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כמהאחתועלבעולםלמתרחשערהוא .אוטיסטייצורהואאין
זאת .כאןנולדלאהח"ממולדת. .כןבמולדת.שקורהלמהוכמה

מלחמתאלנקלעחמשבןילדבתורבפולין.נולדהואעובדה.
בהןהמלחמהשנותכלומר ,מכךהמשתמעעלהשנייה,העולם

כאן,לא ...הצפוניהקוטבמןהרחקלאהמועצות,לבריתנדד
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עובדותכמהלפתיח,בהמשךזאת,ובכלאחרת.במסגרת
משפחתיחזרההמלחמהתוםלאחרהכרחיות:אינפורמטיביות,

ומאזלישראל.עמהואניהמשפחהעלתה-1950בומשם ,לפולין
של .שליהמאומצתהמולדתזאת ,לכן ...אחרת"ארץלי"אין
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נורא?!מעשהכאןשבוצעמספקתהוכחהאינוהמשטרהעם

קשורשאינולנושאלהתייחסהפעםבחרתילפתיחה,נחזורומדוע,
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אתולהסתירלטשטשדבר>שלבסופויצליח(שלאהניסיוןמן

בספרותשעוסקיםמי ,שכמותנואנשיםהמכניםישהפשע.

רוח"."אנשי-היצירהאתהמלוויםאובעצמם,היוצריםובאמנות,

לפי
•עה

כלישנןביותר.הקולעהכינוישזההאחוזיםבמאתבטוחאיני

היוצרהאישכיסבוראני ...חמסיןרוחקרירה,רוחרוחות.מיני

מנסההואביצירותיוכיהמוסר.מדרךלסטיותיותררגישבהכרח
שלם.עולםשונה,עולם ,אחרעולםלבנות

שאחריווהגליוןהזההגלידן
מוקדשהזהשהגליוןלומרניתן ,ככללהזה.לגליוןבאשר

כחודשלפנילעולמהשהלכהרביקוביץלדליהחלקולמשוררות.
רחללעולמה,מזמןשהלכהאחרת,למשוררתחלקוימים,

מאיהובועטת,חיהבהחלטמשוררתעםלראיון ,וחלקו ,בלובשטיין
 .בז'רנו

* 
במינווהמיוחדהגדולהמשוררנפטרשנהמשלושיםלמעלהלפגי

הפוליטי.וגםהתרבותיהממסדידיעלהוחרםבימיופן.אלכסנדר-
אתניגןלאהואהעברית.הספרותשלהרע""הילדהיהפן

נגד!היההואהוא,נהפוךהממסד.מטעםהמוזמנתהפרטיטורה
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לומרניתן-שירעמודימאותמששלמעלההכולליםכרכים,שני
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מביןניכרשחלקהנחהמתוךזאתעושיםאנחנופן.אלכסנדר
עמה.להפגישווחשוב .פןשליצירתועםנפגשוטרםקוראינו
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וותןןוו uהמי'כי~תו
מיבתכם,רפהחישירםומבו:אותרו

הוצאתבן-שאול,משח :מצרפתית
עמ' 245 , 2005לשירהקשב

שניםארבעבמשךכתבומבואותרו

-יצירותיואת ) 19עד 15<מגיל
בגילמותועםומכתבים.פרוזהשירה,

שראהאחדספררקאחריוהותיר 37

בן-שאולמשהבגיהנום.עונהאור
ומבולתרגוםשנה-30כהקדיש
התרגומיםספרוחייו.שירתוולחקר
דברואחריתהערותגםכוללהמקיף
בתוךארגופי ,"הלכתיהמתרגם.מאת

לאידיאלי;;חיתהואדרתיכיסים,/

לרקעמתחתמוזה,לך'הנאמןאני
בחלומותאהבותילה,להוהרשמעל;

 .) 40עמ'שלי',('הבוהמההסוערים"

בכלאבשבתושאמס.אלבאבמחבר
 .חייוסיפוראתלכתוביאלועלהוטל
 ,בסיפורח'וריאליאסעוסקכאן"גם

מהוובזיכרון."במורשתבהיסטוריה,

מהיהזיכרון?מישלסיפור?
 ,הזוכרהמספר'מי ?היסטוריה

הספר>.<דשההיסטוריון?"

שלםיפררהצווטאייבח:מרינה
בסקין.סיוןמרוסית:םרניצ'קה.

עמ' 250 , 2005ביתאחוזתהוצאת

נפשותחמששלוחייהןפגישתןסיפור
נאהבות.ולהיותלאהובהכמהות
אתהאוהבתמרינה,המספרת

ושלושהתיאטרון'שחקניתסוניצ'קה,
סוניצ'קהשלעמיתיהגברים,

בסקין'סיוןלמשחק.מהסטודיו
והערות.הקדמההוסיפההמתרגמת,

הוצאתנעזב.צדיקערר:מאיה

עמ' 130 , 2005ביתאחוזת

העצמאותיוםערב-בחרוזיםקומדיה

-הארץ""מלחגנוסר'משפחתאצל
מתוך"צערבהשראתנכתבהדשא.על

עומרגרבוידוב.שלחוכמה"
ומתארחמהודו'חוזרהאידיאליסט

ידידיםסר'גנומשפחתשלבביתם
הצעירההבתהמנוח.אביושלותיקים
מפיצה ,עזיבתועללוהנוטרתכנרת,

ברקע,עודערבי.שהואהאורחיםבין

הייטקכוכבגורהחשקן'הדתיידידיהקשבהוצאתישהר,קרראחבר:חנן

למיניהם,וצבאפלמ"חבורגיעולה,עמ' 344 , 2005לשירה
ועו.דאופורטוניסטעתונאיומחקריםמסותרשימות,מבחר
במהלךשנכתבוהעברית,בשירה
הוצאתאהבה.-אי :קרןרחלקרןעלכולליםמאמריםשנה.שלושים

יהושעוקרןהמאוחרהקיבוץ

עמ' 78 , 2005לאמנויותרבינוביץ'
טעמםלכאב;סוףבישישלך"דע

טעמי;יהיהזההמלאכיםשלהמתוק
זהמתוק;טעםשלאשהלךדע

סוכריה-ליקרא;כרבאושריטעמי;

בימשוגעותפינותאושר;של
לי"חכהשחפים;שלוצריחותמלימערבית:יאלר,חורי:אליאס
מתחבריםהאוקיינוסיםבו('המקוםעמ' 317 , 2005אנרלוסהוצאתברוך.
משוגעת',עלומהקרקעיתתתלנקודההלבנוניהסופרשלהאחרוןספרו

 .) 13עמ'

נשים,שירתכמו-העבריתהשירה

ומסות ,ועודלבנוןמלחמתשירת
יעקבעל-במשורריםהעוסקות
נתןבת-מרים,יוכבדפיכמן,

יצחקויזלטיר'מאירזך'נתןמן'אלתר
נוספים.ורביםבז'רנומאיהלאור'

4 
 304גליון

גורניישראל'.'כללהיהודית,האומה

המאהסוףיבןשחלוהשינוייםאתבוחן
העשריםהמאהלשלהיעשרההתשע

שלהלאומיתהיהודיתגיהבאידיאולו
התנועות.שתי

עלחחרנוהזמהרתכתשמיר:זיוה
מב"ע,אלרתמן.תנן rVלרליהיםישיר

עמ' 272 , 2005המאוחרהקיבוץ

המעשיותאחרהמתחקהמחקר

מן'אלתרשלהגדולותהמחרוזות
היהב"זההחללילדים,המוקדשות
התכהספרלמחזוריועדבחנוכה"
סופית",בפ"א("מעשההמזמרת

ועוד>.קטן",בחיריק"מעשה

כמעט,האהבה,ארהתרוזובסקי:מירי

עמ' 379 , 2005ביתןזמורההוצאת

 ,בלינשים,שלוששלחברותןסיפור
ועדהשבעיםמשנותונעמה,שלומקיצ

ורגישה.מאופקתבשפהנפרש ,ימינו

הוצאת doc .זירמינגזהבי:לאח
עמ' 222 , 2005כרמל
אתהמחברתעדתמתבוקרמדי

היאלילהשמדילאחרחלומותיה,

פחדירוויואפל'הזויבעולםצוללת
ומשאלות.אשםרגשותמוות,

צורשיערכו:אהבה.רצרףתרכז

יריעותהוצאתחרותי'ומיכל
עמ' 383 , 2005חמרספריאחרונות

שנכתבואהבה,סיפורישלאנתולוגיה
נושאיםקולות"מפגשבמיוחד:
שונים".ספרותייםדורותשלוסגנונות מפלתגב.גפשר,ווחלררפתגורני:יוסף

כארץ-הפועליםרתנרעתתבזבז
הוצאת , 2005 1897-1985ישראל
חיפהאוניברסיטתביאליקמוסר
עמ' 333 , 2005

שתימעמתגורנייוסףשלמחקרו
לבר,לאבעצםואנייפה:צאלחבעםיריבותפוליטיותמפלגות
 211 , 2005פועליםספרייתהוצאתהפועליםותנועת'הכרנו'היהודי'

עמ'מרכזיבענייןהארצישראלית,
עםמתמודדתבירושלים,רווקהצעירהכללאלהיחסהלאומית:בתפיסתן

יורםרותם,יהודיתהכותבים:בין

יוסילריס,ענתעופר'עופרהקניוק,
דודאלוני'כיסיםסמיט,שהם ,וקסמן
ואחרים.אוליך

בעבודתההדבידות.ועםכלכלייםקשיים

פוגשתהיאלנכיםבמעוןתרבותכרכזת
סוציאלית,לעבודהסטודנט ,באמיר
גלגלים.לכיסאומרותק

לספרותשופראהוצאתמאולתפ.שז:
עמ' 222 , 2005יפה

מתנכליםחייזרים-סיפוריםקובץ
נשכניםכרסיםשופינג,במהלךלנשים

ב"פנטזיהועוד'נצלניםבגרביםנוקמים
 ,שזשלעטהפריומבעיתה",מקסימה

 .השלישיספרהשזה

מאיטלקית:כאזלרינר'אקו:אומברטו
כנרתהוצאתפרובאנו,שוסטרמןמרים

עמ' 492 , 2005

רומןגםשהיאפיקרסקית,הרפתקה

קטןאיטלקיאיכרבאדולינו'היסטורי.
המאומץלבנוהופךפורה,דמיוןבעל
הואברברוסה.פריזריךהקיסרשל

הופכותואלהדמיוניות,מעשיותממציא
לבחוןאקומנסהברומןלהיסטוריה.

תרמיתבמעשהדבריםשלמוצאם"האם
משמעותםואתהשפעתםאתשולל

ההיסטורית",

כאגרז.תהנישפראנץ:פרןמארי-לואיז
הוצאתצוקרמן.אמירמאנגלית:

עמ' 175 , 2005המאוחרהקיבוץ

שלבעבריתאורהרואההראשוןספרה

שלתלמידתוהיונגיאנית,הפסיכולוגית
הארכיטיפית,הפנימית,הנשיותעלידנג.
ממקורותאגדותוהנשית.הגבריתבנפש

ושילובןניתוחן ,גלגוליהןשונים,
פרןשלטיפולמעבודותבדוגמאות
בחייהןהתפתחותמסעותפראנץ:

נשים.שלובנפשן

גרימגרמנית:גשם. :רובהקארן

עמ' 224 , 2005חרגולהוצאתגולרברג,
ביצותבאזורלגורעובריםצעירזוג

הטבעבחיקבדידותעלהחלוםנידח.
הביתלהם,מתנכלהטבעלסיוט.הופך
קרואיםבלתיואורחים ,בבוץשוקע

שלבקרם.מגיעים
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מסוכןלאאושר

גווניםהוצאתמסוכן'אושרפורינו:רחל
עמ' 64 , 2005

The fate of poetry is to fall in love " 
" with the world, in spite of history כתב

וולקוט.דוקהאמריקאיהמשודד ,נובלפרסחתן
 ,למדימרתקתהיאהיהודיהעםשלההיסטוריה
נוטלותהחדשה,העבריתהספרותשלובהיסטוריה

באמת,לאהובאותנומלמדותהןמרכזי.מקוםנשים
שלפשוטותהלאהבעיותוחדףהמלחמותחדף

 .ישראלמדינת
 •צרכניתהיאהאוריינטציההעכשווית,בתרבות

פיוט.הואנדרשפחותהכיוהתחוםפרסומית,

אמיתית,ולשידהלקריאהנזקקשאדםלמרות
לגוףטובהתרפיההםפיוטייםשטקסטיםולמרות
משדדמסרכןאושרפורינורחלשלהספדולנפש.

המוטיביםהמטאפודות,מיוחדת:אהבהלנו
חווייתאתלחוותהקוראאתמזמיניםוהדמויות
מפניה.מזהירהספדששםאף ,האושר

אם , 1949קדמהקיבוץילידת 1פורינורחל
גבעלנאמד ,ויתקיןבכפרמתגודדתלשלושה,
ישחשיבות.ישאלהשלפרטיםליונדמההעטיפה,

שוקעיםאנוהכותבתועםכפרירוגעבספר

אתדואהשאשהאמדמישהועמוקות.במחשבות

דבריםישכי 1נכוןשזהחושבואניאחרת.הדברים

הלילה"כלכך:לומדיכולהאשה-משודדתשדק
נוראיכאבכאןישהנפט",באגםחייליםגופותצפו

להשליםמוכנהשלאואםאשהשלהגדולהואהבה
הניצחון.תמורתמחירשוםעם

עםלאיזהחשובולאקשורותוההיסטוריההאהבה
דוקדיברזהעלשגםלינדמההכותבת.משתייכת

ולקרט.ו
מתחתי;המטהרים"המיםכותבת:פורינורחל

מרפא",בהםישלדבה;אשהשלשמיםוכוכבי
הליריקהעולמות.ופותחותנפגשותבשירהמילים

היאבאסוציאציות,מלאהינורפושלהמודרנית
שזורחבלאלי;מוריד"ענןומפתיעה:פתאומית
השירמתפתחזאתמהאנשהצבעים.""מטפחות

אתממקדתהיאהאשה.שלהליריתדמותהונבנית
מגבולותהיוצאותמבדיקותבמטאפודותהמסדים
פרדוקס:ויוצרות 1השירשלהקטנההפרומה
פורינודיכאון."",עורותלבושהערומה.;"שכבתי

הזיכרונותאתלקרואהקוראאתמזמינהכמו
כמוכותרת.ללאהםשבספרהשיריםדובשבלבה.

התימנים;בארץשהייתילךלספר"רציתיהזה:שיד
הפואטיקהיערות.""שמציתיםאנשיםשורפיםשם

לעומקאתרגמציבהתפניתוכלתפניותמלאהשלה
הקורא.שלהדאייה

אגדה",זו"איןשיריםספדלהוציאשבימינונדאה
קוניםשלאהאמת,אבללמו"ל.לשלםדקצדיך
שאיןמדינהאולםבה.מתענייניםולאשידהספדי
לטעוןתתקשהפיוטית,לספרותמכובדמקוםבה

הדיבננות.רפובליקתולאמודרניתמדינהשהיא
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שידהשכתבואנשיםבזכותגםקמהישראלמדינת
חמש"פואמהמיליונרים.מזהנעשוולא .עברית

יאכלו'./לאירצולאיאכלו'ירצו :שורותמאות
אםיודעתאינימתרסק./שלאאפרסקלקינוח
ציפוריםללמדיפואיים;למקומותברחתיאכלו;

כותבת ,) 33<עמ'בית."בקלקלתשיעודיציבות/
לקוראממליץואני 1מיוחדספדזהופורינ.ורחל

שידיה.אתלהכיר

השידה •מלכלךהשלטון"אםאמד:ל~דיג'וןהנשיא
חבלמטהרת.פורינורחלשלשידתהמטהרת".
העולם.מןעבדבציבורשיריםלקרואשהמנהג
לשמועכדימתאספיםלאכמעטכבדאנשים

הפיזיתהאלימותאחד:דברבדודמשודדים.
ישראליתהחברהשלהרבדיםבכלוהמילולית

ולאיודעיםשלאהיאלכךהסיבותאחתגוברת.
ישראלבמדינתהמשודדמקוםהשירים.אתלומדים

 1כשלנובחברהמשודדלהיותמכודב.כךכללאהוא

בדדךהואמטבעומשודדאבלמסוכן.אושרזה
כאלה.ישועדייןאידיאליסט,כלל
אותולבקשיצאתיבנוקדערב./עםחזרלא"בני

שידהלפעמיםאם-משודדת.שלקולזהגםבשדה".
כךכלעם 1שלנובמדינהדע.גודללשנותיכולה
חשוב.תפקידלהישניגודים,הרבה
שיריםספדהואמסרכן"אושרכתוב:הספדגבעל

שלגריםמנוקטביםביןפתוחאיזוןהמקייםטעון
משתנים,אקלימיםביןהנעספדהאנושי.הקיום

מרתקת,דוברתובמרכזווחיצוניים,פנימיים

זה.עלחותםאנימאוד".ישראליתוגםמורכבת
ויופירומנטיקהגםהזהבספרישדבר:ועוד

שאתוחבלישראלימאוד 1אכן 1הספדישראליים.
לשפותבדיוקלתרגםאפשריבלתיכמעטהשירים
בעולםדחוקיםבמקומותשקוראיםחבלאחדות.

 • .'פרחלשלשידיהלקרואיכוליםלא

יעקביצחקבןאלברט

 lrחצי
 ~וסיימוןפול
 :.rנפשייחזקאלמאנגלית:

סומקרוני

לשובפוילאעל

ןשףב.~ה ry :~~ךיל~ל
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כמשה.אשרה~עירהאהבתנףהנה
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סועדיםמיםעלגשרמניחהואאחדיםברגעיםלחודש.מחודשמדלגסיימוןפול
השירכמשה","אשדאהבהמאותהחוץזורם,הכולנייד.סירותמשיטהואובמים
נכתב.לאעדייןעליה



לוותרמבליגברלהיות
האנימהעל

ידיעותהוצאתעדן'כגןהדרם :רותםיהודית

עמ' 186 , 2005אחרונות

שנים,ושבעשנהועשריםשנהמאהשרהחיי"ויהיו

אתפותחזהפסוקשרה".ותמותשרה,חיישני

יצחק.עקדתפרקאחרהעוקבשרה""חייפרשת

המזוויע,לניסיוןשרהמותאתחכמיםהסמיכו
הפךהאלוהיהניסיוןיקירו.בנואתהאלשהעמיד
המדרש,שנוהגכפיהאשה,שלמותהלסיבת

הכתוביםביןפסיכולוגייםפעריםהמשלים
אתחיקואשתעםחלקלאאברהםשבמקרא.
לפיכך-משוםיצחק,אתלשחוטשדיהתוכנית

מיזוגנינימוק(איזהקלה"דעתןש"נשים-רותם
העקדהפרקשבכלומאחרהאלה).בנסיבותאכזרי

שמדורבאףאחת,פעםולושרההוזכרהלאשבתנ"ך
תיקנהישמעאל),(אבייחידובבנוולאיחידהבבנה

אתהמדרש,כדרךרותם,יהודיתהפעםגם

המדרש,שלמדרכווזוהיהתורה.להשהעווילה
שללצדואוטומטיתייצבמתהואשאין

נועזאלאהנערץ'המקראיהגיבורהפרוטגוניסט,
שיוצאלמשל: 1כמו 1השלילייריבואתלהאיר
שוםעלהאל'בחירשאינוהמלךשאולשללהגנתו
משיחנוהמלךדודכנגד 1האגגיהמלךאתרצחשלא

הסופרתגםהולכתהמדרששלובתלמוהמיועד.
רותם.יהודית

ששידלהדרביםשם(עלאת""אחותיהסיפורכלאת
אחותי"אמריאיבמלךבחצראשתואתהקדושהאיש
התצפיתמעמדתרותםמתארתלך)יבולעפןאת",
מתירהפואטיקההליצנציההנעוולת.האשהשל
אלאשרהחיתהעקרהלאיסוד:עובדתלשנותלה

בעלה,שכןהמבשרים.המלאכיםבואעדבתולה
חייואתהקדיש 1הגדולוהמיסיונרהמונותיאיזםאבי

חובת"עונתה",אתוזנחהארצות,גוייאתלגייר

העקרותאסוןאתעליהשהביאמה 1בעלותו
העובדותביןרותםשלהפעריםמילוילפיהמדומה.

לתפארת,רעבעלהקדושאבינוהיההמקראיות,
עםאבלובזה.בבאלרגליו""הדוםלוחיתהואשתו

דברירותםלהמייחסתמחרישה,אשההיותה
תקדיםלהםשאיןדבריםבפיהשמההיאכפירה.

-אבריהבןאלישעכגוןיהודיגברולא-שרה 1נשי
 1רעבתן"אלוהרחוםהחנוןהאלאתהמכנהזוהיא

המינות.ראשיתשהיאהתרסה ,) 53(עמ'הפכפך"

אתמבטאאיננוהזהוהמרגשהיפההסיפוראבל

אתמשרת-לאלהשבח-ואיננוהמיניםמאבק
הדיכויהשטחי.האופנתיהפמיניזםואתהמגדרמדעי

 1אלוהיוגםהבעלמצדאנושיגםכפול'הואכאן

אלוהים.נגדפמיניסטוהיהלךשבעתיים.שחמורמה
חושפתשהיאתוךמודרניתעבריתכותבתרותם

צרהדשנהשפתהלמקראשלה.גיההארכיאולואת
בחרבהלשפה,בבורותנושעוללנומהעלהלב
הדלותהבערות,מחמת .הראשוןאדםעםלדרבהאל

וכךהעברית,שלאיבריהיפיאתכרתנווהעצלות

העם-לפניראשןלנוףוהידענותהבקיאותנאלצות
הנורמטיבית.הלשוןהיאהבערותכאילוארצות,

אתונותבחלבנפשיסכהרותםיהודיתלמקרא
באנינותההאנורקטית.העכשוויתלכתיבהבהשוואה

"שרביט",הזכרותאיבראתמכנההיארבהכי

גופנואתתסוךהספ"אבתיאורי"מטה"."נחש",

כמעטואניוהכרכום".הנדרוהלבונה,המורב"שמן
אצלנוהטמונותהעבריתפניניאתשכחתי

במרתפים.

פוסעתואינהבתקשיטים,מתהדרתאינהרותם

אתלגאולהראשוןשהיה 1מאפוא"אבעקבות
הלשוןאתלהתאיםיודעתהיאהמקראית.העברית
הלשוןרובדיאתלהמכתיביםהחומריםלנושא.

עוטההיאאיןישיבה-בוחרשאיננהמאחרההולמים.
למשל. 1סבתוחייםכלשון-וגמראתלמודלשון
"מיםהסיפורשלמזושונהאת"ב"אחותישפתה
ישירותהחומריםשאוביםרבאשוןשכןיוכלו",רבים

כנגדלהתקומםעשויהבערהקוראורקהמקרא.מן
הארץעם"שנאתבבחינתשלה,הלשוניותהבחירות
חכם".לתלמיד
והאםמאוהבת,שהיאלהביןלאשהנחוץזמן"כמה
כדיאשהזקוקהזמןלכמהלגבר?נחוץזמןאותו

זופתיחההגבר?"זקוקזמןולכמהתשוקה,לזהות
פתיחהלשמשעשויהבלב"נתון"לבהסיפורשל
המנועותהאהבותשהוחמץ.חילוניאהבהסיפורלכל

אבלחרדית,בחברהאמנםמתרחשותוהמעוכבות
לשנישיועדההרכבתהעולמות.בכלדומותהן

לוחאתהשוולאשהשנייםעלאיחרה,האוהבים
בתההדדיתוהאהבה 1איחרזההקדימה,זוהזמנים,

חילונית.בחברהגםולקדוחלהבהביכולההנצח
בלב"נתון"לבהחרדיבעולםהמתרחשתשזואלא

-בסגולהניחנההמתירנית,בחברהלאהבהבניגוד
שככליודעוהמנוסההנבוןוהקוראעריות.בהשאין

ונצחיותההאהבה,גדולהכןגבוהותשהמשוכות
אםגופנית.ממומשתבלתיבהיותהמותנית
עוצמותמתגרשים.קומית:באתנחתאלהשתמש

האהבותלעומתעשתעשויותרותםשלאהבותיה
באיסוריםאדוקותהיותןמחמתהשיינקיניות,

בנותלהיותמהןמונעותאלהגדרותוהריובחטא,
חלוף.

בדמויותיהמתגוששיםסותריםמיתייםכוחותשני

הקלאסיתהאשההאחדהקוטבמןרותם.שלהנשיות
והאימהותהמסורתייםהגוףפיתוייעל

מתהולאבנים,לי("הבההייצריתהאינסטינקטייבת

הכמעט 1הקוטבי 1האחרהכוחוכנגדואנוכי"),

שלעולמהמתוךהמושגאתלשאולאםאנדרוגיני.
שללפרגודמעברהצופותדמויותלפנינוהסופרת:

הטלית,עוטההזכריהעולםאלהנשיםעזרתיציע
אצלהמתעצבתכךבתורה.וקוראדורש 1מתפלל
הנשיותיאנוס.האלשלהפניםכפולתהאשה

להיותשואפת"הטבעית",הנורשת,האותנטית,
גםהחייבוהדעת,התורהעולםשעולמו 1גבר

להיותהנשים).פטורות(מהןרגמן""שהזמןבמצוות

האנימה.עללוותרמבליגבר
המלמד"כלבמשנההנאמראתלהפריךמנתעל
(פריצות)"תפלותלימדהכאילותורה,בתואת

"אגדתהיפההאילוסטרטיביהסיפוראתמביאההיא
מאוששוגםמפריךגםשלמעשהומאיר",ברוריה

דיאלקטי.באופןהכתובאת
 1(כןלהקוסמתשהכיהעברייההאשההיאברוריה

דו-התגוששותאותהמגיעהובדמותהלי),גם
מתארתרותםבעודהמלא.מיצויהלידיקוטבית

על 1רעייתווברוריהמאירו'הגאונים,שניאת
-כשלעצמההמרתקתההיסטוריתהתקופהרקע

היא-מלכותהרוגיועשרתהרומיתהאימפריה
והןבמדרשוהןמאשתוכנחותמאירו'אתמציגה

אחרלבונטהמתיבתא,ראששהיהואףבאישיותו.
לגיטימישלגמרימהשברומא,הזרותהנשים

חכמיםתלמידי 1עליונעלהברוריהביהדות.
אומרשעליההיחידההאשהוהיאלפתחה,משכימים
בניסיוןלהעמידהוכדיכברוריה","הלכההתלמוד
מנתעלבעלה,בעצתאברכיםכנגדהקושרים
קלה",דעתן"נשיםלעילהאמוראתלהוכיח
התגוששותאותהלהפליאמגלמתשלההטרגדיה

גבר"של"מוחהסופרת:אתשמעסיקהכוחות
כאמור:היאשבסיפורהדיאלקטיקהנשית.ויצריות
חז"לצדקולאלתפלות.שהגיעהויצאתורהלמדה

צדקו?שמאאו

"הדוםקרויההסיפוריםקובץאתהפותחתהנובלה
לרעיההתלמודיתההבטחהעלומבוססתעדן"בגן

בעלהלמרגלותהעדןבגןלשבתשתזכההצדקת,
להסתפקובכךרגליו'לנוחותכשרפרףהלמדן

גחהדרזוהי .אותוהמאירהגדולהאורבפירורי
להגיעמסוגלתהחרדיתשהאשהביותרהגבוהה
נפשה.משאתוזוהיאליה,

הצדיקשהבעלבטוב,שחיברקבבנימפוארזוג
"מצאהכתובפיעלכערכוברעיהזכה-"מצא"
(הםוצדיקותוהרבנישעיסוקואלאטוב".מצאאשה
רגליולהרחיקממנומנעולאגדולים)צדיקיםתמיד

מרוסיהיהלומיםהברחתובשלהקרימינלימהעולם
הואובעודמוסקוואי.בכלאשניםלכמהנכלאהוא

הרעיהאביגיליוצאת 1וילדיואשתועלקלוןמעטה
חווההיאזושבדרכהאלאהצלתו.לשםלמוסקווה
הגדולההחירותחווייתאתהאפרוריתבמוסקווה

פריעודהיאזויפהפייהעכשוויתנובלהחייה.של
 •רותם.יהודיתשלכתיבתהמיבולמגדים

אורייןיהודית
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-אדםכבש,ינשוף,
ציורבתוךשירה

קדישמן:מנשהשירים,אליאס:אבי
כג'יפשמןואישאלוהיםרישומים,

 48 , 2005המאוחדהקיבוץהוצאתצהוב,

עמ'

יצירתםהואצהובכג'יפשמןואישאלוהים
ספרולושזהאליאס,אביהמשוררשלהמשותפת
פרסחתן 1קדישמןמנשההציירושל 1השלישי
המיוחדהספרלהוצאת 1יחדשניהםשחברו 1ישראל

הזה.

שיהדק'מה'הוא •התקרה"וררומאעלתלוי"חבל
שורותשלושמתוךשתיים.אלורעב"ילדשלבטן

מנשההלחם'.'גגהקצרבשירהספראתהפותחות
עובדשלקוויםהעמודריל~ותעלמעלהקדישמן
האדמה,עלודורךלראשומעלמעדרהמניףאדמה,

אחריפה.פעוריפניםהרבהמנוחתםמצאובה

פרקמתחילשבעקבותיהםריקיםעמודיםהפתיחה,
בהישרדות'ראשוןויכללינשופיםשירישלשלם
הינשוף:שלמשנתואתמנסחוהפרק,אתפותח
 1מהרהרכעורב,תיגרקורא ,ערסלמתמנוחה,חסר

"וחוכךהדבריםלרוחניסוחיםמשנןעסיס,לוגם
 .) 8<עמילו"לאמלחמותבצלכנפיים

שירי 1כאמורפרקים.לשלושהמחולקהספר
החכם,הצופההינשוף,הראשון.בחלקינשופים,

מאחוריבהביטויאמרהשמש"תחתחדש"אין

לחםלפרוסותשתיקתו"מנסחהכפולות.עדשותיו
חגעלהבנויהינשוף''אגדת 1למשלראההגיון".
וארבעאביב;חגעץמעלעג"ינשוףפסח,וסדר

חכםמי /ציפוריים.טלףבכנפי;מנהחייםקושיות
בשפתיים,/מצמץתםמיפקוחות,/בעינייםתהה

לשאול;ידעשלאזהאתמדעתו;השכיחרשעמי
מועדיי.לחולהותיר
אנושיכהחכם-נלעגאותואדם,ינשוףאותו

שמןואיש"אלוהיםהנקרא 1השניבפרקמתחלף
איהמעורר 1קדחתניכאילולמשהוצהוב"בג'יפ
המוזרהשיריוהציורובקוראו.בספרבאוחזשקט

סיגריותומעשן;צהובבג'יפשנוסעהשמן"האיש

פועלים""מסעדות ;) 24(עמיאלוהים"הואאסקוט,
השמן",במרק /צ'יפסוספינותרגיז"ו"אצבעות

התברגות,תחילתטריגונומטריה,משיעורזיכרונות
 •אביברמתשללקאובויוגעגועיםתפירהמכונת

בוויש 1פרולטריגםלולקרואשאפשרפרקאכן
 .מהנוסטלגימשהו
"למנשקההמוקדש"פורטרט", 1השלישיהפרק

אמנויותיבןהיחסאתמסיברלחיים",מורה 1קדישמן
לפעמיםהוא"צייראליאס:פיעל 1והציורהשירה

כבש".בפורטרטאגודלהמאדיםשמש;עגבניית
ישירה,היאמעודנת,אינהאליאסשלשפתו

ברורים.זאתועםמיוחדים,פרטיים,הםוהדימויים

וקשהשונהמשהויוצריםלאיורהטקסטיבןהיחסים
לאיור.ומעברלשירמעבראמירהבעללסיווג,
אמירההעטיפה.בגבנכתבציורייבתוך"שירה
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המנסים ,המחברשלודמיונוזיכרונובהםשונות,

הרגשיתהכאוטיתבאנדרלמוסיהסדרמחדשליצור
"האירועיםכותב:המספר ,"ה~ p: ~ה"טראומתשל
ההיסטוריותהנסיבותרקהאירועים,אותםתמידהם

אדוותם.המסופריםהסיפוריםושוניםשונות,שלהם

צדרקמספרמהםאחדוכלנאספיםהאנשיםאותם
מעלההעלילהמבנה ,) 33(עמילדיימהידועאחד

השולחןעלפוזרואשרדומינוקוביותהדעתעל
המחודשהופעתןסדרשונות.בצורותמחדשוצורפו

ומשמעותשונהנרטיבשיצרשונה,סיפור-רצףיצר

שונה.

