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דמותהאחרגםמתחקההרומןונשית.בתרבידנדרא·עםוהתיידדהשנתייםבםזתפקיץבשמישותאנג'לו:מאיה
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והיהלארגנטינהכנערשהגיעפולין,בשנתלכתובשהחל ,' 77ב'עתון

ממקימיוסוציאליסטי.ציוניפעילספריהםעלהזה.היוםעצםועד , 1996
עלייתושעם ,"דרור"וציון""פועלייהושע,א"ב 1לאוריצחק 1יזהרס'של

עדותליוצאיהמחלקהאתהקיםלארץב,טאוגדי 1אופירעדיקלדרון'נסים
ואישבליציסטפר .במפא"יהמזרחשביטעוזי 1צוקרמןמשה 1חברחנן

הקריירהבנסיקתעוסקהספר .חינוךמעליםשהםהתרומהועלונוספים,
ובדעיכתהקיטורןשלהפוליטיתובחברהבתרבותמרכזייםלוויכוחים

הישראלית.

תמידמקופחים,מיעוטיםלוחמתעמ'
מארץיהודייהאשהעצמהראתהשלמשיריהותרגום,מקור .מבחרספריהוצאתאחזת,בזאינץ:וכורח
למצואהצליחהשלאלמרות 1ישראלהמחויבתהאפור-אמריקאיתהמשוררת 141ואנגלית,עברתי , 2005דדעתרן
תמהונית.ונחשבהמקומה,אתבארץוזמרת,שחקנית 1אנג'לופוליטית.עמ'

"שורותרבים.עבורלמופתהפכהאחיהבהשראתשנכתבושירים
ולילותהעולם;אתמצליבותכותנהאביה,שלילדיוהמחרבת,שלואחותה
חזיזיםערגה;שלהרוגי-עייפותמעבריתתרגמהבשואה.שנרצחו

/קניבערה;גופיוכלהעור;כמגלביזהובת"ילדהשמגר.בטלאנגלית:
וכללאלוהים;מתרוממיםסוכרקטן;בחדרדויבם;מלאביערשיער;

כסותהיאבושהבוכים;התינוקותעדבלילה;מתקפלותמיטותנפתחו
עמ'('הזיכרון',מתים"ימיוכללילי;לדוד;מיטהבמטבחוןמקום;אפס
 .) 86וגשם;והרעם;הברקהתגלגלובחוץ

שלילדיושנילפתע;יופיעואםומה
שיעו'),זהובת'ילדה , 34<עמ'אבי"

ספריהוצאתאניםאט,אביטל:גילח
עמ'ד 6 , 2005דדעתרן

אביטל.גילהשלהשנישיריהספר
הבושה;אתהושיבהזמן'/"מרחק

פניעלידה;'/מעבירהמיטתיבקצה
מרכינהלאהבה,/מזמיןסדין;

נביעה.לצזרךהרפיהמיוון:רן
 , 2005אחותפרוזהוערבעםהוצאת

עמ' 1ד 1

היהודיתהספרותעלהמקיפהבמסתו
שבה,הפיצולאתלקבלמירוןמציע

אינטגרטיביות.שלחזוןעלולוותר
המבקשנגיעה.לצורךהרפיה"הכלל:
ללפותינסהאלבספרותלגעתבאמת
מלכדות.עלבקונספציותאותה

רפויה''דריכותרקומאחידות."מדעת,/מסיטהרכות,/ציפיות;

העטיפה].[גבמגע"מאפשרתחורף.""כשמיכותחמות,/~לים
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שלמה.לשהמחרתתכוקאי:אלון
עמ' 138 , 2005מוזחהוצאתרישמותרתוקי,םאזרזתצוו:מרקי

מוסיקאיםחבורתודיסק.רומןהקיבוץהוצאתשיחה,זפרקי

ברחובהשכורהבדירתםצעירים,עמ' 224 , 2005המאוחד

אביב.בתלהמלךשלמהקטעיםוכןוהיסטוריהתרבותפרקי
 1עברסיפוריביןסיור"מעין .אישיים

שלהעתידלקראתבהווהנפשחשבון
הישראלית".החברה

יוצריםאריאלי-חוווכיץ.דנה
אמנזתרבין.רצתיתריכעזמם

ומאגכסבצלאלהוצאתזפזליטיקה,
עמ' 406 , 2005ירושלים

שלתגובותיהם 1רביןרצחלאחרעשור
האירוע,עלישראליםיוצרים 29

בודקהספרובשיחות.אמנותביצירות

אמנותשביןההשקהנקודותאת

לפוליטיקה.

אוסטרליה,ו-קאופמן, '1דכעירית
ספריתהמאוחרהקיבוץהוצאת

עמ' 135 , 2005ספסדרתפועלים
ועםאחיהעםהמחברתשלדיאלוג
בישראלהתברגותעל"סיפוראמה.
במשפחההחמישים,שנותראשיתשל

מבוססת".אשכנזית

הוצאתוהזזבת.משתקוקובו:ש'סם

עמ' 215 , 2005תןכי

 18וקובר.סםשלהחמישיספרו

בעיןהמציאותאת"הבוחניםסיפורים

אתומבליטיםסאטירית,הומוריסטית
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גםהנההכדשלשפתו
המיליםשפת

הוצאתומבנה,פסלתמונה :לשתשמואל
עמ' 63 , 2005עקד

אנושיותמיליםבאמצעותלקוראממחישזהספר
הפיזיהשלםאתאתעצבושזורותהומורמלאות
שתלשמואלגםוברזל.חרסאבן'עץ' 1ניירהעשוי
ואוהבאדםאוהבכאישבשיריומשתקףעצמו

מתוךאנושייםרגעיםדולהכשהואתרבות,
"הפרופ' : 25עמ'ותוצריו.האדםידימעשיתולדות

שורותהמחוטבותבאצבעותיהקושרתלשירהשלנו
ממלאתקרבות,ממששהןעד 1השירשלרחוקות

עדההברות,אתומממשתהמיליםשביןהרוחאת
היאלקתדרהמעל 1משמעותןברובבוהקותשהן
שלכוונותיושלמותאתידיהבשתיוחופנתלשה
אתומיישרתמלטפת 1קפליואתפותחת 1השיר

