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שת jהו"פתאום,

מבפנים"

הוצאתהים,אלמעליתאברהם-איתן'חלי
עמ' 72 , 2005 77עתרןספרי

 ,אברהם-איתןחלישלהרביעישיריהספרזה
השיריםלעתים .אותוממלאיםשיריםושישים
 ,שירשלוסופותחילתוהןשורותושלושקצרים

הפחד"מחסוםפריצתהגוף;מעלהדםכ"פריקת
עשרותהמוניםארוכים,שיריםויש ,) 49<עמ'

באמיתות;מפתיעועתיד;הווהערב"שלשורות,
אור;פניניוזורעבתמונות;מילים;מחסומיפורץ

 ,) 69<עמ' "שונותזמןבתחנות

הןשורותולעתיםמילים,ממעיטותהשירשורות
 ,) 48<עמ'ואיך"ואין;"ואי;אחת:מילהבנות

עולםעלשאלותהשואלותשורות,שהןמילים
החייםעולם ,כלל-עולמי ,ישראלי ,יהודי ,ומלואו

בסלעחצוביםעולמותהאהבה,עולםוהמוות,
 .ביםומשתקפים

יבןהנמתחמחשבה,מעוררבמנעדנכתבוהשירים

כמגדלמתפרקיםנפלא;בחלום"נאחזיםעולמות
<עמ'האגדי"במעופם---דדלוסואיקרוסבבל;/

שירגה"מסכת-היומיומיתהאפרוריותלבין ) 10
דקלביתי"בגינתהביתלנוףוכבסים",סיריםבין

נשמהוגם ,) 58<עמ'יש"השמשתחתחדשרענן;

 ,) 59<עמ'מעורה.""אוריאת"סוחףוגוף

שלהשירהבשפתגםניסוילידיבאהרחבהמנעד
 :כגוןהדיבורמשפתהשואבתאברהם-איתןחלי

את/לעבוראוויר"איןאוהשינה"את"הורג
כגוןלמשוררתייחודיותמיליםבעתהסו ,הלילה"

מתרבותצבעוניותנגיעותהמשבצת"לבדי~ת",
 ,"אילוזיה" ,"קולומיבה" ,"רקוויאם"כמוהעולם

שלבראשםשהוצבו ) 18-8<עמ'"אנרגיה"אלגיה",
המדעמעולםהלוקחתלשוןוגםמהשירים,ריבם

דברים"הקדמנוהפילוסופי'בניסוחונוגעת
לשנותצריך-הסוףעדפתרנוולאבסורגיים;

אחד;'אתהל /להגיעכדיקדימויות/סדר
אפסכיאפס;ייתןשהינסויאסור---ושמך',"/

תרבותלשדותהמיוחדיםלשוןמונחימוות":הוא
 ,אחדבשירמקומםאתלהםמוצאיםוחיים

"ז;נ~נכ~יםהמסקרןבניסוינגמרותששורותיו
 .בלבנו",ביותרהיקרים
לעתיםהפסק.סימניללאכמעטנכתבוהשירים
כדישיר'אוביתבסוףפסוקסוףנקודתמוצבת

הרהוראחריוואיןשהגיעהסוףאמנםזהכילהדגיש
"התובנהריק.המשךשלבהייהאונקודותשלוששל

הוא ) 57<עמ'לעד"נמשך;אורהבהבזק;מופיעה
כלשהם,הפסקלסימניזקוקשאינושלםשיר

הספרשבסוף"האור"גםמופיע.גםהואובלעדיהם
המגבילהפסוקסוףנקודתואיןפסוקסוףאינו

אותו.

לפימקובציםהשיריםלפרקים.מחולקאינוהספר
מתפתח. ,רךמערבהואביניהםוהמעברנושאיהם

שלכשמוהים'אל'מעליתבספרהראשוןהשיר

8 
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רקיע/בכחולדבקהמים;"כחולבוישהספר'
לגוו;סמוךאהבה;/שלחישוקים---כמיהה
יוכלוקשישיםעתה------היםאלמעלית
המים.קועלשוב;להתהלךבקלות;לעלות;
השיריםעלמקריניםהאהבהוחישוקיהמצוק"גאות
גםהספראתפותחהשיראותם.ומחזקיםהבאים

מיליםביןבקלותהמתהלכותמילותיובשימוש
הרוקד , 38עמ'שדי''מחולהשירלדוגמה,קשות.

כשמדזלעפות''לדבהבאבעמודהשירהדבידות;עם
ו'ריש'נקודותשלוששלמקבציםהרהעםהוא,כן

'לדבאחריוהבאהשיר .בסיומוקורשלרועדת
את"ממלאהפחד,"אתצובעענק;"לדבואני':
ו'במחוללדב''פחדהבאים,בשיריםכלום".החלל
שדי-במחולדקלים;"גם ,) 43<עמ'השרי'הרוח
 ,אלכסוניגבולקומופיעוכאןנשברים",הזמן;

מזונילינוקהחם;אמיקרקע"אלעובריםוהשירים
מבפנים",הקשת"פתאום;וכךמרוחכם",

האחרים",הימיםאתנשירלבבות;ו"בהצסלבות
שלושבןשיר ,) 49<עמ'פיוסי''לילהמגיעוכך

מחסוםפריצתהגוף;מעולהדם"פריקתובושורות
המקדיםמפתיע,שירזהוהחם":גופואלהפחד;

להיפתחיכולתי"איךטבעי:באופןאחריוהבא
מתחולליםכךאיבב",בלבבסון;בקירותלאהבה;
בליהשיריםנושאייבןומעבריםרגשייםמעברים
המעבר.לציוןלבניםודפיםנוקשותמסרגות

השיר',אלהחומק'סוד-בספרהאחרוןהשיר ,ואכן
לאשעדייןהבא,שבספרהשיראלאוליוחומק
 •הופיע.

באבט"וחרחורי

שתלשמואל
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בשר;נהנגמרהכשהעיראז
T ::•ד::ד:• •דT 

~מטכ"לקף q ~ל;להךא"ש
"ל ?j?j~ןר;תסיף~ן-~ףךי;ןף~ןר;ת

:P ~~ס~רירחנ:י~ל.אין 9וב~ י~י~ w ה.:ר~~ג;ת 
מףך 9ס~~ן·סוב~ז;ת

ה Qד q ·ן~~ ה~~ ?iך~ןךים qוריוב

ry סל.ב~ת~יפף
באבט"ועלשמענףלא

T -ב-: T 

בל~~יןס~ד;שס~ד;ן~ת~~ךנףךלא
~נעה:פלעלאהבהמל;תהגינףלא~ם

ד:• T--ד:- • •ד-

ש;~ע oג'ף~ל fסובת~~אנףלאס~פןשם wסך~ת
זהירזהירפרשנףהרגשואת

 • T T 0 :-•• •: •:ד •: :

ונמלצת.ארנהבא~רת
: • :•:• :-•• • T :• : :• :• 

 םין:;~~מ; p:~ז~ס~נף~ר
~ע,צ;ךיםףןלא

ן 9ר~לףח.יךסךנף
~ן;ל;תז:וקו;ת ר~.ן;~ל

?~ובת~ובת~חנ:י~~צף
:p ;לבףע;תמ~Q ח~דב;ן~ry נף

אחרים.צעצףעיםלנףהיףכשלא
: ."" T T -:-• :-•• • 



משהולהיותיכולדברכל
אותו"רואים"שאין

הקרקעות,מרדדדר"חאלירז:ישראל
 125 , 2005המאוחדהקיבוץהוצאתשירים,

עמ'

 ,וכךבהם.וקוראוחוזרדפיםהופךאנירבזמן
יודעאניהקרקעותמזווור"חעלהכתיבהברגע

התבוננות,במעשהאוההליכהבמעשה •שהמודד
 •זהמודדבתהייה,אלאכלשהובאי-מעשהאו

המענייןבספרהדבריםאתהכותבהאישהוא

צעדבמדידה,מתחילאניגםואיתרהזה.והמרגש
כדימקוםלילצורצורךליישהאם .צעדאחר

יכולתוכפירחבאוצרמקוםבו'להיותבו'לחיות
הפרקשלבתחילתובן-ימינו.המעגל''חוניאיזהשל

המשורר:אותימזהירכולוהספרקרוישמושעל
"אתהבעצם,כי'דבר".לשוםדומה?הדבר"למה
הואשפרח ,במקומושהמפתח;השדהמפרחייודע

ואולידבש,/מלאילפרחשמתחתוהכליםכלי;
יכולדברכלדבר","שוםהואדברכללא".כבר

אותו".רואים"שאיןמשהולהיות
ע;ןלחוץעפרוזורקבאדמה/עומד"אדםאבל
בקרבשמדורבחשבתיופתאום •אותו"רואיםשאין

נוטף ,המסתוריהעמוק,המקוםאתהמכסהפתוח,

לפרח.מתחתשהואהדבש,
אני)אתה, ,(המשוררהקרקעותשמודדהמקום

האנשיםצורתבעצם,הוא, •בחומראותוממלא

המקום"."נעשהממנה

איננולעתים,'המקום', ,יותראדקדקואם
הריהיםגםבשם.קרוי ,יאמיתהוא ,"וירטואלי"

את/ששומעיםשעות"ישים.סתםולאמקום,הוא
עתלית,לידהואוהמקוםהים)",זה /(אוליזזהיום
"שמאבדזיכרוןהםעתליתלידהדבששגליאלא
חדותו".את

עתלית,שלידוהגלים ,עצמובפנידו"חהואהזיכרון
גםאבלומיטשטש.הולךיזכרוןהםממש,עתלית

הזיכרוןאתלטשטשננסהאםגםפנימי.מקום,הוא
אונקודה,להיותוהופךועודעוד'מתקפל'הוא
בהם.שנתקלים ,זיז

"היתקלויות", ,בספרמאודאוהבושאניבפרק,
-מריםבתיוכבדשלשירהמתוךבציטוטהנפתח

מספרבשירנראה."",הלאמנראה"וגדול'מרחקי:
שביל;שנעשהעדללכת"שבנוכיאלירזכותב 1

אלושורותבשתישהלכו".צעדינועלהשומר
עקבותעלהמחשבה ,למשלרבים.דבריםמגולמים
 ,בשבילועודעודסימניהםהמותיריםהנעליים
היאוההליכהבטוח",אבל"לאטונוצרההולך

למדודשניתן ,אליושחוזריםמקוםשל'יצרנית'
פניאל;עולההאדמה"בוכיאותוולאבחןאותו

כזהמקום,בונה(הנמשך)הרגעשעדהאדמה",

מישל(דן"חגיאוגרפיתבצורהבולדוןשניתן
"ירוקרקובינתייםפרטים),ומצייןאותוהמודד

עצמו".הזההרגעאלאזהברגעקורה;לאודבר
שירית,עקשנותשלסוגמדגישותאלירזשלהחזרות

"שבנוכותב:הואכךדרך.כברתארץ,התרחשות,

שהלכו",צעדינועלהשומרשיבלשנעשהעדללכת
 ,עצמוהזההרגעאלאזהרבגעקורהלאדברוכך

עולם.תפיסתמעיןכברוזאת

החוזרותהשאלותידיעלנוצרתהעולםתפיסת
שלעומקהאתלהביןכדיהכותבשלונשנות

היאבעצם,אךלבוא,מתמהמהתהתשובההתשובה.
אותה.למצואהמאמץבתוךנמצאת
היאהאםהעיר;אתהעוטף"העפרהנקראבפרק

'משחקו'לתוךנכנסהקוראאתה ,העיר"
לצרףשהדרךפאזלמעיןאלירז.שלהאינטלקטואלי

ללאסבלנית,מחשבהדורשתלזהזהחלקיו
התחמקות.

העיר'אתהעוטף'העפרלשאלתהתשובהלמשלכך
אותוזההאםעפרמלאראשינוספת:שאלההיא

 /אומר:"וכשאנימאליו:רבורהכולולאהעפר?
מידחלק",בולקחתמסרב /הכולהמקיףאתה

הצומחלעשבלבשים

 nהז;מלעשבלבשים
• •• T •• :• -•• -

אני"מהכביכול:מתחמקתתשובה,מעיןבאה
מןמשותקאני"האםמכאןוהלאהאומר?"

והמושכתהקשהלמערובלתהסיום.ומהוהעודבות"
שמשהומאליו;ברורלגמרילאלא./"וכרבהזאת?
החומר".מתוךלצוףמוכרח

כיבושעלמתחקההכותב,עםביחדהקורא,
תמידזהאיןאבלהמערבולת.הכנעתעלהעודבות,

וממנוחומרהכול •ברורלגמריזהאין ,אפשרי
לצוף.משהומוכרח
נהייה,איזוישבשמואשר ,הספרהאחרוןבפרק

מובאתכאן"נשרבההלבנטרבך"כן''חבלי:איזה
שםזה(מתוךישורוןאבותשלמרתקתציטטה
ובעקבותבאדמה"אדמתיאת"קברתיהספר):

שיריתפרוזהמעיןרחובת,ששורותיושירהמובאה,

השאלותלכלהאלירזיתהתשובהאולישהיא
 ,בעכשיוהנוגעתתשובההשירים.לאורךשנשאלות

שממנוחומרהמייצרת ,כלהסופגתהאדמהבכאב
ההר"גםכיצרות""יהיושונה,עתידיצוץאולי
הלבנטרבךכןברצועה;כלבכמוהלילהכלמושך

כאן".נשברה

,הנראהבספראלירזכותבורגישותחזקותבשורות
שיריו:בקובציכחשובלי

כובע, ,בגדשניים, ,חתולעליוהכיסאהתאנה"תחת
האשהיושבתהמחשבותהקרשיםלידשמש,חרקי
עלשהנצו'הזיתיםעלומדברתהביתמפתןעל
תניחלאהיאפניה,עלהמתעםערבווכרבה,נפה

הכרוב,אלבאההיאהבכי.אחריללכתלבית
זיתיםפוצעתהיאהאדמה.תפוחהלפת,הקישוא,
 "· ••נוגעתתמרים,ומשרה

יבת,שהואמקוםלתחושתמערב ,אלוובשורות
לבוא.אולישיכולהגדולהנוחםקיים
הקרקעותמודדבחיפושיופסעלכאןומערבכאןעד
 •דו"ח."לנולתתכדי

כן-שאזלמשה

חצי~

ו~קאוואנהפטריק
 =rשטונובגליארומאנגתיל:

שלפניה~בזאתשעברהבגשנהשזמח:פמ;
 ז.-•ז:ד T:•זוז-זז-ז•: :

:ז '!i'ל ת;ר~~ R:pיך~ל:ם iJל iצ;~ן
ים .r ר.~ ת;,~ודרו~איל v~~דב ~נ~ Q ~ע.ת
להמליט.שעמדהנגש~סה;ת sלצ
•: -T דTtT נ-:• 

 (ן:

~ -== 
ו~

כםדאתמספרקאוואנהרפםריקאלייכםד"מספריםי"ם,מתחיליםמצטטאני"השמים",
מפראות.הדרהערדלהמליטהעותדמלסרסהובעיקרלדשרתלשעב,כפייםמוחאהואהאדמה.
כךכלשהןבעיקררהמנרדקרתהקצרותובשוררתהקטניםבפרטיםתמיד'כמראלוהים,

הזה.בשיריפות

סומקרוני

 2005-אוגוסטיולי
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גגעלבודדכציפור

הוצאתנסתרת,חייםפינתגלעד:רות
עמי 61 , 2005ירושליםכרמל

תמהתי ,גלעדרותשלהשנישיריהספראתבקוראי
רשימתלכתובמתקשהאנימדועעצמי:לביןביני

בכךהתנסיתיכברהןהמרגשים.חרוזיהעלביקורת
עבורי.חדשדברזהואיןאחריםמשורריםלגבי

מגנוליה""פריחתלתארשבעתייםיקשהבוודאי
אותיאטרוןהצגתתיאורמאשר"דמעת-זהב",או

במקוםטמוןשהקושילינראהאךהיסטורית,פואמה
אחר.

עצמיעל"רקשכתבה: ,רחלהמשוררתכמושלא
עולמהנמלה",כעולםעולמיצרידעתי;לספר
רחב,-עולםשלכפתחורחבגלעדרותשלהשירי

שהשלם ,עליולומראפשר .כמוהוועמוקמסתורי
שירתהמחלקיאחדבכלקייםשלההאישיהפרטי

העולםאתהקולטיםמשורריםישהאוניברסלית.
 .חזותיבאורחאותושקולטיםויש ,הצלילדברך
 ,הבודדהלבבריגשתהעולםאתספגהגלעדרות

הרביאה.בפלאוערגה,צערתימהון,בעיניהמתבונן
המשוררתנפשאתותבעוחזרתבע,הרוחניעולמה
תקוות,שלברמהעדיןנגינהלכלישהפךעדכולה,

האדם.טבעועםההזויהטבעעםהזדהותהשקפות,

זוהרקסםשלחוטלהעבירגלעדרותשליכולתה
שלהיסודאבנילביןהביוגרפייםחייהפרטיבין

ללבנוהקרובהלמשוררתאותההופכת ,חיינו
השירלדוגמה:שלנו.העולםצעראתוהחושפת

בני~ר 9"ס :> 3o<עמ·הבןשלוכאבובדידותועל
ואניעלי;מסתכלאתהדרכההבלהה;מסכתאת

שעלהשחוריםהשמיםכלהאוב;ך Tמבטךאתרואה
היוניםהיכןמיבט/אתהשכךעלי;נופליםכתפיך;
בניהזה?/הכאבכלמאיןבעיניך?/פעםשעפו
למעןלווסלעים;הריםאעקורשלי,/בני ,שלי
שתחזור".אחת/יונה

יונהולולהחזירמנתעלהריםתעקורלאאםאיזו
ילדיה?לחייתקווהשלאחת
בעטיים,דווקאואוליוהמכאובות,הצערכלעם

צבעיםבשללגלעדרותשלעולמהצבוע
הלבנה;"המגנוליהומעודדים:בהיריםאופטימיים,

 " ...הפורץלובנך
"אשה ;> 9<עמ'הלילה"ולאורהשמש"לקרני

השקדיהיפה"כמה ;) 13<עמ'דשא"כרישזרועותיה

<עמ'קודרים"שימיולמילבן;באורהנוצצת /
זהב""דמעת :> 22<עמ'ארגמניים""פרחים :> 18

 .) 24<עמ'

הלבניםהעליםמבעדעוברתלאושרהשאיפהגם
יוםהפורחתהמגנוליה;כמו"שלאהמגנוליה:של
הלבניםלעליולע!דלהיצמדרציתיבלדב;אחד
לצבועממשיכיםוצבעיה .) 26<עמ'האושר"של
ראיתי;ונציה"אתהמשוררת:שלהובדדעולמהאת
-ובפירנצה :> 43<עמ'סגולה"לזכוכיתמבעדכמו

 .) 44<עמ'וירוקים"כחוליםתריסיםיש"לבתים

הקטן"?)ל"נסיךרמז<אוליבשקיעההצפייהעצםגם
שלא~דהכאותההלוהט;האדום"הכדורצבעו:

10 
 303גליון

גלעדורת

תות oניים nנתי 11

 .) 52<עמ'לך"היהלאשמעולםשמששלכאב/

אתצובעיםואופיטמייםבהיריםצבעיםרקלאאך
הקוראאתלהפתיעיכולתהגלע.דרותשלשיריה

המלחמהבזוועותצפויות,ובלתיבהירותבמילים

 ,) 57<עמ''האגם'השירומזעזעת.מדהימהוהרשע,

המים"חלקתשלהשקטיופיהאתהמתאר
נמצאתגדותיושעלאגםאותוהואהמתנצנצים",

ועידת--20.1.1942בהתקיימהשבההווילההיוםעד
לבעייתהסופי""הפתרוןעלהוחלטשבהואבזה,

עצמהשתלתהמבוסניה','האשההשיראוהיהודים.
שפניובעולםלחיותהיהאפשר"איכיעץ,על

האנס'.'כפני

הקובץשםאתהנושאהשירוחשוב,חביבואחרון

לעניותשהוא, ,) 61<עמ'נסתרת'חיים'פינתכולו:
גלע.דרותשלשיריהמביןהיפהוגםהמסכם ,דעתי
 ,משלונסתרתחייםל"פינתבאמתזקוקאחדכל

הנואשות.חייובצלליות/כאבבפחות:צ~השמשם/
האחרים,/החייםיזרמודבממה,במסתור,/ואולי

המתחוללתטרגדיה;מאותהלהתנתקיהיהואפשר
עצמה'.'הבמהעל
המחזיקהמעטבחינתומחכים,מרגשנפלא,ספר
 •המרובה.את

מירוןכרמית

ליכשיעצה

f ~~ Y. ללי~הw ז'א;סהאתw ה
לעינים:תארה-יפה

TT -:-זז••-• 
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הפרסית.שבחו'זיסטןבאהוואזנולדנוואסאבו
ואחרבבצרהתחילהוחיצעירכאישלעיראקפנה
לאחדנעשהבבגדאד.ובסוףבכופה,כך

גדולהלעלה ,בימיוהנודעיםהמשוררים
ראשיואלהארוןהח'ליפיםשלבחצרותיהם

פניםרבתמעודנת,שנונהשירתואמין.ויורשו

גבולות.ופורצת



בדרכוןזהותחותמות

הגוף

"הכבשהסדרת ,אחרוהואבלס:שמעון
הוצאת ,חברחנןבעריכתהשחורה"

 , 2005קריאהסימןספריהמאוחדהקיבוץ
עמ' 176

והואבספריבותרהחזקיםהמפתחממשפטיאחד

היכולאדם"איןשם:כתוב • 13בעמ'מופיעאחר
 ,כמוניבהיסטוריה'ב'היהודיםהסתירותעללהציבע

בו",משפסכלמאחורימתייצבאניכןפיעלואף
שהתאסלםיהודי ,סוסןהרוןאחמדהואהדובר

 ,ספרושםהםבהיסטוריה''היהודיםבעיראק.
מרובותשבודרכוןדףאותוהואהמצוטטוהמשפט

הזהות.חותמות

כלשהו","מקיאווליססישלושהמשפטיודעסוסן
אדםלבנימתייחסהיסטוריהשספרלומרמנסההוא

מנטיותמשוחררלהיותיכוללאבוהעוסק"וכל
ההיסטוריה,ספרבעקיפין,אוליהופךוכךאישיות",

סוסן.שלחייולספר
גבול.תחנתהיאשזהותושהחליטבאדםמדורב

הקוויםחצייתעללוסולחיםלאהיהודים
אפשראילווידויים.פורשיםדביוקלאוהמוסלמים

"להרוגשבסיפוריאורוולג'ורג'אתלצטטשלא
הכבושהבהודושהחייםרביסישוסומתארפיל"

כותבמסכה",לבש"הואהנימוס.אתממנומסירים
מצטטאנילה",להתאיםגדלו"ופניו ,אורוולעליו
מורכביםסוסןשלשחייולומרכדיהזההמשפטאת

עלדורךאינולמסגדהכנסתמביתהצעד .יותר
אורוולית.מסכהאותהשלנסבלתהבלתיהקלות

בריסישוסואינושסוסןכיוןיותרמסובךהוא

שלוהשוטרהמפקדהואמלכותית.פקודההממלא
יותר.תובעניתאותוהמקיפהוהסביבהעצמו'

לתארמיטבהיהודים-הערביםבספרושנהביהודה
מפעיליםתרבותייםעולמותבההגבולתחנתאת
בלסשמעוןשללסוסןהשלויבם.הכליםחוקאת
היאהדתשבהבסביבהחיהואנוסף.מרכיביש

אחתדתעלהוויתורכמעט.על-תרבותיערך
אינוהוויתור .פנאסיויתוראינואחרתשלוקבלתה

שלמתלהבתובנייההביתשלסוסאליתמחיקהגם
סימנימספרפשרה.אינוגםהוויתוראחר.יבת

בלס,ושמעוןהקריאה,מסימנייותרגדולהשאלה
פסיכיאטרספתעלהסדיןאתמותח ,אמןביד

אוהמטפלהואסוסןאםידועלאולרגעדמיונית
המטופל.
נעשבחייוהנשיםמצעדכאשרמסתבכתהעלילה

ג'יין'היאחייואהבתגידול.תחנתבאותההואגם
לרובןגורמיםאיתההנישואיםנוצרית.אמרינקית

גםהיאג'ייןאדום.כרסיסלשלוףסוסן>של<אחיו
רסיסהיאוהבןמהאשהוהפרידהג'מיל'בנו'אם

אותומחזירההפרידה .חייואתיותרעודהשורט

נדרששבוהמקוםאללעיראק,הרביתמארצות
רגליולכפותמתחתלהרגיששעהשעהכמעטסוסן
הדתבתלחמידה,נישואיוהובערת.האדמהאת

הכישלונותהשריטה.אתמרפאיםאינםהמוסלמית,
שמשלםביותרהגבוההמחירבעיניהםהאלה

הם ,אידיאולוגימוויכוחיותרקשיםהםהגיבור.
הדבידותמחירדרבשלבסופושהםכיווןיותרקשים

 .חייושלהגבולבתחנותסוסןשמשלם
לצייראחרוהואבספרוהצליחבלסשמעון

לתתבהתלבסויות,לדייקמאוד'מורכבתנסקה,ער
פרסיממקרהאותוולהפוךבינינולהתהלךלגיבור
לתופילצייתבוחרשאינוכל-אדםשלכללילמקרה

 •חי.הואבההחברהשלהסם-סם

בחופיםהלוחםמו,ס

המיםעלמתהלךמקםמאיר:בןיהורם
עמ' 52 , 2005לשירה"קשב"הוצאת

שלמפיוהראשונהמפעםשמעתימקםעל
אביב.תלשלהמיתולוגיהמצילונאל,אהרונצ'יק
החסקה,בקצהאותנוהניחפעםשמדיאהרונצ'יק,

מכיר.לאשהוא"משוגע"שאיןבעודבהמתגנדרהיה
שנותתחילתהחמישים,שנותסוףימיהיוהימים

שלהאולטימטיביהחולארגזהיהוהיםהשישים,
היהאהרונצ'יקיולי-אוגוסט.בחוםאביבתלילדי
לומרוהטותהיויפותהכיהבחורותהחוף.מלך
הגניבהואשלתוכההאוזןהיווהילדיםבעין

שלה"נועזים"במודליםההצצהביןוכךסיפורים,
העיר.משוגעיעלמספראהרונצ'יקהיההביקיני
שבחרהאישהמרתקים.אחדהיהמקםעלהסיפור

לתקופתהדמיוןשעוןמחוגיאתהזיזבמערהלגור
שזוף,סיפוריםכמספרואהרונצ'יק,הקדמוןהאדם

פרס.בשוםחסךלא
בחרמאירבןשיהורםמאודשמחתי ,אולילכן'

המים"עלמתהלך"מקםהמרגששיריולספרלקרוא
שתקעוהמסמריםעללישו'ההשוואהעלולרמוז
התל-אביבי.הצלובשלידיובכפותהשירשורות

גםהים.מןנולדאליקרקשלאיודעמאירבן
ילדרבים/ימים"לפניהוא:וגםמחלולשכונת

 ,החולואת/אותיילדהומחלולמחלול,/אתהים
<'לפניהגדולה.""הזונה /'ששלהילדהואתהיבשה,

לציירמאירבןשלהיכולת ,) 14עמ'רבים',ימים
לרחמהלהגיעשורותארבעואחריהיםרחםאת
ומצמצמתהמרחיבהיכולתהיאהגדולה""הזונהשל

היאהטריטוריה.גבולותאתהמיותר>את<מחק
ביןמלאכותייםבגבולותמאמינהשאינהיכולת
שעליהאדמהאותהלביןהאדמה"תולדות"ספר
שאינומיהואהזה,במקרה ,ברוךזונה.דורכת

ים.חולגםהואהחולוכאן'לחול.קודשביןמבדיל
זההוא ) 15<עמ'מחלול''מלכותבשירומקם?
זיפזיף,/מלךהמלכים,מלךלהיותהים;מןש"עלה

וכמה"זיפזיף"למילהישקסםאיזהומלח",זיפת
השפה.שללא"באותהמחזירמאירשבןסוב
מאותולצטטיכלהעדייןהאלהבימיםאביבתל
ולהצעידתמוז",שלהזהב"חולותכמוצירופיםא"ב

ישורוןאבותואתהגמליםצוואריאתעליהם
בוכים'ישורוןאבותשל'תניניםבשירולהזכיר

משורר.אותושלהתנינים""שירתאת ) 17<עמ'
ד"ששולחהוא .איתררקלאמתכתביאירבן

אספתיהלילה'כלבשירחלפיארבהםשלל"שיכור"
הים""שתיקתאתזוכרהוא ,) 34<עמ'שמים'כוכבי

ומנהל ) 46<עמ'בבוקר''בבוקרבשירגוריחייםשל
גלבעאמירמאססרושלהנפלאהתחיברעםדיאלוג
אוהבאני ,) 36<עמ'ים'רצוף'תוכובשיר<בעיקר

מאירשבןהקולותאתהזאת,המקהלהאתמאוד
מקם.שללהליכהידמושיטהואכאשרשומע
אבלגיבור.אנסייותר:מדויק ,גיבורהואמקם
גםאותולהפוךביכולתהואהזההספרשלהקסם

אזהיושבמפתהעירעללמסאפורהלמסאפורה,
ואםהגעש.הריבערובנפשהאבלרחובות,פחות
לדרוךהספיקשמקםהרימים,קצתגםהיהמקם
"עבר ) 50<בעמ'מאירבןכותב"הלילה",עליו.
היהוהלאהומכאןהים;קואלשרבמכאן /כאן
נעצמותעיניו;היווכאן ,עצמועםדבר;לו

שלבריסיםרבהבאהבהאוחזהזההספרבחול."",
כשגיבורגםהקוראאחריהולךומנסןעיניים,אותן
 •חול.לאותומתחתנסמןהספר

סומקרוני
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אינדיאניגאוןדרוש

קטנים,אינדיאניםעשרהאלקסי:שומן
 2005חרגולהוצאתגד'נירליהמאנגלית:

עמ' 252

פעםמדימשחררתיחצ"ניותתרועותובליבחשאי
הפעםומגמתימעולים,ספריםכמה"חרגול"הוצאת

יתפתהלבלהקוראשלראשובציציותלהחזיקהיא
קובץאתיחמיץובלהמכררבירשימותלמזרחי

הזה.המצויןהסיפורים

אלאמאיבריה,לאאינדיאניסופרהואאלקסישומן
לעשותיודעתשהעבריתהבחנהאמריקה,מילידי

דבעהלספרניגשתילבלבל.עלולהוהאמריקאית
עלספריםמקרואנפשיעייפהשלילית:קדומה

שעורכיםמיליטנטים,מקופחים""מיעוטים
ושבים ,וניצולדיכוישלהיסטורייםחשבונות
 ,למשל ,כךלהם.שנעשוהעוולותכנגדומתריעים

יוקיעשלאאפריקהדרוםעלספרייכתבלאבחיים
ראייהבזוויתיסתכןולאלשחוריםעשהשבאת

כדברייעשהלאפשוט,אפרינקרית.אובריטית

הזה.