אתתיארלאקאןהצרפתיהפסיכואנליטיקן
מתוךהתינוקאלשניבטהכבבואה"האני"היווצרות

שאליההמראה,דמותמתוךמאוחרויותראמודמות
הוא.שזה •לובישראמושלשקולהבעתהביט,

הניסיוןביןפערנוצר"האני",גילוישלרגעמאותו
המרא;תמתוךמשמעותליצורהסובייקטשל

ולאהסובייקטאתתפסהמבנהלו:החיצוניות
מבטאתהטלילדיהנובלההמבנה.אתהסובייקט
חוסרואתהכאבאתלהכיל 1להביןעזהתשוקה

כוחותלמחברהיושאםהרגשהישנההמשמעות.
אתלכתובממשיךהיההואנוספים,נפשיים

ולמפותלהמשיךמנתעלהפסק,ללא"הסיפור"
הטראומה.שלהטריטוריותמכלולאת

אלוהים
j שמןואיש

צהובבג'יפ
ם•ףשום

ירקשןובמנהס

,,,-;~ g ~ .>/""-• ..... ג•יו·~~~~~:$':;_-_ ... ,;~~~~; 
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תמציתיישירבאופןהמוגשתחברתית,וגםאישית

עלתלוי"חבלאותואלחוזראניעוצמה.ורב
.תמונהועבייילדשלבטןמהדקהתקרה;מאוורר

'גגבשירהתאבדות,שלאסוציאציההמעוררת
 .לספרמוטואומבואמעיןהמשמשהלחם'
סלנג,המעורבתוהדיבורית,הפשוטההלשון

רקעהמשמשיםלבןבשחורוהכתמיםהציורים
אוינשוף •רקעלהםמשמששהואאולטקסט
הספראתהעושיםהם .אדםאלאשאינוכבש,

 • .במינולמיוחד
שתלשמואל

לבהכמווכההסמיךדם
ספריםכותב

מערבית: ,הטלילדיאלאסעד:מוחמד
 ,גזיאליוסףועריכה:הקדמה ,מירוןיורם

עמ' 120 , 2005פרדסהוצאת

הכרמלהרשלבקצהומישוריתכמעטפסגה"על
כך ;) 13(עמיזי~את".אל~םהפלסטיניהכפרשוכן
הגולההפלסטיניוהמשורר"הסופרשלספרונפתח
בפרוזהסיפורזהו :הטלילדיאלאסעדמוחמד
הפליט 1קטןילדשלזיכרונותיואתהמביאלירית,
סיפוריםמשלביםהזיכרונותאלאסעד:מוחמד
ועקורים 1אלחרדאןדלה 1אמומפיבעיקרששמע,
ליקטאותםאלזינאת,~ם 1הולדתומכפרנוספים
הולדתוכפרשלה!ויאוריםלנובלה.בורגכאדם

מאזבמקוםביקרשלאאףמוחשיים,הםוסביבתו
העקירה.

האישית·ההיסטוריהאתבתוכוכוללהספר
הזהוהמתח 1המחברשלגרפיתביו.אוטולאומית

פניעלנמסךאישיזיכרוןלביןלאומיזיכרוןשבין
מוצהרת,אינההאוטוביוגרפיההספר.פרקירוב

משתמעתהיאאבלכנובלה,מוגדרהספרשכן
בסיפור.הנפרשותהבדיוניותמהדמויות

מבטמנקודותבנובלההחוזריםאירועיםישנם

במחציתשהתרחשוינותיהמענהתופעותאחת

גוףשלהולדתוהנההעשריםהמאהשלהשנייה
הומיוהפוסט·קולוניאלי.האנטי-קולוניאליהידע

ניסחהפוסטקולוניאלים,ההוגיםמחשוביבאבא,קי
ממפגשהנוצרשלישי","מרחבמכנהשהואמהאת

שלזובנובלההכובש.בשפתהנכבששפתשל
המציאותשפתכי 1אכןמוצא,אניאלאסעד

מימיקהבהתרסהמבצעתהפלסטיניתהמסורתית
הכרמלאתמחדשבנסחההמערב,לשוןעלמרתקת

דמויותמתוךההיסטוריהאתובהעמידהזהותוואת

מלחמתבעתהפלסטיניתהתרבותאתשייצגושונות

וחוקריםסופריםעםהתכתבותואףעל 1המחבר ; 48
שלאבוחריהושע,וא"במוריםבניכמוציונים

עלהפלסטיניהעולםשלההשפעותעללהתעכב
בנובלהזאת,לעומת·אשכנזית.הציוניתהמציאות
מחיקתאתהמבטאיםפלסטינייםסמליםנזכרים
ידיעלשנוכסו •הצברשיחלמשלכמו •הזיכרון



הציונות.

בספרותמחסורישנובכללכיאגב,~ציין
הגזענותשורשיאתלפרקהמנסהפלסטינית,

הישראליתהחברהשלהעומקמבניאתהיוצרים
להתעכבשניסהפלסטיניסופרלעומקם:ולרדת

ב·שכתב ,כנפאניוסאןהיההזוהמורכבותעל
 ] Aid-לחיפההשיבההידועההנובלהאת 1970

] ila Hayfa הסיפוריםקובץמתוךRetuming 
, to Haifa & Other Stories ששימשה(נובלה

יונים ,מיכאלסמישלהאחרוןלספרוהשראה
 ),בטרפלגר
החוצהלהקריןאלאסעדמנסההטלילדיבנובלה
השליליותהמחשבותאת "ה~ p: ~ה"סיפורמתוך

פלסטיני"אני"ליצורכלומר ,תוכנואתולהפוך
קיבוציםשלשמותמצייןשהואלמרותאךחיויב:

לגעת,להיכנס;מעזאינוהואיהודיים,ויישובים
וזובפרטהציונית-אשכנזיתהקטגוריהאתלמפות

 ,,כאמורכנפאניוסאןלעומתזאתבכלל:היהודית
המציאותתוךאלהפלסטיניתהזהותאתשלקח

הכיבושעםהתמודדותשלכאקסהישראלית,
הישראלי.

בצורהנדונולאשעדייןסוגיותעולותהנובלהמתוך
המקומית.ובספרותבהיסטוריוגרפיהמספקת

יושבוהפליטיםמןשחלקמזכירהמחרב ,למשל
שנקלעוהגוליםהעיראקים,היהודיםשלבבתיהם
פליטותשלטרגימצבאותושנייה":ל"גלות
בתיהםבתוךהמזוהיםהיהודיםהושבובוכפולה,

מצאוובוישראל,ממדינתשגורשוהפלסטיניםשל
היהודיםבבתימיושיבםהפלסטיניםהפליטיםעצמם

נוסףלעיבודזקוקערב,ממדינותהחוצהשהירגו
האמנותיים.הידעגופיבמסגרת

להיכנספלסטיניםכותביםשלניסיוןלבחוןמעניין
יש •לומרמנתעלההגמוניותההיסטוריותלתוך
עלמערעריםאנחנואךשונה,נרטיבלנו

הזהות.שלהקשיחיםהגבולותועלהגטואיזציה·
שלההבטחההיאבסיפורהמעניינותה.r.ימותאחת
ידיעשולנצח.עתידים"."שהערביםהשיח'יםאחד
עלהגלגליתהפךואזקוכ.ים', 9ה'מףעםאחת

בסיפורכמוהבטחה,אותה ,) 18(עמ'היהודים"

בתקופהילד,שהיהוהמחברהתממשה,לא'מקבית,'
השאלההסמכות.בעליטעואיךלהביןניסההנדונה,

סולםכיכשנדמההיום,אותנולהעסיקממשיכההזו
נוצרותחדשותסמכויותמהעולם,חולףההיררכיות

ישנים.מחליפיםחדשיםוערכיםהעתכל
המלווההטלשלזוהיאבסיפורהעיקריתהמטאפורה

קרובהלילדותיותכביטויהצעירים.החייםאת
צמאים,היו"כשהילדיםהרומנטי:בסגנוןלטבע,
העציםעלימתוךידנובכפותהטלאתאוספיםהיינו

גםהואהטלנוסף,ומצד ,) 95(עמיאותם"ומשקים
בילדותושכברמשוםפלסטינית,קללהוגםברכה

"."ואניממולדתו.פלסטיניהעםגורש"המדינית"
אתעליושהביאזההואהטלהטל."שזהיודע

הילדשלהקמאילטבעהחיבור :> 68(עמיהשיגעון"
כיסהבוודאיזהכגון"טללאסון:הטלדרךהופך
ציפובהןהלילותמאותואתההוא,הלילהאת

בצורתהופיעאשראןהול·כ.ף \t 'שיבואהפלאחים
אותםוסיפוריםסתומים,ושידוריםכ.אניאת'''ק

שנעקרווהפלאחיםבחיפה,מהשוקהשביםמספרים
זומטאפורה .) 69(עמ'שנפלו"כפריהםמבשר
לטבע','ש"מחוברעולםביןמעברבתוכהכוללת
החזרהבשל •מרזיכרוןהואהטבעשבולעולם
ביןחריףמתחנוצר ,בסיפור"הטל"מושגשעובר

אתלשמרמנתעללזכורהמחברשלניסיונו
באקסהטמונההנוסטלגיהקללתלביןההיסטוריה,

הואלעברית,מערבית"הטל"מושגכשתורגםזה.
הוא ,ידיעתוללאוכ,ךלאומיותמשמעויותלבש
הציוני.החלוץלעבודתהנלווה"הטל"מושגאתפירק

• 
שמואלוכמתי
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מאלג'ירספריםשלושה

ג'יראית,האלגזיההטר :ארוןומרן
ידיעותהוצאת ,מנורדורימצרפתית:

נגדסדרת ,חמדספריהגג,עלייתאחרונות,
עמ' 103 , 2005הרוח

הזאבים,חולמיםמהעלחדרה:יסמינה
סדרתפנדורה,,הוצאתשוררדןמצרפתית:

עמ' 246 , 2004האדומההתיבה

שלשפתואתדוברתאינניסבאו:לילה
פנדורה,הוצאת ,שוררדןמצרפתית: ,אבי

עמ' 110 , 2005הלבנההתיבהסדרת

במלחמתהעוסקתוהספרותהישראליהקוראזכה
הקולוניאליסטיהכיבושמעולהאלג'יריתהשחרור
הספרותגםכמוהעשרים,המאהבאמצעהצרפתי

המדינהשלדמיהאתשהקיזההאזרחיםמלחמתעל
זמינהלאורחתהפכה 1זומאהבשלהיהאלג'ירית
זואורחתמגיעהפעםאחרפעםבביתו.ומכובדת

שחיוחברותביןהמפגשמורכבותאתומאירה

הדרמטיהשברקושלעבריומשנילחיותוממשיכות
התיכוןהמזרחשלהמודרניתבהיסטוריהביותר
מןהמעבראתהמסמןזה,שברקוהאחרונה.במאה

הערביתהעצמאותלעידןהמערביהקולוניאליהעידן
המזרח-בתודעהמרכזיבמקוםנמצאוהמוסלמית,

כחמישהמאזשחלפולמרותוזאתהיוםגםתיכונית
עיצובעלהשלכותיה 1השברחווייתעשורים.
והשפעותיהןהשבר""חברותבקרבהחייםמערכות

להזיןממשיכות 1לוומחוץבאזוראחרותחברותעל
המערבתרבויותביןהטראומטיהמפגשאת

מרתקתמגוונת,ספרותול"ייצר"והאיסלאם
ומעשירה.

לתיעודבתרומתהרקלאבולטתזוספרותחשיבות
הפוליטיתההתנהלותלחשיפתההיסטוריה,

ולהבעתולאומייםאישייםרגשותלניקוזוהצבאית,
חשיבותהואחרות.מוסריותפילוסופיות,תובנות

נכחוהמכריע,רובםאוכותביה,כלכיבעובדהגם

ומוביל.פעילחלקבהנטלוואףהתקופהבאירועי
אוהכותביםשלוהמיוחדתהאישיתהמבטנקודת

רמתעצמה),בפנימרעננת<עובדההכותבות

התרגוםעבודתמכךפחותולאהגבוהההכתיבה
"הספרותתרומתאתמעצימיםהמרשימה,והעריכה

מוסףערךזולספרותהעברית.לקוראהאלג'ירית"
ישראליםכיהעודבהלאורוזאתהישראלית,בחברה
עצמה,באלג'יריההתקופהאירועיאתחיורבים

מעורביםוהיואחרתאפריקאיתצפוןבמדינהאו

המרסקהמלחמתיבמפגשורגשיתפוליטית
מןהנובענוסף,חשובערךזולספרותבאלג'יריה.
שלבהקשרהקריאהבמהלךהמתגלעותהשאלות
ובזירההעולםברחביסכסוךמציאויותבחינת
 •שלנו-פוליטיתרגפיתוהגיא

הספרותמןהעולותהתהיותאוהתובנותתהיינה

10 
 304גליון

גנוrחתד

באלג'יריה.המלחמהשלבהקשרובראשונה
מציעהארוןשהציגהפוליטיתהפובליציסטיקה

ונגדבעדהשיקוליםלהבנתושיטתימפוכחניתוח
שהקדיםבשלבבאלג'יריה,הכיבוששלטוןסיום
הכרזתמעתשניםכחמששלבמרחקהביצועאת

ומרן .-1962בדברשלבסופוהאלג'יריתהעצמאות
אתולפנותאלג'יריהאתלעזובלצרפתהציעארון

תוךבה,שהשתקעוהצרפתיםהמתנחליםמיליון
תוספתהמדינה.חשבוןעלכספיפיצויתשלום
הדבראחריתהיאארוןשללמסהבמיוחדמעשירה
המעורההאקדמיה,מןפרופסור 1סיוןעמנואלשכתב
ובמפגשיהצרפתשלהפוליטיתבהיסטוריההיטב
 1דבריו .הערביוהעולםהאיסלאםעםזומדינהשל

האקדמית-המסהאתמאיריםבבהירות,הכתובים

גלאהיוrr'תגרוmףח

 m:tן Pמן

הספריםתהיינה,אשר"המלחמתית"האלג'ירית
יצירות,שלמבורךליבולמצטרפיםלהלןהנסקרים

המקוםוכאןהאחרונות,בשניםבעבריתאורשראו

לנושאשמסירותםאנשים,לשנימיוחדתתודהלומר
שניהם,שורר.ורןדרומירם-מיוחדלציוןראויה

האחרת,מבטוומנקודתהשונהבסגנונואחדכל
האלג'ירית""הגומחהמילויעלבמסירותשוקדים

 .והיסטורי-פוליטירגשי 1אינטלקטואליטובבכל
שלנוסףמגווןעלהח"מידיעלשנכתבה<לסקירה
גליון , 77עתרןראובאלג'יריה,העוסקיםספרים

 ,) 2004 , 294וגליון 2003 , 275

המורכבתמסההואג'יראיתהאלגזיההטרהספר
הסוציולוג,הפילוסוף,שכתבמאמרים,משני

בשניםארוןומרןהבכירוהעיתונאיהפוליטיקאי

בהארותיריעתהאתומרחיביםארוןשלהעיתונאית
מגוונות.ובהערות

האלג'יריהספריםבאשכולהאחריםהספריםשני
במלחמתגםאךהנזכרתבמלחמההםאףנוגעים

בשלהיאלג'יריהאתשקרעההנוראיתהאזרחים
הטראומותשתיאתסוקריםשניהםהעשרים.המאה

אחדכל 1סיפורמספריםוהםהאישיתהמסננתדרך
שביןהחוויותבחיבורייחודםעצמו.בפנימרתק

אינניביניהן.הקשרובהדגשתהמלחמותשתי
זיכרונותיהסיפורהואאבישלשפתואתזוכרת

~ר~רימוסלמי 1אלג'יריאבשלבתםלילה,של
הם'נוצרית.צרפתיתואםצרפתית,היודעמשכיל
תוךמשפחתםאתגידלובהבאלג'יריה,וחיונישאו
סמלבשמשם 1הצרפתיהספרבביתוהוראהניהול

לקצוהגיעזהופוליטי.אישי 1הרמונילדו-קיום
שזוההמשוםרק 1בכפועווללאעלאביהרצחעם

ששיירכמיהקיצוניםהאלג'יריםהלאומנייםבעיני
באחתנקטעוהצחוקופרציהילדותפירורילאויב.
שבוואמההיאמקומם.אתנטלהמייסרתוחוויה
המלחמהלמהלךהקבלהכאןישכיומובןלצרפת

ולתוצאותיה.
זובמדינהצרבובאלג'יריההמלחמותשתי

ובחברתה,הצרפתיתבמדינהגםכמוובחברתה,

עדהגלידולאשחלקןוכואבות,עמוקותצלקות
שנותשלזוהמלחמות,משתיאחתשכלמובןהיום.

אלג'יריהאתכווהתשעים,שנותשלוזוהחמישים

--~ם.

"'/l\U'O 

האלג'יראיתהשחרורשמלחמתבעת , 1957-1956

האכזרית.הדמיםבמערבולתכברהסתחררה
המחנותמשניאחדבכלהסתמנהזובתקופה
שהשלכותיהוצבאית,אידיאולוגיתהקצנההנלחמים

המדינהעבראלעצמההאלג'יריתהמציאותמןחרגו
אפריקהצפוןמדינותעםיחסיהעברואלהצרפתית
מעולעתבאותהשהשתחררוהאחרות,

חוץזירותעבראלגםכמו 1הצרפתיהקולוניאליזם
לצרפתהיובההאפריקנית,היבשתובכללןנוספות

 1הערביהתיכוןהמזרחעברואלחיוניים,אינטרסים

השתתפותאתכמנהיגתו.הפאן-ערביתמצריםעם

בראשלבחוןיש-1956בסיניבמלחמתצרפת



עלאחתהשפיעוהןאך 1אחררקעועלאחרבאופן
רבתהרסמכתהנחיתוהמקריםובשניהשנייה

שנסקרוהספריםכליושביה.ועלהארץעלעוצמה
איבודואתהחורבןאתעזבאופןמשקפיםלעיל
 .זובחברהרביםשלהאנושצלם

הספרותיבערכםרקלאהיאהספריםחשיבות
מוסריותשאלותבהצבתגםאלא 1וההגותי
לאהאםהשאלותביניהן 1ביותרחשובותוחברתיות

לאןמטרות?אותןאתלהשיגאחרתורךחיתה
האלג'יריתהחברהאתהמזוויעותהמלחמותהביאו
באופיטבועההמזעזעתהאלימותהאםמדינתה?ואת

חיתההנוראיתהאכזריותוהאםהאלג'ירית?החברה
 1מולסהולמחמופותחבמקרהלא ?המציאותהכרח

עלספרואתחורה,יסמינההעטשםאתהנושא
שהייאושבשאלה-משאלה,הזאביםחולמיםמה

למהומטאפורית:"רמהמעקהממנהבוקעיםוהסבל
אתשיספהבטרםידיאתגבריאלהמלאךשיתקלא

 •התינוק.""?שלגרונו

רונןיהודית

הנפשו,ולאז'

הוצאתמלא,באורליטוףבן-דוד:יערה
עמ' 80 , 2005עקד,

חשבובליליפוטהגמדים

שלוהאלוהיםהואגולינושלשהשעון

חיגוףשעשויככלמתכרבלהואבצלו

להתכרבל.

לאאםאניאתכרבלבמה

בעונתןהבאותהיוניםבזמן

החמיםבשקעראשימעל

לתריסמעל

אפלהבהמיה

 ) 49עמ'('חמדה',

משוררת 1בן-וווליערהרביעישיריםספרזהו
 1בספרחוברותהאמנויותשתיקולאז'ים.ואמנית

שלידיהמעשיקולאז'יםכמהשלבשילוברקלא
ולעתיםהרומזניבסגנונםגםאלאהמשוררת,

שבהפלגותהשירים,שלקלייווסקופי
צפויים.בלתילמחוזותמגיעיםאסוציאטיביות

כהיפוכםכמעטלישנראההשם,עלתהיתיתחילה
נשמעבספרמהקשריושבמנותקשםהשירים,של

חובקיםשהשיריםבעוד 1וארוטיכחשוףתחילה
תמיולאמפליגות,לעתיםכמוסות,משמעויות
לבטאמיטיבהספרגבעלהתיאורלגמרי.מחוורות

ומזגםסגנונםטבעם,לביןשמושביןהקשראת
עלהנשיה'אני'בתוךשירימסעהשירים:של

עלמקריןהאינטימיהמעגלהשונות.השתקפויותיו
נוכחותהמחרבתליטוף,בתנועתאחריםקיוםמעגלי

ציפיותאחתלאשוברתזאתועםוהיעלמות,

-111בן•ערה
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השיריםבאותםגםמתבטאהדבררומנטיות.

ילדים.מאגדותאסוציאציותתוךאלהנשאבים

-קרוביםאנשיםעלשיריםבספרימצאהקורא
ושירים-שאבואום 1ממולהצועקתהשכנהה~ם,

קשיםובריםזהות,הצהרתמעיןובהםאישיים,

"אנילפצוע:שלאנזהריםבעוינות,שנאמרים
עורכתנותלובשתבשערי;מברשתמעבירה
"אחרים ;) 23(עמ'החיוך"מערומיעללכסות/
רוחשאבניםביתאניכתובת;יחליפועורםיהפכו

נטוש."רכושלהיות/הזכותעלשומרתסודות/
 /-החזהמביתעפותיוניםבוהרגע;"זהאו:

 .) 22(עמ'מלא"באורריק;כלוב

אבחתללכודמנסיםהקולאז'ים,ואףהשירים,
בהתמרה,זהותהבעה,רגש,שלנוכחותתנועה,
חומרים''מחזורהשירשםהחלוף.זרםבתוךהוויה

-הקולאז'למעשהוהןהשירלמעשההןהרומז-
שכןכולו'השיריםקובץאתכמאפייןבעינייאה
הפנימית.ממהותומשהולבטאמיטיבהוא

והומור'זוועהנפגשיםיחדגםובשיריםבקולאז'ים
ואימה.חןוגרוטסקה,שמחה

חיבור-הקולאז'מאיכותמשהויששיריםבכמה
אחרחיבורשכלוישויותגופיםמרחבים,זמנים,בין

(עמ'ומכוניותליזהמונהלמשלכמונבצר'ביניהם
עשרההתשעהמאהמןהמכניהשעוןקוקיותאו ,) 10

עםהשעון,מלכודת .) 12(עמ'המבולויונת-
שללמצבבהקבלההכאילו-חיה,המכנית,הציפור

אתשמקפוהתאדבות,אסוןלאחרכאילו-חיים,
הטבעי.מהלכםואתשמחתם

משלימיםאךבמספרםמעטיםשנבחרוהקולאז'ים
למשלכךהשירים.שלעולמםאתמשלהםוברך

שוהההאשהשבוהשיר- ) 16(עמ'אהבה''טיוטת

מרים-מתוקים,חלומותוחולמתאורבניתבסיבבה
שםשיעבורלמיאהבה""טיוטתשמכינהאשה

עולםמקימיםהקולאז'פרטי-וולציניאה""בסערת
שבהםהחפציםלנוכחויותלגשמי'לויאלי'הנענה
שלמסריטתבאווירהזאת,ועםמוקפים,חיינו

מתפתלהמזלגעצמה:אתמפריכהשכמומציאות
ציפורפנילבן'יאושחופןהאשה~רוםכחגורה,
החמימההביתיתהקשסלסילתבנורה,חבויות
ו"נשוא","נושא"והמיליםצוחק-מלעיג,פהפוערת

כמיןספקחנוכייהדמויספקתבליטבכעיןערוכות
שמתחתיההרגללמרמסנוחותעוגיות-תבנית,

מצהיבים.עלים-פניםרחבתבשלווהנחים,
המילה-מושגמשמשתזהלכלוככותרת

ונופחתהחפציםאתשמניעההרוח"~ל.קי~ןיס",
משלהם.ח~יםבהם

אישיתתפיסההשיריםמבטאיםורכיםוכמהבכמה

יבלותכמו"געגועיםבדימוילמשלכמוגורל'של
"ההעדראו ;) 59(עמ'הקול"מיתריעליושבים
וטרםממאורתה;שיצאהחיהכמוכצעקה;הפעור

באשרהגעגועגורלשביןהמתחזה .) 67(עמ'שבה"
ממנואכזריויןגזרלביןפתוח,רגשיכמושגהוא,

הל~הכאשרהטרגי'כהיפוכםההתאבנות,-
עםמתמזגת ]".[מפוסלת/לצורה"הופכת
 ,) 59(עמ'הטרשים"

האישיביןהתנועהווובןיערהשלבשיריהקיימת
התנועהזו .היעוריהפרומתאי'לביןוהאינטימי'
"אמןשלהמחשבהואבחותהלברחשיעלהמדווחת

אתמפתחלאבנגטיב;ש"אוהבזההפספוסים",
וכשצחוקפירורילתוכו;אוסףאבל;הנגטיב
לעומת ,) 38עמ'בנגטיב',('אוהב~~חזר"ולעבה;
ומות 1בקודמתה"מילהש"מצית.כמיהמשורר

 ,'אב'(לחדול"ולא"לבעורשנבחרהפרומתאית
מתנסחרביםבשיריםאחרות,במילים .) 51עמ'

במונחי"העולם"ואתעצמהאתלהכירהנפשניסיון
(עמ'יבשים"מזרדיםדליק"זיכרוןלהרחיקהברירה

 1החמים"הסבךבחיקהזההלילהאת"למשכןאו ) 62

(עמ'שבתוכנו"לדגיםאוויר"להביאאו ,) 63(עמ'
ההפקרשטחאלזנוחה;אהבה"נחשוללבין ) 61

הסוכריה',תום('עדאונס"לנחיתתריחוףשבין;
המסךמאחוריאל;לינעלמו"הכוכביםאו ) 40עמ'

 ,) 41עמ'('הפעמון',הבובות"תיאטרוןשלהמורד

פגיעה,מייחלת,-היאבאשרהנפשקולאז'זהו
וממריאה.חוזרתונופלת,נחבטתזוכרת,

בן-ווויערהשלשירעשוי"עצובה"מילהאףבלי
'היונה'השירלמשלכךהעולם.צעראתלהכיל
הלשוןציורי .מוצפןשכולואהבהשיר- ) 42(עמ'
 1אפשרישאינומהאלגדולהערגהמעליםשבו

האדוםהכוכבליצנית","ביונחרכתהפרפרכנף
לחיקשמחוץהחללאלנשמטהאגדות""בספראשר
מפתה,צלילמשמיעהילוותכינורשמתוכוהחם,
יעלמויעלה"כשהבוקרכיהיודעהפיכחוןעםנענה,

שמבטכפי 1השיראתהנועלתוהשאלההפיות",כל
היונה;תשתההזמן"כמההיונה:עלננעלהעין
אתרקלאבחובהשטומנתשאלההחלון",אוןעל

אתאלאליונה,שמיוחסתהצפויההקונוטציה
במבטהנלכדמראהמכלהאורבלחלוףהמודעות

להיעשותשביקשהערגהלכלשכןכללאהעין'
מענבלו"כפעמוןלבה"נחלשולבסוףלאהבה,משכן
 ,) 72(עמ'

כאילוכקוראה,אליערבושלאשיריםכמהבספריש
התקשההשירכאילוסודם.אתצופניםנותרו

מצאתירביםבשיריםמעטים.אלהאךיו.להושיט
פריהמבטיחפורח,כענףבקוראהנוגעיםמשפטים

 • .במועדו 1בשל
בן-ציוןקטןדינה
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אהבהעלוהווה:עברעל
וזיכרון

מאנגלית:הביתה,מהרילאנסכם:לווי
 395 , 2005מווןהוצאתפולק,בוילדורית
עמ'

הספרתרגוםכלליבאופןכיאםהספר.בשםאתחיל
המקום,ואתהדמויותאתהיטבומבטאזורםמאוד

העיירהשםמשמעותו.אתמאבדהספרשםתרגום

ואליה 1שאדאדיהמרכזית,הדמותעוזבתאותה
 rush home-ראשהוםהואבסיום,חוזרתהיא

נכתבבתרגוםאבלהביתה,מהריבאמתשמשמעותו
שם 1הספרשםביןהקשרלאיבודוהולך'ושהולם'
-שאדאדישלבחייהההוויותואחתהעיירה

המעגלסגירתלקראתוהדרךהביתה,הגעגועים
בזיקנתה.

תמהוניתזקנה-בהווהשאדאדיאתפוגשיםאנחנו

צ'טהםהעירלידקרווניםבאתרהמתגוררתובודדה
הילדהנכנסתלחייהבל~דה.אונטריומדינתשדברום
האםאמה.ידיעלשננטשתהחמשבתקודישדלה
והקנדיםשהאמריקאיםמהסוגהםהמתחלפיםוגרביה
בקצתאךגבוהמעמדבעלילבן","זבלמכנים

אותםשכינוכפיהצבעוניים,אומהשחורים

חברתיתמבחינהנחותיםהםיותר:אפלותבתקופות
שדלה,שלאמהכמו 1סעדמקצבתומתקיימים
בתהאתומגדלתנידחקרווניםבאתרהמתגוררת

דבר.שלבסופולנטישתהעדנפשיתפיזיתבהזנחה
בשדלהלטפלמסכימההשחורה,הזקנה 1שאדאדי

מתאהבתהיאבעודכסף.סכוםתמורת 1הקיץבמשך

לעברה,אדיאתמחזיראיתההמפגשהמוזרה,יבלדה
טרגיות,בנסיבותעזבהושאותה ,נולדהבהלעיירה

עזרהשהיאלה,שעזרו 1בדרךשפגשההאנשיםאל
לה,שאבדואותם,אהבהשהיאאותה,שאהבולהם,

אניאך~לנ;~לית,קצת 1מעגלסגירתלאיזועד
 . i:לומחממתמרגשת-להודותחייבת
ראשהולם-ראשהוםבעיירהנולדהשאדאדי

כנראהמושפעהעיירהשלהמיוחדסיפורהבתרגום.
 1שבאונטריובוקסטוןהעיירהאמיתית,מעיירה

הברית.ארצותשלהאזרחיםמלחמתשלפניבתקופה
בדרךונעזרוקנדהלכיווןאזברחוכושיםעבדים
שלסיפורםחופש.ולוחמיתומכיםשלברשת

סטוהרייטשלבספרהמתוארהבורחיםהעבדים
מספריאחדהיהשכילדהתום,הדודאוהל

הספראתמנכסתלאנסכםלווישלי.ההתמכרות
 1בדיוןספקמציאות,ספק-שלההספרלעלילת

 1כומרשלמסיפורוהושפעהסטושהרייטבטענה

ראשהולם.העיירהממקימישהיה
שחורים,שכולהבעיירה 1כןאםגדלה,שאדאדי

שכיחהלאמציאותוהבתים:האדמותבעליגםשהיו
בקנדה,כשגםהעשרים,המאהתחילתשלבשנים
השחוריםחיוהבורחים,לעדביםהחופשמעוזשחיתה

אוקרקעותכבעלילאכללבדרך ,'בסוגכאזרחים
בתים.

אדיבזיקנתה,אליהשמתגנביםהזיכרונותכדיתוך
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 304גליון

מהרי

הביתה
 oואבxייווו

במעמדםהקשוריםבחייהלמפגשיםחוזרתשאד
ברכבתההפרדהכמובקנדה,השחוריםשללמעשה

ממנהומורדתטורונטולעירלהגיעמנסההיאאיתה

חייה,רובאתחייההיאשםצ'טהם,בעירבכפייה

לימהשמעברדטרויטבעירתחנה,מעודחוץ
שדרכההימהלקנדה,הבריתארצותביןהמפרידה

שלהבריחהתום'.הדוד'אוהלבסיפוהעדביםברחו
מנוסתשלמזהההפוךבכיווןהיאלדטרויטשאדאדי

אלאהמרושעיםמהלבניםלאבורחתוהיאהעבדים,
סגירתעםימיה,בסוףרקוממשפחתה.שלהמאנשיה
הבגידהעללחלקםלסלוחמצליחההיאהחיים,מעגל

והנטישה.

וניחוחותמראותבושישהמסגרת,לסיפורנוסף
לילדהזקנהביןאהבה.הרבהבספריש 1אחרזמןשל

חייהבשלביאשהביןחייה.דרךבתחילתצעירה
אותם,אהבהוהיאאותהשאהבוהגבריםלביןהשונים

אם,ותחליףביתלהונתנובהשתמכוהנשיםוגם
 •.במקרהמצאהשהיאוזוילדהשהיאזווהילד;ת,

ארזאילנה

נונעארגמןעמליה
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ומשנויהגליה
ז • • • T"ז •- "

רביקוביץלדליההשלושיםליום

יעקביגר

היינושנינודליה.עםלראשונהנפגשתישניםואחתחמישיםפני ~
ופגיעותה,מקוריותהורגישותה,ייחודהבצה"ל.צעיריםחייליםאז ~
מי.דבהניכרו

בהפוגות,ושיחהידידותקשריבינינונשמרוהשנים,רובבמהלךמאז,

אתוגםכלשונה,ומשבריה","גליהאתראיתיידועות.מסיבותשנבעו

כאשראותי'הרשימהשירתהתפארתרוחה.תהפוכותואתמצוקותיה

אהבתהראשוןהספרלאוריצאבטרםעודהראשוניםשיריהאתקראתי
שנכתבהרגישהשירהזוחיתהושלוש.עשריםבתבהיותההזהב,תפוח

לנבכיוחודרתקצביתתמידכמעטמקראית,לעתיםעשירה,בלשון

הנפש.

ושפל.כאבשלובשקיעותשנולד,בנהעירו,עלהגדולבאושרהראיתי
כשכתבההמריאההיאגבהיםלאילויודעובסיפוריהבשיריהשקראימ

ואחרים>'עגור'המים','שאוןנוספת',ו'השתדלות('השתדלות'אהבהעל
'עמוד<כמוויאושכאבעלכשכתבהנגעההיאמצוקהביטוייובאילו

ריבובההנפילה''בסוףבשיריהיששבירהרגישותואיזוהתיכון'>
ממוכנת',

חיתהלאהיאהשתגעה?אופליהמדועיודע"אתהאלי:כתבההיאוכך
אבלאותה.לכונןיכולאחדוכלמכניתבובהאלאעצמאית,אישיות
נסורת",שללגלהתפוררשלההמוחמנוגדות,עצותלהכשנתנו

הנדירההרגישותובדיבורה,שבכתיבתההצבעוניוהברקהגרעיניות

תלותית,אךבשלהפנים,רבאדםוהיותהעוברצלולכלאורלכל

דליה.חיתהאלהכל-כילדהתמימהגםאךחכמה
הזמןרובאני"עדייןכתבה:היאממכתביהבאחדרבות,שניםלפני

מההדלת,מאחוריליאורבטובלאמשהוכאילומועקה,שלבעניין
נחת",וחוסרקיפוחשלועזותפתאומיותלתחושותאותישמטיל
שנראהאביבפה"מתרחשבמהופך:כמוכתבה,היאמאנגליהובמכתב

כשטיחמלאהואופתאוםלדשאמביטאתהאחדבוקרמגבוה.חסדכמו

האורסגולים.פעמוניםופרחיקטנטנותבמרגניותשונתהשאריגתו
מציק.""ובלתירךהנכונה,במידהבדיוקהואהחום'אבללעינימדיחזק

מכתיבתנוחדבר"איןהשיבה:היאמכתביהקבלתעלשמחהמשהבעתי
אדםשוםמכתביםכותביםרקהיומוסוליניאוהיטלראילומכתבים.

