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ידועים ,ואחריםשטייזאיינ ,ירטוןנמחזה ,"סוקרטס" ,גוןרןשלחייו

פחות.טוטליטריותכנגדהמוחהביקורתי
ומצוקתובפרטהעוסקמסכות"ו"נשף

העכשווית.הישראליתבמציאות

ייזרתעזיזפחזנוירזקאוקמן:טלי
עמ' 47 , 2005חלונות-גווניםהוצאת

יעצוםשמריו;עליקפא"הינשוף
וייפוללסביבתו;יאזיןעיניו/

רוביךכריסטופרשללרגליו;/
שלבחיבתו/יתהדר/הינשוףשאיתר.
 .) 25<עמ'בילדותו"המאוהב

כלכזשלכזאתזכהלויט:ענת
עמ' 95 , 2005גווניםהוצאתגוטייאל

לסליכרחובהפגנהגורמן:רוו
עמ' 190 , 2005חלונותהוצאת
שואביםחלקםסיפורים:קובץ

הפגנה ,למשלהישראלית,מהמציאות
 ,לסלרחובשלשמושינויכנגד

וחלקםמקומיים,פוליטייםממניעים
עיתונאילמשל,הנפש,בנבכיעוסקים
ומתעדדמיונית,יחסיםמערכתהיוצר

מכתבים.בחליפתאותה

הטבעהזמןאחכהוחן:ארז

חלונות-גווניםהוצאתהאינםזף,
עמ' 30 , 2005

בשבילביני;שה~ןהזמן"ולמשך
רכים;נטישהקולותתשמיעיהרגע./
ובזיקסגלגל;קצף ,הזמןאדוות
יתלפף,/המגעתנוע;השקטתעתוע
ברוךיחרקוהנפטבשדותהגרזנים

 ,) 5<עמ'שלי"אניבמותי /,בר~לי

הוצאתכפירנצה,ברקיםלויתן:רוו
עמ' 102 , 2005כרמל

לוקסומלטש;מלקקדיור"אלברכט
מפותליםגותיות;אותןעושהגונן

הצזכ,עמבטןישרמותז.?ןלק~ח: ה~~
כאתיופיה,מילזרתיזיכרזנזת
כנרתהוצאתברקת,חגימאנגלית:

עמ' 300 , 2005

ג'יג'יגההעירילידמזלקיה,
ב-ארצואתעזב ) 1950 (שבאתיופיה

ימיאתמתארהואלקנדה.והירג 1983המזרח:מןהקםםהםרתאייל:גיל
הסוערתבתקופהוהתבגרותונערותורן-מכוןוביקורת,עיוןהקשריסרות

שאתיופיה.שידעהביותר , 2995המאוחרהקיבוץוהוצאתליו

"'·~.#' J: 

 ·" . :.;גיר;וםייחןס~חהדסז

 ' ~~~'~nו~ .:לאה~םשונ
 ~* .... ~ :..,, ", •ץ

. ' ' 

דליג•ל

הקסםהםות

הזמחרןמ

ספרים.עםמםעזתיגולן:שמאי
עמ' 462 , 2005אסטרולוגהוצאת
על ,גולןשמאישלמאמריוכינוס
השניםבמשךשפורסמווסופריםספרים

ספרותיים.עתובכתביבמוספים

הטרילוגיהגוטיירס,חואןפורו
מספרדית:הבאנה.שלהמלוכלכת

הספרייהעוברעםהוצאתרון.משח

עמ' 430 , 2005לעם
הארבעיםבשנותמאצ'ו ,חואן"פורו

בעיניחנושסרואינטלקטואלשלו
שלבהבאנהלשרודמנסה ,השלטון

נותרשלאקשהמקוםהתשעים,שנות
 ,לאוכלפרט ,אליולשאוףדברבו

העטיפה).<גבומין"אלכוהול
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מכלהלבעו,וב

 ,מישורהואהדףשטרנברג:ליאור
ריתמוססדרת ,המאוחדהקיבוץהוצאת

עמ' 80 , 2004

מישורהואהדףהשיריםקובץאתהפותחבשיו

לאורךוסיורמיפוישסונובג,ליאורוהמשוררעורך
בהרףנהפכיםהקוראיםואנווומרחיבוהגוףשלנופו
כמהמציב"אנילהכירו:הלומדיםלתייריםעין

גבעהעלצפונה,מעטלחזי>.<סמו;ךדברומושיחים
ותולשתהעברמןנערהיושבתמקרית,לבנה,/

למקום;מאודסמוךשקטפהמחרציתכותרת/עלי
מציבהפרחיםאת .) 7<עמ'עכשיו"נוגעהעטבו

אךנבזימכנההואהדףאתללב.סמוךהמשורר
בינתיים:שברגההנערהאתלומזכירהדףאהוב.

מרחפתהיאועתההכותרת/עליאתלתלוש"סיימה
המישורהואהדף ,) 7<עמ'השורות"ביןרכות;

 ,אהבותיו ,זיכרונותיומחליקיםשמעליוהיציב
עזבה.שכובהנערהשלדמותהרכותמרחפתמעליו
החלוםיבןהדמדומיםאתחשיםאנוהספרכללאורך
הפיכחון.ואתבחלוםלהיאחזהרצוןאתלעוות,

מרחביאלאינטווספקטייבמסעמעיןהואזהספו
המפוכחת,המציאותלעולםממנווהיציאההתודעה,

הנקראבשיוהיומיום.שלמרכיביועםהמתמודדת
והקלקוללפנילכתובשטונובגליאורממהו'לפני'
המכהושבושהילדלפניומדימאוחושיהיהלפג~

לפניאליך;כותב"אנייתפכח:בגלים,כעיוור
המהיר;הכבישמןהחשמלחבותעודבישיבואו
כותבאני • /הזההקטןהרחובשלבטנואתלפעור
לפניאליךכותבאנילפני./תמיד ,לפניאליך
 ,אליךכותבאנימוותלפניהמחלה,/הייאוש,הרע,
בקולותסמיך;משובח,כאביבשנואהבמה

כותב"אנינחמהלשםלא;כתיבהלשםציפורים./

הסיבהמתבהרת'מחלה'בשיו 24ובעמי :> 12<עמ'
החייםשנסיבותלפנילכתובחיפזון:לאותוהבהולה
כמעט"שנה<הכתיבה>:זובנחמהגםיפגמוהכואובת

מחלתך.//שלהקרה;השמשסביבחגיםשאנו
והפעםהשיר.;אלאותךמכניסאנישובלי;סלחי

להיכרך;המחורבנתהמחלהגםמתעקשת
החזקבשיואומוזרה":סמרטוטיםכובבתבעקיביך;

עדהמעידמילואים','יומןהמחזורמתוך'פתקי
נחמהלשםהיאשהכתיבהלכךהמשוררמודעכמה
"שעהמקום:איןלזהגםאפילולפעמיםכמהועד

כותבים./איןבהםמקומותיש;לכתוביושבשאני
טרםקמיםבמחסום,בתוו;נדחקים ,אולירצים
נורית/ולא<היה;ביותוהקרהבשעהאור;

מועב>".נחלשתהושפלת/סתםנכלאת/
סונטות'אלבום'אירלנד:הנקראהשיריםבמחזור

אירלנד.נופיאלמסעהמשוררמתעד ,) 68<עמ'
אלבוםדביעדבגםשהואסונטיתמונותאלובםמעין

למסע,שותפתומהאהובה,זיכרונותזיכרונות:

אהובהשאותהלנונרמז ) 28<עמ'יום''פרקישבשיו
וגלךקרסול;אותיפילח /"הבוקראיננה:כבו

כלכמהאהובה,/הררע//חלוםמתוךהלבנה;
בגדייך.;בנשימתמלאיםהארונותנמאס!/זה

6 
 302גליון

המיטה/למואשותיניצביםהבושםבקבוקי
החפצים;מןזכרךאתלקלףעליהאםכזקיפים;/

או :> 28 • 29<עמ'שקט"במעט/ולולזכותכדי
אלבוםבמעיןהקוראמדפדףבו'איורה'בשיו

ביןלסירוגיןיוד"גשםהזוג:שלמשפחתי-שירי
אתזוכותהערב./תוךאלשוטףלדויניןסבים
האמיתי"/("הכוכבבחוףאותנושליווההכלב
בפוזהמצולמיםוהואאניבאלבום>כךאחוכתבת

דרמטיים.שמיםרקעעלוכלבואישמלכותית:;
מדיקרובהחוף,קועלחולףהואאחות;בתמונה

כלאתלהכילהיהקשהכאהבה.סמו;ךלמצלמה,
 .) 70<עמיהזה"היופי

סימניםהיוו"כןכך:נפתחבמחזורהראשוןהשיר

השמחהאתאזלהכיריכולנוהאםמעודדים//
'חזרה':בשיוומסתיים ,) 68<עמ'אותנו"המדגדגת

אלימותהתעופה/שדהאלהעברית,אלחזרה "
נצנוץלדלפק;בתווכשריומתפתלתכבושה

עייףגלושפה;גוףשלמוכרותמחוותפלאפונים,
אתמהו><כמהודוחק;ומכהחוזורוחקוצושל

גם ,) 77<עמ'הצלבים"וגבעתהנוצץהשנוןזיכרון
הקסוםהמסעביןהניגודהקוראים,לנומומחש,כאן
התעופה,לשדההחזרהלבין'החלום'שהואבאי

התובענית.היומיומיתהמציאותאלההתנפצות
עלמעידיםששמותיהםלשעריםמחולקהספר

כולנו>:חייםבעצם,<ובה,המשוררחיבההמציאות
אחתאפרופומילואים,יומןמחלה,יום,פרקי

המלחמות.
ביתשטונבוגליאורשלהקודמיםספריושני

וכן > 2001 ,<הליקוןהיוםרושת m > 1999<גוונים,
וכמעטדיווחי ,יומןפרקימעיןהםהנוכחיספרו

מחלתמסעות,אהבה,ילדות,שיריכרונולוגי.
בעלישיריםאליה.והגעגועיםאהובתומחלת ,אביו

בתוך;דורך"אנימוות:שלוכואבתשותקתנוכחות
באתכיתכחישי;האםחלום.//כב~י;צלן

שקטהכקרסול,/לבנהעטופה,/חדרי'אלהלילה;
ללאהמיטה;לרגליניצבת/כיהתכחישיכמים/
אתשוטףלילה;כמו ,שיעוממש,/שלעיניים

מצל;משוגעתאהובה'/הרתכחישיהאםכתפייך;
בשנית/להטויפניהלילה,הנה,/באתכיותולעים,

 .) 32 • 31<עמ'ולחלוטין"

הזדמזם ,ובאשיהזדמזםשלעילהשירקריאתבמהלך
שדהפנחסשלוהעצובהיפהשיווהרפה,ולא

שאיננה,האהובהעלמדברהואגםהשיר'אשכבה'.
לאפעםשאףאומתההיאהאםלקוראבוווולא

הפרחים, ,היופיאלגעגועיםוכמיההשיוזהוחיתה.
מןבהשאיןהנערה,לגוףכמיהההזורמים,הנהרות
רואותעיניומיטתו/עלבחושךשוכב"אישהמוחש:

ידושולחהואבבוניה;נוגעותברכיוהנערה,את
נוגעהואלנשקנה;שפתותיומפסקהואלחבקנה,

כאבעדייפההיאוענוגה;חמההיאלבנההיאבה
שוקן>.הוצ'שדהפנחסשירי<כלאיננה"היאאבל

ביןלמזגמצליחהשטונבוגליאורשלכתיבתו
וביןלכאבהיופיבין .הלירילביןהעובדתי

תמונתית,שירהזוהילהשלמה.ההתקוממות
ומפוכחתמדויקתמציאותית,זאתועםוישומית

להפליא.
אתמציביםהקודמים,ספריווכן ,הנוכחיספרו

בשדהומבטיחבוטחמרכזיכקולשטונבוגליאור
 •שלנו.הספרותי-שירי

שחררידפנה

ולפניםהשפהמן

עמודיםסדרתהחלב,מחתרתסומק,רוני
דביר ,זמורה-ביתןכנרת,עברית,לספרות

עמ' 48 , 2005

ישהחלב,מחתרתסומק,רונישלהחדשספרואת
העטיפההואהממשיהחוץפנימה.החוץמןלסקור

 ,בסקיאופטרמישלשלציורומופיעשעליההשחורה
עליוהצלבספקרוקדתילדהשלפיוואטספק

הסולםשמאאו ,באזורנוהסכסוךנפגעינעקדים
אותהגבעלהמופיעפטריוטי'בישירבבלממגדל
באותולקרואישהספרפניםאתגםאךכריכה.

מבעבועמוקלחדורמעזשסומקדומהשכן ,אופן
מסקנותיובהעמקתהןשירתובנושאיהןזה,בקובץ

אתהמאפיינותהכמו-מכתמירתמהסיטואציות

עלשנדפסשיובאותו ,הספרבפתחכבו .שירתו
סומקמשתמשקוסמית,מעגליותאיזוויוצרגבו

שונותתפוצותיוצאיעלהמבודחיםבסטויאוטיפים
וכדומה>מרוקו-סכיןרומני-גנב,<עיראקי-פיג'מה,

ולציידיקישוטלדון ,בבלמגדללמיתוסומקשרם
אותושלהמשמעותהעדרעלבאמירהכוכבים,

האדםאחדותועלהכבירהבגלקסיהעדתיתיוג
אדם.הואבאשו

 .שוניםבהקשריםזהבקובץמככביםהמיתוסים
אבהותואתסומקמקשו ' 40 'המוגשבשיו

בבתוומוצאבמדבר'בני-ישראללמסעהמאוחות
ובוטיצ'ליאפלטון ,) 8<עמ'המובטחתהארץאת

בחווהשלטיפש""יופילמולמשמעותמאדבים
 ,) 13<עמ'מאפרודיטהמאודשונהארצית,

זיכרוןעלבשיוישולצדמופיעהעצמהואפרודיטה
מוצאנקודתמהווהנחתיבת ,) 14<עמ'ואהבה

והפוליטיקההמלחמותהעולם,תולדותעללשיו
הואאבינוואברהם ,) 20<עמ'המשיחלביאתעד



לצד ,) 23(עמ'הפיגועלעקדתבדרךמתחרטש~יד
מודרניים-אורבנייםמיתוסיםגםמופיעיםאלהכל

צ'רלי •סומקשלשירתולחובביהיטבהמוכרים
וואלאסשלהשחרוריםאדומה,כיפה ,צ'פלין
רב·ידעשלבעולםחיסומקפרוור.וז'קסטיבנס
היופיבועולםתרבותיות,היררכיותוהעדרתחומי
סוסיםבמאיהואאלוהים ,מאפלטוןיותרחשוב

עםפגישהכמוחשובהתלמידעםופגישהארוטיים
כולםשימבורסקה.ויסלבהלספרותנובלפרסכלת

 .שיריותוךאלבאהבהאותםלשוהואגלםחומרי
העיסוקבהעמקתרקלאמתבטאתפנימה""הכניסה
שלחרדותבחשיפתבחלקם,המוכריםבנושאים

בספרושהחלהזומגמהמתברג.אדם,מורה,בןאב,
לעומקנגעבוהמהפכה,שלהמתופףהקודם

לחיפוש'המדורכמו(בשיריםהמשפחתייםבשורשיו
אךזה.בספרומתפתחתהולכתו'סוד'),קרובים'

תמידהפליאהאהבהאת(שכןהחרדותחשיפתלצד
עסקבעבראםהמעגל.אתמרחיבסומקלחשוף),

תל-איבב,ורבחובותבמשוררים ,בחרביו ,במשפחתו
חרבתי-פוליטי.למשוררהופךהואשעכשיוהרי

בתיאורי,אםספריובמריבתהופיעמעורבותקמצוץ

מתסוסעלב'אלגיהאוהעוני''קובשירהמעברה
חורגזהבספרהחצנואךסברה',הפליטיםבמחנה
'שקוף'היפהפהבשירסומק.עבורהרגילמגדר
שמגיע ,ישראלאזרחהערביקשייאתסומקמתאר

להסירכדישקוףתיקעםבאוניברסיטהללימודים
אתמנסחהוא'זה'בשירהשוטרים:חשדותאת

מחאהומוסיףצבאבמונחיהמיניתהתאווהקטלוג
סומקמשווהלעקדה'דברך'ארבהםבשירהגדר:נגד
הוראתשקיבלמתאדבלמחבלאבינואברהםאת

האזרחיםעקדתלפנישנייהמאלוהיםביטול
נועהאתמנציחאתיופיה''לנגוסהשירהתמימים:

האינתיפאדהבימיגםאךבפיגוע.שנהרגהאורנך

החבריםרעביםילדיםשישזוכרסומקהסוערים
השואהניצולאתזוכרהואהחלב':ב'מחתרת

זוכרהואעברו:מוראותידיעלהרדוף ,המבוגר
אמהעםשמתמודדתעשרהשבעבת ,'באת

פורסםשתיאורוהאלמוניאתגםזוכרהשמרנית:

המוקדשבשירואפילוהגופה:לזיהויבניסיוןבעיתון
סומקהמשוררמוחהואייחדססארהפרואנילמשורר

רעב,להתהלךלמשוררהמניחיםוהאלהעולםכנגד
שסומק(מיתוסהסובלהמשוררמיתוסהפרכתתוך

הנודעתהאושרושירתהספרותיקיומובעצםמפריך

שלן),

אופטימי.אושרמשוררסומקנשארהסבלכלבתוך
עשרהשבעבתצעירהמתארהוא'פקקים'בשיר

הבתולים:לארונןהשמרניתאמהבתגובתשנתקלת
המוח'."לה'נסרגאומרת,היאהחור',לה'"נפתח

הנדוניהזההאלה,הבתוליםפקק,סתםלא'זה
ש"מצליבההצעירההשפלתלאחרמידאךשלך'",

מתארמריקוד"שבורותרגלייםברים;כסארתעל
נעליאתומניחההביתה"חוזרתהיאכיצדהמשורר
לחיעלנשיקותשתיכמרהמיסהלידהריקוד;
מוצא ,הזוהעצובהבסיטואציהגם ,) 12(עמ'הרצפה"

לחיעללאאם •נשיקהמדביקרעדנה,יופיסומק
"הילדיםגםהרצפה.עללפחותהכעוסה,האם

וישמעוהשמשאוראתיראוהריק"מהמקררשיצאו

עלהילדותזיכרון ,) 26(עמ'הציפוריםציוץאת
מומתקטרוף-הדעת,השואהניצולאושווי,"ץ"אדון
דברכוהרחובילדיאלשהשליךהסוכריותבזכר

גופתואפילו ,) 27(עמ'כפויפסיכיאטרילאשפוז
אהבהלחסדזוכהתל-אבייברבחובשנמצאהאלמוני
 ,) 25(עמ'הימניתכתפושעלקופידוןמקעקוע

אושרתקווה,בסולאחדשיררקכולובספרמצאתי
השירואהבה:חמלהמלאכיאםאופטימיות,או

"כיפהאתומחזירילדותדבימויישמשתמש'מוכה',
לא"האריותוהאלים:האכזרילמקורואדומה"
לאהאדומותוהכיפותביתה,/לידביערשואגים

ענפיםרקהעצים./גזעיסיבבצהויבםסוסים;תלו
אותה,שולחתשלהוכשאמאונופלים,/שםצומחים

מכאייבם./הפחותהדקים,אתלאסוףמעדיפה/היא
שיניאת/כרבשיעקרוחולמתהיאכבשהכמו

אבלהיער.;שישרףלפחות;אוהזאיבםמפיהסוף
אתשונאתמשהיא;יותראמהאתאוהבתהיא

שתמידהעביםהענפיםעם/חוזרתוהיאהמכה,

אמא , 10בתהיאהמרביצה.בידהנאה/שותלים

לאבשקטהמכחיליםולסימניםזונה,בת;שלה
אחדזהו ,) 28(עמ'הולדת"יוםפעםאףחוגגים;
שליצירתובכלללאאם ,בספרהקשיםהשירים
ותקווה,הבנהבהעדררקלאשמתבטאקושיסומק,
הבודדיםהשיריםאחדזהופואטי.בשוניגםאלא

היחידהלפישלאהשורותאתסומקמפרקבהם
קרוע,אפקטביוצרו ,השירכללאורךהתחבירית
זעקתהשירהיהכמו ,ומבוהלקדחתנימתנשף,
שיריתיצירהולאהאלימה,מאמההבורחתהילדה

 ,שיריומרביתכמו •כמנהגוומהוקצעתמחושבת
שורותבואיןאךמתפתח,דימויעלמתבסס'מוכה'

לאסומקהצהרתיות.אומבודחותמכתמירת,
אתכאןלתארכדיזונה""בתבניסוימשתמש
איננהזו ,בעברשעשהכפיהעיראוהשירה

לבו.מנהמתרגשיתזעקהאלאמחוכמתמסאפורה
המסאפוריקהאתזונחאךילדים,באגדותפותחהוא

ובמקוםהמציאות,שלוכואבישירתיאורלטובת
לצעוקמעזהואהדימוייםבקוסמסיקתאותהליפות

המכותלסימנימאפשריםאנחנובוהשקטנגד

וחושףמעמיקסומקרוני •שאמרנוהואלהכחיל.
זאתועושה ,מבעבריותרורגשותיוקרביואת

 •פעם.מאיגדולנושאיםברדיוס
קוזישדפי

קוסמןאדמיאל

שלישייה

כביסהחבלכמו

:p ;מry ל~:p ג~;כי [/~ת~ה 9~י
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העתכלנוכחהמוות
האדירהבחידת

אתאומרהמשוררלרוקה:רגסיהפדריקו
הוצאתסערי'רמימספרדית:האמת,

עמ' 143כרמל'

הספרדיוהדרמסורגהמשוררלרוקה,רגסיהפדריקו
בגבולותונרצחמביתושנחטףהפעלים,ורבהנודע
ולמשטרסובלנותלחוסרקוונןגרברה,עירו

 ,שלפנינובקובץלמיתוס.כברלאזההפךעריצות,
שכתבספריםשישההמתרגם, ,סערירמיבחר

מותו.שנת , 1936-1927בשניםלרוקה
שבעהמכילבפרוזה""שיריםהראשוןהספר

שנתיים.שלתקופהפניעלשנכתבו'סיפורים'
הסימבוליזםהפוטוריזם,השפעתכאןניכרת

שהשפיעוהעיקרייםהזרמיםשלושתוהסוריאליזם,
מעמודיהיהשלרוקה , 192 7דורמשורריקובצתעל

והתרבותהשירהפניאתשינוואשרשלה,התווך
במבואסערירמימצייןהעשרים:במאההספרדית

גוריהאלהשיר ,למשל .לספרשהעמידהנרחב
ובמאבקיםהאלימותבאווילותעוסק'התרנגולת'

 .כאחדאנושויצוריחייםבעליהחיים,היצוריםיבן
בשלמותם,מנוקדיםבפרוזה''שיריםשלהטקסטים

ב"קסםהפרוזהעלמתעליםהשירייםוהתיאורים
אווהשקיפות"הגבולו"אלוהיהרזים"המשטחים
בשירי .) 40<עמ'המדוזה"שלהצלבסול"העירום
במסרגתהנצרות,עולםאלהתייחסותישהפרוזה
מספריםהשירי:הסקססשלחדשניותהופעות
בסיפורקטעיםבראשיומשולשיםכפולים

וקטעים ) 49-47 (באלכסנדריה""התאבדות
ראש"עריכתבסיפורחוזרתבצורהסכמטיים

 :> 57-55<עמיהמטביל"
 !~יהמטביל:

 !~י~יהשחורים:

 !~י~יהמטביל:

 !ז_)י~יז_)יהשחורים:

 1~י~י~יהמטביל:

 !ז_)י~יז_)י~י :השחורים

לקוחיםשבקובץוירח""ארץהספרשיריארבעת
שרמילרוקה,שלהמקורישבקובץהשירים 14מתוך
שגםיורקבנירמשוררשיריבספרכלללאסערי
מייחדבמובא .) 1999כרמל<הוצאתתרגםאותו

השיריםשלייחודםלהסבררביםעמודיםסערי
הסדרםמהתקופהסמליםהשופעים ,הללו

בסגנוןבמסאפורותועשיריםסוריאליססית,
 .הספרדירקהבאר
השירהמסורתאתממזגהתמרית""וידואןהספר

היבניימית,העריבתהשירהעםהמודרניתהמעריבת

השיריםמשירגםהמושפעאוריינסליססיקובץ
הספרדיהמשוררשלמשירתוגםומושפע ,התגבי

כוללהואגונגורה.רהלואיסעשרההששהמאהבן
12 ~ Q 9ולות-j!' ,הליריתיצירתו"מפסגתשהןסידות
במבוא.כך ,לרוקה"של
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בשפהשנכתבושיריםשישהקובץבספרעוד

מערבשבצפוןגליסיהבמחוזהמדוברתהגלגית,
ואן"דיולשיריבצורתםדומיםהשירים .ספרד

זמן.באותושנכתבוהתמרית"

הצהריים"אחרי"בחמשהשיריםארבעהבןהקובץ

שלהמתידידוהשוורים,לוחםשללח~רתוהוקדש
עומדיםלרוקהשלשירתואתהמנתחים .המשורר

 ,ואכן ,ביצירתוהמוותשלהגדולהחשיבותועל
המוות.חגיגתשלתמציתהנההשווריםמלחמת

העושות ,הפלמנקובמסורתגירתואלקינותהןאלו
הגסיסה,תיאורכוללעזים,מוותדבימויישימוש
עםלרוקהשוררמשים"בליוהאבל.המתגופת
 .במבואנכתב ,עצמו"שלומותועל

סונטותשיריעשראחדכוללבספרהאחרוןהקובץ
"סונטותהאחרונות,חייושנותבשתילרוקהשכתב
לרוקהביןהאהבהשעניינןהחשוכה",האהבהשל

וסבל,תשוקהאהבהשלסונטותהאחרון.לאהובו
הסונטהאתהחותםבביתלמוות.מודעותמתוך

"וידנכתב: ,לדבולגמריהמשוררבוהאחרונה,
לקוברה'.'כרבשנכוןלל~יהחיים;אלמוגאזהושיט
האדירהבחיותהעתכלהנוכחלמוותתמציתיינסוי
לרוקה.שלובכתיבתובחייו
ליהסתברהציירגםלרוקהשלהיותועובדתאגב,

עטיפתעל ,ואכן ,הספרשלהמבואמןבהפתעה
בניסויאמונה,בידלרוקהשלציורמופיע ,הספר

גדולות.באותיותשמוובחתימתעז
גםוכךמעולה,סערירמישלהתרגוםמלאכת
אולי .כולוהספרועריכתשהעמידהמפורטהמבוא
לספרבתרגומוהספריםשניאתלאחדהיהכדאי
 •שבח.לכלראוישיהיה ,כוללאחד

ביותרהבנלייםהדברים
ליריערךבעליהם

העולםויליאמס:קרלוסויליאם
גמרתר :מבחרמוכרת,לתמונהמצטמצם

הוצאתורדי'ויואבמלניןמכביתוערכו:
עמ' 195 , 2004ירושליםכרמל

השירהגדוליעםנמנהויליאמסקולרםויליאם
בהשחוללשירההעשרים,המאהשלהאמריקאית

רעיונותשלניסויאינםשיריובאשרמהפכה,
כמוצגיםמופיעיםצעמםהםאלאשידיים,ותיאורים

המענייןבמבואאסתטי.ניסויוצורותמיליםבנויי
"הדרביםכותבים:הםלקובץהמתרגמיםשהעמידו
הם ] ... [ביותרהעלוביםגםהבנליים,הפשוטים,

האדםמשוררהואויליאמס ,ואכןלירי'.'ערךבעלי
לו;שמהלךהזקן"האישהפשוט.והמראההפשוט
כושיות;"נשיםאו: :> 26<עמ'כלבים"פרשואוסף

לו;הצועד"הסוסאו: :> 24<עמ'יום"פועלות
או: .) 116<עמ'למשאו"להתייחסמבליעצמאי;

"נעליבשלמותו:כאןשאביא'הזמירים',השיר
על;ניצבותשרוכיהן;אתלהתיררוכן;כשאני
בזריזותגלי./לומתחתמשוטחים/פרחים

נעלייםעל~.זכןה;מנגנים;אצבעותישלהצללים;
 .) 44<עמ'ופרחים"

ויליאמסקולרםלוויליאםנעניתהאנגליתהשפה
ועלשבה,אחתהברהבנותהמיליםריבוימשוםגם
להיותהשיריתוהשורההשיריהמשפטיכוליםכן

שיברתאיךויליאמסמוכיחבשירתומטבעם.קצרים
אפילוקצרות,לשורותהארוכה,הפרוזאית,השורה

הוא .שירימובןלכתובנותנתאחתמילהבנות
ומושיבלרכיביה,מורכבתמילהגםלעתיםמפרק
נפרדות.בשורותהרכיביםאת

'מריצהוהתמציתיהידועהשירבקובץליחסר
בשלזאתכיהסתרב ,ורדייואבעםבשיחהאדומה:
הארוכים,שיריוגםחבל.תרגום.זכויותמגבלת

אךבקובץ.אינםויליאמס,שלהשורותמאותבני
כה-יפה,המתורגמיםהשירים 70-שהופיעהמעט

השידהשלחשובנכסהםהמפורט,המבואכולל
מכביתהמתרגמים,העברית.בשפההאמריקאית

אותנושזיכועלשבחלכלראויים ,ורדיויואבמלנין
 •זה.בספרם

שתלשמואל



שלהאורחתלהיות
 1מספרהבלשיותסוכנות

סרבנותסמית:מק'קולאלכסנדר
 2004-עבריתהוצאת 1מספרהבלשיות

2005 

מספרהבלשיותסרבנותהספרבקריאתהתחילזה
גואיבעפרהבתרגוםסמיתמק'קולאלכסנדרמאת 1

שביבקריאתהמשיךזה ,.כתועבריתבהוצאת

שלומערתעכשיו:עדשתורגמולסורהההמשכים
יפות.לנערותו-מוסרג'ירפה
לאפריקה.משיכהאיזושהיליהיתהתמיד •אפריקה

אחריאבללשםמסעלעשותליהזדמןלאעוו
איזהיודעתאניהמוזכריםהספריםאתשקראתי

לעשות.רוצהאנימסע
 ,לשערברביטיתקולוניהלובצוונה,לנסוערוצהאני

לדרוםמצפוןנמצאתהיאוווזיה.הואהנוסףששמה
בזימבובוי.ובמזרחבנמייבהבמערבגובלתאפריקה,

אתםתיירים,שלבמסעמסתפקתהייתילאולא,
לאחושלמקוםלהגיעטיסות.עללעלותיודעים,
מראש,מוזמןרצוימלון,לביתמוניתלקחתמוכו.
תיירים."לטיולילהצטרף ,בעירלהסתובבלצאת

הזאת.הפעםלא
אניגנדרן. .מסוימתלעירלהגיערוצהאניהפעם
תגיעלהיכןלשם.אגיעאיךדביוקיודעתלאאפילו
 .לגנדרןמשםאגיעואיךאיפה,ודרךשליהטיסה

בושת,האלההפרטיםכלאתלדבוקיכולהאני ,כן
לגנדרןשכשאגיעזהשמשנהמהמשנה.לאזהאבל
ושם •זברהוחובאליה.להגיעכתובתליתהיה

מאשלביתההיכןאנשיםואשאלברחובליאצעד
סוכנותשלהבעליםואמוצווה?"מאואמוצווה.
החביביםהאנשיםאותיישאלו "? 1מספובלשיות

אני.אגידאחות,"ולאהיא"כן,רבחוב:והחייכנים
דלתה.עלואדפוקהמסודרתלחצואכנסואז

מספוהבלשיותסוכנותבעלתואמוצווה,פושם
מצבעכההיהיהעווהצבעהדלת.אתליתפתח , 1

 ,לשלידומיםיהיוהכלליתוחזותהגובההאבלעווי
 ...חושבתאניכך
אנייד.ליתושיטומוצווהומאעצמיאתאציגאני
יו •כבצרובההמקובלתדברךידהאתללחוץאדע

שמאל.ביואוחזתימיןויוללחיצהמושטתשמאל
תה.לשתותעמדנו"דביוק ,תגיוואמוצווהמא

היכנסי." ,בואי

מוטולוליהילדהעצמהאתתסיעהשנימהחור
ג'י-אל-בישמוהילדהזושלה,הגלגליםבכיסא

שניהםעכשיוהקטן.אחיהעםיחדאימץמאטקוני

ואמוצווה.מאאצלוגים

באותהאותיומרתקיםאותימשגעיםשלהםהשמות
 ,מפייישמעוהםאיךבטוחהלאאפילואנימידה.
במקומותלאדגשיםעם ,נכוןלאממשבמבטאאולי

הנכונים.