חינוכיים,הםה"אחר"אתהמייצגיםהספריםרוב

מעצםקובלנותוגדושיאידיאולוגייםהומניסטיים,
עוניםואינםפשטנייםשהםכאלה,ספריםשלטיבם
ובכלתמידהספרות.שלהעמוקותדרישותיהעל

האמביוולנטיתהמורכבת,הסיפורתתתעלהנושא
מטיפניתחד-צדדיותפניעלוהדיאלקטית

המופלה,ה"אחר"שללצדואוטומטיתוהתייצבות
בסוציולוגיה,יכירןשמקומןלכאורה,המופלהאו

ממלכתיים.חברתייםובמוסדותתקציביםבשיקולי
כידועוזולאמתרקמקוםישהספרותיתביצירה

יותר.הרבהורב-משמעיתמבולבלת
שנון'היותומלדבאלקסישומןאצלשנפלאמה

המורשתעלמתרפקהואשאיןהואואירוניממזרי
שלמספרותכצפויהשניםאלףבתהאינדיאנית

תולהואינוהלבןהגזעאתעויןאינוהואמיעוטים.
אמריקההאינדיאנית.החברהתחלואיכלאתעליו
טובהכיו"המקוםהעולם,שלהצבעיםתיבתהיא

גווניםבעליהםגיבוריוכלבן",לחיותלצבעוני
אינדיאנים,אפרינקים,שלתערוםתבנילבנים,לא

הואהכהההצבעכיוידועוסינים,פורטורינקים

הטבחשנותאחריגזעי.ביןזיווגבכלהדומיננטי
האינדיאניםוסילוקהאדמותוכיבושהלבן

משתלטתהאירופי'הקולוניאליזםוהתפשטות
הילידיות,האחרותהתרבויותעלהלבנההתרבות
ועוולותיה,י~~גיההישגיהערכיה,אתבהןמטמיעה

אתהאםפתרון:נטולתדילמהבפניניצבתהיאואז
להשווייתםעושהההיתוךכורשלשוויוניותבשם
מדכאשאתההריהשולט,הרובעםהמיעוטבנישל

הקרןהשבטית.והמורשתהשורשיםאתומשמיד

עתיקהמורשתאותהלשמרהיאהדילמהשלהשנייה
אינדיאניותשמורותקמותואזאותה,ולכבד

באופןהאינדיאניםחייםבהן ,קזינובתיהמקיפות

מיניכלקולקטיבית.שאפתנותכלנטול ,פסייב
למשל'כפמיניזםמתקדמים,לבניםרעיונות

12 
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עוצמה,ורבנדיראדםהואאינדיאני""גאון

אינדיאני"גאוןתאגי.דובכלמכללהבכלשמבוקש
 ,) 64<עמ'הפרטי"המגזרשלהנשףמלךהוא

ובעלתחיפוש","מנועהסיפורגיבורתקורליס,
להאשיםיכול"מימהרהרת:במיוחד'גבוהאיי-קיו
ידיעלשהוגלואנשיםאנחנושלנו.בטירוףאותנו
פרוטסטנטיםצליינים,פוריטנים,-אחריםגולים
מאירופהשהושלכוהאחריםהמטורפיםהלבניםוכל

הארץילידיהיינושפעםאנחנו' .יותרעודהמטורפת
<עמ'שלה"התרבותאללהגרעכשיוצריכיםהזאת,

49 (, 

הלבןלאישהערצתואתמסתיראינואלקסי
אמיהםבחייטוביםהכיהאנשים"שניולתרבותו'

איןהמאומץ.האינדיאניאומרהלבן"ואביהלבנה
מצבם:בעליבותגזעובניאתלהאשיםחוששהוא

יודעיםלאכשאנחנויביחודבהמתנה,טויבם"אנחנו
הציפייההיאוההמתנה .) 61<עמ'מחכים"אנחנולמה

גליםמסואינםהםשכן ,הלבןהאיששללסיועו
יכולכאן"מישהוהמצויןבסיפורעצמם.אתלגאול
סכיזופרניתאינדיאניתשלבפיהשםהואלהעיד"
מרתקיםמוסרייםהגיגיםמשוגע""כוסהמכונה

ואומללותההאנושותחטאידברבלהפליאומקוריים
בספטמבר.-11הבעקבותבמוחהשעולים

בחרתיכלליות,באמירותלהסתפקשלאמנתעל
המרכזדומם"תלךנא"אלהנפלאהקצרבסיפור
המספרדרךוהלבן.האדוםהיתוךאתבכמוסה
"מרבשםלישותמתוודעיםאנוהאינדיאניםואשתו
לזהותהמבליאישיתאותהמכיריםכולנו ,יגון"

יגון""מראתלבנואללאמץמסוגליםואנובשמה,
מיתולוגיתדמותשלסגולתהשלהם.מהמיתולוגיה

הםהמונותיאיסטיותהתפיסותפניעלויתרונהזו
שבעולם,הרועכלמקוראתלהלייחס,שניתןבכך
אלוהים.שלמאחריותוהרעאתלהסירניתןובכך
הכואבתהשאלהאתמפרקיגון""מרשלקיומו
עלינומטילהחסדרבשהאלזהאיךהמאמין'של
הגיבורשבעולם.והעוולותהפורענויותכלאת

מקצועותבעלימשכיליםאנשיםהםורעייתו
"לא-הסיפורפותחכך-ואני"אשתיחופשיים.

תקעשלנושהתינוקעדיגוןמראתאישיתהכרנו
עדונחנקלעריסההמזרןביןשלוהפרצוףאת

וחוברבתרדמתלקההעולל ,) 106<עמ'שהכחיל"
ששכלהתינוקמיטתאתפוקדוהאבלמכונות,

מעליהםאותוומרגשתמגדפתאשתובעודשעות,
האינדיאניות.מהסבתותשירשההקסםבכוחות

התופיםאתלהביאלהםמתיריםוהרופאיםהאחיות
פאר-וראושיריסביבוולזמרהשבטשלהקטנים
אתהכואביםבמחלקההלבניםההוריםכללהנאת
ילדיהם.כאב
לתינוקלקנותרץהואמשונההתלהבותשלבפרץ
הסמוכההצעצועיםבחנותסבלועלשיקלצעצוע

 ,מיןלצעצועיכחנותהמתרברת ,בייבלנד""צעצועי
חפצים,ושארודילדואיםויברטוריםבהשמוכרים

שלאכיווןבהם.עושיםמהכלליודעהואשאין
נפשועללברוחבמקוםכמתחסד'להיראותרצה
נתקלשהואעדבחפצים,לפשפשמתחילוהוא

שאורכוהשוקולד""רעםבשםנפיליבויברטור
תשעהבתסוללהלוונדרשת ,סנטימטרארבעים

הצייד'הגרבהיהלפניםמעוותת.בצורהשםצומחים
בחייםואילוהמטריארכלית,למשפחתומזוןשהיבא

שרועיםהמבורך'הפמיניזםעקבהמודרניים,

היוצאותהןנשותיהןהמקטרת:עישוןתוךהגברים

שלי"האשהמתפארים:הבעליםבעוד ,שרבלשבור
מרוויחהשלי"המותקאובמשכורת"העלאהקיבלה
מןלהתעלםאיןכיאףשלך!"מהמותקכסףיותר

ההיסטוריהבהוראתלהםשבעוולהעוול,
לתולדותבלבדוחצישעההמקדישההאמריקאית,
 .) 58<עמ'במולדתםהאינדיאנים

טרנדיםלגבימלבבתבספקנותמצטייןהמחבר
נאבקהואשכןקורקט,הפוליטיקלישלומגמות

הגזעני'בלבןמאשריותרהנאורהליברליבלבן
השבלוניות.שבדעותיהםהסתירותאתומוכיח
פמיניסטי'לבןכזכרומבשלמדיחשוטף,בהיותו

המחוברות"הנשיםכלפיאיבהביטויימבליעהוא
מוצאולשמצה",הידועותוה"וונדרוומןלעצמן"
בלבד'איש 3000ממנושנותרו ,הספוקייןבשבט

אכןולעתים ,סיאטלהעירבסביבותישוביםוהם
הואאבלשבטו.בניבקרבלחייםנפשועורגת
אינדיאניםהםגיבוריוכלהלבנים.כמומתנהג

שלמהאינדיאנילחלוטיןהשוניםעידונים
מתלהביםהלבניםהליברלים .הפולקלור
אךוחרוזים,עורבגדינוצות,החבושמהאינדיאני

סיפוריוכלרות.יתילצורכיתפאורהרקזוהי
דמויותיוכלהאינדיאני.הסטריאוטיפאתמנתצים

בורגיאינטלקטואלית:מבחינהמרביקותמשכילות,
מכותהאנגליתהשירהאתהמצטטיםאונירבסיטאות

וזכויותהלבנים,להםשמעניקיםהמיוחדותהמלגות
הסתירותכלאתמטעיםהואלהם.המול~ותהיתר

מדליק,ובהומורעצמיתאירוניהמתוךהפנימיות
מחמתלהתבטאמעזהיהלאלבןסופרששוםכפי

גזענות.להחשש
הלבן.האישעלקסםמהלךהאותנטיהאינדיאני

רוחניות,שלווה,מייצגיםשלהםהסטריאוטיפים
אתלעתיםהמנצחתשאמאניתויכולתחייםחוכמת

משתלמיםהלבניםשלהאשםרגשותגםהרפואה.
בתקציביםזוכיםוהםלאינדיאנים,מאוד

בגאווה:זהותםאתונושאיםבמכללותובקדימויות



האיברכילחשובאהבהוא .להפעילוכדיולסו
חבורהצריך"אבלעוצמה,רבהואשלוהילידי
לרעםלהשתוותכדיאינדיאניםלוחמיםשלשלמה

החולים,לביתורץאותוקונההואאחד",שוקולד
החולים.התינוקותשארומעלתינוקומעלובלנופף

כישוףבסקסכמוקרבזעקותומשמיעצוהלהוא
ההורים.שארכלמצטרפיםאליובעוד 1אינדיאני

ובתוךתוף,עלכבמקלהנפיליובירבסורמכהאשתו
סבתותאלפיםעשרתכמורועמתזמרהכדי

שהפעוטייתכןעיניו.אתהתינוקפוקחאינדיאניות,

עודבהאבל 1האליליבוסרוהויאלמלאמחליםהיה
התינוקעריסתמעלביבתםתלויהואומאז 1עזרשזה
שדים.ושאריגוןמראתהמבריחהצלובפסלכמו
שלמשירנטולה<הכותרתדומם"תלךנא"אל
קפלים,מרובתספרותיתיצירההואתומס>דילן

אינדיאניפולחןהמשלבת 1נסןכאבעדמצחיקה
דולר.מיליוןבשוויוחירבוןהנשמהמכונותעםדתי

לרוץרקלחיים.השיבומהשנייםאיזהדע,לךואתה
מהמדפיםיזוזנסרםהזה,המלהיבהספראתלנקות

מזל.חסריאחריםסוביםספריםכמו
סתםחילצתישליהאחרונותהקריאהבשנותמתי

צריך"תמידפהעללשינוןשראויהמחכימהמרגלית
<עמ'ההפך"שיוכחעדחובה,לכףקדושיםלדון
 •לא?מבריק, ,) 167

אורייןיהודית

בעו,בותצ'ינסו,י

בוו,ובםוןי

המיליםכלאתלקחתצ'ינסקי:הנוי
גווניםהוצאתמשהו'איתןולעשות

עמ' 63 , 2005

ללמוד"צריךממנומפושקין.הרבהלמדתי"אני

טולסטוילב

אחרתאוזובצורהמושפעברצינות,הכותבכל
בתחילתכישרוןבעליוצרדבורו.הסופריםמחשובי

בספרות.שלוהכיווןאתכךומעצבלומדדרכו
וו,חתבספרוצ'ינסקישלהרוחנישאיבולינדמה
גוונים<הוצאתמשהואיתןולעשותהמיליםכלאת

צ'רלסהאמריקאיוהסופרהמשוררהוא ) 2005
אחדשםאתאימץהישראלישהמשורר 1בסקיבוקר

הספרותי.כשמוצ'ינסקי><הנוימגיבוריו

פלאולאהעולם,כלעלמשפיעההגדולהאמריקה
במקרההתרבותי.בתחוםגםניכרתשהשפעתה

ישראלימשוררעלחיוביתהשפעהזוהישלפנינו
אמיתייםלשיריםלהתוודעלנומאפשרתוהיאצעיר

היאשלפעמיםהישראלית,המציאותעלהמדרבים
.גדולה.אמריקההאמריקאית.מזוקשוחהפחותלא

אני 1<הזמניהמיליטריזםולמרותקסבה.ישראל
 .הפיוטיהחושאתמאדביםשלאצעיריםישמקווה>

לכאן:משםהזההמעבראתלעשותמצליחצ'ינסקי

התעופהלשדהומשםלמלוךנסעתייצאתי,ואני ...

לארץ

-ולצבא

לגמריאחרלגיהינום

בוקובסקי'צ'רלסאתפגשתישבוהיום'עלהשיר
הישראליהמשוררביןאמפתיהשלגשרמעיןהוא

כלאתהגדולהבאמריקהשעברהאישלביןהצעיר
ונדמהסתמית,אינההפגישההאפשריים.הייסורים

שהואכפילכתובצ'ינסקיבחרבעקבותיהכילי
ובכךבחייוה"מגעיל"כלעלכתבבוקובסקיכותב.
לצאתהזדמנותתראפיה,מעיןלקוראסיפק

גדולהלהערכהלבסוףזכושיריו .שלומדיכאונותיו
שהםמשום 1בכדיולא 1האמריקאיהקוראשל

שגםחושבאני .אנושיותועללשמורלואפשרו
כלאתלקחתהארוךהשםבעלבספרו 1צ'ינסקי
לגעתמצליח 1משהואיתןולעשותהמילים
הצמאבקוראשלוובמוטייבםבמסאפורות,במילים,
האמיתית.לספרות

יותרהקוניםצעיריםאנשיםהםשלוהיעדקהל
פחותוהרבהשמשמין>מה<כלבמקדונלדס
אנושי>.יותרלהיותשמאפשרמה<כלבססימצקי

לגמרישוניםובססימצקיבמקדונלדסהתורים
שירה.ספריעלמדברלא<ואניברוחבוגםבאורך
להיותבהחלטויכולתורים>,איןבכללשם

הזה.במובןגםעלינומשפיעהשאמריקה
ומספריםמשורריםמושפעיםבוקובסקימצ'רלס

כותב 1למשלברוסיה, .כולוהעולםברחבירבים
וסנקדליסס,לאומןלימונוב,אדוארדבהשפעתו

שםלשבתוהספיקבמערבמשהותלמוסקבהשחזר
אופוזיציהלהעמידמנסהועדייןהסורגים,מאחורי
לפוסין.

דורבןאמריקאיוסופרמשוררהיהבוקובסקי

שהלךהזה,לזרםשייךעצמוראהשלאאף"היבס",
זונות,מאכלסיםספריואת .-1994בלעולמו

המקריניםלמיניהם,וחריגיםפושעיםנרקומנים,
 .אנושיחוםדווקא
"בשפתהואגםנכתבצ'ינסקישלשיריוספר

באורחפשוטים","אנשיםשלבעבריתהרחוב",
הקוראאתמחברתתמונהכלכביכול. 1ספונטני

אצלוגםבוקובסקיאצלוכמומחשבות,שללפזל
אלהכאוסדרךאותומעבירהכמוהמציאות
כותב:צ'ינסקיהקתרסיס.

 .ממריאהציפוריםלהקתהיאשליהאשה

מאורגןבמבנהעפותהך

 ...למלחמהיציאהכמו ,אמונהכמו

והכול 1מאודמחוברזהאצלנוומלחמה,אשה
גדולה.בפתאומיות

כתוביםצ'ינסקישלשיריו 1בסקיבוקראצלכמוגם
וציניות, 1הומורכאב,מלאיקצרים,במשפטים

שלמ"אופיואלאהכותב,שלמאופיולאהנובעת
בשירהדוברשרואהמהכלרואיםאנוהרחוב".
איתר:ומזדהים

שמיכות,שתיבחדראצליהמיטהעל

סוודרים,שני

מעוררשעון

 ...אליהמתקרבאני .ישנההיא .ואשה

מופיעה<כתובתובאינסרנסצ'ינסקיעםשוחחתי

כותב> 1קוראלמפגשיסובהדרךוזוהספרגבעל
מבוקובסקי.ללמודיבקשמהאותוושאלתי
אינואבל 1בסקימברקוהרבהלמדכיהשיבצ'ינסקי

שלאלמקומותאותולקחתזאתללמידהשנתןסובר
משורריםגםהיוכיאומרהואאליהם.ללכתרצה

משוררים .עליושהשפיעומעסיםלאנוספים
האמריקאיתבשירהידועיםלאגםומוכרים

מאוד.סובהבעיניושהיאהעכשווית,

הקשורבכלהרבהמבוקובסקילמדמעשית,
<נושאיותועכבותמגבלותבסולתחופשית,לכתיבה

להיותצריךסקססכלשלאהעודבהאתותחיבריות>.
עלשבכתיבהההבנהאתמטאורי:מושלם,

עולםחבויעצמםבחיים"רגילות"סיטואציות
ימותשלךשאבאלחכותצריךלא"אתה .ומלואו

פיזיתלגסוסחייבלאגםאתהמוות,עללכתובכדי
אומר.הואכך",עללכתובכדי

ישבוקובסקישלשבכתיבתולינדמהכיהערתי
שלה.החיצוניתלצורהמעברעמוק, 1סהרומשהו

ממחולליבוקובסקיאיןאמנםאיתי.הסכיםצ'ינסקי
חשויבםיוצריםישהמודרנית,האנגלוסקסיתהשירה
בןגינזברגוכן 1לושקדמוואליוספאונוכמוממנו
בסקישבוקרמסכיםהואאולםאותה,שעיצבו 1דורו
 .אליולשאוףשישמשהו 1סהרומשהולהתרם
אשבואניספרים,עודיכתובשצ'ינסקיבסרחאני

תרפיהקצתלעשותכדישקס,במקוםבשמחה,
הואהןהעברית.שירהולקרוא<ביבליותרפיה>,

מקוםבכלשתיכתב;מילה"כלבספרו:שכתב
 •אחרי",כאןתישארודרך;

יעקביצחקכןאלברט

שלושהפרסםהמועצות.מרביתעלהיעקביצחקבןאלרבס

ביבליותרפיה.ועוסקבעבריתשירהספרי
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אתביא 1דמי

למלכודןהאקספרסיוניזם
סמיתכרכרו

קלפנו:פונקשלספרועל
Yosl Bergner: Art as a Meeting of Cultures 

לאורשיצאתרבויות),כיןכמפגשאמנותכרגנר:<יוסל
באוסטרליהמקמילןבהוצאתלאחרונה

D אמנותשליותרטובהלהבנהחשובהתרומההואזהפר
רבחובחביםכולנובאוסטרליה.העשריםהמאה

יוסלכימשכנעתהוכחהמביאשבחיבורו ,קלפנולפרנק
בארץהאקספרסיוניסטיהציורשלהמייסדהאבהיהרבגנו
באמצעותשכןרבה,חשיבותבעלהואהדברהזאת.

מלחמתבתקופתהאמנות,כאןהשיגההאקספרסיוניזם
ביותר.הגדוליםהישגיהאתהשנייה,העולם
 •הספרשלהמשנהבכותרתטמוןהענייןלהבנתהמפתח
תרבויות",של"מפגש

מגמות:שתיביןתמידקרועההאמנותחיתהבאוסטרליה
והרצוןהעולם,כלשלמזושונהאמנותליצורהרצון
לאומיחזון ,אומרהווההעולם,מאמנותחלקלהיות

ואוניברסלי.
בתקופתבמלכודןרבהבעוצמההתבטאהזההקונפליקט

שונילבטאהלאומיתהתשוקההשנייה.העולםמלחמת
הסודרבגנו,יוסלהציורסוגתמידשהיההנוף,בציורממושכותנתקיימה

בשנותשהתחילהמודרניזםאימפקטאבלהזאת.בארץביותרהפופולרי
ה"פורמאלסק"לכנותמעדיףשאנימהאוהמאוחרות,השלושים

) Formalesque <, הנוף.ציורשללדומיננטיותגדולאתגרהציג. 
גבולותעלתיגרקראהואאוניברסלי.סגנוןהיהה"פורמאלסק",המודרניזם,

העולם.ברחביהתפשטהואבקירוב-1950בלאומיים.
בציוריתחילהלאומית.זהותל"פורמאלסק"שנתן ,הצעירנולאןסידניזההיה

 2קלי" ו~"בסדרותמכןולאחרמלחמה,לעתשצוירו 1וי~רה,שלהנוף

וגיבורלוקאליביתלסגנוןנולןנתןקלי",ב"נד .-1947משלוהמפורסמות
שמש",ואור"רוס;במשפטמזהירהבצורההישגואתסיכםהואלוקאלי.
רעיונותאתהיטבהמשרתלכאורה,פרימיטיביסטיסגנוןאחרות,במילים

כמו ,אבל ,הקולוניאליקלינדאתלמודרניועשההעציםהואהלאומיות.
היהסגנונואחד".איששל"מפעלהיהנולןשלהציורעצמה,המיתיתהדמות

רובאתבילההוא 1950ואחרימשמעותיים,ממשיכיםלוהיולאבלדב,שלו
בחו"ל.זמנו
יהודים,מיליוניבגזהיטלרהשמידשמש",ואור"דרסאתציירשנולןבעת

העולםברחבילאמניםמוות.במחנותוהומוסקסואליםקומוניסטיםצוענים,
אוטונומית,האמנותהאםהישנה-נושנה:השאלהאתהסיטואציהשובהציגה

ללארתוקהשהיאאועצמה,שלההדינמיותבאמצעותבמיטבהמתפתחת
 .שלנוהיומיוםחיישלהמוסריותהחברתיות,לנסיבותהפרד
אישיותבעלהיההוא . 17בןבהיותו ,-1937בלמלכודןהגיעברגנויוסל

שגברוככלהמוסריים,עקרונותיובכוחהחדשיםידידיואתהקסיםמלבבת,
~רקיאניןכזיזשציינהכפיאותו.ענייןלאהאוסטרליהנוףהמלחמה.אימי
י;תרעשהואףמלבורן".שלהצעיריםלצייריההעיראתמחדשהמציא"הוא
מכך.

היהודיתהאמנותבשאלתקלפנופונקדן ,המענייןספרושלהשניבפרק
במילים:תמידעצמואתהציגיוסלכיצדלנומספרהואלהומניזם.וחיבורה
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עםהאמנותיתיצירתואתזיהההואמפולין."יהודיציירברגנו,יוסל"אני
אירופהיוצאירובםשהיו ,פריזמאסכולתהיהודיםיריםיהצשליצירתם

ה"בונד",עםיוסלשלביחסיודןקלפנוסרטיך.היהשבהםהידועהמזרחית.
הגיעיוסלהצ'כי.היהודיקפקא,פרנץכמוסופריםועםהיידית,הלשוןעם

תרבותשלועומקהעושרהתחושתאתעמושהביא ,אקזוטיכזרבורןלמל
זאתהביאהואמקבילה.לושאיןמשברבפניעתאותהניצבהאשראירופה,
נואל ,בריראותרו ,טאקראלברטכמוצעירים,אוסטרלייםאמניםלקבוצת
עםלהתמודדעליהםאכףשהגורל ,אוקונורוויקטורולפרסיוג'והן ,קרניהן
המלחמה.בתקופתהאמנותשלהרוחוהלךהמוסריותהרלוונטיות,שאלת

מהם.אחדכלשלהאמנותיתבהתפתחותמכרעתחיתההשפעתו
ההבחנה"אקספרסיוניזם".אוחברתי""ריאליזםהסגנוןאתלכנותאפשר
צורניתמבחינההאמנות.שלהפוליטיבתוכןהטמונההזעקהבעוצמתתלויה

שונות.אישיותסיבותמתוךשונות,ברמותהמתפקדתאמנותסוגאותוזההרי

הסגנוןשלהופעתועצםשאתהיאקלפנושמדגישהמרכזיתהנקודהאך
אפסית,כמעטאומאוד,מועטהנגיעהלוחיתהלכדגנו.אנוחביםבויקטוריה

קלי".ל"נדאושמש"באורל"רוסו
כאןזכהקוזק,מהגרואסילייב,ובילהגםאמת,

למידתהגיעהלאובילהשלאמנותואךלב.לתשומת
שלרבההשראהבהחיתהיוסל.שלההשפעה

הענקופסלוילדים,אמנותשל ,נאיביפרימיטיביזם
יש ,ביותרהגדולהישגושהוא ,לילידיילשלגירבאבן

לאקספרסיוניזם. ,בכללאם ,מאודמועטהנגיעהלו
האקספרסיוניזםאתהביאמיהשאלהסביבסובבהכול

מוצאאניברגנו.זהשהיהטועןקלפנולמלכודן?
משכנע.שטיעונו

היאבספרוקלפנושמעלההנכבדההשנייההשאלה
הפרקהאוסטרלים.הילידיםאלברגנויוסלשליחסיו

תיאורהואוהיהודים"האבוריג'ינים"עקבותהמכונה

תחילתמאזו"לבנים""שחורים"שלוקולעקצר
מדגישקלפנובאוסטרליה.האירופיתההתיישבות

האבוריג'ינית.האמנותבצורותהתענייןלאשברגנו
שלוהחברתייםהאנושייםלתנאיםהתקרבותשלמובהקענייןעבורוזההיה
למחצה."טהורים"או"טהורים"היואםבין ,בעיקרהעירונייםאבוריג'ינים,ה

הילידים,כלפיהעוולותאתהמתארים ,ציוריושלשהאוניברסליותמאחר
אופולקלוריסטייםמוטיביםשלומזויףשטחיצירוףכל •אירופילקהלכףונה

אנתרופולוגיותתופעותהיולאהאבוריג'ינים ,לדידולהם.זרהיהטוטמיים,
באמפתיהחדשהחיתהברגנושלראייתואחים.אנושיצוריאלאמסקרנ;ת
של"האבוריג'יניים"הציוריםשביןביחסמכןלאחרדןקלפנושבה.המיוחדת

וג'יימסקרניהןנואלבריר,אותרופרסיוול,ג'והןשלעבודותיהםלביןברגנו
גלי.וי

ב"פדריישןויקטוריהשלהאוסטרליתהלאומיתהגלריהבאוספיהמבקראדם
הואברגנו.יוסלשלקטןאחדציוררקסבלנות,לוישאםשם,ימצאסקוור",
כשנהצוירהואבדאון.ג'וזףשלבאוסףפארקוויל",בתים,"אחורינקרא
אתהביאשיוסלהמצייןבאוסףדברשוםאיןלאוסטרליה.יוסלשלבואולאחר

אנשיםשציירהראשוןשהיהאולאוסטרליה,האקספרסיוניסטיוריהצ
אנוש.כיצוריאלאמסקרנתכתופעהלאאבוריג'ינים,

מתרומתה,התעלמותתוךלשוליים,הודחקהרבגנושלאמנותואחרות,במילים
במכירותבעליםמחליפותתמונותיהם •עמוקותממנושהושפעואלהאשרבעוד

תתחילבויקטוריה,הלאומיתשהגלריההזמןהגיעאוליעתק.בסכומיפומביות
כבודותחלוקהמלחמה,בעתבאוסטרליההאקספרסיוניזםשלתערוכהלתכנן
לחופיה.שהביא;הצעירלמהגר

נשכחפרקלנוהמזכיר ,קלפנושלהמוסכמותשוברספרובידינוישבינתיים
 • •ארצנושלבהיסטוריה

אהרוניאריהמאנגלית:
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קלפנופונקשלספרולהשקתבמסיבהסמיתדננוד 'פרופשנשאםידרב
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 ! 1יותר//כתבתישלאכךעלחרטהני//יששריד:יוסי
שחוריופנה

צאת(לרגלשרידיוסיאתלראייודרכיב

ידיעותהוצאת , 2003-2005 ,שירים :ספרו

במשרדו,חם,קיץבבוקרחמד)אחרונות-ספרי

 :לעצמיחשבתי ,אביבתלבדרום ,מרץ'~משרד

מפוליטיקאישרידיוסישעורבהתהליךהאם

אשליהשמשילאדםשעורבתהליךהואלמשורר

פילוסוףכלשלאאמראפלטוןהאמת?אלופונה

 ,חייבפוליטיקאיכלאךפוליטיקאילהיותחייב

הפילוסופיםעודוכל .פילוסוףלהיותכל,קודם

חיילשיפורתקווהאיןהמנהיגיםיהיולא

אכןשרידיוסישלשדמותוחשבתי, .החרבה

 .זוב~מרהתומכת

הספר?צאתעםמרגישאתהאיך

לעשות.מהאיןאוטונומי'כברהוא

"מןמירון:דןפרופ'כותבלספרךבהקדמה
בחיריהמוכר:הקוללעברנובוקעהקובץ
מתייפייף,בלתימפוכח,חד-ביטוי,ענייני,

למרכיבמחויבחם,נגיש,פתוח,זאתועם
לאשרידועימות.מצבשבכלהאנושי
הוא .אותוהעמיקאלאקולואתהחליף
שלשכיחלאצירוףבאמצעותזאתעשה
הכנותדבר,שללאמיתווריחוק.כנות

בזכותרקאפשריתנעשתההחושפנית

לכלהפשרותחסרביישומוהאירוניהריחוק
ולענייניו".לעצמיובעיקרהדברים,

חדנו?כךאכןהאם

אתה"יוסי'שאומרים:הקוראיםמןהרבהיש

לאאנישיעור."ללאעדכאןנחשפתממש
ביניחשיפה.עםבעיהליאיןככה.מרגיש

-מאוחרהיותרשבספריודעאניעצמילבין
אףשאדםהיא<הצרההאחרוןהספרלונקרא

האחרון'הספריהיהבדיוקמתייודעלאפעם
השעהבאהמתיבדיוקיודעלאהואכי

לספר.מהעודלישיהיהכנראה-האחרונה>

מירוןדןשלהעיקריתפקידוחיהמה
הספר?בעריכת

והתפקידעיקרי'מרכזיתפקידהיהמירוןלדן
לזרוק.חבלכלזרוק.מאודרעאנילזרוק.היה
פלגיאטנעשהאולימשהו'פעםמזהנעשהאולי
אתמירוןלדןלתתהחלטתיאני .עצמנועל
ויאכל".לעורך"תןהקובץ:כל

"חבול"?זהמה
נכתבושרובםשירים,מאתייםבערךהיו

סכמטי'באופןוהשירים,האחרונה,בתקופה

שהואשיריםא.לשלושה:דןידיעלחולקו
אמר:שהואשיריםב.בקובץ":"יהיו-אמר

שהואושיריםמה":יודעמילאבינינו'"יוסי'
הבא,בספרימדדואבלטובים"שיריםאמר:

הציבהואהזה".לספרשייכיםכךכללאהם

ב,סר •והאחרוןהראשוןהפוסקהיההואתנאי'

נואמרתי'מסובך.קצתזהכמוניאדםלבן

היהלאזהאבלדעתי'אתאבטלאניבסדר'
עליהםשנאבקתישיריםכמההיופשוט.כךכל

אותושכנעתיולפעמיםמשוחחים,והיינו
עצוםשירותזהאותו:שכנעתילאולפעמים

שנייםאואחדבמקרהולזרוק.לנפותלנקות-
מקובלזהאםושאלשורהשינהאפילוהוא

עלי.