אותם",לתלותרוצההיהלא

חולפת,והנאהקיוםקטעיללקטוניסתהמפוררתחשההיאחייהכל
שעה.לפילהמשיךלהשאפשרו

נזכרתינכון?תענוגות,עלמדברת"אניאלי:כתבהרבותשניםלפני

·. .4-~· .. ···• · ~ 
\' " \ -f ~~ 
~~ 

•. -· • 
'חמדה'?"לעבריתאותהלתרגםאפשרואולי delightהיאשהמילה
בשורות:המסתייםהזהב>,תפוח<אבהבת'חמדה'השירשםאוליומכאן

לבלועפיהןאתפערוצהובותנהר"שושני

השט,העשבוגבעולן tבס~הנחלאדוותאת
בשבתהשביעייוםהיההיוםואותו

 j;ל~בבתשוקהמתעצמיםהאילנותבדיוכל
כמוה"חיתהשלאחמדהידעתיואז

עלוסיומםחייהודרךודלףוירג'יניהבשבחידיברההיארבותשנים

עצמה.ידי

ידועים.מאיתנופרידתהדרךוגםהדבריםשאר

הנכונהברוחעפים"יש

-עת"בטרםלפתעונספים
 •הנכונה'.'ברוחבשירכתבההיא

נצררות

וביקוביץדליה

~ר ~י~ 1 ~לס~הת, 7ry ;ק~ 1[1~שך~ש
מנמרחתףלשלבפיוצפ;ר

• : • ."" T T "•. : 

דרדרשלבגמחהסתונית
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המונסון.לפנישנהחצי
• 

ניחרמיובש

עצמוןצבי

t"":שעה'חציאתלראשונהקראתיאז ו
Lr....J ספראתהפותחהמונסון,'לפני

רביקוביץדליהשלכהעדהאחרוןהשירים

שלה,סיפוריםספראורראה<לאחרונה

איננילי.מניחאינוהואוהלכה>,באה
נותרמדועסודו'מהתוםעדלפענחמצליח

שקראתיהשיריםלמרותומציףכובשכה

שאינן?המילים'אושבוהמיליםהאםמאז.
ואחתלאחת,אחתאותןלבחוןשאפשרודאי
בשירים.עושיםכךשורה.ושורהאחת,עם

לכלמעברהרבהסוחףהזההשירועדיין

שלם,~ורף,פתאום,כךהבליח,מהיכןזה.
אתלפצחאפשרכלוםענן?שברכמו

תחבולותהמילים,צירופיפיעלעוצמתו
 ?מופלאותאמנותיות

למשקל'מעברשהואשירזהאוליאבל
למילים,מעברוכמעטפואטי'לניתוחמעבר

הקודש.חילולבבחינתכמעטכברשזהאף

אנושיות,שלברקהיאעוצמתוואולי
מאלהים.מעטותחסרהובחזקת

משלושאחתכלשלהמשמעותובמלוא
ותהלים.אלחים.מעט,חסר'המילים:

העליתי.הילד.אתהעליתיעצמיאניכך:
לאדברהחיות,חכמתכלעםהוא,גםוהשור'

חצילאגםידע,לאודברלפ~ישעהחציידע,
דבר.

והכנהומטבחהקטנה,ובתיואמי'ואשתי'

ואותןלי'היוציפיותוציפיות.לארוחה,
ואי-בחצר'החלודהברזלמןקטנותשריטות
הקיוםתמציתלפתעשהופכיםוזיעה,נוחות

 .יעמודלאשדברהעכור'הבוץששוצףבשעה
אבן<הוצאתהספרהמונסון'לפנישעהחצי

יערוךמישהואם .-1998באורראהחושן>,
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ולוכולו'השניהאלףשירתשלאנתולוגיה
לכלולשישנדמההעתיד'לתייריכמזכרות

בולתתיכולשאינניאפילוזה,שירבה

והמילה .שבגרוןוהחנקמונסוןמלבדנימוקים
חיים.כתובה,הלא

הספרותלמוספינשלחוהללוהמעטותהשורות
מקום.להןנמצאולא 2005במרס

שנה.מחציפחותמעטשנה.מחציפחותמעט

המשוררתעכשיו"חיים",במילהמסתיימותהן
להם.מעברכברהזוהמופלאה

ואנהוהלכה","באהבינינו'כאןהיתההיא
באים.אנו

הכחולבמערב

חךףךח;ב;ת,~א;סם~י~ינף,~אןס;סה::זיא

R ~ק~~ך ,ה. 
זסב T 01.זכפ

ל.הף p:א;~ת~סב

~ש~ר~?ז:וי o ·כ ש.:ליך~ם
 o ·זקכ 7~~ריר~ה oזקכ· 7

ךס?~ה. ה~~~י~ינף,~אן~~ןה::זיא

לל R ת~~~חית 1לס~~הה 9 י~~.זכ~יב~~נךת
 ,ה: 1סך 1סך; ה~~ל~~ 1~אן
 ,ה~?ס;ןה,::זיא
דס?~ה. ה~~

~~ים~נףך~~ה

השורותשתי-אוכלהו"אתאהבזהב;"תפוח
דליהשלהראשוןהשיריםספראתהפותחות

כוחישלי"וגםהזהב.תפוחאהבתרביקוביץ

-לשכוח"שצריךמהלשכוחמשער;בלתי
שיריהספראתהמסיימותהשורותמןשתיים

'המערב .המונסוןלפנישעהחציהאחרון
קשה.חורףמתוךומחזורשיר-הכחול'

המונסוןאחרי

רביקוביץלדליה

 .ר w ~~~י P:~זfהט;ב,
~דידה ,~סי~י;ם~ים, wד~~י
~ה Rךף nז:וי ry~נכס~ךף,על~זק~ןןה, pז:ו~~נכח
 ,י o ~ס~רסע;?ם .י ?vלי Tflסס~~יך~ת
 ש~~ז::?לאןי p:ף 1ע,בףךידקאףלי-סר~ףק?~עד
~~ךז;יי~~ה~;כלף::זנ;וובל.ף,:ככ"ללא-מ;ת t ~ס?
 הזt?~י:נ~ /o~י~ז:יי w ~ז::

 ,ףח~~ ל~~~ס~ים.~קף~י
~עם ף~~(~א;~ךיםמ; p:א; 1~~ךיראףלי
 .י~דק:ככלך g ~אףלי :>יי:ז~~ךiלא

כקים~ךים 9~זק~י ,ק; nן ן~ז,~~ך~ר~לא
סכ~ים>~תךש f o TVז~~דר<לךין·~~זק~;ין

ןרים". q "~ך:כז;ימף~ה

Tt\ יר~Q י~W ל~~י~ה
דךם"עלכ;נר~ת::זיא 1סמ;~סףן

על ,ה~~~סעל 1~זקז:ייעל 1~כףך ryסנץ
~~;כלף.ס~לי
:כ;ל~סיז?יו

~ים? o?סזק~יע

• 
חוירביקוביץ,דליהמתוך:שאלתיהאחרונות~שףרות

 .) 1998 1חושן<אבןהמונסוןלפנישעה

שירים,גופן.בקובץהופיעוהערה,ההקדשהעלזה,שיר
 • 2000המאוח;דריתמוס,הקיבוץ



והלכהאמתאמרהנאה,
רביקוביץדליהביצירתהמחאה

פזיובל

F'Tבפנילהודותהנאלצתלמדינהלהוי ש
L.ג..:tlll האדםשלהמהותישהייעודעצמה
עוליםאינםבתוכההאזרחשלהמהותיוהייעוד
לאנושות,הכרחשהיאשהנאורות,אחד:בקנה

המעמדותכלעלבהלהתפשטיכולהאיננה
משהכתב ,המשטר"שלקיומועללאייםמבלי

עללהשיבבניסיונו 1784בספטמברמנדלסון
מהי?הארההשאלה:

עלרביקוביץדליהעמדההפוליטיתביצירתה
האזרח,ייעודלביןהאדםייעודביןהעגוםהפער

שנועדהכחשמעטהאתקילפהשהיאתוך
הפנייתלטובתהאמת,קוצידקירתאתלהכהות

ולהתקוממותהצדקלהארתהרגישותמלוא
להאפשרההאמנותיתגדולתההעוול.כנגד

הזדהותלביןהפרטי''האניחוויותביןלחצוץ
רבותשאבהכינדמההאחר.מצוקתעםמלאה
ואמפתיתאמיצההתבוננותלשםהפרטימכאבה
בכוחותהפואטימאבקהאחרים.שלבאסונם
בדידותשלכעננהאחתלאהצטיירהאופל
נואשותשמנסההמוחה,היחידעלהיורדת
ביצירתההסובבת.האטימותחומתאתלפרוץ
עדגדולה,כהחופשכלוחמתרביקוביץנהגה

 .השגתולשםנאותכאמצעיבהנתפסשהמוות

באהרביקוביץ,שלהאחרוןסיפוריהבקובץ

חייל ,פיוטושלדמותומופיעה ) 2005 (והלכה
"חיילהסיפורגיבורמרוסיה,חדשעולה ,צה"ל
לאאך ,בצה"למשרתאמנםהואאמיתי".לא

אתלנצלמצליחלאהואהנכונות.מהסיבות

הואשייכות.להשיגמנתעלהלאומיתחובתו
כל"למרות-סביבובנעשהענייןחסראדיש,

היהלאוהאגרסיביות,המוטיבציהשיעורי

במחסוםהצבתומי".אתינצחמילואכפת
הואשם .בכללהאדםמחברתאותומפקיעה

-האנושיתוהאטימותהניכורשיאאתחווה
מהתרקומייה,במחסוםחודשעמד"פיוטו

הכיר".לאשהואבשיעוראדםשנאתבושעורר

להיותנקלע,אליוהאבסורדילמצבכקוונן
שוםעםמזדההלאהואבוקרבבשדהניצב

מתחברהואטבעיובאופןלברוחבוחרהוא ,צד
אחוותכמושנראהבמה ,האחרלקוונן

פיוטוביןהמחברשהעיקרוןברורהמיואשים.

המשותפתבנחיתותהואהערבימארחולבין
באחווה,לנהוגאותםהמובילמצבלשניהם,

קגנוביץ"פיוטו-לרעהואיש ,יחסיבאופן
גם ] .•. [הערבישלבחצרמאודטובמרגיש

ונותןכאויבמתנהגלאשפיוטולערבינעים
חי".יצורלכלנותןשהואכפי ,בסיסיכבודלו

בריחתושלמרות ,בכךמתבטאהמנותקמצבו

נפסקיםמאודמהרשירת,בהגחמהפלו
חשובכךכללאלמפקדיו-אחריוהחיפושים

להתעלםבוחריםהםנחטף.אוהתאבדאם

כלום.עליוזוכריםאינםהכיבלאו .מקיומו
מקרההוא"פיוטו-שייךלאלחלוטיןהוא

לאהזדהות,שוםלושאיןחיילשלנדירמאוד

כינראההשני".הצדעםולאשלנוהצדעם
הוא ,לחלוטיןהמנותקהאדםשלהיחידהמוצא

"מעודנת",בדרךמתאבדפיוטובהתאבדות.

אחד"לילה .שייכותוהעדראתהיטבהממחישה

מטרתואתהשיגפיוטואוגוסט,מלילות
פסקשלבועדנשימתואתעצרהואבשלמות.
בואיןכברכךאחרשקרהמהוכלמלפעום,

בג'נין".לערביםולאגבעתילחטיבתלא ,עניין
הפסיק ,עצמואתהעליםפשוטפיוטו

"קולנית"בהתאבדותבחרלאהואלהתקיים.
הוא-ביקורתיקולאוזעקה,מחאה,בהשיש

אתביותרההולמתבדרךלהיותלחדולבחר
לאהואשבחייוכפי .שייךהיהלאשמעולםמי

נותר-איננוהואבמותוגםכךהיה,

לא"חיילהסיפורהמצמררת.באלמוניותו
להצביעכדיבוויש ,מלחמתיאנטיהואאמיתי"

שכנראהשבמלחמה,והאיוולתהסתמיותעל

שייךשאיננובתנאי ,הצדמןבההמתבונןרק

עלהוויתורבה.לחושמסוגל ,פיוטוכמו
כנגדמחאהשלביטויהוא ,בסיפורהשייכות

בהעדראך .ראויייעודשוםבושאיןסכסוך

ההזדהותיכולתגםנעלמתשייכות,תחושת
מצאשלאבכךצדקפיוטוהקיום.תכליתועמה
הנצים,הצדדיםמןאחדלאףלהתחברסיבה
החיים.-ביותרהיקרבמחירלשלםנאלץאך

הנפשיהקרעעלמלמדתמתאבדשהואהעובדה
המנותק.האדםשחווההקטלני

העמידאלדרפרקלייטוןהאמריקאיהפסיכולוג
-צמיחהיינותהקיום-השתתיאוריתאת

> ERG < צרכיפירמידתשלמחדשכניסוח
לדידו .מאסלואברהםשלהמפורסמתהקיום
לשלושהאדםצרכימחולקים ,אלדרפרשל

השתייכותצרכיבסיסיים,קיוםצרכיחטיבות:

כמושלא ,זובתיאוריהצמיחה.וצרכי

נובעאשר ,תסכולתהליךגםקייםבקודמתה,

מסוימת.צרכיםרמתלהגשיםהאפשרותמחוסר
לספקלניסיוןלסגתהאדםאתמביאזהתסכול
 ,הסיפורגיבור ,פיוטו .יותרנמוכהצרכיםרמת
מוצא,לונותרלאממנו ,עזכהתסכולחווה
שלהפסיכולוגיתמשמעותוהמוות.מןלבד

שייכות,תחושתללא-כאמורשקופההסיפור

בפרשנותלהסתפקשאיןאלאלקיום.ערךאין
האדםמפלתביןלהפרידניתןשלאמשום ,זו

להתקיים.חדלהואבההחברהמפלתלבין
עלשהוטלהייצוגיבתפקידלהבחיןאפשר
הקיצוניתבבחירתוהמתאב.דפיוטושלכתפיו

ההולכתהציונותאתרבהבמידהמסמלהוא
המתארקוויהעכשווית.בגרסתהגחונמו

 ,כךכלטושטשוהציונותשלגייסהאידיאולו
המציאותאתבתוכםלהכילניתןשלאעד

אותהמשליטה.יצאהכמושנראיתהכאוטית

כתוצאה-מחולשהבמהפךשהותוותהציונות

מדינהבדמותלעוצמה-טריטוריהמהעדר
אסוןאתחוללהמוגדרים,גבולותביןיהודית

לאמצעיהקרקעקידושאתשהפךהכיבוש,

כשלושהסיפחהזאתציונותאחר.עםשלדיכוי
אזרחזכויותנטולישהפכואדם,בנימיליון

הישראלי.הכיבושמשטרשלנתיניובסיסיות,

היומיומית,הקיוםלמסגרתהמלחמההפכהכך
והגבולותהחיים.שגרתשלמאליומובןחלק

 ,כךעלנוסףבאופק.נראהלאכללסימונם-
דיכויחדוותתחתהמרקיבהשהציונותנדמה

כורלשמשההיסטוריייעודהאתשכחה ,האחר

התפוצות.ליהודיהיתוך

רביקוביץמציעהאמיתי"לא"חיילבסיפור
הציונותלהתמוטטותרדיקליתתשובה

בסרבנותומגשיםכמעטפיוטוהמודרנית.

הפוסט-החזוןאת-לחיותכךובתוך-לכבוש
תלישותו ,מזלולרועאךומתהווה,ההולךציוני

 2005ספטמבר
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מאירהסיפורלחייו.טעםמותירהלאהמוחלטת

ייעודלביןהאדםייעודביןפעראותוהיטב
אימה,מטילהמשטרקיוםעלשאיומוהאזרח,
ובלדבהמתקומם,הפרטשללהעלמתוהמובילה

והדורס,היהירלשלטוןרעכליאונהשלא

 .בצדקתועהמשובב

בשיררביקוביץמביאהדומהלרעיוןאחרביטוי
"אדם .) 1987אמיתית,<אהבהלעתיד''הצהרה
יעשההואבטוח;לאאורעב;כשהוא

חלםשלאדברים;יעשההואפשרות,/

מתוךהתבוננותכאןישבחייו".עליהם
המושפל'האדםשלהגאווהלארנוןהבנה
מטונפות",ידיוושתיקפוא;"חיוכואשר

שפויולהישארלחיותבכוחוישעדייןאך
להפליא;עדרבות;שניםיבליג"והוא-

אחרישנהבפנים;קורותיו;אתירשוםורק

<הספר'גאווה'המופתיבשירשנה".

אתרביקוביץמשרטטת ) 1969השלישי'
לתהליךכסמלסלעיםשלשבירתםתהליך

משתמעתמהשיראדם.בנישלשבירתם
שלומתמידשלםקיוםאיןלפיהמסקנה,

השלטתהבלעדיתושהוודאותכלשהי'הוויה
השבירהשלטיבההשבירה.היאבעולם
בקצבלה,הגורםבמהותרבהבמידהמותנה

ההודאהבאופןואףהתגלותהתהליך
אנינשברים,סלעים"אפילובקיומה.

רבות/שניםזקנהמחמת'/ולאלךאומרת
שניםובקור'/בחוםגבםעלשוכביםהם
שלווה".שלרושםנוצרכמעטרבות/כה

איןוכךהדוממת,ברביצתםנתוניםהסלעים

הסתרתבהם.הנוצריםהבקיעיםאתרואים

הסלעיםגאווה".כ"מעיןמתוארתהבקיעים
למיבציפייהממתיניםבמקומם,מונחים

היםבא.לאועדייןאותםלשבורשעתיד
ושפל,גאותשלבמחזוריםונסוגמתקרב

מופיעהשינויבמקומם.נותריםהסלעיםאך
המתחכךקטןיםכלב-צפויבלתיממקום
הדוברתהמפתיעה.לשבירתםמובילבהם,

נשבריםשסלעיםשכפיבמסקנה,מסיימת

הסלעיםהשוואתאנשים.גםכךבהפתעה,
מושגאתאירוניבאורמעמידהלאנשים

מאוד.שבריריתהאדםשגאוותמתבררהגאווה.

חולשותיואתלהסתירכוחובכלמנסההוא

אךהחיים,פגעימולאלחזקפניולהעמיד

יקרהשהדבראפשרלהישבר'יומוכשמגיע
ומפתיעה.ארעיתקלה,מפגיעהכתוצאה

משיריהאינםו'גאווה'לעתיד'ש'הצהרהלמרות
כדיבהםישרביקוביץ'דליהשלהפוליטיים

מעוררואוליהקשיםהטקסטיםאחדאתלהסביר
כיאתמול'יום-שכתבהביותרהמחלוקת

חודרתזה,קצרבמונולוג .) 1998 , 3<רחובעבר'

פלשתינימחבלשלתודעתואלרביקוביץ
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התאבדותגועיפלקראתאחרונותהכנותהעורך

לשיאהמגיעהכאןהמחרת.ביוםיבצעאותו
מציאותהמתארתהסיפורית,החזרהיכולת

כיצורלזהותושהורגלנומישלמבטמנקודת

מדעת.ונבערבוגדניברברי'חייתי'אדם><לא
ושוםאדישאני ] ... [התלבטויות.ליהיו"לא

חולףהזמןאפילובאמת.בינוגעאינודבר
עתידולאעברלאקפאו.והמחשבותבשקט

אפילומהרהראינני ] ... [אמאולאאבאולא

ומלטףמכיסאויורדבעצמואללהשבועדןבגן

כך-שהגיע"החדשהשאהידשלראשואת

שבקרובזהמתוארהזוועה,עידוןשוםבלא

זהעליהם",חלםשלא"דבריםיבצעמאוד

שלפתאומימחיכוךלאיישבר'גאוותושסלע
היותונוכחשניםארוךמייאושאלאים,כלב

יש"אםהאומר:זההאכזרי'הכיבושקוונן

בצורהוקוצבשליבשריריםרכותשנוסךמשהו

שמחרהוודאותזוהריהלבפעימותאתמדויקת
באופןההשפלהאתאמחקבבוקרעשרלפני

לגעתקרובאני ] ... [לעולם.תשובשלא

במהות".

רציחתבאמצעותההשפלהסיוםשלמהותאותה

אתגםבוודאיביותר'מקוממת-מפשעחפים

גםלבמכאוביחסכהשלארביקוביץ'דליה

להאולםהסכסוך'שלהיהודיםבנותמהקור
לאיזוןולשאוףהאמת,אתלומרהאומץהיה

מנעדאתהרחיבההיאהטרגית.התמונה

והעמידהבמלחמההנציםלצדדיםההתייחסות
הלאומיתמהכסותעירומיםאלה,מולאלהאת

קיומםבתודעתחשופים-המעוורתוהדתית

שרבינו'שאלונובשירכותבתהיאכךהראשוני.
כאב;לגרוםפראיצורךלנו"יששיר':דברי

נשבר"חרסיגונכם?/בליאנומה/כיולענות.

רב-רובדישירזהו .) 1992ילד'עם<אמא
אינטרטקסטואלידיאלוגהמקיים

תהלים.בספרקל"זמזמורעם
עוולותאתהדוברמבכהשם

לציון:כמיהתואתומביעהגלות
גםישבנושםבבלנהרות"על

ערביםעלציון:אתבזכרנובכינו
שםכיכינורותינו:תלינובתוכה

שירדברישונינושאלונו

משירלנושירושמחהותוללינו

רביקוביץ'שלבשירהציון".
והנשבים.השוביםמקוםהחליפו
הנשביםתוליםתהלים,במזמור

עלכינורותיהםאתמרצונם
שירילשירלאכדיהנחלערבות

זאת,לעומת .נכראדמתעלציון
אלוביץ'ניקוושלבשירה
כינורותאתשמרחיקיםהשובים

דבריכךעלומוסיפיםהשבויים
כינורותיכםבנו:;"הביטולעג:

נחל./ערביעלהרחק;תלינו;

סדוקים;בקולותנסרוואתם
אוצור;בסולםהעולהכחמור

וככה".ככההשור;כגעות

הםזהבמקרההשובים

המעידאקטמבצעיםהישראלים,
רשעעלואףתרבותיותחוסרעל

אתמבטליםהםלכך'ובנוסף
אלוהשבויים,שלהאנושיהממד

לרמתבהורדתםהפלשתינים,

לנקמההתפילה .מנסרשקולםחייםבעלי
לךשישלםאשריהשדודהבבל"בתבמזמור:

וניפץשיאחזאשרילנו;שגמלתגמולךאת

שלבשירהמתורגמתהסלע"אלעוללייךאת
לפיה:באמת,מביכההודאהלאותהרביקוביץ

 ;" ...ולענותכאב;לגרוםפראיצורךלנו"יש
הפלשתיניםשלהנקמהתשוקתשאתמכאן'

תפילהלאותהלהקבילכמובןניתןהמושפלים

במצפוניותכךתהלים.שבמזמורדםצמאת
המתחסדיםאתבשערהוכיחהרביקוביץיתרה,

באורוהאירההמזויפת,במוסריותםהמתהדרים

שבשנאתהגזענותחשכתאתומסנוורגדול
המזוויע.וכיבושםהערביםדיכויהזר'

הועידההעליונה,המוסריתהאחריותבנטילת



נוקבתלמחאהמשיריחרביםרביקוביץדליה
נימההפלשתיני.בעםשאכלהאכזריהחוגכנגד

עוררהשמנגד'לשכולהתחברותשלאמפתית
שסירבוחוגיםמצדהתנגדותשלגליםכןגם

לאשחריהסבל'שלההיררכיהלביטולבתוקף
דםלשפיכתיהודידםשפיכתהשוואתתיתכן

לשםפעלוהמדינהקברניטיבובמקוםגוי.

שלהמוותולהאדרתלקוונןקוונןביןהבחנה
אתלהניףרביקוביץביקשה'שלנו',חקורבנות
מתוךזאת-האחרשבצדהקטלתמונות
באחדים .לאיזוןבסיסיתמוסריתמחויבות

רביקוביץמכוונתילד'עםאמאהספרמשירי
גתמדלשהיאתוךהשכול'לתופתהזרקוראת
"אמאהרוצח.בעיניהמביכהההסתכלותעל

נולדלאחזההילדבבטן;מתילדעםמתהלכת
]והוא .•• [חמת;הילדייוולדיומובבואעדיין.;

צריחהיצרחלאוהואינופף;לאבידיו

וגאהרגועהתחיהלאשלוואמא ] .••ראשונה;[

עתידו;לגביואוגהתחיהלאוגםהלידה;אחרי

הקברות;ביתבפאתקטןקברלוויחיה ] •.. [

הילד;תולדותואלח ] ... [קטן;זיכרוןויום
 1988 /ינוארבחודשאמך;בבטןאותושחרגו

('אמאביטחוניות"פוליטיותבנסיבות

באמצעותהזדהותלעוררניסיוןזהומתהלכת').

'הסיפורבשיר .האחרשלהפרטיהגורלחשיפת

רביקוביץמבקשתכשריפה',שמתהערביעל

הזחותסממניאתהארעילקוונןלהחזיר
מין;בואחזה"האש .ממנושנשללוהאנושיים

חשיערבבשרו;אחזהבגדיו;אתקילפה ] ... [

הואשורפים,אלוהים, ;אש,למאכלתחיה

 1עצמיתלהגנהלעשותשיכולמהכלוזהצעק;

האשמאכלתדעת,/בוחיתהלאכבר ] ... [
ואתהעתיד;תחושתאתשיתקהבבשר;

קשרלוחיהלאכברמשפחתו.;זיכרונות
למחוקהמאמץנגדיוצאתרביקוביץלילדותו".

הדברבאחריתהאויב.שלהפניםאת

ברזלבעטהמחאהשירישללאנתולוגיה
שבעמדההעומקעלניצןטלעומדת ,) 2005 (

עלוהזעםהאבלשבשיריהאופוזיציונית
"השליטהלדבריה:הפלשתינים.חקורבנות
מחייבתאחרעםבבניהרודנית,הכפויה,

היאכלפיהםאמפתיהלאנושיותם.התכחשות
היאשכןאסורה,היאהכיבוש.בגלגלימקל

החדקעלהאצבענחישותאתלערערעלולה
פורצתרביקוביץהדחפור".דוושתעלוהרגל

נקמח,ביקשלא"והוא-חזההאיסוראת
רצחרקהוא ;הבא.השחראתלראותתשועה,

מיוםיותרנמשךלא]וזה •.. [לבעור;להפסיק
הגיעכיחזה,/ביוםנשמתושיצאהוטוב ;אח.ד

האויבאתלהציגמתעקשתהיאלנוח".לו
המנוכרת.מאלמוניותואותוולגאולבאנושיותו

רביקוביץ'שלעטהפרירבותיצירותעודישנן
שלרטוריקהשכולואמיץמארגטווותאשר

שתיזכרלחראויבמותח,כינדמהכנות.

יכולתבזכותאמיתית,לאומיתכמשוררת

וצביעות,פניותנטולתישירה,התבוננות
אתלחצילמתפשרתבלתיממחויבותהמונעת

מוסדותעםביחדייכחדו'בטרםהשפיותשרידי

שכרוןחלודתאכולתהדקדנטיתהציונות

במדינתהצער'למרבהאךהעיוורת.הכוחנות
ואחת,העשריםהמאהתחילתשלישראל

דווקאהלאומי-תרבותיבפנתיאוןמקוםמובטח

אתאוהבים"הערביםשאמרח:שמרלנעמי

אי-פעםואםומהביל'לחחם,שלחםהרצח
אנחנועצמם,אתלהגשיםהחופשלחםיחיה

שלוהסטרילייםחטוביםלגזיםנתגעגע
אחרונות",ב"ידיעותצוטט ,"תא"(הגרמנים"

לדליהולאכקדושה,ונקברה :> 23.10.01

'"וראיתיפוליטיבהקשרלאשכתבה,רביקוביץ

עלונמוגההולכתהעשוקים;דמעתאתאני
האור;אתלראותלעינייםוטוב ] ... [ ;לח~ם.
ודמעתומתוקים;חמיםכההנהרומי

 .) 1972רגליך'משבריך<כלמרח"העשוקים;

הלאומיתשליחותהאתרביקוביץמיצתהבזאת
מבעדכילהבחיןביכולת-הנאורותשוחרת

מוסרי'כשלאולימסתתרולחרמוני'ליפה
אםאףצדק,ולרדוףלהגיבהאדםואחריות
לארביקוביץדליהאתמכבר.זהיבשההדמעה
זהוהאחרונה.בדרכהממשלחנציגאףליווה

החיוךמתקנסוכותמפניויימחהשלאכתם

 .בישראלהשלטוןשלהאדםואהבתהמתחסד
צערעםניוותררביקוביץ'דליהאוהביואנו'
נפש,גדולתאישיותשללנתחעלגדול

לאחר'אינסופיתחמלהעלהתפזרושחסדיה
 •שלח.נפשהאתשיצילמהבהנותרולא

פרנסה

רביקוביץדליה

סןש.~קלן~~ךים ה~~~רי~ה י~~מ~יר'לtע,א.דל
 ר~~ יו:ז~~'~~ה~עקב;תןזאת

 ,א;סר~~ז:וי wד
w ןא;סי·ןא;סרא;סר~~ז:וי

מליצהלשם
: •• : • T 

נח. 1שאיננה~וםעלא;מרים
 T •: •• •:-ד- •:

מגיעהלאה~וםאלאני
 T •--ז •: •-:

מדרכהעלמשתרכתאני
·:זז- ·:·:ד:· ·-:

וגסה~יןדליה ry1~נ~יןדלר
 ת;מ~~~ןמזpך~פ;ת

 'ר~;לי 7 ש:~מ~~טדקן.ןה
~ים wש;סקת י~~ ם~~~ 1

דבר'ם 1שא;מרתואינני
: •• :• 

0 :•:• T T 

ת 1 ל~~~ב~ךתי ~~סא;ר ~ 1ןךקמז:ו~~ךת~לן~ל
ז;כרת,שאינניכמעט . : -:· .. :· . :·:· 

 ה~י~~ ה:~~ ת~~~ןזאת
אחרת.מנחינה 1מעשיתמבחינה
 ·:·:- ד·:· ·-:- ז·:·

י;תראינ;שאמרתימהוכל
: T -T "." -: • •• •• 

~ר;ן a1כ ryן~~ה 1ט q~~~יסה
 ';נאשרוכלהשירלעזאזלכי

 •:-: :T"" • -T ••נ- •

סןש~קלן~~ךים ה~~~רי~ה י~~
~ ry נ;ן~qt' ר;ן• 

 1985 ,' 77'עתרןשל 62בגליוןאורראהזהשיר
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ההרעל"עליתינזירנו:מאיה
בניתיעליו'לעלותשרציתי

נעצמי"ההראת
שחוריופנהראיינה:

לרגל ,רנוזבזמאיהאתלראייושהגעתי ~
תדריםהמקיףשיריהמבחרהופעת ~

צורךהיהשלאכמעטהמאוחד)הקיבוץ(הוצאת

 ,התשובותמןנולדוהשאלות .שאלותלשאול

שבו ,מראותשללמבוךלרגעיםנדמתהוהשיחה

אתשכששאלתיעדרבותכהההשתקפויות

דרךשאיןגיליתי ,היציאהפתחהיכןעצמי

הקוראאתמזמיניםשיריה .אליולהגיעמהירה

משתקפותדרכהבמראה,ולהציץפנימהלהיכנס

 .לשבריםמשתברותשלפתע ,שלמותפנים

צירף ,החידהאתשפיצחלקוראנדמהוכאשר

מתגלה ,החוצהבדרכוהואוהנה ,החלקיםאת

 .ארוכהעודבעצםהדרךכילו

שיריםמבחרכוללתדרים,החדש,ספרך
ספר .חדשיםושירים 1978-2004מחשבים

גשח?החדאיך .כרסעב

כבראנימעצמי.נגנבתישכאילומרגישהאני

השתיקהמולהואוהמאבקעצמיברשותלא
לושחיכיתילמרותהאלם,מולעלי.שנפלה

קיבלשהוארואהאניכימאוד'בושמחהואני
מהספריםדירהעברוהשיריםאחר.לבוש

לבנותכמומשתק.מעגלזהושלהם.הקודמים
למרותבחייםולאחוזלהמשיךאואחרבנייד
 .אחדיוםיגמרושהםיודעשאתה

כשתיקח?אתאז

יום.כלכותבתלאאנימסוימת,בשתיקהאני
עומדתשאניהשיראבלחדשים,שיריםכמהיש

גבוה,מהלךמעיןהואובשביליממשמאחוריו
זוהיהשבת'.אתלחצותאפשרויות'שתיהוא

לימתאימהוהיאמאוד'הגותיתאפית,שירה

הנפשילמצבאומרתזאתהלבוש,מבחינת
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בחיים,סופישלבהואדברכלאידיאולוגי.

פתאוםשנה.עשריםלהימשךיכולוהשיאשיא,

מתה.לאאנילחיות.עודממשיכהשאניהבנתי'
 .עכשיואמותלאאני

לפעמים?להיפרדרצוןלךיש
לעולם,שלוםולהגידיפהלהיפרדרצוןישיש.
אנילא,אומרתאניאבלשיקרה.מהיקרהואז

מתה.לא

כמבנההשיריםמבחראתרואהאתהאם

אחד?מגובש

כאיזשהואלאכאחד'לאכרצף.אותורואהאני
מקודמונולדספרכל .דברשמולידדבר

למבנההספרים.שלהכוללבמבנהומבחינים
אחתתזהכמואינטואיטיבית.התכוונותישהזה

אליהם.שהתכוונההאחתהאישיותישגדולה.

במוזיאון?רטרוספקטיביתתערוכהכמו

כך.בדיוקממש.כן'

כניסוי,כתיבתךרוךאתמתארתאת

חזה?התהליךהתחילאיךכפרויקט.
שממנוהתעופהשדהאתלבנותצריכההייתי

המטוסאתגםלבנותצריכההייתיממריאה.אני

השירההכול.אתבעצםהדלק,אתלספקוגם
העולם.אתלחקוראופןבשביליחיתהבאמת

הייתי .תמידיעצמיראיוןמחקר'לימוד'היהזה
הזוהדרךאתוהמשכתיפילוסופיהתלמידת
עצמיאתרואהאנישהיוםנאמרבואיבעצמי.