לחורואמוצווהמאבעקבותאכנסבינתייםאבל
לשתותרוצהאניאםתשאלוהיאבביתההמרכזי

בתהשאבחרכמובןצמחים.תהאווגילתה
יותרטובהואמוצווהמאשלדעתהכיצמחים,

קפהכוסעלצמחים.תהשמעדיפיםאנשיםעל
לתההנאמנותהאם ,לובומהאיןכנראהטוב
ששלטוהבריטיםשלההשפעותאחתהיא

 ?עצמאותשקיבלהלפניכבצרובה
קנקןאתתיבאואמוצווה,מאשלהעוזרתורז,
אולידומה •מריוטעםיהיהלתההצמחים.תה

שליהדיאטניתעליושהמליצההשומרצמחלתה
בטן?כאבינגד

תזמיןוהכרות,נימוסיםובריאחרי ,כךאחו

שללמוסךאליהלהצטרףואמוצווהמאאותי
עומדתהיאלוהגבר ,מאטקוניג'י-אל-בימר

להינשא.

מאנאלצתיפותלנערותמוסרהאחרוןבספו
בלשיותסוכנותשלהמשרדעללוותוואמוצווה

הבעיהאתופותותכספיות,מצוקותבשל 1מספו
מעבירות ,מאקוצימאשלה,והעוזרתשהיאבכך
זהמאטקוני.ג'י-אל-בימרשללמוסךהמשרדאת
ג'י·מרזובתקופהכי ,למהלךמתאיםעיתויגם

ביבתומטופלהדיכאוןבמחלתחולהמאטקוניאל-יב
שלוקרובהידידההיאשלושהמנהלתהיתומים,

ואמוצווה.מאושל
תכונותשתיואמוצווהמאאצלאוהבתאני

במחשבותיהסדוהיאאחתתושייה.עלשמעיוות
כדימתאיםועיתוינתוניםבניצולביטוילידישבא

היאוהשנייהקיימות,בעיותלפתורלהשתדל
בקריירהטובהגםהיאשבשלהמעשיתסקרנות

אבללרשת,חיבורלהאיןאמנםהבלשות. •שלה
היא ,פתרוןשדוושותבעיותכשמתעוורות

במרכזהספריםחנותכגוןבתחליפיםמשתמשת
עלומתאיםקטןספוישנראה,כךשבה, ,העיר
אפשרלמעשה .פתרוןמצריךאושמטריונושאכל

בתיאורלגוגלכאימג'הספריםחנותאתלראות
המיושןלעולםגםשמתאים ,וצבעוניספרותי
היאשלהשיטהעווואמוצווה.מאחיהבווהתמים
היאאליהםועבודתה,חייהכדיתוךשאספהידידיה
בשאלות.לפנותיכולה
אוספתיפות,לנערותמוסרהשלישיבספוובאמת

הרעועהכלכלימצבההנתונים:אתואמוצווהמא
מעטהתעסוקה , 1מספוהבלשיותסוכנותשל
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מחלתו ,זמןובאותו ,מאקוציימאשלהלמזכירה
להמשיךממנושמונעתמאטקוניג'י-אל-בימרשל

 .המוסךאתלנהל
במעיןמחוש,הענייניםאתמארגנתואמוצווהמא

והמוסך.הבלשיותסוכנות •העסקיםשניביןמיזוג
ממוקמתשבומשותף,משווחולקיםהםמעכשיו
כמזכירהשתפקידה •מאקוצ'ימאושולטת
נוסףלתפקידמשודרגהבלשיותבסוכנותוכשותפה

בכך ,עצמואתשמוכיחמהלךהמוסך:מנהלתשל
ג'י·מרשלהמתלמדיםעללהשתלטמצליחהשהיא
מוצלחתבצווהאותםולהפעילמטאקוניאל-בי
שלהם.המקורימהבוסיותר

הקטןלג'יפונכנסואמוצווה,מאשלמיבתהנצאאז
גנדרןרבחובותבזהירותונדהרשלה,והפונקציונלי

המתלמדים,שנייעדבובחצושםהמוסך.לכיוון
גםפנינו.אתלקוםמהמשרדתצאמאקוצ'יומא

 .•.כנהוגהיכוותאעשהאיתה
לפגושאוכלבעלילההזהבשלבאםבטוחהאינני
עסוקהויהואכי ,מאטקוניג'י-אל-בימראת

היתומים.בביתשלוהדיכאוןממחלתכלהתאושש
וחוביהואמוצווהמאשלהיחסגםבעיניחןמצא

והרופאהמחלהעלהספרישנו •הדיכאוןלמחלת
כמושעוזרים,וחבריםורגועמעשיטיפולשמציע
אותה:נמרגואנחנובעיהישהיתומים.ביתמנהלת

ובהתנשאות.סובלנותבחוסונגיבלא
הביקורימשיךאיךהלאה,לחשובחשקליאין

נשאיוזהאתיסתיים,הואואיךהוא ,זמןולכמה
 •הבאה.לפנטזיה

ארזאילנה
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מלאיםימיםשישהאכן'

מלחמה,שלימיםשישהאורן:מיכאל
המזרחפניאתששינתההמערכה

עמ' 539 , 2004דבירהוצאת ,התיכון

כתבאורןמיכאלההיסטוריוןכינאמרהספרדבש
פעםאישפורסמהביותרהמקיפה"ההיסטוריהאת

שפעלאורהזה":והחשובהדרמטיהאירועעל
החוץמשרדארכיוןובהםלרשותושעמדוהמקורות
 ,) 13<עמ'הישראליהמודיעיןוספרייתהסובייטי

ערב,ממדינותאישיםעםאישייםראיונותגםכמו

הזולהצהרהשאכןדומהוארה"ב,לשעברברה"מ
בסיס.יש

גםכמוישראלפניאתשינתההימיםששתמלחמת
כהעדזכתהלאזאת,ובכל ,התיכוןהמזרחפניאת

שהקדים ,שלפנינוזהדוגמתמקיףהיסטורילמחקר
על<המבוססגלוסקאעמישל ,אחרמסקרןמחקר
פקודה!"תן"אשכולהדוקסורס),עבודת

אלבומיבעיקרזכוריםהימיםששתממלחמת
 ,למשל ,כמועליה,נכתבוספריםגםאך ,הניצחון

הימים,ששתמלחמת<עורך)אשכוליוסףשלספרו
קורותסואץ,עדמחרמוןדייןווושלספרואו

אדום.סדיןשגבשמואלאוהימים,ששתמלחמת
ובפרספקטיבהמקורותבחוסרלוקהזוספרות

ניסויושהואהספראתלצייןראויכןההיסטורית.
בצריחחשופים ,המלחמתיההרואיזםשלהמובהק

סבת.שבתאימאת

ההיבטאתמשלבשהואמתוך ,אורןשלספרו
הבילסרליזהעםמוינתיהפניםהפוליטי

 ,הנקודתי-פרטניוגםהצבאיזהכמו ,והבינלאומי
בשלב ,בחלקווחשוב:מענייןהיסטוריחיבוריוצר

 ,היסטורימתחכרומןנקראאףהוא ,מלחמתיהסדרם
שמובטחורמהזומבחינהמראש.יורעשסופוהגם

ככליהאונירבסיטאיות,בספריותכובושלמקוםלו
מדעההיסטוריה,תלמידישללשימושםיעיל

הבינלאומיים.והיחסיםהמזרחנותהמדינה,
הישראלי-סוריבסכסוךאורןמספלהמלחמהברקע

בהירהסברחסרכיאםהמלחמה,אתשהקדים
 ,ישראלאתלתקוףהערביתלמוטיבציהומפורס
שונותצבאיותבתוכניותניסוילידישבאה

לעמודמקוםגםהיה .) 104<עמ'אמ"ןובהערכת
לגביומשמעותןישראלשלהרגעיןתוכניותעל

דימויה ,ישראלתפיסתועלערב,מדינות
מצטמצמתההתייחסותהמלחמה.סדםוהתנהגותה

לפיתוח.הראויה ,) 426עמ' , 30<מס'להערה
 1966עד 1948משנתתקופתית:מחולקהספר

שאולשלספרובמקורותמופיעיםלאמה<משום
ווושלוספרו , 1952-1949בשניםהעוסקזיתוני

מפרשתהחמישים),בשנותבעיקרהמתמקדסל
ויוןמופיעובהמשך , 1967לשנתועד ) 1966 (סמוע

לאחורובספירה 1967מאישלבמשרבוראוימפורס
המלחמה.שלקראת

משללפרקובצוק,זוכה,המלחמהמימייוםכל
אורןשלקצרהשיחהמובאתהסיכוםולאחר ,עצמו
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שלמלחמה

 1הח•1כזדח nר.פג•אחשישבחה • 1עונ 1הנ

פרספקטיבההמציבה ,עג'מיפראוהמזרחןעם

מופיעלא<במפתיעהתקופה.לאירועימעניינת
והזדמנויותחלומותבבלידןשלספרובמקורות
 .) 1973-1967שהוחמצו

ישראליםערבים, •"ההקשרהקרויהראשוןבחלק
רבה"ממצטיירת " 1966-1948הגורלותוהמעצמות

ב·למשל:התיכון:במזרחומסכסךחתרניכגורם
לשגרירהסובייטיהחוץמשרוהודיע 25.5.66
ציוניתמזימהגילויעלכ"ץכתריאלהישראלי
 ,ישראלשלזותפיסה .) 51<עמלסוריהלפלוש
פניםכוחממאבקיכנראהנבעה ,אורןמסביר

מורכבת:תמונהעולהמכאן .)םש<סובייטיים
בכיווניםלהתנהלהמשיכההסובייטית"המדיניות
ובמקיבלבסוריה,וצבאיתפוליטיתתמיכהמנוגדים,
 .) 68<עמ'התוקפניות"נטיותיהאתלרסןמאמצים

להפלתישראליתפלישהמפניהזהירואףהסויביטים
 .) 80<עמ'הבעת'שלסרן

עלבמחקרהעולותהמסקרנותהשאלותאחת
המטרהחיתהמה •היאהימיםששתמלחמת

תמונההפורס ,אורןערב?צבאותשלהאסטרטגית
בןמצריםבתוךמאבקיםבתוכההחופנתמורכבת,

מצייר ,עצמןלביןערבמדינותוביןלעמארנאצר
מכוון.בכוונתשלאשנרקמהכסוגריההמלחמהאת

<תחזוקההצבאבתקניהמצויביןלפערבנוסף
"לאמספקים,לאאימוניםתת-תקנים,ירווה,
גנרלהכריזישראל",נגדמלחמהלהתנהליכולה
 ) 92עמ'זאת":מאפשרלאפשוט,"התקציבפאוזי

לעמודראוילרוב>,רהבבאמרות<המצויןלרצוי
היכולתלביןהצבאיותהתוכניותביןהפערעל

תפיסתביןההבדליםעלגםכמו ,לפועללהוצאתן
למדיםאנולמשלכךסוריה.שללזומצרים

שקראה'ושיו',אופרטייבת,תוכניתחיתהשלסוריה
תקיפה •ישראלעלזמניתבואווירלהתקפות

מצריותלהתקפותבמקבילהארץבצפוןסורית
לחצותאמוריםהיוסורייםכוחותודברומה:במרכזה

הכלליתהתמונה ,) 72<עמ'חיפהעדהגלילאת
היחסיםרקעעלמכוונת,לאהידרדרותשלהנה
בריתוביןערבמדינותבין ,לעמארנאצרבין

בפרס.וסוריה ,בכללערבלמדינותהמועצות
הדיפלומטילמאמץרחבהיריעהמקדישאורן

מיצרילפריצתלתוכניתזהובכללהמלחמהלמניעת

 ,אשכולשלהדילמהאתלתארמסיבהואסיראן:
אתלשכנעבנסותו ,ומחוץמפניםלחץתחתשפעל
לשכנעעתובאותהפעולה,לנקוטשעליוהעולם

 .) 117<עמ'ממנהלהימנעעליוכיהישראליםאת

וגידיםעורלקרוםהיהשאמורזהדיפלומטימאמץ
השיטחופשאתשתממשארניותשיירתבצורת

בזירהגםכבעייתיהתגלה ,סיראןבמצרי
שאליהןמדינותעשרהארבעמתוךהבינלאומית.

 ,זילנוניר ,איסלנד •ארבערקארה"ב,פנתה
הצהרתעללחתוםמוכנותהיו .והולנואוסטרליה

ורק ,סיראןבמיצויהש~סבחופשתמיכה

ספינותלשרגמוכניםהיווההולנדיםהאוסטרלים
 ,) 178<עמ'

החושפתתמונהמחדהמחרבמציירהמודיעיןבנושא

מפרסהואאיןמאיוןאךערב,צבאותחולשתאת
שנשכחובמלחמה,הישראליהמודיעיןטעויותאת

מצליחיותרובר"איןכישהוכיחהההצלחה,בשל
מההצלחה".

כילמדיםאנוהמצריהצבאשלערכות ryהתתעל
מצרים,שלמהטנקיםאחוזעשריםאומדנים,פיעל
לאממטוסיהושליששלההארטילריהמקנירבע
חייליהממחציתפחותורקלפעולה,כשיריםהיו

ראש .) 123<עמ'להםהמיועדותלעמדותהגיעו
תסתיים"המלחמהכאומר:מצוטטעמיתהמוסד
גבוהות,יהיוהישראליותהאדבותיומיים,בתוך
 1%נהרגו-1948(ב " 1948שלמאלהנמוכותאך

 .) 185<עמ'מהאוכלוסייה)

לשרתואלסמהנסחרתעולהסוריאליססיתתמונה
ישראל.שלהשיטחופשבנושא-1956במאירהחוץ
אךקדחתניים.""חיפושיםנערכוההבטחותאחר

מוונו :> 137<עמלאלתר"נמצאומעסותרק
מסמכיהיוכאילוחיונייםדיפלומטייםבמסמכים
שהוכנסורלוונטיותבלתימתקופותארכיון
מסודר","לאנכתבעליהםלמכלים
"יותרבמלחמה:הנפגעיםמתחזיתעולהקשהתמונה

לקליטתהוכנוחוליםבבתימיסות 14,000מ·
<עמ'קבורה"מקומות 10,000כ·אותרופצועים."כן

חיילים.-800כנהרגובמלחמה .) 173
ה-בבוקרהחלההירדניתהצבאיתהתוקפנות

תל·פוכריעלטרםלונגתותחיבהפגזת 10.6.67
ביצעו 11:50ו"בשעהווורמתהתעופהושדהאיבב

גיחותהאנסרמדגםיווניםקרבמסוסיעשרשישה

אחואזרחסבא."וכפרסירקיזכפרנתניה,בקרבת

החזיתיבןהקשרעל ,) 230<עמ'נפצעו"ושבעהנהרג
המצרית"החזיתכותב:הואהמצריתלחזיתהזו

הפציצהירון .בזוזוכרוכותנותרוהיווניתוהחזית

בהתקפהיצאהשישראלכךעלבתגובהישראלאת
התקפהשלהמוקדמתהצלחתהואילומצרים:על
זיקהירון.אתחזרהלתקוףלישראלאפשרהזו

ושלנאצרשלמודעותםמאינגזרהביניהןנוספת
 ,) 255<עמ'צבאותיהם"שלהאמיתילמצבחרסיך

מצרי),לפיקודכפוףהיההיווניהצבאכילהעיר<יש
בניגודסואץתעלתלגדותצה"להגיעבמלחמה
אישיבאופןאוון"'אניהפוליטי:הורגלהנחיות
חופיאלשיגיעישראלימפקדכלצבאיבמשפט
הצערלמרבהאולם ,) 311<עמ'ויין"אייםהתעלה'

לגדותצה"להגיעאכןמורעמבהירהמחבראין



הפוליטי.הדרגלכךהגיבואיךהתעלה
מבחינתההמלחמהמסרותסוגייתהיאחשובהסוגיה
בספרו ,פלובניכיואצייןאקדיםישראל.של

ימיםמותולאחרשנתייםלאורשיצאהאוטויבורגפי
דרביואתמביא ,) 2004 ,מוזן<הוצאתחשבוןשל
הליכודבממשלתשרשהיהמיפרס,שמעוןשל

המלחמה:סיוםלאחר ,פלואתששאל ,הלאומי
אורכה,לכלבהושולטיםלתעלההגיעו"כוחותינו

מה, ,בידנווהרמההגדה ,סיניוכל ,התפטרנאצר
 .) 34<עמ'עכשיו?"לעשותעלינודעתךלפי

המדהימההאנומליהאתחושפתפלושלתשובתו
שלנכבדנציגאתה,"האםכשענה:השאלהשל

לנכוןמוצאלמלחמה,לצאתשהחליטההממשלה
פירותעםלעשותמהלקרב,שנשלחמיאתלשאול

שאיןמודהובכךהלוחמים,דבםשנקנוההצלחה
אתהפעילהמדיניתמסרהלאיזומושגלממשלה

מתקשריםפלושלדרביושם>.<שם,שלה?!"הצבא
 ,תוכנןלאבסכסוךשלב"שוםכיאורןשללקיבעתו

האיחציתפיסתלא-מראשלליבוןזכהלאאף
הטיפוסולאהמערביתהגדהכיבושלא ,כולוסיני

 .) 371<עמ'הגולן"לרמת

שונות,דעותיבןהתרוצצותחיתהמדיניתמבחינה

ב-כרבשנערךפוליטימדיוןעוליםשהדרביםכפי
הזדמנותלידינונפלהמדינית"מבחינה : 7.6.67

שלנוסףלפורוםאלוןיגאלהסבירהיסטורית,"
שלוםלהציעיכולים"אנופוליטיים.ויועציםשרים
נפרדים.הסכמיםאוערב,מדינותכלעםכולל
ולדברומרוקולבנון ,ירדןעםקודםלשבתנוכל
על<לחתוםיוכללאחרסייךאםשלום.עלאיתן
משפחתואתלקחתאפשרותלויששלום>הסכם

אנחנו"מהשאל:עמיתמאירלאנגליה",ולברוח
לשבתמעונייניםאנוהאםהמעריבת,בגדרהרוצים

אשכולאחרת?"הצעהכלרוציםאנוהאםבגדה?"
מהמערבית,המזרחיתהגדהאתלהפרידהציע

"נדמהאוטונומיה:שלמערכתבאחרונהולהקים
לחלוטיןלמוססלנושמאפשרלמצבשהגענולי
להסכםאיתםולהגיעבמצריםהנוכחיהמשטראת

זואתהמזכירה<הצעהתקועיוסףהעריךשלום,"
 ,החוץבמשרדהאו"םרסקראש ,>ב.יפלו;של

שלום"שלבמונחיםהאמריקאיםאתלשכנע"צריך
 .) 305<עמ'

הליכודממשלתבחשאיהחליטה ,-19.6.67בכידוע,

למעט-הגולןרמתואתסיניאת"להחזירהלאומי
במצריהחופשיהשיטוהבטחתמפורזיםאזוריםכמה

ועםמצריםעםמלאיםשלוםחוזיתמורת-סיראן
תצורףממצריםשנכבשוהשטחיםמתוךסוריה.

מחדשייושבוותושביהעזה,רצועתרקלישראל
הצליחהלאהממשלה ךא]".[אזוריתמתוכניתכחלק
עדייןשבההמעריבת,הגדהלגיבהחלטהלכללהגיע
פלשתינאיתישותלהקיםרביםשריםקיוו

-ירושליםבנושארקהושגקונצנזוסאוטונומית.
ישראל"שלוהריבוניתהמאוחדתיברתהשתישאר

 ,) 373<עמי

הימיםששתמלחמתשלאחרמדיניהפוליטילגמגום
ייתכןהזה.היוםעצםעדעדנרחבות,השלכותהיו
ישראלארץמדינתליצירתכושרשעתאזחיתהכי

הציעאמיר<אהרןרפובלינקית-פדרסייבתמערבית

שרקלזכורישזאתעםזו>,ברוחהצעה-1972ב
ישראלאזרחיעלהצבאיהממשלבוטל 1966בשנת

ישראליזציהלאפשרהיהשאמורצעדהערבים,
מכירהישראלאיןהיוםעד ,הצערלמרבהשלהם.
ובכך ,האתנימוצאואודתואחת ,הישראליבלאום

לאומיתזהותלכינוןאפשרותכלמסופדת
עםיחסיהשלנורמליזציהמתוךטריטוריאלית,

 ••הימיםששתמלחמתמאזהשתנתהשכהסיבבתה,

ברבעיוסי

ממעלהמטחטוב
T T 

ירושליםשירי

• 
קךש~ללא~ל:ם 1;ר
חל~ל

צעירה.
: • T 

א;הביםשלשלים 1יר
: T -• :• :-• 

 .ל; n:פמידמ;שיטה
• T T T : 

~אן~ל~ל:ם 1;ר
ל;ת 1:פל:פגדיפשטה

T : T 0 
:•• : 

~ן:ים.~ך~ה

~'ינסשלשלים 1יר
: T -• :• • : 

מתלתל:פtסער
: •• T T : "•.: 

שמש:פהך;תמגוה
: -T -:-:• :• 

 .ס:ז~ן י.ע~~
 ש~~ י~ק~~~~ל:ם 1;ר

מזפחזריםמסתתרת . : -:·:· . : -: . 
 .םי~~ םי~~~~

י;רדתהריםע;לה;ללת nמ
: :• :• T •ד:• :• 

אפrזלאפרשבה
TT :-•• ד-

:פאיםלימים
: • T T • 

 •ז:ו~:פללא ה!ק~~
שמשת~עשלים 1יר

: T -• • -:• :• 

ז:וזפ;גלא

 o ;ר~י~לאחיא
ז:ופללאחיא
ן;~ג זr~~ין

סר ן~~חיא

ם. 1~ד~~יט~ף~ןה

זבי-גוריליליאן

• 
שלים 1ירא;הבת

:• :• : T -• 

ר t1זפ~ה

מח'יבת?!וכי
: . : ... "." . 
~דדהלי 1א
~ w ליל.ט

ס~~ד:ם~ךץ~ק;ךי
הי;ת;זש:פטרםנ;פים

• :• : :•:• ::• T 

נהיתה:פהםוהיא
: • •: T T:: • 

צ;ןפתפנינה
:• T :• :• 

רא~ה.ך~~ן
~ת pךש;~ית oז;ן

~ת R ~ P ~~ד~רי
f י~~י 7י~ 7 ~ל 1~ד

נ:וי 1 ש.: ת~~;ל
 .~~יולא י~?~

• 
ס;ל;ד 1~ךק~ל:ם 1;ר
פניםית 1~ל

: -T • 

 ן:~~ת 1~צ

f ס~ל~ל ן:? 1ל
לפללאנה 1אמ

:-T • 

ש;טים.מאמיניםלזר;ע;ת
·: --: . . . 

תפרשירים
 : • •ד-

 . ל~~~י 11 ~~מך' 7
ראששעל:פפ;תעלתדוג

: -.. -. ". -
צריחים 1צלביםעלב~נינים,

': 'T -T : ' :' ' 

ה~גע.:פלי
-ד. • :

 2005יוני

:וו
((:\ 
 ==י4

~, 
~ 

1 1 



הפולניהפרדוקס
פזמירי

n בפוליןהחשובהספרותיהפרסקנון
סוגותביןמבחיןאינו ] NIKE ['ניקה'

המועמדיםהספריםעשריםרשימתספרותיות.

זיכרונותהגות,סיפורת,שירה,קבצי-לפרס

מאתמידרובנהאנחנואתכוללת-ותיעוד
בפרס,יזכהשהספרלשעראיןביקונט.אנה
המלמדאירועהיאמועמדותוהצגתעצםאך
אנחנו .בפוליןהעכשוויהרוחהלךעל

ראייהעדימפימזעזעתיעודהואמידרובנה

ביותרידוובנההעיירהתושבישביצעולטבח

הטבחעל . 1941בשנתהעיירהיהודימאלף

שכנים,זההיהאךבעבר'נכתבכברעצמו

גרוס,תומאשיאןההיסטוריוןשלספרו
ועוררהעולםברחביהטבחדבראתשפיוסם

הפולנית.האינטליגנציהבחוגינוקבדיון

לממצאיומעברלחדשמההרבההיהלביקונט
ושוחחהלטבחעדיםכמהמצאההיאגרוס.של
מישכלמשוםשוניםמסתורבמקומותעמם

העיירהשתושביחששאיתהלשוחחשנאות
קודריםבצבעיםמתארתביקונט .לויתנכלו

השלטתליהודיםהשטנהאווירתאתבמיוחד
ובספרותפהבעלההסתהאתכיום,בעיירה

הלאומןהכומרבתמיכתהמופצתאנטישמית

והגזען.

ב'גזטה',חוקרתעיתונאיתהיאביקונטאנה

פולניםאנטישמיםפולין.בעיתוניהגדול

הכשר>,<העיתוןכושרנה''גזטהלוקוראים
שלהבכירבצוותהבולטהיהודיםמספרבשל

הראשיהעורךמיכניק,באדםהחל-המערכת
יהדותהאתשגילתהעצמה,ביקונטועד

לצייןלנכוןמצאההיאשלושים.בתבהיותה
לזהקוראיםבפוליןלספרה.במבואזועובדה
סולחיםלא"הפולניםהמסכה'.את'להסיר
"אמרהיהדותם,אתהמסתיריםליהודיםבמיוחד

אתש'הסירהכיווןאישית.בשיחהביקונטלי
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ממנה,נחסךיהדותה,אתוחשפההמסכה'

פיעלהצפוישטנה,מכתבימבוללדבריה,
לא-שלמסכהמאחוריהמסתתרליהודירוב,

יהודי.

בעלכמעטהספראתכתבהביקונטאגב,
רשימותסדרתלכתובהתעתדההיאכורחה.

העורךדווקאזההיהאךבעיתונה,ארוכה

בפרקאותה.שבלםמיכניק,אדםשלה,היהודי
ניסהכיצדביקונטמתארתבספרההראשון

הטבחעללכתובממנהלמנועמיכניק
שהציגמישהועםאותההפגישהואביידוובנה.

שלאלהישבעמוכןהיההאישלטבח.כעדעצמו
לאביקונטיהודים.שרצחופולניםאלההיו

"אומרתיודעת,'את"נוומיכניק?השתכנעה.

ברגשותיומאודפגעבידוובנה"הטבחביקונט,

הדברהשפיעכיצדסיפרהלאהיאכפולני."

כיהודי.מיכניקשלרגשותיועל
מןחופשהביקונטאנהנטלהברירהבלית

 .ספרוכתבההעיתון
הקטיבםשניעלמלמדמיידוובנהאנחנומקרה

שלטתמסויםבציבורהפולני':'הפרדוקסשל
אחר'בציבורוהחשוכה:הישנההאנטישמיות

כלמעודדיםהאינטליגנציה,בחוגיבעיקר
ומנהליםכזאתאנטישמיותהחושףפרסום

יחסםעםובמיוחדהעבר'עםנוקבנפשחשבון

ליהודים.פולניםשל

נחהלאההיסטוריה

לאההיסטוריה .מתמשךעברהואבפוליןהווה

מסעירה,ההווה,אלפולשתהיאלרגע.כאןנחה
לפנישהתרחשואירועיםומפלגת.מתסיסה
מהדורותאתכאןפותחיםויותרשנהשישים

צוינומתמידהרביםהזיכרוןטקסיהחדשות.

אושוויץלשחרורהשנהיוםביניהםהשנה,

לאעדייןכישדומההמלחמה,שלולסופה
חדשותבעדויותנצברתהיאהסתיימה.

במוצגילמשל'כמו'נוספים,ובפרקים
בפרשייתאווארשהמרדלהנצחתהמוזיאון

בקיץפולנים-5000כשלוגירושםרציחתם

בידיהנחקרתהסובייטים,בידי 1945

מאצ'יובסקה.אליציהוהסופרתהעיתונאית
מאצ'יובסקהליקטהשנהעשרהשמונהבמשך
העולםמלחמתסוףמאזהנעדריםעלעדויות

מןכמהוגםלפשעעדיםמצאההיאהשנייה.

בסיבירלמחנותשגורשופולנים-הקורבנות

 .לפוליןסיפוריהםעםוחזרוובקזחסטן'
 •ברדיוהעדויותמןכמהשידרהמאצ'יובסקה

נוספיםרביםעדיםנמצאוהשידורבעקבות

העדויותכלאתמכנסתהיאעכשיולפשע.
 .בספרבנותוהקורהעדיםשלסיפוריהםואת

הגבולותסופיתשסומנולפניהמלחמה,"אחרי
במחטףלספח,הרוסיםרצולברה"מ,פוליןבין

לפולין'"שייכיםשהיוהשטחיםמןכמהאחרון'
האלה,השטחים"תושבימאצ'יובסקה.אומרת
הועלמוהםבנות.הקורהיופולין'מזרחבצפון
חלקםהפולנית.החשאיתהמשטרהבסיוע

ב-בבברה"מ.למחנותהוגלוחלקםנרצחו'
הגולים,מןכמהחזרוסטאלין'מותאחרי ' 1953
אךלפולין.ובקזחסטן,בסיבירבמחנותששהו

בתיהםכיגילוהםאליו.לשובביתלהםהיהלא
ומשתפיהרוסיםפשעיהוחרבו.אונשרפו

לפחותידועיםהיושלהםהפולניםהפעולה
חששו'אנשיםאךואוגוסטובה,גיביבאזורי

כך."עללדברכמובן,

והמגורשיםהנרצחיםעלכשהידיעות '-1987ב
היאעדים.לחפשנסעהלאוזניה,גםהגיעו

שלמשפחה'מבנישחזרומגוליםעדויותגבתה
מןשכמהגילתההיאים.משכבהנרצחים,

לחיותנאלצוביתםאתמצאוולאששבוהגולים



מאצ'יובסקהאליציה

חזירים.בדירשהתגוררוישמחפירים.בתנאים

ברדיו'איתםהראיונותשידוראחרי '-1989ב

בבית-שנהכארבעיםאחריבראשונה-זכו

"אבלצנועה.ממשלתיתבמשרהאףולעתים
בטרגדיהחייהםאתסימנהכמוהגירושטראומת

לא"הםמאצ'יובסקה.אומרתמתמשכת,"
בהםהיו .לפוליןהחופשכשהגיעימיםהאריכו
מתואחתובמשפחהממאירות,ממחלותשמתו

בריוןבידינרצחהאח .זואחרבזוובתהאם

שיכור."מקומי

האלה,"האנשיםכלפימחויבותמרגישה"אני

.:דעשהעולםרוצה"אנימאצ'יובסקה.אומרת
ם, wלהםשהיהאנשים,חיוהזהשבמקום
האדמה."פנימעלייכרתלאשמםושלפחות

העדויותחומרכלאתמסרהמאצ'יובסקה
בווארשה,הלאומיהזיכרוןלמכוןשבידיה

הרוסים-הפשעמבצעיאתלמצואבתקווה
שהשתתפוהפולניתהחשאיתהמשטרהואנשי

עמם.בניובגירושברצח

לאעדייןלאומילזיכרוןהמכוןחוקריאבל
קרס,ליאוןלדבריבתיקים.לעייןאףהתפנו
הזיכרוןמכוןכמנהלכהונתואתלסייםהעומד

הקומוניסטיםפשעיעלהחומרהיקףהלאומי'
קילומטרים.בשמוניםנאמד

פולניתספרותאוהבמי

הקונגרסבקרקובהתקייםמאיבחודש

פולנית.ספרותלמתרגמיהראשוןהבינלאומי

בו'השתתפומדינות-40ממתרגמים 180

לשונותלכלפולניתספרותמתרגמיביניהם

נכחהקרוב.למזרחמעטוגםהרחוקהמזרח
הואעירקית.לערביתשירהמתרגםגםשם

שגדולילווחורהבפוליןשניםכברמתגורר

אינםכך'כלמעריץשהואהפולנית,השירה
קוראיהםאתלעודדכדירקולובעירקמבקרים

שוחרילדבריו'הם,בעירקהשירהאוהבישם.