לכריכהלבתי''ועודבשירבחרתאתה
האחורית?

ואניבחרה,הסדרה,עורכתציגלר'עליזהלא.
הסכמתי.

השפעותזיהיתיחזההשיראתכשקראתי

ומשירתועמיחייהודהשלמשירתו
 .שבתאיאחרוןשלהמאוחרת

שירמוזרים.מאודגילוייםהאלהבדבריםיש
הראשוןבספרגם •לשירשדומהלשירשדומה

יכולאנישנה,אלפייםלפנישהוצאתישלי'
השפעה.פעת /vבאניברורות.השפעותלראות

שירלהיותחייבלאזה .עלימשפיעאחדכל
משפיעותבעיתוןידיעותאפילומשורר'או

אניאבלעלי'משפיעקוראשאנימהכלעלי'
התגבשההשפעותיערשמתוךמקווהמאוד

משהו.

לכתוב?התחלתגילבאיזה
ב'דבר-לילדים'נדפסשליהראשוןהשיר

היו:הראשונותשורותיושבע.בןכשהייתי

ירון."לבנועליך;בשוטנוהירקון;"הירקון
מרחובות,ב'בכיתהילדשלחוויותהיואלו

וכתבמרוצהאךעייףהביתהוחזרלירקוןשנסע
השיראמושלולגאוותהלבהלשמחתשיר.

'קוראינובמדורלילדים',ב'דברנדפס

כותבים'.

שלתודעהלךחיתהשתמידמשתמעמכך
כותב.אדם

שאנימהסופר.להיותצריךהייתיבעצםכן'
מהעלחרטותליאיןטעות.זומקרה,זה-

מיוחד,באופןלהתביישסיבהליאיןשעשיתי.
התפתחהענייןכלאבללהתפאר.לאגםאולי
שירפרסמתיעשרהחמשבגילבמקרה.ממש

הכיהעתכתבאזשהיההעתבכתבראשון

זמורהישראל'מאזניים.'ישראל:במדינתחשוב

צורותמכל .טיפוחיובןהייתיואביהעורךהיה
פרסמתיאזטריאולטים.לפרסםהחלטתיהשיר

יודעתשאתכפיב'מאזניים'.טריאולטיםשני

חוזריםלאכזוחוויהעלמניסיונך'ודאי
בפעםנדפסשלךששירהחוויהפעמיים:

'גדולים'.שלבעיתוןהראשונה

חרטהביאיןבסיסי"באופןלי:אמרת
זהעלחרטהבהחלטישאבלגדולה
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מרייותרהשחתתישניםמרייותרשבמשך

ביישמזח.ויותרבטליםדבריםעלזמן
האנטנותיותר.כתבתישלאכךעלחרטה
נכוניםלאלמקומותמכוונותחיושלי

במרינתחינוךשרחייתיהשירה.מבחינת

השיאים.לשיאזהאתקושראניישראל.
לשנותבוחרחייתילכתוב.צריךחייתיאבל
ועםבחיי."המשקלותואתהאיזוניםאת
אתההמשוררלחיילשירבהקרמהזאת

שנתפרסמואקדמייםמחקרים"שניכותב:

שתוחלתמלמריםחבריתבארצותלאחרונה
מזוקצרהמשורריםשלהממוצעתהחיים

לאהמחירהאםהאחרים".היוצריםכלשל
מרי?יקר

אניצעירכילקרות,יכוללאכברזהאצלי

ליקוראתכשאתעכשיו'אבלאהיה.לאכבר
בלי .חיימחציתעלזהכל:קודםאזהשיר'את

הפחותהמחציתעל •זהירדיהייתילבלשים

הירחשלהאפלהחציעלמוותר'הייתיטובה
לאמאיתנואחדאףושנית,מוותר.הייתי

למות.מתנדב

כאלח.חיודווקא
סילביהשלהזכוכיתפעמוןאתשובקראתי
איפהעדיודעלאאניהזהירותומחמתפלאת'

אדםלאאנילכת.להרחיקעכשיורוצהאני
מצבאיןשלבמובןולאדיכאונות,ידעשלא
אילפתיאניאבלדיכאון-דיכאון.אלאטוב,רוח

השנים,במשךטכניקותפיתחתיעצמי'את

 .תתאבדלך-אחרת .בושעסקתיהעיסוקבגלל

שלחשביבצרונמצאאתהמסויםבמובן
הממסריחסעלרעתךמה .השולחן
ליוצרים?
עדמזעריתמזערית.היאהממסדתרומת

אפסית.

המצב?לשיפורפועלאישי'באופןואתה,
דברים.כמהנעשווגםרעיונותהרבהליהיו

ראשפרסישנומורה.יוצרמלגתישנה
הצעותמיניכלהיופרסים.עודישהממשלה,

הממסדכיהפרקמןירדוהןאבלהזהבעניין

חושבלאאניביצירה.מדייותרמעונייןלא
אובייקטייבים.קשייםגםישמעייניו.בראששזה

כןלמיכמואובייקטיביותשאלותמשתרבבות

 .ראוישלאיקבעומישראוייקבעומילאולמי
בעיותהרי<כיהבעיהלמרותאבלבעיה.זאת

איזשהושישחושבלאאנילפתרון>,נועדו
היהשיכולאחרת,מפותחתבמדינהמודל

כזה.סידורלמיןבסיסלשמש

לאמן?קבועהמשכורתכוונתך,
כן.
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בעולם?כאלחמקומותאין
שלאיודעת,ואתלבדוק.צריךמכיר.לאאני
 .ראוישהכימיבהכרחהואשםלושישמיכל

ישראלהמשוררישראלפרסאתקיבלהשנה
אתמעבירההייתשלולך'אומרואניפנקס.
מוקמתשחיתההזוהמערכתבתוךנניחשמו'

זה"מיאומרים:ודאיהיוהיוצרים,למען

פנקס?"

 .המשוררשלמצבועלשמעידהדוגמהלךאתן
הכלל'מןיוצאבאופןנמכרהואהזה,הספריצא

למרבהנמכרים,שלאשירהמספרילהבדיל
עותקיםאלפיכמהעכשיועדמכרהספרהצער.

בגללאבל'ההתחלה.רקזוכינטויה,ידוועוד
שירה,ספרישללגורלםבאשרהקדומההדעה
חנותשלהתצוגהשולחןעלמונחיםלאהם

לספרככהמתייחסיםמלכתחילההספרים.

שירים.

נמכר,חיהחזההספראםמרגישחייתאיך

בוררים?בעותקיםהשירה,ספרימרביתכמו

הזו'המילהאתשונאאניבלבי.מתעצבהייתי
מרגישהייתיאבלהתחושה,אתפחותלא

לא?שיקראו'כדיכותביםהרימתוסכל.

במקלאוחזשאתהשאומריםכאלחיש
אמירהעםמרגישאתהאיךקצותיו.בשני

כזו?

שעוסקיםוכותביםשכותביםפוליטיקאיםיש

בצורהאליהםמתייחסיםבארץבפוליטיקה.
איזוישאחדמצדעוינת.מעטולפעמיםמוזרה

הפוליטיקאיםשני'ומצדפסיכולוגית,עכבה
כותבהואמהבפוליטיקה,שיתעסקאומרים:
שגםונניחעלינו?מתנשאהואמהשירים?

ששוב,למרות .כךטועניםמהמבקריםחלק
עכשיועדהמבקריםהריכיטענה,שוםליאין
התסביךאתמכיראניאבלשלי:לספרחסדנטו

הזה.

בכותביםרוויהדווקאההיסטוריה

-יחדגםובפוליטיקאים
הציונותבראשיתמקובל.לאזהבארץאבל

אבותכלעלתעבריאםכאלו.מקריםהיו
גםשונים:מסוגיםכתיבהתמצאיהציונות

משוםדווקאפובליציסטיקה.גםיפה,ספרות

רוצהשאניחשבתילאפוליטי'איששאני
הפוליטיקהיהיושליהשיריםאושלישהספר

גלגולעברתילאאחרים.באמצעיםשלי
אבלחדש,שרידיוסינעשיתיולאמחילות

שהוא,מהפיעליישפטשהספררוצההייתי

ולרע.לטוב

החששפראנויח?מיןזולפעמיםאולי
שריר"?יוסישזהבגלל"אח,שאומרים:

כיהצדדים.משניאבלפראנויה,קצתישכן'
עםבאוהשנישרידליוסיאהבתועםבאאחד

החשבונותעםבאוהשלישישרידליוסישנאתו

קראוהאלה.הדבריםכלאתעכשיועזבו •שלו
טוב,פחותבעיניכם:חןמצאלאהספר,את

האיש:שרידיוסיאתעזבו .בסדרכןגםאבל

שונאיםאתםאוליאותו'אוהביםאתםאולי
לעניין.שייךזהמהאותו'

אמנותיתחוםאיזהשירח,כתיבתמלבר
אותך?מושךאחר

ומשוררסופרלהיותשרציתימידהבאותה
כךואחרסימפוניותמלחיןלהיותרציתי

ראיתיניצוח.עלעצמילביןביניהתפשרתי
מלה-להתפטרצריךהיהמוטישריקודועכשיו

לנהללימציעהיהמישהואםסקאלה.
הכולעוזבהייתילה-סקאלה,אתמוסיקלית

שירה.לכתובהתחלתיבמקרהלאאבלונוסע.
נשימה,אורךיותרצריךפרוזהכתיבתלצורך

מהירים.סיפוקיםשלאישמסוים,במובןואני'
כותבאנישבגללםהאושראתאוהכאבאת
לשחרריכוללאאנימהר.לשחררצריךאני

בבטןעוויתאיזולייששנים.במשךזהאת
משחרראניזהואתאותה,לשחררצריךואני

אנימתהפכיםשליכשהמעייםהשירה.בעזרת

מחדש.המיידילסידורםלדאוגצריך

לומר"כרימירון:רןכותבלספרבהקרמה
עצמו,עלבחייוזהבשלבלומרלושישמה
נזקק'המצב'עלגםושםופחזולתועל

הפרוזה,לשוןשללערטולחןשריריוסי
והחרוז."השנינהלשעשועיחן

כך?אכן

רקלהתחרזשירהפעםאףאילצתילאאני
אהבתי-באכשזהלהתחרז.צריכהשהיאמשום

זה.את

נהפךוהמקרהמתערבמקריחרוזפתאום

הסתמי?מןלהיחלץמאפשרובכךלהכרח
ואתהכמציאהלךנופלהחרוזפתאוםכינכון'

לעצמיקבעתיאנימתנה.אלכמואליומתייחס

אנימאולץלינראהשהחרוזפעםשבכלכלל'
מירוןלדןמחכהלאאני .בעצמיאותוזורק

מעשהזהמאולץחרוזדעתילפי •אותושיזרוק
גס.מאודמעשהזהאונס.

בשירתך?הפרוזהולשון
בואלומר'אפשרשלכאורהשירים,הרבהיש

נכוןזהפרוזה.ונקבלאחרתהשורותאתנסדר

שבתוךמשתדלאניאבל .נכוןבדיוקולא
שמחייבמשהויהיהבסיומוובוודאיהטקסט

בהנחהולאשיריתבהנחההזההטקסטאת
אחרת.



חרזה.הכתיבהעלדעתךמה
הקונקרטית?

המתוקנתהעבריתחסידאני

אניהאחרונותובשניםוהמוקפדת,

ככלכיהזה,בענייןצלבמסעותמנהל
אניומידרדרת,הולכתשהעברית

שלבעמדהעצמיאתמוצאפתאום

עצמיאתמוצאאביהחומות.שומר

להישמעלאהשתדלתיהטרחן.בתפקיד

לדייק.משתדלמאודאניאבלטרחני
אורזהכתיבהשלאידיאולוגיהליאין

משמעהאיןטובהעבריתשמנה.כתיבה

אתלפטםצורךאיןאווזים.פיטום
והיאאותהמפטםאתהאםהשפה.

אםגועל.מעוררתגםהיאאזמשמינה,

אתלומרמעדיףאביאופציה,יש

אבלביותר'הנכונהבלשוןהדברים
עבריתביןהזהבמתחפשוטה.בלשון

נוטהאניומפוטמת,שמנהלעבריתרזה

לאאבלהרזה,העבריתשללכיוון
שריריתאבלרזהעבריתאנורקטית.

ובריאה.

יצירהכילטענהמסכיםאתההאם
מאחוריהאםטראומה?מתוךנולדתגדולה

פצע?מסתתריוצרכל
תנועתשלהתרבותמאבותהיהצמחש'

חכמים,שלבית-ועדהיהבירושליםהעבודה.

שליאבאתרבות.בעניינימתדייניםהיוושם
ש'מהיודע"אתהלי:ואמרפעםמשםחזר
להיותיכוללא'עמיחיאמר:הואאמר?"צמח
ימדיותרלחייםלויש .גדולמשוררממש

וורודות."'מלאות

בנוף.חריגחראעמיחי

עוויתשאותהחושבגםאניאיתך.מסכיםאני

אניפצע.מסויםבמובןהיאלהשתחררשצריכה

יקשהבחייו'אישיתדרמהאיזושבלימניח
לשמה.ראויהיצירהלכתובאדםעלמאוד

שלך?הפצעומה
אובייקטיבים.פצעיםבהכרחלאהםפצעים

לטראומותלהיכנסובליכלליבאופן
במימושמתמידסיפוקחוסרקונקרטיות:

רוצהשאניבמובןולאשלי.הגדוליםהחלומות
הפנימייםהחלומותממשלה.ראשלהיות

חטופים,הםשליהאושרורגעישליהגדולים
סיפוקבחוסרחיואניאומר.הייתימדי,חטופים

מוגזמותובתביעותמתמדתבדריכותמתמי.ד

שאנילמסקנה,מגיעאניבהדרגהמעצמי.מאוד
דבריםמאודוהרבההידאתומושיטמושיט

הי.דלהישגמעברנשארים

ג?לחשירוצחאתהמהמזחהואתה
הכול .נסתרגמריללאזהאבלתחושתי'גםזה

פטה-מורגנה.שלעניין

לא?האושר.היאהאושראלחדרךלפעמים
מפיקאניזה.עםלהזדהותיכולאניאגב,נכון.
הגמורההפךשנחשביםממצביםגםאושרהרבה

האושר.מן

מאושר?אדםאתה

שנה,כחצילפנישפרסמתיהקודם,הספראת

אני"עכשיובמילים:'פתחתישליהניתוחזה
עלסיפורכתבתימשמעות.כפלזהמאושר".

לכתובמותראדםלכלמותר.שזהשלי.הראש

עשוזהואתמהראש'גידולליהוציאו
עשיתיהשניהניתוחאתהרופאים.

השולחן'עלעצמיאתהשכבתי .בעצמי
והוצאתיהראש,אתלעצמיניסרתי
שזההמפלגתית,העסקנותאתמשם

מהגידולגדוליותראפילוגידול
כמובןאנילי.שהיההממשי,הראשון,

לביןהמפלגתיתהעסקנותביןמפריד
ומוות,חייםזהפוליטיקהפוליטיקה.
כךכללאאנשיםושלום.מלחמה

המושגשלהמשמעותאתמבינים
פוליטיקה.

אבלבפוליטיקה.קצתאגעברשותך.
בוועידההסמנטית.מהבחינה

שלךהמפלגהשםאתלשנותהחליטו
'מרץ'.דווקאלמה .ליחד-מרץ

גםלהישמעיכולהמרץהמילה
קפריזה?שלסוגכאיזה
הכול.בסךתיוגלצורךהיאמרץהמילה

סמלזהשכזהבתור •מסחריסמלזה

ברורהואזכור'הואחתוך'הואמוצלח.
 •שלנוהאיזהמכסים.ליםכמיםלאוהוא

ו'יחד'?

היאכיבעיני'משמעותחסרתמילהזויחד
 •אותימבטאתאינהוהיאאותנומבטאתאינה
חיתההיאלחלוטין.נשחקההיאשימושמרוב

ממנירחוקיםוכוונותדבריםשלבשירות
כלהזוהמילהאתנשאוממערב.מזרחכמרחק

מלדבכלוםממנהנשארשלאלשווא,הרבהכך
וחבוטות.פתטיותמשמעויות

אםשרידיוסיאתשאלתישיחתנו,שלבסיומה

 .המשוררשלהעתידימעמדולגביאופטימיהוא

הפלאתרופתתומצאשעודחושב,הואהאם

הראשוניםהפוסקיםהיותםמלבדוהמשוררים,

(כפיהלשוןשלהפוליטיקהבתחוםוהאחרונים

לראשילמלכים,גםיהפכואביזר>דודשכתב

שלצערוהשיבהואהדגל.ולנושאיממשלות

אריקלואני,גםנשאלתימידאבל .לאעדייו"עכשיוכתבתיעצמו.שלהראשעלסיפור
זההספר'אתכשסיימתיאבלמאושר",אני

קיצונייםמהפכיםעוברשאניחושבאניעבר.

מנסה,אניהשניםבמשךאבלהרוח,במצבי

 .עצמיאתלאזןמצליח,גםמסוימתובמידה
מעוצב.יותראניהיוםקיצוני'יותרהיהזהפעם

התקדמות,ישאז .שליהחייםכלזהעלעבדתי

לשיפורים.מקוםישאבל

פנאי?יותרהיוםלךישהאם
מאודיכולהטכני.במובןפנאייותרלייש

יותרליישאבלפנאי'יותרלישאיןלהיות
באחדניתוחים:שניעברתיבראש.מרחב

היהוהאם 1אזקורההיהמה 1משוררהיהשרון

 .שירתואחרלעקובמענייו

כל"אז :בעצמווהשיבשרידהזדרזהשאלהעל

 .שיריםספרלפרסםזהצרי,ךשרוןשאריקמה

 .צלליםבסופרייעזרשהואלהיותשיכולאלא

אז .שיריםלכתוביודעלאדןאוריגםובעצם,

 .לולכתובמוכןאהיהלאואני ,בעיהתהיה

גםהשאר,ביןמחויב,יהיההואכןאםאלא

זה,אתאשקולאניאז .לצורהרקלאלתוכן,

 ."לעקובמענייויהיהואז

 .לחכותלמהעדייויש

 2005אוגוסט-יולי
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ושונות.רבותראותמנקודותהגותו'ואתיהושעיצירתאתובאיטלקית,
בבחינתגםבאיטליה,יהושעשלהמיוחדתהתקבלותונבדקההרצאותבכמה
והרחבההמהירההתפוצהבשאלת'גםיבצירתוהאיטלקיהקוראשמוצאהעניין

מבעדהישראליתההוויהבאיטליהנתפסתשבובאופןובעיקרספריו'של
משמעותנושאישונים,מוטיביםעלעמדוהרצאותכמהיהושע.שללרומנים
המזרחמוטיבלמשל,כמו,יהושע,שלברומניםואידיאולוגיתספרותית

והלוויה,הליווימוטיבוהמזרחיות,
אחרותהרצאותהמחסומים.מוטיב

בהןבין-טקסטואליות,זיקותבדקו
-העבריתלספרותהמתייחסות

למשל'שבתאי'וליעקבלעגנון
לספרותוגםהיוונית,למיתולוגיה
שללברדלסבמיוחדהאיטלקית,
הוקדשהמיוחדתהרצאהלמפדוזה.

יהושעשלהאחרוןהרומןשללזיקתו
אחרותבהרצאותהחדשה.לברית
הספרותיהביטוישאלתנדונה
יהושע.שלגיתהאידיאולולהגות
דברילסקרהוקדשהאחתהרצאה
ומאמרים,מסותיהושע,שלההגות

נבדקהאחרתובהרצאהולהסרבתם,
שלשהאידיאולוגיההאפשרות

כברראשוניביטויקיבלהיהושע
גםעלתההראשונים.בסיפוריו

שלהייחודיתהיהודיתהמהותשאלת
אףהיונורמלית","ספרותכעלעליהלדרבניתןמידהובאיזויהושע,יצירת

יהושע.שללמחזותיובמיוחדשהתייחסוהרצאות
רובלהםהקשיבהמושבים,בכלרעייתו'בלווייתנוכח,היהעצמויהושע
אחתכלעלמהמרצים,אחדכלבאוזניאישית,הגיבובהפסקהקשב,

לקרואבחרתגובה","דברילשאתהבמהעללעלותתורוכשהגיעמההרצאות.
וגאיה.תמרשלהעכברלילדים,שכתבראשוןספרהחדש,ספרואת

ונציה,שלהישןבגטולסיורכשנקראוהכנסלמשתתפיזומנהנוספתחוויה
אתוהעניקהעשרה,הששבמאהיהודים,למגורישיוחדההראשונההשכונה
ההיסטוריהשלהמיליםלאוצרמתכות,יציקתבתישמשמעו"גטו",שמה,

היהודית.

שבמפגשיםהגדולהבחשיבותנוספתפעםלהיווכחהיהאפשרזהבכנס
שלצדדיתרבלהבנהמציעיםשהםהמגוונותובאפשרויותבינתרבותיים,

כך'פרטנית.בתפיסהגםכוללת,בראייהגםבמפגש,המשתתפותהתרבויות
החדמהזוויתנתפסותשאינןראותמנקודותהוארהיהושעשליצירתולמשל'
שלנו.צדדית
הובטחההקרובהשהוצאתוובאיטלקית,בערביתהרצאות,בספרסוכםהכנס

שליצירתולחקרביותרנכבדהתרומהספקללאישמשהואהכנס.במהלך
דביאלוגוחשובנוסףנדבךבהציבוהערבית,הספרותשלתפוצתהולחקריהושע

 •לירושלים.רומאביןשנהאלפייםזההמתמשך

יצחקיידידיה

בוונציהיהושעא"בשליצירתועלמצטלביםמבטים

במשחקיהחל-עולםשלשברומובענייניםעסוקהכתמיד'יפהפייהנציה,ו
אירוחםכדיותוךחדש,אפיפיורשללבחירתוועדבכדורגלאיטליהגביע

ואהבהכבודלחלוקכדיוזמןמקוםמפנהימימה,כמימיםתייריםאלפישל
קא'אוניברסיטתיהושע.א"ביוצריה,מגדוליולאחדהישראליתלספרות
קראובבאר-שבע,בן-גוריוןאוניברסיטתעםבשיתוףבוונציה,פוסקארי

הופעתלרגליהושע,שלולהגותוליצירתוכולוהמוקדשבינלאומי'לכנס
-האחרוןלספרואיטלקיגרםתר

משאביעלהממונהשלשליחותו
כלבעיניכם.קלהדבריהאאלאנוש.
לאיטלקית,תורגמוכבריהושעכתבי
קראשלאמיוגםלפניו'הולךשמו

שלוהאחרוןהרומןהוא.מייודעבספריו
עותקים,-50,000בחודשייםתוךנמכר

באיטליהשיעשהסרטעלמדבריםוכבר
הקהלשרוחשהאהבהזה.ספרפיעל

שלליצירתוהרבהוההערכההאיטלקי
בשניבמיוחדבכנס,היטבניכרויהושע

פתוחיםשהיויהושע,עםראיונותערבי

ראשמידייהושעזכהבאחדהרחב.לקהל
בשניונציה,העירשלבמדליההעיר
קא'אוניברסיטתמטעםפרסקיבל

מפהמלאיםהיוהאולמות .פוסקארי
ומאחוריבמעבריםישבורביםלפה,

רותםערןצילוםהאחדבערבבחוץ.נשארורביםהבמה,

ספרואודותעלשאלותעליהושעהשיב
והיסטורית.הפוליטיתלהשקפתוהמתייחסותשאלותעלהשיבבשניהחדש,

דעותחילוקיאףעללתשואות,זכוודבריוובכבוד'באהבהנתקבלבשניהם
הפוליטיות.דעותיואתהמלווים
המקסיםבביתהלמשתתפיופניםקבלתנערכההכנספתיחתשלפניבערב
ביןשחיתהפוסקארי'קא'מאוניברסיטתויסאן-סמי'טוועמנואלהפרופ'של

התיכוןהמזרחבלימודיעוסקתטרוויסאן-סמיפרופ'ומארגניו.הכנסיוזמי
אתותרגמההזקן""מותיהושעשלסיפורועלמחקרכתבהעברית,ובספרות
בהתקבלותגםחיתהשידהלהניחואפשר ,-1989בכרבלאיטלקיתהסיפור
"מבטיםהכותרתאתנשאעצמוהכנסבאיטליה.יהושעיצירתשלהנלהבת
בווהשתתפוימים,ארבעהנמשךהואיהושע".א"בשליצירתועלמצטלבים
גםנציגיםהיואבלומאיטליה,מישראלכצפוי'רובם,מלומדים,כשלושים
סופריםעיתונאים,כמהגםוכןהולנד'צרפת,אנגליה,הברית,מארצות
ומכמההאוניברסיטאותמכלמלומדיםשלחהישראלמאיטליה.לאורומוציאים
נאפולי'-שלההאוניברסיטאותשלרחבבייצוגהופיעהואיטליהמכללות,
ונציה.וטורינו'פירנצה,

האוניברסיטהרקטורגטי'פרנצ'סקופיירפרופ'שלרבכהדבברינפתחהכנס
נסיםפרופ'בן-גוריון.אוניברסיטתרקטורויינבלט,ג'ימיופרופ'המארחת,

מיוזמי'שניהםטרוויסאן-סמיעמנואלהופרופ'בן-גוריוןמאונירבסיטתקלדרון
ובתרגום.במקוריהושע,שליצירתואתהציגוגניו'ומארהכנס

באולםגםבעקבותיהם,שהתנהלווהדיוניםמכן'לאחרשבארההרצאות
בעבריתוסוקר'סקורקפה,ספלעלהמושביםשביןבהפסקותוגםההרצאות
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יהושעא"נשלהגותוניצני

הראשוניםבסיפוריו
יצחקיירידיה

מבקריאתשהעסיקוהרבותהשאלותביןמ
שתייםהיויהושעב'ארבהםשליצירותיו

והיוובהיקפן'בחשיבותןמרכזי'מקוםשתפסו

יצירתשלבבחינתהעיקריותתצפיתלנקודות
היאהאחתהשאלהמראשיתה.יהושעא"ב

לטקסטיםיהושעיצירתשלזיקתהשאלת
אםמשפיע,כגורםאםאחרים,ספרותיים

תשתית.כחומריאוספרותיות,כמקבילות

שלמקומהשאלתהיאהאחרתהשאלה
שלבסיפוריוהממשיתהמציאותשלהריאליה,

אלהביקורתהתייחסהמלכתחילהיהושע.
בעיקר'אוניברסלית,במשמעותהמציאות
וזמנו'האדםשלקיומוכחללמתפרשתכשהיא

פילוסופית-מבחינהאםבין

מבחינהאםוביןאקזיסטנציאליסטית,

בביקורתנוספהיותרמאוחררקפסיכולוגית.
מבחינהלריאליההתייחסותגםובמחקר

היסטורית,-ואקטואליתלוקאלית

זומעיןהתייחסותופוליטית.אידיאולוגית

מועטהחיתהיהושעשלהראשוניםלסיפוריו
וביה.מניהנדחתהקרובותולעתיםושולית,

ומקום,זמןמזיהויהמנותקהכתיבהנוסח

כנראהתרםהזקן'מותסיפוריאתהמאפיין

שישהאפשרותלדחייתנכבדהתרומה

הנעניםאקטואליים,גורמיםאלהבסיפורים
אחרתתרומהימים.אותםבתממשיתלמציאות

רווחתשחיתהבהשקפהלראותאפשרזולדעה
היאהאמנותיצירתלפיהימים,באותם

עצמה"'אתאלאמבטאתשאינה"כוללות
החדשה"ה"ביקורתבתורתשמקורההשקפה

> new criticism <, מהלכיםלהשהיו
ימים.אותםשלבאקדמיה

 ,) 1968 (בצלאליצחקעםבראיוןעצמו'יהושע

הראשוניםבסיפוריושישמהאפשרותמסתייג

הואעכשווית.קונקרטית,למציאותביטוי
סיפוריושלהמופשטהנוסחאתמסביר

דורמסופרישונהלהיותברצוןהראשונים

מאוד"הזדהותראהשבכתיבתםהפלמ"ח,
זמןעםספציפיות,בעיותעםאקספרסיבית

ובגיבוריהםומגובשים",מוגדריםומקום

בעתעצמו'לודור".אושכבהשל"מייצגים
"הזהותהזקן'מותסיפוריאתשכתב

מטושטש",מאודענייןחיתההישראלית

מייצגשאינובמינו'ויחיד"אחדהיהגיבורוו

כלשהו".כלל
שהיאכפייהושע,א"בשלהגותוהאחר'מהצד

עוסקתאינהשלו'ובמאמריםבמסותמתגלית
פילוסופיתמבחינההאדם'שלב'מצבו

פסיכולוגית,מבחינהלאוגםואוניברסלית,
עוסקיםומאמריומסותיואינדיווידואלית.

שלבשאלות-עיקרייםנושאיםבשבי
המוארותאקטואליותובשאלותפואטיקה,
אמנם,מובהקת.היסטוריוסופיתראותמנקודת

אקטואלייםבנושאיםומאמריויומסות
שניםכעשר ,-1974ברקלהופיעמתחילים

כשיצירתוהזקן'מותהספרהופעתלאחר
וכללהריאליסטי'לנוסחלהתקרבהחלה

כמולמציאות,אקטואליתהתייחסותבמובהק
קיץ"בתחילתהיערות","מולבנובלותלמשל
מאמריוואילו ," 612טיליםו"בסיס " 1970

ומשמעהיצירתו"עגנון'יותר'המוקדמים

כבימיםלעגנוןצמאיםו"אנו ,) 1963 (לדורנו"
בשאלותעוסקים ,) 1968 (הראשונים"

וכתיבתכתיבתועלעגנוןבהשפעתפואטיות,

לסיפוריובמישריןהנוגעים'נושאיםדורובני
יצירתוביןתואםכןאםישהראשונים.