המילוליהצירוףחוויות.הוגהדעות,כהוגת

גםשלם:משהושיוצרצירוףזהחוויות''הוגה

בשליחות,שאניידעתיאניחוויה.וגםהגות

ארוך.מאודלניסוילניסיון.בדרכיהולכתשאני

ניסוי?אומרתכשאתמתכוונתאתלמה
מתבונןבתפקיד.הזמןכלשאתההואהניסוי
עזבתיהכול:עזבתיאניוכותב.מתבונןוכותב,

ומיוחדת,מעניינתלעבודההלכתילאקריירה,

אנשיםשני.תואראעשהלאשכברהבנתי

ויוצאתקמההייתיואנילעבודהבבוקריוצאים

אבלהתחיל.זהככהירושלים.ברחבילשוטט
בירושלים.רקלאהארץ'ברחביגםשוטטתי
הייתיכימורה,להיותהולכתלאשאניידעתי

לכתוב.רקרוצהשאניוידעתירוטטתכולי

עבדתיאזטוטאלי'להיותצריךשזההבנתי
טיילתי.כךואחרביוםשעותארבע

תרמילאית,שלדמותלעתיםעולהמשירתך
צמחים.מגדירתגית,ארכיאולו

אותיעניינהלחקור.ורציתיספריםהמוןקראתי

לימודיכרצוןהתחילזהכטקסט.ההגדרה

באכךאחרמקרים.אנשים,צמחים,להגדיר

הצמחים''מגדירשלהזההנושאכל .המסך
שלבכברהוא )' 10נתונים'עיבודבשיר<מופיע

שבוהאורבניהשלבזהמאוחר.יותרהרבה
אז .המסךאתהמדיה,אתרואהאתהלמעשה

בהוויהאחר'בעולםנמצאתשאניהבנתיכבר
אבלטכנולוגית.מתוחכמתיותרהרבהאחרת,

עלי.עוגבשהעולםהרגשתיבהתחלה,אז,

אושר'מעיןהיהזהבעולם.מאוהבתהייתי
צפייהשלהשניםהיואלועצום.אושר

לישהיההלוואיברגל.המוןהלכתיבקולנוע.

אנרגיות.המוןאז.לישהיההכוחאתהיום

נכנסתימסוכנים.למקומותעצמיאתהובלתי

מהמקוםשיכורההייתיהעתיקה.העירלתוך

מוגבלתוהייתיוזמן'כסףזמן.יותררציתיהזה.
ידעתילהתפרנס.צריכההייתיבמשאבים,

אניזוומבחינההזמן.זהשליהאמיתישהאושר

היאשהמהירותאביון'דודעםמסכימה

מבטלה.הפוכהחיתהשליהשוטטותעקרונית.
לעלומיםשזורם,לזמןחיתההמחויבות
החד-פעמית,הפיזיותשלהתחושהשחולפים,

וכשאתהה~ליה.לכיווןבתנועההזמןכלשהיא
 .לזמןיותרמודעאתהצעיר

עצמך?אתלשמרתשוקהלךחיתה
יתפזרו.לאשהמולקולותכזאת.תשוקהחיתה

ולכן .האישיימי'הפגהצבירהלמצבהקנאות
באמצעותעצמיתיעוד .העצמיהתיעודבא

זוכרתאניממש.שלתרמילאיתהייתיהכתיבה.

שאןבביתארכיאולוגיתלחפירהשהצטרפתי

לשםדן'בתלאוחוויה.חיתהוזוובטבריה,
לטאותכמוהיוםכלורבצנואחותיעםנסעתי

כמוהיינוהמים,לתוךנכנסנובשמש,ענק
החוםבספריים.בבגדישמתרוצצותפיות



כרם.בעיןתרמילאיתהייתיוהקור

בעיןתרמילאיתתמצאיעודאיפה

עברהעולםשכלהרגשתיכרם?
המרה.קיבלומידדרכי

כפואטיקהמסותשלושבספרו
פולוהמשוררהמבקרמדבר
שלשוניםתהליכיםעלואלרי

זהאיךהשראה.שלכתיבה,
אצלך?
שלבתקופהבתקופה.תלוי

 .ערכתישלאכמעטירושלים
מוכניםכולםכמעטהיוהדברים

השפה.אתלפרקרציתיושלמים.
נתונים','עיבודיאתכשכתבתי

לקבלרציתילאהכול.לפרקרציתי
הורביץיאירלכן .מוכןדברשום

ליונהדולך.יונהלפניאותיעניין
שאניוידעתייותרמאוחרהגעתי

הדבריםאחד .אחרמשהואעשה

קיימתאניהיה:לעצמישאמרתי

שניואיןבעולםחד-פעמיתואני

עצמיאניהיאלקיומיוההצדקהלי.

ואישעצמי'עםאעשהשאניומה

 .במקומילבואיכוללא

שמשוררלטענהמסכימהאת
 ? 35-30בגילאילשיאומגיע
אניבפרבולה.מאמינהלאאני

לאדם.שיאיםכמהשישחושבת

לא,ואםבחייושיאיםכמהלמצואצריךאדם
 .אחדבשיאלהיכתבונוראאיוםזהמת.הואאז

קופורועיצילם:

ממשזושיאים!איזהישורוןאבותדוגמה:הנה

מדהימה.תופעה

ליריבאהואאיךבאישיותך.חבשיחצר
בשירתך?ביטוי

להתכחשניסיתילאלי'חשובההיתההנשיות
דולך'יונהחזית.להלתתרציתילהיפר'אליה.

מאודהיא .משוררלעצמהקראהלי'שקדמה
היאמשוררת.ולאמשוררלעצמהלקרואטרחה
ומתכחשת,אגרסיביתבצורהבנשיותעסקה

אולי'קלאסיתנשיות.יותרלבטארציתיואני
הרכות,עלמוותרתשלאחדשה.נשיותאבל
עלאומחוזרתלהיותהרצוןעלהחושניות,על

מאודהיהזה .יותרמאוחרשבאההאימהות

לאםהפכתיהיה.לאשליונהמהלי.חשוב

ולאכןלפניגםלאםלהיהפךיכולתי . 35בגיל
הולכתשאניידעתיכיקשריםפירקתירציתי.

אחר.למשהו

האימהותחווייתהאםאחת.לבתאםאת
עליו?שדיברתלניסויהיאגםשייכת

לבדשהיאמזהסובלתבתיאבללהיות.יכול
אניאבלאח.עודמאודרצתההיאבעולם.
ילדכלכי .קיומיאישיפחדזהמזה.פחדתי

שלאופחדתימשהו.גוזלמשהו,ממךלוקח
איתהוזרמתיהאימהותאתאהבתיבזה.אעמוד

 .יהוסבברכדזהאתראיתילאפעםואף
האדםשלהחדשהאלמנטאתהכניסההאימהות

אותימחברזההמחויב.האתי'האדםהמוסרי'

שלההורות,שלהיחסעלשמדברללווינס,

נותןהאבסימטרי.אינושתמיד-לבנוהאב
להיות.צריךוכךיותר

ישהאחריםבספריםוגםלויויתןבספרך
אחכה.שיריהמון

שחיתהגדולהאהבהבעקבותנכתבלווייתן
הפואמהאתכתבתיאזומיוח.דסועררומןלי.

אהבה'.כךואחרמכונית'סקסלווייתן><מתוך
לספרקראתילו.מוקדשבעצםהזההספרכל

לווייתןאותוהמטאפיזי'במובן'לווייתן'
ההתגלותהבא.בעולםאליומגיעיםשהצדיקים

לךקורהזהבאהבההנעלם.שלהאינסופי'של
עכשיוכותבתאניהנעלם.אתמבינהלאאתכי

הגדולותהאהבותשלושאתשמשלבתפרוזה,

זוכימאוד'אשמחאצליח,אם .בחיישחוויתי
קשה.קצתוזהצמהשלמקלעת

מיהיהאמנויות,שלחחיררכייחבסולם
המלכה?

בילדותיהאמנויות.מלכתהיאהמוסיקהבעיני

המורההיהלוישם-טובוחליל.כינורלמדתי
חלילעללנגןאותילימדהואשלי.הראשון

אנילכינור.שליהמורההיהשליאבאצ.ד
ואחריההשירהבאההמוסיקהשאחריחושבת

אנימתחברות.כולןשבעצםאחרות,אמנויות

איננהשהשירהשלי'לתלמידיםגםאומרת
אוטונומית.היאהשירהקריאה.חומר

 .חורייךביתעל .ילדותךעלקצתספרי
הצלחתיבטניבטבורלגעתאנסהבספרי
הטוטאליותאתהיה.שאפשרמהכלאתלבטא

והעוני.הקושיכלעםהבית,שלהאופטימית
צעירבגילמבולגריהעלוהוריעניים.היינו
בחוץלמדאבי .ביושרבעבודהוהאמינומאוד

להירתםכדיועזבלמשפטיםבאקדמיהלארץ
הםאחות.היתהאמיולהכשרה.הצעירלשומר
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לעלותכדיועשיריםבורגנייםבתיםעזבו

בתנאיםבאוהל,מסוימתבתקופהחיוהםלארץ.

חייתיבית.היהכבר ,ביפו ,כךאחרקשים.

וגםאהבהגםאמונה,גםבושהיובבית

בערכים.אמונהאידיאליזם.

בבית?ויכרושפחבאיזו

סבתאלאדינו.וגםובולגרית.עבריתדיברו
היהאבי .לאדינודיברה ,איתנושחייתה ,שלי

שמענותמידציירה.ואמיאמןוגםאינטלקטואל
מאודהרבההיובבית.וקונצרטיםאופרות

למדשליאבאאוטודידקטית.ולמידהספרים
 .עצמובכוחותעברית

חכרךהופיעעכשיוביאליק.פרסאתקיבלת
גשח?ההראיךלחוקרה,זובחאתחזה.
לאבארץאבלמאוד,אותישימחביאליקפרס

התייחסומספיקולאזהאתהדגישומספיק
הרבהישחומרנית.כךכלשלנוהחברהלזה.
וכשזכיתי,למשל.ספירלפרסלבתשומתיותר
לא ,מיוחדדברשוםהיהלאביאליקבפרס

זהאבלכלום.ממשבעיתונות.ולאבתקשורת
חשוב.פרסכמובן

חדשיםושיריםמעלה'של'שינקיןהפואמה
לאזורבחלקםמתייחסיםחםגםאחרים,
מגורייך.אזורשחראשינקין

הטלוויזיה'מולובפואמהמעלה'שלב'שינקין
הסגנוןביןהכלאהסימביוזה,מיןישבניכר'
נתונים','עיבודישלהדחיסותבין ,שליהישן
ה'אניפההקלאסית.השירההליריקה,לבין

הכתיבהשולט.יותר ,מתכנןיותרהסובייקטיבי'
כליםהרבהעםגדולהיצירהזומיידית.לאהיא

כמעטהאלההיצירותבשתימשתתפים.והרבה
עוברהאישיהתדרה'אני',אתרואיםשלא
'שינקיןהעיקר.לאגםוהואסינוןיותרהרבה
מהקשבהשהתחילהתגליתכמוהיהמעלה'של

למקום.

שינקין'?ב'מתחםהמגוריםאתאוהבתאת

כברכאן<אנישמחתיבהתחלהמאוד. ,כן
תקופותהיוכךואחרכאן>,שניםשמונה

הרגשתימתאימה.ולאמתוסכלתשהרגשתי
הבנתיכךאחראבלצעירים.מדייותרפהשיש
שניםכמהבעודאוליכאן.תפקידלישיש
שהאזורלפניהדירה,אתלמכוריהיהצריך
לסלאמס.יהפוך

ביותר?עלייךהאהובחמשורר;תמי
שינויים.ישהזמןכלכי ,אחדאיןוכמה.כמהיש

ואתטשרניחובסקיאתמאודאהבתיפעם

ודליהזלדה ,אבירןאתכךואחרביאליק
רביקוביץ'."
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עשתאליעזרצילם:

החרוזה?לשירהיחסךמה
מעניינתמשוררת ,למשל ,חרמןאנה

כמוממשהיאהזוהחריזהאבלוכישרונית,
זה .סדבתוךלהיותכמוזההסוררת.אילוף
הזמןכללהיותצריכההשירהבעיני.מיותר
משעמם.זהחריזהורקסוררת,

אומרתאתאחורנית,חירםמסתכלתכשאת
לחיות?רציתיככהלעצמך:

אניהכול.עםשלמהמאודאניבהחלט.כן.
כמובןעצובהאניהקיומי.במובןמאושראדם

הרבהכךכלשישליכואבדברים.המוןעל
זומבחינה .מדכדךזהבעולם.ורועשחיתות

כמוגדולהסופרתלמהלהביןיכולהאני
כאקטפתאום,והתאבדה,קמהודלףוירג'יניה

אניהעולם.אתלשנותיכולהלאאנימחאה.
לישחסרמהמושלם.הכוללאזאת,יודעת

כלכליים,משאביםיותרוכסף.פנאייותרזה
לנסוערוצהאניהזו.מהמצוקהנחנקתאני

הכלכלייםהמשאביםחופשייה.ולהיותיותר
שישמאושרתאניאבלכיוצרת.אותימגבילים

לאאני .רציתיככה ,לישישמהכלאתלי
 ,בזבזתי ,חייאתהחמצתילהגידשיכולאדם

עליתיהזה.ההרעלולאהזהההרעלעליתי
ההראתבניתיעליו.לעלותשרציתיההרעל

 •בעצמי.
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עלהרהוריםכמה
רחלשירי

כפרייהודית

תוכניתבטלוויזיהראיתימהזמןפני ~
האיזוןבשם .רחללשירישהוקדשה ~

משוררותשתיהוזמנו ,במקומותינוהמקודש

השירים,אתאהבההאחתלנושא.להתייחס

עליהביטול.בתכליתאליהםהתייחסההשנייה

השנייההמשוררתשםאתזוכרתשאינילהודות

 ,רחלשירישלה.שירשוםליזכורלאגםו
לראשונהקראתיםמאזליזכוריםזאת,לעומת

כךואחר ,מאודהרחוקיםנעוריבראשית

המוסיפיםמהמשורריםוהיא ,הדרךבהמשך

 .חייכלאותיללוות
 ,ההןהשתייםמביןאוהדתהבלתיהמשוררת

בכךהשליליתעמדתהאתהשארביןנימקה
טובשיר .מדיקומוניקטיבייםרחלששירי
להביןמאודלהתאמץשצריךכזההואלטעמה

וחד-פשטניכנראההואאחרת ,אומרהואמה

שלהכבדבנושאעכשיואעסוקלא .ממדי
אותישהעסיקמההטוב.השירהגדרת

למהאחרת:שאלהחיתההדבריםאתכששמעתי

 ,רחלשלמדי""הקומוניקטיבייםהשירים
השירה,קוראימביןכךכלרביםעלאהובים

למהשירה;קוראיאינםשברגילכאלהעלואף
למעלהשלהמבחןאתאלהשיריםצלחו

היוםעצםועדהתחברםמאזשנהמשמונים

שאינםלשיריםיקרהשזהסיכויהרבהאיןהזה.

באמת.טובים

ששיריםלכךגרםמהמסוימתהשערהליחיתה

והחלטתיהיום,עדרלוונטייםנשארואלה

שיריה,כלאתשובקראתיבטקסט.זאתלבדוק
כמובןקלטתיאבלהמה,עליותרהתעכבתי

לדרךיצאתישאיחהההשערההאיך.אתגם
מאוד.והתעשרההתגוונהגםאבלהתאמתה,

השיריםלישסיפרוממהקצתשאספרלפני

קטעקיצוריםבכמהלהביאברצוניעצמם,על
היאשכותרתוהשירהשלבפואטיקההעוסק

באמנותהזמןאותלי:"ברור-הזמן'אות'על
ביטוי :לאמור ,הביטויפשטותהואהשירה

הלירית,האמוציהשלהראשוניםפרפוריה

ערייתהעללכסותהספיקהבטרםמיידיביטוי
הנקיביטויזהב.ועדיימשיבמחלצות

האנושית,באמיתוללבהנוגעמספרותיות.
בכוחוישאשרברעננותו;הנפשאתהמשובב

ולרוןיום-יוםבחייללוותינו ,בזיכרוןלהיחרת

תמיולאהביטוי"פשטות
ואףהביטוי,יכולתעםמזווגת

באישתיכשלישהיכולת
קשח .יכופרלאוזחפשטות
מכאןהפשטות.שלורכח
ומכאןפרוזאיותלחאורבת

כלאתהיאחופנתגנדרנות.
פיחן"עלהרגילותהשגותינו

לפתע.מתוכנו
-מטאפורותמבולעםיחדהביטוי."פשטות

בלתיתוצאהלהיותהמטאפורותיכולותכיצד?

העיןלאמור:שירית,עולםראייתשלאמצעית
מגיחוהרגשאחרת,ולאכךלראותערוכה
מזל''בניילדיםדוגמתזה,בלבושומרחם

בכתונת.הנולדים

יכולתעםמזווגתתמידלאהביטויפשטות ".
פשטותבאישתיכשלישהיכולתואף ,הביטוי

מכאןהפשטות.שלדרכהקשה •יכופרלאוזה

הופכתגנדרנות.ומכאןפרוזאיותלהאורבת

פיהן."עלהרגילותהשגותינוכלאתהיא
רשימהמתוךלקוחהזההקטעניחשתם:אולי

רחלבידי". ) 1927 (תרפ"זבשנתשנכתבה

המשוררת.

שטחיותמקוצר-יד,לאכךלכתובבחרההיא

הואההיפךדל.רגשיעולםאואינטלקטואלית,
לעצמהשאימצהמתוךכךכתבההיא .הנכון

אותהשהלמהזמנה,שלהחדשההפואטיקהאת

מאיתנורביםושבשביל ,כךכלנפלאבאופן
אופןעלאבלהיום.עדוהולמתרעננהנשארה

בסוף.מיליםכמהאייחדכתיבתה
מהמוטיביםכמההיומהתחילהלבדוקברצוני

שירית,פואטיקהשוםכישירתה,שלהיסודיים
ששירלכךתגרוםלאשתהיה,ככלוהולמתיפה

באמצעותאומרשהואמהאם ,לבנואתישבה
 .בשבילנוערךחסרהואזופואטיקה
רחלשלששיריהחיתההראשוניתהשערתי

שהםמפניהשארביןללבכךכלמדברים

שמשותפיםבסיסייםרגשייםבמוטיביםעוסקים

אבללנשיםאוליבעיקר ,בתוכנומאודלרבים

ליהראתההשיריםבדיקתגברים.לגם

 145כלשכמעטלומראפשרגדולהשבהכללה

-אהבהשיריהםשכתבההעברייםהשירים
הנפשבחיימרכזיהיותראולישהואהנושא
הרבהעודהסתםומןהשירים""שירמאזשלנו

שבולטנוסףנושא .בכללועדעכשוועדקודם
הציונית,הלאומיתהשירהשלזההואבכתיבתה

גית,והאידיאולוגיתהפרזיולוברמהלאודווקא

עץ"רקשלכמעט,ערךהמעטתבאותהאלא

רגלי.""כבשושבילרקנטעו,ידי
מבליאלהמוטיביםשניעלאחדותמיליםאומר

האהבה.עלותחילהלמצותם,לנסות

שהיאהוא,הזאתבשירההנפלאיםהדבריםאחד
צדדירבמחקרכמעטבכוונה,שלאמהווה,

מחקרהשונים.והיבטיהבגילוייההאהבהעל
מחקרהלב,שלמחקרמתפלסף,לא ,מלומדלא

בשירים.

וגלוינעולהסוף;עד-וכךכקדם,-לי"אתה

ודמה;בלב,שרטת-ליאתהוקרוב./ונכרי

הקשבהקשיבהברמה./ורונןומבריקמסמיק

עד-ממך ,עליךאליך'הפורץ!/לקוללו

<קי"א>הקץ.""

כלאתאליהשממקדתטוטאליתחוויהזוהי
אובססיבית,באהבהשקורהכפיהאישיות,

וזוהיהתאהבות.כלשלהראשוןבשלבואולי
מתפשרים.בלתיניגודיםשלחוויה

כאלהרבים<ואיןחסדשלנדיריםברגעיםאבל

המאפיינתהקשההניגודיותנעלמתרחל>בשירי

בליניב,"בלירקוזהכלל'בדרךשיריהאת
בערביאליך;לחוצהארוך'/אחדרגענוע,/
 /-עיניך"."מבטרקזה .>ה"ל<ורוך"רחמים
הברוךהרוךהמאיר'/צחוקוהשקט,עצבו
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הניר"."כמרחבללביהרופאממך,;הורעף
לעצמהלשמרמצליחהאינהשהיאאלא .>ב"מק<

ייאוש:מתוךומבקשתהאלההחסדרגעיאת
;."היהאלי.טובנאהיה /-ודלהולך"כוחי

ימי;תוגתמעלתוגה,לתהוםמעלצרגשרלי

משעןהיהמהנפשליהיהאלי'טובנאהיה
שממה./מדברפניעלמצלאילןהיהללב,

ליהיהרחוק./כההשחרארוך'כה."הלילה
לחםלי;היהפתאום,שמחתהיהמעט,אור

 >ב"נ(חוק!"

מאוד'עדמזעזעשירהואשבעיניזה,שיר

מגלהשהוארקאומרכאן .לעצמולדיוןראוי
לאהבהשהיובסיסייםהיותרמהתפקודיםכמה

רחל.שלובחייהבעיניה
המדיוםמסויםבמובןבעבורהחיתההאהבה

כוחותהעניקההיאהעולם;לביןבינההמתווך
האינטגרציהאתהחזירהלחיים;ומשמעותחיים

הבדידותעםלהתמודדדרךוחיתההפנימית,

חייה"."תוגתועםוהריקות,

קראוחיי""תוגתכאן:טבעהשהיאלצירוף

רביםדיכאון.לזהקוראיםהיוםמלנכוליה.פעם
הרגשתעםמתמודדיםרחלשלמשיריהמאוד

משיריה:באחדכתבהשעליההזו'הדיכאון
נסתר.;עצבליווניתינוקת;עודני"זכורתני,

תינוקות,/ביןתינוקתואינני;ימים."עברו

 11האות."הוסרוטרםהעצב,/נגוזלאאבל

כתבה:היאהזהמרפההבלתיהצערעל ;>ד"ע<
בלילותשנת,/ללאבלילותהלבלאה"מה
לנתקהידהאשלחהעול.;כבדמהשנתללא

"ישאו ;>ב"ל<ולחדול?.""החוטלנתקהחוט,
מעונהרך'עבדיגע,/עבדימי-ימים

ישרע,/ולאגואללא-ימיםישהכבלים./

אקום.""ככהוגם: >ה"מ(אפלים."כלילותימים
אונים./באפסליאלךככההאלף./בפעםככה
ככהובדלף:;בשרבבדרכיםאשוטטכך

בסוףאו )ך"נ(פתרונים."ללאככה:אוהב."

אשרהואבלהותחלום"רקאחר:שיר
 " __להקיץ--להקיץאלי!הה,הבעיתני.;

יאחריאחרקול.""איןאחר:שירובעוד )ן"פ<
 .>א"צ(אפול"מתההסף;על /-נכסףרגע
הדיכאוניהמוטיבמתוךמצומצםמבחררקוזהו

משיריה.העולההכבד

הרגשתרחל'שיריעלחושביםכשאנחנואבל
בהם.הדומיננטיתאינההדיכאון

בכלנלחמהשהיאבכךכנראההדברסיבת
לנומגליםוהשיריםהזה;בדברנפשהכוחות

היאוהצליחה.נאבקההיאאמצעיםבאיזהגם
נאבקההיאיעה.כבידיועלמרדידיעלנאבקה

 .הזיכרוןידיועלולטבעלאדמההקשרידיעל
וגםאמרנו;כבר-האהבהידיעלנאבקההיא
אולינאבקהוהיאארנונה.עםההשלמהידיעל

מיליםוכמההשירה.באמצעות."מכליותר
אלה:מהיבטיםאחדכלעל
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עצמהעםיהבהומרלשעהלחוותהצליחההיא

המת"מדרכות"בבטוןלאכשחיתההעולם,ועם
הטבעשלהחייםבנופיםאלא ,)נ"ק<העירשל

נסוגהיהשלההקבועהעצבהכפיים.ועבודת
תבוא./נערהותלמיםערוגותשורות"ביןאז:

גבעולאףחיים.רסיסימזההיאיגעש./הברז
לסלוחאולינוטש./לאנשכח,לאבצמאו;

 11מחדש?להתחילאולילבבו./זדוןאתלאל

רבותדוגמאותאוסיףלאהמצעמקוצררק
ודאירחלשיריאתשמכירמישכלנוספות,

 .הזיכרוןלנושאישירותמעבידנווזה .אותןזוכר
שיריהמספרהוארבמהלגלותהופתעתי

שהיהמהשלבזיכרוןהיאחזותמתוךשנכתבו

הואעודכללהיאבדלאשגםאבלעוד'ואיננו
מתוךדוגמאותשתירקושובכזיכרון.בתוכהחי

כותבתהראשוניםמשיריהבאחדמאוד:הרבות

להם,/יוכלואיךאדם?יחיה"ואיךרחל:
כנף-לובאיןהבאות,/ולרוגזהווהלביעותי

 >ב"כ(זיכרונות?"שלהאם;חיקלובאיןמחסה,
באחדמשיבההיאכשאלה,כאןשניסחהמהועל

 .בשלמותוכאןושאביאיפיםהיותרמשיריה

מעבריםאזכור:זכור

 :כנדהריםנצנו
ארעים,בשירפסגהראשעל

הנעורים!הידדאקרא:

הדויען

הפז,הועםשנים.עברו

 .מישורהפכופסגות
ועזצלול-הריםהדאך

כאזעתההריםהדאך

אזכור.זכור

הצילאשרהלבאשרי

-ואידעברהליום
צלילרקולודמותרקולו

קלילאורהצלרקולו

הד!רקולו

הווה"ביעותימדירבותפעמיםהואהעכשיו

אותוממלאהושובשובאבלהבאות",ורוגז

שחיתה,אהבהשלמאושריםבזיכרונותרחל

הופכתהיאוכךהטבע,בנופיועבודהחייםשל

הלאמההווהלחלקשחוותה,מאושרעבר

הרגשתעצםאתכךומאירהומשנה ,מאושר

השירבמסגרתמנוצחהדיכאוןשלה.ההווה
עצמו.

הפלאלמרבהחיתהשלהנוספתמאבקדרך
המאבק.שלהיפוכוהיאשכביכולהכניעה,

רחלגםחיתההאהבה,מקשריברביםכמו

בקשרלהמשיךשלהדילמהאתרבהבעוצמת
אולחדול'אומנשוא,קשהלהיותשהפך

דרך./לאאליושביללאנעול"גןבמילותיה:
עדבסלע/אכהאוליהאלךאדם./-נעולגן

עלמדברתהיאמשיריהבאחדיםדם?"זוב
שבהמשכתוהכניעהללכת,היכולתחוסר

מדומה.כניעהזאתאוליאבלנכון;הלאהקשר

מרגישההיאכימאבק,שלצורהעודזאתאולי

יותר.אףהרסנילהיותעלולהסופישהוויתור

השיריםלאחדקוראתהיאבמקרהלא

 .)ג"נ<"מרד"בשםהזאתהכניעהאתהמתארים

מאודמושפלתגםעצמהחשההיאבבדבדאבל
חווייתמתוךשיריםכמהוכותבתהזהבמצב

עצמהאתמדמההיאשבהםהזאת,ההשפלה

"לנשקהנכסףעבדכגון ,מאודקשיםבדימויים

זלזלרקשהיאאשהאו ;>ז"ק<האדון"ידאת
האישבאמצעותרקהצמרתאללטפסויכולה
שטחיתבראייה )'ב(בה.התומךהגזעשהוא

היהאפשרבטלוויזיה>ההיאהדוברתשל<כזו
אנטי-פמיניסטייםכשיריםאלהשיריםלראות

האשהשלובערכהבכוחהמאודעדשממעיטים
היבטגםבהםישבעיניהגבר.שלזהלעומת

אנטישיריםאףאוליהםרבהובמידההפוך'
מהוהשאלהנשאלתכידווקא;שובניסטיים

ההשפלהבהרגשתשמולההגברשלחלקו
למשלעולההתשובהשלה.הזאתהעמוקה
כמעשהשמתאר )'ק<'שתיקה'כגוןמשירים

הגברשלהמוחלטתשתיקתואתהתעללות
לשווא.ממתינההיאשלקולושמולה,

לחווייתמצטרפתמשיריהברביםואולם

חוויהוהתבוסה,הערךהמעטתהחולשה,
אתגלוי.מרדושלכוחשליותרדומיננטית

"היאבמילים:מסיימתהיאלעילשהוזכרהשיר

פיהאתהקבר;אימתעמהאותי.מקפיאה

-פהעודניאניחוק./לבליפוערתהעקום
נאאלאךבמילים!הנני-מעבר;-פהעודני

גזרעםמשלימהאינההיאתשתוק!"אל-
דיבור.שיהיהונאבקתעליהשנכפההשתיקה

הגאווה:צו"זהתכתוב:היאאחריםבשירים

ידי!"במוהגשר;שרוףהחוט,/ניתקידי.במו

דכדוךרגעישלום,בשעותיש"אךאו<קט"ו>
אכזר:;זדוןרגעיטירוף,רגעייש/אךודווי,

יוםשמישופר;קולכקרועשלוותךלקרוע
מובאות<קכ"ט>חיי!"במחירולוהדין'

שלגדולכוחעלמעידותאלהאחרונות

מאבק.ושלהתנגדות

גדוליםהיותרהכוחותאחדבבד'ובדזאת,עם
ההשלמה:שלזההואבתוכהמגלהשהיא

הדיןאתהצדקהנכנע,/הלבהדיןאת"הצדק

הצפוןבשדותזעם./לאמרד'לאהפעם,/גם
המורקת./הקמהטומניםמושלגים;שדות

לפרודותודמההנכנע./הלבחרפךגזר."שא
את"אקבלאו ;>ז"י(תצפינה"לקיץההנה;

שקיעותיאומוהןבלבבי./תלונהאיןהדין.
נתיבי;בצדיחייכוופרחיםשחרי'/וטהר



ןייבלובשטרחל

 ,)'י(בעברי"

הללוהמוטיביםשכלזאתעםלזכורחשוב

ביטויםאתמוצאיםהזכרתי'שלאואחרים

תהליךהאמנותית.ביצירהכלומר'בשירים:
הוארבה,במידהאוטונומישהואהיצירה

בוראמעדן'משחרר'מגדיר'מבהיר'תהליך
אוקשים,היותרהמציאותמחומריגםיופי

לבמפצעשיר"נובערחל:שכתבהכפי
כפישבההמטמורפוזהמתחוללתואז ;באהבו"

ניר"ל"ירקהופךמדבר""חולכותבתשהיא
 >.ט"נ(

מרפאאחרדברמכליותראוליהיצירהמעשה

נובע.הואשממנוהפצעאתלשעה
היותרמהמוטיביםכמהבחופזהסקרתי

שלאליונדמהרחל'שלבשירתהדומיננטיים
חווהשלאאדםכמעטשאיןאומראםאטעה

אלה.דבריםאחר:תאוכזאתבעוצמה

רחל .הלאומיהמוטיבאתלהוסיףישלכך

בעלייהארצהעלתהציוני'בביתשגדלה
שיריהמרביתאתוכתבה '-1909בהשנייה

העליותימי ' 1931-1923השניםביןהעבריים
היאכלומר'והחמישית.הרביעיתהשלישית,

שהחלההציונותאתלמעשההלכהחיתה
ציוניתחיתהוהיאישראל.בארץאזלהתגשם

כפיובנפש,בלבאלאבהשקפותיה,רקלא

ממשיכיהם.ואףההואהדורמבנירביםשהיו

ידעתי;לספרעצמיעל"רקאמנם:כתבההיא

אשהחיתהכביכולנמלה"כעולםעולמיצר
בלבד.המצומצמותאמותיהבדלתשחיהקטנה

בתוךאשהחיתההיאדברשללאמיתואבל

היאזהשירובסוףעולם.
חופיעלמדברתאכן

הרחוקיםוהאורותהפלא
שלבשורהלה.שקראו
כותבתהיאשירים

עלובעקיפיןישירות
שלהלאומיההיבט

לנופיה,לארץ'השיבה
הכפיים,לעבודת
על"כאןמחדש.לבנייתה

בעביםלא-אדמהפני

מחרערפילי."לאמעל;
בין;המומשהיום-

הזה,היוםאת."לראות
פניעלהאחד'/הקצר

."בואוכאן./אדמתנו

מאוחדמאמץהכל!/בואו
אלףשלוער;עקשני

יבצרהאומנםזרועות.

מפיהאבןאתלגדל;

והשיר :>ח"נ(הבאר?"