והחופש.השלום

מןחלקרקבפולנית.התנהלוהכנסדיוני
יותרמדויק.במבטאפולניתדובריםהמתרגמים

זה.בתחוםגםהיפניםהצטיינוקבוצהמכל
ספרותחוקרישלושהשמנתהשלהם,במשלחת

בפולניתכולםדיברוטוקיו'מאוניברסיטת
מבטא.שמץבלארהוטה
אתשתרםלמי'טרנסאטלנטיק'פרסברם,

הספרותלהפצתביותרהמשמעותיתהתרומה
 •הגרמניברסקהלהבריקהוענקהפולנית,

יצירותמחמישיםיותרתרגם-78הבןברסקה

הצרכניתהיאגרמניהלגרמנית.מפולנית
האםאךהפולנית.הספרותשלביותרהגדולה

ממשפולנית?ספרותאוהביםבאמתהגרמנים

הספרותאפיפיורדייך-וביצקי'מרסלטועןלא,
בפולניתאורשראהעטומפריבספרהגרמנית,

דייך-מרסלהמתרגמים.קונגרספתיחתעם

קשהכהשפההיאשפולניתטועןוביצקי
אתלהעביראפשראםספקכיעדלתרגום,

המבקריםאחרת.לשפהדקויותיהואתעושרה
הפולניתהסיפורתאתהמשבחיםהגרמנים

אומריםשאינםמתחזיםלטענתו'הם,החדשה
רגמניספרותמבקרדייך-וביצקי'לדבריאמת.
הפולנית,הסיפורתאתאוהבשאינובפניוהודה

מדוע,רעה.מילהעליהלכתוביעזלאאך
נעץהגרמניהמבקרדייך-וביצקי.אותושאל

להםשהחרבנומספיקלא"מה,תמה.מבטבו
 •וארשה?!"את

הגיהנוםגרתמדר

חצ·~

- ~זוקןבמקס  ::rחולנדראורימצרפתית:

f ~ס~ rQ ז 7ו;ננכו:זת~יך'י;תנב 1ל~~ינ{י ,ה~~~ס~נכ~~ייז:ייr~סען~ה~לע.י
i] ~~~ה, i] ~,ן ה~יfiJ .זךןק~ע~ןה:t Q מ;ןדדי~iJ ןןג;ת~i] ל~~לא~פ~ר;ת 

 ,י;רןאז-והמטפשים.עדייםשז-ועבעצלע;דבשהייתימפניאואה~נבה
-: •• T T •: " : • • T •: • •• T •• :• • •• די-:• • T • •• S T -•• 

~נ~ךי. [i סל~~~ ו~~~~~ןדי iJ סל~~~~פ;ת~ח;ת~ןןג;ת iJךיף. t Q:ז;ןק.ים 1
iJ סל~~~~פ;ת~ח;ת~ןןג;ת iJ סל~~~ ו~~~ז:י~ע~לי iJ .ע;ן~פ;תןסז~~ןןי

ס~ח;ק?ק;ל;תעלהו vכס~ישק 9ע.עלל;~ר~ש~ה r~ךנ;ו~י iJ סל~~~~ח;ת
-חרדהלאש,הי~מיםנרא;תוהלאהנר'י;תלחשועלנישהתחבב~הח'י;תעל

---:•·:-: • :----:• -•: -• T :•• ךTT 

 .ם,·יל~-י~~ךי'~ים, q~~נ;וו:זיםfי:י~ת~ןס:יג{י~~ן.ן;נ;נכי ~ב'~ fן!!ןפ;ן,

אותןולצלםקולנועמצלמתלקחתהואהאלה,הנפלאותהשררותמולמפתה,הכיהדרב
אתמסחרוהייתיובעיקרהמודגרת,עללונג·שרםהגונבת.הידעלקלוז·אפבשחור-לבן.

הייתיהצחוק?קולותעםעושההייתימהדרסה.נינושליהיההקולפסהבורחות.הרגליים
הייתיהבכורהלהקרנתהחרדה.מתצלוםדחוקהכיאותםלזרוקכדיהווליום,אתלהםמגיבר
במכוןאותןויהסושלאלפניםכפייםלמחואשמסוגליםאלהאתפיקאסו'אוהביאתדקמזמין

לציודהמובאכשיעווא'שנהסטודנטיותהןלהןשנועדוהנערותוהיבריות?קוסמטיקה.

העדן.גןבמדרגותלהןארבז'קובמקססודיאליסםי.
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לאכישורשיםמחפשלאאנימערבי.חיים
עצמיאתמחשיבאניפעם.אףאותםאיבדתי

כימרגישאניזאתעםויחדליברלילפמיניסט

סתירותבתוכיישאגרוף.ישגברבמילה

לפתורמשעמםיהיהזההזה.בענייןאיומות

אותן.

הגברתפקידיביןהגבולותשבובעולםבעיקר
קונטקסטוהולכים.מיטשטשיםהאשהלתפקידי

גבריתסיטואציהכוח,שלעמדהמבטאגברי
 •מצ'ואיסטיממדבעלתסיטואציההיא

לא .עדרשלסיטואציההיאגבריתסיטואציה
 ,יחידראשוןבגוףאותהשאומרמישהותמצא

שזולכךמודעאניחבורה.בתוךתמידזה
טנקים,שמפעילותנשיםגםוישגורפתאמירה
אופייניתהגבריתהסיטואציהמיעוט.הןאבל

בהעובדשהצבאמדינה ,ישראלכמולמדינה

הגבריות.ערשהואכאןהצבאנוספות.שעות

גבריםמשתמשיםבהשפהשישנשכחלאבוא

מתכווןואניבמילואים,אוהצבאיבשירות
גםפלשהדבריותר.בוטהאחרת,לשפה

קטןלאחלקמגייסאנישליבשיריםלשירה.
 .הצבאימהמילון

משפטיםבכמהלאפייןיכולאתההאם
גברית?המגדריתלזהותךהיסודותאת

אניוחצי.שנהמגילכאןואניבבגדדנולדתי
פטריארכאליתמאודשלושהמסורתמביתבא

 .אשהלביןגברביןברורההבחנהבווחיתה
אבלברורהתפקידיםחלוקתחיתהלאאמנם
חיתהאמאחשוב,בענייןלהכריעצריךהיהאם

חלוןהיההואהכלים.משטיפתלאבאקוראת

אתוניהלבכסףטיפלהואהבית,שלהראווה
שעשהזהגםהיההואזאתעםויחדהעניינים

שולטתבהבחברהחיאניהבית.עבודותאת
טובמרגישאניזאתולמרותהמערביתהתרבות
בבית •משליגחנסידרכיליישכי ,מאוד

מזיזשלא"שייה"שאניבצחוקעליאומרים
למנומס.נחשבאנילביתמחוץמהשולחן.דבר
צורךאיןהטריטוריות,בשתיטובחיאני

אורחבתוךהמתנהלמזרחיאניהפרדה.לעשות

חומוס"קערתעלפיתהשלריקוד"צעדי
בשירהגברייםואפיוניםגבריותבנושאסומקרוניהמשוררעםשיחה

בגדד

ך~ח V~זירתגו~הר 9שוו?ן Pז?נו~יו~אותו

 ·ו::ו~ינורו~ה~יר V~כולות~תו?ן Pז?א,~י
זגס~~נכךםלז.וםט oסוע.דים,חוקרא.~י

רקוד~ע,די~הסוסוז?ו::וקה ':.1P"D,כפות

W חומוסקרע,ת~ל$נכהל. 
~ w הנ;ו~~ל~לישלי~~נואונ:וי~נ;ו~סוp טו~הגות

 .מוןדtולי~הל W~רו.ןה:;~~רוזדוראונ:ויך??}או

~ז.כה wסדג~ת י~~~ו.נ;וט א.?~ס:כח 9~ן;כ

"דגים''ס~לה~ל~ר pונ;ו 1Qס~ז,כוגי~~נכה

w הנ;ונוקp לה~w ?.ז,כק~דה~~נכח}ע,קי טP דw .ה
~יק~הל w~גךלדגק:גלם w~גל wז,כי
w סק1,כיוסז.כקוםז,כ:כ~ל שק~;:סלקוחות~ו::וי~

 .סדג~ת~ס~דילאו ט.?~ס~ת
~ת ~יג;:(\~~~~מונכיו, 1Q?ךסדג

בא.~לוק~יו !Vק~תז.כר\יה wס~י

w לרונ::וו::ו~ו~:JPI? סתp קידה
 .'?~לילהז,כ~הז,כ$יויו~יאלא

ז,כ~ךיטות תק~~.?זה, ?iרי תו::ו~~הואס}זרון
P עוןה~ל~ין. 

הזחותשאלתאתלבחוןניתןכיצד
עצמה?בפניעומדתגבריותהאםהגברית?

לדבוקצריךאתהשלךהגבריותאתלאבחןכדי
אומתרחקאתהממנההנשיותמולאלאותה

סטריזובראורי

גברית?שירחישלדעתךהאם
יותרמדויקמוגבל.בעירבוןגבריתשירהיש

הנכתביםבשירה,גברייםנושאיםישכילומר

עלכיברורגברים.ידיעלוהןנשיםידיעלהן
 ,למשל .יותרכותביםגבריםמסוימיםנושאים

יכתובגבריםיותרהצבא,עליכתבוגרביםיותר

מכילהגבריותנשים.שלכיבושעליותר
וצבאיות,כוחבהישכיבוש.המילהאתבתוכה

ביןשמבחיןפסיכולוגיממקוםבאאוליזה
אניגברי.אקסזהחדירהקבלה.לביןחדירה
סתירות.מלאיהםאומרשאנישהדבריםיודע
בגוףגבריתשירהכתבהלדוגמה, ,וולךיונה

מתוךהדבריםאתכתבהלאהיאכיברור •זכר
ייתכןולכןעריסהעתעבשמנמישהישלעמדה

משהואלאמותגיייןעבאיננהגבריתשירהכי
שורשי.יותר

זה

סגוףל W ל"~כ\?ודי:iהואו::ו.סמ wזה.

~רנה v ת~?ז~;:בכא.נהוכקנ:וייסגוף wזה .

ס~בייש~נ::וי~תוכר1,כי~ה~רנה vwזה .

ס~קדה~ת ק~~ w:כ~ה~בודהש.והואס~ביי wזה.

~בוליוד~ת~י.ןהס~קדה wזה.

 בך~.~~תווכ~ס~בולזה

שונ::וק~ס.~ךבזה.

ס~?יםן;כ$קעותחוקיםז?פוךךתה ?i~ס~נ:ויזה.

~~ייס~?יםנ;~קועות o~:כמזה .
}ר:גר.~ה~ל ו~~~א.לריז.וו p ~~י

גבריקונטקסטעללדברניתןלדעתךהאם
גברית?סיטואציהאו

וזאתדמדומיםבאזורנמצאגבריקונטקסט
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בחינתכילומרנכוןמתקרב.אתהשאליה
הפמיניזםשלביטויהיאהעכשוויתהגבריות

גבריותביןהאיזוןאתושינהשהתעורר

"היאכמוביטוייםלנוישלנשיות.מסורתית
רצוןשלביטוישזההמכנסיים"אתלובשת

זוהיהבוס.הואמיבשאלתעמדהלתפוסנשי
מלחמהנשים.עצמאותמלחמתשלתקופה
שבצבאהתחושהקיימתשלפעמיםרקצודקת.
בשלאולימחיילות.גנרליותיותריששלהן

לזהותםבאשרשאלותשואליםגבריםיותרכך
הגברית.

40 

 .י~ה J;: ?י~י J;:וג~רידות ה~~~ר~עים
 ,ו~ך~~ל}~ת?הי'~כ

 ,ו~~ iJ?קיו ~~.~~ו;נה?

~להיםה~יל w~לי>~כל
 .ס~~ים~ו

~בו,ו (i י!?לע,iב?הי'~כ

 ,ל~.ר?זל~יות
:;~יריחו.זו~הלךאות

 הכ.rי:iJ ~?r לי~;:~~;:ל'נ iJ~לןtיךהי

 ."א~~//~לה iJס~ה~לל iJ~ה

בכלל,ובתרבותכשפח,ישלרעתךהאם
הגברימהתחוםמושגיםשלגלישה
ולחיפך?חבשילתחום

מהשפהמושגיםשלגלישהשישספקליאין
שבועלפניולהיפך.הנשיתלשפההגברית

בזיןלאזהשירהלך'"דעבחורה:ליאמרה
היא " .•.אוהבתאנישלךהשיריםאתאבלשלי

הגברשלמהטרמינולוגיהמשהוהעתיקה
איתידיברההיאזהאתליאמרהוכשהיא

רוציםמובהק,באופןמשוררים,פמיניסטית.

מיליםלקחתהשפה.גבולותאתלהרחיב

מגיעזהסמל.שלמסויםלסוגאותןולהפוך
בהשמשתמשים"כוסית",במילהלקיצוניות

שהמילההבנתיאנייפה"."בחורהלהגידכדי
עלאמרושגבריםברגעלשפהנכנסה"כוסית"

חוצתלמילההפכההיאכך"כוסי".שהואגבר
גבריםלמצואהיוםניתןהשנימהצדמגדר.

אבאלדוגמה,חיתולים.שמחליפיםשמבשלים,

עשהוזהגיהץכלים,שטףקניות,עשהשלי
לאשאביאבי'לעומתו •ינעיבגברסופראותו
אניממנו.פמיניסטליותרנחשבכלום,עושה

כלאתלקבלמוכןאניבראש.פמיניסט
החדשה.העולםמתבניתכחלקהאלוהדברים

נוהגתכיס,דמילישנותנתאשהעםחיאני
מרגישזאתבכלואניהביתענייניאתומנהלת

בתפיסהנמדדיםהאלההמושגיםהבית.בעל
במעשה.ולא

היאבעיניךשירחהאם

אומציאותלשיקוףשפח
בבנייתעוסקתגםשירח

חושה?מציאות

כדימציאותמשקפתשירה

אתהחדשה.מציאותליצור
ליצורמנתעלמצבמתאר

אתהבשירחדשה.מציאות

ובכךפואטיתהגדרהכותב

אחרת.מציאותיוצראתה

ללנהרונןצילום:גווע""הקיץכתבביאליק
סוףשלתחושהייצרוהוא
לשלושהניתןאםגסיסה.שלבמושגיםקיץ

יצלםמהםאחדכלאובייקט,אותולצלםצלמים
במצבתלויהאמןשלהפרטיהשינויאחרת.

מנסהשירה,כמוצילום,גם •שלוביוםרוחו'
אותה.לתאררקולאהמציאותאתלעצב

פריאתרקלאאומריםלעתים,משוררים
חייםהמשוררשיקרה.מהמנבאיםאלארוחם,

ואמרכיפוריוםמלחמתאחריבמצריםהיהגורי

שהפתעתםכךעללכםמצדיע"אנילמצרים:
"אםהמצרי:המודיעיןקציןלוענהאותנו".
המשורריםשכתבוהשיריםאתקוראיםהייתם

היאשירהכלל",מופתעיםהייתםלאהמצרים

אנטנההיאהמציאות.שלמדויקגרףסיסמו

כדיעדלפעמיםובמודע,מודעבתתשנעשית
אבלמהלכים.צופהטיבהמעצםשירהאבסור.ד

חכמהיותרששירההרגישאפלטוןכבר

כוחה.ובכךאותהשכתבומהמשוררים

מחנך?תפקירלשירההאם
אניזה.אתאגידלאאניכןאםגםאבלאולי.

ישבשירה .לחנךרצוןמתוךכותבלאלפחות
מהענייןבעיניחשוביותרוהואאנושימשהו

מפקדהייתיאםשירה.עלגדלתיאני •החינוכי
הקרב.לפנישירלחייליםקוראהייתיבצבא
בשירה.מחזראניאשתי'אחרימחזרכשאני

הזאתהמילה •חינוךהמילהעםבעיהליישאבל

תוארהיאלחנךהמילהרצינית.לאהיאשרופה,
לביתולאהלורדיםלביתששייךהסוואה
היאהשירהכילומריכולאנירגיל.בוחרים

הואשירבלבול.עללהתגברשעוזרכלי
להיותיכולהואמגמתי.מאודכלילפעמים

בחורהאחרילחזריכולתיאנימניפולציה.

אבלאחרת.בחורהעלשכתבתישירעםאחת
בתוראותורואהלאאניטקסטכותבכשאני

זעזועמתוךשירכותבכשאניחינוכי.כלי

העונילקומתחתשחייםילדיםעלעמוק,

רוצהאניכיאותוכותבאניהחלב')('מחתרת

יחבראחדושכלקטרמציבאנימשהו.להגיד
 .שלוהפרטיותהאסוציאציותקרוןאתאליו

שירהמשפיע.תפקידלשירהזאתלעומת

אתאוהבואניאמתשלתחושהמתוךנכתבת
המשוררשלאחתאמתשביןהזאתהנשיקה
הקורא.שלהשנייהלאמת

אום.כלשלנחלתוחראחמגוריהעיסוק
פומבית.לנטותבחתגלמוראתהכמשורר

המגדריותגירתלסרעראתהכמהער
שיריך?בתוךהמופיעות

חזקיםיותרשהםדבריםקוריםהכתיבהבתהליך
אניככותב.שליהספציפיתמהאישיותוחכמים

חשבתישלאדבריםשליהשירהבתוךמוצא
שאניתהוםמימתוךבאיםהםקודם,עליהם

לכלוישלישישנסתראגומתוך .מכירלא
מופתע,אניאותםשכתבתימגלהכשאניכותב.

הואפטריוטי''שירלמשלממני?יצאזההאם

שירהואהאםמגדרית.התלבטותבושיששיר
אותוכותבתחיתהאילוקורההיהמהגברי?

בוהיוהאםבו?עולותהיוסוגיותאילואשה,

חניתותסכין'מרוקוובהם:דימוייםאותם

בעיניבכוכבים.יוריםתקוע,מזלגחלודות,
בשירהכימרגישאניגבריים.דימוייםאלו

כךשאפשר'בוסריהכיעצמיאתמביאאני

 .מנוטרללאהחוצה.יוצאאבי

פטריוטישיר

ווז;נ~!ה~~הי ,הכ.r' 1עיןקי-$י י~~

די· 1 ~~ ב~~ iJהיאלנן w~ת oך
 lו:רדקל oך~דת o~תרהיו:ו oדי?ה i?'וגז?~י w א~~

סווק!הזג~מו$יוו~קי?סגיולז?ןה~חונ:וי
W ע.להל~. 
v r:וי:;J w ,ז;נווקו-לנוp ,וג~ל.גתוקע~יו

נוך~ד~ה.ו~י n ~ולד 3w~ןג~~דלית~~לןה
~דךל o~$גוזגיהוךדו v~wורים.ז?פוע.וים~לנו

w ל~~~ל~נותד~ינו. 
העיףקישוטדוו w~דות.סס~יתות~לנו.

סווו:ו.נות ppע.ל

ע.י~ךם~ךרי P ~ים t;:~כו?י(ךיםע,ןךן~לנו.
~~לעיםהם w~י.ו~רגע

 .סr:ילב לי~;:~~;:

~~ 

 2005יוני

:ןן.
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"אחווהבמושגמשתמשיםרבים

גברית,אחווהאותההיאמהגברית".

עליה?מדבריםחרבהכךשכל"הרעות"
למוטיבגבריםאחוותביןמפרידאני

ולאהזוהרעותאתמכיראני"הרעות".
לידיבאההיאלדעתיאותה,אוהבממש
דבם"מקודשת"אהבהבפזמונים.יותרביטוי

מושגיםאלהוהתואר",הבלורית"יפיאו
עינייםשלרעותזאתמיתולוגיים.כמעט

המודרניהמושגגםבלונדיני.ושיערכחולות
חברים.למצואצורךאותומתוךנובע"אחי"
הצ'פחותתרבותנולדתכךצעצוע.חברי
חיבורבעיניהיאגבריתאחווהלה.בזשאני

שלצ'פחהולאמשותפתמשימהלקראת
בריתהיאגבריתאחווהשני.לגבראחדגבר

היאמשותף.הוויבעליגבריםשלקשוחה

לפעמיםאניזאתלעומתשרירים.עםברית
ניתןבהןבשיחותנשים.בשיחותמקנא

משפתייםנפלטותהגסויותכלאיךלשמוע
באודם.מרוחות

לומרנכוןהאםמילים.שלאישאתה
יותרשפחהיאהעבריתחשפהכי

אחרות?משפותמגדרית

אניונקבה.זכרביןהפרדהקיימתבעברית

במהלךהזאתההפרדהאתבודקלא

אניאחורה,מסתכלכשאניאבלהכתיבה,

עובד'באמתוזהבהמשתמששאנימגלה
 a wonderful treeאומראתהבאנגלית
בעבריתכלומרהנפלא","העץבעברית

קודםלהגדירשלהענייןקודם.מגדיראתה
גורםאתמוציאזה .יותרלדייקלךגורם

אניאחרות.שפותבכמהשקייםהפתעה

מנסהלאאניוככזוכמולדתהשפהאתתופס

נקבה,אוזכרשלבענייןאליהלהתייחס
היאהעבריתהשפהאותה;להגדירמנסהאו

"יאללהלהגידכמוזהשכבתית.רבשפה
שפותבשלושבעצםולדברלהתראות"ביי'

שפההיאשהעבריתנכון .משפטבאותו

שפההיאלכןואוליגרוניתמאוד
שפהלינשמעתאיטלקיתמצ'ואיסטית.

נשית.שפההיאוצרפתיתיותריוניסקסית

הםאםגםבצרפתית,שיריםכשקוראים

שכתבהבטוחאנישלי'מתורגמיםשירים
 •אשה.אותם

יאורשכותבמחקרמעבודתחלקאיההחיהש

םימשורררייבשגרבייםטיפיםיארכ :בנושאסטריזורב

 Eotvos ,שפהאוזרפרנץפרופסורשלתויבהנחי

. Budapest-Lorand University מתוןםיריהש

בהוצאתהחלבמחתרתסומקרונישלהחדשספרו

מאת •בגדד•השירמתוןהמאמרכותרת .תךיב-זמורה

 .סומקרוני
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סקפטינריאליזםמסה
ארןרוו
ראשון>(חלק

שביקשתיהנושאיםעלאדברטרםב
ליייחשבבלואנא:בכותרת,לכוללם

כמהלומררצוני-התנשאותשללחטאזאת
מאזקיבוץחבר , 88בןאניעצמי:עלמילים
רבוזמן , 22בןבערךבהיותיארצהבואי

אחד-פיזיתעבודהלאחדבאפשרותהאמנתי
הסוציאליסטיתהציונותשלהבסיסייםהעקרונות

כאביולא-לצעריאבלרוחנית:עבודהעם-
ביוםהיההסופרשלשבילדותו ,יזהרס'של

לומדובלילהובמחרשה,בסוסשדהחורש
ישראלבניללמדכדימספרים,אגרונומיה

להעלותאפילויכולתילאמימיחקלאות:
שעדבתיהעודבהאףועל ,כמוהולעשותבדעתי

והשתדלתישוניםחקלאותבענפישנהכעשרים
להודות,עלי ,למדידליםשהיו ,נוחותיכמיטב

וכעבורשאומרים:כפי ,תפארתיחיתהכאןלא
עברתי, , 1961בינוארשנה,ושתייםכעשרים

'עלבעיתוןלעבודה ,קיבוצימזכירביוזמת
מאמריםככותבולעתים<כמתרגם,המשמר'

כןלפנישניםעשרלמיניהם>.ספריםעל
המנוח,שמירמשהשלבעידודו ,התחלתי

-'משא'הספרותיהירחוןמעורכיההםבימים
הזה,העתלכתבביקורתומסותרשימותלכתוב
המשמר','עלוכאשרהמשמר'.ליעלכךואחר

בהם<שגםראשון'ו'דבר'דבר'גםואחריו

ואני-לעולמםהלכומאמרים>מספרפרסמתי
לשלוש-כפיים"ל"עבודתחזרתי , 79בןאז

כיוםבלדב.שניםשלושולמשךביום,שעות
"פנסיונר".-בגיליהקיבוץחבריכרוב-אני
 ,הנוכחיקיבוצישלאבותבביתיושבאני

מ"קיבוץבקרובליהפךעומדוהקיבוץ
<כהגדרתקפיטליסטי"ל"קיבוץסוציאליסטי"

בוחברתית>,פילוסופיהשלמד ,מחבריואחד

עכשיו>כברהנו<בעצםיהיהשלנוהמוסד
הרחבהאנושיהעולםמזו:ויתירהרווח":"מרכז
בולמקוםליהפךיכולתוחוסראתגילה

 ,הכלללהתפתחותתנאיהיאהיחיד"התפתחות
אינניאבלהיחיד".שללזו-הכללוהתפתחות

כישגורסתזוההפוכה,באוטופיהגםמאמין

האדםעולםאתהגואליםהםהםהשוק""חוקי
המרודים,הענייםאתגםהיתרובין-פגעמכל

לעגשלבנימהאותםשמכניםכפי"המסכנים",
שאלהרק,להיותיכולמנהיגים.כמהובוז

שאיןרעאךרע,דברהשוקבחוקישרואים

משוםגםלרסנם,שצריךיגרסומנוס,ממנו
נגדפוניםהללוהחוקים ,הריסוןשבהיעדר

"שלנו".הגלובליהמשקכמקיימיעצמם

 ,ואספרלעצמירגעיםלכמהעודאחזוראך
במוסדותסדיריםלימודיםלמדתישלא

תיכוןספרביתסיימתילאואףאקדמיים,

קראתיאךהתנועה">,"צופיעל ,<כמובן
ספרים<גםופילוסופיהמדע-למיניהםספרים

"מדעיים"),בעיניהיוופוליטייםאידיאולוגיים

חלקועל-וסיפורתשירה-ספרותכךואחר
כתבתי.מהם

האחרונהבפעםכנראה-לסכםמנסהאניועתה
החייםומניסיוןמקריאתישלמדתימה-בחיי
גםואחריםשלרעיונותממסכתוכן ,שלי

 •עצמישלאחדיםמרעיונות
בספריותמצאתילאמקדרותיאת

לידישהגיעובספריםאלאאוניברסיטאיות

שלספרואת •באקראיכמעטארבאקראי
הפירוניהסקפסיסעלאמפיריקרססקסטרס

גרםבתר ] Pyח ho Jרןפירשל<הסקפטיציזם
 ,זועבודהשלהמקורותאחדשיהיהגרמני>,
לספריםבחנותשניםעשרותכמהלפניגיליתי

הרחבהאנושיהעולם
יכולתוחרסואתגילה

נרלמקרםליהפך
תנאיהיאהיחידהתפתחות

הכלל.להתפתחות
שללזר •הכללוהתפתחות

היחיד

 (ן:

'=\ 
c=: 

החקירותאתבתל-אביב:משומשים
קצרזמןקניתיויטגנשטייןשלהפילוסופיות

שאולשלהחיבורואת ,הספרהופעתאחרי

פרטית>ולשרןכללים<ריטגנשטיין,קריפקה
 ,בפררטלנדבקרלג'שלומדמנכדיקיבלתי

ארה"ב.שלהמערביבחרף

בינתיים,התבדואוטופיותשכמהומכיוון

שכברמה ,שלהלןהחיבורגוףבראשיתאדגיש

אתנטשתילאהזאת:הקצרהב"תמונה"נרמז
שלגליהםלונרשהיוהאנושיים,הערכים

אבותושלהסוציאליסטיתהתנועהמייסדי
 ,מארדצעיריםהיוהאמתשלמען-הקיבוץ

חדשיםדפוסיםלקבועמכדיצעיריםאולי
דחופותלמשימותמחוץגם-אדםלחייונכונים

<כמקלטבארץהיהודיהיישובבנייתכגון
גבתהרהכנסהוהבטחתהנרדפים>,ליהודים

ועכשיו •קמוביצועןשלשם ,לעובדוזכויות
הנושא.לעצם

לוומסביבהפירוניחסקפסיסעלמשחו

מאזרשםפהספקללאקיימתחיתהספקנות
בוודאיומאזלחשוב.והתחילהאנושיהמיןנולד
המצבמןמילוטניסיונותושרבשרבונשנוהלכו
הניסיוןבפילוסופיה,חדשות.בדרכיםהזה

באמרתווקרטשלזההואביותרהמפורסם

 ] cogito ergo-סדם"ארגו"קרגיטרהידועה:
] sum קיים".שאנימכאןחושב,"אני

הדואליסטיתהמטאפיזיקהאתפיתחזוומנקודה
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הפילוסופיםשלהבאהדור ,שכצפוי ,שלו

ולייבניץהמוניסטכשפינוזה-הגדולים

בפילוסופיה<אבלנטשוה-הספיריטואליסט
ה"קוגיטו"נשארהקודמתהמאהשלהצרפתית

הפוזיטיביסטיתשהביקורתאףעלמקודש,יסוד

לכללהסיקאפשרחושב"מ"אניכיגרסה,
הואשחושבשמהולאחשיבה,שישהיותר

יכולאינושבקיום-עצמו"אני",בבחינת

לפקפק>.
-פילוסופיכזרם"הסקפסיס"-הספקנות

ה"פירוני",בזרםלמשלהעתיק,בזמןנולדה

אפלטוןשלה"קלאסית"התקופהאחרי
"לפקפקבסיסמתבעיקרידועפירוןואריסטו:

הוגהאמפיריקוס,וסקסטוסבספק",גם-בכל

הקיסרותבתקופתשפעליוונית,כותב
הפירוניזםעלהנ"להספראתחיברהרומית,
"סיסמה",המילהשלבשווה-ערך<אגב,

עצמו.>סקסטוסגםמשתמש

יחםולפג ,ואריסטואפלטוןהיויונעיב
וכןוהאליאטים,הרקליטוסדמוקריטוס,

בבחינתואחרים,כתאלס ,הללושלקודמיהם
דבברשונותבגרסותשהאמינו"דוגמטיקנים",

ל"תופעות",שמעברהדבריםשל"מהותם"
לעינינו".נראיםשאינם"הדברים-כלומר
איןהאלולאמונותה"סקפסיס"לדעת ,אבל
קיימותהדוגמהאנשישלטענהכל,ולגבישחר

 .)"("אפוריותוהוכחות-שכנגדהוכחות
עמדהמנקיטתשהימנעותסברוהסקפטיקנים

שללמצבלהגיעלנותאפשרזאתבשאלה
סקסטוסשלספרו ,אכןנפש.שלוות

לכאורהשנראיתמסכתהואאמפיריקוס
ועניין.ענייןבכלאפוריות,שלכשלמות

היאהצעתואנסי-פילוסוף.בעצםהואזההוגה
בניסיון ,הנ"להנפששלוותלמעןלהסתפק,

אללחתורולאהרווחות,ובאמונותהחיים
שכברכפי ,אולצעמם""דבריםל ,מזה""מעבר

לעין.נראיםשאינםהדבריםאמרתי,
הביאנראיםשאינםלדבריםכדוגמהאך

נקבוביותאתגם ,למשלאמפירמקוס,סקסטוס
כורחשהיהמההזיעה,משתחררתשדרכן ,העור

מכשיריםבהעדרהעתיק,בעולםהמציאות
אתקיבללא ,כמובן ,שכןכלהנראה.להגדלת
צמחשממנהדמוקריטוס,שלהאטומיםתורת

הפיזיקהשלהיסודותאחדבימינו-האטוםמדע
המדעית.