יהושע,שלההגותיתכתיבתולביןהסיפורית

בסיפוריהמוקדמת,ביצירתולהראותניתןאבל
בבעיותלהתעניינותרמזיםהזקן'מות

כברהתייחסותלכךישוחברתיות.פוליטיות

מותסיפוריעלהראשוניםהביקורתבדברי

האחרון"."המפקדהסיפורלגבי'במיוחדהזקן
כ"ביטויזהסיפורמביןלמשל, ,) 1962 (דןיוסף

הגבורהבמיתוסההתמרדותלחווייתישיר

הנמרצתהפעילותבמיתוסהמתמדת,

אתמביןכךחיינו".עלהמשתלטוהמתמידה
הלוחמים"סלידת :) 1962 (שקדגםהסיפור

פקידישלהזולהמיליטריזםמןהאמיתיים
התפיסהשבין"המלחמה :) 1970 (וגםהרשות",

אבלהעייפים".מתנגדיהלביןהביטחוניסטית
רקהאקטואליתבמשמעותשקדרואהבהמשך

הדברים:ממהותשאינםחיצוניים""גילויים

עייףדורשלכדבהלאותכתחושתשנראה"מה
תנאטיתחוויהמכךיותרהריהומלחמות,

מוות".כיסופישלעמוקה

"המפקדובכללםהזקן'מותסיפורישלהבנתם
מעטהחיתהאקטואליתבמשמעותהאחרון",
כלקודםבהםראוהמבקריםמרביתונדירה,

אואידיאיהאוניברסלי'המימןאתובעיקר
הפרטיםמקומי.ועלזמניעלפסיכולוגי'
לעתיםהמופיעיםהאקטואליתמהמציאות
בהשלכתםהרובעלמתפרשיםאלה,בסיפורים

המוקדמJוביצירתולהראותניתן
רמזיםיהזקןמזתבסיפורי

פוליטיותבבעירתלהתעניינות
וחברתיות

הללטועןלמשלכך •ולעכשיולכאןמעבראל
כאילואקטואליתש"פרשנות ,) 1981 (ברזל

וביןביטחוניביצועיזםביןבויכוחלנועניין
מטרתה".אתמחטיאהלהפוגה,כמיהה

האפרתייוסףאצלגםמצאנודומההתייחסות
המשמעותמטעניאתמנצל"יהושע :) 7219 (

זהכגוןאקטואליים,פרטיםשלהמקובלים
עללבטאכדימילואים,בשירותבטלהשל

יצריםשהםאיזההגרוטסקיתההגזמהדרך

ניתןבאלהכיוצאבנפש".חבוייםמרדניים
אחרים.מבקריםבדבריגםלמצוא

סיפורישלבהתקרבותםגםהבחינההביקורת

שהופעתונראהאבלהריאליה,אלהיערותמול
"מולבנובלההאקטואליהגורםשלהברורה
רבה.במידההמבקריםאתהביכההיערות"

האונירבסלי'המימןאתהעדיפוהםבפרשנותם

 2005-אוגוסטיולי
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אותםשהנחה ,פסיכולוגיאומטאפיזי

המימןעל ,הזקןמותסיפוריאתבפרשנותם
במפורשבנויהשהנובלהפיעלאף ,האקטואלי

ואףפוליטייםגווניםעםאקטואליה,מחומרי
שמעברהניחוהםמובהקים.אידיאולוגיים

קיום"שאלותבנובלהישהאקטואלילרקע
אורןיוסףכדברי ,בימינו"האדםשליסודיות

האינטלקטואלית"הדבידות"ביערותבמסתו
יאודוכת ,יסודיים"חירום"מצביאו ,) 1968 (

מאוזן"איוםבמסתו ,נקרברימנחםשל
 .) 1968 (ומופרך"

הובחןאמנםהיערות""מולשבהאקטואליהצד
מעיניכלילנעלםלאאבלמועטה,במידהרק

סבורלמשל, ,) 1970 (שקדרגשוןהביקורת.

באמצעותלרמזמנסההיערות''מולש"הנובלה
וחברתיותלאומיותבעיותעלגדוליםסמלים

 ) Alter 1969 (אלתראורילפיאקטואליות".
שקופה,הסיפורשלהפוליטית"ההשתמעות

הישראליתהחשיבהעלשאמוןמיולכל

עשויההיאהרשמיתהציונותשלבמונחים
הוא .") subversive ('חתרנית'להראות
שלוהישראליתהציוניתנאמנותואתמדגיש

עשויכשלעצמו"הסיפורומוסיף:יהושע,
האפלהצדשלחתללאכגילוילהיראות
שלבמצבהפניםכפולתהישראליתשבתודעה

האפשרותאתאלתרמעדיףזאתעםמצור".
מרביתשהנינוחכדרךבלהוהנאתלהבין

כלליתאנושיתכפילות"גם :המבקרים
שבסיפור".המקומיתמהמציאותמשתמעת

יהושע,שלשבמפרשיומהחשויבם ,שלומרדכי

כפתרון"הערביםבמסתולנובלה,מציע
אקטואליתפרשנות ,) 19 72 (ספרותי"

הפשראתממנהמעקראבלוהיסטוריורגפית,
אלאאינושלדעתו ,ערבייהודיקונפליקטשל

"הסטודנטהעלילה:לקידוםספרותיתתחבולה
הערביעםלאהזאת''הארץעלמאבקמנהל

שלהיערותמחלקת[מנהלהיהודיעםאלא
הנושאאפואהואהארץבן ...הקיימת]הקרן

'מולנץהקוושלבלההנושליהאמית

הגותואתכידועשמעסיקנושאהיערות'",

 .שלומרדכישל
זוגםלפרסומה,סמוךהנובלהביקורת

שלהאקטואליתהמשמעותעלשהצביעה
המונחתהזכותשאלתאתהעלתהלאהנובלה,
במרכזגםשניםכעבורומופיעהבמרכזה,

זכות"ביןבמסתובמיוחדיהושע,שלהגותו
כחמשרק .) 1980הנורמליות,<בזכותלזכות"
אותהמפרשהופעתה,לאחרשניםעשרה
אידיאולוגיפירוש ) 1978 (מיכליב"ימחדש

קשותאותהותוקףסייגים,ללאאקטואליסטי

שמצאוהפוליטיותגירתהאידיאולוהדעותעל

אתש"נישלנוהנובלהמניחה ,לדעתובה.

אותםוהגלינומאדמתםהמסכניםהערבים
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לאה~~לה-הנמשל ...וממולדתםמארצם
רעיוני"ועיוות"מבוכהעלמצביעהואיינקה".

"שנאהדווקאולאו ,יהושעשלבתפיסתו
אחרינכתבהמיכלישלמסתועצמית".

והאידיאולוגיותהפוליטיותמסותיושהתפרסמו
בעקבותיהם,שהתעוררוהפולמוסיהושעשל

שהיסודהמאהב,הרומןהופעתולאחר

בידיהובלטשבווההיסטוריוגרפיהאקטואלי

מבקריו.מרבית

הבעיותמכלולעללהצביעהקדיםיהושע
והאקטואליותהפוליטיותגירת,האידיאולו
לאחרקצרזמןואמר,היערות","מולשבנובלה

 ,גוטקינדנעמיעם<בראיוןבספרהופעתה
הזוהבעיהאתמחדשלבדוק"צריכים :) 1970

לאאוזריםאנחנו:מהחדשה.בעיהשאיננה
מעלההנובלהגירשנו?"לא ,גירשנוזרים?

באשרשאלותאפואמעלההנובלה
חזאJרהאדמהעללזברתנו
מאליהמובנתחיותהעלומערערת

ספקלכלמעלועומדת

הזאת,האדמהעללזכותנובאשרשאלותאפוא

ועומדתמאליהמובנתהיותהעלומערערת
הןהיערשבאדמתהחורבותספק.לכלמעל

מנהלשלוטענתו ,ערביכפרשלחורבותיו

משמיטהלעבר"שיירש"זההיערותמחלקת
שלההיסטוריתהחזקהעללטענההבסיסאת

הזכותשאלתאלה.אדמותעלהיהודים
לפתרוןאפואניתנתאינההארץעלהיהודית

הציונותשגורסתכפיההיסטוריה,מכוח

לאחרותעלהתשובזוטענה ,כאמורהרשמית.

זכות"ביןיהושעשלבמסתושנהעשרהכשבע
לזכות".

ולאחריה ,) 1963 (היערות""מולהנובלה
"בסיסגםוכן ,) 1972 ( " 1970קיץ"בתחילת

כתיבתוראשיתהן ) 1974 ( " 612טילים

חברתיתמבחינההמחויבתהמעורבת,

העלהאלהבנובלותיהושע.שלופוליטית
יהודיתבהיסטוריורגפיהשוניםנושאיםיהושע

אקטואליות.לבעיותהיענותתוךוציונית,
שלכתיבתןשבמהלךלהניחכןאםאפשר

החברתית,הגותוהתגבשהאלהנובלות

יהושע.שלוהאקטואליתההיסטוריוגרפית
התחיל ) 1974 (מכןלאחרמועטזמןואמנם,
מסות'עמדה'העתבכתבלפרסםיהושע

לביטויבאיםאלהנושאים.באותםומאמרים

גםוכן ,כךשלאחרהמסאיתבכתיבתוגם
מהנובלהקטעולראיה,שלו.ובמחזותרבומנים

זכותןי"בלמסתומוטומשמשהיערות""מול
המסותלספרבהקדמתואמנם, .) 1980 (לזכות"

ששתשמלחמתיהושעטועןהנורמליותבזכות
אותן"שחשבנושאלותשעוררהזוחיתההימים

נכתבהיערות"ש"מולפיעלאףלמוכרעות",
ששתלמלחמתקודםשניםכחמשופורסם

הימים.

 ,כתיבתוראשיתאל"דביעדב"שלארוךבמבט
שלוהמאוחרתההגותבניצנילהבחיןאפשר

למשלכךהראשונים.מסיפוריואלהבאיגם
העבריתהסיפורת<בספרושקדגרשוןמציע

האפשרותאת ) 1998 .'הכרך , 1980-1880

מרמזהואכאילוהזקן""מותהסיפוראתלהבין
"הזקן",בן-גוריון,שלהמאיימתלחיוניותו

והעייפים,הנרפים ,יותרהצעירהדורבניעל

במדויקעונה"איננוזהשפירושמסכיםאבל
לראותההצעהגםהסיפור".מרכיביכלעל

הרעיוןביןהמאבקעלסיפורהזקן"ב"מות
קולעתאיננההמסורתיתליהדותהכנעני
במסתושראוהיוכיאםיהושע,שללהגותו

<בזכותהנברוטי"הפתרון-"הגולה
כאלהלאאבלכנעניים,רעיונותהנורמליות>

הזקן".ב"מותגםלהראותשאפשר

חיתהטרוויסאן-סמיעמנואלההנראה,ככל

ורעיוניתמוטיביתזיקהעלשהציבעההראשונה
לביןיהושעשלהראשוניםמסיפוריוסיפוריבן

בספרההנורמליות;בזכותשבספרוהמסות
Morte del senso e senso della 

morte המוות>,ומשמעותהמשמעות<מות

מצביעההיא .) 1989 (הזקן""מותהסיפורעל
הפתרון-"הגולההמסהביןאפשריתזיקהעל

בהקבלההזקן","מותוהסיפורהנברוטי"
לבין ,הסיפורגיבור ,הזקןביןביותרמעניינת

בארוןהובלושניהםשכן ,זכאיבןיוחנןרבן
מתוארזכאיבןיוחנןרבןבחיים.בעודםמתים

לקיוםהיסודאתשהניחכמייהושעשלבמסתו
תוך ,ממלכתישלטוןשלמערכתללאיהודי

גאולהלאינסופית,ערטילאית,ציפייה
אתאפואמציעהטרוויסאן-סמיהמדינית.

ובקבורתוהזקןשלבמותולראותהאפשרות
המשךשלהמוחלטתהשלילהאתהסופית

 •במסתויהושעכטענתבגולה,היהודיהקיום
 ,זולמסהמקדימיםרמזיםלראותאפשר
סיפוריםבשניגםהנברוטי",הפתרון-"הגולה
היום""תרדמת ,הזקןמותמסיפוריאחרים

זומסהשלעניינה ,כזכורהאחרון".ו"המפקד

העיקריתטענתוהגולה.שלמהותהבהבנתהוא

היהודיםעלנכפתהלאשהגולההיאיהושעשל
ובכךעצמם,בידיאלא ,זר ,חיצוניגורםבידי

הגולהאתשונאהעםפרדוקסלי:מצבנוצר
שמשמעותהגאולה,עלוחולםממנה,ומתיירא

בגולהרואהאבל ,ישראלבארץממלכתיקיום

לוותריכולואינורוצהשאינוקיומית,מהות



כלשניםמאותבמשךדוחהולפיכךעליה,
 ,לדעתו .ממלכתילאומיקיוםשלאפשרות

עשויותזהפרדוקסלילמצבאפשריותסיבות
המאפייןולאום,דתשביןבקונפליקטלהיות
גלותשלובהוויה ,מראשיתוהיהודיהקיוםאת

בצורךאולשוליים:זהקונפליקטנדחק
צורךנבחר",עםשונה,"עםלהיותארכיסיפלי

ממלכתיתבהוויהלהתגשםיכולשאינו

קטועהוא ,סיוון

אינםוהשמיםרגליים,
לנושאיפניםמסבירים
מרחבי"בכלהחזון:
פיסתהיתהלאהשמים

בעומקאחת,תכלת
כרבתנמצאהלאהאופק

לאלהאחתתקווה
משאאתהנושאיםהבעיהפתרוןאתרואהיהושענורמלית.

 ,היהודיהקיוםבתשתיתעמוקערכיםבשינוי
"נורמלי",קיוםלשםהגולהשלילתשלבכיוון
העמים.ככלעםשל

 ,בנייןפועלעלמספרהיום""תרדמתהסיפור
לראשבטוןדליישלמשאגשםביוםהנושא
רבאשוהולך.הנבנהבבנייןגגליציקתהפיגום
ויוצקהדלייםאתהמקבללורבאניניצבהפיגום

בראנילוחשהיוםבמהלךאבל ,הבטוןאת
אותוומושך ,הפועלשלהגוברתבעייפותו
שםב"מקוםשנמצאלביתוהבנייןממקום
מיטות,שתיישזהבביתהדרכים".נגמרות

לורבאנילישון.הולכיםוהשנייםמזבחות,מעין
החייםשכן ,חייותמציתהיאשהשינהאומר

גיבור ,הפועלבשינה.מתרחשיםהאמיתיים
המתאר ,ארוטיחלוםבשנתוחולם ,הסיפור

אדמה","אמאעםהתעלסותהנראהככל
ממתיןשם ,לביתוחוזרהואמתעוררוכשהוא

ישןשאינוהרגליים,קטועסיווןהחברלו
 ,חבריושלבעבודתםמתמציםוחייולעולם,
הבניין.פועלי
לשאיפות,כביטויכללבדרךנתפרש,הסיפור

מאימימפלטבמוותלמצואנטייהתנאטיות,
להיבנואפשראבלהקשה,החייםמעמלהקיום,

היאיהושעשלהעיקריתטענתו
היהודיםעלנכפתהלאשהגרלה

בידיאלא'ייחיצונייגררםבידי
עצמם

אלגוריההואהסיפורלפיהאחרת,בדרךגם
 ,הלאומיהביתהואהנבנההביתהיסטורית.

המאבקהיאערנותהתובעתהקשההעבודה

בסיפוריוהרבהחוזרמוטיב •השינהלגאולה.

הגאולה,עלמהמאבקהרביחה.היאיהושעשל

שלפתרוןאלאשאינההגולה,אלעריקה
כ"דירהאמנםמתוארתהגולהייאוש.

פתוחיםוחלונותיהמחוממתמצוחצחת",

והמלוכלךהקר ,הצרלחדריגרדבנלרווחה,
ומכוסיםאטומיםשחלונותיו ,המספרשל

העבודהשלבכוחההגאולהחזון .אפורבערפל
החבר ,החזוןנושאגםאפוא,בעייתיהוא

שביןהניגודהדליים".
אףעללגאולה,הכמיהה

שבה,הבעייתיות

הגולהאלוהעריקה
 ,זולבעייתיותכפתרון
שלהגותואתיעסיקו
כרתרשניםיהושע

שלפרסומולאחר
היום"."תרדמתהסיפור

מתארהאחרון""המפקד

ותיקיחיילים,פלוגת
הגדולה,המלחמה

לאימוןשיוצאים
איננומפקדם .במדבר

המכונה ,וסגנואיתם,

אותםמוליך ,גנוןי

ומניח ,במדברל"חריץ"
ימים.שבעהלישוןלהם
חוזרהשמיניביום

קיקיוןמוסיצילום: ,ונמרץחזקמפקדם,

לאימוןאותםומצעיד
מטילהואמכןלאחרימים.שבעהבמשךמפרך

אותםשיחזירימיםשבעתבןמסעעליהם
הםהמפקדשהסתלקלאחראבללביתם,
שלהם"חריץ"לחוזרים ,הסדראתפורעים
לשיבתומצפיםאבלהאובססיבית,ולשנתם

סיפור ,אמרנוכרבהימים.מןיבום ,המפקדשל
החוקריםמרביתפנים,בשתינתפרשזה

 ,אוניברסליפשרבעלסיפורבוראווהמבקרים
המבקשהאדם",של"מצבולשאלתשפונה
גםשהציעווהיוהקיום,מאימימפלסבמוות
"יבטחוניזם"ביןקונפליקטשל ,אקטואליפשר
מהמלחמות.וסלידתםהחייליםעייפותלבין
דומהבמשמעותזהסיפורגםלפרשניתןאבל
גלותביןקונפליקט •היום""תרדמתשללזו

לגאולה.

שלכדמותבאגדהמצאנוגנוןישלשמואת
אפריםמבניריבואשנישהוליךאכזב,גואל

ליציאתקודםהמצרים,בידיבמדברלמותם

להניחואפשרמח>,אליעזררבי<פרקימצרים

מדבר"."מתילאגדתהיסודהיאזושאגדה
באגדהגםהגלות,אתאפואמסמלהמדבר

האש""מגילתביאליק,שלבפואמותגםו
ב"המפקדגםהנראהוככלמדבר",ו"מתי

הרבהשחוזרוהערנות,השינהמוטיבהאחרון".

פיעללהתפרשעשוייהושע,שלבסיפוריו
בפירושםוגאולה,גלותשלבמשמעותחז"ל

ההשירים<שירער//ולביישנה//אנילפסוק

לגאולה//ערולביהקץמןישנה//אני ,) 2

שלשנתםתהיהזהלפי >.בהרבה<שהווש

שללשנתובמשמעותהדומהבמדברהחיילים
מפלט, ,לאמורהיום,,,ב/ותרדמתהמספר

המפרכים,מהאימוניםהמלחמה,מקשייעריקה

הסיפורוגאולה.לתקומהמאבקכאןשמסמלים
המסומלהקיום,מאבקאתאפואמחייב

הוויהמסמלתהשינהאלהעריקהבמלחמה,
לגאולה.המאבקדחייתגלות,של

מספריםהאחרון//ו/והמפקדהיום////תרדמת

דחייתההגאולה,שלקבלתהאיעלאפוא
ואפסהנינוחותשלהעדפהמפניה,ובריחה

המתחייבהמאבקעלהגלותשבהווייתהמעשה
אלהסיפוריםמקדימיםבכךעצמם.מהחיים
 •/והגולהיהושעשלמסתואתרבותבשנים
 •הנברוטי//.הפתרון

א"ביצירתעלבינלאומיבכנסשנישאההרצאה
בן-גוריוןארכיביבהשתתפותבוונציה,שנערךיהושע
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מדיאנאליפמיניזם

יהושעא"ננוסח
לנגראונח

עולמיתבכורח-האלף"תוםאל"מסע
ברנרשווילייוסףהמלחיןמאתלאופרה
האופרהבביצועיהושעא"בשללטקסט

מקהלתבהשתתפותהחרשה;הישראלית
הסימפוניתוהתזמורתפילחרמוניחזמרי

פיש;אשרמנצח:לציון;ראשוןהישראלית
תפאורהעיצובניצן;עמריבמאי:

רורותותלבושות:

הראשוןהאלףבשלהימתרחשתהאופרהעלילת
ביןהערכיתההתנגשותעלונסבהלספירה

הסובלנותביןאשכנז,ליהדותספרדיהדות
לביןאפריקהצפוןיהדותשלהליברלית
הנוצרית.אירופהיהדותערכישלהנוקשות

הנחרץוהאיסורגרשוםדרבנוחרםרקעעל
שבמרכזההעלילהנרקמתביגמיה,עלשהוטל
נשיםשתילוהנושאיהודיסוחר

באקסהמוסלמים.שכניוכמנהג
שותפותמפרקהוא-זה

אחיינועםועסקיתמשפחתית

קהילתהורמייזא.לבתשנישא

השנייהרעייתועלחרםמטילה
זכויותשוויוןתובעתשזולאחר

שתילשאתזכותלגבראם-

שנילשאתהזכותלאשהגםנשים
גברים.

נשיםהןבאופרהסופרן

למעןתדירעצמןהמקריבות

בוויולטההחללבן:אהוב
אלפרדואהובהעלהמוותרת

טריאווטה",ב"להאביובלחץ
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 303גליון

האלף"תוםאל"מסעהישראליתהאופרה

אותהשאנסהדוכסאתהמצילהבג'ילדהוכלה

תקצרב"ריגולטו".תחתיולמותומבכרת

עצמהמטביעהזובאופרהאףמלפרט.היריעה
השחורהיערבביצותלדעתהשנייההרעיה
ומשחררתבעלהלמעןחייהאתמקריבהובכך

יכולהואכךבגינה.עליושהוטלמהחרםאותו
ביןוהקרעאחיינועםשלולשותפותלחזור
עלילה-כאןעדגווה.עלמאוחהלצפוןדרום

עולמותשנישביןהתהוםשבמרכזהציורית,
ומנהגים.חשיבה

מדיוםכבכלבאופרההעיקריםעיקראך

אלאהעלילתיוהשלדהרעיוןאינואחראמנותי
עמריהמחונןהבמאילפרטים.והתרגוםהעיבוד

בפשטותםגאונייםבאמצעיםהשכילניצן

הבמהכללאורךהפרושותוילוןכיריעות
עולםליצורבאוקיינוסגליםכאדוותותנועתם

המסעאתמתארהואבו ,ויזואליקסםשל

בארנייהופמלייתועטרבןהסוחרשלהמופלא
הצפונית.אירופהלארצותאפריקהמצפון

המדברשלהצהוביםמהגווניםהיההמסע
הגווניםואפלוליתהכחולאלהאפריקאי

 ) Schwarzwald (השחורהיערשלהקודרים
הבמאישלכנגדועזרהמנודה.האשהטובעתבו

התפאורה,עלאשרדררותחיתההמבריק

בסגנוןתלבושותמוקפדתבאותנטיותשעיצבה
והכומתותמהאנפילאותהחל-הבינייםימי

כלובגלימות.בתרבושיםוכלההמשופדות

מדיאבאליותכמיניאטורותנראוהתמונות

דו-ממדיים.ואיורים

אינהרנטיחלקשהואמעודןאירוניהומורבחוש
"עירעוצבהניצןעמריהבמאימאושיות

לנפולמטמעץפיגומיםכמגדלפריזהאורות"

חכמייותר>;המאוחראייפללמגדל<רמז
עבותים,בזקניםעוטרו-ורמייזא

קנאותםחשכתאתשהבליטו
בההשבריריתהסירהאפילוהדתית.

אתעטרבןשלפמלייתוכלחצתה
איורשלכתעתיקנראתההאוקיינוס

שלאופייןדו-ממדי.מדיאבאלי
האופרהעלהחולשותהנשיםשלוש

מאשרפחותלאבכובעיהןעוצב-
בשירתן:

הרעיהשלרוחהואצילותנדיבותה
בכובעההשתקפההראשונה

שלחושניותהההדורים;ובמצנפתה

ונזמים;ברבידעוטרההשנייההאשה

עלהכופהמינהאסתרשלקנאותה



בעטותההובלטההחרםגזירתאתבעלה
כזיקיתההפכפךה"רב"למגבעתה.גםשחורים

פסיםכתונתעטה •ואורדודהקונטרה-טנור .

כיוסף.

והדרמהאשכנזליהדותספרדיהדותביןהמתח

לגרסהמהמשוםזכוהמזעזעתהאנושית
א"בשלבכתיבתוושטוחהקלושהספרותית

שחיברהאפיתהדרמהאתבעצמושעיבדיהושע

שמש"ראהאופראי.ז'אנרההולםלליברטו

 1ה 9 ~~?תולעלבשהאדמה/כאילוערבלעת

בארגמןיםורוחוימין;צפוןפאתיתפשט

הלילהבצלערומה;אותהעזבה •וארץתכסה,

בשקכאלו;קדר'אזיוהשחקותחסה,תלין
קישרלאמאומהמכוסה."יקותיאלמותעל
שמש""ראהגבירולאבןשלהנוקבתקינתובין

לסגנוןבתמצותהטמוןעוצמתהשעיקר
א"בשלעיבודואתשאפייןבמופגןהפרוזאי
שירתכמצוותהסימטריתהחריזהאפילויהושע.

לתוספתרקתרמה •בספרדהזהבתור

חוזרת"אז"הקישורמילתלמשל'באנאליה.
לתוכןמאומהמוסיפהאינהפעמים,אינספור
הוא?"איפהאז .•.השפה"להנמכתותורמת

מוגבהתשפהומאידךמתעכב?"הואלמהאז ••• "
נודד'יהודיה;אבולעפיה,הו .•.מלאכותית:"

בהקשרהתמורה?"איפההסחורה?אתמכרת

לקריאותמקוםאיןהמשפטשלהפרוזאי

"אחרי!"

ימישירתשלההלחנהוכלליהיתדותמשקל
בעיבודולחקותיהושעא"בניסהאותםהביניים

היאאופרהבלב.דיבשהדידקטיקהאינם •

ועל •לצלילהמילהשלביותרהמזוקקהצירוף
בחלקהדבקהדלילהטקסטשהשרההשיממוןכן

ביןהדיאלוגיםנשמעובההאופרהשלהראשון
כלאיןכאשרתלושיםכדקלומיםהגיבורים
הסולמותהבמה.עלהגיבוריםביןתקשורת

פשרכלנטוליהיווירדושעלוהארכאיים
יוסףהמלחיןחזרהמקהלהבקטעירק .מוסיקלי

מורכבותבכתיבתווהפגיזלעצמוברנדשווילי

שלהניסיוןלאקלקטיקה.שמעברמרתקת
כנסייתיתמוסיקהשלמסורותביןלמזגהמלחין

הליטורגיתהמוסיקהלדבריוצמחהממנהאשר

בסוףלמשללעתים.מאולץהיה .היהודית

עומקלהחליףבאבודדגונגכאשר •האופרה

למרותאךפרבוסלבית.מקהלהשירת

דמותכללאפייןהנאיביוהניסיוןהאקלקטיקה
שלאי-יושרו •למשלמסויםכליבאמצעות

שהחלילבכךמאופיין •אלבזהרב •הבורר

כללמרותחלילים,חמתשלהואלוהנלווה
אמינותלבנותברנדשוויליהצליחאלו

 .לעלילהדרמטיעומקולמסוךקוהרנטית
שירהבעיקרשירתהביפיבלטההזמריםמבין

השנייה:האשהאתרבבכישרוןשגילמהנוטמן
הווירטואוזיתלסופרןהיהבצלילותוזוהרקול

עדנהמינה:אסתרבתפקידטטוייבלריסה
תפקידאתדרמטיבכישרוןגילמהפרחודניק

חיתההכולעלשהתעלהמיהראשונה.האשה
ראשוןותזמורתפילהרמוניהזמרימקהלת

השכילופישאשרשלשרביטותחתאשרלציון'
הדרמהועומקהפיקנטריותההומוראתלהבליט

המוסיקליותהתמונותמעשראחתכלשל
מוסיקלימסעולהעלותברנדשווילי'שעיצב
יח.ד•גםוהמערבהמזרחקסמיבטעםססגוני
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אנינעשיתי"כזה

היחידיהמקום

היוםביאליק-אני"של
חולצמןאבנר

מותומאזחלפוכברשניםואחתנעים •
חלפושניםכמאהביאליק.נחמןחייםשל

השנה, .שבשיריוהחשוביםלעולםשבאומאז

שלהראשוןלפרסומםהמאהשנתהיאלמשל'
המלאך',ישאל'ואםכנפך',תחת'הכניסיני

דומהאךהאש';ו'מגילת'הכריכה'גווע','הקיץ
והקרינהאלה,ביצירותשלטתאינההזמןשיד
היום.עדבלבנועמוקנוגעתמהןהיוקדתהעזה

עדייןהיאביאליקששירתמעידיםרביםסימנים
קוראישלבעולמםופעילהחיהנוכחות
רביהאירועיםסידרתהיום.העבריתהספרות

ביולישציינוביאליק,בביתהמשתתפים
הדיוןלפטירתו;השבעיםהשנהיוםאתאשתקד

השנהבינוארשהתעוררו"ליהמוייןוהעבהער
יצירותיו:עלהזכויותפקיעתמועדסביב

שהופיעושיריושלהחדשותהמהדורות
שיריוכלהעלאתהאחרונים:בחודשים
המתעורריםהוויכוחיםמכבר;לאלאינטרנט

בסוגיותביאליקשלדעותיועלפעםמדי
שנספגומשירתוהביטוייםשונות;ציבוריות

לאקטןילדדם("נקמתשלנוהיומיומיבשיח
ציוו"במותםזאת",יביןלא"זרהשטן",ברא
מאותתיםאלהכל-הרבה>ועודהחיים"אתלנו
כךעלואולימתפוגג,שאיננוענייןעל

מאליוומובןטבעילחלקהיוושירתושביאליק
הערביתהספרותקוראישלהעולםמתמונת

 •אישיבאופןמהםואחדאחדכלושלכקולקטיב

שלהנוכחותשמידתלומר'מותרזאתעם
ששירתוההתרגשותכיום,בעולמנוביאליק
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באופןשוניםממלאת,שהיאוהצרכיםמעוררת

בחייו'לושחיתההנוכחותמטיבמהותי
שנולדמי .יצירתושלהשיאבשנותובמיוחד

בשלמותהביאליקששירתעולםבתוךוצמח
מאיתניאחדכעיןממנו'נפרדבלתיחלקהיא

לדמותיתקשהאוליבראשית,מסדריאוהטבע
קוראיובשבילביאליקהיהמהבנפשו

שבובעולםלחיותהדברפירושמההראשונים;
לפגושואפשרוהולכת,נוצרתביאליקשירת
הופיעעתהשזהשלוחדששירפעםמדי

בניסיוןנוספים.לשיריםעינייםבכלירןולצפות
חוויית-ההיאהחוויהטיבאתלשחזר

התהוותהבעצםביאליקלשירתההתוודעות
-ומפעילפעילרענן'ככוחשיריווקליטת

הזמןמבנישקוראיםבעדויותלהיעזרנוכל

נרנו'חייםיוסףהסופראחריהם.הותירוההוא

וארשהבושהתארחבשעהכיצדתיארלמשל'
ערבגבסיךנכנסגנסין'ניסןאוריחברואצל
השנתוןשלכרךובידוהמשותף,לחדרםאחד