כלוהאהובכךכלהידוע

ארצי'לךשרתי'לאכך
בשיריםגםישירותועולההשבזהמוטיב ,)ך"נ<

שבהםהשיריםבכלבעקיפיןגםנאמראחרים,

והטבעהאדמהעבודתהארץ'נופימשמשים

וסמליםמטאפורותרקהשונות,פניועלשלה

כילגמרי.אחריםדבריםעלבעצםשמדברים
והמטאפורות .משלהןלשוןישלתמונות

אתבהןלומרשבחרההארצישראליות

שלהןהמראותבשפתגםמדברותרגשותיה,

הזאת.לארץיחסהעלבעקיפיןומספרותעצמן'
שעשהבשירתה,הבולטהציוני-הלאומיהמוטיב

שלהידיעהבהאלמשוררתכמעטאותה

ישראל'בארץהציוניתהחלוציתהההתיישבות
שיריה,ממקוראירביםאלומדברדיברהואאף

היום.ועדאזואחריאזכאןשחיו

שלההעצמיאבלעצמה,עלרקכתבהרחל
כןעלויצרומלואה,ארץוהקיףרב-פניהיה

שיריה.אלומגוונותרבותנקודות-חיבור
אלינומגיעיםהיולא-הללוהדבריםכלואולם
שומריםכשהםוהיטב,נכון'נאמרואלמלא

ההואהצרהשבילעלמדויקמידהבחוש

הביטוי'פשטותשלהשביל-רחלשהתוותה
האחרהצדומןהפרוזאיותלהאורבתאחדשמצד

והמליצה;הנוי""אמרותכלומר'הגנדרנות,
בכתיבהההתגנדרותאתגם."לכךמוסיפהואני

הגסההבוטהוהכתיבהגיסא,מחדהסתומה

ביטויצורותשתיגיסא,מאידךוהפרובוקטיבית

וקושרותבמקומותינו'לצעריהיוםהרווחות
מדומה.קידמהשלכתרלעצמן

העיצובאמצעיעלהדיבוראתכאןארחיבלא
נפר.דלדיוןענייןזהוכירחל'שלהשיריים

אתקיבלתילאשמעולםזאת,עםריאבה

המהביןבמתכווןשטשטשההפואטיתהאופנה

שלוערכוהמה,הואשהאיךוקבעהוהאיך'
מהאתאומרהואבאיךורקאךנמדדשיר

בצירוףנמדדשירשלערכולטעמי .אומרשהוא
שהואאיךעםאומרשהואמהשלהחד-פעמי

והאותנטיתהחשובההאמירהזאת.אומר

היטב.נאמרתאינהאםבה,דיאיןכשלעצמה

מהאםבה,דיאיןהיטבהנאמרתוהאמירה

מעניין'לאהואכךכלהיטבאומרתשהיא
מקוםמכלכזומכך.גרועאףאוטעם,חסר
לקרובת-שאמרהרחלשלהפואטיקהחיתה

במילים.משתמשתאתאיך"חשובמשפחתה:

נמצאותישנםהםאםהרעיונות.וחשובים

אתבשיריהליצורהשכילהאכןוהיא 11המילים.

אלההיבטיםשנישללהפליאההולםהצירוף

יוצריםיחדהנכוןבצירופםשרקהאמנות,של
באמת.בהטוהשיראת

וניתוחיםדוגמאותבסיועעכשושאעמודבלי
דרכיאתשאפייןמהעללמיניהםפואטיים

ששיריהלכךשלואתותרםשלה,הביטוי
אזכירללב,כךכלומדבריםכךכלקליטים

אתשיצרממהקצתביותרהכלליבאופןרק

השירית:שפתהשלוהחידושהייחודאת
הדיוק,פשטנית,הלאהפשטותהצלילות,

העמדתהנעדרתהאמתהמעודנת,המטאפוריקה

החדשההעבריתהאנטי-פאתוס,פנים,

עבר'ממקורותגםששואבתכמעטהדיבורית

שירתה,שלהזמרתיתהצליליתהנגינתיות

שלה.."הקומוניקטיביותו
באחדרחללמשוררתאלהאהבהדבריואסיים

שכתבהכפי'שממשעליאהוביםהיותרמשיריה
להיחרתבכוחו"היההזמן'אות'עלברשימתה

מתוכיולרוןיום,היוםבחייללוותניבזיכרוני'

לפתע":

אוליפרחי

וחםטלולבנוף ,הגןערוגותעל

 :רענניםגדלואוליפרחי

לטפחםידעתיבגנניםכטוב

 !בגנניםכטוב

המשמרעלזקיף-בלילוולילה

לאותללאהגןבשערי

 ,הקררוחהמפניציציעלסבותי

 .ודאותשלרוחה

 ,עליותעריםסודימצאההיאאך
 :-הדיןגזרעלמאודשקדההיאאך

 1שעשועיגןאתעלמין-כביתלתת

 .-עלמיןכביתלתת

 • ) 1928 (תרפ"חבשנתרחלעל-ידינכתב

 2005ספטמבר
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זהמצד
~~----~~~~~~~~~~~~~~----

לויתןעמוס

אירועיםספרים,מוספים,

המאמיןאתתכתושאם

תסורלאבמכתש,האווילאתתכתושאם

איוולתומעליו

כב>.בז<משלי

<בסייעתאשההינתקותלחשובהיהאפשר . 1
נפשלחשבוןאואמונילמשברתגרוםדשמיא>

למהאלוהים?היה<היכןמתנגדיהבקרבנוקב
קורה:ההפךכימסתברלתפילות?).נענהלא

 ,ולרשטיין<איתם,בתקשורתהבולטיםדובריה
כךעלכעונששקרהמהאתמפרשיםליברמן>

נחושים,יותרהיורקאילומספיק.התנגדושלא

נענה.היהאלוהיםאלימים!יותרמסורים,יותר

רצונובהבנתמעיקראטועיםהםשמאהמחשבה

דעתם.עלעולהלאכללאלוהים,של
זועקותמוכן?"אתההאםבפתח!"המשיח . 2

בתל-אביב.אוטובוסיםמדפנותחב"דמודעות
<בגושכאןהיהכברהמשיחלהם:משיבואני

מוכנים!לאנתפסתםואתםקטיף>,

אינטלקטואלידיוקן

מתרגמתמשוררת,היאבר-יוסףחמוטל

בעיקרעוסקיםמחקריהספרות.וחוקרת

שיריהספרהעברית.הספרותשלהרוסיבהקשר
לשירה,סדרה<ריתמוס,הבראההאחרון

בונובפרסאותהזיכה ) 2004 ,המאוחדהקיבוץ

קריאותהספרהופיעהשנהתשס"ה.לשנת
אתהמקבץ ) 2005 ,כרמל<הוצאתושריקות
חברהתרבות,שלבשאלותומאמריהמסותיה

עולמה".השקפתשל"פרופילשהם ,ומוסר
ליוצרתשאלותכמההצגנוהספרהופעתעם

24 
 304גליון

הרחב.לציבורדיהמוכרתשאינה ,זואיכותית

ותשובותיה.שאלותינולהלן

המניעיםעלדבר'שב'פתחהדברים
איזושהיעלמעיריםהספר,להוצאת
היא?מהבפרסומו.רחיפותשלתחושה

מרגישהלאאניהזה.הרושםמנייןיודעתאינני

מיניכלאספתיפשוטמיוחדת.דחיפותשום

יזם 1 •• 11חמוםל

שוקירותאות 81ק
JllJI ואנוםיר

ומהשנה,שלושיםלאורךשכתבתידברים

 .עולמיהשקפתשלפרופילמעיןהואשהצטבר
אתלפרסםהזמןהואשעכשיוייתכןזאתבכל

איזשהותנועה,איזושהיבאווירישכיהדברים.

לכוחותיצטרפואולישליוהדבריםחיפוש,

הישראלית.התרבותאתשמניעים

הואשלךהדמיוניהקוראכיכותבתאת
אתהחווההחילוני,המשכילהישראלי

הציונות,שלהרוחניהממדהידלדלות
אתלהעשירהמשתוקקהמתון,וחרתי
לדברייך,המודרנית.חתרנותבנכסייהדותו

להיווצרוצריכהיכולהחזההתפרקועל
רמהבעלתישראלית-יהודיתתרבותבארץ

סיכוי,לכךישהאמנםומוסרית.רוחנית
בכרון?השקפתךתמציתומחי

בתחילתהשהציונותלפעמיםשוכחיםאנחנו

תנועהגםאלאפוליטית,תנועהרקחיתהלא
היהודיתהתרבותעללשמורשנועדהרוחנית,
היהדותמצבאתכיוםלתארלנוקשה .מארנון

שלהחרדותואתעשרההתשעהמאהבסוף

מהתחסלותהעםואחדביאליקכמואנשים
אלא ,פיזיחיסולמחמתלאהיהודית.התרבות

תרבותאתנוטשיםיהודיםשבומצבמפני

בגרמניההיידישתרבותננטשהכךאבותיהם.

במאהננטשההיאוכךעשרההתשעבמאה

שתרבותאופןבאותוהברית,בארצותהעשרים

מיעוט.שלתרבותשהיאמשוםפשוטמתחסלת,
לנושיהיוכדירקלאמדינההקימההציונות

,אלאמשלנוחקלאותצבא,משטרה,ממשלה,

יהודיתתרבותשבהאחתמדינהשתהיהכדיגם

כפיטבעי'באופןולהתפתחלהתקייםתוכל
בכלרובתרבותומתפתחתשמתקיימת

הושגהכברהזאתשהמטרהלינדמההארצות.

בעינירבים.קשייםישעדייןאבלחלקי.באופן
יהודיתתרבותאותהדווקאהיאהיהדותרבים

מבקשיםהםשכזאתובתורבגלות,שנוצרה
ממנהלהיפטראושם,שחיתהכפיאותהלשמר
קוצדימשניתנועההרבהגםישאבלכליל.
ואני ,בארץלדתייםחילוניםשביןהתפר

הזאתהתנועהשלובסיכויבחשיבותמאמינה
דרךאלהישראליתהתרבותאתלהוביל

החייםעםהיהודיתהמורשתאתהמשלבת



היומיוםחייאתלהריםומאפשרתהישראליים
יותר.גבוההומוסריתרוחניתלרמההישראליים

הישראליתהספרותקיצורבספרוחברחנן
ישראליתספרותכילהראותמבקש ) 1999
עבריתוספרותעברית,ספרותכחכוחאינה

למשלמגמתך,יהודית.כחכוחאינה
שירחהיאהישראליתהשירה"האםבמאמר

חפונה?!היאיהודית?"

בהכרחלאהיאישראליתשספרותמסכימהאני

ספרותגםנכתבתבישראלעברית.ספרות

ועוד.אנגליתרוסית,ערבית,אחרות:בשפות

שללמצבהדומהאלהספרויותשלמצבן
כלומרבגולה,שנכתבההעבריתהספרות
הכותבערביסופרמיעוטים.שלספרות

באירופהשחייהודיכסופרכמוהובעברית

הואבאנגלית.אוברוסיתבגרמנית,וכותב

שהרקעהישראלי'לקוראהפונהספרותכותב
לכתוביכוללאוהואיהודי'הואשלוהתרבותי
הספרותלכןכלשהו;יהודירקעבליבעברית

שלהוהחומריםהנושאיםאםגםכותב,שהוא

היהודית.לתרבותמחוברתערביים,הם

הכנעניות,שלהמשךהיאחברחנןשלההשקפה
שליהודית-מודרניתגרסהבעצםהיווהכנענים

לאמאודלינראהזהניטשיאניים.רעיונות

אופן'בכלכיום.הישראליתלמציאותרלוונטי
לשפהעבריתספרותלתרגםכשמתחילים

נכתבה,היאמיידיעלמשנהלאאחרת,

שמיוביטויים,מיליםשלבבעיותמידנתקלים

להבינם.מתקשההיהודיתבתרבותמצוישלא

ניתןלאשכמעטלכך'ברורהתסמונתזאת
הספרות .היהודיההקשרבליבעבריתלכתוב

כאןשחיינוכשםהזהבהקשרספוגההעברית

יהודית.בתרבותספוגיםבארץ

למשל:-מוסריותשאלותשלחיוניותן
מוסריתתובנהשלקטנהגיח'אנתולו
השם?';בעינירעומהטוב'מהבשירה';

בספרותהאגואיזםשל'הלגיטימציה
חשביכחוטעוברת-החרשה'העברית

להרגיש?באותחןמההספר.במאמרי
יצירהלהערכתשוניםקריטריוניםשיש

שלהרמהשאלתהואמהםואחדספרותית,

זהוביצירה.המובלעתהמוסריתהתובנה

במאההספרותבביקורתמאודשהוזנחקריטריון

 .האקדמיבמחקרוכמהכמהאחתועלהעשרים,
מגוחכת,קצתבצורה ,חזרהואלאחרונהרק

התובעיםוהפוסט-מודרניזם,הפמיניזםדרך

שמצוימישלעולמואתלחשוףספרותמיצירת
פרשנותשלברמהשגםלינראהבשוליים.

אתלדיוןלהחזירחשובהערכה,שלברמהוגם
מוסריתתובנהכוללתהיצירההאםהשאלות:
האםמלהיבה?מעמיקה,חשובה,מעניינת,

לאורכקוראעלימקובלתהזאתהתובנה

בהוראתגםהוזנחואלהשאלותשלי?השקפותי
חבל.ממשוזה ,התיכוןהספרבביתספרות

בספרות"מיסטיקהחראבספרמרכזימאמר

המחקרי,לענייןמעברהחרשה".העברית
לכךמייחסתאתהאםשנזנח,בז'אנרעיסוק

תרבותית?חשיבותאיזוגם

חוויה.אונושאיותרזה ,ז'אנרבדיוקלאזה
אוניברסליות,הןמיסטיותשחוויותלינראה
געגועים.בדידות,אהבה,שלחוויותכמו

החמישיםמשנותהחלהישראליתהתרבות
 ,שקריהיהכאילוהזההתחוםכלאתדחתה
שההתעלמותחושבתאניקיים.היהלאכאילו
מהספרותחשוביםחלקיםמסתירההזאת

העשרים,המאהשלהראשונהבמחציתהעברית
אברהםביאליק,שלהשירהמןחלקיםכולל

גלבוע,אמיראלתרמן' ,שלונסקייצחק,בן
ניכריםבחלקים ,לדעתיואחרים.שדה,פנחס
אפשרהעשריםבמאההעבריתהשירהשל

המיסטיקהשלהלגיטימיההמשךאתלמצוא
 ,הזוהרההיכלות,<ספרותהקלאסיתהיהודית

החסידות>.

בטעםוגםבמחקרייךגםחשובמקום

כיצרהרוסית.חתרנותתופסתשלךהאישי
ומרוע?

בביתאבל ,אמישלאמהשפתחיתהרוסית
ללמודהתחלתיבה.לדברהורשיתילאהורי

אתלהפנותרציתיכי ,מבוגרדיבגילרוסית

העבריתהספרותביןהקשרלכיווןשליהמחקר
למדתיכאשרהיהזההרוסית.והספרותהחדשה
השוואתיתלספרותבחוגשנילתואר

מאודהרבההשקעתיהעברית.באוניברסיטה

רוסיתספרותבקריאתהזאת,השפהבלימוד

שלהרוסיהרקעעלכתבתיוגם ,במקור
שלמגעיםבספריבעיקרהעברית,הספרות
דקאדנס.

השריקות?ולמיהקריאותלמי
כוללהואכיושריקותקריאותלספרקראתי

דבריםוגםורצינייםכבדיםיותרמאמריםגם

הרצאות,רשימות,כתבות,כמוכבדים,פחות

יוצרהכולשהסךמקווהאני .יומןהערותסתם
שיחהשמאפשר ,אינטלקטואלידיוקןאיזשהו

הקורא.עםמשמעותית

ומענגיפה

געגועיםליטווקמירישללספרההמוטו

קריאה,סימןספריהמאוחד;<הקיבוץלחושך
 ) 2005 ,חברחנןעורך:השחורה,הכבשהסדרת

שנתאותה"לאלרמונטוב:שלמשירביתהוא
לעולמים:;לישוןאנימתאווההקרה;קבר

תנוםבחזיהנשימה,/משבירטיטגופיאת

הזהוהיפההענוגשהסיפורדומהחיים".עזות

המוטו:שלהכפולהההשפעהבסימןעומד
 ,כלומרלשינה,שינהביןההבחנהכמוראשית,

חיים"עזתל"תנומהקרה"קבר"שנתבין
דקותבהבחנותהסיפורגםמצטיין ,שבשיר

נושאכמושנית,לכאורה.דומיםדבריםבין

הכפולהסיפורגםעוסקלרמונטוב,שלשירו
 ,ולוניאודיהחבריםצמדעלליטווק,של

שלוחיותרפיוןוחיוניות,עייפותשלבשאלות

הגיבורים.

"איןמשהו:תמוההבהכרזהנפתחעצמוהסיפור

 ,אודי .) 7<עמ'התעצבולאאודיאמריצר",לי
תל-אביביםשניהם ,הנשוי ,ולוניהרווק,

מצטייןאודילחייהם.השלושיםבשנותצעירים

שאומרוכפיוחזק,איתןגוףבמבנהדווקא

המאמץ"בחוסרהתבלטהתנועתולונילעצמו
איןהעייפות".אתמכיריםשאינםהחזקים,של
במחלהאובחולשהשמקורויצרחוסר ,לכןזה,

שמקורוחשקהעדרזהוהוא,נהפוךגופנית.

להמוצאתאינהשזואלאבבריאות,דווקא

בעליהאתמתישהשהיאוסופהמספקת,תכלית
תחושת<למעשה,החייםתחושתעלומשפיעה
שלהם."הזקנה")

הזה,בסיפורכךכליפהעושהשליטווקמה
אחרהמעקבהואממש,שלעלילההחסר

שלוהרפיוןהחיוניותבתחושתהתמורות

הנדיר ,לדעתישלה,הגדולההישגהגיבורים.

היכולתהיאעכשווית,ישראליתבסיפורתלמדי
 ,למדיאנטיפתייםלגיבוריםאמפתיהלגלות
המעטאתמרתקתבדייקנותולתעדחיים,חסרי

הניואנסיםאחרההתחקותבחייהם.שמתחולל

הענייןעיקרהיא ,הללווהגופנייםהנפשיים

הקורא.ושלהמספרתשלוההנאה
ומלי,אודישליחסיהםאתלדוגמה,ניטול,
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לעתמעתנפגשיםהשנייםלבניין.שכנתו
אבלודא,האעלומשוחחיםהמדרגות,בחדר

פגישתם ,הסיפורסוףלקראתאחת,פעםרק
עלהמשתרע ,זופגישהשלתיאורהשונה.

מתרחשהואמאלף.הואעמודים,כארבעה
גמישותחש"אודיובתחילתומלישלבדירתה

העציםבקולחדשמשהושמעהוא .בגופווכוח
 ,) 124<עמ' "".ובהאיץקולםוטהור,רענן

הוא<שםהספרשלהפתיחהלמשפטבניגוד
לכאורה, ,כאןיצר")לי"אין ,כזכור ,אומר

למלי.קראהואלכאן!"בואילמדי.יצריהוא
כףפרקאתתפסהואהתקרבהכשהיאבואי!

 ,לחוץפניהאתוהפנהאליואותהמשךידה,
כמושניהםבפניהכתהחזקהרוחהחצר.לגינת

שבחוץהסערהעוצמת " ...מרחוקשבאגל
נרתעה"מליבגיבורים.גםמכוחהנוסכת
גופה,אתמקיףחזק,אותהתפסואודי ,לאחור

שלו".הרחבהטורסומאחוריאותומסתיר

לזה,זהאותםשמקרבת ,זולתית nהתעוצמה
מקרוב:דקדקניתבבדיקהבהמשךמתחלפת
מליאתראהאודינעלמההרוח"כאשר

משהובוהיהריחה,אתחשהוא .בזרועותיו

עצמה."אתמנקההזמןכלהיאכאילומקולף,
בלטומרפקיהעצמותיה,קשיותאתהרגישהוא

המשכרתהרכותבההיתהולאגופה,מתוך

לראותשדימההחםהנועםהבשר'של
מולידהמקרוב,הבדיקה .) 125<עמ' 11בנשים."
-עצמותיהרזונה,ריחה,-שונהתחושה
שטרםהראשונית,החיוניותרתיעה.לוגורמים

בגבההיתה"עכשיודועכת:לשיאה,הגיעה

דחףהואצווארה."לשקעקרוב'וראשואליו
טיפתשוםמצאלאאךהשקע,לתוךראשואת
לריחותהדומהמשובחלאבושםרקגוף,ריח

זיעהריחטיפתשוםהיהולאכביסה,אבקת
הופכתהמשיכה ,) 126<עמ' 11הבשרולכלוך
ראהכיצד ,כךכדיתוך ,נזכראודילדחייה.

"נערתהמדרגות.אתמנקהפעםאותה

ידעאך ,עכשיולהלקרוארצההספונג'ה,
הפגישהדברשלבסופוזאת",להגידלושאסור

אףלשניהם,גדולהמבוכהבאיזומסתיימת

לההניח"הואבה:להמשיך ,אולי ,שרצו

צעדממנוהתרחקהוהיאבדקומחילהשתחרר

היתהאםיודעשאינוחשבהואשניים."אואחד

ביניהם,הזאתהצמודההקרבההיתהלאאו

לאממנההפיק'לאדברממנהלמדלאכאילו
היופניההנאה."ולאלסקרנותושובע

 ,) 12 7<עמ' 11אליה."עברהמבוכתומבוישות,

לתארליטווקמטיבהמקלדתהקשותבכמה
גיבוריה.שלהנפשבמצביהתנודותאת

חסכוניתובשפהצ'כוביתכמובהתבוננות

מעמיקהדרמהלהפיקמצליחההיא ,למדי
 .למדימצומצמיםמחומרים

 ,כאמורהם,אלהלחושך"?ל"געגועיםאשר
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לרמונטובשירובשורתהנרמזיםהגעגועים
העזים,החייםחיים"),עזותתנום("בחזי

כמואשריום,באורמתרחשיםאינםהנועזים,

אלאהגיבורים,אתלעייפהומתישאותםמרדד
שלבעלה ,לוניעלהחשכה.במחוזותדווקא
לשמיכהמתחתאלנכנס"הואנאמר:אורית,
מחייולהעלםמנסה ,האוראתוכיבההקרה

ההזיהמחוזהיאהחשכה .) 106<עמ'שנתו"לתוך

רעשהקימהאוריתשל"כניסתהואילו ,שלו

הצטערהואהזייתו."מהלךאתוהפריעה
כמו .) 107<עמ'שבחדר"מהחושךלהיפרד

ונדחהבמלימקרובהמתבונן ,אודישלבמקרה

באוריתמקרובלונימתבונןכך ,עיניוממראה

אתפשטההאור'אתהדליקה"היא :אשתו
ראהוהואהשינה,כותונתאתולבשהבגדיה

בגדיהואתהקלושבאוראפור-צהובגופהאת
בה,הביטהואובלויים."משומשיםהתחתונים,

ללוגינדמההיה'ולרגעבמבטוהבחינהלאהיא
<עמ' 11בולאגםואוליחיים,כללבהשאין
108 (. 

שלסופועלהדיבוראתלהרחיבעודואפשר
אךהים,אלמוצאמחפשאודיכאשר ,הסיפור

החזקהוהשמשהחנייה,במגרשתקוענשאר

ומענג!יפה .פדחתועלקופחת

ייענש!הקסם,מסיר

<מכוןאיילגילמאתהמזרחמןהקסםהסרת
היהודיםכמו ) 2005 ,המאוחדהקיבוץליד;רן

טבוע ,לושקדםשנהביהודהשלהערבים
הפוסט-דיוק<וליתרהאוריינטליזםבחותם

פוסט-קולוניאליזם>שלבמשמעאוריינטליזם

ואוניברסיטתסעידאדוארדשלמדרשםמבית
פרופסור.איילמשמששבהקולומביה,

'מ'היכגוןבסוגיותהעוסקמקורימחקרלכאורה

ובחברהבתרבותתפקידהומהמזרחנות

במשךזהתפקידהשתנהכיצדבישראל?

אוהערביםהיהודיםנפלטוכיצדהשנים?

טיבמההמזרחנות?שלמתחומההמזוהים

הצבאלביןהמזרחניםהמומחיםביןהיחסים

ספרמתמודדשעמןשאלותהמדינה?ומוסדות
העטיפה.גבעלכנאמר- 11זהדרךופורץמקורי

ומסמני<"הציונותהמבואמןמתבררלמעשה,

בלוחמעגליםאךהםאלהכלכיגבולה"),

יסודהנחותכמהסביבהמחברשמסמןמטרה

מחקרו.אתהמנחותמפורשות,בלתי
הפוסט-ההנחההיא ,למשלאחת,הנחה

בכלל.לפוסט-מודרניזםהאופייניתלאומית,

צורךכלללאמאליה,כמובנתהגורסת,הנחה
מזהיותרועודלאומית,הבנייהכיבהוכחה,

ואינהפסולה,רעה,היאלאומיתהיבדלות

זהבענייןכותבהואוכךמעיקרה.רצויה

תהליךעללהתחקותאבקשזה"בספרבמבוא:
מתוךכיצדולהראותהמזרחשלהתפוררותו
המפגששלהנוכחיתהחוויהנוצרההריסותיו

המנוכרהעולםלביןהישראליתהתרבותבין

בבחינתהיאככולהשרובהחוויהאותה,הסובב

ניסיוןנבדלת,מערביתזהותלרקוםניסיון

כנדוןמראשעצמואתמסמןשגםנואש,

 ,) 10<עמ' 11לכישלון

שימושתוךאךמפורשות,זאתלומרמבלי

"הרס","התפוררות",-שליליםתאריםבשפע
"נדוןשגםנואש""ניסיון"התבדלות",

ישראלמדינתשלהקמתהמתוארת-לכישלון"

יליאלגי

הקסםהסרת

המזרחמן
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כך?!כדיעדהאמנם?בתש"ח.

סיפורים,בדליבשניהמבואמדגיםנושאואת

המאהשלהשלושיםמשנותיעבץצבישלהאחד

שבתאייעקבשלוהשנימדינה,בטרםשעברה
המדינהקוםלאחרהשמוניםמשנותדנו)<סוף

כל"בסוףאריאל:מאירשלשירבשורת<וכן
עםערבייושבבעברית,אומריםשאתםמשפט

 ,)" ...נרגילה
"הטרנספורמציה"את ,לדבריו ,בוחןגילאייל

עםבמפגשההישראליתהחוויהשלהזאת

שחיתההעבריות"ב"המצאתשתחילתההמזרח,
ובחיקויה",הערביות"בהמצאתגםכרוכה

"המסתערב",העבריהשומרבדמותכלומר
שברייהוחמושכפייהחבושסוסועלהרוכב
"ארץאו"המזרח"לוקראוהתקופהשבניבנוף

בסיפורהקסם")"הוסר ,אבוי<ממנה,הקדם"

המשוטטהישראליבגיבורוסופהיעבץ:של
ערבישלדמותכאשראמסטרדם,ברחובות

שבתאישלברומןאימהעליומטילהמשופם

מבטמנקודתמתוארכולוהתהליך .דברסוף

עלאחדבהעלםהמדלגתוביקורתית,שיפוטית
ועדשלום"מ"בריתשנהכמאהבתהיסטוריה

גמורההתעלמותומתוךעכשיו","שלום
בתוצאותרקהתמקדותותוך ,עצמומהסכסוך



הישראלית""ההיבדלות,שללדעתוהשליליות,
למעלה.הנזכרת
כתקופהבעיניונתפסתשלום""בריתתקופת

תקופהוערבים,יהודיםביחסיאידיאלית

"הטענהושיבשה.קלקלההמדינהשהקמת
כיהיא-איילכותב-זהספרשלהמרכזית
בחברההמזרחנותממלאתשאותוהתפקיד

האחרונה,המאהבמהלךהשתנההישראלית."
הקמתשחוללהתהליכיםבעקבותבעיקר

 ,מסבירהואהישראלית","המזרחנותהמדינה",
התהוםאתמאשרשלהוהידעבדלנית"הפכה

שכניהם".לביןהישראליםביןהתרבותית

להקמתשקדםהמלומדיםדורזאתלעומת
גויטיין ,בראוארכמוחוקרים<וכללהמדינה
יוצאיפילולוגיםשלמקבוצה"הורכבוקרמו>
יברסיטאותבאובשהתחנכואירופהמרכז

ביןכמגשריםתפקידםאתושהבינוגרמניות

שללהתגשמותהותורמיםלערביםיהודים

 .) 11<עמ'ערבית"יהודיתסימביוזה

התזהכלבנויהעליובספרמרכזימושג

"מזרחנים"המושג ,כאמורהוא,המחקרית

בעודהמדינה.הקמתואחרילפניו"מזרחנות"
"התייחסההמדינההקמתשלפנישהמזרחנות

לכידהקוגניטיביתכטריטוריההמזרחאל

היהודית,האומהלהתחדשעתידהשבהואחידה"

במזרחוהתערותהגלותסממניהשלתתוך
'האיצההמדינההקמתהרי ,תיקוןשלכבמקום

שלהמטאפורהרוקנהשבמסגרתותהליך

בותרההיאהקודמת,ממשמעותההמזרח

עלשהסמכותמחלקותשלרבלמספרונפרסה
שלאחרתקבוצהבידינתבעהמהןאחתכל

'הסברה,ממשלמודיעין,(=מזרחנים):מומחים
שלתהליךעברהמזרחבקצרה,עלייה.קליטת
הפכההמזרחנותואילוהקסם''הסרת

 .) 12<עמ'בדלנית"."

הקסםהוסרשבוהזההתהליךעלמצראייל
יהודים<ומיחסיהמזרחמןוהרומנטיהאידילי

הקסםש"הסרתטועןאפילוהואבכלל>.ערבים
בכלכמובאזורנוהתרחשהלא ,המזרח"מן

וברמקםשלתיאורולפיבעולםאחרמקום

בעקבותהעולם"מןהקסםהסרת"על<שדיבר
במקרהאלאוהרציונליזציה>,המודרניזציה

חטאת,כלאם"ההתבדלות",קדמהשלנו
הסרתשתהליךלטעון"ברצוניהקסם.להסרת

הצעדסיבתה.והואלרציונליזציהקדםהקסם
הפונקציהשלבטרנספורמציההראשון

הכרתהיהלאהישראליתבתרבותהמזרחנית
דמיונית,היאהמזרחקטגוריתכיהמזרחנים

השרירותיהמהלךאלאמדעית,ובלתירומנטית

חיצונייםגבולותמתיחתשלהתבדלות,של
בינוימתהליךכחלקשהתרחשופנימיים,
שיבתאיסורהפלסטינים,גירושהמדינה:
מארצותהעלייההצבאי'הממשלהפליטים,

וכדומה. ) 13<עמ'בפריפריה"ופיזורהערב

היהודית"הבדלנות"אילולאאחרות,במילים
הקסםארנוןנפרדת,מדינהלהקיםשחתרה

היהודילקיום"להעניקהיהשיכולהמזרח,של
 ,ולכידה"כוללתמשמעותישראלבארץהחדש

הכרח.היהלא
להשקפהרצינותביתרלהתייחסהיהאפשר

לואלטרנטיבית,היסטוריהבדברהזוהנאיבית

השניהצדבקרבמקבילבמחקרגםמגובהחיתה

להיבדל","שלאשלורצונועל<הערבי>
אתבשלום""לקבלנכונותוועל ,כביכול

כזהמחקר<אוליהחדשים.היהודיםהמתיישבים
שלהברזל"ש"קיר ,למשלמוכיח,היה

בינתיים,היסטורית.טעותהיהז'בוטינסקי

אביכמוחדשהיסטוריוןאפילוכימתברר
והעולםישראל-הברזלקירבספרושליים
לאכזאתחקירהאבלבצדקתו>.מכירהערכי

ההוכחהנטלוכל ,איילשלבספרמתקיימת

מושגחקר ,כןעליתרבלב.דאחדצדעלהוא

כולו,נעשהבספרואחרמרכזימושג"הגבול",

הישראליהעברמן ,הגבולשלהאחדמעברו
דבר.מתרחשלאהאחרמעברוכאילובלבד,

המדעיתתרומתועיקרוהםהמושגים,שארכל
"ערבייהכלאיים","בניהיינו-איילשל

"המסתננים" ,"המזוהים" ,ישראל"

טכנייםתוצריםאךהם-לסוגיהםו"המזרחנים"
מיוחדתלטרמינולוגיהשזכוהגבול","מושגשל

ורעותיה,ההיבדלותעלהיסודיתהשקפתופרי

 •כאןעליהםארחיבולא
לכנותשניתןמההיאאחרת,סמויההנחה

אם .המחברשלכ"אוקסידנטליזם"

<המזלזל>האופןהוא ,סעידשל"האוריינטליזם"
הריהמזרח,עלהמערבמסתכלשבו

שבו<המזלזל>האופןהוא"האוקסידנטליזם",
שלזווהסתכלותהמערב.עלהמזרחמסתכל

מןהקסם"הסרתמעיקרה:שליליתהיאאייל
והופעתהמזרחנותשלהטרנספורמציההמזרח,

תהליךשלפניםשלושבבחינתהןהמזרחיות,
אתהישראליתהחברהמאשרתשבמסגרתואחד

החברהשלמערביותה .) 19<עמ'מערביותה"
נירמקולמביה,הפרופסורבעיניהישראלית,

בטרםמעיקרו.שליליבאופןכאןנתפסתיורק,
שלמערביותההודגשהשלאעתכלמדינה,

<מסתערבים,ערכיותהדווקאאלאהציוניות

כמו"הערביסטיםשונה:הסיפורהיהוכדומה>,

והפלאחיםהברוריםאתחיקוהמסתערבים
עצמםלחלץניסולאהםכמוהם."לחשובולמדו
בתווךניצבואלאהזהותשלההפקרמשטח

 ,כאמורזה,מצבטוב>.<וזהלמערב"מזרחבין
הואהסיפורשאז 1948לאחרלחלוטיןהשתנה

לקצו"זהמצבהביאההמדינה"הקמתשונה:
 .>!ער<וזה

טורחהמחבראין ,"ער"וזה"טוב"זהמדוע

לאבכךמאליו.כמובןזאתמניחאלאלהוכיח,
נרהמשמשותהסמויותההנחותרשימתתמה

לפרטן.המקוםתםאך ,מחקרולרגלי

ואחד-העםבסייעתא

הסתוםהמבוילומרשלאהקשה,המדיניהמצב

הפלסטינים,לביןבינינוהסכסוךנקלעשאליו

לשובטוברצוןבעליאנשיםלעתמעתמביא
בכלהדו-לאומיתהמדינהבפתרוןולהרהר
אתתוליםמאלהרביםישראל.ארץשלשטחה

אשראחד-העם,שלברעיונותיורעיונותיהם

ולחזוןהרצלשלהמדיניתלציונותהתנגד

שתיהנודע.בספרושצוירכפיהיהודים''מדינת

במשנתו:אחד-העםחסידימוצאיםזכותנקודות

בעקבותשצייןהראשוןהיהאחד-העםראשית,

אתישראל")מארץ("אמתבארץביקורו

הציוני:למפעלהצפויההערביתההתנגדות

לשני("ביתהמסקנהאתמכךהסיקהואשנית,

ריבוניתיהודיתלמדינהלחתורשאיןלאומים")
בארץרוחני"ל"מרכזרקאלאסממניה,כלעל

ישראל.
המדינהוחזוןהעםאחדגויןדרורשלספרו

הוא ) 2005 ,לאורהוצאה<ספרים,הדו-לאומית
לימינו.אחד-העםמשנתאתלעדכןנוסףניסיון

הקייםהמצבביקורתעםלהסכיםקשהלא
למיניהם,החלוקהפתרונותבספרו.גריךשמציג

בטוח"מתכוןאך ,לדבריוהםההינתקות,כולל
האיבה,העימות,התסכולהקונפליקט,להמשך

הישראליהצדדים,שני .) 13<עמ'והמלחמה"
מחיר"משלמיםוהםבנדוןטועים ,והפלסטיני

מבלינפרדותמדינותשתייצירתעבוריקר
אובביטחוןכלשהיתמורהלהןשתובטח

 .) 14<עמ'קיום"באמצעי

קשה<דיאגנוזה>,האבחנהעםלהסכיםקלאם

 2005ספטמבר
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שהוא<פרוגנוזה>התחזיתעםלהסכיןיותר

מידהשדרושהבכךמכירעצמוהמחברמציע.