העשריםהמאהבראשיתשעוד ,לזכורישאך
מאךארנסטכמומדענים-פילוסופיםהתנגדו
אלאהיהלאהאטוםלדעתםכיהאטום,לתורת

אפילוהיוםאפשרגרידא,תיאורטי""יש
שלאלהכמוגדולים,אטומיםלראות

האלקטרוני.במיקרוסקופהאורניום,

שקיימיםוהמיוחדים,הגדוליםובטלסקופים
הרחוקיםגלקסיות,צביריבימינומגליםהיום,
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שלשבזמנו ,אורשנותמיליארדימאיתנו
עללהעלותםיכלולאאמפיריקוססקסטוס
 .ביותרהפרועותבספקולציותאףהדעת
שללעצמו""הדברהמושגשאפילומכאן

עשרה,השמונההמאהאישקאנט,כמופילוסוף

מןהנעלמים"הדבריםמןרבהבמידהשונה
היהקאנטוהריהיוונית:הפילוסופיהשלהעין"
עלמדעיתתיאוריהשבנוהראשוניםאחד

השמש.מערכתהיווצרות

הסותרותהטענות ,<כאמורהאפוריותביןאבל

 ,הסקפטיההוגהשלמאודהרבותזו>אתזו
בההרצינותבמידתגדוליםהבדליםקיימים

אפוא,לומר'אפשר
בטובשההסתפקות

מאבקעםיחדהאפשרי

 •האפשרככלבלתי-אלים
מתמידמאבקכלומר
הוא •דמוקרטיתבמסגרת

ביותרחטובהחדרךהוא

טענותשםישאליהן.להתייחסיכוליםאנו
-בימינוגםהקיימתזו<כגוןבהחלטרציניות
-איאתמוכיחהאדםבנישלהקשהשהמצב
היוםשנשמעותכאלוובצדןהאל>,שלקיומו
 .לחלוטיןשחרחסרות
סקסטוסאחת:עובדהעודלצרףניתןולכך

פשוטים,אנשיםשבפניכותב,אמפיריקוס

להביאלסקפטיקוןלודיבלתי-משכילים,

שצריךמאלובהרבה"חלשות"הוכחות
טענהזוומלומדים.חכמיםבפניבהןלהשתמש

והלוגיקה.המדעמתחוםולאהרטוריקהמתחום
שורשביווןהיהולסקפסיסללוגיקה ,ואכן

אתשלימדוהסופיסטים,בתורותמשותף
כיצדואףטענהכללהוכיחכיצדתלמידיהם

בדומההמשפט,בביתלמשלאותה,להפריך
מיוחדותכיתותהמקיימיםלמשחק,הספרלבתי

קודמת,הסופיססיתה"ספקנות"דין.לעורכי
הסקפסיס.שלהשונותלאסכולותאפוא,

חכרהותורתלשוןבין

המאהבראשיתשפעל ,ויטגנשטייןלודוויג
שפיתחהפילוסופיותשתיאתביססהעשרים,

שלוהראשונההפילוסופיה .הלשוןעל ,בחייו

פילוסופי"הלוגיה"טרקטטוסשלזו-
] Tractatus logico-philisophicus [ 

ומבנההלשוןשמבנהגורסת , 29בגילשחיבר

הפילוסופיות"ה"חקירותואילוזהים.העולם
] Philosophische U ntersuchungen [ , 

בלשוןהשימושיםכיטוענות ,יותרהמאוחרות
שאנו"משחקי-לשון",משחקים,מעיןהם

משחקבכלכמומסוימיםכלליםלפימשחקים

את"לרפא"היאהפילוסופיהומסרת .אחר

ממחלותיה.הלשון
"אתה",עםכדו-שיחמתנהלותה"חקירות"

עםהמשוחחהאניבבחינתהןלהיותשיכול
 .אחרבן-שיחוהן ,עצמו
שלהשלביםבשניכלומרהספרים,בשני

לסקפסיסישהוויטגנשטיינית,הפילוסופיה

נרחב.מקום

אךבולטת.פחותהזאתהעובדהטברקטטוס

במשפט:מסתייםגדול>אינו<שהיקפוהספר
לדעתילשתוק".,עליךלומריכולשאינך"מה
איןסיבות:משתילנבועיכולהזויכולתאי

<בניגודמסוימותתחושותלבטאכדימילים

בנישלהפנימיהעולם-החיצונייםלחושים
היאהשנייהוהאפשרותמשותף.אינואדם

האונים:חסרתהזעקהשלהאמנותיהביטוי
 ,למשלמונק,הציירשלזוכמוזעקה,אחרי

השתיקהזוהילשתוק:אלאאפשרותעודלךאין
במוסיקה.הדופןיוצאוהשתקבשירה

התקשורתאפשרותלבעייתמגיעיםאנווכאן
איךויטגנשסיין:שלהשניבספרוהבינאנושית

אומרכשהואמרגיששיחנובןכיצדיודעיםאנו

אניובכך"אנחנו"אמרתיראשית:לי"?"כואב
ההרגשותכימניחיםשיחיבנישגםדעהמביע

כידומות.לפחותאו<בערך>שוותכולנושל
שלהתודעותקולטותבובאופןזהותקיימת

וניסיוננוהמציאות,אתנורמליםבני-אדם

ועוד:זאתיום.יוםהזאתההנחהאתמאשר

<תורתגיההאפיססמולומתחוםבעיהזוהי
ויטגנשטייןהלשון.מתחוםדווקאולאוההכרה>

התקשורתבעייתאתשמצמצםבלבדזולא

כדליות,לאיזוואוליו"אתה"לאניהאנושית
אתמפרקגםהוא ,"קהילה"ששמה ,כביכול
בעקבותאולי-לגורמיההאנושיתהתודעה

אבל .זמנושלהאקספרימנטליתהפסיכולוגיה
להיצמדמשתדלתגםהזאתהפסיכולוגיה

אםאמנם,הפיזיולוגיה.שלמסוימיםלצדדים

לפחותמזכירויטגנשסיין ,מטעניאינוזיכרוני

מעמקים,פסיכולוגייתכמומשהואחדבמקום
התהליכיםתלותגרסהאמנםפרוידשלזואבל

פרוידאבלהפיזיולוגיים,באלההפסיכולוגיים

התהליכיםמהםלומריכולאינושעדייןהודה

ביןהדוקקשרכברקייםהיוםאך .הללו
הפסיכולוגיהלביןהמוחשלהפיזיולוגיה
פולשת<באחרונההניסויית.הקוגניטיבית

האמוציות>.לתחוםגםהזאתהפסיכולוגיה
ישות"האני"היההצעירויטגנשטייןבשביל

העולם.גבולאתהמכוננתרוחנית-נפשית



אדםשלהחיגופועלמבוססהאניבמציאות,
לונתנוכללשבדרךשם,לושישבשר-ודם

בחקירות<הנשאלתהשאלהלכן .הוריו
כאב,כמותחושותישלאבןאםפילוסופיות>

ברוראבסורדית:גםושמאמיותרתנראית

גםוביניהםבעלי-חיים,צמחים,שמיקרובים,

שנחקרבעולםבהםשישכלעלחייםאדם,בני
ובשל"חומרי",לווקוראיםהפיזיקהידיעל
לפיאףהוא>רק<ולאהואהאדםאמנםכך

זאתאיןאבלהזה,העולםמןחלק ,תחושתו

לאואףגס","חומראלאאיננהשרוחואומרת

ה~טריה,של<אפיפנומן">צדדימרכיבאיזה
ותודעהאנושיותו:שלמרכזימרכיבאלא

"התופעותיסודהנהדברשל<שבסופו
ולפיאחרים.חייםליצוריםגםישהרוחניות")

שבקיומו ,החומריהאיברהאבולוציה,מדע

למההיתרבין-התודעההתפתחותלריחת

"הקוגניטיבי"צדה<על"רוח"לולקרואשניתן
תנאיהוא-המוחיחד>:גםוה"אמוציונלי"

עדייןאיננוה"איך"אםגםזאתלקיומה:הכרחי
מסוימים,הוגיםשטועניםוכפי ,די-צרכומחוור

דעתילעניותכי<אףלעולםברוריהיהלא
דרושהלכךכי-מבוססתאיננהכזאתקביעה

ל"גבול"),מעבראל"ראייה"

היהודי-הפילוסוףמאת ,הספרשםעצם

עלויטגנשטייןקריפקה,שאולאמריקני
המרכזיתהבעיהעלרומזפרטית,ולשוןכללים

בסופו ,כאמורוהיא,-ההוגהאתהמעסיקה

היחידהאדםכיצדאפיסטמולוגית:דברשל
גופנית-חומרית,מערכתעל<המבוסס
תודעהבעלכ"אני"פנומנולוגיתשמתבטאת

ולכן ,משלווהתפתחותייחודיזיכרון ,משלו

יכולאחרת>אוזובמידהייחודיתלשוןבעלגם
יותרוהרבה ,יותררחבהבמערכתלהשתלב

החיהקטנהקבוצהאם-חברהכמורופפת,

"גלובלית"?ליחידהועדמדינה,אובבדידות,

אפילוניגודים,מתגלעיםהזאתוב"מסגרת"
"מלחמה",הנקראהדדירצחכדיעדחריפים

וגםמושלמת,תמידאיננהשמערכתנשכחבל
מאוימתכללבדרךאורגניזםשנקראתהמערכת

-מבפניםגםלפרקיםאלאהחוץמןרקלא
שכןכלולאאוטו-אימוניות,ממחלותלמשל

להיפך:אוליהרמונית,כדליותאיננוה"אני"
ונדמהמשוסעת,רוחנובסכיזופרניהרקלא

 ,בלבדשני""אנילאוגםאחד"אני"לנושאין
רציףמעברכדיתוךרבים,במספראניאלא

ביניהם.

צורךואין"כללים",עללדברקשהזהבמצב
אך-פרטית""לשוןעלהדיבוראתלייחד
תחוםשלהדיבורבאופןלהשתמשכדאיאולי

"שפההזההדיבוראופןאתאתולכנותהאמנות
אישית.חשיבהשלדפוסיםשמאאואישית"

משחק,בבחינתאינןחשיבה,וגם ,לשוןאבל

המשחקקדםשתיהןשבהתפתחותייתכןכיאם

ובלהקיום"."מלחמתשלברצינותהלשימוש
כמו"רציניים"במשחקיםשדווקאנשכח

שבתחוםבעודיציבים,הםהכלליםשחמט,
הדיבורשהרגליטועניםמדעניםהשפה

עלהמלומדהדקדוקאתקובעיםהממשיים
להיפך.דווקאולאוהקשוחים,כלליו
אצלהסקפטיציזםעלדיברנולאעודאבל

שלבספרועיוןלנויעזורוכאןויטגנשטיין.
מביאהואהכלליםבנושאקריפקה.שאול
אתעתהזוכראינניאריתמטית.דוגמה

קאבסעמנואל

בכךאיןאךמגיאם,שקריפקההמספרים,

 250סכומו 175+75החיבור-למשלחשיבות.
"ספקן"באהנהפלוס.או"ועוד",נקרא ]+[הו

"פלוס"לאבעיניהוא ] +[דווקא","לאוואומר
אחריבלב.ד 5היאוהתוצאה"קורס"אלא

שבו ,רציניניתוחקריפקהמוסיףהזההסיפור

טענתאת ,ויטגנשטייןבעקבותדוחה,הוא

עלמדברהואהזהבניתוחאבלה"סקפטיקן".
עלהמקובליםהאריתמטיקהכללישלפי ,כך

בשביל ,כמובן . 250אכןהיאהתוצאה ,כולנו
לשאולניתןאבלפלוס.הוא ] +[הסימןכולנו

המילהפירושמהשואל>איננו<וקריפקה
 ,כמובןהוא,התנאיהספקן?שלבפיו"קורס"
יצייןוש"קווס"משותף,יהיההספרותשפירוש

נוחאלגבראיבניסוחלנסחהשניתןפעולה,
לבצעהזומבחינהשניתןלשימוש,יחסית
 :""ד.ועו"אוב"פלוס"כמוקלותבאותה

נוסיףלאאםהפוכה:בדיוקהיאהמציאותאך
נגיעלאלמיניהםופעולותמספריםעוד

אובנומשטההסקפטיקן ,אכןחמש.לתוצאה

עללומראפשרכןעלשוטה.עצמושהוא
מדומה.הואכיהזה"הסקפטי"הפרדוקס

מיאפיסטמולוגי:פרדוקסבבירורקייםאבל
"לפניםשכתב:הבארוקיהגרמניהמשוררצדק?
"נסיךאונברא!"רוחשוםיחדורלאהטבע

הרף-"בכלשהשיב:גתההגרמנית"השירה

בפנים"?אנועין

צודקים?שניהםאולי
הטבע,בתוךשרויים ,אכןהאדם,בני ,אנחנו

מתווךוממששים,שומעיםרואים,שאנומהאך

הטייסבתאיושביםהיינוכאילו ,מוחנוידיעל
מהשלהדגמהורואים ,חיינוימיכלמטוסשל

איברינוהפעלתידיועל ,בחוץשמתרחש

המכשיריםכמו-מחולליםאנוומכשירינו
ניתןלכןלהשיג.מבקשיםשאנומה-במטוס
 ,בוופועליםהטבעבתוךשוהיםשאנולומר

מושךגםהזהה"דגם"אבלדגם.מתוך ,כביכול

תוךאובאמנות-שכזהבתוראותנודוחהאו

הממשי","העולםבתוךשהותנו

המערהעםהזאתהתמונהאתפעםהשוויתי

בתוךאבל •אפלטוןשלהמזינהבספר
כביכולשוהיםאנחנוהאפלטונית"המערה"

ורק ,יהאמיתהעולםשל-האורלמציאותמחוץ

לתוךהאמתמאורמשהוחודרצרסדקדרך

הנוהאמיתי"האפלטוני"העולםהמערה.אפלת
שאפלטוןמופשטים,עצםשמותשלמכלול
אבל"האמת",שהםמוחשייםלישיםהופנם

יפההיאהזאתהדקדוקיתהתעייה-טעייה

הכבודמקום ,כמובןמגיע,ולאפלטוןלהפליא,

האנושית.הרוחבתולדותתופסואכןשהואעל
בתאהעולםשלה"הדמיה"-שלנוהטייסואילו
היאומזיע>מתאמץיושב,הוא<בושלוהטייס

מאפשרתשהיאבלבדזולאשכן"ממשית",
זוהטייס,לגביאלאתוצאות,המשיגהפעולה

שלו"הממשי"העולםהידיעה,בה"אהמציאות
כדיתוך ,וייסוריושמחותיו ,וכיעורויופיועל

יהיה.אשריהיה-י""האמיתבעולםשהות

הדרביםגםגתה,שלבתשובתוהצדקחרףאכן:
הצדדיםאחדזהובצדק.נאמרותוקףשהוא

הכרה.בעלחיכלשלההכרהב"פרדוקס"
שורשיאתלחפשגםישההכרהב"פרדוקס"

השפותכללי-ל"כללים"מסביבהבעיות
בכלגםאלאבהםרקולא-המשחקיםוכללי

ואףהאנושית.הפעילותשלהאחריםהתחומים

הטבע,וחוקיהמשפטחוקי-החוקיםסביבאלו
והנוהגים.המנהגים

אךכלליות.אחד:משותףמכנהאלהלכל
בכלעובדהאחדבמקרההיאהזאתהכלליות

<זהאחרובמקרהטבע>,<חוקמקוםובכלזמן
מונופולמאחוריהעומד<שפעםדרישההמקורי>

ובמקרההקהל""דעתאחרבמקרהאלימות,של
משחקבכלובמשחקים:היחיד>.מצפון-שלישי
אתהמשתתפיםעצמםעלמקבליםומשחק
קץלושםלהםשאי-ציותכחוקיםהכללים

שכזה.בתור

ויכולתםרצונםלפיהכלליםנקבעיםבמשחק,

 ,לשחקולהוטיםאויםשמרכבואלהממציאיושל
הדובריםשלהנוהגים<אוהשפהכלליואלו
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-לכןשלהם.התקשורתצורכילפיאותה>,
טהרקטטוס>,<שלהצעירלוויטגנשטייןבניגוד
חוקישלהשתקפותהלשוןבמבנהשראה

אתאפוא,משקף,אינוהלשוןמבנההעולם:

התקשורתמבנהאתאלאהעולםמבנה

הירויפסוקירקמכילאינו<ובוודאיהאנושית
ציווייםפקודות,שאלות,קריאות,גםאלא

ההזדמנויותבכלאומריםשאנודברכלועוד:
התקשרויות,יכולותינואתמפעיליםאנובהן

ותוכנוהעולםדמותאתלשוותהיכולתוביניהן
מישוש,שמיעה,ראייה,-תודעתנובשלמות

את<התופסתהחשיבהראיתםוטעם,ריח

להשפיעהמאפשרתהתודעה",ב"עולםהכללי>
עםהתקשורתבדרך-הממשיהעולםעל

משותף,עולםליצורובכךאחריםשלהעולמות
"לשוןהמושגעצם ,כןעללחיות.אפשרבו

 .אבסורדיכמעטלינראהפרטית"

ותיאוריותתורות

לעומתכיוםהמדעתפיסתאתלברררצוניוכאן
שללפסבדו-מדעמתכווןואינני ,שבעברזו

כתביאתכיסודורואהשהיההביניים,ימי

ותומאסאריסטושלהפילוסופיותואתהקודש
החדש,הזמןשלהמדעהרמב"ם>:<אומאקווינו
החדישות,וההמצאותהתגליותכלאתשהביא

העליונותעםמתחיל ,תקופתנואתהמציינות
מדעילהוציא-הדדוקציהעלהאינדוקציהשל

המעשיתשחשיבותההטהורה,המתמטיקה

היאאפשרותהאשרבמדידה,היאהמרכזית

מסוימתשאסכולהעדהמדויק,המדעבסיס

כמוספציפית,אנרגיהלהגדירשישטוענת
אותה.שמודדיםהמכשירים,לפי ,למשלחום,

מאבותאחד ,בייקרןפרנסיםשלדעתולפי
פחותלעבורהוצרכוהאינדוקטיבית,השיטה
יסייםהחדשההשיטהשבעזרתעדשניםממאה

היום,המדעניםלדעתואילועבודתו.אתהמדע
אדםבנייהיועודכלתימשךהמדעהתפתחות
פתרונותוכתמיד ,שלנוהארץכדורעלמדענים
חדשות.בעיותיולידושיימצאו

שיטההיאלדדוקציה,בניגודהאינדוקציה,כי
רעיונותעםבדבדבהולכתהיאאםגם-פתוחה

העברתלמשל,כמו,אנלוגיות,עלמבוססים

פיזיקלייםלתחומיםהמיםמתחוםהגלמושג
אחרים.

נעהקו ,פרפרקולשלהעיקרוןמכאן

שלגביהןכאלורקהןמדעיותשתיאוריות

שנשמעמה ,להפריכןניתןבהןשיטותקיימות

עםזההאיננהה"פתיחות"אבלכפרדוקס.
שהתקבלה.תיאוריהכל"להפריך"האפשרות
 ,ניוטוןשלהגרוויטציהתורת-אדרבא
היחסות"ל"תורתבסתירההגיוניתשעומדת

יותרקלהוכמדומניישימה,היאאיינשטייןשל
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בתחומיםאיינשטייןשלהתיאוריהמןליישום

במערכתהעניינים,ברוב ,כמו"קטנים"

לרגלינרשהיוהבנייהשכלליליונדמההשמש.
המוניאתארגנוכאשרהעתיקהמצריםכוהני

יכוליםהיוהפירמידות,אתשבנוהעבדים
בתקופתהיום,גםמטרהלאותהלשמש

אפוא, ,צריךהמודרנית.המדעיתהטכנולוגיה

ויסגנשסייןלודוויג

עמדושלאהיפותזות,נפילתביןלהבדיל
מדעיותמהפכותוביןהמציאות,במבחן

זהותכמובלתי-צפוייםגילוייםבעקבות
אשרתהיהצירים,מערכתבכלהאורמהירות

הימצאותנו.מקוםלגביתנועתה,תהיה

הסיבתיותלבעייתלעבורזהבשלבכבררציתי

 propter "במקום-כךאחר- " post hס c "ה<
hoc " -שלבהקשראבליום>,של-זהבגלל

הממדיםאתלהזכירלפחותעליאיינשטיין
והעל-הגלקטייםאלהמולהחת-אטומיים

דטרמיניסטיתמחוקיותהמעברגלקטיים:
מכניקת-שלגרידאההסתברותיתלחוקיות

לבנותפיזיקאיםמבקשיםשביניהןהקוואנסים,

לוגית.סתירהכאןהואהניגודכי-גשר
עדרקמגיעהכמוניחובבשל<האינפורמציה

החומרשלאחרוניםכמרכיביםהעל"ל"מיתרי
 .>"לפא"שאיננו
-"להסביר"בידיואיןכיטועןימינובןהמדע
 ,ותיאורהסרבביןההדבלומה"מתאר".רקהוא

מיסודוכך"וה"בשלכך"ה"אחרמבחינתלמשל
הואטבע""חוקזוראותמנקודתיום?של

 :'בתמידבאא'"אחריהרק":פוסט"תמיד

וכךבכךסבירות:עלשמדבריםובמקרים

 ."'אאחריב'באהמקריםשלאחוזים

העתידאיךאיך:יודעיםאיננואבלתיאור.זה

הפועל?אלהכוחמןיצאהואואיךבהווהסמרן
חשוב.איננוזההיוםמעשיות,שלמטרותייתכן
רבה:חשיבותבעללהיותעשויזהמחראבל

לחסוךאפשרהשאלהפתרוןידיעלאם ,כלומר

שישלאלהבהשוואהוכסףמאמץדיכמשוער

טעויות.גםייתכנו-וכמובןהיום.להשקיע

<שאלתהזאתשהשאלהייתכןדבר:שלובסופו

תיפתרלאההווה>מןהעתידבנביעתה"איך"
המחלוקתאלקשרכאןקייםלדעתילעולם.

הרקליטוסשלוזוהאליאטיםשלהאסכולהבין
מרקם,עםיותרועוד ,הגלעםקדם.בימי

העולם,אתשפירשפילוסוף,היהרקשלא

בנפשו,ודימהלשנותושביקשאידיאולוג,אלא
אמרתוהפכה-הידיעהבה"אלמדעיסודשהניח

זורם,הכול , " panta rhei "הרקליטוסשל
חושב,"אניוקרטשלזוכמוממשלסיסמה

מדוברהפעםאבלקיים":שאנימכאן
עצמושדימהחברתי-פוליטיבאופטימיזם

שלהפסימיזםכמו-פרפרקול<לדעת .מדעי
הפוטשבניסיוןהשתתףכידועפרפרפרוי.ד

הפרלמנטלידקומוניסטיםקומץשלהמגוחך
אך-1918בהרפובליקההכרזתבשעתהווינאי

עלהמפורסםהספראתוכתבהתפכחכךאחר
 ,לדעתו ,שהיוואויביה,הפתוחההחכרה
ומרקם>-.הגל ,אפלטון

אמירההרקליטוסאתמחשידהכיוםבעינינו

כלאםהיא"המלחמה :שלואחרתמפורסמת
כלאםהיאהמלחמהכיוםבעינינוהדברים".

למנועכדיאליהלצאתצריךלפעמים ,אכןרע.
האחרונהשהאמתלינדמהאבל ,ביותרהרעאת

 ,היאאףמסוכנתגחבהדרנעשיתהזאת
המסוכסכיםהצדדיםשניוהתפכחות

הדרךהיאהיאריאלייםפתרונותובעקבותיה
אפוא, ,לומראפשר •ביותרהנכונה

מאבקעםיחדהאפשריבטובשההסתפקות

מאבקכלומר-האפשרככלבלתי-אלים
הדרךהואהוא-דמוקרטיתבמסגרתמתמיד

ביותר.הטובה

ולעולם ,"אחר"תדירשהוא ,לנהרגםאבל
בחשדנות.להתייחסיששהיה,כפינשאראינו

 ,שינויללאשניםאלפילפעמיםנשארותהגדות
בכלמשתניםבאפיקיםהזורמיםהמיםואלו
אחתבכפיפהדרהההשתנות-כלומר ,עיןהרף

ה"יש"עם-ההרקליטיהזרםהקבע,עם
זהעיקרון<וכנראההאליאטים.שלהמתמיד

צריךולפעמיםוהרצף>.החלקיקיםעלגםחל
עםיחדהרצוף,אוהקבוע,עללשמורגם

מהפכותגםסוףסוףוחידוש.שינויעלשקידה
השמשומערכתיום,בכלמתארעותאינןביקום
מכלאבל ,קוסמילנצח ,לעדתעמודלאאמנם
האדם.בני ,חיינו-אנולעומתלנצחמקום

ואףמובנותנראותאמנםהללוה"אמיתות"

כדאימסוימיםבהקשריםאךטריוויאליות,
לזוכרן.
הרציפותבעייתאתלחברכדאיושמא

לדמותנובלי-"האני"שלזועםוההתחלקות
שלה"מונאדות"כמורוחנייםלאטומים
 •לייבניץ?



כשדה·מערכהאדם
בן-עזראחור

מיכאלסמיעדבן-יהודהמחמדה

יוניםמיכאלסמישלספרובעקבות
עודבעםלעם,ספרייה,הוצאתכטרפלגר
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הארצישראלי"הז'אנרבמאמרו ,ונרב
נגדיצא , 1911משנת ,ו"ואביזריה

היהודיהעמים,משניפרטיםביןאהבהסיפורי

כזהמקרהלהתרחששיכולאמרהואוהערבי.

בונו •הכללעלמלמדאינוהואאךושם,פה
שכתבמוסה,חוואג'ה ,סמילנסקימשהעללגלג
לערבייה.יהודיביןאהבהעלכ'לטיפה',סיפור
העבריתהספרותמןגםרואיםשאנוכפי ,אבל

אפשרות-יותרמאוחרותבתקופותשנכתבה

מאשריותרהרבההדמיוןאתהציתהזו

מחקרפיעלנבדקה,אםשספקשכיחותה,

מקריםכמובןהיוסטטיסטי.אוסוציולוגי
ואםמרגה,הנושאתערובת.נישואישלבודדים

בני-שרובהקבוצה,חברה,נוצרתחיתה

לבני-אופייניתתרבותלהםוחיתהתערובת,

-סוציולוגיתתופעהזוחיתהאםתערובת,
וישערבים,ולאיהודיםלאשהםאנשיםשל
וטוששיונתןכפימשלהם,עבריתתרבותלהם

אומריםהיינואז ,כאןלראותרצהבעצם

ואולםחברתית.תופעהמייצגתשהספרות
נוצרה.לאכזוקבוצה

בודדים,במקריםמדובר-הספרותיבעיצובגם

איןטרגיים.לרובהםהסיומים-שנראהוכפי
עצמולהגדירחייבהאדםשלישית.מציאות

בגיבורבוחרהסופרוכאשר •לכאןאולכאן
מוסלמי-אוערבי-יהודימשותף,מוצאבעל
להראותכדיזאתבוחרשהואדומה-יהודי
סיפוריםלרובהםאלההתוחלת.חוסראת

פסימיים.

כ'לטיפה'הרומנטיים,בסיפוריםגםלדייק,אם

מישהונולדלאנסן","פריאין ,לסמילנסקי
בהםאפילוהעמים,משניפרסיםביןהאהבהמן

יששבהםהסיפוריםואילואפשרית.אינההיא

חסר- ,סרגיסופםתמיד-משותףממוצאגיבור

תקווה.

<יהושעבנימיןו'של ) 1907 (ערבבמשא
בשאלהומתנגדובונושלרעו ,רדלר-פלדמן

לפיואשרלחזוןאידיאייסודהונחהערבית>

לאאבל ,אחדמשותףעםיקוםהעמיםמשני

עצםעלרקדובר ,פרסיגיבורשםתואר
האפשרות.

בשםסיפוריםקובץהוציאהרבלוביץיפהפרופ'
וגאלההראשונה,העלייהבנותנשיםסיפורי

יהודה,בןחמדהשלסיפוריםוכמהכמהבו

מחייהיהודה,בןאליעזרשלהשנייהאשתו
לכימיה,סטודנטיתחיתהחמדההעברית.השפה

שעודדהבעלה,שלהמפורשתבקשתוולפי

שתהיהצריךכי-סיפוריםלכתובלהתחיל
שצריכותהןנשיםובייחודעברית,ספרות

תיארלא<הואבארץהגדללדורספרותלכתוב
-ותצליח>משאלתותתמלאכמהעדלעצמו
עדאיןהצערלמרבהסיפורים.לכתיבתפנתה
יהודה,בןחמדהמשלנפרדסיפוריםקובץהיום
שאמנםיצירתה,מלואעללעמודשנוכלכדי
ספרותית,מבחינהועמוקהחשובהחיתהלא

תקופתאתכמאפיינתמאודמעניינתאבל
 .ישראלבארץהעבריתהספרותשלהראשית

שחיתהלקובץבמבואהמדגישהברלוביץיפה
קוראירובישבו<שבהבגולהרבהסקרנות
ארץעללקרוא-תקופה>באותההעברית
וחיתה-הערביםעל ,ונופיוהמזרחעל ,ישראל

מעדותיהודיםדמויותעללקרואסקרנותגם
בירושלים,בייחוד ,בארץשישבוהמזרח,

שלתיאורכלשכונות-שכונות.בנויהשחיתה
מבבל ,מתימןמטורקיה,באואםביןיהודים,

 ,פיקנטימשהובוהיה-בהמגדמארצותאו
במזרח<והיידיש>העבריתקוראיבעיני ,אקזוטי

אירופה.

בקובץשמופיעיםהמעניינים,הסיפוריםאחד

אשהעלבומסופר"קדיש".הואנשים,סיפורי

/ ... 
מיכאלמסי

בסר.פלגרידגים

הרעשמזלה ,מזלבוליסהבירושלים,מזרחית

מתארתיהודהבןחמדהבנות.רקללדתלהרגם
להבצרעשירה.גםו ,מאודכנאההאשהאת

אל-עבדבשםערבימכשףאלבוליסההולכת
מסוים,טיפוללהמעניקוהוא ,רחמן

 .בןויולדתלהריוןנכנסתהיאשבעקבותיו
בנוסחמאופקת,מאודבצורהכתובהסיפור

ביןבפגישהבעברית.תקופה,באותההמותר

-חזהמעלמקלףהואאל-רחמןלעבדבוליסה
שחושףלבושבסגנוןנדיב,מעטמחשוףבושיש

התכשיטיםאתהפנינים,את-החזהמקצת

שפעלמסתבראבלפעולתו.כשכרשלה,
לאכךעלכיאם ,משהועודהזדמנותבאותה

ממנושכתוצאה ,בסיפורמפורשדברנאמר

בן.לבוליסהנולד

הואבהתברגואבלבנה,אתמעריצהבוליסה
נראהאינוהואמפוקפקות.תכונותחושף

הוא ,דעתועלעומדכשהואמהרה,עד .כיהודי
 ,אמואתונוטש ,לפריזמהגר ,הארץאתעוזב
מכספה.ולקחאותהשניצללאחר
מצבעלשמועותשמתאר ,בסיפורקטעהנה
בתוךו ,בפריזהוללכבחור ,הבןאצליםיינהעב
על ,מקורועלשמועותגםשישנןמתבררכך

במקצת:כמפוקפקשמתברר ,לידתומוצא
והמחותנים,הקרובים,בני-המשפחההחלו"ואז

כלעליוויספרובעיניה,ריחואתלהבאיש
ועזב ,אמונתואתאיבדכירעים:דבריםמיני

חופהבלינוצרייהאשהלוונשא ,אלוהיואת

ולהיותדתואתלהמיראמראף ,וקידושין
בפריז,שהיוכשרים,עדיםשניוהביאומוסלמי.

בן ,אנוכי'מוסלמישאמר:מפיווששמעו

מוסלמי.'"
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מבוקשהוכלנחלית,בוליסהחולפים,הימים
אלהולכתהיאבנה.אתאחתפעםעודלדאות

שלאלאחדאל-רחמן'עבדהערבי'המכשף
בפניוומתחננתשנה,מעשריםיותרהתראו

ממנהלוקחהואבנה.אתאליהלהחזירשיפעל

ומעבידאליוכותבוכנראההבן'כתובתאת
פעםולדאותלבואלבןשגודםמסוים,מסדלו

מותה.לפניאמו'אתאחרונה
שהואדומה .ביותרבוחשוייןמעבהסיפור

דבוד'דיבאופן ,בושמרומזהראשוןהסיפור

חצי-והואבן'נולדוערבייהודייהשלשמזיווג
לפניוהחייםכבלכמווכמעטוחצי-ערבי.יהודי
בן-התערובת-גאדי><ורמאןאז'אדאמילשל

שדקנאמדאזכבדכאילו •בפריזמקלסמוצא
עודומוסלמים,יהודיםוערבים,יהודיםבפריז'

שבהבתקופה<לפחותיחדאיכשהומסתדרים

בשיגעוןכןלאאךלפניו>,החייםכלנכתב
מקוםלואיןכי •התיכוןהמזרחשלובטירוף

וכך'ואל-רחמן.בוליסהשללבנםבירושלים,
ולאחדלפריז'בורחהוא ,כיהודישגדללמרות
נעלםהואמותה,סדםאמואתלדאותששב
שוב.