ובוהופיע,זהשאךאחיאסף''לוחהספרותי
שלבאוגוסטהיהזהחום'.יוםקיץ'ביוםהשיר
עשרה.תשעכבןאזהיהונרנו , 1900שנת

התענגובהתרגשות,השיראתבלעוהרעיםשני

אווירתוועלוהמוסיקלייםהציורייםקסמיועל
בעלאותוידעואחדותדקותותוךהאינטימית,

זה:שלבאוזניוזהבגאווהאותוודקלמופה
כמיןאותוהמחיזושמידאלאבלבד'זוולא

עדומארחו'אורחעלקטןהיתולימערכון
חבוקיםעצמםאתמצאוהמעמדשלשבשיאו

דמעות.מתנוצצותובעיניהם

שלהראשוןספדוהופיעמכןלאחדכשנה
נערהיההנלהביםקוראיווביןשירים,ביאליק,

 .שמווגיןדודנסק,פלוהעידמןעשרהחמשבן
רבות:שניםכעבורגוריוןבןדודנזכרוכך

הקובץביאליק.ה.ב.המשוררהיהנפשי"אהוב
'חושיה'.בהוצאתהופיעשיריושלהראשון
עליםהמוןעםאותווכרכתיהספדאתקניתי
שהופיעוהשיריםכלהעתקתיובהם-ריקים
עתבכתביוב'השילוח'שיה''תוהוצאתאחדי

כךואםפה".בעלהשיריםכלולמדתיאחדים,
זדדבר'שלבעיקרושהיה,גוריון'בןהתרשם
וחומדקלהעברית,לספרותומנוכר

דבהוא-שטרקבולהנערשלשהתרשמותו
חיתה-ביאליקחוקרימגדולילימיםסדן'

לידיוהתגלגלעשרהששבגילבהרבה.מועצמת
אתוהסעירחושיה,בהוצאתקטןספדאותו

ביתנומפתןעל"ישבתיהיסו.דעדנפשו
שיראחדשיר"וקראתיסדן'מספרבכפר",

עיניוהדימותילקרואככלותיויהירם,בקול

לערובשנטההקיץיוםשללאורוכילי'נראה
ביתנו'שלפניהדגןזהבמרחבמעלנמתחה,
וגווניהאופק,לקצהאופקמקצההדרוכהקשת
לילהאלףלאגדותשאגאלשלצבעיואפילו
אכן'להם".ישתוולאלימים,שדאיתיולילה,
הסתכלותםאתשינתהביאליקבשיריהקריאה

והעשירהכמשמעו'פשוטובעולםקוראיושל
לקלוטחדשהובלשוןחדשיםבצבעיםאותה

למשל'מייטוס,אליהוהמשודר .אותוולתאר
שלב~לםלהסתופףלארוסהבנעוריושבא

עללטייליצאאחדערבכימספרסרפדיה,
וביאליקסופרים,חבורתעםהשחורהיםשפת

פניעלהמלכותיתהשקיעהלמראהבתוכם.
העזותהפתיחהשורותבזיכרונומידעלוהמים
ועביאשעבי"ביןהיום':'בערובהשירשל

החלומהרהעדהים".לפאתרדהשמשדם/
הסיוםשורותאתגםמעצמןלמללשפתיו

החלום/ומההכאבמה"כיהשיר:שלהנפלאות
הלבאתומושכיםהיום;צאתעםאט,הבאים
הפלאמהים".אחריתאלעד'קצוויאלהתם/
שלהעבריתבשידהשנכתבשקיעהשידשכל
שלהדיםובניהדיםתוכואלקלטשניםאותן
מן-המופלאותהביאליקאיותהשקיעותשתי
ולאהחמה'.דמדומי'עםהשירומןהזההשיר
חדששירכלכמעטכמובן:שקיעה,שידירק
השירהשלהדםבמחזורמידנספגביאליקשל

למכבידוחיקוייםוריאציותהולידהעברית,
מטאפורותלשון'מטבעותשלמאגרוסיפק

משוררים.שלשלםלדורוסמלים

התלוותההשיריםשלהעצומההתהודהאל
בואומאז .עצמוהמשוררשלהאישיתנוכחותו

עשריםבןוהוא ' 1900בשנתבארוסהלגור
אבןביאליקשלביתונעשהבלבד,ושבע

ספקעליושהתדפקוהספרות,לפרחישואבת



בתוכם-צעיראבכעלספקבכוראחכעל
יעקב ,יארושבזלמןעריםחבהמשוררים
ממנוהצעירים ,פיכמןויעקבשטיינברג

וחיבה.חוםעליהםהרעיףמצדווהוא ,בכעשור
יקריםשמותעודהיו ,פיכמןיעקבכתב ,אכן

ספרים,מוכרמנדליהיה-בארוסהשישבו
נבלוםלילייהיו ,יצקירבבהיההעם,אחדהיה

היההעיקריהמושך"כוחאבל ,ולוינסקי
הטובה.קירבתןהורגשהמרחוקשעודביאליק,
אגב, ,להיזכרמפתיע ."וילאבעצםנסענו
עצמוביאליקעמדכןלפנישניםעשרשרק

עלאלמוניכאברךהתדפקכאשרמצב,באותו
שיקבלוכדיהעםואחדרבניצקישלדלתותיהם

והנההציפור';'אל ,הראשוןשירואתלדפוס
כבחירהוכרשלושים,לומלאובטרםעודעתה,

ולמעשההעבריתהשירהנסיךהמשוררים,
העבריתהתרבותשלמוכתרהבלתיהמנהיג

כמהלביאליקהיוהבאותבשניםהמתחדשת.
רגשותיובעומקלהיווכחמרוכזותהזדמנויות

כאשרלמשלכלפיו:העבריהקוראיםציבורשל
בכבודבהוהתקבל-1909בישראלבארץביקר

והשנייה;הראשונההעלייהאנשיידיעלמלכים
מלחמתשלבעיצומה ,-1916בצויןכאשראו

לפרסוםיובלחצימלאותהראשונה,העולם
החגיגות,בשפעובעיקרהראשון;שירו

שנתבתחילתשציינווהפרסומיםהאירועים
הולדתויוםאתישראלתפוצותבכל 1923

החמישים.

וההערצההאהבהפרצילנוכחביאליקחשכיצד
קוראיובידיבחייוהכתרתועלחשבמהכלפיו?
משדרותהמתועדותתגובותיוונביא?לחוזה
עייפותפליאה,אי-נוחות,מבוכה,בעיקר
לדמותשנעשהככלוהלכוגברוואלהודחייה,

לפטורקל •הציבורבעינייותרונישאהרמה
מנומסיםהצטנעותכגינוניהאלההתגובותאת
נדמהאבל ,עצמובערךהיטבשהכירמישל

משקפיםהםמשוםפשוטים,כהאינםשהדברים

ביאליקשלהציבוריתהפרסונהביןאמיתיפער
מלא ,המסובךהפרטיהאישביאליקלבין

הנחיתותתחושותהמועקות,הרתיעות,

לפערועקיפיםישיריםביטוייםהנפש.ומעצורי
צעדכלעלבשירתוגםובמכתביויימצאוהזה

תמצאו',כי'והיהכמובשיריםלמשל-ושעל
'שחהוכמובןהאיש',מי'ויהיאני',ומהאני'מי

שלהרפיוןומלאתהעגומהתגובתונפשי',
"לאהשורותובה ,ביובלולמבוכיוביאליק
אנכי".עציםחוטב ,- /נביאלא ,משורר

ידעהואמיתמם.ולאתמיםהיהלאביאליק
שלבלבםתופסהואואהוביקרמקוםאיזה

העצמיהביטולגילויישבצדעובדה .קוראיו
הכרתשלמורכביםביטוייםגםבשירתויש

מדברהואשבהםבמקומותלמשלעצמית,ערך
המשוררביןהמהותיהתקשורתחוסרעל

ועלעמונושאשהמשוררהסודעל ,לקהלו
לאלעולםשהקוראיםהאינסופייםהמעמקים

זכיתי'לאבשירים<כגוןבאמתאותםיפענחו
בהתערותו'גםמותי','אחריההפקר',מןבאור

ביותרהמענייניםהביטוייםאחדלעיניכם'>.
עצמיתלהערכהעצמיביטולשביןלסתירה

טיוטהמעין-ידועבלתיכמעטבטקסטמצוי
עלבתגובהעצמועללעצמוכתבשביאליק

ופורסמה ,שלוהחמישיםליובלהחגיגותשפע
לא"מעולםשנים.עשרותאחרימארכיונו

הגדולותבכללהאמיןכךכלשוטההייתי
"אניכותב.הואלי",ייחסואשרוהגוזמאות

השנה',ימותכלשל'יהודיסתם,היהודיםאחד
ואףהמעט,מןמעטוכתבמעט,ושנהשקרא

מקצוע,לשוםשהתייחדמבלי ,ארעיבדרךזה
מוטבולאזלאהגדולותזאלהוכלכמוניאיש-

~~שהולאהמקוםלפניימיכלרשעשאהיה
הייתיעצמי.בעיניאחתקלהשעהכזהשוטה
כיאחדרגעהאמנתילואגדולבצערשרוי
בי".עיניונתןאםכךכלעמנודלאכן

והנהבכנותו.לפקפקשאיןההצטנעות,צדזה
ביאליק,מודההדבריםבהמשך •האחרהצד

רוחקורתזאתבכללוגרמוהיובלשחגיגות
~שרהעללהרהראותוהביאוובעיקרמסוימת,

ההסברוזה •סביבוהגדולהההתעוררותשל
שבפיו:

שנולדהצורךעלהיאעדותזאתעוררותחת
בשרואתלהרגישכדיעצמנובגוףלמשמש

בלי"אני".אמירתמתוךהאצבעותבתוךהחי
בשעההראשוןאדםאצלנולדזהצורךכיספק

למשמשהיהצריך ,ה~פרנילבושוממנושניטל
הקליפה •בשרוואתגופואתבאצבעותיו

וביןאצבעותיוביןשחצצההקשהה~פרנית

 •ביותרנעימהלאספקבליהיתה-החיבשרו
רווחהספקבליהרגיש-הקליפהוכשסרה
העםבי.האצבעהפעםפגעהבמקרהגדולה.
ופוגעבאצבעמראההוא ,אני ,לומרברצותו

ואינו ,החיבבשרושתהיה,איזואחת,בנקודה

אחרת.בנקודהאובלבפוגעתהיאאםמקפיד
מחר ,אנישלהיחידיהמקוםאנינעשיתיכזה •••

הואאףוייעשה-שנייהבנקודההאצבעתפגע

בניכידוע,הם,ישראלכלאםיחיד".ל"בן

יחידים"?"בניםכולםיהיולאמדוע-מלכים
שלבמעטה ,כמובןעטופים,אלהדבריםגם

איןאבלעצמית,ערךוהפחתתהצטנעות
חושףביאליקשלהם.הפנימיבגרעיןלטעות

ששירתו ,לכךמודעותואתנדירבאופןכאן
 •כולוהעםבשבילעצמיתזהותשלמוקדהיא

לחוש"אני",לומררוצההעםכאשרוכדבריו:
הוא ,לבואתאולי ,בשרואתאצבעותיובין

פירשכךאוליבו.ונוגעביאליקעלמצביע
הלאומיהמשורראדרתאתלעצמוביאליק
ונראה ,צעירמגילכברכתפיועלשהוטלה

 •עליווהכבידההלכהגםהזמןשעם

נעשתהמדועלמקומה:השאלהחוזרתוכאן
זמנו?לבניכךכלעזהלחוויהביאליקשירת
תקופתשלבשירההיהשלאבההיהמה

בשירתםלאוגם ,ציוןחיבתותקופתההשכלה
 ,טשרניחובסקיובראשםהבולטים,דורובנישל

לרביםכךכלעמוקהזדהותלמוקדאותהוהפך
לחזורראויכךעללענותלנסותכדיכך?כל

לעיל:שהובאהקטעמןאחדותמיליםולצטט
מילתאני".שלהיחידיהמקוםאנינעשיתי"כזה

ביאליקבשירתכידומה"אני".היאהמפתח
מובןבמלואהראשונהבפעםהקוראיםהרגישו
השיריםמתוךאליהםהמדברשהאניהמילה

חדסתירותמלאחם,מורכב,חי'אישהוא
אנילא-ומתייסרמתלבטמרגיש,פעמיות,

בלדב'ציבורשליחלאבלבד'גוריאללאומי
השקפותשלשופרלאסנטימנטלי'מקונןלא
אדםאלאגירת,אידיאולונוסחאותשלצרוראו

ייחודיות,ורגישויותייחודיתביוגרפיהבעל
ומועקות,פנימיותאנרגיותותסביכים,יצרים

וחולשות.עוצמות

הזהה"אני"שלבדמותוהפנימיותהסתירות
הימנוניביאליקחיבראחדמצדלעין.גלויות
הצעירההציוניתלתנועהועידודתהילה

בהאךישראל'בארץהראשוניםולמתיישבים
מןלפרישהרצוןהמבטאיםשיריםכתבבעת

אחדמצד .היחידברשותולהתכנסותהציבור
חושניתגופניתעוצמהשלתחושותביטא
ולבלועהחייםעללהסתערהמבקשתאדירה
המפתהבכוחולגלגלiורבהשניומצדאותם,
מצדשלמה.חידלוןמנוחתהמבטיחהמוותשל
אקסטטיאושרשלכעידןהילדותאתתיאראחד
ילדותחוויותחשףבבדדבאךהטבע,בחיק

ויתמות,עונישלבסימנםהעומדותקודרות
ביטאאחדמצדוהשפלה.מצוקהחרופה,דלות

חשףמנגדאבלאשה,לאהבתנואשיםכיסופים
האהבהשלהמלאממימושהעמוקותרתיעות
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מעשה.לאחרודחייהחרטהורגשיהארוטית
בבחינתהמדרשלביתתחילהשיריחיברחרא

ובעונהבעתאךהאומה,רוחאתהאוצרהמבצר

ומאבןהמצמיתכלאכביתאותותיאראחת
כנפיתחתשנלכדוהצעיריםשלרוחםאת

ארבעהפרסםקישינבפרעותבעקבותהשכינה.

אחרתעמדהננקטתמחםאחדשבכלשירים
ב'עלשמיםכלפיהסחההפרעות:כלפי

עצמםחקורבנותשלישירההאשמההשחיטה',
כלפימריםזעםדבריההריגה',ב'בעיד

צדדתונו',דנתכיזאתב'איןהרוצחים

לחייםולחזרהעדותולהתנלעידודוקריאה
השיריםארבעתצירוףודקשמש':ב'עם

 •עמדתושלמורכבותהמלואאתמגלהיחדיו

רגעהדף:בלימסכותהחליףשביאליקנדמה
בלבהעומדמיוסדישיבהבחודהואאחד
הואאחדורגעהמדרש,ביתסףעלחצוי

עלהלאומיהקולקטיבאתהמוכיחזעםנביא
דפהגברהואאחדרגעועוונותיו:משוגותיו

ורגעהאשה,שלמפתנהעלהמתלבטאונים
אתהמעלהמבודחעממימשודדהואאחד

יחםלמיניוצלחיםלאשליחםדמויות
חומלאוובשידוכיהם,במעשיהםהנכשלים

לזיווגלשואהכמהותתמימותעדותנעל
הנלהבמשודדםהואאחדרגע :וטובכשד
אתלהםהשדהראשונההעלייהאנשישל

המשודדהואאחדורגעתחזקנה,שידת

הזלזלשל ,וערירותוהיחידיגוןשלהמובהק
לאומי.קולקטיביגזעמכלוניתקשצנח
בשירולקוראיואומדהוא ,דברשלבסופו

 ,ביטועיםכולכםלעיניכם',בהתערותו'גם
איננילפניכם,עירוםמתפשטאניכאשרשגם
נשארתהאמיתיתמהותישהריבכם,מהתלאלא

תחפשוהו"שואהמסכות:שללמאחוריחסויה
המהכסותאךאלה;גם-חרוזיובמחבואי

לצפוניו".
העבריתוכמובןהזאת,החידתיתהמורכבות

מתנסחת,היאשבההנשימהעוצרתהשירית

אתשמשכוהגורמיםביןהסתםמןחיתה

העשויהגםוהיאאז,הקוראיםשללבותיהם
נכתבהשבהןשניםמאהאחדיאלינולדבר
אחרישקמוהדורותבידינפלאהעבריתשירה

אינוכברהאישיהפיוטיה"אני" ,נכוןביאליק.
המאהבראשיתשחיתהכפימרעישההמצאה

והתרכזההתעשרההעבריתוהשפההעשרים,

וביתהישיבההעיירה,עולםמאז.ערוךלאין
נופיגםוכמוחו ,מאיתנורחוקהמדרש

הזוהרבשיריהילדמפזזשבהםאוקראינה
ושלושיםמאחזאת,ובכלהביאליקאיים.

חיוביאליק,שלחקאנוןשיריהאלח,השירים
וכך ,שלנוהספרותיתחתרנותבסיסונשארו

לשירהקוראיםיהיועודכליישארוהם
 •העברית.
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סקפטינריאליזםמסה
ישניםרעיונות-מדעכטרוםפילוסופיה

מהםלהיפרדרוצהשאינני

ארןווו

שני>(חלק

ביןומהומדע,פילוסופיהביןההבדלהמ
במצב ,אפשרהאמנם ?הדתוביןשניהם

הרוח,בתחוםהאנושיתהפעילותשלהנוכחי
או ,כלשונוהקודשבספריהכתובאתלקבל
תוצאותאתגםבזמןובו ,בפירושיואפילו

לתורתלהסכיםלמשל-המדעיתהעבודה
בראהואברוךשהקדושלהאמיןגםוהאבולוציה

אפשרהאםואפילו:ימים?בשישההעולםאת
אחתשלחסידהסתייגותללאלהיות

בזמןובו ,העברשלהגדולותהפילוסופיות

הטבע?במדעיבמחקרלעסוק
שתיאוריותכתבתהריויאמרו:מדעניםיבואו

בתורהאותןלהשליםלאמדועמשתנות:
דתית-וסופיתשלמהעולםתמונתשמציירת

גםשנהכמאתייםלפניוהרי ?פילוסופיתאו

בטוחההיאספקולציהכיטענופילוסופים
אמרוכךאחר?מחקרמכליותרו"מדעית"

עמנואלשלהפילוסופיהבדרךממשיכיוועשו
"הדברים-אתולחקורלחזורשביקשוקאנט,

ובראששלינג,פיכטה,למשללעצמם":
שהמדע ,אמרנוכבראבלהגל.ובראשונה
אתלארגןשמסוגלותתיאוריות,גורסהמודרני
מהומניסויים.מתצפיותהידועותהעובדות

המפריכותולחדשותישנות,לתיאוריותשנוגע
היחסותתורתכמוהישנות,שלהלוגיקהאת

מתיימרתדתיתתורהאמרתי.כברהכללית,

של<מצווה>צופיעל-במוחלטנכונהלהיות
למכלולתקפהמדעיתתיאוריהואילוהאל:

נוסחה:שבהבעתלמדעהידועותהעובדות,
שמישהנשארתהיאמעשיים-טכנייםולצרכים

הואאבסורדילמשל,<כך,הישןהמכלוללגבי

איינשטייןשלהגרוויטציהלתיאורייתלהזדקק

התיאוריהבעזרתלפותרןשניתןלבעיותביחס
ירטון>.בשלהישנה
העובדהאתזהמצבמאשרדברשלבסופו

קיימתהאנושית"שה"רוחהאבולוציונית,
המיןבהישרדותתפקידהבשלובראשונהבראש

צרכיהםאתמשמשתהיאכךאחרורקהאנושי:

היתרביןהאדם,בנישלוהנפשייםהרוחניים
המוות.כורחבפניהפרטעמידתאתגם

ביטא,המחקריתללוגיקהביחסהדתעמדתאת
באומרו:הכנסייה",מ"אבותאחדכברלמעשה,

" credo quia absurdum " :אני<בלטינית

המדעעמדתמופרך;אבסורדי>.זהכימאמין

זהשכן ,בכךמאמין"אינניהיא:ימינושל
מסייגגםהואכיום ,כאמור ,אבלאבסורדי",

פרטמוחלטת,תקפותשוםגורסואינועצמו

שיטהקיימתאם-כהעדהידועגביל ,לזו
 .הצורךבשעתאותהלהפריך

התפתחהתמידהפילוסופיתהחשיבהאבל
שלתורתמסתברכךהמדעית:לזובמקביל
הגיאומטריהניצניעםמחשבתיקשראפלטון

עם-אריסטושללזוואילוהעתיקה,ביוון
-ולוגיתהטלא<המחשבההביולוגיהיצגיב

השיפוט"כוחשל"ביקורתידישעלתכליתית>,
משותףבתחוםהועמדהקאנטעמנואלשל
יצרדרוויןצ'רלסואלוהאסתטיקה.עם

הסיבתיותביןקשרהטבעית"ב"ברירה

 .וה"תכליתיות"
אתלסיבתיותמכניסההטבעיתהברירהאבל

"האקראיות"את-כלומרהמקרה,
מפגישתשנובעתזוהדטרמיניסטית,

שאיןפגישהסיבות,שלנפרדותשרשראות

משותפת.סיבהבה

המדע,מןפתוחהדרךמשאיריםאלהכל
הסיבתיותמןההסבר:אל ,בתיאורהמסתפק

הסיבהאל ,בלבדתמיד"כךאחרשעה"לפיכ
הואהתנאיאמיתית.סיבה-כך""בשלשהיא
"מהאוההווה,מןהעתידנובעכיצדהבנה

ה"יש"-העתיד"עלמצביעההווהבתוך
שינוי:להכיליכולשאינוכמהולאכדינמיות

האליאטים.שלה"יש"כמו
[ערך Value in a W orld of F actsבספר

קהלווולפגנגמאתעובדות]שלבעולם
] Wolf gang Koehler [ , הפסיכולוגיהמאבות

שעדייןתזה,קהלוהציגה"גשטאלט",של
קייםשבפיזיקהכתב,הואחשובה:בעינינראית

את<המניעה"ערך"שללזההמקבילמושג
ה"וקטור"מושגהאנושית>:ההתנהגות

] Vector [ : הםבוהכיווןעםכוחותשל~צרף
 ,הערךשכמו ,כאןהואהעיקר .יחדיופועלים
זואבלהעתי.דבקביעתמשתתףהווקטור

"קריאתו"דווקאלאובמציאות,העתידקביעת

ההבדלאתלצייןכדאיאוליכאןבנבואה.כמו

זולביןהמדעית-מודרניתהעולםתמונתבין
באסכולהלמשל-הרחוקבעבררווחתשחיתה

האנושיתבתודעהשראתההניאו-אפלטונית,

הישקרקעעלהמתגלגלגלילאוגלגלמין
נוסףבקטעגענועיןהרףובכל ,הנצחי

ומתמידמאזהכתוב"הגורל",שהואב"קרקע"

לעולם.כתובויהיה
אם-נבואהכלשלהישתמונת ,כמובן ,זו

כישוף.תורותשלאףושמא ,לאואודתית

 ,יסריהנשלזוהמדעית.התחזיתהיאמזורחוקה
שלםסילוקועלמדוקדקתהכנהעלהנשען
שייךשאינו ,אקראיגורםכלשלהאפשרככל

אליו.
החיצוניים,החושיםנתוני-להכרההנוגעבכל

נוגעיםגרידא,חיצונייםובכךנתוניםשהםככל
בשלבלב.דלתיאורניתניםולכןלהווה,כולם

קטנהאוגדולהחדשה,מערכתשלגילויכלכך
שעדהמתרחש,אתלנו"תסביר"שכאילו ,יותר
מתוארתרקשובהיא-"לתאר"יכולנורקכה

באמתמוסברתולאזה")אחרזה"תמיד<בחינת
 ,שלנוהסובייקטיביתבתודעהרק ,)"הז("בגלל

כזה,שאינוומהלנושרצוימהחשיםאנו

מעשינואתמדריכהזו"ערכית"ותחושה

אותם.מונעתאוהמודעים,

כילהדגישלעצמיחובהמרגישאניוכאן
מתאיםשאינותחום,אלעובראניהזאתבנקודה

מדעיים,שיקוליםידיעלמבוקרתלמחשבה
טרם-היפותטית","חשיבהלוקוראושאני
שבאמצעיםהנמקה,שלילהשערותאיןדהיינו:

להפריכה.ניתןהקיימים
הייתיכאשרבמוחיצצו ,ברובן ,הללוההשערות

לכנותיותראופחותשניתןמהעדיין
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שפגהלעובדהערהייתיולא"מרקסיסט",
בתורתעשרההתשעהמאהשלההתעניינות

זאתולעומתהישנה,ובאונטולוגיהההכרה
שלזו-הקאנטיאניתהביקורתבמקוםפרחה

ושלראסלשלהאנליטיתהפילוסופיה
הפוזיטיביזםשלוכןהאחרים,האנגלוסקסים

ומצדהווינאית:האסכולהשלמיסודההלוגי
 ,וממשיכיוהוסרלשלהפנומנולוגיהשני

וה"אונטולוגיה"היידגרהאקזיסטנציאליסטים,
עליואחרים.סארטרהאקזיסטנציאליסטית,

הרעיונותאתלסכםניסיתישכאשר ,להזכיר

אלהזההניסיוןתרגוםאתושלחתיאז,של

ביןשפרסםבגרמניה,לרובץקרנופרופסור
-<כמובןההודיתהפילוסופיהעלספרהיתר

כיליהשיבהואלגרמנית>דבריאתתרגמתי
שצריכהשלמה,פילוסופיהזו ,שכתבתימה
כיום.מקובלתשעדייןכזולאאך ,עיבודעוד
שמבחינה ,שליהספקולציותואלאלינחזוראך

סדם-היפותזות. ,כאמור ,לדעתיהןמדעית

מאמרשלהראשוןהחלקאתשקראמיאגב,
בכךהבחיןבוודאיהקודם>,<בגליוןזה

שנתןהבלשניהפירושמןבושהסתייגתי
לביןה"אני"ביןהתקשורתלבעייתויסגנשסיין

לרובץלפרופ'הראיתיכאשראחרות.תודעות
עיוניתמבחינההוקסמתיעדיין ,רעיונותיאת

אלהשלומעבודתםמרקסשלהנעוריםמכתבי
האינטלקטואלי-לשיחאותםשהחזירו

לגיבושפרנקפורט.אסכולתאידיאולוגי:
שלספרםהופעתעםהגעתירעיונותי

קרייסלר:ושולמיתהאנסהפסיכולוגים
חיתה,בוקריאתיהאמנות.שלפסיכולוגיה

ספרותי"מבקר"כלפעילותיקשורה ,כמובן
אותיענייןמסויםכשספר-<כלומרלעת-מצוא

עליו.>כתבתיהנאה,ליגרםאו

לדעתי,היא,הנ"להספרשלהבסיסיתהז,וזה
ביןחלופות,וביןאסתטיתהנאהביןהקשר

 ,מטעניאינוזיכרוניאםוהרפיה.מתחתחושות
לצדהזאתהז,וזהאתקרייסלרהזוגהגבילו
הםהאמוציונלילצדואלוהאמנות,שלהחושי
 •נפרדתפקידייחדו
אתזכרתיכי ,להתנגדנאלצתילכך

פילוסופית<יצירהאריסטושלה"פואסיקה"
דווקאלסוגריההועדבהבמיוחד>עליחביבה
 ,נפשיניקוי-ה"קתרזיס"משחרר:תפקיד
אגב,הגופני.לחוקןבמחילה,במקביל,רגשי,
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מהשאיפהכךכלרחוקאינוהקתרזיס
ריקנותשהואה~:ן-לנירוונההבודהיסטית

מוחלטת>.למלאות;דזההגמורה,
איננה ,האישיהרגשהאמוציה,בקיצור:

המלאהנפשיהמצבוהיאהתחושהמןמנותקת
הפרדיגמהלתחושות,אשרבתחושות.ביותר
המיני:האקס ,לדעתיהיא,הזההמחזורשל

ולפורקן.לאורגזמהעדגוברממתח

מרקםקול

בתחוםאריסטושלספרואתאוהבאני ,כאמור

שלשיאוהיאשהטרגדיהוסבורניהאסתטיקה,
המתקשרהאדםעומדשבמרכזוהאמנות,תחום

העיתוניםבאחדוהנה,הלשון.באמצעות

נטעןבו ,מאמרהופיעבישראלהמרכזיים
היאהקלאסית-היוונית,זובייחודשהטרגדיה,

החיים,אתשבמקוםחברה,שלביטויכלי

לתיאטרוןלמשל,בניגוד,המוות;אתמעריצה

<שתוארלכאדוקועדהבינייםימישלהאלגורי
ה"אנטי-אריסטוטלי",וזהבנימין>,ולסרבידי

נובטברטולטשלמיסודוה"הזרה"עלהבנוי
 ] Lehrstuecke [הלימודמחזותובמיוחד-

זהשהופיעוהאמצעי","נקיטתביניהם ,שלו
מגיעיםהאמצעי"ב"נקיטתבעברית.עתה

כדי ,לסין<קומוניסטים?>תעמלניםשלושה
מסתיריםכמובןהםלמר.דפועליםהמונילארגן
להםואסורתוכניותיהם,ואתזהותםאת

והרגשנימנוסההבלתי ,הצעיראךלהתגלות.
 ,ברגשותיולעצורמסוגלאינומשלושתם,

נושאהשלטוןשלבמיוחדבוטהעוולהונוכח
השלושההמונים.בפנילהבותחוצבנאום

אותםמסכןשנחשףהצעיראךלברוח,נאלצים
מחליטים,חבריועליהם.שהוטלההמשימהואת

גופתואתולהשליךאותולהרוג ,בהסכמתו

עקבות.הותירללאתאוכלשם ,סידלבור
בראשיתשהועלההמחזה,אתראיתיכאשר
עלבווינה,הקודמתהמאהשלהשלושיםשנות

גםמצוינת>,דווקא<לאופועלים""להקתידי
אתלהולידשעמדו ,הללוהקודריםבימים
השנייההעולםמלחמתאתהנאצים,שלטון
להתלהבותמקוםהיהאוליהשואה,ואת

שלאגיםחדהיואזגםאך-הללוולקשיחות
כביכול"המתקדם"בערךדווקאהדגשאתשמו
ההמתה.-וחומרוקלהמוות,של

נסשלאנובט,שלהאמנותישכוחולינדמה
אלאהחזרה,בתורתטמוןאינוהיום,גםליחד

ודווקאבמחזותיו;טרגיותשלהנפלאבגרעין
הגדולים,היווניםהטרגיקוניםאחדאצל

"מודרניסטיים"מוטיביםפורחיםאוריפידס,

כמואמיתיים,"ברכטיים"מה,במידת ,ואולי

("מריאה",האשהשלבגורלההעוולהדגשת

טרויה">.ו"נשות

אין ,כאןשלנוהנושאאינההאסתטיקהכיאם

(הפגתורוגעמתחביןהמעבר

החלאוניברסלייעיקרוןחראהמתח)
(החייםהסובייקטיביותעל

והאובייקטיביותוהתודעה)

יחדגםהחומרית

עלכשמדבריםאליה,הגלישהמןמנוסגם
ההווה<אוההווהמןהעתידשלנביעתובעיית

שלכזרימתוהישקביעותדהיינו:-העברמן

הזמן>.