"בשלותקוראשהואמהטוב,רצוןשלרבה
הספרביתמייסדהוא<המחבר 11נפשית

הצדדיםשנימצד'קוגיטו')לפסיכותרפיה
עלהרווחהדיבורחרףאולםזה.מסוגלפתרון

העולםמדינותעדייןמוסרית","פוליטיקה
נשענותהאחרות,עללדברשלאהדמוקרטי'

לווייתן><בספרוהובסשלהמדיני''החוזהעל
מאמרכדבריאשרהשלטון'מוראעלהמבוסס

אתאישמלכות,שלמוראה"אלמלאחז"ל

המדינהשחוקילכך'וראיהבלעו".חייםרעהו
אלא<מאהבה>,"עשה"חוקיאינםהמודרנית

אחד-העם,העונש.><מיראתתעשה""לאחוקי

והםלכך'מודעיםבעקבותיו'גויןודרור
המעצמות,שלכפויפתרוןעללפיכך'מדברים,
אחד-בלשון ) 46<עמ'"אפוטרופסות"המכונה
המוצעההסדראתהצדדיםעלשיכפההעם,

בפרקהראשונות.בשניםלפחותלקיומוויערוב
הרבהמדינה"חזוןהקרויספרו'שלהאחרון

שלמפורטתרחישגויןמשרטטתרבותית",

כמו:סעיפיםהכוללהדו-לאומיתהמדינה

אוכלוסין'דת,שפה,צבא,גבולות,חוקה,
השבותחוקעליוותרו("היהודיםהגירה

הסעיףוכדומה.השיבה")זכותעלוהפלסטינים

אתלדעתי'חושף,הממשל",ב"צורתהעוסק
מאחרכימוסברזהבסעיף .שלואכילסעקב

"לשאוףהיאהדו-לאומיתהמדינהשמטרת

שלוהדתיים"הלאומייםהמאפייניםלביטול
לסכןעשויכזהביטויש"כלומאחרמרכיביה,

מבוססשאינוממשלבהלכונןישקיומה,את

 .) 61<עמ'סקטוריאלי"אולאומיייצוגעל

מפלגות,ללאדמוקרטיהתהיהזוכלומר'
וחברימקצוע,אנשישלממשלהשבראשה
כחבריאישיותבבחירותשייבחרופרלמנט

בקיצור'החוקה.ביצועעלהממוניםדירקטוריון
אוגופיםייצגולאוהפרלמנטהממשלה"חברי

יפסולגיאידיאולוגוןלארקשרוכלרעיונות
 .) 62<עמ'מועמדותם"את

הפרויקטשלהלוגיהכשלטמוןכאןכינראה
נדרשתחיצוניתאפוטרופסותרקלאכולו:
<צנזורהפנימיתאפוטרופסותגםאלאכאן'

הזיקותאתשתנטרלמחמירה>,פנימית

המושרשותוהאידיאולוגיותהדתיותהלאומיות,
כזאתאפוטרופסותעלומעולם.מאזאדםבבני

הרובנטייתאתגםשתנטרלגויןמסתמך
כוחואתמלנצלבעתיד>,שייווצר<הפלסטיני

ברצוןתלויהכוליום,שלבסופוכלומר'לרעה.
גורמיםאדם,בנישלהנפשיתובבגרותהטוב

מראש.לצערנו'החסרים,
הפתרוןכימביןגויןדרורגםדברשלבסופו
הטובהבצורהלתפקדיוכלעליוממליץשהוא
חדשה,משותפתאומהכאןתקוםאםרקביותר
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"מדינתשתיקראבמדינהישראלית-פלסטינית,

 ) 76<עמ'לבן""דגליהיהשדגלהאברהם"בני

נישואי"עידודתהיהממטרותיהושאחת

התכווןלכךאםרבספק .) 68<עמ'תערובת"

שהציע.הרוחניהמרכזברעיוןאחד-העם

היהיכולכזהרוחנימרכזהאםנוספת:ושאלה

מדינהללאמלכתחילה,ולהתקייםלקוםבאמת
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נגדאדישנהאיכה

בחראלמוג

m זיעתחודשים,כמהכברהזאתהעירברחובותהולךני
האוטובוסיםמטינתלחמוקמנסהעורפי'עלחריפהעראק

הקורעיםהאמבולנסיםומייללותעמי'להתאבדהמאיימים
מיוםפניומאריךמשחירשחורזקנילבי.בשרואתהתוףעוראת

שולחיםשכניכיצדרואהלי,מציבשהואלדרישותנכנעואניליום,

מרגיעים.חיוכיםחסדלהםלהעניקומסרבמבוהלים,מבטיםבי

זראלייפנהאםלעצמי'גםעכשיונשמעבלתיעתהשליוקולי
לענות.מהאדעלאברחוב

הערבית,השירהלימודעליותרעמימקפידיםמוריאוהוריהיולו

קבאביניזארשלמילותיואתפהעלעכשיולצטטיודעהייתי

זיכרוניטשטושעלנסמךלהיותשאצטרךבליבראשי'המצלצלות
ואתכוחיאתמנסהאניזאתובכלהרחוקה.האחת,הקריאהמן

ערביתעירמתאבדתשנה,אועשור'אויום,"כלשלי:השכחה
לשכוחמנסהשמה,אתמאבדתהמשונה,המיוחדת,בדרכהאחרת

ובגדאד'בירותיאפא,ועדמגרברה,עתידה.אתלזייףאועברה,את

שחורעשןתימרותמעלותלדעת,עצמןמאבדותהערביותהערים

תבוסתןאתומסמנותהמתרול~ים,השמיםאלהמושליםארמונותמלב

 11מנצחים.שלבתהלוכות

שנטבלודפיםאלפישלכוחםומהמתורגמת,שירהשלכוחהמהאבל

רזיבכלאשלוטשלאשעדיודעאניהאינסופי?ריכוכםעדבמים

לשובאוכללאמתחברות,ושאינןהמתחברותהערביות,האותיות

לייעזרוולאיהודי-ערבי.אוערבי-יהודישהנני:מהלהיותולהפוך

שניםלאותןאשובשלאעדכיולאנגלית,לעבריתהתרגומיםכל

שפתשעלבבתי-התהבגדאדיבניבערבית-יהודיתסבידיברבהן

גן'ברמתסבתישלמותהשלפנילחודשיםאשובשלאעדהחידקל'
שלאעדעברית,בליערבית,רקלדברחזרהבהםרמת-בגדאד'היא

שמותכלאתלשמועאוזניהזכובהםאמישלילדותהימיאלאשוב
אבל .אמיתיערבילהיותאוכללאבערבית,האפשרייםהחיבה

אותותיהם,אתבינתנוכברמבגדאדהרחקישיבהשלשנהחמישים

כשהוכנסה.'שפתנושפתה,אתלשכוחבחרהאושכחהכברואמי

והח'ית.הע'יןשלהמזרחימכודבןלהקלונדרשההעבריבית-הספראל
פתחאתלצאתלאליכדאיואוליירושלמיים,ולילדתיימיועכשיו

ולהסירלאוטובוסים,ניתנואלוכיהרחובות,מןולהימנעהבית,
זאתובמקוםבינתיים.למטוסיםניתנואלוכיהשמים,מןמבטי

באורוהממצמץהטלוויזיהבמסךואצפההמצומצם,בחדריאסתגר

הזה,ההווההלילהידיעותאתהלבןלקירבסמוךהצבעוני-כחלחל
חמקנייםאמריקאייםמטוסיםבהנושנה,חדשהמלחמהשללילה
הטלוויזיהקרייניאבלבגדאד.שלהשחוריםשמיהאתמדליקיםשוב

לשפתי'הזרהפצצות,ושלמכונותשלצבאיתשפהאלימדברים
ואניהצבאות.שלהקשררשתותאלכורחיבעלאותיומחברים

אתליהמשדרותהשותקות,הארכיוןתמונותאתבצימאוןשותה

אתאל-ושיד,הארוןרחובאתהחידקל,עלהגשריםאתבגדאד,

לפרצופיכךכלהדומיםהאנשיםפרצופיואתעזבנו'אותםהבתים

שלחדשותבמיליםקבאבילניזארשרואנימשפחתי.ולפרצופי
חדשהערביתעירנולדתגםמאה,אויום,אושבוע,"כלהתנגדות:

ומקימהובירות,רמאללהרמלה,גרברה,כמויושביה,בחלומות

יודעהייתיאחריםבימיםמואזין".לקריאותגבוהיםמגדליםבלבה
ערביתעירעשור'אושבוע,אויום,"כללמחאתו:להצטרףגם

המפוארת,לחאליפףתיורשתהערבים,כלבירתלהיותמבקשתאחרת

פרנויהיושביאתממנההמשכיחיםאימפריאלייםבחלומותושוקעת

המרובים."

לאואנחנוובמילים,במזוודותגלותואתעמונשאקבאביניזאר

עללומדיםהמצהיבים,הקירותעלכפוסטריםאפילואותהתולים
רחובותיהאתושוכחיםהספרים,ומןהחדשותמשידוריבגדאד

זאתובגדאדהחדשים.לרחובותינוחיינואתמצמצמיםהרחוקים,

אמיממנהשהובהלהאמי'בהאותיהרתהשלאבה,נולדתישלא

קרובה-לארץוכאביםתקוותצפוףבמטוסושניםע;:הרכתכילדה
שלההקסםסודהואמהצרים,ובפחוניםבאוהליםהמלאהרחוקה

ניזאראתבראשירואהאניבמחשבה?הזמןכלאליהאותיהמחזיר

העריםביןהשירהמלאכתגלותאתבמזוודותעמונושאקבאבי

עתידותעלונבואותשיריםהתהובבתיבשעריםמקריאהערביות,

ובכיכרות,בצמתיםהרכבכלישלהתרבותםעלהערביות,העריםכל

מצפיןהואהארורות.המורץמכוניותביןהסדיסטיותההתנגשויותעל

אלכערביומדברשעזב,ולעריםשפגשלנשיםאהבהשירידפיובין

מיטיביםוהמשורריםהמטורפיםשרקמסבירוהערביות,הערבים

עברית,מגמגםאניואילונשמתם.אתהמרכיבותהגלויותאתלבטא

אלגעגועיאתישמעמיהערבית?אלחזרהמילדתיאתיתרגםומי

אתלבטאאצליחואיך ?ערביתשאינהבשפההעיראקיתהמולדת

 ?בעבריתהללוהגעגועים
בילדותי'פעםלאליאומרהיהלברכה,זיכרונוכברסאלח,שלי'סבא
אתגםואיחהבגדאד'שלמטעמההרבהעמוולקחשנפטרלפני

קלהיההעיראקיתהערביתשעםהתה,אתלשתותראויבההדרך

יונה.נביאנוכמוממנולברוחצורךהיהולאאללה,עםלדבריותר

מןהאלוהים,משפתלחמוקבניסיוןכילההואשלמיםחייםובארץ

מילא,המרובעות.האשוריותואותיותיההמדברשלהאכזריתהעברית

בבגדאד'הכרנושעודהכנסתביתשלהעבריתלי'מסבירהיההוא
מסתיריםהםרכותבאיזוהישראלים?שלהזאתהחדשההעבריתאבל
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הרצינותאתמחביאיםהםקלותבאיזומכל?הגדולההקשיותאת

גםג'ורג'יה,סבתיעםיחדומצטעראומרהיההואכךמכל?האיומה

חייהםארנוןוכלשלהםבגדאדעזיבתעללברכה,זיכרונהכלהיא

המבולבלהקטןאותילנחםמנסיםהםהיובבגדאד'גםהקודמים.

במבטא,בלבוש,יותרעיראקירקשהנך'כפינולדהייתמצערם,

העבריתאלכבולכאןאותיוהותירוהלכוהםובינתייםבמחשבה.

ועםהבגדאדית,הערביתאתהחסרהוחברי'הורישלהזאתהקשה

ימיוכלוהחלומות.החלונותכלדרךעליהמאייםהקשה,אלוהים

במנחותלרצותהומנסהלה,באהבתיהעבריתאתלשכנעמנסהאני

הזמןכברהגיעאולי .בואמונהושללאלחיבהמילותשלשווא

כלהעברישמיאתאשנההללו'העקריםהניסיונותכלעלשאוותר

שפתיאתואחליףסבי'שלכשמולסלאח,כך'כלוהחדשכך'
מעטסוףסוףשאשיגעדסבי'כשפתהעיראקית,היהודיתלערבית

האל?אלבדיבורהבגדאדיתהקלותמן

מלחמות.שלבזמניםתמידשקורה'כפיעכשיולישותקאלוהיםאבל

שאלותעלאענהאיךיודעלאהרחובות.אללצאתמסוגללאואני

שלגורלהועלאמריקהשלמשחקהעלאותי'הסובביםהאנשים
אתעליפוקחתלשינהושותפתימתעורר'אנייוםיוםוכךעיראק.

הםגלותשלחלומותבלילהלההיושאםיודעואניהחומות,עיניה

אניאבלבבליות.אגדותאלולאפולנו-אוקראינה,מרחביאלכוונו

לאבהןהמולדותכלאללשם,געגועיםכנראהאיןשלהיודעגם

מרקיםלנוהכינההיאהחורףכל .גלינומהןהגלויותכלאלנולדנו'

קיץיבואשלאמתפללתהיאועתהשירתי'אתלפרנסכדיסמיכים,

צבעים,בהמוןפרחיםסביבנושותלתהיאאהבתנו.אתלהפריע

 'ן~~ך~ריסיביןהממוסגרשלה,הסיגריהעשןבמבטמתבונןוכשאני
וחששותיה.מחשבותיהאתלקרואמצליחשאנילינדמהלפעמים

מתבוננתהמראה,מולארוכותשעותעומדתהצדמןבהמציץאני

מתגלגליםשבראשהמרגישואניומתלבטת,בעצמהעצוםבריכוז

וגםשלה.הדמיונילקהלנואמתהיאשבסופםבינינו'עזיםויכוחים

אניואזהמקלחת,מןבצאתיהמראה,מולארוכותבביתיעומדאני

בראשה,שעובריםמדמייןשאנינאומיםאותםכלאתבקולנושא

לי.נראהלפחותככהבתשובה.חוזר"הואבשמה:לעצמיומספר

אניאבלכיפה,לואיןועדייןזקן'מגדלשהואשלושהחודשייםכבר
לביתובבוקרבערבהולךהואשבתכל ...עדייןרקשזהיודעת

הראש,עלקטנהלבנהכיפהשםשלי'הביתשמולהקטןהכנסת

הגדול'השחורהזקןעםים'שבכמהעוד.:ראההואאיךרואהואבי
אומרתמידוהוא ...גדולהוהזקןמןיותרעודשחורהשתהיהוהכיפה

הספרדייםהכנסתבתישלשלתפילותמהתפילה,חוזרכשהואלי

לו:אומרתתמידואניהחיים.כלהתגעגעהואבחלאותשכונתשל

והואבחייך?התפללתבכללמתילתפילה?מתגעגעכךכלאתהמה

אומר:הואאותי.מרגיזותשרקקצרותבתשובותלפעמיםליעונה
החדשיםמהמזוהיםהוא ...האשכנזיםאתםשכחתם.האשכנזיםאתם

איינשטייןאריקושמעובכפר-סבאשחיושלמיםחיים'שאחריהאלו
כמהקראופתאוםמתקדם,רוקשללהקותמיניוכלוילךוברב

להקשיבוהתחילוביטוןארזשלושיריםבלסשמעוןשלספרים
מזרחית.יהודיתזהותעלולדברכולתוםאוםשלהאינסופייםלשירים

מוניושלמוצאשהואהדיסקיםכלאתקונההואאיתרשאנימאז

התזמורותכלשללהופעותוהולךכלאדינו'רומנסותושלבאשיר
וזהמילים,מיניבכלהע'יןאתלבטאומנסהלמיניהן'האנדלוסיות
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בטעות,ולפעמים,משלי'רךיותרשלוהדיבורכימצחיקקצת

ועודמזרחית.לדברמאמץמרובגרוניתע'יןכמויוצאתשלוהא'לף

לשורשיםלהתחברכדיספניוליתגםואוליערביתילמדהואמעט

אםכלומר'שלנו'הילדיםעםככהלדברירצהגםהואובטחשלו'
סבתאלושישאשכנזי'רבעגםשהואבכללזוכרלאוהואלנו'יהיו

אניגרמנית.אויידישגםלדברללמודצריךושהואגרמניה,מדרום

לפולין'אוקראינהשביןהיידיששלהמושבמתחוםנטו'אשכנזייה
הרמוסיםעםסמבוסקלומכינהאניעיראקית.שללבליישאבל

אוכללאהואכיצמחוניקובהומרקממש,שליבידייםשקילפתי

לנגביודעשלאהואממני'מזרחייותרשהואחושבתלאואניבשר'
מהזהכשרות.לאהןכיערביםשללמסעדותנכנסולאחומוס

אוזקןמגדלאוכנסתלביתהולךשהואזהמזרחי'אותושיעשה
ועודולילה?לילהאלףוסיפוריהערביתהמוזיקהאתבאוזנימהלל

ולאממניטהוריותרשהואויחשובבתשובה,לייחזורהואמעט

לאבכללשהואליונראה ...הרגלייםביןדםליכשייזלביייגע

 11באלוהים.מאמינהלאאביגםבאלוהים.מאמין

מלילותלילהכלעוליםשניהםהיושהורימדמייןאנילפעמים

משםהרחקנולדשאבילמרותהגגות,עללישוןבבגדאדהקיץ

וגרמנית.ספרדית-יהודיתששפתםשואהלניצוליבןבאירופה,

כתינוק,הגגותעלביניהםשםישןעצמיאתגםמדמייןאנילעתים

כל-כולישנולדתילמרותשבשמים,והמזלותהכוכביםכלעלמביט

אותנומדמייןאניעכשיוסביביההווהובזמןבתל-אביב.חוליםבבית

הנופלות.הפצצותמןלילהכלמסתורהמחפשתבגדאדיתכמשפחה

אפילוסביבי?לאנשיםהללוהדמיונותעללספריכולאניאיךאבל

שלהאפשרותעללדברהתחילוואחיותיהשהיאלישסיפרהאמי'

הכיבושבחסותהנהרות,כפולתמולדתןבארץתיירותיביקורעריכת

חושבלאשאנילהכשאמרתיאותיהבינהלאהמתקרב,האמריקאי

איךזרים.בידשבויהתהאהיאעודכלבקרוב,לבגדאדשאחזור

לאמעולםהריוהמשיכה,אותילשאולכךכלמיהרההיאתחזור?

צריכהלאובגדאדכאן'הםשלךהחייםתחזור?ולמהשם,היית

גםהיאשלהשבגדאדלהאסביראיךידעתילאואניאותך.לעניין

אמריקהשלהקודמתמלחמתהבזמןאמרהשהיאמהלמרותשלי'

שבגדאדהודיעהוהיאמביתנוהרחקלאטיליםכשנפלובעיראק,

אבו-נוואסשלבעירםשם,להיותרוצהכךכלאניבגידה.זאת

בעינילראותמפחדגםאבלחיים,יוסףורבנואל-ברמניוג'עפר

בארוחותוהדיבוריםבספריםהמיליםכלמאחוריהסתתרמה

אםומההאנשים?אוהרחובותאתאוהבלאאםומההמשפחתיות.

געגועיםבבגדאדבייתעוררואםומהחזרתי?עלישמחולאהם

 ?בעבריתאובערביתאותםאכתובהאםלירושלים?
בשיריונזכרההפצצות,שלהללובלילותבשקט,מחכהאניבינתיים

כותבאנימשלי.שיריםוכותבוביירות,דמשקעלקבאביניזארשל

לאאנחנוקבאבימניזארשבשונהויודעהשירים,תוךאלגלותיאת

שכחנוכברהימים.לרכבתממתיניםולאהמזוודות,עליושבים

אותיומושכותביגםאוחזותבנו'אוחזותזמןאיזהמלתעותאותה.

 .ביההולכיםסיפוריכלאתסיפורי'אתולהשקיטבהןלהיבלע
שללבהפעימותוקצבלביפעימותלקצבמקשיבאניובלילות

כאשרושמחהדפים,ביןהנושרותראשישערותעלמתרעםאהובתי'
רוצהאניולפעמיםאהבתה.סודותכלאתלימגלההיאשנתהמתוך

ואומרמתאפקאניונבוךמתביישאבלבחיבכ","אנאלאהובתילומר



מרביםאנחנואדרחודשנכנסומאזכלפיך'.'בחיבה"אנירקלה

בדירהיחדלגורנעבורמתילדעתתובעתהיאובהתקוטטויות.בכעס

בהתחמקותלהאומרואנילמקומה.מקומיביןלנדודונפסיקאחת,

לבהאתהממלאתהזאת,בעירלגוררוצהאניאםבטוחאינישעדיין

וחושבקברים,שלנישאיםובהריםבחומותעצמהאתומקיפהבאיבה

זמירתפיירוז'אתלשמועמוכנהלאעדייןאהובתי'שהיא,בראשי

מוכןלאעדייןאהובה,ואני'מתקלחים,כשאנחנושרההלבנון'
כלומותירותמתארכותשהןלפניורגליידיציפורניאתלקצץ

חיבההרבהבינינוהולכתועדיין'גופה.פינותבכלשריטותלילה
חורפית.ואהבהעדיניםבכיריחותשלהתקלפויות,שלבצלים,של

מתאמניםובימים,בלילותבאכילהזמננואתמעביריםואנחנו

מודהאניהשינהלפניומעטקטנים.ובהריונותכרסיםבהתפחת

אנינרדמתוכשהיאאהובתי'שלגופהמאיבריאיברכלעללאל
 .'נוןמגואנילילאאתבאוזנה:לוחש
בפרצוףאותימעירההיאמלחמה,שלשבועכמעטאחריאחד'ובוקר

כדיאיתהלאכולאותיומושיבההשינהמןאותימוציאהרציני'

"לאת: 1ע.רשלארוכותבשעותשחשבהדבריםבמונולוגלילומר

'ערבי-ערבישאתההחלטתלאחרונהלדתי'ליהופךשאתהמספיק

שמחהואבי .וכאןשםוהפיצוציםהאלוהמלחמותכלבאמצעיהודי'

ליפתאבתיאלאיתםאותךשלוקחיםפלסטיניםחבריםלךשיש

אתהוככההנשמה,עלטובלךועושיםד 1בעומנגניםהנטושים

שלהתהבבתייושבשובשאתהפעםמדילעצמךלדמייןיכול

'אחבתוארדרווישמחמודאלמתייחסכשאתהמחייכתואניבגדא.ד

איךאבלהג'אהיליה.שירתשלנוראייםתרגומיםליומקריאשלי'

שיערעםלרחוב,האלוהדמיונותעםיוצאכשאתהלחייךיכולהאני

העיראקיים-פלסטיניים,והחלומותהשחורוהזקןהשחורהראש

תועהכדורתקבלעודאתהובסוףמלחמותשתימשתוללותכשבחוץ

 .האוויראתכאןהממלאותהשמותחסרותבמלחמותלך'נועדשלא
שניגשוישראלמשטרתשלשוטריםשלושהוגםלהתגלח,לךאמרתי

להתגלחלךהמליצוהרחובבאמצעתעודותלךלדבוקכדיאליך

מחזקותרקשלנוהבקשותכל .עקשןאתהאבל .יהודישאתהכשהבינו

ותנסהבו-זמנית,וערבידתיתהיהמילא,אבלשלך.ההתנגדותאת

אמלושלנצרתשלהערביתהתזמורתשללהופעותאותילקחת

עללינואםפוליטיקה,עלהזמןכללדברכברתפסיקרקמורקוס,

הלבנים,הםוהאשכנזיםאפריקהבדרוםחייםאנחנוכאילוהכיבוש

ניצלושהלבניםמקופחיםשבטיםשניהםוהמזוהיםוהערבים

צריכיםבעצםשהםבזמןבזה,זהלסכסךומנסיםעדייןומנצלים

בריתותאיתםלעשותרוצהאתהכרוב.זכויותיהםאתולקבללהתאחד

איתי."שלךהבריתאתושוכחופוליטיקה,מוזיקהשלוקואליציות

המורים,בעידודבילדותה,שלההבחירהאתעשתהשליאמא

לכרותלהשעדיףהבינההיאהממשלה.משרדיוכלוהצבא,והחברים,

הערבים.אלקרבתהאתהאפשרככלולשכוחהאשכנזים,עםברית

פעםבכללפנינוהוריהביתבדלתלהיכנסממהרתחיתההיאוכך

לתדריםחיבתועלשמראשרהרדיומכשיראתומכבהשםשביקרנו

שלשאלותיהםועלערבית.ושרהשכנותהארצותשלהמסולסלים

ואניבעברית.עונהחיתההיאבערביתלהשנאמרוואמהאביה

מאחוריידיושילובאתסאלח,סבאשלאצילותואתלומדהייתי

סידרבההקפדנותאתתפוח,בקילוףידיותנועותאתגבו'זקיפות
סבתאשלקומתהאתלומדהייתיהלבן.שפמוואתהכסוףשערואת
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אלהעזיםגעגועיהאתקלפים,במשחקירוחהעוזאתג'ורג'יה,

מותואחרילחיותשהאריכההשניםעשרהובשחיםבבגדאד.הבית

עשרהבששונזכרהילדיהשבעתבתיביןנדדההיאבהןסאלח,של

גופהעםיחדנופללביהיהלידתה,לפניבבגדאדסלאחשלשנותיו

בימיםועכשיו'החיים.אללשובווזועקקברו'עלשנהאחרשנה
שכולםאצלנו'הזקניםהשנייה,אמריקה-עיראקמלחמתשלהללו

שזאתיודעואניהשתנתה.שבגדאדאומריםמסבי'צעיריםכבר

שלעולםיודעיםשאנחנוהשתנינו'שאנחנוהשאר'ביןלומר'דרכם
לחזורעומדלאמאיתנואישכקהילה.בבגדאדלחיותנשובלא

עליהםעברוכברחייהםרובהשבט,וזקנותזקניהם,ואפילולשם,

בחקירותלטעמהכשהפרזתיאחד,יוםליאמרהאמיגםבישראל.

שלאוביקשהכאן'הםשלנושהחייםשם,משפחתנותולדותעל

רחובותאלואלךשאקוםשליהזמןהגיעואוליאשכח.אואטעה

בגדאד'עירנואלנשובלאשאםואציעכולם,אתואכנסגן'רמת

וכךבגדאד'רחובותבשמותגןרמתלרחובותנקראלפחותאזי

ושי.דאללשאריעגוריוןבןרחוביהפוך

עלבעלמאלוויכוחיםזמןגםואיןלפילוסופיה,זמןאיןבחייםאבל

לכינוסיםאחרייבואלאאישגן.וברמתבבגדאדרחובותשלשמות

אשרזיכרוןשלחיותועלמראשאבודהמלחמהכולםשכלדמיוניים

ישגןרמתשלהעירלראשלגווע.כולם,לישמסביריםכפידרכו'

בטוח,אניבגדאד'שלהעירלראשגםוכךלשכוח,אחרותצרות

אלישהגיעמכתב .בהןלהכריעיותרדחופותבעיותישליגםו
הטרידוחתומהחומהבמעטפההצבאמןהמלחמהבראשיתבדואר

אותולהוציאהסכמתיהיוםרקמספר.ימיםשליהתיבהמנוחתאת

אתנשאאשרבעזהלשמירהבהולמילואיםצווגיליתימתוכה,

להישעןבגללונשארתיואנימחר.המיידיתהתייצבותיאתודרששמי,
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המתלבטותהיחפות,העייפות,רגליכפותעצבאתחשהתיבה,על

שלנו'ההיסטוריהאתסכסךמיוחושב:ובגדאד'עזהירושלים,בין
שעריעלהצופיםהגבוהיםהשמירהמגדלילאורךזקיףאותיוהציב

לפנירקכאשרושלכםשלנוההיסטוריהאתסכסךמיהכבדים?עזה

שיחותוגלגלנווהקפההתהבבתייחדישבנושנהמשישיםפחות

הלבישמיוהחידקל?המגרבהנילוס,יפהפיותעלגרוניתבערבית

כאשרעליכםולשמורמולכםלעמודאותיושלחצבאמדיאותי

ועיניוברזלבטוןשלחומותבינינומקיםמיאחים?להיותעלינו

השעריםאתנהפוךואיךונכבשים?ככובשיםאותנוומפרידמצלמות,

המבקשיםמתאבדיםשמשוניםלנועומדיםתחתםאשרהכבדים,

שירה?לשעריוהבתים,העמודיםכלאתועליכםעלילהפיל

שאיניליהזכירהרשמי'ותוכנוהעגמומיתחזותועםהמילואים,צו

בכיסאיתנועהיכולתבלי'כלואהירושלמיבביתיעודלהישאריכול

לביןמקלדתביןבמצורנתוןשירה,ספרישלכבדותערמותבין

ממנידורשלישראלהגנהצבאהללו.בימיםלאמחשב.שלמסך

האחרון'לצ'איחאנהמחרהולךהייתייכולתירקלואלך.לאןלהכריע

שם .גןרמתשלהקטניםמרחובותיהבאחדנסתרעיראקיתהבית

שהייתיעדהבבלית,העדהוזקנותזקניעםומשוחחיושבהייתי

לפניליסיפרהאמיאבלעירי.זיכרונותכלואתשפתיאתלומד

ושלוש.תשעיםבגילהמקוםבעלשלהעצובמותועלחודשיםמספר

זאתבכלקייםאוליהאפשרויות.בלבימצטמצמותאטאטוכך

וערבים-ערבים-יהודיםובשבילכם,בשביליבשבילנו'סיכויעדיין

מעטמחר' ?אחתהיסטוריהלחיותשנחזורמוסלמים-או-נוצרים,

ליפתאבתיאלירושלים,עיריפתחאלאלךהשחר'שיעלהלפני
חציהרוסים,חציוהםשיכנסם,רועהבליההרריבמורדהנשפכים

מחברילכמהמשםאקראהחדשים.השמותעלתגוקוראיםעזובים,

ולכמההגעגועים,קולותאתבלבםריסנולאעדייןאשרהפלסטינים,

העיראקיתערכיותםאתלהחליףיסכימואשרהבגדאדים,מחברי

מחדש.הכפראתנקיםאוליויחדבפלסטינית,

היהודית-ערבית,אוהפלסטינית-עיראקיתהחדשה,בליפתאשם

היאאםואני'אהובתייחדנגורשנים,יובלזההחרביםהבתיםבין

ויסמין.עראקניחוחותעםבגדאדיצ'איחאנהונקיםתסכים,רק

ובכלבחידקל'המיםזרימתצלילאתישמיעונוסטלגייםרמקולים
ומשורריםונאי'וכמנג'הוקאנוןעודשלנגניםהמקוםאתיפקדוערב

שביליעבריות-ערביות.אוערביות-עבריותרכות-קשות,מיליםשל

אשרושפתיים,עינייםמכוכביחדשים,באוהביםיתמלאוהכפר

אוליולביערבים-יהודים,אויהודים-ערביםחדשים,אנשיםיולידו

האלוהים.אלבהןלשובהנכונותהמיליםאתסוףסוףימצא

 •שהסתתר.לביאלבהןלשוב

יונתןצפירה

הנמה""א;ר;ת-הסרטא;ת;מאזעברףשנים
-זז ·:·:- ד··ד: ·ד
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האישיתמחויבותה

נרנושנישל

הוטלמרוכי

במקהלהצורחותשליהחברותהיורביםלאימיםלפניו ~
העולם,"סוףעדשלךהזקןעםתיסעיעודאת"שני' ~

הייתיעירום",הוא"המלךלצעוקראשונהשתמידאני'
בפרצוף.ישרלהןצוחקת

גדולאישוביניהםמוזהביםעליםאלאשלג,איןהעולםבסוףאבל
קורחלוןאפתחאםאבלאיתר'לדבררוצהאניברזל.סוסעלרוכב

הפחותלכלאזנשמתיצאתעדאותייחנוקלאואםלכאןיפלוש

שפעת.לחטוףזהעכשיוצריכהשאניהאחרוןוהדברלתוכי.יחדור

החלון'שעלהקפואיםלפרחיםהאףאתולהצמידלהמשיךבמקום
לחדרייכנסוכשההוריםכיבשמיכות.ואתכרבלשאתרחקמוטב

תמימה.והכייפההכילהיותרוצהאני

לראותחייבתאניבשמיכותואתכרבלבמיטהשאשכבלפניאבל

הנחירות .עליומתמרחתקופצתחמימותדלת.פותחתאבי .אותו

עצמי,אתושואלתחוזרתאניזה,איךאותי.משגעותשלוהשקטות
קלייןרכבת,פסישניביןשהוצעהענקיתמיטהכמושהיאשבארץ'

 .אותואעירמעטעודממילאלחלום.שימשיךמצדילנוח.מצליח
שסימנתילמסלולאותו'ואשלחמקללואתןויתרענןשיתגלחולאחר

מפניהלהתאושששיספיקלפניועודאמא.אתיפגושבראשוןלו:

להגיע.אבאעתידהיפים

הכול'ולמרות .ליקפאווהאוזנייםהאףהקפאה.תאזה .חדרלאזה
שנראההזה,במקוםושאישאפעיל.לאשליבחדרהחימוםברזאת

עדהאמת,בחשמלית!לנסועממנילדרושיעזלאעופרת,גושכמו

הקטעאתלעבורשהתעקשהאמא,אתלהביןהצלחתילאעכשיו

אכפתלמילה.ויתרתיבסוףברכבת.דווקאשלהבמסלולהאחרון

פחותלה.שקבעתיהזמניםבלוחשתעמוד'העיקרלמלוןתגיעאיך
ונפטפטכאןנשבונתנשק,נתחבקששתינועדנותרומשעתיים

ותציע,אותילהפתיעתנסההמטופחתהאשהואםובת.אםכמולנו

אותהלהעליבשלאכדיקניות,שנערוךאולטיילשנצאלמשל,

<1;_;.., 

בתקיפות,ואענהשלההחומותהעינייםלתוךאסתכלכךאחראשתוק,
כאן."עד"אמא,

שלהממלכהכאילוחשדשמעוררהכיכר'שלבמראהמשהויש
לרדתיתחילפתאוםאםשערה.חוטעלתלויההמוזהביםהעלים

מדמהאניפסל.כמויושבהסוסעלהאישלמהאזייקבר.הכולשלג
-הנכוןשבעיתויכדיסרטיםמבמאימצלמהשקיבללמיאותו

יצלם-לשיאויגיעלזהבהעליםהפיכתשלהאלכימאיכשהתהליך
הייתימהקור'פחדתיאלמלאהמצלמה.לבעלהתמונהאתויעביר
יהיהשאפשרחושבאתהאםכבר'"תנציחלו:וצועקתחלוןפותחת
בהוליווד!?"חיאתהלצלם,ואזהמראהאתלשחזר

ינקתיעודשלי.הזקנהזאתבסרטכמוחיהשבאמתמיאבל
כדילשא;לאמא,אתשלה,היחידההעיןאתהורידכשהציקלופ

היהבעלה,שאייזיק,לאשר'תכליתושכלמסמך'משםלהשתמציא
"הואמשא.ארנייתעללעבודשילחהאבאאתואילומלחמה.גיבור

ועיקמהשלההכחלחלותהשפתייםמביןסיננהאינטלקטואל'"לא
רוחותלארבעהמשפחהאתשאיבקהלההספיקלאוכאילוהאף.את

שילמד"קודםופלטה,החלוןאדןעלוסדיניםכריםהניחההשמים,

עברית."