מביןכנפייםפורש 1קורןשהואעד 1קמטיו

למשוררתמוקדשהשירמעינינו",וניבטאצבעותיה
מוחשיתאיכותהשירלמילות .אלקלעיקרן

שבתהליךעד 1ידכמגעמשמשתהמילהופלסטית,
דבר-מהנעשהזהשירהיצירהתיווךשלאלכימי
שמקורהפלאיםאיכותנתפס,בלתיאךמופנם
רואההמשוררהיצירה.אתלהביןהמתבונןביכולת

מןצופהשנשבה,תינוקשלבראייההדבריםאת
 1ממנולחלקלהיותהופכיםשהםעדבדבריםהצד

שלגבולותיואתמרחיבהמשוררעצמוודרך
העולם.
מרבדהספר,אתהחותםהפרוזאי-סימבוליבקטע
הקומההואקומות, 99בןבנייןנוסףברובדהשיר

מתוךהיישרשהופיעה , 100שמספרההחסרה

נעוריםנשיקתהתם,והאנושיהטבעיהמעשה

 1שירשלשלמהקומהשיצרהנשיקההבית,בחלון

הבנייןאתהציל 1בדמיוןאלאקייםשאינווהוא
מפני 1בביצועונשכחשדבר-מההיטב,המתוכנן

שלמות.חוסר
מצעלשמשעשויפסלגביעלשמצטבראבקגם

'ישראליאחריפהבשירמסתברכך •חייםלהמשך
שלגזעמתוךשגולףפסלבין : 38עמ'אחד'.

שיח·לביןמאוסטרליהשיובאעקוראקליפטוס
הבית,במרפסתוניטעמאמריקהשנעקרקטןצבר

באקליםלהתקייםשאנוסבין-דוריקשרנוצר
הקטןהצמחשבה 1ישראלארץאתהמאפייןהשחון
הפיליפיניתהמטפלתלגדול.כדיבאבקאףנעזר
המתבונןאנושיכפסלשהואהזקןהאיששל

היהשפעםהעץבפסלגםמטפלת 1בסביבתו
ומסייעתונגדע,השמיםאתתמךאשראקליפטוס

אוספת 1הקוצניהצברשלהקליטהלקשייגם
ביתלתוךולשרפנולחוסנוכדיהפסלמעלאבק

מעיןשבמרפסת,העציץ 1הצברשלהקטןהגידול
האדםגוףגםהצמחים,כמונוסף.סביבתיפסל
למעשהגלםחומרהמשמשתטבעיתיצירההנו
רוחקיימתהאדםשלהפיזיתבהווייתוהאדם.ידי

בתוםהאמנותית.ליצירתוומעניקנותןהואאותה

6 
 305גליון

מיציריבחזרהשבוהרוחאתמבקשהאמןהיצירה

בשיר .רוחוליצירייהיהעצמושהואכדי 1רוחו
הדפסמעיןיוצרהמשוררשנים, 45מלפניהנפלא

קפוא.מעוףהצונח.השחף"זה : 45עמ'מוסיקלי.

ומבנהפסלתמונה,

J שמואלl!I תל

עמודבראשכנפיים.מוטותהיםפני/עלקשוח.
אםגם .ינוחעתההים / / .ברוח 1דרוךבטון /

היכן 1אבל / /יוצרמידינמלטבסער;נכפף
צורח;חישחףבן-שחף,/היכןילדתמההשחף,

 1אבןלאעץ.לאענף.//,כרותגדועעץשלדעל

בראשצנח /במעוףנוצץמתכת.יצוק;בטון

כנפיים;קפאובסער;כפוףעמודחודעלהצוק,
בינוהזהותאתמביןהאמןהיוצר".ידיים;/פרש

מיצירתיותרמוגבלדבראיןהלאהיצירה,לבין
כךלאלכליה.נידונהלעולםעצמההיאהאדם,

פתיחתשלבתנועהשמסומלתהיצירה,רוח
מרחיקהאינהשבצניעותהזוהיאהרוחהידיים.

עמ'בשמים.לתפוסהעיןיכולהאותוהגובהמן
ענניםתמךשנופוגזעואתניסרואחד"יום : 39

כללביןהיוצרביןמקשרתוהאנושיותברקיע",

בשירכמושלו:יצירתודווקאלאואנושית,יצירה
 1"עכשיו : 9עמ'בלונו'.ליזה'מונההקסםרב

לראותה.כמובן,באתי,לפריז,שובכשנקלעתי
 .מאזעברויםשכבההרשבית//אליחייכההיא

אךיתר;להתקרבותמחששגדרלפניההקימו
ההם.הימיםאתזכרהכהוא-זה.השתנתהלאהיא

שומרתשכמוה.אמוניםשומרתצעיר.אותיזכרה

סוד".

מיידיתאינטואיטיביתקרבהיששתללשמואל
כפיוגרפית,פלסטיתאמנותשלליצירותוישירה

ספרותיותליצירותקרבהישאחריםשלסופרים
השינהבחדרתמונהעםמשוחחהואמסוימות.

ואסתורכובעך;ואסירשאקום;"ובדיןשלו:
עלואכתובלקיר;פנייך;אתואהפוךשיערך;

שניתןשירזהושמי",אתונקי;חלקדףגבך;
יאטרליותתבויש 1קהללפנימושרמיינולד

המשורר 1חשוךבחדרילדכמוכאחד.ואינטימיות
ומדמההקירותשעלהדוממיםהחפציםאתמחיה

הכוחובאמצעותבאמת,חיההמצויירתהדמותכי

המשורר-אף 1בתיאורומשקיעשהואהאמנותי

אתלושהעניקכזההקוראשלבנפשוחיהכותב
התמונה.

