
"שידת ,המזמרהתיאטדוןשנות 60

שידיכלאתהכוללערבהקאמדי",
אמיתית.חוויההשנים.לאודךהמחזות

אין ,חגנוגםשהוא ,הקאמדישלבחגו
קשובשיהיהלולאחלמאשדדומה,טוב,

יומיוםהמעצביםלשינוייםלהתרחשויות,
שירצהלולאחל .מציאותנופניאת

שלעיצובהעלמשפיעגודםלהיות
גודםספקללאשהיהכפי ,זומציאות

עולמםועיצובמחשבתםדדךואפילוהאמנותיטעמםחוויותיהם,עלמשפיע
הארץ.דודבניבניובהמשך-העצמאותמלחמתדודבנישלהתרבותי
ישראל""פרסאתיקבלהתיאטדוןכינודעאלהשורותכתיבתבשעת
 .. •לחי!כהכפולה.הברכהכןעלתשס"ה;העצמאותביום

זהוהקאמדי.לתיאטדוןמלאושנים 60
התיאטדוןשלבחייונכבדדדךציון

דודשלבחייודדךציוןזהו .הישראלי
עמו.והתברגהתיאטדוןעםשצמחשלם

<שחיתה 11בשדותהלך"הואכמוהצגות
שלערכיםבשינוימהפכנידדךסמן
"ז'אןהישראלי>,בתיאטדוןוצורהתוכן

המלך"שלמה"האדרת",דאדק",
הפכו ,ועודועודהסנדלר"ושלמי
שלהאישיותחוויותיהםממטעןלחלק

ההצגות<אלהצופיםבקהלרבים-רבים
בהמשך>.אתייחסהאחרונההשנהשל

התיאטדוןלעולםפרץ"הקאמדי"
אתבחובההנושאתסעדהכדוח ) 1945 (

קםהואוהרענן.הצעידהחדש,חותם

שהיהמשום ,עצמאילתיאטדוןוהיה
קהלבארץשנתהווהמשום ,בוצודך
אמנותיותדרישותוהתעודדוחדש,

הןהחדשה.המציאותאתההולמות
היושוניםהצגתודדךוהןהרפרטואר

חיפושים~שוםבהםס~ה .קודמיומשל
משתתפיווק~בה.התקופהדופקאחד

ובתוךמזו,זו "שונותמאסכולותבאו
המשותףהניסיוןשלכור-ההיתוך

"הקאמדי",והסגנוןהתיאטדוןנולדו
הצעידהתיאטדוןשלהאמיתיתלידתו
מדינתשללידתהלאחדשבועייםהיתה

זהבתאריך- 31.5.1948ישראל:
שמידמשהשלמחזהובימתועלהועלה
דדךלציוןשהיה , 11בשדותהלך"הוא

היההוא .לדודותיוהתיאטדוןבעולם
"הדיבוק"שהיהמההקאמדילתיאטדון
דרכה.בתחילתלהבימה

י"הקאמר"שירתלוקה 11בשדותהלך"הואאםגם

מפעמתעדיין ,ותוכןמבנהשלבפגמים
"ההולכיםשלהתקופהדוחואותהאמצעיתבלתיפשטותטובה,כנותבו

רשימהאפילוהמתחדשים.חיינושלוהחידות,התרבותהקרב,בשדות"
תחשוףהחולפת,בעונההקאמדיבימתעלשהועלוהצגות,שלמצומצמת

והרוחניים.הגשמייםבחיינוומעורבמעודההתיאטדוןהיהבההמידהאת
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הפיסמועצת
ולאמנותלתרבות

התרבותלקידוםהפיסמפעל
בישראלוהאמנות
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