לביקורהיוצאתלמשלחתלהצטרףלנוהציעהשליטכשרינהלכן'
ערב,באותוכבראבל .שנרשמוהראשוניםביןהייתיבמחנות,

באותםקלייןעליהיהמההשאלהאותיהטריפהבשכונה,כששוטטתי

לאואםלוותר.רציתילאהנסיעהעלמהארץ.אעדרשבהםימים

 .סידורלולמצואהיהלעשותלישארשבמהאזהנסיעה,עללוותר
חבןייגיבואיךאבלאותו.גםלצרףחשבתיפתאוםאיזה?אבל

הצירוףאתתאשרשההנהלהוכדיריכוליםיתחילושלאכדילמשלחת.
קליין?להיותצריךבדיוקמי-למשלחתשלו
שלנוהמחויבותבמסגרתהשישית,כשבתחילתהכרתיקלייןאת

לחלון'קרובהבכורסהיושבאותומצאתי .אליונשלחתילקהילה,
שלוהענקהאףהשמש.בפנימתרפסותכמולצדדיםפשוקותידיו

שכנעושלווהדקותהארוכותהאצבעותאבלמצחיק.תניןליהזכיר

אומאזינים,להפנטהצליחשלושבנגינהפסנתרןהיהשפעםאותי'

נשיםשלמפניהןשומותהסירחדיםשבאזמליםפלסטי'מנתחאולי
משעממות.

בשבוע.פעמייםלפחותאותולהפתיעהחלטתיאזבשפע,ליישפנאי

בסערהנכנסתהספרדי'האבותלביתישרהולכתהייתיהספרמבית

מהתיקשולפתהייתימטומטמות,שאלותאליולהפנותובמקוםלחדר'
ובליבשיעורים.מתעסקתשאניפניםומעמידהומרקדים,ספרים

המעשיםרושםאיזהלראותמבטיםמגניבההייתיהראשאתלהזיז

שכברשלו'הפהמעצבן'כמהאבל' .עליומשאיריםשליהמוגזמים
פעור.נשאראותו,להפתיעאיךליאיןכאילוכשהגעתי,פתוחהיה

הגה,להוציאבליפתאום,אותי.שיגעושלווהנמנומיםהשתיקות

כריך.טורפתובדרךלו,ונעלמתהתיקלתוךהכולאורזתהייתי

הכחולההחולצהלמשל'מבטלת.אנישלוהשגרהאת-ידעתיאזכבר
ראיתיאותהללבושלוכשעזרתיעודההולדת.ליוםלושקניתי

גירדרקהעקשןאבלאותי,שיחבקרציתיפתאוםלו.מחמיאהשהיא

למהנער.כמומתנהג"אתהמכעס.רתחתישלו.הצמחוניהתניןאת

אתמעליוהדפתי'"צעקתישליהבדידותבקצהלגעתמעזלאאתה
התיק,אתרוקנתילרצפה,הגיעשהמסכןלפניועודמקורי.הלאהזקן

'סחטתישלוהקבועהבכורסההתיישבתילגוף,קרםשפופרתלקחתי
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ראש.ועדרגלמכףגופיאתמרחתיובאטיותהידכףלתוךאותה

 "'קלייןעללמלכהעצמךאתמשחתרוזנבלוםפנינהשלגוף"בקרם
שמימית.תבונהאיזונתקפהכאילוסיגריהוהדליקהנטעהתלהבה

לבכות.אולצחוקאםידעתילאלמטהמלמעלהמבטביוכשנעצה
ישלנטעמקרה,בכלסתום.נשמעתמידשלההצחוקהאמת,למען
כמוה.לצחוקיכולהשהייתיהלוואילצחוק.טובותסיבות

אתלהטריףהמשיכהבמשלחתקלייןאתלשלבבדיוקאיךהמחשבה

לאכוללהתקלח,הספקתיובינתייםלהאיר,התחילההשמששנתי.
לסחוטלתיק,ספריםכמהלזרוקלהתלבש,נקניק,עםכריכיםשני

לחוצה,למורה.להגידמהידעתילאועדייןפצעונים,שלושהשניים

וכלהקרסול.ליהתעקםובדרךקיצור'בשבילהספרלביתהלכתי
חיפשתישלי.הזכוכיתביבראתמטלטלתכאילושאניהרגשתיהדרך
האצבעותאתמעבירההיאאיךשראיתיברגעורקשליט,רינהאת

"רינה,ידעתי.פתאוםכסף,חוטיששזורותשלה,בשערותהארוכות

אישיהיה.""קלייןוהמשכתי,אותו.להנידבתימלווה,"יהיה."הוא
 .אושרהתמלאתיתודההמוקירותייםהעיבלמראהשלנו."העדףת
בהתלהבות.הוספתיסיפורים,"שלאיש"הוא

בעלתאתתפסתיובהפסקהנלחצתישובהיסטוריהבשיעוראבל

להוזרקתיבי'מקנאהבאמתשלאהמפותחים,הנשייםהחושים
כאוותעושהואתבנסיעותשלךההורים"שני'התוכנית.עלרמזים

ולמטה.למעלהנעותשלההמרוטותכשהגבותאמרה,היאנפשך'"
מה"אזאותי.בלבלשלגמרימההערצה,שלהבדבריםחיתהואולי

עלי?"גדולהזההמסע"שכלהתפרצתי,להגיד,"רוצהאתבעצם

וכאילוברכות.נטעענתהלך'"זרלאבכללהואקלייןפתאום."מה
אחיות.כמו .אותישקלבפתאוםהתחילהאותי'לפצותצורךגישההר

שבאחתהתוודתה,אלמלאהתרגשתי.גםאבלבתוכיהתכווצתי

בה.חושדתהייתיסלוק,יניבשלהזיןאתשרטהשלהמהטבעות

נפשך.""כאהבתאמרה,בעצםואולי

עםסוודרשלובשהשמנמן'המנהלשבעולם,הביטוייםכלמבין

עלידישתיאתסומךאני"שני'להגיד'בחרורדרדים,צמרכתמי
בקושיבפיס.זכיתיכאילוהרגשתירגעבאותושלך."הרעיון

חזרתישלו.מגולחתהלאהלחיעלנשיקהלהדביקשלאהתאפקתי

"בשבעהתחייבתי'לקולילשוותשהתמחיתירוחקורובאותולמורה,

לכתהרחיקההמעשיתרינהשלנו."העדעלאשגיחאניעיניים

להשיגוהבטיחהמנהלנו'מצטייןשבוהלשוני'לענייןמעברהרבה
גםערשוכבוכךלזקן'טיסהכרטיסלרכישתהדרושהמימוןאת

הדרישה,ואפילוקליין.אתשאסעדחיוניכמהעדהאחריםהנוסעים

ויכוחים.ללאהתקבלהסמוכים,בחדריםבמלוןנתגוררששנינו

כמחויבותשהחלמהכילתוכנית.פסוקסוףראיתילאבכךגםאבל

למחויבותובדבקותבזהירותלהפוךאניהתחלתיקליין'כלפישלי

כלפי.שלו

שמיהיותמסוכן'צעצועכמוהרגישהעכשיושעדהנערה,ופתאום

בעקשנותנמנעהאמהשלבמצחהשוטטותשלתקןתושהטביעה

"אתסבתה,לעברצעקהשלה,במצחהדומהתקןתומלהטביע

היפהעםנפששיחתהנערהניהלההלילותובאחדאותי."ייתמת

ליישורגשרמפיההסירועתהשזהנערהכמוהיפהאמיבנשים,

רצהאתאבלאמך'שלשליחיםבמורץרץמשמשתאתשיניים,

מיאתאבא.אתמחבקתאותךראיתילאשעדייןזהואיךלאחור.
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אבלרשע.בעינייךראיתילאמעולםעכשיו?מחבקתאתבדיוק
להגיד'מוכרחהאביההגינותלמען .אימהירוךפעםאיבהןהיההאם

אמא.לילשמשההזדמנותלךניתנהלאשמעולם

ים.ממחלתסובלרקשאתהליתגידאלרחוק,בשלטאבאואתה,
מייסוריאותךפוטרשלךלבתוידיאוקלטותשליחתשלהזההסידור

אותךלפגושהאיומיםוכלהתחנוניםשכלשמאזשתדע,מצפון.

בקלטותצופהאניאילם:בסרטלככבלךמאפשרתאניבתוהו'עלו
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אניידוע,צנועברור,לךושיהיהקולך.אתשהשתקתילאחררק

ביםהעוגנתהארנייהמכבשעכשיולרדתהזדמנותלךשנותנתזאת

 .אלינוולהצטרףלמרבית,לעלותהבלטי'

ליהחמיאהמיליםבאלוומקצועיות,"רוחקורגיליתנדנד'"שני

בעובדעורקיםחסימתפנס,לאורשביצעתי'לאחרממד"ארופא
בתוכניתלהאמיןשהשתכנעתיעדאותי,הדהימוכךכלהדבריםזר.

שאביכמואו .הסמוךבחדרונושמתחיהשעכשיויתתרכבשרקמתי'

שלי.אירופהשלהמפה-קלייןשללפניוקוראת

באחתהמשלחת.שללמפהשליהמפהאתלהפוךצריךהיהופתאום

נדמההיהלשמש,שלוהפניםאת'כשהפנהאצלושביקרתיהפעמים

עתיק.נגינהכלישלמיתריםמזכירותבהםהמשתרגותשהנימיםלי'

אילוקליין'לשאול:רציתיעדות.אישנראהכךהשתכנעתי'מיד
ומי .הפיקויבבותואילוהללוהמיתריםעלפרטוטמאותאצבעות

בגוףצלקתאיזולהיותחייבתבוודאישלך.הנחישותאתפורר

חבריבאוזנידבריםוכשיישא .כךעלשתעידמכוערת,ואפילושלו'
מחדש.ותוצתאש,כתובתכמושהיאהצלקת,תשובהמשלחת,

להתקלח.דחוףאותושלחתיאזאותי'הדליקממשהצלקתעניין

להיותהמשכתיאבלהתייאשתי'שלוהתמיםהגוףאתכשראיתי
סבלנית.



פרחהאדמומיותמסעיר'משהועלהתבשרכאילואחד'צהרייםאחר

היתמםהואאבלשיחה,איתרלפתחניסיתימסוקרנתבלחיים.לו

וציירתי'וושלךביובליםלשוטרוצה"אנילחשתי'בכורסה.והתנמנם

מימיות,עינייםזוגפקחהואפתאוםכחול.בטושידו.עלמספר
כדירעד.שלוהתניןגםביבבות.פרץכךאחרהיד,לעברבהה

אלילבואיעזשלאוכדיהספרות.אתליקקתיהנשימהאתלולייצב

ותליתיקוקייהשעוןלוקניתישפם,לוציירתישלאעלבטענות

אםהבנתי'פתאום .שלנורקיהיההזמןכך-בחדרהקירותאחדעל
סימןלו'שקניתיהכחולההחולצהאתהחליףלאשלםשבועבמשך
אכבסהביקוריםבאחדלו:להחזירהחלטתיאותה.אוהבבאמתשהוא

אותה.ואגהץ

ממנינעלמולאקלייןשללהכשרתושהקדשתיזמןאותוובכל

קושרתהיאקוסמתכמושלה.החקירהאתלקדםהזו~השלהניסיונות
ארכיוניםושלמוזיאוניםשלמנהליםעםובטלפוןבכתבקשרים

בעלהשלהתרומהבפירוטנפתחתשלהשיחהכלהנצחה.אתריושל

הנודדתהשגרירהבפנילפתוחבדרישהנמשכתהגדול'לניצחון

העניין."ולטובתהענייןממין"הכולבמשפט,ומסתיימתדלתות,

אנישבומיתמם,קולבאותואותהשאלתיהעניין?"לטובת"מה
עללישתספרלהלנדנדוהתחלתיהמורות,עללהתחבבמצליחה

"אתחמקנית.גםהיאהחשאיתהזקנהאבלבעלה.שלהקרבות

וכשלמרותהקמטים,ביןלהלחטטניסיתיאיום!"משהוממנימסתירה

הזיכרונותאתטבלתיאטומה,נשארההיאאותהלדובבהמאמציםכל

תשפכיהגנוז?הבעלאתכשתגליתעשי"ומהלבן'בפלפלשלה
קימטההמצעים,שלהמאווררתצעקהשלך."סבא"זהאור?"עליו

והמגוהצים.הצחוריםוהמצעיםהכריםעםלהתעסקוהמשיכההפהאת

שאנייודעת,הריהיאאבלבקר.בשרלטחוןלמטבחהלכהופתאום

אחריההלכתיאותה,לאכזבלאכדיאזאותי'שנוטשיםשונאת

"מידלה,אומריםשלהשהאחיםהמשפטעלבמילהמילהוחזרתי

נראההתאייד."פשוטשלךאייזיקהחדשהלמולדתוכשהגיע

איךראיתיפתאוםכיבשבילה,מדייותרבאמתהיההזהשהמשפט

דקעדאותהשהפתיעהוהאלמנות,נכחדת,רוחהבכחשת,דעתה

פצחהופתאוםהצוואר.סביבלהנכרכתכאב,עדאותהוביישה

לושעשיתיהזרהפועלאתלישהזכירמהחרחורים,שלבקונצרט

איךחיפשתי .לחדרהלכתיבצחוקלפרוץלאכדיעורקים.חסימת
וגזרתישליהנעדריםההוריםשלהשינהלחדרנכנסתיאזלהירגע,

סדין.

אותו'הכרתילאשמעולםסבא,שבונדיררגעגםהיההאמת,למען

עולה-נדירההזדמנותהסתמנהפתאוםשתינו.ביןלקרבהצליח

בכירכפקידשימשושבצעירותוקרוואנים,באתרשמתגוררחדש,

הצטרפתיחמתהועלאפהעלאייזיק.אתהכירממשלתי'במשרד

להישבע,מוכנההייתיומידלמכונית,נכנסנושתינולנסיעה.

הסתכלתישלה.הגוףבריחותונתמלאוחזרושליהעורשנקבוביות

נראיתהיאמקרובאפילושלה.אמאעלמסתכלתבתשכלכמובה

שרבבתיובכיתי'צחקתיאושרמרובאופנה.מירחוןיצאהכאילו

להאטבמקוםאמא,ואילולנהגים.ונופפתילרכבמחוץהראשאת

מתנדפים,שריחותיודעת"אתהגז.עללחצההנסיעה,מהירותאת

היאהאםבכאב.דיברתיסבתא?"כמואותימאווררתאתגםלמהאז

מלוןלבתימתקשרתאנימשונותשבשעותעלאיתימתחשבנת

הנשימותלקצבמאזינהאנילשוחחובמקוםמתאכסנת,היאשבהם

בכלהפה,בזוויותאצלהשהופיעוזעיריםקמטיםלמראהאבלשלה.
האישנורא.לא"אמא,לה,אמרתיחזרהבדרךהתעודדתי.זאת

שלו."לילדיםשקרובבביתלגורלעצמולסדרנסעבטחשלנו

שלי.ההוריםאתלניקיוניתהזכרתיהסדר?"לילאתנחגוג"ואיפה

יפהעמדהבמטבח,הרצפהאתומירקהארבעעלשרבצההזקנה,

נשארתיולהסתלק.הכוללהניחלעוזרתהורתהמידכיבהפתעה,

עצמאית!"להיותתתחילי"שני'הספיק.לאזהלהאבלהמומה,
אתנגדהשלפתיווכלבלב,אאמץשאנילך"שתדעיאותי.הקציפה

להגעילהממרקתאתהשארתיכעוסהעתיקים.רצונותמאותםאחד

לקחתיגעגועיםומרובלחדר'גררתיעצמיואתהסירים,אתלבדה

שהפעלתילפניועודלווידיאו'והכנסתילישולחשאבאמאלוקלטת
ליאיןעגנתשבונמלשבאףתישבע"אבא,התחננתי'המכשיראת

התשובה,אתלשמועכדיהקולאתהגברתיגםהפעםחורגת."אחות

הזקנה.שלהחסותתחתרקלעבודהחליטכאילושהמכשיראלא

מהארוןלקחתהספקתיעודכןלפנילרחובות.ויצאתיהכולעזבתי

ובדרךלה,שלחטיפשותוברובשאבאחולצה,השמחהמשביתתשל

לשמוערצתהלאהסרבניתלמחרתגםאשפה.למכולתאותהזרקתי

 .אחדעגילבלעתי-עגיליםזוגלהייחמתיאזהווידיאו'יקרןתעל
שהודעתיכמעטהגדולה,הטוחנתעםהסדרלילאתאבלהשלאכדי

נטעאזאבלאיתר'להיותהספרדיהאבותלביתשאבואלקליין

עלאותהונישקתיעליהקפצתיאליהם.אותיוהזמינההפתיעה

מזה,וחוץשלהם,התאומיםעםלשחקאוהבתאניכלקודםהלחיים.

שברגעאלאטעימים.שבאמתאילנה,שלהתבשיליםאתאוהבתאני

אצלערבלאותוהוזמנהשבעצמהוהודיעההתנצלהנטעהאחרון

כךכללאשלה.הסתוםהצחוקאתוצחקהסלוק,יניבשלמשפחתו

עםלבדנשארתאניששובעצמי'עלריחמתילאובטחבהקינאתי

למשלחתלצרףהצלחתיקלייןאתהריבאמת.שהתרגזתיכמוהזקנה,

להושיבהצלחתילאמעולםשליההוריםשאתזהאיךאזלמחנות.

חגאתלחגוגהסכימולאואבאאמאאםאבל .אחדלשולחןיחד

למחנותהזההמסעאתאנצללאלמהאזשלהם,הבתעםהחירות

 .משלנוחירותחגלנוגןולארתבל'כנפותנעמאראותםלקבץכדי
בגולה.אפילו

הנעוריםעלהממונהכשלזקנההטלוויזיה,מולבהיתיהפסחימיבכל

סיבהכלאיןלךאבללבן.מקמחמלוחים.מאובניםאפיתישלי

צריכהאתמתחשבת.כולהשלךהיחידההבתהנהאמא.להתלונן'

ולוהזכרתילאשלנוהשיחותשבכלעלליולנשקאותילנשק

אתלי,להודותשבמקוםאלאקטנטן.ניתוחוןעברהשסבתאברמז,

שבאורחנפתלתחקירהבאיזועסוקההיית'כאילואלימתקשרתלא

מסדרילערוךגםאותךמחייבתהיאועכשיוהסתבכה,צפוילא

מאולםמקפצתאתפוטוגני,היהשלךשאבאמשוכנעתוכך,זיהוי.

מלחמה.ביומנילצפותכדירקשניאפלולילאולםאחדאפלולי

מקצרתהסבלנות,אתמאבדתאתלי'לענותבמקוםלבין'ובין
מחיר."ובכללאור,האמתאתאוציאמעט"עודאומרת,ורקבדברים

 !המנהרה?בקצהאוראיזהרואהבאמתשאתלהגיד'מנסהאתמה

הזה?מחירהנבלבדיוקומהו

טועה.אתזיהוי'במלאכתהשקועההיחידהשאתחושבתאתאםאבל
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חדרדרךלאשבדרך ,דגיגוןמיןשלבזיהויוטרודהאניגםכמוךכי

עלואם .בטניבנבכיהשתכןבסוףשלעדלולשוטהחלושם ,לתוכי

שדמיונוהרי ,לעמודהצלחתילא 1עדייגוןוהדגשלהאמיתיטיבו

עייפותשלבדמותהאלישולחשהואלאיתוiריםבנוסףכי ,גדולאלי

בתיאבוןניחןגםהואלמיטה,אותיומדביקהבעורקיםהזורמתגדולה,

אתלהשביעכדיארכיוןסרטיבולעתשאתשעהבאותהאמא,בריא.

ברוטבמבושליםבשרכדוריבאווירמקפיצהאניסבתא,שלהרעב

לשפץכדיעניין.באותולענייןומענייןובולעת.חמצמץעגבניות
בעיתוןלבישוליםמתכוניםכמהפרסמתיהתלמידים,ביןשמיאת

אותםהעמידומהז?יכבהיםכב ,העיתוןהופעתעםמיד .הספרבית

ברוטבגויאבותכשבישלושערכוהניסוישלהתוצאותמעשי.במבחן

מנטהסוכריותועם'גועיבנה',הכינויעםאותיהשאירועגבניות

 .בכיסימובטלות

שליטשרינהשיחה,סבתהעםהנערהניהלהלשתיקותכמומחית

שלךהשליחויותנערתאםמוטיבציה'.'שיחתלהלקרואנוהגת
תקריניושםארכיוןלותבניאז.מהמככב,אייזיקשבוסרטתמצא

הסלעיתהשתיקהאתדקעדלטחוןוכדישלך?האחיםבפניהסרטאת
חושבת,אתמההמתקתק,בקולהלשאולהנערההוסיפההזקנה,של

הזה?הסרטשלנלהביםלצופיםייהפכופתאוםשלךשהאחים

הפה.קמוצתענתה ,אינטלקטואלהלאשלךאבאכמובדיוקאת

אתאפילוהפתיעהכךלזקנהוכשקראההנכדה,פלטה"סבתא,"
כךכלשאת ,שהמסמך ,ייתכןשבהחלטלהודות,חייבת"אתעצמה,

שאייזיקולעולם,לךלהוכיחעלול ,לךתמציאשאמאמשתוקקת
 ,אחרייךלבואעליושכפיתמשוםודווקא .לכאןלהגיערצהלאכלל

ביהירותזקרההזרעקוטלתאבל 11 •התאיידהואהארץעםבמפגש

תאווהובאותהלנערה.גבהאתוהפנתהמעלה,כלפיסנטרהאת

לתוךבמרץלדחוסהמשיכה ,בשרולטחינתלניקיוןמוסברתבלתי

מחנקהרגישהשהנערהעדפתיתים,מינינכדתהשלהזכוכיתביבר

בגרונה.

לבסוףלשמוע,סירבההווידיאולתיקוןשקשורמהשבכלולמרות

לאשאניהפלא"מההים.אצותמביןאבאשלקולובקעזאתבכל
,שהחולצותליגיליתאת,הרישניסבתא.שלהולדתהימיאתשוכח

כךכללינראהלאאבאופתאוםלה."מחמיאותלאששלחתי

שאנחנושלמרותלהודות,מוכרחהאניעצמילביןבינימטומטם.

דומים.שאנחנומרגישהאניזאתבכלרחוקות,לעתיםרקמתראים

חליפין.עסקתאיזוהכחושההזקנהעםאעשהלאאנישגםלמהאז

התבררבושהפכתישככלנוסף,רעיוןלילהידלקהתחילוכאן

מתנהאביאאנישגםנניחהראשון.הרעיוןשלהטבעיהמשכושהוא

 ,מאליומובןבעיניה?חןימצאומהלהחסרמהאבללסבתא.
ליישמה ,ובכלל .סתמיבמשהותסתפקלאלעולםשהפרינצסה

לה.להציע

יושביםסלוקויניבנטעאתראיתימטורפיםהיותרהלילותבאחד

חולצתובתוךהאחדשלכשידיובגןהספסליםאחדעליוניםזוגכמו

כמומתמזמזיםסתםלאהשנייםהרירגשנות.ונתקפתי ,השנישל

למשפחהפתרוןלהביאשיכולכיווןלימסמניםאלאזול,סרטבאיזה

לאחרונהמתיבעצם,ריחמתי.הזרעקוטלתעלוגםשלי.המפוזרת

בידיים.זיעההרגשתימישהו?נישקושלההכחלחלותהשפתיים
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הזמןהגיע ,כאילו ?נשיקותכמההןלזקנהשחסרמהשכלהייתכן
היתזiפתוחהשנשארההשאלהאבללא?!ותתנשק,תחזורשהזקנה

כלואילובעולם,אישאיןלסבתאהאמת,למעןמי?עםלהתנשק-

אותוגוררתשאניטוענות,הרישליהחברות .קלייןהואלישישמה

המפרכותההכנותאםבזבוזיהיהזהאזהעולם.לסוףעדאחרי
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עדותובמסירתרקיסתכמוהאחרוניםבחודשיםעשינוואנישקלייך

 ,עדשלסיפוריולנעריםיועילובכללמהלמשלחת.חבריבפני
מהאז?מההעדות,שמיעתולאחראותו.שמכשירהזוהיאשאני

העדותאתשיגמורשלאחרלעצמם,חושביםלהיסטוריההמורים

למשפטאותוונעמידאורחעובראיזהונצודלרחובותנצאאנחנו

לנערים,יביאשקלייךלתועלתביחסספקקייםזאתבכלואםחברים?!

יכולסבתאשלבעיניהערכוהמשימה,אתשישליםהרגעשמןהרי

לעלות.רק

שיהפוךלאחרקליין.אתלהאתןלאלמהקליין?לאלמהובעצם,

אםהאמת,למעןלבעלה.רעלאתחליףלהיותיוכלהואלגיבור

נראההכוללפתעתחבולות,ורבנועזלינשמעהרעיוןבתחילה

אתלהזכירבכללשיכול ,שליבזקןמיוחדמשהוישהאםנדוש.

אבלבסרטים?!פעםאיהופיעקלייןהאםובכלל,הפוטוגני?הסבא

כמוניומיבנישוקים.חלשהואאםבסרטיםלהופיעיכולקלייןאיך

לאבטחהיאסבתא,אתמכירהשאניוכמוכך.עללהעידיכולה

 ,מישהולקבלתתרצהפעםאיסבתאואם .צווארועלליפולתמהר
אולימיד,יתמזמזולאהםאםוגםגיבור.להיותחייבאישאותו

מההוריםסוףסוףתרפההזקנהלה,שאתןהחדשלידידבתמורה

המחשבהעםמולדת.חופשתלהםלתתתסכיםלפחותאו ,שלי

שלי.הזכוכיתביבראתכהוגןשטלטלתיהרגשתי,הזאת

ואילךמכאןעדות.לאישקלייןשלבהפיכהדיהיהלאכברופתאום



אימוניםתוכניתפיעלכמוהתפקידים.לשניאותולהכשירנדרשתי
מביתיוצאיםהיינוהמוקדמותהצהרייםאחרבשעותמראש,מוכנה

הכרמל.מרכזלפניתחנותשתיויורדיםבאוטובוסנוסעיםהאבות,

סביבלאטלאטצועדיםהיינוחבוקים,לעתיםזרוע,שלובילעתים
כביש,חוציםומשםהאש,מכבילמגדלהסמוךשבגןהמיםברינת

מתיישביםולבסוףאבות,לביתשהפךמלוןביתפניעלעוברים
הכחולה.החולצהעלקטןגלידהבכתםהסתכמההצלחתוקפה.בבית

בקהל.להיטמעהיתהלושהצבתיהבאההמשימה

רוחהאלכימאים.כיכראתוחוציםידייםנותניםומבוגרילדה
שלילדה,נראהשלה.האדוםהמעילעלעליםמדביקהפתאומית

מהשפעאכפתבדיוקלאהברזל'סוסעלהרוכבלאישכמובדיוק
ימיםארבעהשלפנידקיקדםקילוחאותוואילועליהם.שנפלהזה

אתהכתיםאמנםדמעותעדלוושהכאיבקלייןשלמכתפופרץ

כדיבמד"אהמתנדבתאתממקומהלהזיזהצליחלאאבלחולצתו'
בכביסה.יורדיםדםכתמייודעת,היאמניסיונהעזרה.לולהושיט

אותהותלתהבכיור'אותהכיבסההחולצה,אתממנופשטהלבסוף

להביךשלאכדירקאותה.גיהצהגםערבבאותוועודלייבוש.

 .כפתורתפרהשגםלוגילתהלאאותו'
אפוריםשמיםהחלון.שעלכפורפרחיעםמשתעשעתאניפיבהבל

ייחלתיכךשכלשלג,פתיתילפתעי.דנגיעתכדיעדלגגותקרובים

מרגישהואניארובות,שלפתחיםעלמנקיםכמומתנפליםלראות,

מרפים.אינםבבטןוהרחשיםישנתילאיומייםכברועייפות.שמחה

שלאנשבעתיכברהרילמקלחת'אבללהתרענןחייבתאניאיכשהו
בה.ומתעטפתהמיטהמעלשמיכהמושכתאנינוקשות.שיניאכנס.

תגיע.אמאמעטעודכיערה,להישארחייבתאני

המומהאותימוליכיםכשההורמוניםהתפרצויות,מאותןבאחת

אבאאתתשאיריאל"שני'נטע,שאמרהבמהנזכרתיברחובות,

הצחוקאתוצחקהביישן'"כזההואאותו'מכירהאתלב.דשלי
אזשונאת,אניחנפנותלבכות.אולצחוקאםידעתילאהסתום.

לרגישויותלהחמיארצתהבעצםואוליהמבוכה.אתלדחותרציתי

זקן.בדיוקלאשלהאבאאבלזקנים.לאנשיםלישישהמיוחדות

שאניאמרמיובכלל,קליין.כמולאאבלזקן,מיכההאמת,למען

הגעתינוספתבמחשבהלהיעלב,במקוםאבללזקנים.רקרגישה
זהעלאשםרגשותשנתקפהמשוםהצגהליעשתהשהיאלהבנה,

סתמתי.שינוי,לשםלבד.אותוומשאירההמשפחהעםנוסעתשהיא

השתדלתישלי'בתוכניותשקועהשהייתימרובהאחרון'בזמןהאמת,

וטבעות,בגדיםשלבגיבובשמצטיינתנטע,עלביקורתלמתוחשלא

סלוק.יניבשלהזיןאתשרטהודאימהןשבאחת

סער-משפחתשללדירההכניסהדלתאתפתחתיביתבתכמו

חיתוליםהתאומים,שלהריחותעמדועדייןהחשוכיםבחדרים .הגולן

מילאתיהזיעה.אתמעלילשטוףכדילמקלחתישרהלכתיב.וחל

פתאוםבמים.וטבלתיהאוראתכיביתיהתפשטתי'האמבט,את

מגבת.בארונותוחיפשתייצאתיבבית.מיכהאםבדקתישלאנזכרתי

נכנסתימיםנוטפתחמוץ.ריחעלהמכולןאבלמגבות,הרחתי

ההורים.שלהשינהלחדר

הסוערים,התאומיםעםמשתעשעיםשלהכשהסביםנטע.עלחשבתי

ביןלהומשוטטתמהםנשמטהבקודש,כדרכהשלהם,הנכדה

סלוקיניבשלבזיןהשריטהאםמענייןיוהנסבורג.שלהסמטאות

האהבהמיטתעלנזרקתישוכבים.הםאיפהובעצם,הגלידה.כבר
-הםהזאתהמיטהעל .והביישןהמזוקןמיכהושלגלההעגלאילנהשל
אותיהולידומיטהאיזוועלנטע.ואתהתאומים.אתהולידובטח

עירומים,הוריהאתלעצמילדמייןכדישלי?החופשייםהנוסעים

הריחותאתונשמתיהמיוזעיםהסדיניםביןהאףאתתחבתי

שאנוחשאחרילעצמיהבטחתימיכה?חמקבדיוקולאןהמסעירים.
המצעים.אתאחליף

שהתעלפתי.וכמעטעינייםפקחתיהחזה.עלהכבידממשימשהו
צעקה,החנקתיעלי.שנחומיכהשלהשחוריםהתלתליםאלההיו

וניסיתיהכרעלהמתולתלהראשאתהנחתיהצדה,זזתיבזהירות

ביישן'חיוךמרוחהיהוהציוריותהאדומותשפתיועללהירגע.
מביישתהיתהשלאבסקרנותנטע.שלהסתוםהצחוקאתשמזכיר

כתפייםהלבנבן.הגוףאתלסרוקהתחלתימתחילהקולנועשחקנית
בשערותמסתבכותהזקןשלאפורותשערותשזוף.צוואררגילות,
עינישעיר.כגבראותודמיינתיואניהחזה.אתהמעטרותהדלילות

מאייםלאכךכלנראההוא .חילזוןאיזהכמוהמכווץבזיןננעצו

יכולהואבכללאםבטוחההייתילאשכברעדמפתהלאכךוכל
בוניכרהלאמלא:בפהלהעידיכולהאניפנים,כלעלאשה.לענג

'אבלאותולצבוטכדימאליהכמונעהידיבתשוקהשריטה.לאאף
והתלבשתיהבגדיםאתאספתיהמטומטם.הרעיוןעלויתרתימיד

שיננתיבתרדמהעדייןהשרויהביתמןבטוחבמרחקרקבמהירות.