היאוטהרתוחרס,לטהראפשראיכיבגמראכתוב
מכאן 1היוצרהמקוםגםהואהחסרהמקום .בשיברתו

"איןמברסלב,נחמןלרביהמיוחסתהאמירהבאה
משבריוצרשתלשמואלשבור",מלביותרשלםדרב
מושלם','כליאחרת:ליצירהתיקוןאחתיצירהשל
עדהשבריםליקטתיוהאפר;העפר"מתוך : 34עמ'

המשכואלוקושבר;אלחרסוהדבקתיאחד;/
הפעורהחורעםהיה;כמוהכדלויצאעדשרד;/

נושקתשפתועלאמצא;/לאשברואתבלבבך;/
הכדעלרועדות//היוצר;/אצבעותמגעהחסר;

גם//בא;/לאתיקונוועלכמעט;שהשלמתי
שלהמיליםשפתגםהנההכדשלשפתועד",

הדיברכוחאתשקיבלובנביאיםובהיזכרו 1המשורר
לגעתעצמועלהאמןלוקחבפיהם,אלוהיםממגע
קוצראתממחישותהרועדותואצבעותיו 1בעצמו

את 1בבדובד 1השכלהשגתקוצרואתהאנושיהיד
"גם"והעשייה.היצירהעבודתמולהקודשיראת
מעיןמסיימים,אחרוניםצליליםכעיןהנםו"עד"
שתלשמואלשלבספרוהיצירה.לתהליךעדיןמוטו
 • .חיינועלמופלאספרטמון

זכריהתמר

ולביו,ורתלמחשבהראוי

השמרנותעלמחשבותקריסטול:ארווינג
עמ' 345 , 2004שלםהוצאתהחדשה,

בכיר 1קריסטולויןארו 1האמריקאיוהעורךהמסאי
בפנילראשונהמציגהחדשה,השמרנותשלחוגיה
בקובץהרעיונייםיסודותיהאתהעבריהקורא

זוהגותחשיבותמחזרות.נמנעשלאמאמרים,
ראשיתכפולה:היאהישראליהקוראמבחינת
 1בארצנוהיטבמוכרשאינורעיוניבזרםמדובר

השמאל,ומפלגותהעבודהתנועתידיעלשעוצבה
כפיהרפובליקנים,עלהשפיעזהזרםשנית,

משמעיתחדהקובע 1ארדעוזיבהקדמהשמסביר

השמרנותהפכה 1בלבדעשוריםשלושהבתוךכי
לכוחיחסיתשוליתאינטלקטואליתמתופעההחדשה
היוםסדרבעיצובפעילבאופןהמשתתףציבורי

האמריקאיתהאומהשלוהחברתיהכלכלי 1הפוליטי
 .)ט<עמ'

בתחומיועוסקתממדיתרבהנההשמרניתההגות

באשרוהביטחון.החוץמדיניותהכלכלה,החברה,
שמרנייםרעיונותכיארדמעירהכלכלילתחום
מסוימיםפוליטייםבחוגיםהיטבנקלטוכברחדשים

האוצרשרשלהכלכליתהמדיניותלמשל,בישראל,
נתניהו.בנימין<לשענך)
מדיניותכמנהיגהשמאלידיעלהמואשם 1נתניהו

להיבחןראוימרבית,הפרטהשלביאר-ליברלית
שלמדרשומביתהליברליתההגותמבחינתגם

 .פרידמןמילטון



השמרנותשלהאישיבהיבטעוסקהראשוןהשער
דווקא,טרוצקיסטהיהשבצעירותו ,המחבראצל
הסוציאליסטי"'הנוערב'בריתלמדי"מקובלוחבר

התרכזהפעילותו ,) 4<עמ'הרביעי><האינטרנציונל
עתלכתבהתייחסותוואגבעת,ובכתבידביונים
בשם , 1953בשנתבלונדוןעמיתועםשיסו

המדהימהההערהאתמעירהוא"אנקאונטר",

לחופשהקונגרסמטעםלאוריצא"הואהבאה:
סוכנותאותושמימנההתבררשלימיםהתרבות,

אמנם ,) 17<עמ'המרכזית-הסי-איי-איי"הביון

כסוציאל-מגדירושקריסטולבעיתוןמדובר
סוכנותידיעלהמימוןעצםאולם ,ימנידמוקרטי

ביןלקשרבאשרתמיהותמעלהממשלתית,ביון
הישראליתהמקבילהלתקשורת.הביטחוניהממסד

ידיעל'רימון'העתכתבשללאורהוצאתוהיא
ממסדיהאנטיהעתבכתבשיתחרהכדיהשב"כ

הזה','העולם-עתבאותההמצליח
ובו"מוינה"השערהנוהספרשלהמרכזיהשער
שלהגותואתמעניינתבצורההמחברמנתח

שלצוהסוציאליסטית,ההגותאתגםכמו ,מקיאוולי
השמרנותשלהאויבהיאהליברלית,החילוניות
הלאומיותהדת,-הםעיקריהששלושתהחושה,
 ,) 188<עמ'הכלכליתוהצמיחה

המודרניתהתקופהשלהליברליתהדמוקרטיה
המהפכהמאזבצרפתשנולדהכמימקובלת
בורכוכשמרןהולךקריסטול . 1789ב·יתחצופת

שלחשיבותהאתדווקאומצייןברקאומרנושל
האמריקאית"המהפכהבפרקהאמריקאית,המהפכה

ארנוטלחנהקרדיטנותןהואמוצלחת",כמהפכה
השמרנים>חוגיעםדווקאמזוההאינה<שכידוע

הדבריםאתהמהפכהעלבספרהשכתבהמשום
במאותהמהפכניתהפוליטית"המחשבההבאים:

לאמעולםכאילונהגהוהעשריםהתשע-עשרה
לאמעולםוכאילוהחושבעולםמהפכההתחוללה

בתחוםאמריקניםוהתנסויותרעיונותהיו

הדעת"אתעליהםלתתשכדאיוהממשלהפוליטיקה
 ,) 45<עמ'

הקדימההאמריקאיתהמהפכהשל 1776שנתכידוע
הוויכוחגםהצרפתית.המהפכהשל 1789שנתאת
כקובץבעיתונותשפורסםהאמריקאית,החוקהעל
 1787מספטמבר("הפורליסט"-מאמרים 85של