גםבאאלאומעניין'פיקנטידקלאהסיפור
-כשדה-מערכההואהאדםשכאשדלהראות

משדה-המערכה,נמלטשדה-המעדנהכלאזי
 .ישראלבארץמקוםלאדםלוואין

והולכותמתפרסמותבעוד ' 1951בשנת
שעיקרןהפלמ"ח,דודסופדישליצירותיהם

שיףמידרהסופדיוצא ,השחרורמלחמתחוויות

צהמרא.שמעוןמוזרשםבעלמוזר'בדומן
צהמדא?שמעוןמיהו

 '-1920בצהמדאנולדבדומןהמסופרלפי

תרבותבעליהודי'סוחרהיהאביובדמשק.
ביידות.ילידתמארונית,אשהואמולוונטינית,

גודלוהואשמעון'אתילדהכאשדמתההאם
 •אביומצדאחותומשפחתבביתאביב,בתל

המנוסבתקופתעליועבדהצהמדאשלילדותו
להיותורצהעבריתבגימנסיהלמדהוא .הבריטי

גםבילהוכךאמידה,חיתהמשפחתו •צייד
עלשמדוגםאביב,לתלוחזרובלונדון'בפריז
דודועםבעיקראמו'משפחתעםקשרים

בממשלתגבוהפקידשהיהערבי-נוצרי,ג'ודג',

בירושלים.המנדט,

ושמעוןפתוחים,היוהארץגבולותההןבשנים
 •הירדןובעבדבדמשקבביירות,לבקרנהג

בשםיהודייהבחודהעםפרשת-אהבהלוחיתה
יהודי,-ג'ומג'וםחבר-בנפש,לוהיהפרפר.

הולדתומושבתהיאלציון'ראשוןהמושבהבן
שיף.מיודשל

צהמדאשמעוןהשחרור'מלחמתפרצהכאשד
שידותהש"י'בידיבעינוייםונחקרנעצר

עלממונהשהיההגוףההגנה,שלהידיעות

24 
 302גליון

מדוע.לנחשקשהולאבו'חשדוהפנים.ביטחון
 ,הישראלילצבאהתגייסיותרמאוחדבשלב
 ,משירותושוחררהמלחמהלאחד .בדויבשם
השתתףולא ,כאפסנאישידתהואאגב,

שאיןלהכרההגיעשנה-שנתייםבתוךבקרבות.

הצעידה,המדינהאתעזב ,בישראלמקוםלו

הקדיםפברוארמלילותבאחדהחדשה,

לביירות.ועקר , 1950שנתשלוהגשומים
שבההחברתית,הרעיונית,ההוויהחיתהמה

הסיפור?התרחש

חברוג'ומג'ום,באמצעותמתארהשיףמידר

דעותבעלהואג'ומג'וםשמעון.שלהעברי
איזוחברה,איזוליצורמבקשהוא"כנעניות".

 ,דו-לאומישהוא ,שמעוןשגםלאומית,מהות

יהודהבןחמדה

בה.לחיותיוכל ,וחצי-ערביחצי-יהודי

היישותכלומרהמשותף,השמיהמוצא
גלגולהיאהעברית-ערבית,הזו,המשותפת

ו'שלערבבמשאפגשנושכבררעיוןשל
ההשקפהלפייתקיים,שהגלגולוכדיבנימין.

לדחותצריך ,בספרלמדיהברורהה"כנענית",
 ,הציוניהפולחןאתוהןהיהודיהפולחןאתהן

יהודילאחדש, ,אחדעבריעםבארץוליצור
רעיוןמעלהבן-התערובת, ,.שמעוןציוניולא
הואעברית.בגימנסיהלומדהואכאשרזה

אפריםבנישלהישראליהפולחןאתמעריץ
אותומאשימיםמוריואךהמקרא;בתקופת

נאציות.בדעותמחזיקשהוא

המושבה,בןג'ומג'ום,חברוגם ,שמעוןרקלא
המדינה,שלראשונותשניםבאותןעצמוחש

זריםבאוכיבמולדתאני"נובריבבחינת

לי".וזרוס
שגלימשוםבאהג'ומג'וםשלהניכרהדגשת

החמישיםשנותשלההמונית,החדשה,העלייה

בנימיןשלהפרדסבנובלהגםשנראה<כפי
הערביםהארץ.פניאתבבת-אחתשינותמוז>

באוחדשים,יהודים,אחרים,ואנשיםאינם;

נראההמהפךכלעברית.דובריםאינםורובם

הוותיקה,המושבהבןג'ומג'ום,בעינימיותר

חצי ,אחדעבריעםבארץלראותרוצהשהיה
 ,אחרמיעוטיםבןאוערביוחצילשעבריהודי

לשעבר.
איכריםשביביןעסיסיתשיחהמתארשיףמידר

שלמושבתו ,לציוןראשוןכנראהבמושבה,

בעקבותבארץשחלהמהפךעלג'ומג'ום,
השחרור:מלחמת

שחיתהאמינה,אתאתהזוכר ,חביבי"אח,

מחמוד?ואתכזה?כשהייתיבשוקתאותירוחצת

לימביאואתהבניהם?ואיהבחיים?הנשארו
לבי!"אתלשמחבשבילאלהכיני-אדם

וחסל.-הלכומיילל?אתה"מההשני:אומר

כלום.למצואאפשראי .תחזירלא-הביזהואת
צריךהם.מסריחיםרקכיני-אדם.אינם-ואלה

עבריתולדברלגנוב,ולא ,לעבודאותםללמד
אחרים."בני-אדםכמוויהיו

לעשותיכלוהלאזאת"אתהראשון:אומר
המלחמה!"כלאתצריכיםהיוולאלפלאחים,

מעיןעלנסמכתהיאחריפה.פרודיהכמובןזוהי
 ,הארץאתיעזבולאשהפלאחים-איכריחלום
החדש;העבריהעםבניויהיועברית,ידברו

לשםכי ,לכאןיגיעולאהחדשיםושהעולים

שפתם?אתולעברתאותםלשנותבכללמה
 ,הכנעניהחלוםעלפרודיהבעצםהואזהוכל

מסתייםהרומןלכןאפשרי.בלתישהואהמראה

בעיהאיזואינושמעוןכי •אפשריבבלתי
הפלמ"ח,דורשביצירותהערביכמומוסרית,

אדם-הואשמעוןיזהר:של"השבוי"דוגמת

העמים,שנישלהקיום-יחדיוהוא ,לעצמו
המדינה,הקמתלאחראפשריבלתישנעשה

במלחמההמנצחיהיהאשר"יהיהאומר:והוא

יריבים".מחנותלשניהלקוני-
ספרו:בסיוםשואל ,המספרשיף,מידרואילו

לשמעונים,מקוםבושאיןאנשים,קיבוץ"אותו
תקוותו?"מה

עברילעםזעקההואהרומןאםלדעתקשה
אוטופית,עמדהעלפרודיהאוליאוחדש,

משותף,מוצאבעליבאנשיםשרואה
העמים,שנימביןמשותףעםובהיווצרות

אבלריאלית.אפשרותהכנענים,שלכחלומם
סדםיהודהבןחמדהוזאת-מדגישבהחלטהוא

שיצירות-בנימיןו'לאוגםלראות,יכלה
חציווגיבורןכשדה-מערכה,באדםהעוסקות

לרוב,הן-ערביממוצאוחציויהודיממוצא

שלעטםמפרידוגמאות,בידינושישכמהעד

כימובהקת;כנעניתנטייהלהםשישיוצרים,

הכנעניתהאידיאולוגיהמןהרעיון'מןחלקזה
משותף.חדש,אחדעםכאןלהיווצרשעתיד-

הקצרהרומןהבאה.ליצירהאותנומביאוזה
 , 1972בשנתהופיעתמוז,בנימיןשלהפרדס,

צהמראשמעוןשהתפרסםלאחרשנהכעשרים



שיף.מידושל

אחים,שניעלומספרמשל'מעיןהואהפרדס
עובדיה·והצעיר,דניאל,שמוהבכור

מרוסיה.יהודילאישנולדושניחםעבדאללה.
בקונסטנטינופול'יהודילאותונולדעובדיה
שלא-בנישואיםמזיווגבה,שההשהלהבשעה

ברוסיה.נולדדניאלואילומוסלמית.אשהעם
וזמן·עובדיה·עבדאללה,ראשוןהאחים,שני

לארץהמאהבראשיתמגיעיםדניאל,אחריומה
ליביששייךבפרדס, ;נפ:~~שםעודביהישראל.
הואאפנדי.מוחמדאומחמס,בשםטורקי

עלייהלארץעולהדניאלכפועל.שםמתקבל
הארץ'עלחולםהפרדס,עלחולםציונית,
שמהשלימיםיפה,נערהדמותעלגםחולם
אפנדימהמטמגדלאותהואשרלונה,יהיה

בהימצאועודדמותהאתחולםדניאלבפרדסו:
 .ליפובדרכוייה,נארג
אלגורי'מאוד-מאודשהסיפורמידמרמזזהכל
שמופיעיםמעשהוכלדמותכלוכךסמלי'או
אותהיראהבטרםעודללונהדניאלאהבתבו:

החלוםלארץ'האהבהבעצםזו .לראשונה
במבחןעמדבטרםהתממש,בטרםהציוני

המציאות.

ורוכשבידו'הכסףצרורארצה,מגיעדניאל
שעתומת,ביימהמט .הטורקימןהפרדסאת

ניתנתוהיאבארץ'האנגליםמהרהעדעוברת,
המנדט.שלטוןתחת

מתפתחתדניאל,שלבבעלותוהנמצאובפרדס,
הפרדסאתקונהדניאלמוזרה.בהחלטעלילה

מתאהבהוא'אלארפידותיוהדריובשלרקלא
הפרדסאתלראותלראשונהבבואובלונה,

יודעיםאנואיןלונה?מיהי .למכירההמוצע
עלערבייה.אויהודייהנערההיאלונהאם

נכבדיםאנשיםשל"בתםבספר:נאמרמוצאה
ישראלבארץשחיוהראשוניםמראשוניהיא.
שודדים,אותםושחטודורות,וכמהכמהלפני

הביאומחמט·אפנדינותרה.לבדהלונהורק
ילדה".בעודהביתואלאותה
ש'הסתערבה',יהודייההיאאםיודעיםאיננו

אתהארץ'אתמייצגתלונהערבייה.או
עונה.מדיהמתחדשפוריותהכוחאתנצחיותה,

ונעניתהסיפור'במהלךמזדקנתאינההיא
אתלפתוחהדרךאתשיודעלמירקבגופה

ולהפרותה.לבה,

זאתלאשה,אותהנושאבה,המאוהבדניאל'
הואאבלהפרדס,שלהקנייהמעסקתכחלק
לא •עמהמשמעותיקשרליצורמצליחאינו
לצייןבחשו •נפשיקשרולאארוטי'קשר

ניתנתאינההיאחירשת-אילמת.היאשלרנה

מרוחקתאדישה,היאכביכול'לתקשורת,
בפרדס,שגרהערבי'האחורקומסתורית,

רקואוליחזק,ארוטיקשרעמהליצורמצליח
מתרוננת.אומדברת,היאאיתר

בשמו'מוזכרשאינובן'נחללונולדלימים
הואאםיודעיםאיננווגםפרטי'שםלואין
עודביה·עדבאללהשלאוולונה,דניאלשלבנם

שלמאפייניםאותותניכריםהזהבבןולונה.
אךכשדה·מערכה,אדםשלמשותף,המוצא

בלב.דאחדלכיווןמכריעהואמהרהעד
ניכריםבילדותוהמספר'תיאורלפיאמנם,
למשחקיביחסיו •כביכולערביות,סימניבילד

מהרהעדאבלאחרים:ולנושאיםלטבע,ילדות,
סדרולפיהיהודי'לצדכולומכווןגדלהוא

צעירחייללהיותמצליחאפילוהואהזמנים,

עובדיה·שהדוד'בעוד ' 1948במלחמת
עבריכינויכנופיות","אישנעשהעבדאללה,

באותההארץערביישלהלא-סדירבצבאלחייל

ליפו'הסמוךבפרדס,נשארהואתקופה.
נוספים,ערביםללוחמיםבסיסעתהוהמשמש
העבריהצבאחייליההגנה,אנשיעםשנאבקים

 •ארץכברתאותהעלהחדש'
המשךמעיןגםבעקיפיןהוא'הפרדס'סיפור

שחייה''תחרותתמוז'שלידועמאודלסיפור
עמדהביטאעצמוהמספרשבו ,) 1951 (

ערבביןתחרותתוארהתחילה.יהודית.מוסרית

וידע,בקיאותשלתחרותערבי'לנעריהודי
במלחמתולימים,בשחייה,גופני'כוחושל

אתגיסהודהישראליםשהחייליםלאחר ' 1948

היהודיהמספרחשהשבוי'אתהערבי'הבחור

מבחינההמערכה,אתכאןהפסדנושכולנו
מוסרית.

אתשונה.עמדהתמוזנקטבהפרדסואילו
האחלדניאל'רקמשייךהואהמוסרייםהלבטים
יוצאדניאלאתנפגושהסיפורובסיוםהיהודי.

שבאותהמשוםחייוטעםאתומאבדמדעתו

שלבנההמשותף,הבןשביןבמפגשמלחמה,

הורגבפרדס,הערבי'האבאוהדודלבין 'לונה
לאחראויב.מולכאויב •אביואודודואתהבן
ב"צלחת"מתדניאלאתמוצאיםרבלאזמן

העציםאחדבצלהשקאה>,לשם<ערוגההעפר
רעיונותמתמלאהואכןלפניועוד •בפרדסו
עציאתלכרותלמשל'שצריך' •משונים
הבעיות,אתהמציאות,אתלראותכדיהפרדס,
 .יותרברורהבצורה
לא·מאודבצורהוהולךגדלזההבן'ואילו

בניגודה"מוסרי",היהודישדמות<כפייהודית

לתמוזנראתהלישראלי'החדש'לעברי
משתתףהואהסיפור>.אתכתבשבהבתקופה

עוברהחמישים,שנותשלהתגמולבפעולות

ומביאערביםמחבליםאוזניקוטףהגבול'את
שלמיןכאיזהגדלהבחור •לאמוכמתנהאותן

אדםמובנויהודילהיות<אםחדשלא-יהודי
במובן •לא-ערבישלוגםאכזר>,ולאמוסרי

האכזרית,התדמיתאתתואם<אינותרבותי

כצאצאגדלהואהערבי>.שלהפרימיטיבית,
ס'מעצורימכלמשוחררחדש,עברילגזע

התכונותכלאתלעצמואימץכידומהמוסריים.
שלהשלילייםהסטריאוטיפיםכלאתהרעות,

 •אותומאפייניםואלההעמים,שני
מושלמת,תהיההמשעשעתשהאלגוריהוכדי
ממשיךצעירה,הנשארתהנצחית,לונהעםאזי

הנפתחתאמו'עםחיהואהשושלת.אתהבן
אותה.מפרהואףעודביה·עבדאללה,כאלאליו
סיכוינוצר •מבנהלהריוןנכנסתשלרנהלאחר
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.יימשךהבריאהמשותף,החדש,הגזעשקיום

להבא.גם
מקוםתחושתגשיםפראנוהפרדסשלבסופו

שבמעוןשנפרשהלזוהדומההארץגביל
אכןהפרדסשנתיים-שלושבתוךצהמרא.

אנשיםחדש.שיכוןנבנהמקומוועלנעקר'
עתיקים,מימיםקורותיואתידעושלאחדשים,

ביניהםשנערךוהמאבקהאחים,שניפרשתואת

עלעתההגריםהם •יהודיםחדשים,עולים •

ההתרחשותלכלזריםוהםהפרדס,מקום
 •ביצירתותמוזתיארשאותההמפליאה,

אובנושא,מהסיפורלהסיקשניתןהלקחמה
כאשרשדה·מערכה,הואהאדםשבובחתך'

העמים?לשנימשותףמוצאו
עליודעיםאנוואיןבאילמותה,נשארתלונה
הווייתה,חוקיותפיעלנוטה.היאצדאיזה

ליצורשיודעלמיניתנת'היאבספרהמתוארת
עמוק.קשרעמה

ערבי-למחצה,שהואשייתכןלונה,שלבנה
וחיכיהודי'עצמומגדיר •יותרגםואולי

 .ישראליעברי'כיהודי'
חייםיהודיםויותריותרהשנים,במרוצתאמנם,

מופרע·בןלאותובדומהבישראלומתנהגים
לונה.שלבנהמוסריים,מעצוריםוחסרבמקצת

אתזויהודית""לאחייםבדרךרואיםהם
ולאומנית,כוחניתיהדותיהדותם,הגשמת

"כנעני",חדש,עםהולדת.ולאדתיתגםלרוב

שלכחלומםורענן'צעירעבריגזעצמיחתלא
עמםנמנהתמוזשבנימיןלדעה,ושותפיווטוש

בשעתו.
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שבוהסוגמןסיפורשאיןלהדגישכדיכמו

-לערביםיהודיםביןשדה-מערכההואהאדם
לוטהמוצאושזהותאומשותףשמוצאומשום

מסתייםהואאלאבחיובשמסתיים-בערפל
מאותהסיפורבאתוחלת,ובחוסרבקרע

חוזרוהואהערבי'הצדמןאך"משפחה",

השםניתןלעבריתחדש<בתרגוםלחיפה
ע'סאןהפלסטינאיהסופרשללחיפה>השיבה
בביירותונהרגבאש"ף,תפקיד'שמילאכנפאני
 .בחייוהתנקשוישראליםביטחוןשאנשילאחר

בשנתבמקורוהופיעהנובלה,אוהסיפור'

עתבכתבבשעתונדפסממנווחלק ' 1970
הפעם,דומה,התרחשותמתארכנפאניעברי.

ערביהואגיבורוהערבי.הצדמןכאמור,

ששת'אחרי 1967יונימלחמתשאחרימהגדה,
שנהכעשריםלפניבחיפה.לביקורבאהימים,

בהוהשאירמעירו'שמו'סעידהגיבור'ברח

בגורלעלהמהיודעאינוהוא .תינוקואת

 • 1948מלחמתמאזהתינוק

שמתגוררתומוצאלשעבר'ביתואלמגיעסעיד
גידלהשהיאמתבררשואה.פליטתאלמנה,בו

חינכהוהיאדוב,שמוכעתחאלדון.בנו'את
אתלולהחזירדורשסעיד .גמורכיהודיאותו
האשה:אומרתואזמתווכחים,השנייםבנו.

הבן?"יגידמה"נראה

חיילהואהצבא.מןלביתושעהאותהחוזרהבן
 .גמוריהודיעצמוהרואהעשרים,כבןישראלי'

של"בקולההערבי'המספרלדעתמדבר'הוא
אללחזוררוצהואינוהציונית",התעמולה

 .האמיתיהערבי'אביו
ואומרבגדהשבנהביתואלמחיפהחוזרסעיד

הצעיראחיוחאלד'יגדלכאשרדבר'"אין-
 'הפידאיוןכוחותאלהואיצטרףחלזון'של

יימשך".והמאבק

לוקחערבימספרכאשרשגםאפואנראה
מערכה,כשדהשהואגיבורלסיפורוכנושא

יהודיותו'אוישראליותו'ביןלהחליטשצריך
מידה:באותהפסימיתמסקנתוביותו'ערלבין

שבעייתומבליאחד'לצדרקמכריעהגיבור
ב~זרהאפילובאמצעותותיפתרהעמיםשני

אחת.זעירה

מיכאלסמיממשיךבטרפלגריוניםברומן
שעומדתהסיטואציהאתוביודעיןבמכוון

והסיפורכנפאני'ע'סאןשלזונובלהבמרכז
שייר'למיתנכ"י:מיתי'מימומעיןכברמקבל

ביןלהבחיןשנועדשלמהבמשפטכמוהילד?'
המזויפת.לאםהאמיתיתהאם

אפשטיין'זאבהואמיכאלשלהרומןגיבור
הנשכחהיהודי-ערבי'אוהערבי-יהודיהנער

בריחתבעתתנאים,ובאותםמקוםבאותו

אםאותוומגדלת ' 1948בשנתמחיפההערבים
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משרתהואריבה:ניצולת-שואה,יהודייה

שנודעלאחרגםגמוריהודיעצמוורואהבצה"ל

האבעםהעימותלאחרגםומוצאו'סודלו
כימקווהואשרבוגדבושרואההפלשתינאי'

ויכפרבישראללמלחמהיתגייסהצעיראחיו
דביוקיהודי'לחיילשהפךהבכורהאחבגידתעל
כנפאני.אצלכמו

קלה,אינהמיכאלסמיעצמועלשלקחהמשימה
שרוקםריאליסטיסופרשהואמשוםוזאת

לברוחיכולואינווהגיונית,סבירהעלילה
לטשטשכדיוסמליותערפולשללמחוזות

ישריאליסטי-כפשוטוברומןאשרהתרחשויות
משכנעת.בצורהאותןלעצבקושילעתים

-המצוינתהסיפוריכולתמבחינתלאקושי'
ההסתברותמבחינתאלאמיכאלסמישלתמיד
המסובכיםהיחסיםיתגלגלואחרתולאשכך

אחיוהפלשתינאית,אמולביןאפשטייןזאבבין

ואחותו.

אתבטרפלגריוניםמזכירמסוימתמבחינה
שלאברורהקריאהזמןכל .בוואדיחצוצרה

העמיםשניביןיחסיםשללסיפורכיייתכן

עםמסתדרלאפשוטזהאנו"."חפייהיה
שלאכפימתרחש,הואשבתוכההמציאות

כמעטשררהשםבוואדי'חבצוצרהגםהסתדר

בעלהאלכסלביןההרהה~ןאביןאידיליה
נהרגשהואעדמרוסיה,החדשהעולההיהודי'
 ' 1982בשנתלבנוןבמלחמתהמילואיםבשירות

איןלדעתהכיהוולד'אתשומרתאינהוהיא
בישראל.עתידלו

נוצרתבטרפלגריוניםסיוםלקראתגםואכן'
במהלכיםכמו-קצבאיזהעולההרגשה,
כלימסלקלבןכלישחמט:משחקשלאחרונים

מתרוקן'הלוחלבן'כלימסלקשחורכלישחור'
-וכריםזאב-בדירהאחים,שניהמלכים:גם

אחיוזאבאתלהצילכריםשלבניסיונונהרגים

שתירקונותרותינאי'פלשתהמוןבידימסקילה
וסבאזאב,שלאמונבילהשחורות,מלכות

אחר'שחמטלוחעלכמשחקותוהןאחותו'
שלמותועםהפסידוושתיהןבקפריסין'זר'
משהומאהב,מעיןגםאלאואחבןרקלאזאב

מודחקותתשוקותעםבמעשה,לאברמז,שגובל
עריות.גילוישל

גםופלשתיןישראלביןהמערכהשדההואזאב
מבחינתכי<אףהאחרונההאינתיפאדהבלב

שנהבעשריםכברלהיותצריךהיההואהגילים
הוא,המר.לסופושמביאהזו-יותר>מבוגר

להתעלםהזמןכלמשתדלאותו'שבראכסופר
מציאותוליצורהטרגיתהמציאותמהשפעות

טריטוריהשיתוף,זאתבכלבהשישאחרת,

ששםבקפריסין'המשותףכמיזםיותר'נורמלית
לחיותכערבים,יהודיםהמשפחה,בנייוכלו

עקירהעקירה,יהיההמחיראבל .יחדיוולעבוד
קרובהאחרת,לארץמחיפהוגםמרמאללה

משותף.טרנספרכמעטאחרת.אבלאמנם,

אפשרישברומןהקפריסאי""הפתרוןהאם

אז'אר'אמילשללפניוהחייםכבל ?במציאות
ורזהביןמופלאהסימביוזהלהיווצריכלה

הנערלביןניצולת-השואההקשישההיהודייה
בשניםאךמצפון-אפריקה:המוסלמימומו

אתומוסלמיםיהודיםעמםנושאיםהאחרונות

ישראל'ארץגבולותלמחוץגםההדדיתהשנאה
ההישארותשבי'ומצד .לישראלקשרללאגם
מתבררתבארץזאבשלמשפחתובניכלשל

נפגעהשלאבספרדמותאיןכמעטכפטאלית.
מכוחותאוהפלשתינימהטרורנפגעתאו

הפעולהשיתוףואפילוהישראליים,הביטחון

ישראליתרפואיתבעזרהשמתבטאהסמוי'
מרבי-המחבלים,אחדשלפוריותולכוחעקיפה

ממסוקהממוקדבחיסולומסתייםפרעון'טאבע
העמים,משניאלמנותרקנותרותצה"לי.
בידיחוסלזאב-בדירשלאביוגםשהרי

כנפאני.שללחיסולובדומהישראלים,

בלונדון'הראשוןהמשפחתיהמפגשאפילו
בכיכרהמשותףוהבילוינייטרלי'מקום
ועומדאידיליאירועהואשלכאורהגר'טופל
אפילו-השלוםסמלכידועשהןהיונים,בסימן

נכדהלסוהייל'כסיוטהןעצמןיוניםאותןבו'
פגועה.שנפשונבילה,של

בעלתעלילהבטרפלגריבוניםישאחדמצד
אךבשטף,ונקראתסקרנותמעוררתמתח,

משוםכפשוטו'בולקרואאפשראישנימצד
במסננתהזמןכלאותומעבירהעברישהקורא

והואייתכן?לאאוהייתכן-שלהביקורת
המשךברקימתהסופרעםפעילכמשתתף
מציאותבאותהחייםכולנושהריהעלילה,
 .בספרשמתוארתיומיומית

הפשטותסמלהיאזאבשלשדמותועודמה
כשדה-מערכההיותואתחיהואהטוב.במובן

כמעטמבקש,הואגדולות,דרמותללאאך

תהומות,בוואיןהקצוות,אתלאחדבנאיביות,
"כלמעיןהואוטירוף,קדומותדעותמעמקים,

הפרטיתבעייתואתיפתורשאםשמקווהאדם"

הסכסוךגםייפתרהעמים,משניקרוביועם

לפחותאולפלשתינאים,ישראלביןהגדול

שמבחינתלמרותממנו.להתעלםאפשריהיה

מבחינתהנה,ערבי'אחוזמאההואהמוצא

שוחריהודי-ישראליאחוזמאההואהזהות,

והעתידהפלשתינאים.משפחתולבניגםטוב
ברמאללהנבילה,שלבנכדיהתלויאולי-

כיאףהיהודית,בחיפהגםכמוהפלשתינית
דעתיזואלאבספרנאמרלאוזהמאוד'ייתכן

באלהאלהלהילחםימשיכוהםשגם-הפרטית
אהבהרוחשמדהים,פיוסביניהםיתרחשולא

כמוהנורא,המוותסףעלמשפחתיתונאמנות
 •לזאב.כריםבין



:ןן.

~ 
c:: 

• 
iב~~ים~ךב;ת

 ר~~בi~ךב;ת

:.אף~י:ב;א

9ry7 אף~ף ל~~ן.ן;~ף.:

ז:ו~ן~ל
 j;ל~מ.זכך~ה~ל
 ו~~~ ו~~~י

ינחם.
: •• • T 

• 
ד~ת~~לי ה~~
ךדףןים~לים~ל
י;ם~ל

י;םךע;ן

שפשען.ןיפשעיםוכל
: T • T : T •: -: • 

iב~~יםקלילףת~ע,ו;ן
עלייעמדף

--: T -

ל;לה~ם t ף~~~
מל.יל;תל f~ףר;ן q~ל

נ;ן 7 ~לנ;ונ~
ימיהםזלףת -: .. ". 
שהיף

:• T 

וסיף

היף.:פלאוהיף
: T : T 

קיהלצירה

• 
~יז:tין

יזtז:ו:,זר"ם

ם:י~~מר

~ n קי;

להםגם
-T :• 

א.r:ויגם

 י:~~

לידק
לי

 ·יי~?

• 
סז:tלם ת;א;ב~~

f רגעל
iב~ןתרגעהףא

ר;זtיםלא

מגףף~ך:פףס~ין~ה

מךםר~י;ן?~ין
י;ןעיםלא

מ~ת.~למ~ת~;כיפףת
ט w ~~~ף~ה;ל.ר~ה

 ה~~ף~נ;וךה;ל.ך
 .ק~ ryמןה.

לידוציפי
~1 ~ 

• 
 •ס~~ה~ל Qדךקךי~ם
~ןח~יאסtקיןה

סל;ןה.~ו
אמנףתהיאהשירה

-• T • ז:T 

• 
~יר vכד ry ה~~~ס

לא~ע;ןםס~~ן;ת~ךץ
השכחהאי

• -• : T 

ךקףןהףאס~ןת

 .[/ףר~ס~~~ים

~~וסק
א;ך~נ;ת~ד~י ~וח.י~ה ry~וח.י

ס~ל.~פ;ךליאף

• • 
~פ;ך  .ר; n ~;ר n יי:r.;מע.ץ

מ;נ;רף.ע.ץ

~ן~ךי.:ה ry ~~ס:פ"ל
:ה ry ~ל"~ס:פ

~ד~וף.

ס~ן~ה.~די~ף~ךריס

ס~לח.:ם~יןת
~וט;ן~לע;ןה

הדממה
-: T T 

י;ךה
T 

לנ~רחנגדיתפרמי
- ··-ז ·: •: : . .

ס~ליםד~י 7 ,~~:נ;רפר~י
~~אףת

סtק~סה~יס~ם האהבה.אי
0 T -:- T 

• 
ס~ו~רים~יןתדק

נ:י~~ים. wסר t ד~~

קראי;ן~ת י~~י~

~ירים.ף~תב

~יןה qס~ק;ך ת~~

לאמע;לםהחתףלצפוני
 T •• T •: •• :ד 0

• 
אמנףת.היאהשירה

-• 0 T :דT 

סלםלמר~ל;ת
: -: : .•" T ת;ן~~ס~ךץ. 

סק~~הס~ם~ת

 .ו~:~ת

 .ה~~~ס
הדממהצפ;ך

0 -: T T 

י;ןה

27 
 2005יוני



ויצראיוריאהבה,
מאואסמרקו

סופוקלסמאת"אנטיגונה"במחזה * 800-781השורותתרגוםבעקבות

 , 34<גיליוןבמקרהאלישהגיע'אנשים',בעיתון

ליבצועכלליםחמישהאופיראלונהמונה ,) 18עמ'
המחסורעלהתגברותתוך"בחדווה-אוראלימין

והרתיעהההקאהרפלקסהמחנק,תחושתברוק,
הזרע".מנוזל

מאודשכותביםעיתוניםאותםעםנמנה'אנשים'

להודותמעזמישהוהאםכשמש"."ברור"ברור",
ברור?לאשמשהו

אייטםמופיע , 2004באוגוסט-23מהב'הארץ'גם

להלן:כיוון'באותוחדשותי

אביב,בתלוגרה 22בתהיא .הילהלהקוראים

טוב,מביתיהודיחתןשמחפשתרווקה,מאוד,נאה

כפתורעלאחתלחיצהבמרחקהיא-והעיקר

כרזת ,היהודיהרווקאות,ןמשכנעתכך .העכרב

ההיכרויותלאתרלהיכנסהאלקטרוניתהפרסומת

הילהאבלחייך.אהבתאתולמצוא , JDateהיהודי

דוגמניתגול,ןקאדימאשראחרתלאהיאשבכרזה

מאו,דנאהאכןבהונגריה,גרה , 18בתהיא .פורנו

יהודיחתןמחפשתלאלחלוטיןוהיא a-חלהיש

מחפשתלאהיאשבגרביםעצמהעלמעידהגולד-
רוחניות.תכונות

במקרהוהמבט.הראייהשדהכיוון?אותוהואמה

עדומוחשי'מפורטכההואהתיאורהראשון'

במקרהאותו.יביןשלאקוראשישלהניחשקשה
השידוךיבןמשותףמכנהעלמציבעהעיתוןהשני'

אכן'הפורנוגרפיה.לביןהפוססמודרני
היאהאםאבלהמבט,אתמשחררתהפורנוגרפיה

מלמדת?

מתוךקטעלקרואננסהבעניין'הדיוןלצורך
דרךסימניכמהבעזרתסופוקלסשל"אנטיגונה"

הזאת.הקריאהלצורךבעבורנומצייןשלאקאן

 "הי.r.א"השללשדהנכנסתאנטיגונהבמחזה,
) Ate ( -מחל~טההיאכאשר-הנורא ,כלומר

ללאתישאראחיהשלגופתוכילהרשותשלא
מלחמתושבמהלךהעיר'לחומותמחוץקבורה
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נהרג.נגדה

זה,במקרהאי-הקבורהלחוקמתנגדתאנטיגונה
דודה,עלתיגרקוראתהיאכתובבלתיחוקובשם
הטעותזאתשלה.גויההטוכאן .רןקריאהמלך

מגןקריאוןשלבנוואילו • hamartiaה-הטרגית,
אליה.שלואהבתובשםאנטיגונהעל

שניכשלפנינומהמחזה,שורותבכמהכאןנדון
שלמהשלהתרגוםלעברית,המחזהשלתרגומים

 .) 2002 (שבתאיאהרןשלוהתרגום ) 1980 (דיקמן

שחלפוהשניםעשריםהאםלבדוק,יהיהמעניין
מדוברכאשרמדוברבמהיותרלהביןלנוגרמו

ב'ארוס'?