מעין-השערה ,כאמורוזאת,-דעתילעניות

המעבר-בלבדטרם-היפותטיתפילוסופית,

עיקרוןהואהמתח><הפגתורוגעמתחבין

<החייםהסובייקטיביותעלהחל ,אוניברסלי
יחד.גםהחומריתוהאובייקטיביותוהתודעה>

<החומרה"הילוזואיזם"אלבעצםחזרנו ,ובכן
שעשוייםמהאוחייםשלתחילהמעיןהחדור

שלחיים>פנימית,בלוגיקה ,ממנולהתפתח
 ,למשל ,ושחררנוהטרם-סוקרטית,הפילוסופיה

החומרבמדעכמונח"מתח"הביטויאת

נעשהוהוא ,כדימויהלשוניממעמדו<הפיזיקה>,

מתוחיםחבליםשלל"מתח"רקלאערךשווה
לדבריםגםומתחסרטישללמתחגםאלא

השערהבתוררקאבל ,בחיינויותרחשובים
טרם-היפותטית. ,לדעתי ,כלומרפילוסופית,

לפילוסופיהכאןעמדתיאתקירבתיאם
לראותגםניתןהריסוקרטס,שלפניהיוונית
הפופולרייםהפילוסופיםשניוביןבינהקרבה

התשעבמאההגרמניתהלשוןבתחומיביותר
תקופה<באותהוניטשהשופנהאוארעשרה:

"האידיאליזם-קאנטשלהפילוסופיהחיתה

יותראופחות-שלוחותיועלהביקורתי"
באקדמיה>.השולטת



] Die Welt als Wille und Vorstellung [ 
כרצון"העולםשופנהאוארשלהמרכזיחיבורו

המדעיםשלל"אנציקלופדיהבדומהוכייצוג"
חיבורהואהגל'שלהפילוסופיים"
-המרקסיזםבלשון<אוספיריטואליסטי
ל"אנציקלופדיה"בניגודאבל"אידיאליסטי">.

קאנטשללעצמו""הדבראתשופנהאוארהופך
"נואומנה"הםלעצמם"ה"דברים<שלדידו
להכרהבלתי-ניתנותרוחניות,ישויות

כלומר"הרצון",שללהתגלויות-האנושית>
"נפששלהאמוציונליהצדמןהגזורהלישות
האדם".

הללו,הפילוסופיםשניאכן,
כאילווניטשה,שופנהאואר

שניאתהשלבים,שניאתמבטאים
ההנאהקשתשלהצדדים

מכלולאתב"רצון"רואהשופנהאואר

להילחםיש'ולכןאותנושמייסרות"התשוקות"
שללדעתונפש.לשלוותנגיעלמעןבהן

להתגברותהיעיליםהאמצעיםאחדשופנהאואר

בראשהמוסיקה,הוא(ך"הרצון">התשוקותעל
מוצארטאמדאוסוולפגאנגשלזוובראשונה

תקופתושלהאמניםבעקבותהולךהואוכאן-
עצמושהואהופמן'כא.ת.ההרומנטיקנים-

גםפנטסטיים,סיפוריםבכתיבתמלבדעסק
השפעתןאגב,מוסיקלית.ובביקורתבהלחנה

גםאושרהמוצרטיצירותשלהמרגיעה
מדעיים.במחקרים

אתניטשהפריזריךרואהלשופנהאוארבניגוד
ושלא-העליוןכערךדווקאהרצון

מסוים:מסוגלרצוןמתכווןהואכשופנהאואר
כתבהפסימיסטשופנהאוארלעוצמה.הרצון

ורחמים.חמלהעלשהושתתהמוסר'עלמסה
הנצרות,עלמלחמההכריזניטשהואילו

הרוחניתזו-<כמובןולאהבהלרחמיםהמטיפה
על"כופרים"להעלותמוכנהחיתהאךבלבד>,
הנוצריםהשליטיםאתהוכיחניטשההמוקד:

שנאלשלוט,הרצוןאתשאיבדועלזמנושל
אבלהנצרות,אתשהולידהעלהיהדותאת

אתואהבהאנטישמי'האספסוףאתגםשנא

הניתוחלפיחוכמתם.בגללכפרטיםהיהודים

ששופנהאוארלומר'ניתןהמרקסיסטי
 11גבי-התרבות"בוראתמשךהפסימיסט

נפילתאחריהרסטורציהניצחוןעםהגרמנים
האופטימיותפגוכאשר-בונפארטהנפוליאון

ניטשהתורתואילוהמהפכנית:והתנופה
הפעם-התנופהחידושאתמבשרת

-אימפריאליסטית.הקולוניאליסטית

שניאתגםמבטאיםוניטשהשופנהאואראבל
<ניטשה>המתחאתההנאה:קשתשלהחצאים

גםהואנשכח:ובל<שופנהאואר'הפגתוואת
המזרחיות,הדתות-הפילוסופיותמןמושפע

סבל>.אךהתופעות"ב"עולםהרואות
שופנהאוארהללו'הפילוסופיםשניאכן'

אתהשלבים,שניאתמבטאיםכאילווניטשה,
השערתישלפיההנאה,קשתשלהצדדיםשני
הזמן.מתקדםבהןהדרכיםאחתלפחותגםהיא

בו'בטוחכךכלשאיננירעיוןבמוחיעולה
הואהזמןשבהתקדמותהשנישהצדוהוא,

בןהמרחב-זמןשלהגיאומטריתהסטרוקטורה

ושמאאינשטיין'תורתשלהממדיםארבעת
שנוספוהממדיםאתגםאליהםלצרףצריך

מיתרי-תיאורייתעםהתת-אטומי><בתחום

כברואוליגמור'חובבןאניכאןאבלהעל:
עליתרלכתהרחקתיזהבנושאשכתבתיבמה

בבכורתהאמונהשלחסידאינניהריהמידה.
הספקולציה.

להתעכבכדאיספקולציה,הזכרתיכברואם
פיתחושופנהאוארוגםהואגםהגל.עלקצת

הגלאצלאנלוגיות.בעזרתפילוסופיות-טבע

מערכת<כגוןהטבעמבנהמאחריעומדת

שלו'הלוגיקהשלהקטגוריותמערכתהשמש>
באכךואחרב"יש",פותחתש"התפתחותן"

דרכישופנהאואראצלואילוה"אין".-היפוכו
החילוניבמשפטאגב,הרצון.דרכיהןהטבע

אסורהעברי'לזהבניגודהרומי>,מזה<החל
בחשיבהואילובאנלוגיות:להשתמש

מודהאני'שלגביהשליבזו<וגםהספקולטיבית
<וגםלאנלוגיותישטרם-היפותטית>אךשהיא

במקרהלאמכריע.משקללאסוציאציות>
עלבדברי"התפתחות",המילהאתהזכרתי

גם •שופנהאוארעלולאהגלשלהקטגוריות
זהואךרעיונותיו'את"מפתח''שופנהאואר

ואילוהפילוסופיות>,ברוב<כמוהוגהשלפיתוח
שלהעצמיתכהתפתחותןמוצגתהיאהגלאצל

ל"ניכור"ממנהל"אידיאה":עדהמושגים
האבסולוטית"ל"רוחעד-ונו'בטבע<החצנה>
שלהאלוהים-הטבעאתבהלראותשניתן

 .אידיאליסטיבלבוששפינוזה
דהיינו:מוחלט,"קוסמוס"מציירהגלברור:
ההוגהומחשבתבסיסו'היאשהרוחעולם
בכלהטובהואהזההעולםאיתה.מזוהה

שב~ליםבטובמדוברכיהאפשריים,העולמות

-בשטןמשתמששהואמשוםגמור'בהכרח
והיחידהאחדהישמןלהיבנותכדי-השלילה

ומהיפוכהכל'השופעתלישותהאליאטיםשל
הכול-האלמושלהגלשלבפילוסופיההאין.-

בעזרתוכמובן:השטן'בעזרתוהבורא-כליכול
ספקולציהשלהגאוניעולמהאתהבונהההכרח

"רק"היא<שבעינינועצמהבעיניכל-יכולה

גאונית>.

-ובצדקהבכורה,אתלעצמושכבשהבןבא
האדיר'הבנייןאתו"העמיד"-מרקסקול

המציאות.מדעשלרגליועלהראש,עלשעמד
הפילוסופיהרקלאכי .גמריללאאבל

מאשליה:סבלהמדעגםהספקולטיבית,
שבידוזושללאלא,הסופית"."האמתאשליית

באמת-לאמיתה,הסופיתהמטרהאלא-
שעה,לפי-ידיעההיעדרבשלטועהשבדרכה
בהכרח.זהוכלשגיאותיה,אתתתקןובעתיד

הכרחאבלהגל,האבשלהלוגימזהשונההכרח
שלביאתהואאףהעוברמציאותי

<לזכותותזה-אנטי-תזה-סינתזההדיאלקטיקה:

שלהעיקרישבגוףלומר'ישמרקסשל
הסתפקלא-הקפיטליזםביקורת-ה"קפיטל"

בכליםהמציאותאתניתחאלאהזאתבסכמה

שופנהאואואותרו

מגמותאתראההואמעורפלים.פחות
והכיווןההוןהצברהקפיטליזם:שלההתפתחות

ה"פרוגנוזות"בכלכמעטטעהאךלמונופול'
הסופיתהמטרהצוירהשבהןשלו'ההיסטוריות

פשוט: .היסטוריככורחהצרוףהקומוניזםשל
אלאההיסטורי"ה"כורחהיהלאהמנצח
באבולוציה,למקרה:דרוויןשהועידהתפקיד

אלאדרגה","עלייתאיננהרביםשבמקרים
דרגה""עלייתבהכרחשאיננוגנטישינויסתם

גרידאחדשהלסביבההסתגלותאלאביולוגית,

חייםבעלישלועיוורוןצבעארנון<למשל
בהתפתחותגםובביולוגיהבמערות>,
-חברתית.הכלכלית

בדמותהחללמןהגיעוהחייםכיהגורסים<יש
שמאאחרים.שמיימייםמגופיםחייםתאים

לודישלאתהליך'בכללהנההאבולוציה
שלמיםלאזוריםזקוקהואאלאהארץבכדור
תגיעושלאכולו?ליקוםאוהיקוםשל

לעולם?)ל"שלמות"

הניסויללאחייםשאנושניםעשרהחמשזה

ללכת-הבולשוויקיהחלוםבהגשמתהסובייטי

<"עריצותהצרפתיתהמהפכהבשיטות

 ~~ 41בעמ'~~המשך

 2005-אוגוסטיולי
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זהמצד

 ,) 26<עמ'מדהים"

דודפרסםהספרעלומלומדאוהבמאמר

<תרבותלסיני"מסיבירמטאפיסי"מסערוסקיס
בידענותהממפה ) 20.05.05'הארץ',וספרות,

הואלמשל,כך,יצירתו.תקופותאתובפירוט

 ) 99<עמ'המתים''בארוןהשירעללנומספר

נכנסהגרמניםמפניבכורחו 1941באוגוסטכי

בוילנההיודנרטבחצרמתיםלארוןסוצקבר
להתגברכאמצעיכךאחרחוברוהשירעירו

נעליים''קרוןהשירעלשלו.המוותחרדתעל
כימספרהואורדיךאלישעבתרגום ) 114<עמ'

כתובוהוא 1943בינוארוילנהבגטונתחבר

עקבאלי"עקב-ריקודשלבקצבכבלדה,
עירמוילנהמובילים!?אותנולאןפועם:;

מגלהשבסופו-ברלין"לסדוםבישראל;ואם

יפותבקרון.אמושלהשבתנעליאתהמשורר
ייחודםעלרוסקיסשמעירההערותינעיב
ליטאיממוצאהיהודיםהמשורריםשלהשירי

ולטבעלנוףמיוחדיחסעללדבריו'ששמרו'
גולדברג>,לאהגםמידעולההדעת<על

זאתביטאמכולם,הליטאישהיהוסוצקבר'
 ''ו'יערית'סיביר'הנפלאיםשיריובמחזורי
קסומהילדותוהמתארים 23בןכשהיהשנכתבו

לנומזכירשנימצדנושבים.לאקרחבמחוזות

גםהואהאחרון'הייריהמשוררכירוסקיס

רובוכיהראשון'הישראליהייריהמשורר

עשרשלושהמתוךשעריםעשרהיצירתו'
בישראל.נכתבושבספר'

מאודיפיםרביםושיריםמחזוריםאכן'יש,

ואת'סיביר'אתכאמור'אהבתי'זה.במבחר

 1940-1934השניםמןמחזוריםשני'יערית',

שיריבלילה','פיליםאתמשאהבתיפחותלא

שוניםזמנים . 1950משנתבאפריקהמסע

המשוררשלכוחועלהמעידיםשונים,ונופים
אתמאודואהבתיבאמנותו.שניהםאתלהכיל

סרצקבדאברהם

ת iן:ןמיכינוס

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

לויתןעמוס

שיריםמבחר

אירועיםספרים,מוספים,

אירועיםמוספים,ספרים,

גבוהה.והולכתחבישולעלהשירהספריערמת

בדרךנערמתחיתהלולגמרי.אקראיתערמה
ספרישכןיותר'גבוההודאיחיתהשיטתית,

להתייחסות,הראוייםטובים,ואףרביםשירה
זאתלעשותניתןלאאולםאצלנו.מופיעים

במעבריםלעתים,זאת,וגםחלקם,לגביאלא
 •לספרמספרוחטופיםמהירים

המשוררשלהפלאיםמברשת

מבחררומיותכינוסשלוהעריכההתרגום
עוב;ךכרמל;<עםסוצקבראברהםמאתשירים
 ) 2005עמ' 374מופת,לתרגומיהמפעל

עלבנוסףספרויות,בכמהבקיאותמחייבים
שלהעשירהגרפיההנירגםוהעברית.היידיש

ולאבינינוהחי ' 1913ליטאילידהמשורר'
שלמה,כמאההמקיפהשנה, 92חגגמכבר

המאהבתרבותמעמיקההתמצאותמצריכה

בנימיןמפרופ'טובאיןזולמשימההעשרים.

שירההאנתולוגיהאתוערךתרגםשגםהושב,

הזה.הספראתוגם ) 1990עובד<עםמודרנית

הואסוצקבראברהםכילספר'במבואקביעתו
העשרים,המאהשלהגדוליםהמשורריםאחד

הושב •לסמוךמהעללהשישקביעהלכן'היא,
הפילוסוףכיוחיים''שירהבמבואמספר

שפינוזה.היהדורוובניסוצקברעלשהשפיע
כוחמעיןבעיניוהיהשפינוזהברוחהפנתאיזם

בשירתוכברומאח.דמופלאטרנסצנדנטלי
היהודיהגטוגבולותאתסוצקברפרץהמוקדמת

כוללת.דתיתהפלאהבמעיןהחיהטבעעבראל

אלא,תיאורית,לשוןאינהשירתולשוןזאתעם
הניאו-קלאסי'המודרניזםלשוןאחד'מצד
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שללשירתםבדומהוסוגסטיביתדחוסה

תגובותיושני'מצדורילקה.מנדלשטאם
שלכמווחריפותישירותההיסטוריתלמציאות

-אלהקטביםשנישלהמזיגהנובט.נוטרלו
עולה-הושבכותב-ואידיאולוגיתאסתטית
ששנימשוםסוצקבר'ביצירתמשכנעכדיסוננס

מאורעותדרךבמשולבמוצגיםהקטבים
זואין .המשוררשלגרפיהבניושאירעו

כפול'מקוראלאהושב,אומראמביוולנטיות,
מענייניםשירית.אנרגיהשלפרדוקסלי'

עלעצמוסוצקברמפיהושבשמביאהדברים
לחיותפשוטאושירה,'כתיבתלדבריושירתו.

 .בגטוחייואתשהצילמהזהפיוטי'באופן
מכליותרחזקהוהיאבךשנכנסתרוח"זוהי

באנקדוטהמאיירהואדבריואתהקליעים".

אחדיוםבווילנה.היהאחד"משוגעקצרה:
עלעומדהצבעאתוראההכנסתלביתנכנס

'תחזיקלו:אמרהתקרה.אתומסיידסולםקצה
הייתיככההסולם'.אתלוקחאניכיבמברשת

דברהיהזהאפול.שלאבמברשתהחזקתיאני:



 , 1957-1954מהשניםעצמי'אל'מעצמיהמחזור

 .הספרשלהלירישיאוהואשלטעמי
הייתי ,בלבדאחדשירלבחורעליהיהאםאבל
המוקדש 4-7 72בעמודיםהשיראתבוחר

לאומתורגם,המשוררשלרעייתולפריידקה

הושב,בנימיןמתרגמים:שלושהבידי ,בכדי

הושב,בנימיןדיקמן.ועמינדבהלקיןשמעון
מלאכהעושה ,סוצקברשלהעיקריגםמתרה

בחרתיאניאבלזה,בספרובפרטבכללנפלאה

אולי ,הלקיןשמעוןשלגרמותראתכאןלהביא
בשלוכןהרוח','בצקלוןשמותרגוםבגלל

תרגומולעומת ,לביאתששבונוספיםצירופים

בידיותרגומוהרוח',של'בתרמילוהושבבידי

לי'אשרהפלאות'בחלילדיקמןעמינדב
מןתרמילואילוהמקראמןהואאגב, ,<צקלון

לפניכם:והריהוהגמרא>.

הרוחבצקלון

לפריידקה

אבןעלייחףהלך

ערבבזהב

 .העולםאבקמעליומנער

החוצההיערומן

 .אחרוןשמשדבלוחוטףציפורביעףגח

 .ישכןגםנחללחוףערבה

דרך.

 .שדה

 .מפרפרדשאכר
חרשצעדי

רעבים.ענניםשל

הפלאים?יוצרותהידייםאיה

 .ישכןגםחיכינור

השעהבזואדםעודיעשהאפואמה

הגוונים?מאליףעולמיהו,

הלא

הרוחבצקלוןליקטרק

אדוםזהיופי

ערב.לפתהביתהוהביאו

 .ישכןגםכהרבדידות

האהבהוניצחוןהגוףנצח

שלהשיריםבספררעננותהפתעותכמהיש

 2003-2005שיריםבפשטותהקרוישרידיוסי

אחרונות>.ידיעותהוצאת ,מירוןדן<עורך:

כדיהכותבשלבגילו ,אולילהיות,צריך

המבקרתהסתם,מן ,<לכןכהלכהלהעריכן
עמדהלא ' time out 'ב-גונןידענההצעירה

עלהבאותהשורות ,למשלערכם>.חןעל
 ) 101<עמ''קונצרט'בשירהיפה""הצ'לנית

"מאוהבהואכיעצמועלמעידבשירשהדובר
בהמביטהואמהערב".ולאכנראה,בה,

לא"היאבאולם:מושבוממקוםבמשקפת
מתחתלה;מסתכלשאנילדעתיכולה

בעת/ירכיהרוםאלשמופשלתלשמלה,/

הסימפוניהמתוךהשניהפרקשלהנגינה
עלמשייטיםואניהיאשומן,/שלהשלישית

 " ...ירכיהביןשםלהמשייטואבי ,הדייןנהרמי
<"עשייתאופטימימאודוגםחצוף, ,רענן

חייםשישלדעתויזלטיר>,כדברישירים",

אחריגם ,לוומעברבגילוותוססיםמלאים

'קונצרט'בפוליטיקה.שוחקותשניםעשרות
מורה'אגנם',השירלוסמוך •לבדועומדאינו

שובפוגשהואבהכאגס>,<בשלהמדנמרק

"היאבקורינתוס:החוףעלבמסעדה<כנראה>
בתחת,/בוטחתהשזוף;הגוףעלסומכתעדיין

עצמי".לביטחוןטובותסיבותלהויש
למעשה .מאושר ,חופשי ,משוחררשרידזהו

כזה.הואאחת"המראה"עודהאחרוןהפרקרוב

בקלות.ממריאהואעודףמטעןללא ,ואכן
'שירשטות'הואזהבפרקבעיניבמיוחדיפה

שלסלסלהקנינוהדרך,/אםעלהצפון("מן
ליהמזכיר " .•.לשסקחשקלנוהיהשסקים;

פרוסטרובוטשלהנפלא,שירואתבשובבותו

ies חbluebe <. 
ובהתחדשות,בהשתחררותהואאפוא, ,הסוד

 ,זהואחת.מדרךביותרכךעלמעידזהוספר
ספרושרי.דשלהשנישיריוספרכידוע,

ובעצםשנים,עשרותלפניאורראההראשון
כךכלהפסקהאחרילשירהלשוביכולתו
אולםמבורכת.התחדשותמשוםכברישארוכה,

הפרק •יותרמפורטתבדרךאותהמתעדהספר

אחדכשםשלי""ההתנתקותקרוישבוהראשון

למרחקיםהלךעלבומסופר .שבוהשירים
ראיתיאבלמאחרים;חזקהייתי<"לאארוכים

"נתפסתיהסיוםקושלקראת )" ...רחוקיותר

-מהקרקעבאחתמנותקותרגלי;שתיכאשר
 ,"מאזאולם .נפסלהואכךעלאסור".וזה /

מחוץכבראניאבלללכת,/ממשיךאני

מטאפוריתהתנתקותזו .) 17<עמ'לתחרות"
נוטהאנישונות.בדרכיםאותהלפרששאפשר
הקריירהמןשרידשלכהתנתקותלפרשה

שאומרכפיפרטית,התנתקות •שלוהפוליטית
ולאכעת,מדוברבההלאומית,לא ,שמו

אלאפרש,טרםממנה ,ממפלגתוהציבורית
שם,עדייןהוא •עצמולביןשבינוהתנתקות

,היכולתהזווההתנתקותלתחרות".מחוץ"אבל

היאהקרקע,מעלרגליובשתילהתרומם

בפרקמדברהואעליההשירית"ההמראה"

מתאפשרהיהלאכולוושהספר ,האחרון

בלעדיה.
עלהמעידיםשיריםכמהעודישזהבפרק
בשירלמשל .שלוהאותנטי"הקול"חיפוש

שלבדמותוהעוסק ) 14<עמ'"הנואם"

גםאך ,מכבדגםבשירשהדוברדמוסתנס,

לטרוף ,כמוהו ,מוכןהואאיןממנה.מסתייג

<קולהציבוריבקולוולראותבכפונפשואת
הנוערים""החמוריםקולהוא ,שלו"הנואם"
"אבלהיחיד:קולואת'חמורים')בשירכנאמר

זואני".לא ,נפשיאתאטרוף ,כמוהו ,אנילא
לשרידישאליה:לבלשיםשישגבולהצבת

קולווזה ,הציבורימקולויותרחשובמשהו

אתהמשחזר ) 16<עמ''הקול'בשירהשירי.
יעקבקול("הקולהמקראיתהסיטואציה

הקולעםעצמומזהההואעשו")ידיוהידיים

ולאקוליפיעלרק 1 .•. 1תכירני."בקוליהזה:

אני".הואקולירק / ...ידי;פיעל
בשלב ,המשוררשרידשלקולוהואהזההקול

העובדהגםלכאןשייכת<אולי .חייושלזה

ביןהעמוקהקשרועל ,אביושםהואשיעקב
ממנו"שריד"הקרויהפרקמעידלבנוהאב

לפניהקודם,משפחתםשםכילמדיםגםאנו
קולואתמשמצארקשניידו>.היהשעוברת,

בספרוהבאהפרקאתלכתובגםהיהיכולזה
שבו,האהבהשיריפרקהשר","אהובת

 .ושיאוהספרעתהפתהואשלטעמי
גםשהוא ,שרידשלבגילוקוראכל ,כאמור

 ,<כמוניבהידוומושךהשירהאצלקרוב
לא ,הללוהספרבשירילקנאעשוילמשל>,

האהבהמתנתעלבעיקראלאיופיים,עלרק
 ,העיקרהואהשירישכלולםלאמהם.הנשקפת

מהם,מרשימיםאחת"המראה"עודבפרקיש

בכוחההכנהבאמונהמהםמשכנעיםאיןאבל
במבחןהעומדתאהבהזוהיהאהבה.שלהגדול

זקנה'אותך'לאהובהשירכשםוהזקנההזמן

 2005-אוגוסטיולי
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"אנימהם:מחמיריםשאיןמדדיםשני ) 34<עמ'

אניכיפלסטי;ניתוחשתעשיבתוקףמתנגד

וללטףקמטייך;עלאצבע/פעםלהעבידרוצה
לאובאורחשריד.כותבשנובל",העודאת

במבחןהעומדתאהבה,אותה ,כללפרדוקסלי
עצמה,ואתהאהובהאתהשומרתהיא ,הזמן

ליאין"כבדבהמשך:כנאמדלעולם,צעידות
שמתמהמהת,לבלותלחכות/סבלנות

אתתדביקלאשלעולםלהזדקנות/
מובטחכאלהשודרתשכותבומי " ..•הזדקנותי

 .צעירנשארהואשגםלו
<אולם,בנלייישמעשהדברככל ,סבוראני

באהבה>,כשמדוברבנלידברשוםאיןלעולם
סגולימשקלכאןישהפוליטיקאישלשלעדותו

בתשובה ,) 33<עמ'עולם''תיקוןבשירנוסף.
עללכתוביודעאינוכבדכיהאהובהלטענת
ארבעיםכיוטועןדבריהאתמפריךהואאהבה,

אחדות:בדרכיםעולםלתקןניסהפשוטשנה
ואחדבשיר;העולםאתלתקןניסיתי"קודם

ועכשיו / .•. /ישיבתיקוןאותולתקןניסיתיכך
בשיר".אלייךלשובכשיד;לגמדימדגישאני

 ,כזכורהיה,עולםלתיקוןהראשוןהניסיון
הניסיוןהיהכךאחדדדנו.בראשיתכמשודד

שנים,עשרותבמשךהפוליטיתבזירההישיר

כנראה, ,הללוהניסיונותששנילאחדאולם

במקוםשנשרפתי"לאחר •כעדותוצלחולא
ההואבמקוםונקברתיתבערה;שנקראההוא

אתלשקולשבהוא •התאווה"קברותששמו

 ,נכוןזההאהבה,את"רקהאהבה:שלהאופציה
אתהחותמת ,זוושורהניסיתי".לאמזמןכבר

כרגע.עסוקהואזהבניסיוןכימעידה ,השיר

במבחןשעומדתכמירקלאמתבררתהאהבה

היחידהגםאלא ,פגמיואתלתקןויכולההזמן
 ,כאחדוהאידיאיהארוטיבשירמשקרת.שאינה

 ,כולובספרביותרהיפהאולימזדקן',אני'איך
עניים'מ'שמחתרבותקולבנותהמהדהד

כולוהשירלאודךהדברנאמר ,לאלתרמן
האחרונות:בארבעונחתםשונות,בדרכים

עליי,ךנופלאניואיד

מזדקן,

עינייםוגלוינופל

 .ישקרלאגופןונצח

וקנה-מידהקיר""שוברת

הואמזרחית>מגדרית,<חברתית,המחאהערך

שירןריקישלהשיריםבספרהבולטהערך

שהופיע ) 2005שירהעובד;<עםקירשוברת

חביבהפרופ'גםמדגישהזהערךמותה.לאחד
'הארץ'של'ספרים'במוסףעליושכתבהפריה,

לסמליותלהתייחסשלא"קשה :> 22.06.05 (
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כאילוהמוות.לאחרשידהפרסוםשלהגדולה

אתהמלווההמושהה,הקולמדרמתמשהו
דיכויממצבהצומחתתודעהשלהגדילהתהליך

 ,שירןריקיאתגםפקדהחדשות,צורותיהאל
מחאהמאבקילהובילהראשוניםמןשחיתהאף

השתהה.העוצמהרבהפואטיקולהחברתיים.

הקיראתלשבור ,לפרוץזמןיותרלקחכאילו
מטלטלת.חזקה.שירההזאת.השירהעםולצאת
ושירתבכללהעבריתהשירהממיטבלטעמי
בשניםבארץאורשראתהבפרטהמחאה

כיחשיםשבהםרגעיםשישאףהאחרונות.

במיוחדחליפות,כאןמשמשיםובוסרבשלות

כמהלהפגישניסיוןנעשהשבהםבמקומות
שמגעהיאהתחושהלעתיםכיאףשפה.רבדי
בכמהלתרוםיכולהחיתהפואטיעורךשלידו

במיטבה".שירהזועדייןמקומות,

ד"ר , 194 7קהירילידת ,שירןריקי

שלהמוכרותומהמנהיגותלקרימינולוגיה
מתה ,בישראלוהמזרחיתהפמיניסטיתהמחאה

הידכתב<אתממחלה 2004במרסעתבטרם
אתאצרהשגםקשתשולהלדפוסהביאה

באופניםלתאראפשרבספר>.האמנותעבודות
המחברת.מותלאחרשיריםספרהופעתשונים
וגייסה ,מכולןהסמליתבדרךבחרהפריהפרופ'

הקול"דרמת •המגדריתהלשוןאוצרכלאת

של ) 1.7.05 (וספרות''תרבותבמוסףברשימתו

'הארץ'.

והמרגשיםהקשיםלתכניםמעברובאמת,

שידןריקי

שביןהגבולשאלתאתגםמעוררהוא ,שבספר

קיים.עדייןכזהגבולואםללא-שירה,שירה

מציקהזושאלה ,לאורבהוצאהשירהכעורך
 ,בספררביםשטקסטיםחוששאניבמיוח.דלי
חתומים<אושםבעילוםלידימגיעיםהיולו
כבלתינדחיםהיומוכרת>לאמשוררתידיעל

טובלאמשהוגםאומרבוודאיזהמתאימים.