ית.חצופתהמהפכהלפרוץקום , 1788סטגואוועד
תחוקתילמסמךהיוםעדהנחשב"הפורליסט",

פרסומיבמסגרתהואאףתורגםבמעלה,ראשון
שלבתרגומו 2001בשנתלאורויצאשלםמכון
אמיר.>אהרן

שתוקפןמהנחותיצאהרפובליל~יהעצמיהממשל
בניגודלעתי.ווגםהיום,גםכמואזיפההיה

המשיחיותאוהשמאלשללאוטופיזם
שלמפיושמצוטטכפירגס,הואהאוניברסליסטית

בבריותשפלותשלמידהשיש"כמומריסון:ג'יימס
ישכךוחשדנות,זהירותשלידועהמידההמחייבת

מנההמצדיקותאחרותתכונותהאוםבטבעבו

הרפובליקניהשלטוןואמון.הערכהשלמסוימת
שתכונותההנחהעלאחרמשסרמכליותרנסמך
 ,) 47<עמיקיימות"אלו

המהפכהשלשהצלחתה ,קריסטולמעירבצוק

חיתהש"היאמהעובדהגםנובעתהאמריקאית

בשפיכותהרבתהלאיחסיובאופןמתונהמהפכה
 ,) 49<עמ'ומים"

בגורולאמאמריםשלאוסףהיותולמרות ,הספר
קיומן ,למשלראויות.תובנותחופן ,שיטתיחיבור
 ,) 59<עמ'ייצוג"שלסותרותתיאוריות"שתישל

היה<שאביההרפובליקניתזולצוהדמוקרטיתזו
גםכמוהמודרנית>,השמרנותאביברק,אומרנו

 ,) 60-62<עמ'לרפובליקהדמוקרטיהביןהאבחנה

בצורההמחברמטפלהשוויוןעלמאמרובמסרגת
וכך ,) 76עמ' ,<למשלהבורגניתבחברהמעניינת

 ,) 94<עמיהאוסופיזםעלבמאמרוגםעושההוא

עלביקורתמותחהמחבר ,משמרןכמצופה
זהבהקשרמודרניות.ופוסטחילוניותסוציאליזם,

אנו"כאשרלאוטופיזם:ביחסטעםובריכותבהוא
לומררקכוונתנוהרי'אוטופיסט'מישהועלאומרים
למימושהדרושלזמןבנוגעמדיאופטימישהוא

יתרהלהתלהבותנתפסהואשאוליאו ,האיויאל

הרעיון .לוהמיוחדתהאיויאלגרסתלאשר
נראהאינוהגשמהשצריךאיויאלהיאשאוטופיה

שלאמבקשיםרקאנו .מהותומעצםסבירלאלנו
לחברהבדרישתםמדיתובענייםהבריותיהיו

 ,) 86<עמ'ועכשיו'"'כאןשלהםהמושלמת

<פרקבמיוחדעוקצניתהיאהסוציאליזםעליבקורתו
למשלכמולרעיון">,הספד"הסוציאליזם: :'ז

המופלאהשהעובדה"אפשרהבאים:במשפטים
המאהשלהאינטלקטואליתבהיסטוריהביותר

מתנהלתהסוציאליזםעלהחשיבהשכלהיאהעשרים
חיבור"אפילואוסוציאליסטיות",שאינןבארצות
ביוגרפיהלאאף-המרקסיזםעלאחומעניין
המועצותמבריתיצאולא-מרקם!קולשלמהימנה
 ,) 100<עמ'קיומה"שנותבשישים

מבחיןתמיולאהביקורתשבלהטלהעיריש
לביןובינםלסוציאליזםקומוניזםביןקריסטול

הסוציאל-ומוקרטיה.
לתפיסותעוגןבדיוקאינהשהפוסט-מוורניותמי

י"אבפרקבהנאהיקראלמשל> ,<כמוניעולמו
משפטיםהקפיטליזם",ועתיוהתרבות"מהפכת

הבורגנית"בחברההבאים:המשפטיםשלמסוגם
לעבודהנכונות ".'ערכים'טובות."מידותכמהיש

לחוק,כבוושליחס ,מעמדנואתלשפרכדיקשה
ואגהמיידי."שאינוסיפוקשללמעלותיוהערכה

"יחסעליקראפחותה<ובהנאהולקהילה"למשפחה
 ,) 169<עמ'מסורתיות"לדתותהוקרהשל

העוקצנימהביטויללמודניתןהספרותזילותעל
להביןשלםחושווולהכשירצריך"היההבא:

ג'ויסוג'יימספאונועזראאליוט,ת"סאתולהעריך
אוניברסיטאותבכמהזאת,לעומתכיום,בספרות."

לקורסלהירשםאוםיכולאצלנוביותרהטובות
 ,) 174<עמ'עממי,""קומיקסשלבמשמעותו

המעטה>בלשון<וזאתלהתלהבקשהזאת,לעומת
למשל,ישראל.ואתהיהודיםאתראייתומאופן
מסורתשלש"קיומההקביעההיאבסיסחסרת

רקולארבות,לתרוםיוכלבישראלחיהשמרנית
<מענייןבארץ.הסוציאליסטיתהאווירהלשינוי

 ,הליכודמהפךלאחרעשוריםשנינכתבושהדברים
אחריםלעודו ,למשל ,תוכלהיא :>ב"י . 1999בשנת
ביןהפערעללגשרשתסייענהבדרכיםלחשוב
שלהחולותהרעותאחתשהואלחילונים,דתיים

השמרנות ,) 333<עמ'הישראלית"הפוליטיקה
ביןהפעריםעללגשרתוכללא ,היהודיבלבושה
לעצבסיכויכלאיןזאת,רקלאהיהודים.מחנות
אזרחיה.כלאתשתחפוןלישראללאומיתזהות

הימיןשלהעולםתפיסותלרובמשותפתזוובעיה
גיוראשלמדרשומביתהחושהימיןשלגם ,בארץ

משהשלמדרשומביתהחברתיזהוגםגולונברג,
מהותיבפגםלוקההשמאלגםהצער,למרבהמאור.

זה.