הזכוכיתביבראתניפצתיהתאומיםמןשהתרוקןהקןבתוךלעצמי:
אחת?טבעתלפחותלאצבעיאענודאנישגםהזמןהגיעהאםשלי.

נראההזה,העולםמסוףפתאום,בדלת.תדפוקהיפהאמארגעבכל

בניביןקושריםחוטיםלאובכלל'בחוטים.למשוךדישלאלי'
עולמותהפכתיזאתבכלואםשונות.ביבשותחייםהוריעובדה,אדם.

שאניאנשיםשלידיהםבמגעלזכותכדיזההריכאן'עדוהגעתי

היחידהשהבתהחרטהאוהאשםבתחושתדיהאםהשאלהעלאוהבת.
כדיהמאוחרת,פגישתםבמהלךשלהההוריםאצללעוררתצליח

ידביקמה,לזמןשלפחותחומר'איזהבתורויפרישמהםאחדשכל
כלאםבטוחהאינניכברתשובה.ליאיןעדייןלזה,זהמחדשאותם

להחמקמקהמהותאותהולזולתולעצמולהעניקישכילמהםאחד
רב.זמןיחדהחייםזוגבניזוכים

מדי.כבדמשאשליאירופהמפתעלעמסתיאולינוספת,ובמחשבה

איןהלאהזה,למסעשיצאוהנעריםאת~ד~הקלייןאםגםהלאכי
שלרעבונואתישביעלושהועדתיההוליוודישבתפקידודאותשום

מעזיםהיקרים,הוריאתכם,לראותרוצהאניכך'אוכךהציקלופ.
רקחהבמד"א,מתנדבתשבתכם,הממשיתה~נחהאתלדחות

לילמקפצההיתההכולושמעכלתשרעבהשליהבטןלמענכם:

שניאני'אבליודעים,אינכםעדייןהיקרים,ואבאאמאולכם.

אתכםמקפיצהעצמימוצאתאתלטית,כךכלהלאבתכםבונו'
 •קדימה.אחדדור

אורלראותעומדברברשנישלהאישיתמחויבותההוטלמרדכישלספרו

 " 77"עתרןספריבהוצאת
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זיכרוןניןגזלצנור
לשכחה

המרכזייםהאירועיםסקירת . 2005זלצנורגפסטיבל

לנגראורנה

התבונה,במקדשרוסיתרולטה"מנוונת",אמנותשלטיבהעל
והמלךעשרההארבעבןמוצרטעללילדות,שהפכונשיםעל

נטרבקודיווחועלמיטרדינטח

לעולםאבדתי"

 ;רבזמןאיבדתיבו

מאומהממנישמעלארבכהזמן

מת!שאנילהאמיןיכולשהואעד

עבורימשמעותלכךאין

 ;מתשאניסבורהואאם

לכךלהתכחשיכולאיני

 .לעולםמתאכןשאנימשום

העולםלהמולתאדישאני

 .אחרתבספירהונח

 ,שליבשמיםבדדחיאני

 ·"בשירי ,באהבתי

חתםמאהלוגוסטבשללמוסיקהרוקהרטפרידריךשלשלזהבשיר

ערביםשנימתוךהראשוןאתהמפסוןתומסהמופלאהבריטוןזמר
הבורגניתמהתרבותנדחקו ,שהוחרמויהודיםלמלחיניםשהוקדשו

לפניה.ואףהנאציהמשטרבתקופתוהושמדונרדפוולבסוףה"טובה"ן

אףהנאצים,לכנותםנהגו ) Entartete Kunst <"מנוונת"אמנות

<המלחין"מנוונת"לאמנותשיוחדהבמינכןתערוכה-1937בערכו

"מנוון">.מלחיןכןגםלהיותשברצונובהתרסהטעןברטוקבלה
באחומותקטיפהבנעלי

 .היגעההאדמהאלהערב

אתמציתהואשקטהבעששית

 .הכוכביםנוגה

העלטה !לבי ,הס

 2 .יותראותךתייסרלא

הבליטמופלאות,שלוהחרישיותהשיריםכשסיומותקטיפתיברוך

המלנכוליהאווירתאתוהעבירהעיקריתהמילהאתשירבכלהמפסון
שלבשיריוהאלמוניהחיילשלבמותוהשחרחוסרואתצייזלאדיךשל
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שלבשיריוהדרמטיתהסערהאווירתאת-לחליפיןאו ,זמלינסקי

הנקייההשירהובעיקרמאידךוהליריותמחדההומורמאיידנו.

כשהפסנתרןפעמיתחדלחוויהלבריטוןההאזנהאתהפכומוויבראטו

הצורך.כפיוהסוערהקשובבליוויוהמפסוןאתמשליםדיגווולפראם

שנפטרויהודיםמלחיניםאףהמפסוןכללוהמוגלים""האסוריםבתוכנית
הבורגניתמהתרבותשנדחקומלחיניםאומאהלונוסחהשואהלפני

או ,מקובלהיהלאהתנצרותושלמרות ,ולסרןמבדוגמתה"טובה"

רבהחשיבותנודעתזהמחווהלקונצרטשהוחרמו.בדגואלבןשבכדג

המולדתבמוזיאוןכיוםגםנמכרותבהבזלצבורגדווקא
> Heimatmuseum < אבותשלגלויותההרשבראשבמבצרהשוכן"

העירובמוזיאוןעיטוריםעונדיוורמאכטאס-אסקציני-אבותינו"

גםהתפיסהשכןמהכובשים,ה"שחרור"שלתערוכהמוצגתזלצבורג

 ,זוקסומהבארוקיתבעירדווקאכ"קורבן".אוסטריהשלהיאכיום
,בעיירהמכאןרחוקשלאלהאמיןקשההציוריותבסמטאותיהשלמטייל

המקוריםשבאולמותבעירדווקא-עםשלהשמדתוסיפורהחל ,בראנאו
שבייסודואופרותפסטיבלהחלשלההמיוערההרבמערותהחצובים

הופמנסטאלפרןהוגרוהסופרריינדהרטמקםהיהודיהמחזאיחלקנטלו
זו.זיכרוןמחוותלקייםהפסטיבללהנהלתהיהחשוב-

הזמרשלהשמוניםהולדתויוםאתהפסטיבלחגגבוהערבהיהמרגש

מיטרדינטה""

לשירדיסקאוכללניסהלא-למגבלותיומודעדיסקאו.פישרויטריד

נוודעלהנסבה-"מנפרד"ביירוןלורדשלבדרמהכקרייןשימשאלא

סוחפתבדרמטיות .לאחותוהאסורהאהבתובשללחייוקץלשיםהמנסה

וימפדווקאומעלה.משכמוכהרגלווהיהתפקידואתשיחק-הקריא

למות"קשהכהזה"איןהחותםהמשפטנשמעלגבורותשהגיעאמןשל
סוחףלהטלהפיקהשכילבולטוןאיורוהבריטיהמנצחיותר.משכנע

שומןשהלחיןלמוסיקהכמלווהגםבאךומקהלתהמוצרטאוםמתזמורת

עטו.מפריהרביעיתהסימפוניהבנגינתובעיקרלפואמה

שעיקרלמרותברטולי.צ'ציליההסופרןזמרתהיאהתפעמותמעוררת

שוברט ,בטהובןמוצרט,שלבגרמניתלשיריםיוחדהששרההתוכנית
היאבהאיטלקית,-שלההאםבשפתהכוללשירביכרה-ומאיידנו

שלייחודהואכןהטקסט.עםמוחלטתהזדהותלרמתלהגיעיכולה

שלותגאותכלחיהאלא-הטקסטאתשרהרקשאינהבכךברטולי
מחליטהבטקסט,עיןלהרףמציצהאלאמהדףקוראתאינההיאשיר.
אלבסחרור"טסה"ואז ,תוכנואתגלחציכדיבשירתבליטמילהאיזו

דהרהובלינירוסינישלעטםפריבצרפתיתששרהבשיריםהטקסט.

וכאמורבדינמיקהשלההשליטההתפעמות.מעוררבסחרורברטולי
אתהמייחדיםהםאותכלאבריהרמ"חבכלוחיהנושמתהיאבההדרך



והמתפרץ'הפראימזגהאתשתחםכנגדה,עזרשירתה.וסגנוןאישיותה

וכיווןלשירתהרסןשםבליוויואשרשיף,אנדריאסהפסנתרןהיה
הגיעהאליהםהמופנמיםהגווניםריבואותבריבואלהתמקדאותה

בשירתה.

בידיבטהובןשלהחמישיתהסימפוניהביצועהיהקמעהמאכזב

המרוחהרישולמוטי.ריקודושלשרביטותחתהווינאיתהפילהרמונית
המסחררתהמהירותאףמוזר.היההקצביהגורלמוטיבשלדווקא

ניגודיאךנקייה.ולאמעורבלתנשמעהשהסיומתלכךגרמהשבפינאלה
בשירתרטט.מעורר"בטהובני"באורחמעוצביםהיוהדינמייםהפתע

ושיר ) 54<אופיהגורל

ליוותהברחמםשלהמוות

השירהאתהפילהרמונית

המקהלהשלהמופלאה
כלילצלילייחודיתברכות

הפעםאךשלההקשת
שטחית.במריחהניגנה

עםהמפגשהיהמהמם

הפסנתרןשלכישרונו
לאנג- ) 23 (הצעירהסיני

והקלילותהשקיפותלאנג.
מגעושלהווירטואוזית

ההזדהותיכולתובעיקר

הרפרטוארעםשלוהרגשית
טרוויאטה""לה ההאזנהאתהפכושניגן

רומנטיותיצירותלנגינת

אתאףפעמית.חדלחוויהשניגןשרפןשלוההדרניםליסטשומן'נוסח
ניגןדףןטאן-זמננובןסינימלחיןשלהאימפרסיוניסטיתהיצירה

מאת ) Hob.XVI : 50 (מינורבדוהסונטהאךקסום.בעידוןלאנג-לאנג

הבשלוהעומקההומורחסרוכאן .וירטואוזימכישרוןיותרדורשתהיידן

 .המלחיןשלוהקונדסיותהעילאיתהפשטותאתלהביעכדי
שבעידיתהעידיתשהםאמניםחלקנוטליםבוהקונצרטיםפסטיבללצד

אופרותפסטיבלמוצרטשלהולדתובעירמתקייםהעולם,מרחבי

טרוויאטה""לההאופרהעמדההשנההאופרותפסטיבלבלביוקרתי.
הגרמניהבמאישלובבימויוריציקולוהאיטלקיהמנצחשלבניצוחו

אנהפטרבורגמסנטהסופרןזמרתגילמהויולטהתפקידאתדקר.וילי

שתחתהרנונקורט,ניקולאוסהאוסטריהמנצחשלתגליתהיאנטרבקו.
שנים.שלושלפניגיובאניבדוןאנהדונהתפקידאתשרהשרביטו
משחקכישרוןרקלאמהזמרתהדורשתובעניתפקידהואויולטה
שעות.שלושלאורךגחהפרללאכמעטלשיריכולתגםאלאדרמטי

הגבוהיםבצליליםלצווחנותגלששלאוהמלא,המוצקהעגול'קולה
ביןהאהבהסיפוראתהפךחרישי'לפיאניסימוברדתהגםהחווירולא
ששרהלמרותלב.לקורעוהכפריהתמיםלמאהבהפריזאיתהחצראשת

בעומקהבשלקולהניחן-כבדרוסיבמבטאהאיטלקיהטקסטאת
הקטיפהקולבעלולבטיגייימסהאמריקאיהטנורהיהכנגדהעזרובזוהר.

גילםבוהמסורבלוהכובדהדרמטיכישרונוהעדרדווקאאולםהרך.
אנהשלגדולתהאתשאתביתרהבליטוהצעירהמאהבתפקידאת

ושבורתנחשקתאשההמגלמתכשחקניתגםאלאכזמרתרקלאנטרבקו
ועוטהוהמאהבת,המפתהתפקידאתשיחקהכאשאדומהבשמלהלב.

ולמות.מאהובהלהיפרדסירבהשחורים

בכלהשתמשאשרדקרוילישלהנפלאהבימויהוסיףהדרמהלעוצמת
בפרחים~סגראותה Festspielhausה-בימתשלהעצוםהחלל

להיפרדויולטהנאלצתכאשרמעצבודוהיםמחוויריםאשרססגוניים

אתלהסיטמנסההראשיתשהגיבורהשעוןהבמהבמרכזלבה.מאהוב

הגבוהההחברהשלוהריקנותהציניותאתהקץ.אתולדחותמחוגיו
באדישותהמציצההווינאית,האופרהשלהמופלאההמקהלהמגלמת

שסביבאוולטח,וישלייסוריהעלהתפאורהלמסגרתמעברממעל'
החברהמנהלת-חייההארכתעלנלחמתהיאאיתרהשעוןמחוגי
תוסס.קלפיםמשחק

עוצמתאתלהבליטסייעריציקולושלהברקומלאהקצביניצוחו

עצמו'ורדישלחייואתשגילמהבדרמההחריפיםהדינמייםהניגודים
כפולים.חייםניהלהואשאף

המוזרבאיפוקושהפתיעהיחיד

תומסהמופלאהבריטוןדווקאהיה
גירמונט:בתפקידהמפסון

האבתפקידאתשיחקבמכוון'

-עצורבריחוקבנוגורללהחרד
מהדרמהחלקהיהלאמשל

הסוחפת.

בעושרומרענןשנוןהומורמלא
גינתוהבמאיהיהרעיונותיו

 > Gtinter Kramer <קומר

בפשטותו:גאונירעיוןהגהאשר

חצרשלהקטןהחללאתלהכפיל
מראהבאמצעותהרזידנסארמון

וכךלתקרה.סמוךשהציבקעורה
"גולשים"שהגיבוריםנדמההיה

המראהולתוכם.מהשמים

המלךגרוטסקי:בהומורעוצבועצמןוהדמויותהחללנפחאתהכפילה
ולעתיםמלכותיתאדומהבגלימהלעתיםהופיעעצמומיטרידנטה
המלךשלבניואףגווארה.ציהנוסחחאקיוחליפתכהיםבמשקפיים

ולרגליהםמחויטות,שרדחליפותשלבזיקטיםהופיעו-מיטרידנטה

שלהסטטיתהנוקשותאתבאחתקומרניפץבכךקצרים.מכנסיים
מוסיקליתעצמאותגיבורולכלואריהרצייטטיבבעיקרשהיאאופרה

אריהבסגנוןהמרובותהחזרותשלהסכמטיותואתמשלו'מוחלטת
סויההאופרהזוהייותר.עודלארוכההאופרהאתההופכות-רה-קפד

שלקנאהסיפורעלנסבהוהיא 14בןבהיותומוצרטשהלחיןהראשונה
מילראותכדירקלמת,המתחזהפונטוסמלךמיטרידנטה,המלך

עםבקרבשהובסלאחר-מ"מותו"שבהואכאשרואכן' .בויבגוד
הטנוררבבכישרוןשרהמלךתפקידאת .ביקרוחפץלאאיש-רומא

פירסוןמיאההשוודיתהסופרןגילמובניוואתקרופטויצירוהאמריקאי
מחטה.כבגירןהאמריקניוהקונטרה-טנורזכהמוצרטיתבשירהשהפליאה

אורנטעהסופרןשלהחריףהצלילהיההמוצרטיתברכותשפגעמה
י;;כךה. 9-מיטרידנטהשלבבנוהמאוהבתאספסיההמלכהבתפקיד

הקלאסיתהאופרהאתעדכןובעיקרמפולפלהומורמסךהגאוניהבימוי
נגינתאתאפיינונועזוברקתוססתחיות .זמננובתליצירהוהפכה

 Musiciens du Louvre-<הלובר-גרנובלשלהמוסיקאיםתזמורת
Grenoble < -מרקהצרפתיהמנצחשייסדהתקופה,כלישלתזמורת

ניתןאליהןובהצללותקסוםבעידוןניגנושרביטותחתמינקובסקי.
הארוכיםוהקוויםהפראזותבנייתאותנטיים.כליםעלבנגינהרקלהגיע

המוצרטיתהאופרהאתהפכוהלכידות,ובעיקרנשימהאורךשהצריכו

לקסומה.
גלוקשלהאופרהשלהקונצרטנטיהביצועאףהיהוקסםתעוזהמלא

המוצרטאוםתזמורתהבליטובולטוןאיורושלשרביטותחת"אלציסטה".
הברוקייםהנשיפהלכליה~יחודיהצלילאתבאךשלהקאמריתוהמקהלה
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נטולי"אותנטיים"טרומבוניםעלשניגנו
נשמעותהחצוצרותכאשרשסתומים

אתהמאפיינותהאינסופיותהחזרותברמה.

ורוויותלשירתיותהפכוגלוקשלסגנונו

עלויתרלאבולטוןשכןכיסופים,
שלבאינטנסיביותגםוהגווניםההצללות

הישירסגנונוהובלטשרביטותחתהצליל.

התחכמויותנטולסגנון-גלוקשלוהצנוע
במרכזהאדםאתהמעמידמצועצעות,

למסורהמוכנהאלצ'סטההמלכההאופרה.
אדמטההמלךבעלהתחתולמותנפשה
אנטונאצ'יקתרינהאנההסופרן-הגוסס

כמעטהזדהותברמתתפקידהאתגילמה-
"מיטרדינטה"אםומשכנעת,כובשתובעוצמהמוחלטת

זוגהבןהפריעה.-האופרהבראשיתמופרזלוויבראטונטייתהכי

לאכיאםבעוצמה,הואאףשרהמלךבתפקידוורקמןצ'רלסהטנור

היהזוהרצלילגווןמעלה.בהעפילוהצלילניקיוןעלשמרתמיד
פיזארונילוקההבסשירתאףחיתהמרשימהלייטפו.טופיהפינילטנור

היהרגשומלאמהדהדנסקולובעלגווניםעתירהרקלס.בתפקיד
פטרנקו.מיכאל-האוראקל

מדיכמעטהולדתובעירמועלותיותרהמוכרותהמוצרטיותהאופרות

בבימויפעםכללהעלותןעילאימאמץהפסטיבלעושהכןועלשנה,
חזרורוז'יצ'קהפטרהמוסיקאישליותרהליברליניהולותחתחדש.

כהונתובתקופתמהפסטיבלרגליהםשהדירורביםמנצחיםלזלצבורג

מוטי.וריקודוהרנונקורטניקולאוסדוגמתמרוסייה,ג'רארדשל
מסגרתהקסם"ל"חלילהעניקומוטישלוהמאוזניםהרגועיםהמקצבים

החושיםעולםביןהדרמטיתהמלחמהאתלהבליטהיהניתןבהאמינה

הקסם""חלילהפכהריקגרהםשלשבבימויואלאהתבונה.לעולם
ילדיםלסיפור ,ביצרהאדםמלחמתשעיקרה ,מסתוריןמלאתמדרמה

כבובתדיוקליתראוטובה",כ"פיההלילהמלכתמופיעהבוחביב
יורדתשאינהבלבדזולאלבנה.גלימההעוטהשיערזהובתברבי

שלבחדרולשמיכהמתחתויוצאתמתנומתהמתעוררתהיא-מהרקיע

גלובוס,מחשב,שבחדרו ,מתבגרנערהואטאמינוה"נסיך"טאמינו;

מתלהבהואברמודהובמכנסיבטישרטאופייני;ציודועודאקוואריום

גבירותשלושיוצאותהפרחוניהטפטניירמתוךפמינה;שלמיופייה
השנייהבמערכהההופךהנחשזוחלטאמינושללמיטתומתחתיפות,
שדהקסוםבעיקרחביב.בגדרהכולהיה-כאןעדהקסם.לחליל

זאראסטרו.השמש""מלךניצבובומחלומוטאמינומקיץבוהחמניות

מקדששלהנזיריםאתריקגרהםמציגהשנייהבמערכהכאשראולם
המשימההופכת-שש-כשומשחקיםבעיתוןהמעייניםכפועליםהתבונה

קשישיםלכתלהצטרףצורךלוישמהלשם-לתמוההטאמינושל
האשמבחניפמינה.שללרקתהשהוצמדהאקדחהיהמיותרזו?מוזרה

מאבקכלכאןהיהלאכלומר-רוסיתרולטהשללמשחקהפכווהמים
משמעותו.אתהקסם""חלילאיבדוכךמקרית,הצלחהאלאהיצרעם

הטנורשלהמופלאההשירהקסומה:אופרהזוחיתהמוסיקלית
Michael Schade כיאםהערבקולהואףטאמינוהנסיךבתפקיד

אתשגילמה Genia Ktihmeierהסופרןזוגתושלהאישיותחסר
הזעירבתפקידהההצגהאתואנקובהמרטינהגנבהבוהכישרוןפמינה,

העובדה ,פפגנובתפקידורבהמרקוםשלהערבקולווכןכפפגנה,
מרשיםבניקיוןהצטייןקפולהאנה-קריסטינההקולורטורהשלשקולה
הנמוכים,לצליליםברדתהועמוםמחוספסנשמעאךהגבוהים,בטונים

זאראסטרובתפקיד ה~~רנההאגדיהבסשלהמרשימההנוכחותאפילו
חשולאורעדבחילהצטמררלאבקהלאיש .הושיעולאאלוכל-

40 
 304גליון

הרולטה,משחקבתוםקתרזיס

מסתוריןכלכאןהיולאשכן

ביןממששלומלחמהמאגי
יצרבין ,לחושךהאורממלכת
הרע.ליצרהטוב

תחתטוסי"פרן"קודיביצועאף

אדםההונגריהמנצחשלשרביטו

להתעלות.הביאלאפישר
ניגנההפילהרמוניתהתזמורת

כלללאשבשגרה,פושרתנגינה

יחדלאאףקרובותולעתיםמתח,

שקשההיהדומההשירה.עם

הבמהעללהשתלטלמנצח
המשתתפים.מרובתהענקית

תפאורהעםבמהעלהקפידוחרמןארנסטוקולאורסולההכימאים

אתהפכוהםאולםקסומה.חיתההתאורהאףנקייה.וציוריותצנועה

קצריםבגרבייםקטנותילדותלשתימנשיםודורבלהפיורדליג'י
אתנטלובכךלגזרתן;החמיאושלאילדותיות,תפוחותובשמלות

שלבשמוהמלחיןטועןבההמפולפלת,המוצרטיתמהקומדיההעוקץ

שאיתקנהחסרגזעהןשנשיםהליברית,מחבר-די-פונטילורנצו
תמרהסופרןביןהתיאוםילדות!דווקאולאו ,אמוןבהןלתתאפשר
קולותיהןוגווןבאףמ;נט ה?ז~~הסופרןלביןפיורדליג'יבתפקיד~~די
אישיותאובימתיתנוכחותחיתהלאמהןאחתלאףאבלמושלם.חי.ה

קריסטוףהטנורים-למחזריהןאףלדרמה.הלבטיםאתשתהפוךמרתקת
משחקםאולםאלגנטיים.מוצרטייםזהבקולותהיובדאוןוראסלשטרהל
נעדראךמרשיםהיהאלפונסודוןבתפקידאלןתומססרפלפל.נעדר

הסופרןחיתהובשירתהמשחקהבכישרוןשהדהימההיחידהןמ;~יףת.

וספינה.המשרתתבתפקידדונאטהלן

אףאפשרהרוז'יצ'קהשלהנהלתותחתהשורההחדשההרוח

השמרנותבלבדווקאלהעלות,באושפינההגרמנייהלכוריאוגרפית
והמאתגרהמתריסהמופעאתזלצבורג,שלהארכידוכסות-הקתולית

עתיקתלכוריאוגרפיהלחזורבאושבחרהבמכוון"צבעונים".-שלה
באושמתריסהב"צבעונים" .-1982בהועלתהשלהשהבכורהשלהיומין
והלסביותההומוסקסואליםאתשהוציאההקונפורמיותנגדהכול:נגד

אילךהמשוטטיםנובחיםזאבכלביעם-הגזענותנגדלחוק,מחוץ
נגדאפילוהקלאסיהבלטשלהתנועהרכותנגדהבימה,עלואילך

היטב,עשויהמופעשיראיך.בשמלותולאבחליפותגברשלתלבושת
קהלאותומדי.מרובותבחזרותלוקהאךובווירטואוזיות,בהומור

שאפילו ,המפסוןולתומםלאנגללאנגוהריעלפישר-דיסקאושהצדיע
בזעףיצא-גרמנייםשיריםבאיטלקיתששרהזמרתכפייםעלנשא
"צבעונים".שאחריהמתרוקןמהאולםבזה

הפסטיבלמתעתדמוצרט,שללהולדתו 250במלאתהבאה,בשנה
יעלהובראשונהבראששכתב!האופרותכלאתלהעלותבזלצבורג

ובהשתתפותגוטקלאוסשלחדשבבימויפיגארואתהרנונקורטהמנצח

התזמורתעםנבויםבריופיעשאחריהבשנה .בקונטראנההדיווח

 •מוצרט.שלבבירתושלוהערבית-אירופית

ובו-11850בכבראורשראהבמוסיקה""היהדותואגנוריבדושלמאמרו .ן
מוסיקליים,רעיונותגניבתשלאקלקטיקההיאהיהודיתשהמוסיקהטועןהוא
ואגנושלאישיתהתחשבנותשמקורולמרותהבורגנית,בחברהשורשיםהכה
האישי.יריבומאיידנו,שלהצלחותיועם

הח"מ.שלחופשיבתרגוםמורגנשטרןכריסטיאןשלשיר . 2
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מירוןכרמית

מודרניתמריאה

בימוי:בר-שביט;בןעברית:גשר;בתיאטרוןאוריפיוסמאת"רמיאה"

ששוןתלבושות:קרמנקו;תפאורה:בנימין;אבימוסיקה:קריינולין;לנה
(כמבי>בואנויונהאביתאורה:קום;

 .מחזהכמוהםםיהחי"

 11המשחקטיבאלא-קובעהאורךלא

סנקח

רסיס,אוחולגרגירלאיזה ,כלשהולחומרהצדפהזקוקהפנינה,ליצורכדי
להישארהפנינהעלולהקשה,גרגיראותובליהפנינה.תתגבששסביבו

זקוקההיאהיוונית.לטרגדיהבאשראמורדומהדרבצורה.חסרתמסה
האדםביןשווהבלתילעימותעזה,יצריםסערתשללרגעין ,דרמטילגרגיר
מנתעלהאימתניים,הגורלכוחותלביןהבודד
הקלאסי.המחזהשלהפנינהתתגבששסבים

שנה 500שנכתבהיצירהאוריפידס,של"מריאה"
לבטים,רווייתדרמטיתיצירההיאהספירה,לפני
גשרבתיאטרוןייסורים.ועמוסתאהבהעזת

,קבוצהקריינדליןלנההבמאית,סיבבהתארגנה
<יבגניהמריאהלמעטרבובה,ישראליתצעירה,
אחנוב),<בוריםקורינתמלך ,וקראוןוודינה)

להכילכדיאולם,החול.גרגירסביבהפנינהכמו
שללהתגבשותההגורם ,הדרמטיהגרגיראת

הגאונילתוכןצמודלהיותצורךישהפנינה,
 ,והעכשיוהכאןעםההזדהותאתל~ותולנסות
התפאורה.ואתהטקסטאתלשנותמבלי
העלילההבמאית,שלהאינטרפרטציהלפי

מתנוצצתגדולהברינהכאשרמודרנית,יווניתוילהשלבחצרהמתרחשת
אתמצמצםוהנקמההל~אהעלהבמאיתששמההדגשהשחקנים.רגליבין

הגבוהההשפהביןשנוצרהפעראתומגדילגיסא,מחדהטרגדיהמידות
אזכירגיסא.מאידךהמודרנית,החיצוניתהופעתםליבןהגיבוריםשבפי
המיתולוגיהסיפוריעלאמוןשאיננו ,הישראלילקהלהיצירהתוכןאתכאן

להביא,כדיארגוהאוניהסיפוןעל ,יווןגיםרישעשוהאגדיבמסעהיוונית:
זכה ,המלךאצלשמורהשחיתההפלאית,הזהבגיזתאתקולניםמארץ
בתמריאה,מיוחד:באושרתסאליה,לכתרהמועמד ,יאסון ,הצעירהגייםר
לוועזרהבוהתאהבההליום,השמשבןהאגדהלפישהיהקולנים,מלך

 ,הפראיהתניןאתהמיתההיאהפלא.גיזתאתלהשיגכשפיםבתחבולות
אתלהצילכדיאחיה,מרצחאפילונרתעהולאהזהב,גיזתלידרבץאשר
שםלקורינת,עמוושבההמהולללגיםרנישאתהיאלבה.אהוב ,יאסון
בנים.שנילהםנולדו
המלכותכסאתבנדודים.קצה,ונפשורגלולכףמרגועמצאלאיאסוןאולם

הנוכרייה,אשתואתלנטושמחליטהואלכןלהשיג,יכולהואאיןבתאסליה
היפה,וזהקריאאתלאשהולשאת ,השלטוןאלוברכולולהפריעשעלולה

היצריםאדירתהאשהמריאה,שלנפשה ;Tמצולאתקורינת.מלךשלבתו
רבדים:לשלושהלחלקאפשר

נעוריהאתהקריבהלואשר ,הבוגדבעלהידיעלהנעזבתהאשההראשון:
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גשרןואסריבת "אהמרי"נה,ידווהינגבי

בנפשהמרוכזיםחייהשכלהאשה,איומים.פשעיםויבצעהרצחהועבורו
פשעאיןמבחינתהמרוסנים,והבלתיהטמיריםוביצריהמאהבההלוהטת
שלאהבתהאשר ,והגרבהנישואים.בחייהבגידהמןיותרגדוליםונבלה
מחלישהשהיארבגע ,שלסוניכוחלהשגתומניעמגןרקלושימשהמריאה

ומרגשה.פניומעלאותהדוחההוא ,כוחואת
חוששיםשהכול .נוכרייהבארץילדיהעםהםדדה,הגרושה,האשההשני:

ביתשאללאחר ,תלךולאןתעשהומההמגיים.כשדונותיהבשלמפניה
הנוראיםהמעשיםמחמתלשוב,תוכללאאיבה

שביצעה?

אביהםאשרהאומללים,לילדיההאםהשלישי:
חפצוכלכי ,יאסוןטועןאמנם,להם.מתכחש

החדשה,אשתושלבניהעםיחדשיגדלוהיה
למיעודמאמינהאינההיאאךהמלכות.מגזע
מריאהעולמה.אתעליהוהחשיךחייהאתשהרס
 .יאסוןאצלטובלילדיהשיהיהחפצהאינה
בלעדיהם.רעלושיהיהאלא
לפי !המשחק?עלומההמעשה.סיפורכאןעד

הטרגדיההבמאית,שלהאינטרפרטציה
מפלסיםבעל ,מודרנייווניביבתמתרחשת

גדולה,רבינהניצבתהבמהבמרכזכאשרשונים,
זהלאגםמההמחזה.גיבוריוקמיםנופליםשבה

קולנים,לארץ"ארגו"הספינהלהפלגת"רמז"כאןיששמאמריאה?ולנקמת
המשפחתית?בכריכהמפרשיםסירתהזמןכלמשיטיםילדיהבאשר
הראשית:הגיבורהשלבמשחקהתלויההטרגדיהעםההתמודדותעיקראולם

הכיסאות:ביןנפלהראשיהתפקידאתוודינהיבגניהשלגילומהמריאה.
למינופלתאיננהאםאשרהקטנה,הנקאיתהאשהוהמודרנה.הקלאסיקה

גישהבלב.דחיצונייםרגשותמשחקתסיגריה,בעצבנותמדליקה •הרכיכה
מרחיקהאולם ,ימינובתהפמיניסטיתהמציאותאל ,אוליאותה,מקרבתזו

לה,היוכיאףהקלאסי.המחזהשלהאונירבסלי,הטרגי,העומקמןאותה
היאהדומייה),רגעי<בעיקריפיםרגעיםכמהזווניסנהמוכשרתלשחל~ית

הצורמניקולהונקייה.פשוטהערביתדוברישלבקבוצה ,זרממבטאסובלת
שעלתהאחרת,מריאהשללקולהוהיקסמותערגההרהורימעלהוודינהשל

רובינא.חנהשלנו:הלאומיהתיאטרוןיבמתעלבזמנו
העתידיםלצופיםאציע ,תיאטרוןכמבקרתמתפקידילחרוגיורשהאם

הנקראהבנת,למעןגשרבתיאטרוןהיבקורלפני"מריאה"המחזהאתלקרוא
אהווןשלקמעה,המיושןאךהמעולה,התרגוםאתלחפשכדאיהנשמע.או

ממליצהשאנישניספרשבתאי.אהווןשליותרהחדשאתאוקמינקא,
מאודהקריאבתרגומהודלף,כריסטהמאתקולות-מריאהלב:בכלעליו
לחלוטיןשונהקונצפציההקוראימצאזהמעולהבספרם.ירב-חירחלשל

קראון.•המלךבחצרוהקונספירציותוהאינטריגותמריאהשלאשמתהלגיב
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