שהאדםלכךתרמהבנושאההתקדמותהאם
יותר?טובאהבה''לעשותיודעהמודרני

ארוס:עלהמקהלהדברילהלן'

 ,מנוצחבלתיארוס

רכוש,כלמחריבארוס

תבלהשימוריםליל

 ,רכהנערהבלחי

בים,משוטטאתה

בשדות,השוכניםובין

מפני,ךמתחמקלא

 ,בן-חלוףאדםאואלשום

 .משתגע ,שנתפסוזה

 ,ישריםמפתהאתה

ולכליה,לעוון

 ,כעתשסכסכתאתהזה

לבנו,האבבין

היצרהואוהמנצח

עיניממבטשנדלק
היפה,הכלה

בצ,דכשליטהיושבהוא

 ;הכביריםרבאשיתחוקי

אפרודיטההאלהכי

בכלכרצונהעושה

 .) 64 • 63עמ' ,שוקןהוצאת 1שבתאיאהרן<תרגם

לנו'שישהבעיהעלאורשופכותאלהשורות

משהוהאידוי.שלבמיקומוה'פוסט-מודרנים',
ישיריחסלמצואאפשראםגםקורה.משהוקרה,

משהוישבפתיחה,המצוטטבקטעכמולחושים
לזהמעברהפוסט-מודרנית;בתקופהשקרהנוסף
"הכולודבר'כללראותאפשררעלה,עודשאין

ישאבלבאושר","נוגעיםהיוםאנחנומותר".
ספרותישלאיבו.דהלךמשהוהפס,דגםכאן

 •כךכלאלינומדברתלאשכבר
תיאטרון'בהצגתצפייהביןהבדלקייםשהרי
שאנחנוגבולותללאוהצפייהבסרט,הצפייהלבין

לראותשמופתעהדתי'האישאליה.מוזמנים
מאחורילהסתתרמצליחאבלאותושמצלמים
מסךעלשחורכתםבכךויוצרמגבעתו'
לאאולידבר'רואיםלאשבהנקודההטלוויזיה,

עלמשהויודעהואבמעשהו;טועהכךכל
נולדהכול,לראותאפשרשאישברגעהעובדה,

החשק.שוב

היווניהמונח-'הימורם'כיהערהמוסיףהמתרגם

הוא"המנצחבשורות:כ"יצר"מתרגםהואאותו

-היפה"הכלהשלעיניהבמבטשנדלקהיצר;
לתרגםמדועלשאולאפשר'חשק:בעצםהוא
הזאת.המסוימתבשורהכ"יצר"דווקאזאת

שלמהשלבתרגומוהשוואהלצורךנעייןאם
'אהבה':במילהכאןבחרשהואניווכחדיקמן'

הוצ'בם"שמש-אהבהעפעפי-ארוסה:"ניצחו

 .) 1980ביאליק,מוסד

שםזה,במקרה"אהבה"תרגםשהמתרגםלמרות
מופיעה<שלגביו " enarges "הואשלההתואר
המתרגםבעצםשבתאי>;אהרןשלבתרגומוהערה
מיליםשתיב"שמש-אהבה",כאןלהשתמשבחר

זוהי •המחברהמקףבאמצעותלאחתההופכות
דו-עלמצביעהדיקמןשלהמטאפורהמטאפורה.
"נדלק""נדלק'.'לתוארשישבעבריתהמשמעות
במובןאועליה",נדלק"הואשלהסלנגבמשמעות

ביחד.המובניםשניאולעין","נראהשל
 .זובמטאפורההשתמששדיקמןלכךסיבהויש

 ) Liddleסקוטלידלשלהיווני-אנגליבמילון



) Scott הערךמוגדרenarges -כvisible , 
כאשוגםבהשמשתמשיםהמילהזאת •לעיןנראה
במראה.מתגלהלעין'נראההאל

איוריכלומר'העיניים"מולשמופיעה"איוויזהו
היא,השאלהה"נואה".שלהתואראתשקיבל
לקרעלעוון'גווםועולמות,הופךויהאירמדוע

מהיכןהנראה,באיוריישמההבן?לביןהאבבין
המורכב<הארוס,אפרודיטהשלהגדולכוחהנובע

כרצונה?העושהומאהבה>,מאיורי

שלבמבנהפנימי'אינהרנטי'משהולהיותצריך
 .כאןרואים""לאאנחנושאותועצמו'האידוי
בעיניים",האידויאת"לראותביןהבדלישאכן'
להיותיכולההבדלאתלהחמיץ .להתאוותלבין
נושכת""אהבה'הסוסלמשלקומי.וגםסוגיגם
אינייויסוגונסלסהמקסיקניהבמאישל

, Amores Perros", Dir Gonzalez Iniarritu "( 
) 2000 , Mexico : שלושהשלההיסטוריהזה,בסוס

אחדדרכים:תאונתשלמכוחהקשווהזוגות
דניאלוולויה:דניאלשלהסיפורהואהסיפורים

ולדיה,לטובתמשפחתואתשעוזבמוברגאישהוא
בשלטיעירומהכמעטשמופיעהיפהדוגמנית

יוקרתיתהדירהחלוןמולואףהעיר'רבחביחוצות

וגל,מאדבתולדיההתאונה,אחרילה.קונהשהוא
שלסהחוצות.שלסבהורדת·חלוןאותומולוצופה

סיבתתכליתית",כ"סיבההזמןכלשפעל-זה
שלה,בגבועוורהשהיאהחשקוסיבתהתאהבות

ושלשלההעינייםמולניצב-היווניבארוסכמו
מבנהואתהשלטהסתיובזמןבוזאת,עםדניאל:

בגוף,והשנייהבנפשהאחתשרגלוהאידוי'של
אותהמחיר'ישתמידשלאיורילכךהגורםמבנה

בלילהעיברמצליחשהסוס.r.ימהבשו"'"ליטרת
השכל.מוסוא;קולניתהספה
לעיןנראהשלאמההאידוי",את"רואיםכאשו

"לשגע".לושמאפשריםהתנאיםשלו'המבנההוא
משגעהאידוי-אהבהאנסיגונה:שלשירהוראה
 •••האבנגדהבןאתמסיתהבית,את

המבניהעיוורוןשלהתוצאההואכך'אםה"עוון",
אתבבירוררואיםכאשושגוובעיוורוןשלנו'
העיניים.מולהאידוי
הסוסשלהכנתועלשנעשוהסוסוניםבאחד

אישבובה,שלדמותהואהגיבור"נמו",המצויר
אתרואההשלגאישקנאק":"קניקבשםשלג

אליובסמוך .שלוהזכוכיתקופסתמתוךהעולם
דמותיבניהןלתיירים,נוספותמזכרותניצבות
אליה.אותושמזמינהבלונדיניתבובה-אשה
והדברהזכוכית,דרךלפרוץכוחובכלמנסההוא

שהואכמובן •בגורלוולהשתתףלחייךלנוגוום
זכוכיתאותה-לכשלובוהסיבהמהירואהלא

השקופה","הסיבהלשבור,מנסהשהוא
עצמואת"לראותיכולהואשבאמצעותה

היאהזכוכית •אותוהמזמינההאשהאלמתאווה"
"לראותאפשרנמצאת,היאכאשוהמבנה.
מתאווה.-העצמיאתמה?לראותמעבו",
יודעעדייןהאמןכילומרניתןאולילסיכום,

המודרניהאדםשאצלאהבה,חייסודעלמשהו
גדול'הואאפרודיטהשלכוחהומצטמצם.הולך
לניסוח.ניתןבלתילאאבל

 ,לאקאן- bien dire <נאות"ב"דיבווהניסוח,
חדשה",ל"זהיוותדלתלפתוחיכול"טלוויזיה"),

אהבה.לחייביחסחדשה"ל"עדינות
ויהאירשבוהמצבזהו •אחומצבקייםדברךאבל
כתחושהנרמז'באופןקייםאלאלעיןנראהאינו
למשהוסימןשלמציאותואחו".של"איורישל

"מעבולזכוכית","מעבועין,למראיתשמעוב
למראה".

אתשמולמשל><סאוסוהאקזיסטנציאליסטים
הפוסס-מודונים,אנחנו'הזה.המצבעלהדגש
 .אליוביחסחדשהדרךלעשותנצטרך
 •מועקה.שם:ישהזהלמצב
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זהמצד

האיסוראתוהןהפגיעותאתהןאחתובעונה

 •אלינופניושמפנותלרצוחהאלוהי
פניהמגמתאבל,לכאורה,בכךעוסקתבאטלר
כהגדרתה,זה,באמתאותהשמענייןמהאחרת.

"רה<אווהומניזציה"ייצוגבין"היחסים

אלא ,פילוסופיבאופןלאזאתוגםהומניזציה")
הפניםייצוגכלומר ,אקטואליבאופןיותר

ותקשורתטלוויזיה,עיתונות,קריבמדיה,

בפניםשימושבימינועושה"התקשורתלסוגיה:
לוינסשלבמונחיורה-הומניזציה.להשיגכדי

הפניםלגירושדווקאמשמשתההאנשה
אתםואםהאנושיות".אתאלינוהמוליכות

שלה:הדוגמההנההכוונה,ולמילמהתוהים

ואחדשונים,באמצעיםאלימותלחולל"ניתן

שלהפנים-הפניםשלהצגתןדווקאהואמהם

ערפאת,יאסרשלהפנים 1לאדןבןאוסמה

מגייסתהתקשורת .חרסייךסדאםשלהפנים

כאילוהמלחמה,שללשירותההדיוקנאותאת

כאילו 1עצמוהטרורשלפניוהיולאדןבךשלפניו

כאילוהמזימה,שלפניההיוערפאתשלפניו

העריצותשלפניההיוחרסייךסדאםשלפניו

 .) 96<עמ' 11זמננובת

ברשימתוהמאזכר ,משענישדרור<מעניין

בןשלשמואתמשמיט ,זופסקהב'ספרים'

יתרבאטלרהגזימהשכאןחש"כאילו" ,לאדן
המידה>.על
אלה?שלושהשלולפניהםללוינסמהאבל

לוינס,שלה}:יזהעלפילוסופית,לחלוק,אפשר
באטלרשמגייסתהמדיהמןההוכחהאבל

פניה.עללאלתרמופרכתהפוליטיים,לצרכיה
כנראהשהיאהמערבית,התקשורתמולהרי

איסלאמית,תקשורתגםקיימתהרע,כלשורש
לראותזכינושבהבעולם,צופיהמיליארדיעל
באל-ששודרולאדןבןשלקלטותמעטלא

משכנע?'

שלב'ספרים'קראתיכאשרבהנזכרתיובכן
דרורשלהמהללתרשימתואת ) 4.5.05 ('הארץ'

 ,<כזכור'מטעם'של 2מס'גיליוןעלמשעני
ובמיוחדרדיקלית")ומחשבהלספרותעת"כתב

ג'ודיתשלהמסהעלמעתירשהואהשבחיםאת
האדירהגיליון"באמצעלישנא:,בהאיבאטלר

אורשראוהחשובותהמסותאחתנמצאתהזה

מאתפגיעים''חייםהאחרונותבשניםבעברית

האמריקאיתהתרבותומבקרתהפילוסופית
המסות"אחתאדיר","גיליוןבאטלר".ג'ודית

אותו<אגב,בעברית"?!אורשראוהחשובות

לאחרונה,,התבשרנושנבחרהואמשענידרור

הנדלזלץ>.מיכאלבמקום'ספרים'אתלערוך
להיתלותולהיטותהדעתנותהברובבאטלר

אנטיגונה,טענת<וראהגבוהיםבאילנות
הפילוסופיהמושגאתנוטלת ) 2004רסלינג

אלאותולגרורכדירק"פנים",לוינס,של
המלחמהעללדיוןהעולמיתהפוליטיקהביצת

רחמנא<"המעוותים",פניהםייצוגיועלבעירק
חרסייךוסדאםערפאת ,לאדןבןשלליצלן>

המערבית.בתקשורת

אתיקהלוינסעמנואלשלבספרו ,אכן
הוצאת ,מאיראפרים<מצרפתית:והאינסופי

'פנים'.השביעיהפרקקרוי ) 1982מאגנם,

הגוףאברי"מכלהשאר:ביןשםאומרלוינס
חשופותפניםביותר.הערומותהןהפנים

למעשה ,כביכול ,אותנומגרותומאוימות

עלינואוסרותהפניםזאתעםיחדאלימות.
מעיקרו.אתיהואהפניםאלהיחסלהרוג.
משמעותןלהרוג.יכולשאינךמההןהפנים

תרצח".לאלומרהיא
דווקא ,האחרפניכילוינס,שםקובעבקצרה

בעתמביעיםוגלויים,חשופיםהיותםבגלל

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

אירועיםספרים,מוספים,

המדינהשלפרחיזציה

ראשיתבכותרת'מעריב'יצא 2005במאי-17ב

שהוכתרהבידיעהעצום.הד ,לדבריושעוררה,

מאמראלאחיתהשלאגבול",כלעוברים"הם
ודןונקבראמנוןבחתימתמורחבמערכת

עלב'מעריב'הבכיריםשניהתריעומרגלית,
פרשיותוציינוהשלטוןמערכתשל"פרחיזציה"

נץהשר ,החוץשרואשתהשגרירכמו

ועודיסדרכהןעוזי ,שלוהפוליטייםוהמינויים

המידותלהשחתתהתורמותוכהנה,כהנה

"איפההמיוחדהגיליוןלציוןראויהטובות.
שבת'('מוסףלושצורףהסטיקרכוללהבושה?"
מרכזעלכתבות,שלבשורהשהצביע ) 27.05.05

התופעותלכלהזיהום""מקורכעלהליכוד
לאודרוש ,בכךמהשלייןעבזהאין •הללו
כזה.בפרויקטלצאתעיתונאיאומץמעט

רקזואיןאחד:בדבר'מעריב'טועהזאתעם

אלאמלמעלה,הבאההשלטוןשל"פרחיזציה"
הבאההחברהשל"פרחיזציה"פחותלא

השנים,במשךלתקשורת,שבהמלמטה,
נכבדה:תרומההמצהיבים,הערבולעיתוני
הרכילותיות,הכתבותהצעקניות,הכותרות

שלהרייטינגיתהכתיבההסנסציוניות,הידיעות

ממחולליהםגםונבערים,צעיריםכותבים

ומענייןפנימה,בביתמתחילביתדבקהתופעה.
דורששהואמהאתלקייםיוכל'מעריב'אם

מאחרים.

מסאטמרביהרשלהרדיקליות

בשולישרשםהנואםעלהאנקדוטהאתמכירים

לאכאןימרקחב ,הקולאת'להרים :נאומו
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רחוםנביאשלדיוקנודמותנשקפהמהןג'זירה,

מייסוריו.העולםאתלגאולהבאחסדורב
מוצגיםודומיהם,שרוןבלייר'בוש,לעומתו'
שלדיוקנאותהיו"כאילו"תקשורתבאותה
עליהרשעתמציתמרעיו'וחברהגדולהשטן

אדמות.

רדהגייצרעלדברללמודאפשראיזהמכלאז

אולםלוינס>,עלמכןפחות<ועודהומניזציה
פוליטיתצביעותעלמעטלאללמודאפשר
אותה,צורךהואוהיכןהתקשורתצרכןשל
 .בקאבולאויורקבניו

גוברתבאטלרשלהפוליטיתעמדתהובאמת,

הרעלהבהסרתהפמיניסטית.עמדתהעלאפילו
בהמשךרואה,היאאפגניותנשיםשלמפניהן
("האמנםהשחתהשלמעשהמאמר'אותו

שלבשמונערכהלאפגניסטןהפלישה
מפליגהוהיאשואלת>היאהפמיניזם?"

"המסמלתהרעלהשלהתרבותיתבחשיבותה
וכדומה.למשפחה"לדת,לקהילה,השייכותאת

"המיניותנביאתשלמפיהמפתיעיםדברים
לסוגיוהטראנסג'נדרוחסידתהרדיקלית"

 ,) 2003רסלינגביקורתי'כאופןקוויו<וראה

כאיןהיאבאטלרשלהרדיקליתהשמרנותאולם
הרבישלהרדיקליתהשמרנותלעומתוכאפס
מסאטמר'הרביהואטייטלבוים,יואלמשה

שקראותוהטמא"לשונםהלשונית,שבמשנתו

אחרבמאמרשנטרעודדעוסקעברית"'

התרגוםאתחשף 1שב'מטעם'<זה 2ב'מטעם'

בהומגלהלשפינוזה>יובלירמיהושלהציוני
ונצורות.גדולות

שלהלשוניתבמשנההמעונייןשנטר'
ללאורבומורואתתחילהמציגטייטלבוים,

חסידימנהיגמסטאטמר,"הרביוסרק:כחל
לחיסולההטיף .לציונותהגדוליםמהמתנגדים

כפירהבציונותראה .ישראלמדינתשל

עצמוהציל .גדולחטאהיהודיתובלאומיות

קסטנררבכבתההשמדהלמחנותמהמשלוח

ייתכןכיארנדטחנהכתבהשעליההציונית,

אתבעודבשואה,ביותרהאפלהפרקשתיתה

להםיאונהלאכיבהבטיחולמוותשילחחסידיו

היגרהציונים.גרסתלפילפחותכןרע.כל

יורק,שבניוטוילאמסבורגהתיישבלאמריקה.

האשים .גדולהחסידיתקהילהמחדשוהקים

לכליונהתביאכיוטעןבשואההציונותאת

 ,) 125<עמ'היהודית"הדתשלולחיסולה

הרבישלהגותועללנוומספרמוסיףשנטר
מאמרים:שלושהשבומשהויואלבספרו
יישובעלהמאמרהשבועות,שלושעלהמאמר

המאמרהקודש.לשוןעלוהמאמרישראלארץ

שהשביעהשבועותשלושאתמבררהראשון
שלאבחומה,יעלושלא-ישראלאתהקב"ה
שלוש-הקץאתידחקוושלאבאומותימרדו

לשואה.בכךוגרמההציונותשהפרהשבועות

יישובעלהאיסוריםאתמבארהשניהמאמר
הקודש''לשוןעל"המאמרואילוישראל'ארץ

וללמדהקודשבלשוןלדברהאיסוראתמבאר
ישראל",<ולבני>לבנותהלשוןאת
סיפורעלטייטלבויםמבססהלשוניעיונואת

כדברימוצא,הואשבויא><בראשיתבבלמגדל

הלאומיות"גםהציוני:לסיפורהקבלהשנטר'
בניסיוןהתחילהמודרני'החורבןהחדשה,

בארץומגדלעירקולוניאליתבבנייהלבנות,
שעליוטייטלבוים,שלהטיעוןלבישראל",

למשלאחרים,לטיעונים<בניגודשנטרנשען
זה:הואשם>,המובאאוגוסטינוס,של

שנבללה<עדבבלחורבןעדדיברושבההלשון
אחת"שפה<דהיינוהקודשלשוןחיתהשפתם>

ת t~ר Dלעתתכב

יחקיל•תומשח:וב

שבעקבותיוהמדרשולפיאחדים",ודברים
כלומר'אחודים","דבריםטייטלבויום,הולך
היאודבר",דיבור'"דובר'ביןהפרדהללא
והמקורית>.הראשוניתאנוששפת

שנבללהלאחרישראלבנידיברושבההלשון

חיתהלאבבל'מגדלשלהאוניברסליתהשפה
כלומרעבר'בנילשוןאלאהעברית,הלשון
נהריים,מארםשבאאבינואברהםשללשונו

ארמית.לשוןזוחיתהדהיינוהנהר'מעבר
עטעליהטייטלבויםשלהתמוהההמסקנה
מכנההוא<"אפודיה"רבשללכמוצאשנטר
שאיןהיאמוצא")"חסרתכלומרבלשונו'אותה
כתוביםהתלמודיםכלל.בנמצאעבריתשפה

דיברולטענתו'שני'ביתבתקופתארמית,
שנבללה><לפניהקודש"לשוןיוונית,במקדש
כ"דהםממנהשנותרוכלהעולםמןאבדה

בודדות",מיליםוכמהספרים

אפוא,אינה,עברית,בפינוהמכונההלשון

<משוםטמאלשוןאלאמסאטמרהרביבעיני
לצורכישימושהקודשבלשוןעושהשהיא
אפילויוצאהואהעולם.מןלבערהשישחולין>

אותה:ולומדיםבהשמדבריםמצוותשומרינגד

שומריאשרהעצומההתמיההמגודללבי"וחם

מרגישיםאינםחכמיםותלמידיומצוותתורה

מניחיםשהםהואנוראכי ,העווןחומרתאת

הטמאלשונםאתלנעריםספרבבתיללמוד

ידיעלשנתחדשהלשון ...ערביתאותושקוראיו

מינותהמלאיםבספריהםומקורוהמינים

ולאבדולשרפוהואשחיובספקשאיןוכפירה,

תכז>.משה,<ויואלהעולם"מן
הלשוןהיאהמינים"ידיעלשנתחדש"הלשון
השפה:מחדשיידיעלשנתחדשההעברית

ספרותהיאוכפירה"מינותהמלאים"וספריהם

פסקה<ומתוךהחדשה.בעתהעבריתהתחייה

למאמרוהכותרתאתשנטרבחרדווקאזו

ווהשקראהטמא"לשונםכזכור'הקרוי'
עברית"),

כייודע,שנטרשגםמהנעיר'אגבבהערת

בלשןאוהשפההיסטוריוןאינומסאטמרהרבי

ברוחהקודש,לשוןעלוהערותיוהעברית
<מהכותבהואלמשלכךמגוחכות.הןהקבלה,
הן"האותיותכיבמאמרו>מביאאינוששבטו

אלאהסכמיות,ואינןברוחניותושורשןקדושות
לשוןחילולהעליונה",מהמרכבהמשתלשלות

"השינוייםעצםידיעלכברנעשההקודש
השינוייםכגוןוהנקודות,האותיותבמבטא

ובאיםהספרדית."למבטאהאשכנזיתממבטא
<תכה>.הלשון"בקדושתגמורהכפירהלידיבזה
המסובכיםהפיתוליםלכללהיכנסברצוניאין

סיפוראתהקושרמשה,שמיואלוהסותרים
השלישיתהגלותהיאבבל'גלותעםבבלמגדל
כילומר'די .לדבריוכיום,נתוניםאנושבה
תכליתה,האומותביןפיזורשלזוגלות

שיותרכמהלספחכלומרמיסיונרית,לשיטתו'
ידיעלישראלאתלהצילגםולישראל~וים

ישראלעםהקבהעשה"צדקה<ככתוב:פיזורו
בעיקר'מדגיששהואמההאומות"),ביןשפיזוז

רקלאזובגלותכיהלשוני'הענייןלצורך
"התודעהגםאלאארץ'בקצווימפוזרהעם

היאהמפוזרת,התודעהו"לשוןמפוזרת"'
המשובשתהלשוןובעצםהמשובשת",הלשון
היחידההלשוןהיאארמית,אויידישהזאת,

בהנכתבוולכןזו'בתקופההאפשרית
הקדוש.והזוהרהתלמודים

רואההעבריתאלובשיבהבציונותזאתלעומת

כפיבבל'מגדלמעשהעלחזרהטייטלבוים
שלהגדולה"הכפירהשנטר:שםזאתשמנסח

לעבורחייבתהיתההלאומיות,שלהציונות,

לחזורניסיוןהיאהלאומיות ...בבלמגדלדרך

<עמ'האוניברסלי"אתלהחזירבבל,למגדל

137-136 (, 

דבריוכלאתשהבינותילומרמתיימראיני
מדבריוברוראבלשם,שנטרשלהסתומים

מבקשיםבעקבותיו'והואטייטלבוים,כישלו
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<חקרגנאלוגיהבפיושקרוימההציגל
מזוהעבריתהשפהשלשונההתפתחות>
גנאולוגיהמציגה,היהודית-נוצריתשהמסורת

שבין ,כביכול"הטבעית",הזיקהאתשתקעקע
והעברית.היהודיתהלאומיות

'מסעם'שלהראשוןלגיליוןבהתייחסותיב.ב.
"המצעעלכתבתי )' 77'עיתוןשלינואר<גיליון

החדשהעתכתבכיוציינתי<החסר>"הרדיקלי
מבוא,אומערכת,דבר ,פתח-דברנעדר

מועדותלאןמתחמקולאברורבאופןשיאמרו
הגיליוןלאחרהזה.הרדיקליהעתכתבפגי

עלשכסרשלהמאמרלאחרובמיוחד ,השני
מתחילזהשחסרדומה ,מסאסמרהרבי

להתמלא.

לשבטו"משיב"סרבול

פחותאינו ,סרבוליהושעוהסופרהמחזאי

'מסעם'.ומשתתפימעורכירדיקלי<שמאל>
הישראליות","ברירת'הארץ'במוסףוהנה
אתמשתיתהואתשס"ה,העצמאותליוםשיצא

ברשימתו-ביקורתיות,השמאליותיועמדות

"המדינההעברית:עלדווקאאדונים",עם"לא
חיתהולחמופעלוולמענההורינוחלמושעליה
במקרה.ולאלהקראוהםכךעברית,מדינה
הפוכה ,לגמריאחרתחיתההעבריתהרוח

המנשבתהעוועיםלרוחבתכליתומנוגדת
שבההמצריםביןשלהשיתוקבתקופתבארץ
כותב.הואנתונים",אנו

לרבי<בניגודמסעיםאףהואועוד.זאת
אגב,היושב, ,שכסרולעודדמסאסמאר

העברית""הספרותחשיבותאתבברלין>,
"המדינהואתהיהודית""הספרותלעומת

"המדינהלעומתאז,שנקראהכפיהעברית",
לעייןשבהואזונקודהלהדגישכדיהיהודית".

כיכותבהואספרים.מוכרמנדליביצירת

החירג""פישקאאתלקחתמנדליכשהחליט
ולעדב ,זמנובןהיהודילקהלביידיששכתב
לאהקבצנים""ספרהעבריתליצירהאותה
הקודששלשוןהיהודיהקהלבעבורזאתעשה

שכדברי<לשוןלומובנתבלתיחיתההעברית
מתים")אלוהיםדברירקבה"נכתבו ,נרנו

הבאים.הדורותשלהעבריהקהלבעבוראלא
הזהירכמו"מנדליכותב:סרבול •אנחנו ,כלומר
לתקוףשעלולההחולניתהנוסטלגיהמפניאותנו

לנשאיאותנוולהפוךקיטששלליהדותאותנו

למהפכהקץשתשיםהיהדותיתהריאקציה

בביצה"•אבןכמושתשקעהערבית

חיתה ,בהמשךאומרהואהעברית,החייאת

הוצאתשל ,שחרורשלאקסובראשונהבראש

והפיכתהקודשלשוןשלהמתיםמארוןהלשון
בחייםתאבוחיכוךחוליןשכולהללשון
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שוקקים.

להםשישמתברראבללכאורה,ידועים,דברים
 ,לדבריו ,לכן .ומשמאלמימיןחדשיםמתנגדים

האלההעובדותאתלעצמנולהזכירחובה"

היהודיתהריאקציהשבהםאלהקשיםבימים

הזהותאתלבלועומאיימתראשמרימה

שלברצועותולאוסרתהחופשיתהעברית

 " ...תפילין

חיתהכבראלהדבריםכשכתבאםמעניין
שלמאמרוובה 2'מטעם'חוברתלפניומונחת
עברית"?שקראוהוהטמא"הלשוןשנטרעודד

המדים"?"פושטילובשיםמה

לדפוס,המדורמסירתערבהאחרונים,בימים
ואני ) 2005יוני<גיליון 2מס' '!רה'לידיהגיע
 ,כולואתקראתיטרםכאן.עליולהגיבמזדרז
"פושטי ,שבוהמרכזיהמאמראתקראתיאבל

רךיאלמאתהחדש"החרוזשירתעל-המדים
אךמאלףחשוב,פרוגרמטימאמרשהואנץ,

 .'!רה'חבורתעלחדשאורהזורהמעליב,גם
מאמרואתבהערכהשציינתי ,נץפרופ'

 ,באלתרמןהקריאה<"עלהראשונהבחוברת
הפעם.גםמאכזבלאפסטרנק">,עלכלומר

ובאבחנותשיריבידעמשופעמאמרזהו

משורריביןהפואטייםההבדליםעלמעניינות

"החרוזמשוררי ,)'!רה'<חבורתהחדש""החרוז

זך>בראשות'לקראת'<חבורתהחופשי"
 ,כךדורו>.ובני<אלתרמןהקודםהדורומשוררי
החדש""החרוזמשוררישאיןנץ,קובעלמשל,
עצמםמבדליםאלא ,ולזמנולאלתרמןחוזרים

אנפסט""שירתכתבשאלתרמןבעודממנו:
בהןשהשלישיתהברותשלושבתגל<ו

שזנחתהניגוןחוזר"עודלמשל:מוטעמת;

"שירההיאהחדש"החרוז"שירתלשווא">,
בהשהשנייההברותשתיבת<רגליאמבית"
מנור:דורישלבשורותלמשלמוטעמת;

אניעכשיולקשית/"./מבעד~ליאת"נשפתי
נגזריםזומאבחנהכתכשיט">.צרעתעונד

המודרניסטיתשהבחירהכגוןנוספים,הבדלים

צלילי"קושישלבחירההיאאלתרמןשל
החדש""החרוזשלהבחירהואילומקסימלי",

<מהכדבש"שוספת"מילוליותשלבחירההיא

אתהיוצרת ,> mellifluousבאנגליתשקרוי

חספוסוביןלפשטות"קושישביןההבדל
וכדומה. ) 122<עמ'לשטף"

החופשי""החרוזמשורריאתשמאפייןמה

השבורה",השורהאו"הפסיחההואזאת,לעומת

והיוצרתמכוונת""באלימותהנקטעת
קריאהשלאפשרותהמונעת"התאבכות"

החדש""החרוזמשורריושוב,שוטפת.

כדי"ההתאבכות"אפקטאתלמנועמעוניינים

והנקראתבשטףהזורמתהשורהאת"להשיג
זומאבחנהגם ,) 125<עמ'רצופה"קריאה

"הסתימותכגוןנוספים,הבדליםנגזרים

לדורוהןלאלתרמןהןהמשותפתהצורנית"
"הצלילותלעומת ,בושמרד'לקראת'
החדש"."החרוזלמשורריהאופייניתהצורנית"

המעניין ,הסבניבצדלהאריךרוצהאיני
שגוזרהמסקנות ,לעיקרלהגיעאלא ,כשלעצמו

מכלבדרך>שלביםכמהעלפוסחשאני<תוך
הפואטייםהמאפייניםנץ:פרופ'אלה

קולהםהחופשי"החרוז"שירתשלוהפוליטיים

מרירהאירוניה ,יומיומיטון ,אוטוביוגרפי

בשיריכשמדובר<אפילוידאוזלתשלותחושה
שהואבמההמסתכמיםהכיבוש>,נגדמחאה

בהשישהאותנטיות",של"רטוריקהמכנה
גםאבל ,ולעכשיולכאןכנההתייחסותאמנם

'פרופרוק'"מעיןבעיניושהוארפיוןמין

אליוטת"סשלהידועשירוגיבור-במילואים"
החרוזשירתשלהאידיאלי"הטיפוסשהוא-

 .) 132<עמ'החופשי"

"שירתשלוהפוליטייםהפואטייםהמאפיינים

ביטויאינוהשירכמעט:הפוכיםהחדש"החרוז

אתמדגישאלאאישית,לב""נהמתאיזושל

יצירההמשורר",מןהנפרד"אובייקטהיותו

מלאכה",שלכמעשההשיראת"המטעימה
 ,לפיכךהיא,זולשירההאופייניתהרטוריקה
גםהקשורה ) 137<עמ'תיווך"של"רטוריקה

בתפיסתהתרגוםמעשהשלהחזקלדגש
העקרוניתמשמעותה''כיאומרנץ .זואסכולה

 1בפירוש ,היא ~המלאכהמעשההטעמת~של

לעומת ,אסתטיכאובייקטהשירשלקדימות



 .המשוררשלאישיתעמדהכמבטאהשיר
עצמומדירשהמשוררבכךמשמעותה :כלומר

 .) 138<עמ' 11עמדהשלנושאמלהיותבמפגיע

טוען'הוא .זובעמדתומתהדרנץכינראה

בשפהקמהלאהעשריםהמאהבכלכיבהמשך'
בדורםא-פוליטית.באמתשהיאשירההעברית

שלבמרכזעמדהוזך'אלתרמןביאליק,של
שלהחשופההאמירהלמיניהןהפואטיקותכל

לשםאםהציונית,החברהאלהפונההמשורר

שלגינוילשםואםהציוניהמעשהעידוד
כולם-גורפת:בהפלגהזאת"נאמר .זוועותיו

מחויבים"כולםכותב,הואחינוך"קציניכולם
מורשתלאיזושהיהסברה,מערכתלאיזושהי

קרב".