טרםנכתבושאמנם ,הקיבוץעלקריסטולוברי
מביאהואאוטופית.כהזיהכיוםנראים ,התפרקותו

"נסתכלעצמי-רפובליקני:לממשלכדוגמהאותו
ישותהמהווהוולונטרית'קומונה'הישראלי:בקיבוץ
קיימא"ובתיציבה ,עצמיממשלבעלתמדינית

 ,) 230<עמ'

עלחושבהעכשוויים,ההוגיםרובכמו ,קריסטול

מוינתולאפוליטיתקהילהשלבמונחיםישראל
"יהודיהבא:המשפטאתלהגותיכולהואלכןלאום.

תוכללאוישראל ,ישראלבלייתקיימולאאמריקה
 ,) 345<עמ'הברית"ארצותיהודיבלילהתקיים

המכילספרשזהולשכוחאסורהביקורת,לצו
מעניינות.וכלכליותפוליטיותהיסטוריותתובנות
ורוחסמית"אוםשכותרתו: ,י"ופרק ,למשל

הגותואתמרתקתבצורההמנתחהקפיטליזם",
אתמשווהסמית,אוםשלפסיכולוגיתהכלכלית

ומגשר ,) 211<עמ'ברקאומרנושללאלודעותיו
המוסריים"הרגשות"תורתמחברסמיתאוםבין

 :> 218<עמיהעמים""עושרמחברלבין
גםהמחברמטפל ,פוליטי-כלכלילדיוןבנוסף

שלהחוץבמדיניותגםכמו<פרקי'),בפורנוגרפיה
הבילאומית"."הזירההשערתחתהברית,ארצות
ספרזהאיןמאמרים,שלקובץהיותומעצםאמנם,
הראוישמןבהחלט,קריאבספרמדובראךשיטתי.
הציבוריהשיחשלהשוניםקולותיוביןיישמעשקולו
 •בארץ.

ברבעיוסי

 2005אוקטובר-נובמבר

ו:
~ 

4::: 

1 ~ ~ 

7 



שלהקלעיםאחורי
הו,וממיות

 ,.כךאחרקצתהעולם,גוטפרוינד:אמיר
עמ' 463 , 2005ביתךזמורה

כגון •הספרותחוקריאתהמשמשותהחלוקותבין
 .ה"אני"לספרותה"אנחנו"מספרותהמעבר
אחרקצתשהעולם,חרשה,מגמהומסתמנתהולכת

ציונותשנותמאההחלוצה.סנוניתהאוליהואכך
שאלתאתומקשותהלאומיתתודעתנועלמתדפקות

הגענומהולשם 1כאןעושיםאנחנו"מההשאלותכל
הנה?"עד

באמצעעודנואנחנוסיכומים.מזמיןתאריךממשלא
כשלפתעהרבה.שניםעודבאמצעכנראהונהיה
עגלתאתהמויבלהסוסשלשעיסתובצניפהנבלמת
פיוופותחהאחוריותרגליועלקםהוא 1קיומנו
טעינוהולכים?בעצםאנולאןבלעם:שלכאתונו

המושלגותהעריםאתכשנטשנו 1טעינולאאו
שהתנשאוהארדמצביאיואתהגעגועיםמעוררות

עבראלכיווןמחליפיםהמפוארות,בכיכרותיהן
מרקשלרשמיועללסמוךשאםהצחיח,הישימון

תענוגותמ"מסעעשרההתשעבמאהבשובוטורייך

הארצות"מכלבתיאורההפליגהקודש",לארץ
בטחהיאנחפלסטי 1הכיעורכתרעלשמתחרות
העליותבימיאזבנושתעתעמהוהאלופה",

בעודהגדולות,מלחמותינובטרםהראשונות,

למדינותלערוקרוסיהיהודימבכריםשבימינו
הקליטה,וסליהשבותחוקיתרונותכלחרףהמערב

הים.למדינותמרחיקיםשבבנינוהמסולתיםואף
אנוכי?"זה"למהאז

מתפרשיםזהאחרבזהאורעתההרואיםספריםכמה

עלמספרתבונוסיוניכאן.קיומנושנותמאהעל
מראשיתוידויהיסטוריברומןאותנוהקורות

להקיףמבקשהחלומותמבחזיררבעםנירהציונות.
והכלכליותהחברתיותההיסטוריות,המערכותאת

לשקףמנסהגוטפרוינדאמירואילואופקן.לרוחב
אתובונהישראלבארץההתערותתולדותאת

אחוריאתלחשוףמנתעלהרואיהבלתיהאפוס
האנונימיותהדמויותאתהקוממיות.שלהקלעים

לצדבאנציקלופדיהלמצואניתןלאשלו
"זהוהספרגבעלככתוב 1חנקיןאוטרומפלדור

הממלכתי",הנרטיבמןשנשמטומישלספרם
מסכימאחורימרצדיםכמושלוהמואפליםהשחל~ים

מגיקה","לטונההשחורהפרגאיהתיאטרון
 .וודופסבהצגההבימהבחזיתכצלליםומתרוצצים
כרונולוגיההסופרנוקט 1משלדרךכךהיסטורית.

השבעים,שנותשלהיעדהעשריםמשנותמזגזגת
עללהישעןמבליונשנה,הולךבביזורושובהלוך

הדרךאבנישהןהשואה,ועלהתכופותהמלחמות
חמישיםשלשטףחיינו.שלהאישייםוגםהלאומיים

תולדותינו.שלהמרכזייםהצמתיםבליזורםשנות
הבלתיוהכיבושהערביתהבעיהגםאפשרי?זהכלום
מהרומןמנוערים •פההווייתנומאדנישהם 1מוסרי

מתארךהריהזאתבארץוגדלשחימיכלבמכוון.
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ששינוהמלחמותלפישלוהפרטיתהביורגפיהאת
אתנשאהשואה,אחריעלהההואחייו.אתוריסקו
עקר ; 67לפניממנההתגרש ; 56לאחרפלונית

לאהובתוהתוודעהביש;עסקאחרימהקיבוץ
קורותינופרקיהםאלו , 67אחריהמתנדבת
הכרעהמתוך 1מלהזכירןנמנעגוטפרוינדהפרטיים.
שלדרךכשלטיהמלחמותמןלהתעלםפואטית