משהואומדזהאבללביקורת>,פתוח<ואניעלי
הקושיעלמכןויותרעצמם,השיריםעלגם

אובייקטיבימידהקנהכלשבהעדרהאמיתי
הנוכחית.בתרבות

כולםמעל

הערךלטעמיהואאמנות><כיצירתהשירהערך
בישופאליזבתשלהשיריםבספרביותרהבולט
לשםגיוראבתרגוםהעולםמעלהאבניםמעל

דברבאחרית .) 2005לשירה,קשב<הוצאת

לשלותהטורפת,אל'לצלול ,לספרנרחבת

בזכותנפלאהספרותיתמסהשהיאעולם',
"שירכי ,השארביןלשםגיוראכותבעצמה,

החדשהבסביבתולחולללעתיםעשוימתורגם
 ,להחרידלקומם, •במולדתוחוללשלאמה

זהבולטשיריםספראותילשמח".להעציב,
לקוראוסיימתיבטרםשעודשימח,כךכל

דברזאת,לולומרכדילמתרגמוטלפוןהרמתי

קשהכאשררקרחוקות,לעתיםעושהשאני
כמדומניזה<היההתפעלותי.אתלכבושלי

בשורותהפותח'פלורידה'השירלמקרא
הבאות:

המדינהביותר,/הנחמדהואששמה"המדינה

בשורשייחדצרורהמבחילים,/במיםשצפה

שירןויקי

w וברn , קיר

שיירם

(1 
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דיכוי",שלממצבהצומחת"תודעההמושהה":
היהכאילו •בכלל"העבריתהשירה"ממיטב

וכאילומזרחית,מחאהשירתשלראשוןספרזה

<היאשיתפרסם.מנתעלהמחבר;תמותנדרש
סמיואתביטוןארזאתבמאמרהמזכירהעצמה

נוספים>.וישלשירןשקדמוכמישטרית,שלום
עצמה,בזכותמשוררתפריה,מציינתזאתעם

"בשלותכיבכותבההספרשלחולשותיואתגם

במקומותבמיוחדחליפות,כאןמשמשיםובוסר
שפה"רובדיכמהלהפגישניסיוןנעשהשבהם

יכולהיהפואטיעורךשלרגיש"מגעוכי
בהראלמוגגילהשלאחולשותלתרום".



צדפותבחיותםשנושאיםבים/מנגרו

בביצותשלדיםזרוובמותםבאשכולות,/
בגבנונים ,הופגזוכאילומנוקדותלבנות,/
שמדשיאיםעתיקיםתותחכדוריירוקים;

הלאה>.<וכן " ...עשב
לשםגיוראאומר ,דבראחריתבאותה ,בהמשך

תרגומיםשספרוהמקוםהזמןעלקשיםדברים
היום:שלישראלעלדהיינו ,בומופיעזה

אוררואהבישופאליזבתשלשיריה"מבחר
חולהבתרבותחולה,בזמןחולה,במקום

החולייםאתומונההולךוהואחולה".ובספרות
ועדבוטה"מ"קפיטליזםחיינושלהבולטים

שפשו"זיהומים"כולל ,אלימה""משיחיות
הוותיקשבתאיאהווןאצלהןובשירה,בספרות

"איןכייודע,לשם .הצעירמנורדוריאצלוהן
פיוטשלבעולםחייםשאנופניםלהעמידטעם
המעשהחייעללהשפיעמסוגלתשירהשבו

הואזאתובכלבלשון".קסמיהבאמצעות
הגוניםלחייםכמיההגםהיא"שירהכי ,מאמין

tכתכזילוPnו

הוcנלוובולאתננםילעוב
וrודיגםח~

פורתאהצדקההגונה,מלאכההואותרגום

אףעלכתיבהשולחןלידאמותבדלתלישיבה
זקוקזהשספרסבוראיניהמיאוס".

רמתומקרהובכל ,כלשהי"להתנצלות"
הופעתו.אתמוניםעשרותמצדיקותואיכותו

עושההואכיצדהיאבאמת,המעניינת,השאלה

זאת?

שירתהסגולותאתלשםמונהובאהבהרבבידע
ייחודםאותה:לתרגםאותושמשכובישופשל
המצביםהצמחים,החיים,בעליהנופים,של

הואגיה.לסרוהחריזההמצלולהאנושיים,

את"לאהוב ,כדבריו ,ולמדהשפעמןהתפעל
שכולוהמזוקק,המאופק,השיריהאינטלקט

גםהניכרות<סגולותשלהחושים-חושים"

אףלמעלה>.'פלורידה'מתוךהקצרהבדוגמה
ההיסטורייםההיבטיםאתמדגיששהוא

שעיקרסבוראנישירתה,שלוהחברתיים

השפהבזכותהואשיריהשעושיםהרושם

מאלףפרקמתארת.שהיאהעולםותמונת

במיוחד<מומלץהדימוי'שלהדג'עיןבמסתו
המורכבתלפואטיקהלשםמקדישלמשוררים>,

אליהאתייחסלאהמצעקוצרבשלבישופ.של
התרגוםמלאכתעללהצביעליחשובאבל ,כאן

ושאףזהבספרשנעשתהוהמעמיקההמעולה
בביתזאתלהדגיםמטיבהואכותב.הואעליה
המוקדשיורק'לניר'מכתב<הנהדר>השירמתוך

בשירהדוברתהמשוררת.ידידת ,קרייןללואיז
לדמייןבניסיוןבניו-יורקחברתהאלבופונה
הנההגדולה.בעירלההמזומנותההנאותאת

שישה>:<מתוךהשניהבית

הלילהבאמצעמוניתעלעולה

למלטנסעתנפשךאתכאילו

הגןאתוסובבסובבשהכבישבמקום

כליליתמוסרניתעירנועץוהמונה

הביתשלהרביעיתהשורהעלמתעכבלשם
ומסבירכלילית"מוסרניתעיןנועץ"והמונה

<שבמונית>ה"מונה"חזותיתמבחינהכי

הצבעהצורה,באמצעותמושווים"הלילית"ו
 ,חיליצורמדומההמכניהמכשירוהמרקם.

<השוואותהטבעמןלדימויתעשייתידימוי
מוצביםשהםואףבישופ>.עלהאהובות
אתמאבדיםאינםהמדומיםשניבהקבלה,

למונההמוניתבאפלתהייחודיות.תכונותיהם

יצוריםשניהאנגלי>,במקור owl <וללילית
להלןדומים.תפקידיםלטרף,המשחריםליליים

השורהבתרגוםשיקוליואתמסבירהוא
הרביעית:

גםחמתוועתההדימויאתבחרה"המשוררת

לילית? 1ינשוף 1אוחיבחרהאםלהכריע.נדרש
החרוזשלהאילוץמןנגזרתאינהההחלטה
במאוחר.אובמוקדםלויימצאהחרוזדווקא:

 ?בליליתבחרתיאפואמדוע
זוגתהבתקרייןלואיזחיתהאחדותשנים

בקייחדהתגוררושתיהןבישופ.שלואהובתה
פלורידהביןהימיהנתיבמחציתביןאיוסט,

באחתלבחורליאפשרשהשירכיווןלקובה.
ליחסיהןברמיזהבחרתיהליליות,הציפורים

למילהגםלילית.והמשוררת:קרייןלואיזשל

לצלילוכןהשפעה,חיתההביתבתחילת'לילה'
ותנשמתאוחאלהבהקשרים . owlבמילהה-ל

הליליהעוףדימוי •מדינייטרלייםלינשמעו

יששבמקורותינולילית>את<הולםהמוסרני
יפה .) 76<עמ'חייכנית"שעינהשדה,דמותלה

ומשכנע~

ועלהספרעלרביםדבריםעודלומראפשר
דבראחריתבאותהשםמצויהכולתרגומו.
<עמודתרגוםמולמקורהשוואהכוללמאלפת.

המשובחתהמלאכהטיבעלהמעידה ) 79
המבקר,מלאכתאתלמזלי,כאן.שנעשתה

 ,אניכאןשהחסרתיומההמתרגם,שייתרכמעט

שם.למצואהקוראיוכל

מדימתוכנתת

ויצירתיותלפסיכולוגיהמרצהכוכב,ברישראל
משוררהואשירה,ספרישמונהשלומחברם
שלשיריוספרלכבודבערב •ומיומןמקצועי
אלהכיתהפסרובאלכסנדרהסרביהמשורר

לפניאריאלהבביתשנערךהחשכה,תוך
הביקורתיתמיכולתוגםהתרשמתיכחודשיים,

השמינישיריוספרזאתעםוהאנליטית.
 ) 2005שירהעובד;<עםאהבהכקרובוהאחרון

יותרצפויולכן ,מדימתובנתספרלטעמיהוא
בגבעתיים,נעוריואללאחור,מבטעיקרומדי.

רבים,שיריםכיום.חייושלהתצפיתמנקודת
הדיכוטומיהעלבנוייםהראשון'בחלקבמיוחד

שיששהיה/מהמהעבר;הווה,אז/היום,של

חסרהאבריםמשניאחדאםאפילווכדומה.
זאת,בכלמשתמעהואהריהעתה>,כלל<בדרך
זאת.לתבניתמכווןהשירמבנהשכלמכיוון
ראשון':'שלגהפותחהשירלמשל'
אביהחמישים,/שנותעלירדראשון"שלג

נסנוהגפן'הבשילהבקיץחייהם,/אתחיוואמי

זמן;היה / ••• /החורשהסתר;אלהיוםמחום
השמש".תחת/דבר;לכל

כיוםכינאמר'לאהדבראםגםמבין'הקורא
 •מדיצפריאבליפה,שירזהר •כךערדזהאין

במלואםהמקיימיםהשיריםהםיותרעודצפויים
ששבןהשירלמשלהדיכוטומיה.אברישניאת

אתמתארותהראשונותשלרש'נהרנה'.השררות

במלכות •••כילדכיהנתישניםעשרה<"חמשהאז
העכשיואתהאחרונותהשוררתושלרשההיא")

 )" ••.השחיםהלחםדגהשקד,מסהיבש<"עכשיו
לאותהכפופהכולההעולםתמונתוכדרמה.

 2005-אוגוסטיולי
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נוסטלגית,להמלקרואנרתע<שאניחוקיות
למשל/שלילית.חיוביתכזאת>בדיוקאינהכי

הןיצחק"רמת"נערות'סמבטיון':בשיר

 ,>זא<הראשוןבביתילדותי",בקודשי"מדובות
חומן"אתאיבדוהנערותיצחק"ברמתלעומת

לאנשיםהיו"נעריםבעוד<היום>,השניבבית
היאהתיקוןתקוותגםהלאה.וכןחשדנים",

בשירלמשלליושנה,עטרהלהשיבתקווה
כבראשונהישוב"משהוהראשון':'הפרי

עדנו'אלישובהגןלאחור:;יסובוכשהמתים

 /הוורודיםעטיניוישעיןרימוןינצנץ'פטל
שיערבבמטבחהתעשהלברכתאמי; ... / ...

וכדומה. " ...לחכי

התבגרת.ענייןחוזרהאחריםהספרבשעריגם

מבחינהויותרתוכניתיתמבחינהאולי'פחות,
'תולדות'כלאדם',בשיריםלמשלצורנית,

חרף'אפוא,בכללוהספרואחרים.אחת'אהבה
רבהבמידההואהלשונית,ושלמותוניקיונו

החיים':ושוב'שובהשירכמומחדש.ואינוצפוי

כפיאותנו;מלמדיםהחייםושוב"שוב

ואנוהחייםאנותפיסה:;כבדישמלמדים

דבר;תלמדו/לאבבשרכם,מקעקעיםקשים;
דבר".תשכחוולא

לזכרוצלקה,דן

צלקה?לדןלספודראויכיצדלעצמי'חשבתי
סטיריקטעלפרסםליהציעהנץשרההאמנית

ספרומתוךשמו'ההתנסות""מקדשמבריק,

שירים,אסופתוהשי'הפיתויצלקהשל
זעיר'מחזהמסע,יומנימכתמים,תרגומים,

אורשראהומוצרטיאנה,מהודקים,דפים

 • 1998ביתן'זמורהבהוצאת

לפניכם.הואהנהוהשתכנעתי.קראתי

ההתנסותמקדש

בעיתוןלעבודהלהתקבלשכדייודעיםמעטים
באישורתחילהלהצטיידהמועמדעל"השחר",

בטחורים.לוקהשהואכךעלהמעידרפואי
הישראליתהסימפוניתשבתזמורתוכשם

הנגינהרמתלבדיקתעונתיותבחינותנהוגות
בשנהשנהמדי-ב"השחר"כךהחברים,כלשל
אומראינניהטחורים.תעודותאתלחדשיש

מכהנים"טורק"><המכונה"השחר"שבהנהלת
אחדיםנראופעםשלאמסופרלב.חסריאנשים

המועמדיםשאחדשעהבסתרדמעהמוחיםמהם

שאינניאשםאניהאםחנוק:בקולהתייפח
זמורתבתכמואבל' ?מטחוריםבלסר

רמהעללשמוררוציםאםשלנו'הסימפונית
 .אכזרלהיותיש

בעיתוןישזאת,שבכלבוודאי'ליתאמרו

34 
 303גליון

חוליבידינכתבוכאילונראיםשאינםדברים

נעוץבמתינות,משיבהריניההסבר'טחורים.

והולכיםהבאיםהטחוריםהתקפישלבאופיים

שלשכתאומרת,אףעקשניתשמועהלסירוגין.
אביב,תלשלההשפעהרבתהחופשייםהבונים

סוכניםכמהלעיתוןלהחדירהצליחה"לוקס",
ישזאתעםמזויפות.טחוריםתעודותבעלי

שהםפניםלהעמידאלהסוכניםעלשגםלציין,

ולהיקראלהיחשףלאכדימטחורים,סובלים

ה"טורק".לפנילהתייצבות
אפילוזהמחמירשבמוסדבחשבוןלקחתיש

נחשביםטחורים,תעודותחסריפרי-לבסרים,

כך.היהתמידמשהו.רצוייםובלתילחשודים

הקצבהביקשתירבותשניםשלפניזוכראני

ליוון>,<לנסיעהחוץמטבעשלדופןיוצאת
שתפקידוהעורך-הבעלים,שלממשרתיוואחד
אותםלצחצחהגבוהים,מגפיואתלהגעילוהיה

בדולחכמראותשיבהיקועדוברוקובמטפחתו

הבוקר'לבעיטתעכוזואתכךאחרולהושיט
שדחיתידברטחורים,בתעודתלהצטיידלייעץ
נעורים.שלהבנהובחוסרבבוזאז

אחת,פניםשבקבלתזוכראפילואני
דגול:אידיאותהיסטוריוןאותישאלבירושלים,

אומריםהם"השחר"בלמהצאוקה,לי'תגיד
באמת,טהורים!צריךטהורים!צריךהזמן:כל

מדייותרמתעקשיםשאםלמוחםחדרלאעוד
טוטליטריים?רודניםעםגומריםטהוריםעל

מתכווניםהםלו'עניתיסלמון'פרופסוראבל'
המורואידים.לטחורים,

השיבטוב,יותרזההמורואידים,אח,

-שנימצדטוב.יותרהרבהזהההיסטוריון'
טוב.יותרזהאבלטחורים?שלמיסיונרלהיות

• 
נץדבורה

שנפטרהז"ללאחותי

השמשותביןשבתבליל

שניםידבתוהיא

אחרת,כראינץדבורהשלספרהמתוך
לוחמיביתבהוצאתבקרובאורשיראה

 77עיתוןספריבשיתוףהגטאות,

אחותבואי

זtח;תנ;~י

הזפתיםבתכריכיבכלהנ;אי
• -T : -:• •• -•• • 
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 הכiJ ~.rד:רדףנ;~י
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נקד'~ת;ן?מ,יגר.י p:~~לג~דד~ף

סא;מ~ף~ס~ל~~ים~~רה~סתנכ~~יין~ר
~מדדה~סד~מדדה 'ז.:~ד?~נוס ;מ~~:חדש
א;ת;~ןזפ;~ףןה;~יע;ל.ץ Q ~~ז~ם~לא

:p ני~~~י; Q דיודק 'לל?~~ללא ,ף~~~ם:
?ללה, 1P ~ ס~~ן~ י~~~מ~מ~דידי;~ך~ך;ב ;ני~~

הלילההתישבחדשים.זהאליו:פתבתשלאמי
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~סם?ס~יס ף~?~י~ ש~~מס~ים~לל;?תכ 1
לסם,ע.ד~ס:יסמס~יםןף,דסה ?i ~~מ~~כדת;ס;ן~ל

שנחות.אלהלהי;תבהחלטהעשוייםהחנזים
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ק;ךהס:ה~ה ק~ן~~מנז;ך~ןהדא

 ,ף~~י~ר~~י w~ק;םה 9 ~ס~?ללה 7Pלסל?ס 1~ל
לסןד~ליףס· s9לד Q ~~~ י~?כ~ס 1ןמ~

~י~ה 1מ 1~נזךך~למ~?סב;תןמ~~פ;סיי

יף.~ס י~;~לן~~ר~ה 1~ש~ף~דליק;תסיד
שחייתהחנזיםעלמעל;תכשלשיםהזפתעליםחנזים

זי·ז:·--- :-- . :· ·-:·- ·-

~~להן~ל .ס 1ק;ןת-ד~ל 1~ה 7 ~~לם י~-ל~

סא;מ~ף.ס~ל~ל ;ן~~ק;ץ p:~מ;ס

~מ;ף ה~: ש@~ ל~~~ןם 'ר~~ך;~ה~ידף
מנז;ם ת;ב~?~~ת ף~~~~ז:ייד 9ןמה 9 ~~מ

מ;לדים. לי~~~~~ןסה~לא~ל i'"ל~מתד~ל ן~~?
 ף~~~~ת:~ןה~ה 1כ~ס~לס:יסך;~הם 1?ל 1

 ?האחדתנזפכללהלפגששג;עדתלאשה
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ה Qמ'י~ת~ןךג~הואשכ qל?ף ב~;פ:

~ב;סה~ה~~דרמהוא ם;ק~~ ה~~~ ה~ך;~~ס:יס
הרגלת.שאליהמז;תה 1ננז 1תבמבחינתי;תך
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.זהב ryא;~ל:ך~יש~י~י ף~~י~ןמ~ע
ךיף q ~ י~~ ף~~~ן~הדק,~ה ד~~מ~ ;ען:~

 1אפלמסגלשאתהמזפהי;תךנחתמשניעההיה
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 .ת~~~~~נכדל~~סה p: ,ףי~: ב~י~~
זה.~ ל~~~מ~~ידף ה?;ל~ליש;ן~תד~ל

9;s ~ ןסל;ךQ ז;ד~ q ד 9 ~~ ';ל~ס~ד~ידד·מ'-דה
q 9 ~~פ;ת 1לry י·מש ?ה~ 1 ש~~;די~ה~י~~כדת ף~~ 1כ~

באפאלובאוניברסיטתלספרותפרופסורדניס,קארל
פוליצרפרסאתבשעתוקיבליורק,נירמדינתשבצפון

עללשירה-בארה"בביותרהנחשבהספרותיהפרס-
<מדינתלואיסבסט.נולדדניסמעשיים.אליםספרו

שלוהדוקטורטאתוקיבלשנים 65לפנימיזורי>
הביקורתבדקלי.קליפורניה,באוניברסיטתבספרות

אתגשלווכוחהמקוריותהשירתו'חוכמתאתציינה
תפיסותעםשיחדומנהלהואמעשייםאבליםהקורא.

האנושיתהחוויהעלאורשופךותבניות,אליליות
מהמיתוסהלקוחותבמטאפורותשימושידיעלהרגילה
חילוניים.למונחיםהדתיהמיתוסאתומתרגםהדתי

פשוטלהיראותעשוידניסשירישלהחיצוני"המשטח
הקורא"אבללאקס,תומסהמשוררעליוכתב 11יחסית,
הטמון'לעושרהשירשלהאמיתייםלנבכיםתמידנמשך

נויי.
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נולדסימיקקשב.בהוצאתלערביתגרםבתר
בהחווה-1938ביוגוסלביה,בירתבבלרגד,

 •השנייההעולםמלחמתמוראותאת
ובהיותו •ביצירתויימחהבלחותםשהטביעה

משמשלארה"ב.משפחתועםהיגר 15בן
המפשייר.נירבאונירבסיטתלספרותפרופסור
הסוריאליסטיבאופיהמתייחדתשירתו

האירונית.ובשנינותה

שלהשירה""שרשהיהמיהאם,רובוט
נסןנולד , 1997-1995בשניםארה"ב

לספרותפרופסורושימש 1941ב·פרנסיסקו
הכולבסךדבקלי.קליפורניה,באוניברסיסת

שלאחדוקובץשירהספריארבעהפרסם
פרסיםלוהקנואלהאךספרותיות,מסות

לשירה,פוליצרפרסובהםלרוב,וכיבודים

האמריקאיםהמשורריםמחשויבאחדועשאוהו

דורנו.בני

סימיקצ'רלס

במיטהעצמידיוקן

א g ~ליס:ה ם:~:~;י~דא;ךח.י·~קדאי ל~'~

 .ה~,~~~~~אנ:יי~~ים
ח;ר~ד~ה ;ב,;מ א~~~~ ם;ק~~
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זאתלח;ללאדםהיהיכ;לכרע 1נס:~

: 
0 --T TT T T : •• 
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במשורריהבולטיםעםנמנהסימיקצ'ארלס
ספרועללשירהפוליצרפרסחתןארה"ב.
אורבאחרונהשראהנגמר'אינוהעולם

לילי-יאנג

ועצוביםשמחיםהבדלים,

~ p י;סר~ד;ל ת:~ 7 1ךנ. 
ןרים qמ~יןק;ל;סינף~ש;~זקים ו'~~

ם? I:} ~ז 1היךק;ך~ים,

 rjל'כ 1~~סנ ר~ד~~~ה 1

 1~לנ 7 ~~~ח.דים~ז:ייםא;ד;ת~ל

~ q ךסז;ר'סל;ך 1~י~נi נ~אז~! 

~ר p:מ~ללשןהר~י;ן ץ~~ ר~~ ש:.
~ה 1סע,צ~ה 1מ~בנ;לךס, ;נ~

~יןסדדלים~ל
~ע,ליל.~~צףי~ה~ין 1ף 7ר 1כז T ~~ה

 .~ןי;ן י~'~לל~ר;ןן;~המך~ר 1f ~י;סרלא
קים, q ד~~ק;ל;ת ,םי~ר~~~ק;ל;ת

 1לנע 1ש~~דשחשבנףמה 1
-•,• T -ב.'' T T -

 • 1 נ~י~~~ןמ;תע,לימם~ים~ל

מ~~להך~ז
ס~ח.ר;ת.מ~~ל;תל f~~חיל;ת ה~~~~

בג'קרטהסיניםלהורים-1957בנולדלי·יאנג
רופאובשעתוהיהאביואינדונזיה.בירת

נמלטההמשפחה .דוןצהמאושלהאישי
הסיניםהתושביםרדיפתבגללמאינדונזיה

ויפאןסינגפורמקאו'קונג,הונגיבןונדדה

ולימדלמדלילארה"ב.הגיעהנסרם
ארבעהפרסםכהעדשונות.באונירבסיסאות

מיעוטאףעלאחד.זיכרונותוספרשירהספרי
פרסיםוקיבלרבהלהערכהזכהספריו

ושניאשתועםמתגוררהואלרוב.ספרותיים
בשיקגו.בניו

האסרוובט

למשוררמכתב

רר~ןם:קן

ים, Qך p: ,ס~גרז~ע.ץ

 םי~~~ ,ל~ן~ךורת

זב..ס~ך~ל iקנףנ~ת
זהחסדלמעשהעדהייתי
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ס~~ה~גרןזרסר זrן~'~
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 .. : :- :-המטמטמנף
ססר~םגרת 1~ת

לגף. ה~,ק~~יt~~ים p ~ 1 נ~~

~~ילנרת,~~נר~ן 7;כןת
למשנהףאדםפראבאבנים,
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שליורעי ,לומרידילאל ש~:מה
 • :י' • ••-ז• ••נ ••-

 ,ם~נ:ייי 9ס~לת iנףל tryי ש.:
כמחשבהשירים
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סך~ה.לאזה, .םי~~ p ~~נף ry ~~~ע,ליףם
~ילין 4000רי p: י~~~ןחרק~סה

 . ןי~~~לאא;סנףםזהלם iךסע

אמריקאיתשירציפור •חקיין
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אופןג'ורג'

תהיליםפרק
... Veritas sequitar 

מק,~~המ:~ו ת~~:~

-ל~~סםסו;ד~יםסו;ד~יםמ~ו י.ל;~
~ ry ם'ם! 

ם ry~י~י
סךבכ;תם ry י~~~ , ץ~~~דס~ל;ת

מק,~פ;תוז,;כ;תןמ'~:םנ;ךד;ת

ס~~ב~תש;ת 7ת;

'י'יי ם ry יס;~~~ךלים 7~ר

 .מ~~ו ת;ו~:~ ו~~זרים,~~
 .ם,~~ם

ם ry~~יל.י

ם ry~ל.ימ~~לים~לים ryי;ת, wמדרומ~ 9 ר~~
י r.a ר~~~ל~:ים
מ~~ש

מק,~~יםס~~ם~מ;ת

 ה~~מ~ף~ים wמ~

מ~ו י.ל;~ ;ב~ ה~~
~~ a ןq ,י~יןל;~זקיםלים~ry מח~~ה.ם

רושלבניונולד ) 1908-1984 (או~ןג'ורג'
יהודיתעשיריםלמשפחתיורקיו i:.שבמדינת
עבראופנהיימר>:המקורי:<השםמתבוללת
שנותשלהכלכליהשפלבימילצרפת

היהקטן:הוצאהביתיסדשםהשלושים,
"האובייקסיביססית"האסכולהראשיבין

בשירה

התגייסלארה"בבשובוהחדשה.האמריקאית
 ,כנדגעדבוברגמניה.בצרפתונלחםלצבא

המפלגהחברהיהובנאי.מכונאי
מקלסמצאהמקרתיזםובשנותהקומוניסטית

במכסיקו.

אופןשאננים.במשכנותושההיבשראליבקר
 ,-1969בלשירהפוליצרפרסאתקיבל

 .פרנסיסקונסןאשתועםוהתגורר
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• 

, 
ברכות ,..י1יי • "

 70ירמרלדת

איתןמריםלאמא

ורקפתכרמלמהבנות
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ודמיושלמציורכמו
ויסמןניצן

N משהולאכולכשהלכנו ,הדירקטוריוןישיבתחרי
שמשהוהרגשתי ,הענייןמכלולהירגעב"רוזנשטיינ'ס"

עלשריחפהעגמומיתעננהמין ,אסיאת ,אותומטריד
-המקוםשלהכלליתהתפאורהרקעעלוזרהמובנתבלתי ,פניו

הסיטישלהנכוניםבאנשיםמלא-למחצהבטוב-טעם,אפלוליעיצוב
וג'ז , CNNעלפתוחטלוויזיהמסךמשובח,תפריטתל-אביב,של

ברקע.מלטף

עלרואהאנישלוהראשומעל ,אותושואלאניעליך,"עובר"מה
אומרקלינטוןביל-זואחרבזומתחלפותתמונותהטלוויזיהמסך
בהאג,למשפטבדרךהמטוס,כבשעלמילושביץ ,למישהומשהו
המסחרשלהכותרותרצותלמטהלעזה,בכניסהישראליטנק

ספרהביתאחריהערב,שעברנומהכל"אחריהעולם,שלבבורסות
אתההאופציות,שלהזההסיפורכלעםלאמריקאים,להם,שעשית

 11 •גמרילאחרתלהיראותצריך

לרגעעוצםהייתאםכזה,עצובקולבמיןשואל,הואאחרת?""איך
 ,וינשטייזאסיאתבומזהההייתלאבחיים ,לומקשיבורקהעינייםאת

מקצועןמראש,אבודותעסקאותשסורגאשףמליגת-העל,דיןעורך
הנעלייםעם ,תמידשלועלועומדוטפלעיקרביןלהבחיןשיודע

אניבדיוק"איך ,השארוכלהשעוןהעניבה,החליפה,האיטלקיות,

דעתך?"לפי ,עכשיולהרגישצריך

חוזר,"שאניעדתזוז,"אללו,אומראנילהשתין,"רגעקופץ"אני
השמוטות,הכתפייםלפימרחוק,כבררואה,אני ,חוזרוכשאני

 •נכוןאותושקראתי

מפסיקותלאשידיו ,ואסיומתיישב,לואומראניאדם,"בן ,אלי"דרב
למיןהשולחןעלשמפוזרותתחתיות-הבירהאתלסדרלרגעאף

 ,רצינימבטלוהיה-עיניואתאלימריםתלת-ממדית,פירמידה
כלעםחיאישיתאתהאיךיודעלא"אני ,ואומר-לצייןחייבאני
אני ,לךלומרחייבאני ,עצמיאניאבלמסביב,כאןשקורהמה

אניהמילים,עםקצתמתקשהשהוארואה"וכשאנישקט,לאממש
 11ישיחבה,איש,בלבצרה-אומרים"ישנם ,לוואומרגישהמשנה

 11הנכונות,המיליםאתמחפשרק,אניליתך ,בסדר"זה ,אומרואסי

מצדהזה,המצבכלעם"תראה,-ממשיךקצרהשתיקהואחרי
כבריכולמהשורה,אזרח ,וינשטייזאסי ,אנימה-אומראני ,אחד

38 
 303גליון

לשכנעלעיתון?מכתבלכתובולצעוק?ברחובלעמודלעשות?
העסקכלאתהזמיןהשנישהצדלהגידמפלגה?איתילהקיםאותך
לעצוםאדםיכולזמןכמה-חושבאני ,שניומצדעצמו?עלזההזה
האלו?"הטיעוניםכלעםעצמואתולהרגיעהעינייםאת

השבוע,עלישעברמהאחריאםלעצמיוחושב ,אומראבי 11 •••"ו
הצדעםעושהאתהמה"אז ,עכשיולימתאיםבאמתהזההנושא

ההוא?"הצדועםהזה,

ובסוף ,והתלבטתי ,"וחשבתי ,אומרהואעצמי,"עםישבתי"אז
הייתיאםאחרת:מבטמנקודתהענייןעלולהסתכללנסותהחלטתי

בהאג,הבינלאומיהמשפטבית-נגידמשפט,ביתבפניעכשיועומד
מתייחסהייתיאיךאומר?הייתימה ,וחשבוןדיןלתתצריךוהייתי

-יודעאתהשבשתיקה','הסכמה'ידיעה','אחריות',כמולשאלות
ההוא."מהסוגשאלות

זה?"עםעשית"ומה ,אמרתידין,"עורךכמו-דין"עורך

-ומסודרכתובתצהירוהכנתי"ישבתיאומר.הואתצהיר.""הכנתי
להשתלשלותוהישירההאישיתתרומתיחיתה,מהוינשטיין'אסי'אני

העניינים.'"