תפקידאיןלשירהכיטועןהואאיןלדבריו'
"אניהפוך>:עלהפוך<במעיןאלאפוליטי'
הפוליטיתהמשמעותעללהצביעמבקש

א-שהיאבשירההבחירהשלהרדיקלית
שלבספרותלראשונהבמפגיע.פוליטית
פואטיקהמתכוננתהישראליתהחברה

המחויבותמןעצמהמדירהשבמפורש

משמעותהזוהיהציוני.למפעלהאידיאולוגית
החדש"החרוזשירתשלהחריפההאידיאולוגית

 .) 139<עמ'

אםלהבין'איכשהועודאפשרהזהההיגיוןאת
אתמעציםולאמפחיתשהואסבוראניכי

לבלתיאותושהופךמה .זושירהשלחשיבותה
הםכישראלי,בי,פוגעוגםבעיני,נסבל

מאמרו:אתנץחותםשבהםהבאיםהדברים

מכתיבתהחדש''החרוזיוצרינמנעים"כאשר

רבפיח,הבתיםהרסאתלמשל,המגנה,שיר

למעשהנפששוויוןמתוךלאזאתעושיםהם

חשיםהםיותר:עמוקמטעםאלאהזוועה,

זהאין .פעולהשיתוףשליסודישכזהשבשיר

זהולהפ,ךהישראלית,האידיאולוגיהנגדאקט

הישראליתשהאידיאולוגיההאקטבדיוק

מחוותהואהפוליטיהשיר .ממבקריהתובעת

המתנגדהמשוררשבה ,השבטאל.הקבלה

בדרכו 1השתתפותועלמכריזהכיבושלזוועות

 .) 140<עמ' 11הישראליבמעשההוא

"החרוזמשורריהזה?הפלפולאתהבנתם
עםושיחשיגבשוםרוציםאינםהחדש"

ולאכתומכיםלאהישראלית,האידיאולוגיה
מידהבאותהשכולםמכיווןכמתנגדים,

בצורהלכתוב"כדיבעיניהם:פעולה""משתפי
לשאתצריכיםהיוהםהשגורה,הישראלית

ישנים,בגדים-להםזריםבגדיםעליהם
מסיריםהללוהמדיםאת .חאקישצבעםדהויים,

החדש".החרוזיוצרי-בהפגנתיות-מעליהם

שבכותרתהמדים","פושטילובשים'מהובכן
עריםהמתגהחדש"החרוז"משורריהמאמר'

הישראליותומןהישראלית"גיה"האידיאולומן
המלך'בגדיאתשלאמקווהאניבכלל?

החדשים:

השלישילאלףמסע

מסעיהושעב'אברהםשלהגדולהרומןעיבוד
לאופרהלליבריתהמחברבידיהאלףתרםאל

כחמישיםבתצנומהחוברתלכדיאותוצמצם
ממאותמומחזות.תמונותולעשרעמודים
סוחרבלבד:העלילהלוזנותרטקסטעמודי
אשהלולשאתהמבקשמטאגג'יר'עשיריהודי

כךלשםעורךהראשונה,אשתועלשנייה
האירופיתהיהדותללבמסעלספירה 999בשנת
אישורהאתלקבלכדיובוורמייזא,בפריז

היהודיותהתרבויותשתיביןהמפגש .לנישואיו
במותהטרגיבאופןומסתייםאסוןכהרהמתברר

השנייה.האשהשל
החילוניהציבורמלבהרחוקהעלילהלכאורה,

ההלכהפיעלחישאינוואחת,העשריםבמאה

שהיאמתברריותרמעמיקבמבטאולםוציוויה.

שע tחזבנאוחם;
4 

האלףתוםאלמ~ע
ן•נוום•ור

כיום,לחיינוהנוגעותיסודשאלותכמהמכילה

יהושעשלהעיוניתהמסהאתמטרימהואף
התשתיתשלוהבנהלזיהוי"ניסיון

העתבכתבמכברלאשפורסמההאנטישמית"

'אלפיים'.
שלהמוסיקהכילומרניתןההכללהדרךעל

הניגוןשלהיפוכוהיאהאלףתרםאלמסע
שמילותיוהכיפוריםליוםהנודעלפיוט

ליצר!"תפןואלהבט,"לבריתהן:הידועות

הפוך:בסדראותןשרהיהושעשלהאופרה
לברית!"תפןואלהבט,"ליצר

והדתי'המיניהשחרורהחיים,'שמחתהיצראת

מטאנג'יר'הספרדיתהיהדותבאופרהמייצגת

אתואילולבן:לבושותאגב,דמויותיה,שכל

מייצגתהבריתוחומרתהתורניתהקנאות

שכלהשחור""היערמןהאשכנזיתהיהדות

"השחורים" .שחורלבושותדמויותיה
אתדברשלבסופומנצחים,<האשכנזים>

בןשלהשנייהוהאשה<הספרדים>"הלבנים"
חרם,מוטלשלההביגמיהנישואישעלעטר'

הברית.מזבחעלעצמהמקריבה

אחד'מצדיותר:קצתסבוכההשאלהאולם
אבולעפיה,שלהאשכנזייההאשהאסתר-מינה,

אחדשלבעלהנשי'השוויוןבשםהתובעתהיא
שני'מצדאחת;אשהרקלשאתזכותתהיה
בשםהתובעתהיאעטרבןשלהשנייההאשה

זכותתהיהלאשהשגםהנשית,המיניתהחירות
בעלים.שנילשאת
הרבטועןשנייהאשהלשאתהזכותבשם

מודרנית>:פסיכולוגית<טענהאלבזהספרדי
לאאםקיימת;היאלעולםהשנייה;"האשה

חכמים;תקנתושוםבדמיון;אזבמציאות/

קיימתשתהיהמוטבלדבריו " ..•אותהתבטללא
ולאעמה,להשליםאפשראזכיבמציאות,

להכחידה.ניתןשלאכפנטזיה
האשהטוענתבעליםשנילשאתהזכותבשם

"איןלכת>:מרחיקתפמיניסטית<טענתהשנייה
אבל / •••הראשונה;האשהכלפיקנאה;בי

לושישיחיד;בבעלעזה;קנאהבי;מתלקחת
שניולאאחד;בעלרקשלהןנשים;שתי

גםאפשרילגבר;שאפשרימה / ...בעלים;
לכלאלוהים/בצלםניתנההתשוקהלאשה;

בשמחה".יחיואלאימותו;שלאכדיאנוש;בני

אינןוהמינית,השוויוניתהללו'השאלותשתי
הפתרוןגרשום.דרבנובחרםפתרונןעלבאות
חופשיתאהבהכמדומני'יהושע,מצדדשבו

האלףבתוםלהתממשיכולאינוושוויונית,
בתחילתלפתחנומונחוהואלספירה,הראשון

 •השלישיהאלף
לדעתי'יותר'המרכזיתהאחרת,בשאלהגם

העם,חלקיבין"הברית"או"השותפות"שאלת
"השותפות" .לזמננופתרוןיהושעמציע

יהודיתזהותעלמבוססתלדעתו'המסורתית,
ללאום.דתביןמלאכותיחיבורשלתוצאהשהיא

לבן-עטר'אבולעפיהביןבאופרה,זושותפות
כאמור'היא,הרבני'החרםמכוחהמתחדשת

השנייה.האשהשלקורבנהאתותובעתטרגית
האנטישמיותשורשיעלשלוהעיוניתבמסה
היהודיםאתהמייחד"המרכיביהושע:כותב

שלמיוחדחיבורבאותוקשורהעמים,מרוב
<במגילתהמדתאבןהמןשכברחיבורולאום,דת

הזההכפול"הפתילאתלב".אליושםאסתר>
לפחותלהתירלדבריו'יש,ולאום"דתשל

הזהותאתלהשתיתניתןבהישראל'במדינת
שאלותכאמור'אחרים.גורמיםעלהלאומית

באלףפתרונןאתהתובעותהראשוןהאלףמסוף
~~.. . 
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ללשוןמורה
גנץרינה

N משובצתסרוגהכיפהחבושתקירחת,גבוהה,שה

ביןבקלילותעברהרחבפונצ'רולגופהבחרוזים

 .עליפסחהלאכולם.עםצחקקההחולים,
חודשים,שלושהלךנשארו ,ליאמרוהזה.בענייןאנישנים"שש
כממתיקהמעלירוכנתהיאשנים."שלושכברוכלום.מחכה,ואני

סו.ד

לה,אמרתי .הזמןכלומקטרתושששבעיםבתלידיזויודעת,"את
חטפתיושבעחמישיםבתאותיתראיושש,שבעיםבגילקונההייתי

 11 •••מבסוטיתתהייאזזה,את

להתעניין.מנסהאניסי-טי?"דביקתעשיתטוב?מרגישה"את

הכלמוצאים.בודקיםאםלבדוק.הולכתלאאנימה?"בשביל
אתלמעלה.זהשלהחשבונותהנהלתאתמביןלאאחדאףשטויות.
לישישכששמעה .ליהיתהכלומרטובה.חברהליישיודעת,
יחסים.וניתקהככה.אותילראותיכולהלאשהיאליאמרה ,סרטן

מתקשרבעלהוחצישנהלפניבסדר.ונראיתיטובשהרגשתיעזרלא

אמרתי.לא!להלוויה?באהאתאומר.הוא-נפטרהכרמלה-אלי
כלאתשסחףבצחוקפרצה " ••.ככהאותהלראותיכולהלאאני

הסובבים.

את"קיבלהשלה,לקהלמודעתממשיכה,היא 11 ,שליואמא ."זהו

הלוואיושש,שמוניםלי?תגידירע,מהושש.שמוניםבגילזה

עלי."

אנישלי.ממשלאשלי.המיטהאתשיפנומחכהלמסדרון,יצאתי

כשלי.אותהלראותכאןכולםאתהרגלתי

בכורסאותהחוליםאתהושיבובוהגדולהאולםאתאהבתילא

והאמת,הצגה.כאןמתחילהמעטעודכאילותכלכלות,טלוויזיה

שלגלריהגילההשחקניםפניעלמבטהצגה.שליופישםהיתה

השפות.בכלהגילאיםבכלמפתיעות,מרתקות,שונות,דמויות

פרטקומדיות,גםואולירב.בכשרוןכאןלעלותיכולהטרגדיהכל

המדומה".ל"החולה

ליד ,מאחורשםהחבויהחדראתהעדפתימכאן.חבריםרציתילא

כךהחלון.לידשליכללודברךמיטות,שתישםהיוהרופאים.חדר

 .שעברבשבועאותוגיליתיוהנהשבוע,כל
לפרגודמערבמיטתי.אתשתפסהחולההיהמונעתלרפואהפרופסור
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ולאשתו 11יחף,הולך"הסנדלרהאחות,עםמתדבחאותושמעתי

 11שבוע.כלהמיטהאתלשמורלהםלהגיד"צריךהודיע:

האשה.אמרה 11 •פרטיכאןאנחנובוראי ,"כן

בבוקר.מוקדםתפוסכברשליוהחלוןאותי,מקדימיםתמידהםוזהו.

שלי.לחדרמעברחדשעולםומגלהמחכה,אניאז

מהבשקטביררההאחיות,לאחתפנתה ,במסדרוןהופיעהנמרצת

הרצפהעםהיטיבהשלההארוכההג'ינסחצאיתוהמתינה.שרצתה

לבנהכפתוריםחולצתלבנות.ספורטנעלימסתירההמאובקת,

מטפחתהיטבמהודקתראשהעלמרושל.שחורסוודרתחתבצבצה

קרחת.להסתירכדישםהיתהפשוטואוליהאדוקות,הנשיםכדרך

במכנסייםמטופחת,רזה,קומה,נמוכתאשהובאהקרבהמולה

בלוכדישערהשחורות.עקבונעליאדומהקצרהירכיתשחורים,
במקומה.שערהכל •מאודמסודר ,קצוץ

מפליאלאאך ,ביבלאמרתי ,בהמשוחברות •זולקראתזושמחו

 .גוזיוווהטיפוליםשהמחלהמוזריםצמדיםכאןלראות
לךקר"לאשואלת:כשהיארוסימבטאמסגירההבלונדינית

בחצאית?"

גרבייםעםאנימזהוחוץדתי.ספרביתמהעבודה.חזרתי"לא.



עבות."

נקבה?"אוזכרזהגרביים"תגידי'

 •אוזןכורהאני
נקבה."-אחת"רגבתשובתה:מידשולפתהיא

תיקנתי.זכר."-"רגבלשתוק.יכולתילא
ללשון?"מורהאת"למה?
 11לספרות."לא.

הרוסייה.שואלתזכר?"זהרגבבאמת"מה,

אותימבטלת " .•.ללשוןלאלספרותמורההיאנקבה!פתאום?"מה

לקשקש.המשיכושתקתי.באחת.

הדתייה.אומרתשלך."השיער"יפה

יפההצבעאתשומרתאניאיךשואליםבעבודהכולםפיאה."זה
כך."כל

כלום?"יודעיםלא"מה?

נפטשלרונה
כדי .נכוןנהגהשלאהבינהמאוחריותרזהעלשחשבה ~

דלתמשמעאחרת,בדרךלבחורחיתהצריכהלהינצל

יכלהמשםלחורשה.והישרלגינההמובילההסלון
ישאבלהיישוב.שלהראשילכבישלחזוראולקב"טלהתקשר

שעוברוהמידעוהסברים,מיליםשמקפיאיםכאלהרגעיםבחיים
בהכרתנו.לאטומתעכללמוח

אתמגע.עדשותלהרכיבסבלנותבהחיתהלאבוקרבאותו
סלקטיביתבראייהוחמושהלתיקה,ידכלאחרהכניסההמשקפיים

לערפלמבעדסתוויבאורהעולםאתרואהעקביה.עלמדדהיצאה

 •השערלעברביתהשבילעלצעדהדק,
פחיאלדברךממנהירדוופועליםהזבל'משאיתחנתההכבישעל

צועדמהםאחדעיניהקלטושהתקרבו'הפועליםשנימביןהאשפה.
עיניה.אימצהביתה.שערלעברמדודיםובצעדיםשפופהבהליכה

זמןלושאיןרגעישלכיוונה.הקנהאתמפנהרובה,נשאבידו

נסת.חומציאותושלמנוסאיןשלתחושהרק •נמדד

מציאות,שלנפחקיבלוזמןזהבראשהשרחשוהסיוטיםוכלעצרה,

להתרחש.עומדתשהנה

הסמוכה,קלקיליהשלהזבלמשאיתזוההכרה.בההכתה 1/"מחבלים,

לביתה.הישרהמנקהידיעלהובלוהואמחבל'מתוכהשפלסה
 .זמןאיןשלקרהיגיון
כאילוהזההרגעאתחשהמגרונה.דרכהעשתהלאצעקהאףקפאה.

הואלהימלט.תנסהלהתרחש.עומדמהבבירורידעה •בלתואין

אשה •••התפרקועלביישובפיגוע .•.כותרתוהופ •••הביתהיחדור

למחוזותמפליגהוהיאמאחוריה,'הכולוזהו ...כתיבהלסדנתדברכה

מסתכליםכךאחרבעיות.סתםמה?בשביל .שידעורוצהלא"לא.
 11 •••טובלאאדםהבןעל

 .ענייןאיבדתי

וכברזכר.צדקתי.נקבה?אוזכר-גרב-זאתבכלבדקתיבבית

פתאוםכךהידענית,זו'שלבפרצופהאטיחכיצדלעצמי'תיארתי
זכר.-גרב-צצתימהיכןשתביןבלי

ידהלצדדים,פשוטותרגליהבאולם.שםיושבתבבוקראותהראיתי

ראשהמוט,עלהתלוילעררימחוברתהכורסהמסעדשעלהימנית
עינייםהג'ינס.לחצאיתמתחתבצבצוהספורטנעלילאחור.מוטה

אס.אטמטפטףהעווי .•.נפוליםלבניםפניםריסים,ללאעצומות
 ••.לאחורסבתיומידלפניה,עמדתי
 •"בדקתי."לחשה.היאזכר.""רגב
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לא.לעולםאועכשיותעתוע?אואמתלבין.ביןמפרפרתאחרים.

הירי.אתבגבהתחושרגעשכליודעתעקבותיה,עלבחדותסבה
תמות.לאכברשמסרטןיודעת

לחלון'מתחתמשתופפתלמקלט,דוהרתהדלת,אתבמהירותנעלה
להירגע.נשמעת.לבההלמותרקאךמקשיבה,היאבה.יחוששלא

 •.•להודיעלהתקשר'להירגע.
אכנו".הוא"אללהלשאגתמצפותכרויות,אוזניהיריות.היולא

וכלום.

אתפתחהעוזהרהיבההמחבל'שלהכושלמהביצועמשהתייאשה
האוכל'חדרחלוןאלתמרנהבזהירותריק.היההמטבחהמקלט.דלת

שלבמעשיהםבמדויקלהבחיןשתוכלכדימשקפיהאתמרכיבה

הרוצחים.

שניעמדוהאשפהפחשלהאבןלמבנהמעלביתהלשערמעבר
החורף.לקראתבנפטשלההמכלאתלמלאמנסיםהמחבלים

יחם.פנעלעוכרתשוב.לדרכהיצאה

לכם?"מפריעהלא"הבונגוויליאה
יח.דענו 1/"לא,

מסוכן."זהמסביב.נפטלשפוךלא"תיזהרו
המשתלשלהצינורשללאורכוצועדתוהיאתדאגי."אלבסדר"יהיה

ביתה.לשבילהמובילבכביששחנתההנפט,משאיתשלקרביהמתוך

הערפלאותם.הרכיבהומידחשבה,משקפיים,עללוותראסור

 •הנפט.בריחהתפוגג

חלונות-גווניםבהוצאתאודלדאותהעומדהמדליהאתלשכורהספדמתוך
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ראשכאב
חורוביץאילן

תכופיםנעשושלוהראשכאביהאחרונותשנתיים

הריקההקפהכוסהכאב.אתמשכךלא •הכדורוחזקים.ב
גיחכההשולחןמקצההמחשב.ממסךלמולונשקפה

כמוהגובה,באותושנשארההסמינריוניותהעבודותערימתכלפיו
עלחוזר'לושלחהבמכללה,החוג,מזכירתשרה,חודשיים.לפני

החוזרמהגשתן.יוםוחמישהארבעיםבתוךמוחזרותלהיותהעבודות
לשאוףמתפתהכמעטהואפעםמדיאליו.רקנשלחבסרח,הואהזה,

בדרךשהופכותדקות,לכמהשלו'הפרסיתהכתיבה,חירותאת

להציעצריךגםהואשרה.שלהחוזראבלשעתיים,לשעהכלל

המחשבאתהדליקכךלשםהשני'התוארללימודיחדשקורס
 .הראשוןהישראליומרןאילןפסטיבלשלבעיצומונמצאתוהמדינה

המערכתרבאשלעמודגדולהזכות"רואההדואר'מרשותאחד'יוסי

ג'ירפה,שלו"מגובההלחלל"טיסתולציוןמיוחדבולשהנפיקה

אוטובוסקוגםאוליקסבות."נראותשלנוגדולותהכיהצרותאפילו
ובסוףהכדורסלמגרששלו'הספרביתדרךילדותו'מביתחדש,
מישהיחלל.בקסדותחבושיםקטניםומוניםאילןעםמזכרותחנות

נואלוויס.שלכמובלוריתלושחיתהנזכרהאילןשלמהכיתה

השמים?!!!לבעדהואצחקצוואר,עדבנותהקיפוהוועתבאמת,

סבלנות.לונשארהבמחשבהדיסקיםבכונןפולנקשללדיסקרק
החשמלחוסהיום.סוףעדריקיישארהואריק.מולובמסךהדף

המזגןאתשלקחהטכנאיזהשולחנו.קצהמעלאליוניבטהחשוף

יתקרבלאאחדאףשבינתיים"תדאגככה.השאירלתיקון'הקטן
החרסאתיאטוםהואלקורסההצעהלפניאולימסוכן."מאודלזה,

"במוסיקההדיסק.שלהקולעצמתאתהגבירבמסקינסייפ.החשוף

עליואהוביםהיותרהשנסוניםהחיים."נשימתחבויהפולנקשל
נגמר.המסקינסייפגםבפתאומיות.שהסתיימואלההיו

לסמוךש"אפשרהרגיעהומרן,שלרעייתוהרדיו.אתשובהדליק
נאס"א".על

בביתכששכבאזעצמו'עלכעסאיך .סומךלאעצמועלגםהוא
שלאהילדיםאתהזהירתמידמדנה,יותרהוא,דווקאהחולים.
כשבשמיםלאנסחהנחשים.בגללסנדלים,עםבחושך'בקיץ'לצאת
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ירח.עשיריתרקיש

בכלל.אםללמוד'מהמתלבטשלושהבןסיפרהמזגןשלהטכנאי
בקשרשמתלבטמישכלהעובדהאתקיללבלבומציע?"אתה"מה

אביממילאהרי .איתרייעץומתבוקלבתשלו'האבאאוללימודים,

חוסלומשאירהואולמה .לעצמומלמלאחד'לאףלעזוריכוללא
פעם,ושחור.אדוםגידים,שניהיולחוסלמות.אפשרחשוף,חשמל

שהיולפנישחורים,ותחתוניםאדומהחזייהעםנשארתחיתהדנה

כמעטהאחרונות,בשניםאבלגמר.כמעטהואמזהורקמתחילים,
כלום.

שבסיום,הגבוה"בסופרןדאי",ה"אגנוסשללסיומתכרבהגיעהדיסק
הזכירוהחשמלגידיהמוות",שלאחרבחייםהאמונהאתפולנקביטא

אזלחדר'שכניושניהבית.בחצרשנתיים,לפניהצפע,אתלו
במהלךונפסדהקיר'לידבמיסה,שישןהחולהעלדיברוב,בפנימית
הצרותשעםוסיכםקודםעודאותוהכירהחשבונותמנהלהלילה.

ככה.לסייםבאמתלוהיהעדיףלו'שהיו
בארבעמהמותריותראחדכדורלקחכברמתגבר.רקהראשכאב

 .הספרמביתיחזרושהילדיםעדשעהעודנותרההאחרונות.השעות
מספלהואבעיקרחיפה,באוניברסיטתהמשרהאתקיבלהשדנהמאז

מהתשובה.לואכפתלאשם?עליוחושבתבכללהיאבהם.
טרמפנתןבאוניברסיטה,בושהשתתפהלכנספעםכשנסע

שמורתדרךמנשר'לאוניברסיטהעלוהםמהמכללה.שלולסטודנטית
העלייה,ובאמצעאישייםלענייניםהשיחהגלשהבדרךהכרמל.הר
לשבילהמכוניתאתניווטהואנוהג.בעודומכנסיו'לעברצללההיא
איחרהשחוריםותחתוניההאדומהחזייתהבגללהאלונים.ביןצדדי
לכךהסיבהכנראהזאת .ספרביתבגילכשחיתהנפסדאביהלכנס.
מרגישלפעמיםוהואממנה.מבוגריםבגבריםענייןמוצאתשהיא

יל.דכךכלעדיין

דוקטורהיאהבינה,היאשהיה.מהעללדנהסיפרבלילהכבר
שלה.לכנסיםיותריבואשלאביקשהזאתבכלאךלפסיכולוגיה,

שישרכמו .בסדרהואתמידכייותר'יקרהלאשזהידעושניהם
כמוהסמינריוניות,העבודותאתיבדוקהואשבסוףכמולה,סיפר



באותהגבוההערימהשובתתערםחודשיםארבעהשעוד

בחדשותמעט.לברוחכדייכתובכןאולי .שולחנועלפינה

כאן'החייםאת"לשפרנאס"אסיסמתאתשובהזכירו
מעבר".חייםלאתרלשם,החייםאתלהרחיב

שנה.עודחודש,עודממשיךהיהבמעבורת,היההואאם

מרקיעה"וההתרגשותיומייםעודדביוקיחזורומרןאבל
הספר.מביתיחזרומעטעודהילדיםוגםלחלל",

לפנסיה.עדלונותרזמןכמההמחשבון'עלשוב,חישב
ארבעיוצאזהבטוח.להיותכדילאחרונההרבהזאתעושה

תשלוםאתשיסיימולאחראחד'חודשפחותשנים

סמלמהמילואים.פטורגםיקבלהבאהבשנההמשכנתא.

וזוכה,למג"דערעראךונקנס,נשפטאחתפעםראשון.

הצליח.ולאלשפררצהרק •בסדרהיההואתמידכי

לפניוהתפשטהדנהההוא,הכנסשלאחרשבת,בליל
פרץוהואשחוריםותחתוניםאדומהחזייהעםונשארה

חודש,לפנילושקרהכמולכך.הסיבהאתשידעבלאבבכי

פולנק.בעיקרווקאלית,מוסיקהשלבקונצרטכשהיו

החשבונותמנהלגם .רבאשובמהירותערבוהאלההתמונות

הכניסהלידהילדיםשלהאופנייםקולותגםהחולים,מיבת
הראש.כאבאתשהגבירומתכתיים,קולותלבית.

הילדיםקולותבפתאומיות.נפסקהדיסקנטרקה.הדלת

פעמיםבמספרכמוושובשניותלכמהעיניואתעצם .בסלון

קרובההפעםשחיתההרועדת,מידוזנחהאחרון'בחודש

 .מחדרובעייפותאליהםויצאהחשמלחוטאתמתמיד'
לומתפוצץוהוא,הקולומביה.התפוצצהמכןלאחריומיים

חיל"משפחתשמו",עלרחוביקראושבע"בבארהראש.

בלוריתלו"חיתהלעד",הישראליהגיבוראתתזכורהאוויר

מחייךהעודוהגידו'אמרונארעיבאמת,נולאלוויס".כמו

דודו?!!!שםהוא

 .במרץכותבהתחיל •שלוהקורסהצעתאתלהגישצריך
מהבטן.כותבכשהואנעלםתמידהראשכאבומוני.האילןהמוותעל

אילן'שלצבעוניתתמונהומצאהעיתוניםביןחיפשלסלון'הלך
בעיגולאילןאת'הקיףהשולחןמעלהשעםלוחעלאותהותלהחזר

שלש"לרעייתומתחת,הכיתובאתושחור'אדוםבטושתמרורי'
ויפה",צעירמתשאילןזהשחשובומהנאס"אנגדטענותאיןומרן
והמשיךאוהב.שהואכמודביוקהקרחתאתלומלטפתדנהוזרק,גזר

התאמןבעירק,הכוראתהפציץשלו'הראשכאבנגדמהבטןלכתוב
 •שלוהמטלותנגדמתמרדבמהירות,כתבהמשיכה,כוחאתכלאדב
לתאנכנסכשהואעכשיו'ההתברגות.מרדעלבזמנודילגאיכשהו

לעצמוומרשהומרחיבמשפראחת,למספרהופך'הואשלוהכתיבה
לאלמעלה,מרחףכמוהו'מאחדלצפותשאפשרמהלכלמעבר

הסוףעדשלוהמצערתאתמשךראש,כאבילאפוחד'לאדואג,

ומת.לאלביסכמובלוריתלוחיתהלחלל'טסלכתוב,והמשיך

הספר'מביתשיחזרוהילדיםשביןהצרבחללבזהירות,טסהוא

שתחזוראתה,ישכבכךכלהואשהלילהדנה,וביןכבר'שיחזרו

אינןשכברונשנות,החוזרותהסמינריוניותהעבודותוביןכבר'

ונשניםהחוזריםהסטודנטיםעללכתובוהמשיךלעברומגחכות

דבר.שוםאתןלויהיהשלאלמבוגרים,שנמשכותוהסטודנטיות

והתחתוניםהאדומההחזייהעללכתובוהמשיךיל.דמרגישלאכבר

השמים.לבעדהואוצחקכתבככההשחורים,

בוטחאחר.לחללאחדמחללועוברכתיבתואתומרחיבמשפרוהוא

מגרשבשולילעמודנהגהתיכון,לתקופתוחוזרמבוגר.בעצמו,

הבלוריתשלו'סובהכיהחברעלשמסתכלותבבנותמביטהכדורסל'
יסהבאילן .הספרביתשלהמצטייןהכדורסלןשלמתבדרתהכי

לאסירב.הואאבללנבחרת,שייכנסהכדורסל'אתאזלולשפר

בצעדתרחףשבלוריתוכדיהכדוראתלושימסורזהלהיותרצה

הואועכשיואלביס.אתאזלהעריץהפסיקגםהסל.לעברוחצי

הסוף.עדהמצערתאתמושךבעיה,בליראשונה,פעםזהאתכותב

פעמיםהמוןניסהשאילןאפילוחברה,לוחיתהלאהתיכוןסוףועד

פרחיכלביןבנוחהרגישלאדרכיהם.נפרדובצבא,לו.להכיר

כב.מ.פשוטחיילהיההאלה.הטיס

נתקףהואלפניהם.החייםשכלילדים,שלבמרץנטרקההדלת

הישראליםביןששררההרבהמ"ההתרגשותיותרגדולה.התרגשות

אליהםרץלעיסוקיו'יתפזראחדשכלולפניההמראה",אתרליד

והצמידונישקחיבקלשנימאחדאותם.ונישקחיבקובפראותמחדרו

התעצםעבודתומחדרפולנקשלוהדיסקעודונישקשניהםאתאליו

אתחזרהוהתקיןהטכנאיבאלמחרתמלהסתיים.רחוקוהתעצם,

 •המזגן.
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והרעננותהתעוזהעל- 2005ישראלפסטיבל

נטולהפסיוןעלקטנה","שעועיתאנסמבלשל
הצדקנותשלהמייגעוהשיממון passionה-

המלנכוליהעלפסיון",ב"יוהנסהלותרנית
גיבורישלנואשתלהיסטריהההופכתהאנינה

העגולההאנושיותעלהציכובית,הדרמה
 ,אלואיזקרקסשלהקסוםוההומור
שלהמרהיבהוהפולחניותהבוטההאכזריות

ותשעעשריםועלהיפניתהוובוטווומסורת

במהפועלישלושהשלהמסכות

מטאמורפוזה
לנגראורנה

אירועיעלימימהמימיםשהיהדגשה
הרב-תחומיוהתיאטרוןהתיאטרון 1
לפטירתושנים 101חגגוהשנהבעינו.נותר

-ממחזותיושנייםבהעלאתצ'כובשל
עתיםאנסמבלבביצועאחיות""שלוש

ו"השחף"ירושלמירינהשלבבימויה
מנהלשלבבימויולטביהתיאטרוןבביצוע

 ] Schaubtine [השאובינהתיאטרון
 .שסיידפטר-הברלינאי
גרמוובתרירושלמירינהשלבבימויה

במחזההובלטפרנסדורישלהמבריק

צ'כוב,שלעצמוהסגריריהטקסטבעיקר

המלנכוליתהתקווהחוסרעלנסבשמחזהו
שלמעודנתמאירוניהבהדרגהההופכתמציאותהקיומית:שבמציאות

שללהיסטריההשעמום,שלהההוויהשבמרכזזעיר-בורגניתחברה

רינה-המוכשרותהשחקניותשלושדוסטויבסקי.נוסחמוחלטייאוש
בחלקובעיקר ,במשחקןהדגישו-קלמןומיכלברקאינועההרדוף,
להיחלץוהיחידההאחתשבתקוותןהתוחלתחוסראתהמחזה,שלהשני

שביחסיהןהמורכבותלמוסקבה.להגיעהתקווההמדשדשת,מהווייתן
ויותרשבחייהןהתפלותאתשהבליטלעיבודזכתה-ולסביבתןלזוזו

כגון-העלילהשלהדרמטייםהאירועיםרצף .ממנוייאושןאת-מכך

הועלוהבימהבקדמתלרקע.הוסטו-בדו-קרבהראשיהגיבורקטל
שירהמשמיעהלתזמורתההאזנהעצם ,וכךהאחיות.שללבןהרהורי

זהעיבודהעלילה.ללב ,ירושלמישלבבימויההפכה,בסיום,לכת
שלצמיגכובדלתוךלצלולויכולתנשימהאורךמהקהלתבעלמחזה

גילוי-בובעידןלו.יכלוהכולולא-וסטטיתיריעהארוכתאפופיאה
בגיןלקתרזיסלהגיעקשההיהשבשגרה,ענייןהםעריות-אונס-רצח

הגשמה.ברשאינולחלוםהגעגועיםדקלום

בינההשארתיאטרוןבראששכיהן ,שסיידפטרהמבריקהבמאיגם

שנוייםמחזותהשישיםבשנותלהעלותהיססשלאבמאי ,המהפכני
נאמןבתרגוםתפקידועיקראתראהוייטנאם,מלחמתעלבמחלוקת

שלושלתוךהצופיםקהלאתמכניסהואאףהצ'כובי.הטקסטשל
תיאטרוןשלמעולהשחקניםלהקתעםמופלא,משחקשלשעותוחצי
-סטניסלבסקישיטתעלאמונההלהקהשנה. 122מלאולוריגה,

והמצב,המקוםהדמות,עםהשחקןשלקוגניטיביתבהזדהותהדוגלת
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ומשחקחושיםזיכרוןשלובשיטה
מבליטששטייןאלאנטורליסטי.