לבכשמוגי 1ספיחיהןאתהעליםלאאבל 1חיינו
לנטייתםבניגודהעוזבעיטור 1משלדרךזוכים,

יחידובנו 1שמואלהתמוההגיבורכמוהטבעית,
 .)?הזהומור(זההואאףהתמוהיחזקאלשל
כאילולרביע.אולמחצהמשוגעותדמויותיוכל

ההזוייםהמשוניםשכלכדיהשעריםבאירופהנפרצו
האחתהמובטחת:מכורתםאלייאספווהחריגים

 1לסנטיפירומןהואהאחר 1בלדבמלימוניםניזונה

נקראובנוגינתוהייקיבשםמכונההצולעהתימני
התמהונים.שאראתכאןלמנותניתןולא ,ס~~

אתייצאשלא ,ניייהייייזיוניםטקלייזזקאל nי
ומתקדש"חירות",עסקנימעלליבשלביתו

לקבורההנידחיםהציונותגדוליעצמותכללהעלאת
הסופרמצאהאם .)?הזהומורזה(גםישראלבארץ

הציונותחיתהלאהשיגעוןאלמלאכי 1לומר
לפיהפואטיתארסהכרעהזוהישמאאומתממשת,

הדעת,משובשיהעקומיםהנכאים,אלהכותבנמשך
הדרךותועיבתוהיםשנאחזמישלכאסטרטגיה

נרטיביתהתפתחותבתיאורענייןיתרלהעתירכדי
בבתיהתרחשויותלתארקליותרהרבהמשעממת.

תיאורלשםיום.יוםשלבעולםמאשרנפשחולי
"לאכתיבהכישרוןנתבענורמליותשלמרתק

באמצעותסקרנותלעוררתמידכדאיולכןנורמלי",

לתיאבון.פסיכיםשיבוץ
קצתהעולם,הרומןשערעלדבריםאילואיוכאן
כילהיווכח,כדיבתצלוםלהתבונןדי •כךאחר
ריקהמילוליתשבלונהאינהוהתואר"הבלורית"יפי

הפרעבלוריתאתראהילידית.חלוציותהאומרת
אתמדגישהמסרקהכירהשלאהרעמהכיותמצא,
אופטימיתהבעההפניםכשעלהרוח,נגדהמאבק
אלאבלבדשחוקהקלישאהלאכאמורמחויכת.

חדש,מזןחתיכיםיהודיםהיוהםמציאות.נתח

מקרובזהחדשיםעוליםמאותםמאודמתדבלים
מראה 1לאחורוסרוקיםפסוקתבעלישהיו 1באו

השמשצרובתהפרעבלוריתהגלותיות.אתשגילם

המרדשלאמבלמהבבחינתחיתההקדיםברוח
שלוהגלות,ההיסטוריהשלילתשל 1הכללי

ודחייתהאורתודוקסיהחייםמאורחהתפקרות

דיברושםהישן.העולםמןהאירופאייםהנימוסים
בגוףאליולדברעברווכאן 1שלישיבגוףלאבא
מוטציהטונםעברנועזפרעתושאותואלאשני.

ומכלעליהם,השתלטההבורגנות 1בגרוכשהם
רקהדוקרניהמקוםלצמחנותרולאההתקוממות

רוח.וגסותחוצפהחספוס,

בכותלמקוםכברזהלושקנה 1גוטפרוינדאמיר
 1שלנו(שואההעכשוויתהסיפורתשלהמזרח

אינווכשרונוומבטיח,נערץכשהואהחוף>אחוזות

הסופרהואנחת.איהפעםביעוררבספק,מוטל
סאגהתרצואםהגדול,הישראלילרומןציפיתיממנו

אכןכישהאמנתישעותהיוציונית.אפותיאוזהאו

ההתפכחותמאכזבתכןועלגדולה,מצאתי
מבריקבהתחלה.מבריקהואגוטפרוינדשבעתיים.

מהחומרעשוישהוא 1בעינידומהואזהשראה.ורב

קיוםלאיזההמותכיםוריאליזםדמיוןשלהאמיתי
אצלומתוארותהעשריםשנותגבולות.פורץ

בלולהבתוליךקרקעחושףכשהואעזבכישרון
בפיסקה 1משלדרך 1כמוואחרת,חדשהבפנטסיה
לשםהציונות?מה"לשםשלוהיפהפייהההגותית

היהודיםמפריעיםמהלשםהזו?התוכניתקמהמה
מוטב ?מולדתלנוגםמהלשםההיסטוריה?לסדר
נשימותיה"אתלנשוםלהיסטוריהנניח 1הכולנעזוב
בעתותהסגנוניהרובדבבחירתגם .) 20(עמ'

(לאהמקוריתהעבריתאתשפוקד 1המשבר
הראויהסגנוןאתגוטפרוינדמצאהמתורגמת>,

הספרותיתהנ:וקניותשביןזה 1נכוןוהמאודהייחודי

הרווחת,האותנטיתהדיבוריותלביןהצפודה,
זו.ולאזולא 1גוטפרוינדאצללעתים.והמחניפה

ומחשבותהארץבאופקנתליםעיניועיגוליהיו"אז
נאספיםיוםהיום"גרגרי :> 226<עמ'לבקרו"באות
זיכרונות,קטנים,פתיתיםהעצומות,עיניומול

גםאצלוניכרת ,) 145<עמ'מתאפסים"מראות
 1למשלהמוקדמת,התקופהלשפתלשוניתנאמנות

אבלשחיתות.במקום"קורופציה"בביטויבשימוש
בהמשך,ומתפוגגתהתפעלותיהולכתהלבלמגינת

הופ,התרופפות.שלכתסמיןלהיראותשמתחילמה

עוד.ואיננורעיוןהיה

היאכךאחרקצתהעולם,שלהראשונהמחציתו
מרומםהואהעשריםשנותבתיאורימהכלל.יוצאת
שנולדהאברמוביץ',ליאוןשלעלייתוסיפורנפש.