-אולי"אומציע,"אניחייל',של'יומנוגםלזהלקרואיכול"אתה
 11 •האלולדבריםשמותישחייל'.שליו'זיכרונות

וכשהייתמשעשע.לאבכללזהאגב,"ואותי,אומר.הואכזה,""משהו
שלהראשונההטיוטהאתלךלהקריאאוליחשבתיבשירותים,

כאן•"תזיקלאאוזןעוד-יודעאתה ,התצהיר

בחינם."-ובשבילך ,אוזןכולי"אני ,לו"אמרתיזה,על"לך

דיבתפריםעליותפורלישנראהובהיסוס"באמת," ,אמר 11"תרדה,
 ,"ובכן ,המשיךמתבקש,דרמטיאלמנטשוםממנונעדרושלאגסים,

ספרותית,לשפהושםפהאגלושאםליותסלחמההתחלה,אתחילאני
שהרגשתילמהגםלהתייחסליחשובהיההיבשות,לעודבותמעברכי

מקטורנומכיסשלההתעשת,ואזלרגע,השתתקהואאז."וחשבתי
בסרטיכמובגרונוקצתכחכחבקפדנות,מקופליםניירדפיצרור



והתחיל:בטלוויזיה,משפסבתי

באחתהצבאיהממשלבמשרדימילואיםלחודשזומנתי 1987"בחורף
לפניההתמחות,בסוףאזהייתיללכת,רציתיממשלאהגדה.מערי

שלההגמרבפרויקטשקועההיתהורינתהלשכה,שלהבחינות
וגםאוזניים,דלקתתפסכמעט,שנהבןאזשהיהותום,בבצלאל'

הלכתי.אופן,בכללי.נראהלאפעםאףהכיבושעםהזההענייןכל
עדהמילואים.בתוךשהייתישבועייםאחריהתרחשהמדוברהמקרה

עבודותקצתשמירות,הכול'בסךבסדר'יחסיתחלפוהימיםאז
ההואהלילהאתזוכראניאופן'בכלמיוח.דמשהולאבאפסנאות,

שכנו'הממשלמשרדיכאב.עדוקרגשוםשהיהנובמבר'חודששל
היהכבדענןוקודר.עגוםאפור,ענק,בבנייןיודע,שאיננולמי
בנוגההאירופנסיםושורתהעיר'אתהמקיפיםההריםעלתלוי
הרחובלאורךהקפואהברוחשהסתחררוהגשםזרזיפיאתקלושצהוב

הכלאבנייןשלהברזלודלתותהבסוןחומותאתהריק,הראשי

עלשנשעןהשחורהצמרובכובעהצבאיבדובוןהזקיףואתהסמוך'
וממתיןהרחובאלצופהסירגיה,מעשןהשמירה,במגדלהברזלמעקה
 11המשמרת.לסיום

"אמרתיזה,אתלך'ישלסגנוןשקשורמה"בכלבי.והביסעצראסי

 11 •"תמשיךבחיוך'

ליוהודיעהתורןהקציןאלי"ניגשהמשיך' 1/הערב,ארוחת"לאחר
לשלוףשיוצאיםמהשב"כחבר'השנישללאבטחהאותיששיבץ
מהיחידה,מילואימניקעודעםביחדבסביבה,הכפריםמאחדמבוקש
בורים,בשםונהגעין-כרם,מהדסהרופאשלבןפפררבג,בשםבחור

החרב'השנילישון.וישרחוזרים,ש'הולכים,הוסיףאותילהרגיעוכדי
הכפריםאתמכיריםשיש,סוביםמהכימקצועאנשילעניין'גברים

די'בסדר,'אמרתיידם.'כףאתכמוהערבים,אתוגםבסביבה,

בסדר'כךכלבאמתשזהבטוחהייתילאהאמתלמעןכימהוסס,
לידהממשלבחצרהתייצבתיחצות,לפניקצתאופן'בכלאבל

בריוןרוסיהנהג,בוריםלידבפנים,כברישבפפרברגהקומנדקר.

הרוסיבצבאששירתמהימיםשלוהחוויותעללספרשאהב

צעיר'בחורהאחדהשב"כניקים,שניעםבענייןושוחחבאפגניסטן'

שראיתירענן'בשםנעימהוהבעהרכותפניםבעלקומהממוצע
עםקומה,גבהג'ינג'יוהשניבירושלים,באוניברסיטהפעםאותו
'אנייבש,בחיוךלי'שאמרפלדיום,ונעליענקיותידייםכפות

אחרי''תיסעאמר'ולבורים ,פרמינגר'ליקוראיםכולםאבליואל'
ותמשיךאורותתכבההיד'עםמסמןאותיכשתראהלכפר'ובכניסה
תשימורקאתםאותו'ושולפיםנכנסים'אנחנואמר'ורענן ,בחושך'

מהחלון.'לקפוץינסהלאאחדושאףשטויות,יעשהלאאחדשאףלב

לפנילינתנהשרינתהכחולבצעיףהתעטפתידברך:מאודקרהיה
להתנחםניסיתיועכשיוהזמן'כלבולהשתמשאותיוהשיבעהשיצאתי
שבועיים.כברממנוטעמתישלאריחהאתששמרהסרוקהצמרבמגע
עשהשבטחתום,שלבריחגםלהיזכרוניסיתיעיניאתעצמתי

גםובוודאיישנה,כבררינתוגםלישון'מזמןכברוהלךאמבטיה
וחשבתילהירדם,מצליחהואואםבבית,באמתהואאםהמבוקש,

זית,ושמןופחמיםעשןשלריחהערביות,לנשיםישריחאיזה
מונוטוניריתמוסבמיןהעפר'דברךהתגלגלהקומנדקרובינתיים

להבחיןיכולתישבחוץלאפלהמבעדומכה.נחיתהקפיצה,של

ולחושכוכבים,זרועישמיםרקעעלהזיתעצישלכהותבצלליות
אחרישמסביב.המוחלטהשקטאתשעטפההקפואה,הקלה,ברוח

הגענוהזמנים,אחרעקבתיממשלאדקות,שלושיםאועשרים
בפאתיוקטןביתלידעצרנושתייםאודקהעודואחרילכפר'

רענןאםעצמיאתשאלתי'ואנימהחלוןבצבץחלשאורהמרוחקים.
מיןשזואומהחלון'לקפוץעלולשמישהולאפשרותבאמתהתכוון
כשהםלשםלהסתכלהחלטתימקרהבכלבשב"כ.שרצהכזודביחה

'אניראשוןירדפפרברגבחצר'עצרההקטנההשיירהדבלת.ידפקו

במיןהחלוןעלזרועואתהניחההגה,לידשנשארובורים,אחריו'
ושנינופפרברג,אחריהלכתירווחה.באנחתגופואתומתחאדנות
בכףבכבדותהברזלדלתעלשהקישפרמינגרשלצדיומשנינעמדו

שלקולנשמעמבפניםופעמיים.פעםעודכךואחרהענקית,ידו
הרועםבקולוענהופרמינגרהד'א''מןגרונית,בערביתשואלאשה

אתואימצתיהצוואר,אתמתחתיבאב.'אלאפתח'ג'יש,והיבש,

בינתייםאבלמהחלון'קופץבאמתמישהואםלראותבניסיוןעיני'
נכנסנווארבעתנוהצדה,מידשזזההאשה,ידיעלהדלתנפתחה

שלאואני'פפרברג,ואחריושנירענןראשון'פרמינרגפנימה,
בפתח.לעמודנשארתילא,אולהיכנסאםידעתיממש

מזרניםכמהזהלצדבזהפרוסיםהיוהערומההבטוןרצפתעל
תולעישלפקעותכמובשמיכותמכורבליםישנים,ילדיםועליהם

קטן'חוםשולחןלידנמוכה,מיטהעלהחדר'שלהשניבצדומשי.
וסוודרג'ינסבמכנסיהמבוקש,ישבומתקלף,כחולטיחלקירצמוד

בעצבנות,ינקממנהסיגריהאצבעותיוביןוהחזיקמהוה,צבעוני

שלבערימהגדושהשחיתהבמאפרהאותהכיבהכשנכנסנוומיד
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זקוף.ונעמדהשולחן'עלשעמדההקפהמכוסלגימהלגםבדלים,
לאבתנועההאיש.שלהיחפותרגליואתלראותיכולתימהפתח

אותו'להחביאכאילו'מנסה-16האמשלהל~האתהנמכתירצונית
בעינייםבנווהסתכלראשואתשהריםהמבוקששלממכסומתחמק
כבדוענןוטחוב,קרהיההחדרמוות.עדועייפותמובסותשחורות,

אמר'פרמינרגבחלל.תלויהיהופחדזיעהסירגיות,שלוסמיך
ופרמינגרנעליים,'לובשרק'אניענה,והמבוקש /הולכים,'יאללה,

'אבלרפה,בקולמחהוהמבוקש /איתר'אותםתיקחזמן''איןאמר'
ביובש,אמרכנראה,פקעהשסבלנותוופרמינגר'ייקח,'אניאיך
שתיאתבהשלמהלקח'והמבוקשבידיים,תיקחכבר'משנהזה'מה

המבוקש /'ידיים.תתביא'עכשיואמר'נרגופרמיאחת,בידהנעליים
אצבעותבשתיהנעלייםאתלקחופרמינרגקדימה,ידיואתהושיט

הקטן'השולחןעלאותןהניחמת,עכברשלבזנבואחזכמוענקיות,
ידיושתיאתוהניחהסתובבהמבוקשתסתובב.''ועכשיוואמר

דק,פלסטיקאזיקוןמכיסוהוציאופרמינרגגבו'מאחוריבהצלבה
האזיקוןאתהידקכךואחרעייפה,בשרגההידייםשתיאתכבל

נטלבכאב,התעוותהמבוקששלשגופועדמהירהאחתבתנועה

באמצעותאותןקשרהבלויות,ההתעמלותנעליאתמהשולחן
לעבראותווהדףהמבוקש,שלמכנסיולחגורתהשחוריםהשרוכים

הדלת."

בסךמרגישאניזה,אתלךמקריא'כשאני"עכשיולרגע.עצראסי
ולאאונים,חסרממששםהרגשתיהסיפור.כלעםחראדיהכול

אשם,"לאבאמתאתההריחשוב,"לאעצמי."עםלעשותמהידעתי
הדבריםמעניין'זה"תמשיך'אמפתיה,לשדרמנסהלו'אמרתי
האלו."

שלושהידייםלכךלבשמתיושובאסי'"אמרבא,זההנהאז"סוב,
 :והקריאשהמשיךבשעהרעדוקצת

פניהמבעהזמן'כלשםעמדההמבוקששלהגוףכדבת"אשתו
לצרוח,שתתחילמהרגעפחדתילעצמיאניחשוקות.ושפתיהקפוא

לשרוטותתחילמעם,עלינותתנפלבהיסטריה,שערותיהאתתתלוש
עללנווייתלולבכותויתחילויתעוררווהילדיםהפנים,אתלנו

בכעיסה,מעליאותםאנעראוליאז,אעשהאנימהואני,הרגליים,
תתחילשאםהחלטתילבסוףאבלאותם,להמםכדיבאווירשאירהאו

ההתלבטותשכלכךהעסק,אתשינהלזהיהיהפרמינרגהרימהומה,
ללאהעתאותהכלשםועמדההמשיכההאשהמיותרת.שליהזאת

קר'בזעםבורקותועיניהחזה,עלשלובותהמוצקותידיהתנועה,
בערבית,קצריםמשפסיםכמהאמרהדבלתבעלהאתומשראתה

שהמשיכוהילדיםאתלהעירלאמנסהוהחלטי'רצינישקט,בקול
לאהמבוקשלראשם.מעלשהתנהלהההתרחשותכלבמהלךלישון
'אלבעברית,הוסיףכךואחרבערבית,להענהופרמינגרהגיב,

עלהענקיותידיוכפותאתהניח /רופא,שםאותויראהתדאגי'
אמרהדלת,לכיווןאותוסובבהמבוקש,שלהשמוטותכתפיושתי

 11הקפוא.הלילהאלמהדלתיצאווכולנוהולכים,'עכשיו'יאללה,

בהדרגה.המתחאתשבונהכמילרגע,השתתקאסי

אתלפצועשלאמנסהבזהירות,הקומנדקרלעברדידה"המבוקש
ואחריומדולדל'כאיברגופולצדמתנדנדותנעליוהעירומות,רגליו
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תהלוכהבמיןבמאסף,ואניפפרברג,רענן'פרמינגר'בשורה
יצאמתקרבים,בנושהבחיןובוריס,משהו'הזויהגרוטסקית,

הדלתותשתיאתלנוופתחהעת,אותהכלפעלשמנועומהקומנדקר'
ההגה,מאחוריהתיישבהסובארו'אלבינתייםניגשרענןהאחוריות.

הכבולהאישואתהצבאיהרכבאתהעלובה,החצראתוהאירהתניע,
לפנילעשות.מהוהתלבטהקומנדקרמאחוריאוניםחסרשעמד

אתהרגשתיולהתיישב,לעלותלוולעזוראליולגשתשהספקתי
בחגורתמאחוראוחזתהצדה,אותימזיזהפרמינגרשלהענקיתידו

קדימהאותוומשליכהבאוויראותומרימההמבוקש,שלמכנסיו
האיששלשפניועדהקומנדקררצפתעלובמיאוסרבהבעוצמה
תעלוחברים,'יאללה,אומר'ואזהקפואה,המתכתרצפתעלנמרחו
 1 •זמןמדייותרכאןהיינוככהגםוהלילה,כלאתלנואיןכרב'

ופרמינרגהקומנדקר'צדימשניהספסליםעלהתיישבנוואניפפררבג
אחרי''תיסעלבורים,ואמרדבפיקהמאחורינוהדלתותשתיאתסרג

אצלנו•'אותותזרוקלממשל'וכשתגיע

ניסההקומנדקר'רצפתעלששכבהמבוקש,לנסוע.התחילבורים
עומדתהאשהאתראיתילחלוןמבעדבשקט.ונאנחראשואתלהרים
שבקעהאורחזה,עלעדייןשלובותידיהתנועה,ללאהדלתבפתח
הראשובמספחתהכחולהובשמלתהשמאל,מצדעליההאירמהחדר
ללבי'שנגעבאופןונחושהעצמאיתבודדה,בעינינראתההלבנה

הרצפהאלהפלתימשים,מבליוכאילוודמיו'שלמציוריצאהכמו
בקצהאותהודחפתיהספסל'עלמונחתשהיתהישנהצבאיתשמיכה
ראשו'אתעליההניחהמבוקשהאיש.שללפניומתחתאלהנעל
קולנית,נפיחהפלסואזלהתנועע,הפסיקממושכת,אנחהנאנח

 11ומצחינה.ארוכה

הכאב,המתח,שלשהשילובחושב"אנימהנייר.עיניואתהריםאסי
"הכולמהורהרת,בנימהאמר 11הרגעית,וההקלהההשפלההעייפות,

להיותיכולההיתהאחרותשבנסיבותמעייםלפעולתאצלוהתנקז
קיבלההזמן'ובאותוהמקום,באותואךויומיומית,פשוטהאנושית,
היסטורית,אפילופוליטית,תרבותית,-יותרהרבהרחבהמשמעות

תרצה."אם

מענייןכך.אחרנדברהמשמעויות"על,"אמרתי''תמשיך"תמשיך
התפתח."זהאיךיותראותי

אסיהמשיך 11בקיבתי'שגאהעצוםקבסגליבעוררהמצחין"הענן
עלמקיאאניבתגובה,רגע,עודשהנה,"פחדתיהדף,מןלהקריא
הפניתינשימתי,אתעצרתירבבמאמץלרגלי.השוכבהכבולהאיש

הצורבהקפואהאוויראתבכוחלקרביושאפתיהחלון'אלראשיאת
והתפשטההתאבכההצחנהעננתהברזנס.ליריעותמבעדשחדר

ואמר'המבוקששללצלעותיובעיסהשלחפפרברגהרכב.בחלל
הניחמקדימה,ובורים, /חרא,יאכאן'לנועשיתשלםשימוש'בית
הכדב'דיבורובחיתוךואמר'שלידוהכיסאמסעדעלהימניתידואת
אתרקמשאיריםולנוופול'חומוסהיוםכלאוכליםולירות'כ

בראש,כדורלולתקועהיהסוב'הכיהמשיך'ופפררבג /הסרחון'
לאאחדשאףבסרחתהיה •ועכשיוכאןממשמהאוסר'אותוולזרוק
באפגניסטן'אצלנואמר'ובוריםהזה,'הזבלשלבחסרונוירגיש
מסר'מאותמאתיים-שלושמגובהמהליקופטרים,אותםזורקיםהיינו
מהחשבתיאניואני'כך,'אחראותםמכירההיתהלאשלהםאמא



, -

:דוישאלתי.נשתה?"מה"לכרבדשהזמנו.והיברותהצלחותהגיעויבנתייםשניפטר ,מהריותרתיסעתיסע,'יאללה, ,אמרתיובסוף ,להגיד
 ~לישון.'מתאניכבר,ממנו

 ~"מעברבהיסוס,אמרלא?"חד,קצתמערבלי"נראההתלבט.אסי
ו~העניין?"כלשלחוסר-המשמעותעלרינjורתשלכדבצלשמטילהשתתק.אסי

התפתח?"זהכל"איךאמרתי,"ואז?"

ספקהדף,מתוךספק ,אסיהמשיךהמהירות,"בשיאנסע"בוריס

חשבתי ,איתרואנחנומשוגע,כמוקפץ"הקומנדקררחוק,חלוםמתוך
מהקומנדקראותוהורדנו ,לממשלוכשהגענוהגב,ליהולךרגעשעוד

טיפסתיאניהתורן.לקציןאותווהובלנו ,אליואותושהעלינוכמו
לינעצמוהעינייםהכוננות.כיתתשלהחדראלנוחותיבשארית
 ,והחגורהנשק,אתזרקתימוות.עדעייףוהרגשתי ,מאליהןכמעט

להציץהספקתיעוד ,שדודשנפלתיולפנילמיטה,מתחתוהקפל"ד
השוטף,בגשם ,עדייןשםעמדהאיששלמטה.החצראלמהחלון
מהרה,צבעוניוסוודרבג'ינסרזה,ערביגברהצהבהב.לפנסמתחת
נעלישתילהןמשתלשלותמכנסיומחגורתמובס,יחף,שחוח,

אותרלהכניסיתפנההתורןשהקציןמחכהוהואמרופטות,התעמלות
המעצר."מתאילאחד

בסוף?"היה"רמה ,לחצתי "?וג"

הבגדים,עםהמיטה,עלנשכבתיכלום."ממש .אסיאמר"כלום,"
וניסיתיעינייםעצמתיהתקרה,עלהסתכלתי ,והכולוהנעליים,

סיפור."סוף .זהולהודם.

נשתה"אוליהחסרה,המשמעות,בענייןלולעזור,"ניסיתיאולי"אז
 ,הדיןעורכיחסרי-האונים,החייליםהיחפים,המסכנים,לחיי

הם?"באשרהמדוכאיםכלהשופטים,

רזההזאת,השיחהכל ,חשבתיקצת,לוהוקלאוליהתרצה."בסדר,"
שהרגיש,מהאתלהרגישלגיטימציהולקבלהלב,אתלפתוחלושיצא
עשהבהחלטשזהלהיותיכולתדע,לך ,שליההשתתפותגםאולי

משהו.לו

בטוןדרביעלחזרתיהם,"באשרהאוניםחסרילחיינשתה"אז
עלמבליחהקלהשלקטןחיוךזיהיתישאפילוחושבואניבוטח,
דרבים,מיניכלללבלוקחלעצמי,אומראנירגיש,בחורפניו.
ואז ,שכאלוקטנותטראומותמיןמה,בשיבלתביןולך ,איתרסוחב
איךהגדולה,הכרםאתמריםהואאיך •מהצדרגעבומתבונןאתה
זהשאםלךרבורופתאוםוארוכה,אטיתבלגימהארתהמרוקןהוא
 •לעולם.מידיוהכרסאתמניחהיהלאהאיש ,בותלויהיה

בחיפה.מתגורר ,חופשיבמקצועעוסק-ויסמןניצן

אלה.יבמיםנשלמתשכתיבתוקובץמתוךהסיפור

סקפטינריאליזםמסה

ארןווו

 ~~ 29מעמי~המשך

הניסויללאחייםשאנושניםעשרהחמשזה
ללכת .הבולשוויקיהחלוםבהגשמתהסובייטי

<"עריצותהצרפתיתהמהפכהבשיטות

הקומוניזם,מעמדות,בלילעולםמהפכנית")

על<שנרכשהחדשמטבעואדםכלעובדבו
 .צרכיולפיומקבל ,יכולתולפיחינוך>ידי

עדייןשקיימותה"קומוניסטיות"המדינות

משקיהםאתהפכוהסיני>הענק<ביניהן

השלטוןעלשמירהכדיתוךלקפיטליסטיים,
הביורוקרטיהשלהפריווילגיותועל

נוסףשקיבלוובאלו •הישנההסטליניסטית
 •דמוקרטימעיןשלטוןגםהקפיטליזםעל
המאפיה.שלכוחהמאודעדגבר

<ככתובדרשטרוצקיליאוןאגב:
שמהלךדומני> ,חיישלובאוטוביוגרפיה

משלבהמעברכלומראוקטובר","מהפכת
בספריוצגהמועצות,בריתלכינוןעדלשלב

הכרחיתכצורההמדינהשלהרשמיהלימוד

נראה,כיוםסוציאליזם.לקראתלהתקדמות
אופייניתנעשתהכזוענייניםשהשתלשלות

ברזליבד •ההמוניותה"מהפכות"לכלדווקא
משטריםבימינוהמחסלות .משישלבידייםאו

אתחיקואשרעריצים,

יסטית.הסטאלינהרודנות
עצוביםטר;~יםבספרו

קלודהאנתרופולוגמספר
שבטעללוי·שטראוס

כדימערבהשנדדאינדיאני

רעבבליהארץאת"למצוא
יצאוישראלבנימוות".ובלי

לפנירב,זמןוהלכוממצרים
לכבושזה,אינדיאנישבט
ארץאבותיהם","ארץאת

ולאחריםודבש".חלב"זבת
יותרמציאותיותמטרותהיו

אתלחסלביקשוהםגם •

מהפכהמכוחאבלהרעב,

יבוליהגדלתאוחברתית
יקרהשזה ,כאמור ,טענוהםוכדומה;התבואה

כךואחרוחוקיה,ההיסטוריתהמציאותבכורח

היסודיהאנושיהצורךעלודיברוחזרו

 •ב"חזון"אובאוטופיה
אתניסחאכןהנ"להאידיאניהשבטאבל

לחיותהאדם:בנישלהבסיסייםהצרכים
ושנילרעוב;ולאולשבועלמות,ולא

יחדיו:האלההיסודות
ברעב.למותלא

מטרהזואם :ראשית

לומרישהרימוחשית,
רבובהתגשמהלאכי

הארץכדררשלשסחר
זהובשטחהמאוכלס.

המוניעדייןמתים

ברעבאםאדם,

ראםטבעובאסונות

מעשהבמלחמות
ידיהם.

ודורדורכלמזה:חרץ
חלומותיואתמנסח
לפייומטרותואת

בזמנו;והנחלםהידוע
מראש:ידועיםאינםהאדםהישגי

לכןבמקרה.לרובמתרחבותאפשרויותיו
שאנוהאוטופיות,וגםהמציאותיותהמסוות
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דורשכלהמציאותי"אופק"הלפימתעצבותבהקיץ'אותןחולמים
שאוהביםדחפיםתמיד,בלתי-מספקתראייהובגלללפניו.רואהודור

גםהדורותכלזדון'אואהבהמתוךוהטעיותעצמםאתלהשלות
יודע"אנילסוקרטס:המיוחסתהאמרהמנצחתותמידותועים,טועים
מאומה".יודעשאינני

להפיקוניתןבשמים,שמשזורחתעדייןהרבה:יודעיםאנחנוזאתובכל
כדימשהולעשותואפשרלנו'שזומנומהחייםהאפשריהמרבאת

 •לשפדם.

 77~.זף;ןבספריבקרוב
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Jתג~~eנרוןרן

מירוןכרמית

-לסיןביתרןיאטותבימתעלקיץיחוחיב

שלנוהתרבותבשמילככבממשיך<לשעבר>ההסתדרותיהתיאסרון
מאחוריאלנציץהבהדרמטית.ובאיכותיצירתיבמעוףמגוון'רבפרטואר
המוזהבהאגםמןלדוגנוכלמהונראההזההתוססהמשכןשלהקלעים

לחלומות.החרושתביתשל

מיכהובימוי:תרגוםאמריקה;ציוניביתמוברר;ורנהמאת"פלדה"
הונזון;ווווסמווגונסקייארונהותלבושות:תפאורהלבינסון;
לירודאלררמוסיקה:

נשיםבכלאעולםמאסרהמרצהאשה~יי'שלסיפורההוא"פלדה"
ג';זי.בתהאתניכור'שלשניםאחריפוגשת,ואשרבעלה,רצחבשל
לשחקניותמחזהכמובן'זה,שרצחה.הגברשלבתוגםשהיאבתאותה

מורכבנושאעםלהתמודדההחלטהעצםעלהתיאסרוןאתלשבחויש-
הבעיהאביה.אתשרצחהלאםהבתביןבבית-הכלאפגישהכמוומזעזע
שלהאמנותיתבקונצפציהגםאלאהמצמרר'בתוכןרקלאטמונה
משלהםטעםמוסיפיםאינםוהשחקניםהבמאיאםכי-הבימוי

מצוותבבחינתהטקסטנותרהריהמוריבדית,הסיטואציהעםלהתמודדות
שלראשיתואולםהקהל.שלבלבונוגעאומגיעואינומלומדהאנשים
 .עצמוהמחזהבמבנההפגם,

התלויהרובהדבברצ'כובאנסוךהמחזאישלמשפסוהואהמפורסמותמן
עםהבעיהבאחרונה.לירותחייבואשרהראשונה,במערכההקירעל

הקירעלרובהשוםאיןרבצח,מדוברכישאףהיא,"פלדה"המחזה
ועלהמחזה,בתחילתדברלנומובטחלאכלומר'הראשונה.במערכה

 .בסופולמאומהמקוויםלאכן
ה"פלדה"שלהקשהגלעינהשהיאלבת,האםביןהפגישהנותרה

שתיביןמעולהלמשחקפזהזדמנותנוצרתוכאןהזאת.המרוככת
הדרמטייםהתפקידיםבאחדאליאן-קשת,יונהמצוינות:שחנקיות
כג';זי'פרומוביץ'ונעמי-הרוצחתהאםכ~יי'שלהבקריירההחשובים

עדמפוחדתמאדישותהמתפתחוחן'יופיעתירמשחקהמפגינההבת

סלקטורארבהםעוד:משתתפיםוכאב.כעסאהבה,שללהתפרצות
השחו~יםמשחקהקשוחה.כסוהרתאטלס-קציריומיכלהסוהר'בתפקיד
במחזה.דרמטיתהתפתחותהיעדרעלמפצה

שלומיתרגום:בית-לסין;תיאטורןכלנויסטיבןמאת"דחות"
ותלבושות:תפאורהפינקרביץ';ורניבימוי:גברו;דניאלמרשקרביץי

ירנגמןיוסיתנועה:בוגוטס;ג'ון

עורביםאנוהכלא,בביתלבתהרוצחת~םביןהדרמטיתהפגישהמן
התזמורתגםהואגבאיששוןהמצויןהשחקןשבההעסיסית,לקומדיה
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המחזהרמתאתמעלהמזדקןככוריאוגרףהמושלםמשחקוהמנצח.וגם
חיוכים,רקאיןנחגםכיאףמופת.יצירתשללדרגהכמעט"זהות"הקליל
הרוצחדודוקלאודיוס,חמלךכדבריצוחקת",והשנייהנוכחעין"זובחינת

המלט.של
יורקשבניובביתופוגשמזדקן,כרקדן-כוריאורגףבתפקידוגבאי,ששון

לאחייו.שגרתשלהספיםאמותאתלזעזעהעתידמסיאטל,צעירזוג
ליהנותחצופיםלקהללאפשרמנתעלהבלשית,הפואנטהאתנגלח

ההצגה.כללאורךומפתיעמענייןבאורחהמתפתחתהעלילהממסתורי
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קבול,פליסטיהשחקניתלטובתאשתואתשנטשעצמו,סטופרדהמפורסם.
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לשחקן.היאאףהנשואהאחרת,בשחקניתוהמתאהבלשחקניתהנשוי
הבדיחות •עצמועלחאמיתי"ב"דברכתבחראכיסטופרדמספרבתוכנייח
שקופות.כמעטחןהעצמיות

עלרצינימחזהלכתובמסוגלשאינומודחבהצגה,המחזאישחראהנוי'
וולגריות.אומביכותילדותיות,לתוצאותמביאיםניסיונותיווכלאחנה,
ומתוךמבנאליות,להימנערצוןמתוךרקכשלעצמה.מביכהזוהצהרה
לגימיק,האהבהאתהסופרחופךהדרמטי'החומרבארגוןלהפתיעשאיפה

מעניינת.ובלתיחתיאטרונילסוחרהעוברתסחורה
ברהיטותחמדנותמצוינת,שחקניםלהקתמצילההחומררדידותאת

השחקניםארבעתהקהל.שלולבואוזנואלמגיעהתמידשלאמוגזמת,
-דרורוברוךגולדשטייןלימורונטר'דפנהאשכנזי'ליאור-הראשיים
מחםלבקשרצוןלעתיםישכיעדהמזורז'הקצבעללשמורמפליאים

וחילהפז-נרגניםיונתןאגוזי'שיעוד:משתתפיםהמהירות.מדאתלהאט
משעשע. •ווזעו
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רוויתרגום:בית-לסין;תיאטרוןמוריי-סמית;ג'ואנחמאת"אוברר"
אורנהתלבושות:צרפתי;רנהתפאורה:פינם;ציפיבימוי:פרנס;

סמורגונסקי

שנות 32אחריאשתו'ואתביתואתעוזבהמעברבגילשגברבעובדה
איןבתו'מגילמעטאךהצעירהבחורהעםלחיותמנתעלנישואים,

הבימהבתיאטרוןראינומזמןלאמעולם.וגבריםדבריםחיוכברחידוש.
אלתרמן:נתןשכתבכפיאךממוסקבה","הנסיגהרומח,נושאעלהצגה
מהב"איך":כמובן'היא,והשאלה-חולדת"שלרגעישנושןלמראה"גם

מופיעההמוכרהשבלוניבמרקםנוספתנקודההנדוש?החומרעםעושים
אתלטפחמנתעל-מצליחהכסופרתחייהאתשהקריבהחאשחבדמות

היאהקרבן'הרעיהאתחבית,אתעוזבשהבעללאחרבעלה.שלהקריירה
הפתרוןזהוהאמנם?כסופרת.המוצלחיעודהואלהכתיבהשולחןאלחוזרת

בגידתיכולותיה?ואתכישוריהאתלממשחאשחלשאיפתהאולטימטיבי
אוליהשייכתהזאת,והמעוותתהמיושנתהמסקנהאתלקבלקשההבעל?

עשרה.התשעחמאהסוףשלחסופןג'יסטיותלמלחמת
נלין'וילאורחבעיקרהשחקנים,מציליםחזהוהצפויהקלושהמחזהאתגם

ואמפתיהאמוןמעורריםחםהעוזב.הבעלקוטלר'ועודדהנבגדת,חאשח
עוד:משתתפיםהשווא.ותקוותהסבלהלבטים,התפקידים,עםבהזדהותם

חוריה.שלהכאובהבתםבתפקידורביןוטליהמפתח,הצעירהצור'קרן
עודדואתריבליןלאורחאתלראותההזדמנותבשלולולצפייה,אפשרי
 •נשוי.כזוגמשחקיםקוטלר
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