חוסרואתהאירוניהאתבעיקר

עצמושבתיאסרוןהממשות

עיקרמציאות.כקטגוריית

הניגודהוא"השחף"שלתמציתו
במוקדלזיקנה.הנעוריםבין

הנחנק ,הראשיהגיבורהעלילה

מצליחולאהדורסניתאמובידי
לנינה,אהבתואתלהגשים

סמל-השחף .אותושנוטשת
הנעוריםויפיהאהבההחירות,

גופתווהמחזהבראשיתנורה

והניכורהאדישותניצחוןאתשסיידמבליטכךבסופו.מוארתהמפוחלצת
כלובכיבושקלפיםבמשחקטרודהשכההאם,-הראשיתהגיבורהשל

פנאילהשאיןעד-ומחזריהלבעלהועדמבנההחל-אותההסובב
נשימהעוצרלבימויזכואלוכלשלה.בנהשלמחזותיואתלקרוא
אתשטייןהקריןועליוהמערכות,ביןחצץענקטלוויזיהמסךביופיו:
 .אותוהחוסםהביתקירואתהשחףמרחףבהםהשמיםואתהאופק
לאאיש-מתאבד ,בבדידותולעמודיכולשאינו ,קונסטנטיןכאשר

בטקסטמשפסלכלכמעטהקלפים.במשחקלהמשיךלעצמומפריע
הגוף,בשפתמנוגדתכמעטאירוניתפרשנותשסיידמעניקהמילולי
 .עצמוצ'כובאותושכינהכפיל"קומדיה",אכןהמחזהאתההופכת
ה"שחף"עםהמפגשאתהפךוהתמונההתלבושותשלהמרהיבהעיצוב

שלהדקויותגווניכלאתלהביןשכדיאסתטית,בשלמותלהתנסות
אחת.מפעםיותרלראותהרצויהיה-הצ'כוביתהאירוניה

תיאטרוןחברישלישייתגםהשרתהכבדהומועקהמחנקתחושת

ההונגרייההסופרתשלממחזותיהשנייםהעלואשרהבלגית,המשימה
יתומיםתאומיםהמתאר-קריסטוףשלהטקסטקריסטוף.אגרתה

ושורדיםהשנייההעולםמלחמתשלבאירופהבדדשגדליםמהוריהם,
קשה,טקסטהוא-עצמםשלהםמרגשותיהםבניכורהתרגולבזכות

בשיממונו.מעיקכפשוטואותוהמקריאיםהשחקניםשלהעיבודאך
בעליושל ,בימאיללאהעובדים ,תיאטרוןחברישלהסיסמאות
התיאטרוןמעולםאורשנותמרחקרחוקרטוריות,צלבניות"משימות"

 .ההזויהאנושיהקיוםשלהדקויותגווניעושרבעיבודקסמושעיקר



--~-----------------------~ 

הבמאישלהאניןוההומורהחמימההאנושיות

אתעטפו Daniele Finzi Pascaהאיטלקי
קרקססולנישלהמרשימההווירטואוזיות

סצנותשלהנשימהעוצרוהיופיהחןאלואיז.
אחרהתרהנוודשלהשונות,והאהבההחיזור
כלאתהפכוהזויים,בעולמותהאהבה

למעיןתיאמן'לאשתובענותםהפעלולים,
וקלילותקסםומלאימאליהםברורים

אכזריות,ושמץחיותנטולקרקסהומוריסטית.
 .נדיריופיומלא

אפיינואסתטיתתנועהושלמותבוטהאכזריות
האוונרגדסגנוןברוחהיפנייםהמחולמופעיאת

השנייההעולםמלחמתלאחרשהתפתחהמודרני'הנוטרמחולשל
סגנוןהצופה.לעיניהמתרחשתהרקדן'שלהמטאמורפוזהאתוהדגיש
קשיחותתנועותשלהתרסההואהנוטרנוסחהיפניהאוונגרדשלהמחאה

המחולבעולםליפהשנחשבמהכלנגדמרד-וא-סיטמריהוקטועות
שואהמתוךשגםלהוכיחחיתההנוטרמחולמטרתאם .הקלאסי

להעפילהיהשקשההרי-קסוםיופישללעולםלהגיעניתןכהירושימה
היינו-"טוגה"במחולאריאדונהבלהקתצפינוכאשרזולהתעלות

בפיותיהןהנציחופטמותוזקוררענןחזהבעלותנשיםחמשקוץ.

הרוקלהקתלמשמעהזעקהאתהבעתהאחוזתובתנועותיהןהפעורים
התוףעוראתוקרעהריקודןאתשליוותה ,ה~י~ 9הצרפתיתהכבד

באכזריות.

גרףהכוריאולהקתשלבמופעזאת,לעומת
הקרבארנייתהיינו-"דיירקודקאן"מאוראקאג'י

היהניתןהמנומר",הים"סוסאתהעלהאשר-

המעוגןהנוטר'שלהרוחניהממדעללהתענג
צירוףהוא-נוטרקדומות.יפניותבמסורות

במסורתלרקוע.-ך-ט~לרקוד-ב~המילים
בטקסאיכריםריקודזההיההקדומההיפנית

הפךהאוונרגדיתשבמטאמורפוזההקציר'פסטיבל

המנומר"הים"סוסוהאופל.החשכהלריקוד
מסורותשחלקןמרהיבות,תמונותתשעעלמבוסס

עירומיםגופותוחלקןיפנייםמלחמהאלישל
הקבוקי.תיאטרוןמסורתכמיטבבלבן'צבועים

מעברחדשהמחולשפתיצרועצמםהרקדנים
היפנית,מהמסורתמאורשליקטלמסורות

ההבעהעוזמיתולוגיים.וסמליםנוצריותאיקונות
הצופיםלקהלהעניקוהמוסיקההמחולשל

והתנועה,המסכותשלהמשכרמהיופיהמהופנט
מהתרחשותחלקהואכאילותחושה

העמידזודידקטיתלנוקשותמוחלטניגוד
פועלישלישייתהאשליות:תיאטרוןעםהמפגש
יצרואומרללאאשר- Familie Flosהבמה

עשריםלתוכוויצקומסכותשלקסוםתיאטרון
מהמםבכישרוןמופלאות.קומיותדמויותותשע

הבריוןהחולמני'המשוררדמותאתעיצבוהם
תיאטרוןוהאדיש;השמנמןוהאמרגןהמחוספס

והתוססהרענןבהומוררקלאמופלאאשליות
ללא .שלוהליריהסרקזםבזכותגםאלאשלו

מופעימביןההצגה"את"גנבהזוקבוצהספק

התיאטרון.

המטאמורפוזה.

"טאו",המופלאההמתופפיםלהקתשלהאקסטטיהמחולגםהיהמשכר
זההיהלאעצום.גדליםבמגווןדודותופיגונגיםקבוצתעלתופפוהם

שהעפילועדהגוף,שריריכלשלמשכרמחולאלאבלבד'תיפוף
האלתוריכולתיח.דגםונשיםגברים-תיפוףכדיתוךהשמימה

ובעיקרגידיהם,ושס"האבריהםרמ"חבכללנגןהנדירוכישרונם
המפגשאתהפכוהקצב,מקדשכוהנישלההיוליתהמקצביםפראות

וסוחפת.נדירהלחוויהעמם

שכןעצמה,אתהצדיקהשבקיסריהלאמפיתיאטרוןעדההיטלטלות

לצלילירקדניה.תנועותביפימלכותיתרקדניםלהקתהואקולברגבלט
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המזוההמוסיקה-ראוולשלהחושיתהמוסיקה
הצטרףאליהבז'אר'וריסמשלהבולרועםתמיד

הלהקה,מנהליצר-פרטארורהמלחין
השוודיהבלטבוגר-אינגריוהאןהכוריאוגרף
ברעננותוהמפתיעהמחולאתהמלכותי'

בנהאק,מץמטורפת"."הליכהההומוריסטית

סדרת-"פלוק"אתיצרהלהקה,מייסדתשל
קוביותשתירקעעלקומייםומצביםמקרים
הרקדניםהסיפור.עלילתנארגתסביבןענק

מהםישראלים,ארבעהובהם-המלוטשים

טליהכהן'בועז-המופעבתוםהלהקהנפרדה
בתחילהמתארים-סעדיורפיסיבקאיתןפז'

מעין-קיטבבגדיבכפר""נופשעלפרודיה
צ'כובנוסחבורגנייםהזעיר-החייםעלביקורת

הרקדניםביןהיחידההתקשורתכאשרהמודרני'

לעיסתרחשהיאעצמםלביןבינםהמפטפטים
והנקייההמעוצבתהתנועהקסםהמסטיק.

המתמודדיםהרקדניםשעובריםוהמטאמורפוזה

ביניהםהענקקוביותשלהמתגבהיםהקירותעם
ויופי.הומורמלא-מתפתליםהם

קונסורסלונדוןביו
... -..,...;-

שלהגאלהערבהיהשלוביצירתיותמרגש

מץקיליאן'יריבהריך'כאוהדבריםקלי .הפסטיבלנחתםעמוהכוכבים
וצלאבאופזכטליהורקדנים-ועודמוג'יקלאופורסיית,וויליאםאק

ביןלקשריכולתמהממת,וירטואוזיתליכולתמעברהפגינו'קונץ'
ומקורית.חדשהתנועהבשפתלמודרניהקלאסיהמחול

העלאתחיתההשנההקלאסיתהמוסיקהמופעישלהכותרתגולת
בושריידרלהג'וןשלבבימויומונטוורדי'שלהרביעיהמדריגליםספר

בניהולו *קטנה">"שעועית<קרי:"אי-פג'יוליני"אנסמבלובביצוע
האומה,בבנייניקטנהבמסעדההולינגוורת'.רובוטשלהמוסיקלי

הוגשועליהםשולחנותוסביברנסנסית,טברנהלהזכיראמורהשחיתה

יופי"הרהזמרים.ישבושבתוכוהקהלהסבלבן'כחולתוצרתומיםיין
ממית";-שהחיהואותוהלבאתמחדשהמולידמחיה;יופי;הרקטלני

אתושיחקושרו-הסולניםביןמופתיובאיזוןמהמםבניקיון

גחוהמאזיניםקהללהפתעת .-1602במונטוורדישחיברהמדריגלים
המדריגלים.תכניאתלהמחיששהיטיבווהשחקנים,הזמריםמקרבו

ואתקוליותהרבאתהפכהבשירהבמשחקםשמסכוהרעננההחיות
מתיקותעלהמושתתתמונטוורדי'שלכתיבתואתהמאפייניםהמתח

חלק.הקהלנטלבהעוצמהמלאתלדרמהלו'הייחודיתהדיסוננטים

היההמדריגליםשלהנועזהביצועשלהרעננהלחיותמוחלטניגוד
שלבניצוחוקונסורט"לונדוןה"ניואנסמבלשלהאותנטיהביצוע
שתישללהרכבהפסיוןאתשייעדבאך'פסיון".ל"יוהנספיקטפיליפ

מצומצםכהווקאליבהרכבהפסיוןלביצועמשתאההיהגדולות,מקהלות
העגמומיותהתקופה.כליעלהמנגניםנגנים,ועשרהזמריםתשעהשל

קשהכהשכיוונונםהאותנטיים,הכליםשלהנכאיםהמייתשהשרתה
הצטרפהירושלים>,שבתיאטרוןשרובובאולםאפשריבלתי<כמעט

תפקידיאתגםששרוהסולניםשלקוליתהרבהבהירותהשירה.לחיוורון
בניקיוןשרוהזמריםאמת,מהביצוע.להטשביבכל~יקרההמקהלה
לוסוןמהאריהסופראןכשזמרות"אותנטית",שירהובתרבותמופתי

שבקדמתמשוםהקונטרהטנורזמרלונתןהאנסמבלשלההומוריסטישמואת *

יוגורטבאכילתשהסתפקוטבעוניםתמהונים,רקעתיקהבמוסיקהעסקודכא

 .קטנהושעועית
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בעובדהמלאכותימשהוהיהאךעצמן;עלמתעלותגודינגוג'וליה

קינגאנדורושהטנורבמקור'לאלטשיועדתפקידשרשקונטרה-טנור
כמספר.לתפקידוהחיוניתהדרמטיתהנוכחותאתחסראךערבבקולשר
מופתישהיהזה,מביצוענעדרוהבאכיהאמונהועומקהיצריםלהט

הלותרנית.בצדקנותוומשמיםה"אותנטית"בשלמותו

והטנוריםהמרשימיםהנסיםבעלתמהמבורגמונטוורדימקהלת
האפילוהסופרןקולותאךמרשימה.שירהתרבותהפגינההמופלאים,

הסיומותזאת,ועםהמקהלה.שלהאיזוןאתוהפרובצווחנותםעליהם
 " Ach, wie nichtig ist derקסום.רוךמלאותהיוהעגולות

" Mensch בעליזותהמקהלהחברישרואנוש>יצורהואאפסי<כמה
שלוותםאתטורדתאינהל"עליצות"הטקסטביןהסתירהכאשרנינוחה,

ועיקר!כלל

וקוציםיוקדתשמשאיןבולעולםהשיירענוגוצלילקטיפתירוך
הוויולןשלבעיקר-איזאירביעייתשלנגינתהאתאפייןדוקרניים

הצרפתיהאימפרסיוניזםמרקוביץ'.יוואןוהצ'לןסילווהרהמיגל
ומשךהקסוםהעידוןוראוול'וכיסיפורה,שלביצירתםהמשתקף

בעיצובהמצטייןאנסמבלשלקסוםלביצועזכואלוכל-הצליל
החרישיהפיאניסימושלהמלטפתהרכותלצדהצליל.וגווןהדינמיקה

פרימינורבסולברביעייהבעיקרצליל'לכלוזוהרחיעיצובהיה-
כהדרןהמקורית.איזאילרביעייתבמיוחדהלחיןאותה-וכיסישלעטו
ענוגה.ובשירתיותבברק-פוצ'ינישל"הכריזנטמות"אתנגנו

הראשיהכנראתבעיקראביב,רביעייתאתאפייןהבעהועזחםצליל
 132אופ'מינורבלההרביעייהבנגינתאוסטרובסקי.סרגיהדומיננטי,

השלישי'בפרקהרוחניותלפסגתהרביעייהחבריהגיעובטהובן'מאת
שלהפסנתרחמישייתלנגינתגורטלרדניאלהפסנתרןהצטרףוכאשר
ומלוכ.דבשלכגוףנשמעוהם- ) 34<אופ'מינורבפהברהמס

רביעייתחיתהשלההעיבודיםובמקוריותשלהבווירטואוזיותמהממת
אלט-זומרותשתיעתיקים:כליםעלניגנהאשרהרוסית,"טרם"

רוסי>.<אקורדיוןובאיאןנס,בללייקהוסופרן'



"נווד"אלואיז:קרקס

יצרוגו'ודרדריגרשוויןרימסקי-קורסקוב,לכאך'שלהםהעיבודים
 •וייחודימפתיעמצלול

בתחרותראשוןבפרסהזוכההיהשלוהמוסיקליתבבשלותמפתיע
בפשטותניגן ) 21 (הצעירגילולמרותגבריליוק.אלכסנדר-רובינשטיין

 ) xvi : 30<הובסמינורברההסונטהאתמופתיתובשקיפותעילאית

פגנינישלנושאעלברחמםשלעטופריהווריאציותאתהיידן.מאת
אתאפיינהלהבהואשקסוםצליליםעושרסוחפת.בתנופהניגן

היההפנטסיהלצדשרפן.מאת ) 25ואפ' 10<אופ'האטיודיםנגינת

הסונטהבביצועגבריליוקהיהבמיטבו .זובפרשנותוהדרהודהרבה
הכרומטיקהלצדפרוקופייב.שלעטופרי ) 82<אופ'מזיוובלההשישית

באורךבנהמכושף,בצלילניגןאותהפרוקופייב,שלהמלנכולית
הסונטהאתוחתםמופנםצלילגווניריבואותריבואשלעולםנשימה

סוחף.יכולתושיכרוןעילאיתלחדווהבמטאמורפוזה

ולהוזילהאפשרככלרביםלקהליםלהגיעמאמץהשנהעשההפסטיבל
ועשרהבאולמותהאחרונהבשורהשקלים-65לעדהכרטיסיםמחיראת

השרלטן.בנדיבתלמופעיםשקלים

כינור'בהרכבהשכללהפיטנגו'רביעייתשלהמופעהיהקסםמלא
סלאניראולמידבקתבחדווהניגןעליו-ובנדוניאוןפסנתרקונטרבס,

המלוטשוהחןפארדיסוריקודוהזמרשלהקטיפתיהקולהארגנטינאי.

הקהל.אתסחףוהארגנטינאיםהישראליםהלהקהחבריוניגנורקדובו
למופעהפךהטנגו'תולדותשלהיסטוריתכסקירהבאולםשהחלמה

בההתיאטרוןלאכסדרתוגלשארגנטינהיוצאיאתדמעותעדשריגש
גבולות.ללאטנגובערבהקהלאתלהרקידהרביעייהחבריהצליחו

 •פסטיבל.זהואכן,

 Y/Y/ןן ilmt!YJ]טכ~ךןייב-אוריראו

אביטלגילהשלשיריהספר

אניסאט

נץדבורהשלשיריםספרישני

הזיתלעץממזרח

* 

אחותבואי

 2005יוני
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שירה"סדרי"שישהבסימן

וVוישהוהאלקטרוניתהכתובההתקשורתומעניקהשהעניקההאוהדתהלבתשומת
לדפוסלאחרונהוהבאתייזמתיאשרשלונסקי'אברהםשיריכל •שירהסדרי

שעשהמילגביוהמעודדהמפתיעמןמשהובהשישממהלבדפועלים,בספרית
חדשהציבוריתהתייחסותאיזועלמצביעהאףשהיאאפשרכידומני .במלאכה
האחרוניםהעשוריםשבשנימשוררינו'מגדוליאחדשליצירתואלומחודשת

לשוןלנקוטאםתמוהים,ניסיונותכמהבשלקיפוח,שלמועטהלאממידהסבלה
בה.ולזלזללפחתהעברית",הספרותל"אדוניעצמםשמחשיביםמימצדהמעטה,
 1זיכרונורצףשהםשלו'הרוחלנכסיעםשלזיקתוגורליתכמהלצייןלמותר

ולאלפרטלאהיסטוריקיוםאיןשבלעדיהן 1לדורדורביןהמקשרותהחוליות
לשקודחייביםהרוחנכסיעלהמופקדיםשאלהנותנתהדעתולכאורה,לכלל.

ואילולכאורה,רקמסתברזאתאבללרבים.הקנייתםועלוטיפוחםמשמרםעל
ואיןדרב.שללהיפוכועדותלשמשיכולשלונסקיליצירתיחסםממש,בפועל
במיןזאתעשהביצירתו'בכללדןאםמהם,השראתואתשקיבלמישכלתימה
רלוונטי."שאינו 1זמנושעברבמשהועיסוקשל 1ביטולשלנימה
אוליהקצף.יצאיצירתוועלשלונסקיעלדווקאמדוע 1הדברלשורשלרדתקשה
נטייהישממסדועם 1כממסדנתפסהמשורריםדורובנימעמיתיושיותרמשום

שבזכותםמטפחיהם,עלקמיםפעםלאטיפוחיםשבנימודעתהלאוזאתלהתחשבן.
העשייהבמרכזארוכהתקופהעמדשלונסקיאכן'רבים.לנחלתיצירתםהפכה

שנותותחילתהעשריםשנותבסוףכידוע, 1ערךהואוהתרבותית:הספרותית
המביאהיההואו"טורים","כתובים"אתובלעדיו'שטיינמןא'עםהשלושים,
בשנות 1ביותרהיפותבשעותיהפועלים"ב"ספריתופרוזהשירהבענייניוהמוציא

הביאשלאתש"חסופרימדוראחדשאיןדומהוהשישים.החמישיםהארבעים,
בעיתוןלספרות"ה"דףאתיסדהואיצירתו.ביכוריאתבעריכתווהוציאאליו
המאסףאתהחמישיםשנותבראשיתוערךיסד 1הראשוןעורכווהיההמשמר""על

כלים •"צוותא"מתקדמתלתרבותהמועדוןאתיסדואף"אורלוגין",הספרותי
ומספריםומשורריםומספרים,משורריםפרחימעטשלאותרבותייםספרותיים
שניסההספרותיהטוןמנותנימישהוכיהנמנעמןלאואףלהם.נזקקוותיקים,
 1כךאוכך •אישיעלבוןאיזהבשלמשלונסקינפרעבכתיבהידולשלוחבשעתו

ואפשרהעבריתהספרותממפתאותולמחוקנואלניסיוןאיזהשנעשההיאעובדה
בהשראתשטענו'מבינים'מיניכלשלו'ניתוחים''אבחנות'ולקרואלשמועהיה

המתורגמת,ובזוהמקוריתביצירתושלונסקישלתרומתוכישלהםההוראהמורי
'מבינות'."דבריבאלהוכיוצאנזק,גרמה 1משהומשהוסיפהיותר
עצמהאתמיצתהכברשהפסילההרושםמתקבלסרק,שלודיבורקצףככלאבל

כיודומהחשיבות,חסרכקוריוזתיזכר 1בכללתיזכרואםנשמתה,אתונפחה
אתוהןלחניהאתהןלחוותנכוניםהקדומות,הדעותנטוליכיום,שירהשוחרי
הגותה.

כמהשלשמותיהםל~זכורפתחפותחשירה",סדרי"שישההופעתשלזהאירוע
אתהנושאת"יד"והקימו 1שלונסקימותלאחרביוזמתם,נחלצואשרציבוראישי
הספרותית.ומורשתועזבונואתולטפחלשמרהמשימהאתעצמםעלונטלושמו'

חזן'יעקב .מפ"םמנהיגאביב,תלעירייתראש •רבינוביץ'יהושעאלההיו
מפעלי"ניירמנהל .חיימוביץ'יששכר 1הקאמריהתיאטרוןמנהל •וינברגשייקה
לחייםויבדלולעולמם,שהלכותל-אביב,קרןמנכ"ל •קלידמתתיהוחדרה",
אשל·שלונסקי.ורותצפרוניגבריאלארוכים
ליהודיםמכתכיםהקובץאתלאורוהוצאתיערכתישכינסתי,לאחר , 1979בשנת

 1האחרוןחייובעשור 1שלונסקיגרששיעברייםמכתבים 446 •ככרית-המועצות

עלנתבקשתי 1מותולאחרלאורשיצאמעזבונוהראשוןהספר •בבריה"מליהודים
שלהמלביה"דלהיותוכןבעזבונו'המצויכלעלדו"חלהלהגישה"יד"הנהלתידי

המפתיע,הממצאאתהעלתהשוניםבארכיוניםשערכתיבדיקהלאור.הוצאההטעון
בשנותבעיקרבארץ'השוניםהתיאטרוניםלבקשתלעברית,תרגםששלונסקי
מארבעיםולמעלהמחזות, )! 50 (מחמישיםלמעלהוהחמישים,הארבעיםהשלושים,

וההוצאההעיזבוןכינוסמלאכתאתאפואהתחלתיהבמה.קרשיעלהועלומהם
גורקי'אוסטרובסקי' 1טולסטויטורגנייב, 1גוגולשל •המתורגמיםבמחזותלאור

 1באבלמאתהשמשאללהימשךהסיפוריםקובץעליהםנוספוונובט.לוויק,

 1כנענייעקבהבלשןמאתשלונסקיחידושימילון 1שלונסקישליומןפרקי

כרכיםעשרחמישהרוסיה.שוירתהימיםשיריהקבציםפקסימיליותובמהדורות
הכול.בסך
קרןשלבתחברתכיוםהיאעותומנית,אגודההיתהשבהיווסדהשלונסקי","יד

אלכסנדרדודשלבהנהלתםופועלתרבינוביץ'יהושעע"שלאמנויותתל-אביב
סדרישישהשללאורלהוצאהסיועהעניקהשהיאנקללנבוןדעתעיני.וגיורא
והמוצעהציבוריותספריותלהדרכתהמפעלזהפרויקטבמימושסייעוכןכמושירה.

הפיס.מפעלשלואמנותלתרבות

 •מצווה! •מצווהשכרחז"ל:אמרוכךועל

אהרוביאריה

נואלבויתאזורטל

טעויותתיקוני
 0העורלסרטןהמודעותשבוע

ע;ך ryך~ן Q ?סמףןעףת~כף~
החלצהאתלה;רידליהןפ;ךההך;פאנחור

 T : • ••- •: • :דדים iל•יייאiופר;~.ול

ב) ryא; י~~: ה~~ז,~·:ת;אך 6 ~(

~סתח.ן~קרת~לל;מ;ךה י~~
ס~:סיסtפ~ס~ל~ן Q ·~ךהףא

ל?~ים P:~ים ?j ~גף~י~ת י~~~י~הףנו
לקים qלאותול.ק ryך

ב) ryאו י~~ם ry ~<ס~ק;מ;ת

ל~קב"."~רירא;~ךהףא
ךת ry ~~לל;מ;ךה י~~
 "ה~י~~ 9ס~~כף~.ןה"~ין
 'ןיקt~~הףא
?ס~יר"~ריר"לא

ללדת.~~~ןז:יי p: י~~ ,"ש~~~~ל.ר ל~"
 . רן.r.;יתאסב~ל

טעויות.כמהלצערנונפלו 300בגליון

אזור:טלשלבשיריו
היהצריך'מלחמה',השירבכותרתא.

מלא,<כתיב'מילחמה'כתובלהיות
במכוון)

בשרת'ההתנקשותהשירמכותרתב.

הידיעה.האנשמטהשוודיה'שלהחוץ
העור'לסרטןהמודעות'שבועבשירג.

אתמדפיסיםאנוהסיום.שורתנשמטה

 •במלואוהשיר

הטורנשמטנואלבויתשלבשירה
 •במלואוהשיראתמדפיסיםאנו •האחרון
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lת(~~~וזרג
מירוןכרמית

להחמיץ.לאהצופים.קהלשלוהנפש

רונן.אילןבימוי:גרונמן;סמימאתהסנדלר"ושלמיחמלך"שלמה
מוסיקליים:עיבודיםארגוב.סשחמוסיקח:אלתרמן.נתןופזמונים:תרגום

שלפישלמה,המלךעלהקלאסיהמחזמרהיאהעונהפנינתונטר.יוני
כדיוהחכמההאהובההמוכרת,באישיותושדיחשבגדונמן-אלתדמןגירסת
בטעותומכידהואהמלכותי.הפארמחלצותללאגםמנהיגואתינידשהעם
ההמון.מזעםלהצילובאההאם,המלכהבת-שבע,כאשר

כמעטהבמה,עלמועלהמזרחיסיפור-עםשלאווירהספוגעלילהסיפור
ונטריונישלהמוסיקלייםהעיבודיםולילה.לילהאלףמסיפוריאחדכמו

הבימההלאומיהתיאטרוןבימתעלתשס"השנת

הישראלי"התיאטדוןב"פדסמועמדויות 17שקיבל ,תיאטדון
 ,הצגותיורשימתאתשנבחןהסתם,מן ,ראוי , 2004לשנת

נעיףאםגםואכן,מסקנותינו.אתאנוגםשנסיקמנתעל
נוכללאשחלפה,השנהחוויותעלוסלקטיבימהידמבט
הטומנתהבחירה,מעושרהמופעים,ממגווןלהתפעלשלא

בצדה.קופתיתשהצלחהותרבותית,חברתיתמעורבותבחובה

 ,שבתאייעקבמאתבראש""כתרמתייצבהרשימהבראש
בתפקידבנאייוסישלמעולהובביצוע ,דונןאילןשלבבימויו
בניושניביןהיורשבחידתבעייתבימים.הבאדודהמלך

והתככיםושלמה,אדוניה ,השלטוןכסעלהמתמודדים
מןולבטים.ייסודיםלדודהגורמים ,המלךבחצרהפוליטיים

השמש."תחתחדשאיןהסתם,

לציון:הראוייםנוספיםמחזותבאיםבעקבותיו

נילמאתמטורפת.קומדיה- )-350ה<הצגת"הקומיקאים"
שנישלהמעולהובביצועםרונן,אילןבבימויסימון.

בד-אבאשלמההעברית,הבמהשלהמצטייניםהקומיקאים

מושונוב.ומוני

שמונהלנצט.נריחשלבבימויהתומא.רובומאתנשים" 8 "
 •מסתורירצחמולעומדותעצמןמוצאותאחת,ממשפחהנשים
עלמשעשעתהצגההמפתיע.לסוףעד ,בכולןחושדותכולן
ז"ל>נחוםבן<עדההמתרגמת<הבמאית,הנשיהמיןטהרת

רייזמן>.שושוהמלחינה

מצמררת,הצגהובבימויו.הספרישמואלמאת"תשמ"ד"
מרתףהמקום:תשמ".דבשנתבאבתשעההזמן:אפוקליפטית.

 ,בומתבצריםותינוקאנשיםארבעההשומרון.בלבבית
בראש""כתרבנאייוסימשחקושומרון.יהודהאתלפנותהממשלהלהחלטתבתגובה
השקד.משיחבתפקידנאור,יגאלשלחלחלהמעודד

 ,ג'ימיברון.דדישלבבימויהניקולסון.ויליאםמאתממוסקבה""הנסיגה
אתלבקרבאלהיסטוריה,מודה ,ואדוארדשידה,חוקרתאליס,שלבנם

אלאשלהם.ושלושההשלושיםהנישואיםיוםאתלחגוגהעומדיםהוריו,
החביבההיסטורי<המאורעממוסקבהלא-נסיגהמתרחשתחגיגה,שבמקום

עםנותרתוהאשהעוזבהבעלהנישואים.ומןהביתמןאלאאדואדד>,על
המצוינים.פלגואלכסאלמגורגילהעםשלה.ההחמצהכאביועםדיכאונותיה

שניר.חנןובימוי:עיבודתרגום.טורגנייב;איוואןמאתבכפר""חורש

עלומשפיעהרענןרוחכמשבמופיעהשנה,-150כלפנישנכתבהההצגה,

מעולה,ומשחקואהוביםמוכריםריגושיםתרבות,שלאווירההצופיםקהל
כפריתבאחוזהאוזניים:מחדישיקולותוהגברתפירוטכניקהאביזרינטול

מתאהבתהצעירהחסותהבתבנה.שלהצעידבמודההיבתבעלתמתאהבת

שלנוסטלגיפרקחושף ,גמורהבלתיהעצוב,הסוףמלמ.דבאותוהיאאף
התפאורהאושר.שלקטןקמצוץלאואףמדומהושלווהכפרינוףגעגועים,

קיוודבורה ,פישמןאסנתשלהמעולהוהמשחקשיףברקישלהמדהימה
הדוחחייאתלהעשירבחברה:התיאטדוןתפקידאתמצדיקיםשדהויגאל

המחזמראתקירבופטישוצחירחוםדנישלהמודרניתוהכוריאוגרפיה
בחילופיומצטייןוצבעוניחידונןאילןשלהבימויהעדכנית.התקופהלדוח

מרהיבותוהתלבושותהיפותהתפאורותזאתכלעלונוספומהירים,מראות
המצליחקושניר,אביכתפיעלבעיקרהנישא-המשחקדר.רותשלהעין
למבצעיםזכה-ושלמישלמהשלהכפולהתפקידאתמזהירבאורחלגלם

הגיבורים"נשותבתפקידימסיקהומיריגיאתגליתנוספים:מעולים
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