עיתונאיאברמוביץ',מופלא.סיפורהואבתקלה,
כאןנותרהחלוצים,חייאתלסקרשבאמרומה
בהמתבנואתארצהמעלהשהואולאחר 1כלבחוסר

המרכזיתהדמות.למעשהאברמוביץ'חייםהעבודה
כךכלבנפשו.ידשולחהוא •ברומןהמיתולוגית

הראשונותהעליותמןמתאבדיםשלמצבותהרבה
בבחינתהזאת,בארץההריםמדרונותעלזרועות
הרומנטית,הציוניתהדביקותעלהרובצתמארח
רומנטיים,תמימים,אנשיםשלנפשםשגובה
למלאכתשהתכווןעםהגשמה.ושבוריחרוצים
כתוצאהכוחםדלאולי .בכךלעמודמתקשהכפיים

גםומדרשות.ישיבותספסליחובשישל"גנטית"
פריהםובחממותבחוותהחקלאותהישגיכלהיום



תחתפלסטיניםאותאילנדיםשלזרותידיים
גילוילייותרואםיהודים.שלויוזמתםהנהלתם

"תורה.אישנלהבכציוניארצהאיבכשעלהנאות:
הפיכתרעיוןאתמופלגתברצינותלקח •ועבודה"

 ,הוסמךשלהברבנות,לשמשסירבהואהפירמידה.
עדוריצוף.בנייןעבודתעלבהתלהבותמסתער
החזיקלאשכן ,לסמלשלוהמיםפלסהפךמהרה
שאזלוגםמהוהתמוטט,הכפייםבמלאכתאבי

עבודהיוםאחריוהתקשההריצוף,בעבודתכוחותיו

וזאתחיים.לוהיולאשבלעדיהתורה,ללמוד
ועבודה""תורהבסיסמה"עבודה"שהביטוילדעת

ספרים,שלעם ,'"ה"עבודתחיתהמשמעותו
הידייםאבלואולירגכים,עסקיםנים,וועילימודים

עשיו.דיי

סיפורים.לספרנרטיביתיכולתלגוטפרוינדלויש
עדלהעלות,יודעהואמלומדותהבחנותגם

הפיסקהכגוןהסיפורית.יבכולתומתחרהשידענותו
גםהתייתם,הבעש"טהיתמות":"בשבחי

<עמ'לאומיזיידואלכסנדרוביאליקז'בוטינסקי
העלילותסתמיים,לעתיםהסיפוריםאולם ,) 197
לאורךמלווהשהוארבותדמויותמתאחות,אינן
שלאשלכתכעלינושרותמנומקות,בלתיהןהדרך
שהצלחתימבליחלולותחידתיות,נותרות ,בעתן
אבלומהמה,הומהעולמוכלאותן.ולגבשלמלא
 ,להגידמתכווןהואמהחותר?בעצםהואלאן
מרחיבאברמוביץכשחייםאותנו.מוליךהואולאן
 ,שלובר-המצרשכנואדמתאתוחומדחלקתואת
 ,במקומותינוגוכנהעריבםשלאדמותגוזלהואאין
כרםכמעשהלדיןהפרדסןשכנואתרוצחאלא
ובכללדיין.דליתדיןליתכאילו ,היזרעאלינברת
לטיפונדיהכמומתנהלתאברמויבץ'חייםשלחוותו
צורתשוםלימזכירהואינההביניים,ימישל

לאהיאשלוהארץכלארצישראלית.התיישבות
שלוהציוניתוהמציאותהפרוע,במערבאלאכאן

הואמקומיים.וניחוחותופלורהפאונהכלנטולת
שלדבראומרואינולימינורלוונטיותמכלתלוש

שלנו.העכשיולגבימשמעות
יוסףהואהלאהזההרומןאתבמשהושמצילמי

מופיעהשאינהחוץ-ספרותיתדמות •בדנוחיים

יותרעודנשמעיםואמריוחזונו •הרומןבגוף

שטרםלמיכאןמתגלההוא .בזמנינואקטואליים
יותרהיוםתקפיםשדבריו ,פסימיכחוזהידע,

תקופתו.בניהקאנונייםהסופריםשלמדבריהם
הןהשורה,מןהספרבבתילימדולאבדנואת

משוםוהןדיה,ספרותיתנחשבהלאששפתומשום
דאז.הנורמטיביתהמלךדרךעלערערושדבריו
"יפהבדנו:מתנסחהימנונותשריםאנובעוד

מחכהבתורלכאן.באיםשאינםה'ציונים'עושים
<עמ'פה"לעשותמהאיןהציונות',ל'התגשמות

מחוסרעםשלמשברהואשלנו"המשבר ,) 270

איכריםהםאיכרינו ."כראוילחיותכישרון
הנההבאהעבריהאינטיליגנטכפולות.במדכאות

בריחגופנית,בעבודהשלמיםאחרים,בחייםורוצה
הואכילדעתנוכחאחדיםימיםכעבור •השדה
דברי .) 18<עמיעבודה"לשוםמוכשראינועצמו

ים.יחאלוהים
הכולולמרותזאתבכלהיאגוטפרוינדשלתפיסתו

ציונית""פוסטולאשוללניתממשלאחיובית,
אתשואבהואמניןלהביןליוקשהמערערת,ולא

 , 1972בשנתהמתרחשהרומןשבסיוםהאופטימיות

או , 73פורענותשלקראתהאופטימיותזוהאם
ולאהמשיגמקוצרדעתולסוףירדתילאשמא

התמודדותכלאיןכוללנית.תפיסהשוםמצאתי
עםהיהודית,ההיסטוריהעם ,הציוניהאתוסעם

עםהדתית-חברתית,התסיסהעםהלאומית,הזהות

ישראלאת"למחוקשלהאקטואלייםהאימים
 ,איוןנשיאשלהמעודכןהמיינקאמפףמהמפה",

והכוחנות,העוולותוהשגגות,הטעויותעםלאואף
הרעיוןהמוצדקת.הציוניתהפרנויהתוצאתשהן

השמים.לרוחותבהמשךמופקרשבפתיחההיפה
קצתהעולם, ,המחברשלוחוכמתוכשרונווחרף
 •לתפארת.רעספרהואכךאחר

אורייןיהודית

בנאי
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שרו ...ובועטחי'התנ"ך

בשירה'המקראאבגבךלנצחשקד:מלכה
כרכים:שניהחדשה,העברית

 655העיון'כרךעמ'; 542האנתולוגיה,
חמדספריאחרונותידיעותהוצאתעמ';

2005 

משתומם,מולועומדשאניויפהפה,ענקמפעל
 1שקדמלכהויחידה,אחתאשהאותוהעמידהאיך

וללאמשנה,עורכיללאעוזרים,שלענקצוותללא
עצומהאהבהעםכןאבלחומר?ומאספימסייעים

בשירהגדולהוהבנהגדולהאהבהעםוכןלמקרא,
המסגיריםורגישות,רוחשארעם ,וכןהעברית,

חוקרתהיותהבצד 1שקדשמלכהספק,שוםללא
מהכוליותרואוליגםהיאומסבירה,מלקטתומורה,

משוררת.-

עבריתשירהשלבלוםאוצרהאנתולוגיה.כלקודם
התנ"ך,מןנושאיםשלהחריזהקנהעלמשובחת.

רוחביתולא-אורכיתאנתולוגיהשקדמלכהחרזה
שבמיטבהמיטבאתשמביאהומעמיקה,מקיפה-

השניםוחמישיםבמאההעבריתהשירהמן

למשורריםועדהתחייהמשוררימאחרוניהאחרונות.
"דימוי",הרוח","משיבחבורותשלהצעירים
האורכיות,מרכיבואוליו"הליקון"."כתובת"
מעטבאנתולוגיה.הענייןגורמיביןהואהאנכיות,

מבליגדולים,ובדילוגים 1משוררמכלמזעיר
תובנותאבלקצרותהצצות ,הרוחביעללהתבזבז

בקריאתהענייןאתלשמרכדיבהןשישמעמיקות,
האנתולוגיה.אורךלכלהשירים

במאהושנהשנהבכלשלאלומדהקוראכךואגב
אותו 1הענייןאותונשמרהאחרונותהשניםוחמישים

ואלמהתנ"ךהנושאיםאל 1הקשראותוהמתח,
תקופותאושניםהיומהמקרא.המפתחדמויות

הדבקותמבחינתשחוריםחוריםכמושהןקצרות

אחרות,שניםבאואחריהןאבלהתנ"ך.בשורשי
הראשוניכבמקורבתנ"ךהענייןהתגברשובשבהן

היובה.הכתרהעבריתהספרותשלוהבלעדי
נהייהבעלמודרניזםשלתקופותהיומלחמות,
אחרהימשכותשלמובהקת,חילוניתאירופית
האנגלו-אמריקאיתבספרותאופנתייםזרמים
דווקא.הראשוניהמקוראינוהתנ"ךשבהלמשל,
אלוההיצמדותהצמידותשל ,שניחוטאותואבל

שנדונההתקופהכללאורךונמשךממשיך 1התנ"ך
 .שקדמלכהשלהכרכיםכשכי
היסודאתפיתחהשקדשמלכהלומראפשר

לוחדרךממש.לגבולותיועד 1האסופי 1האנתולוגי
 1המסורתיהתנ"כיהספריםוסדר 1המקראיהזמנים

ואולילמאותמבעדהקוראאתהמכנסתמוליכה
העבריםהמשורריםמאותשלהשירים,אלפי

גיבורשלדמותועלהתעכבותכלכאשרשכינסה,
מעיןהיאמקראית,פרשייהעלאו 1מקראי

הראשי.הגזעאתלרגעהמרחיבהענפיםהתפצלות
הפיצולבנקודותמתעכבתהיאאיןזאתעםויחד
משוררת,אומשוררמשלאחדשירמדי.יותרהללו
 ,ענייןבאותושלושהנדירותלעתיםשירים,שני
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 1אחרמשורראלהלאה.רציםהקוראיםאנחנווכבר

פואטיתתפיסהאלאחרת,שיריתהתייחסותאל
שלסודווזהואחרת.ואווירהשונהלשוןשונה,
אנתולוגיה.שלכוחהזהבקריאה.המתמשךהעניין

אותומשלרציףשיריםספרעלהמובהקיתרונהזה
מאודהיטיבהשקדמלכההזההיתרוןואת .המשורר

לנצל.
המדורשקד:מלכהכאןחידשהייחודיחידושועוד

כרךבסוףמיוחד,מדורלנשים.שקבעההמיוחד
שירהשלומגווןעשיראוצרהמביאהאנתולוגיה,

התנ"ך.שלהמרכזיותהנשיםדמויותעלעברית
שלהגדולותהנשיםשדמויותרבות,משוררותבצד

ואתשלהןהיוצרכוחאתדמיונןאתלכדוהתנ"ך
שקדמלכהמביאה 1שלהןמסותרתהבלתיהאמפתיה

הם,אףהמתייחסיםרביםגבריםמשורריםשיריגם

התנ"ך.נשותאותןאלהשירית,ראותםמנקודת
היענות 1אוליאופנתיתהליכהכאןשישלומראפשר
מעיוןאבל 1אוליהפמיניסטיתהמודהלדרישתזמנית

שלאלקוראיסתברהמשורריםברשימתובשירים
בשירהמיוחדתהתייחסותישנהאכן .הדברכך

ישנה 1ואכןבמקרא.הנשיםלדמויותהעברית
עד 1ואכןאלה.לדמויותמיוחדתנשיתהתייחסות

שירתישנה,מספיק,נהירלאאולישהדברכמה
שירובהנחתהבריכוזהשרקנשים.עלעבריתנשים
משוררת,לידמשוררת ,שיראחרישיר ,שירליד

כוללתתמונהלראותניתןמשוררת,אחרמשוררת

שורותלכותבהדבריםשנראיםואיך .יותרונכונה
שאוליישנה,חדשהאיכותאכןכאןיש 1למשלאלה
שצריך.כמולבאליההושםלא

בפניעצומהעבודההוא 1העיוןכרך 1השניהכרך

כאשרענקים,עבודתכאןעשתהשקדמלכה .עצמו
האנתולוגיה,שלהגדולהשיריהמכלולאתניתחה

ומסקנותניתוחיםתובנות,שלשורהוהעמידה
בתחוםאינוהטהורהספרותיהמחקרמאוד.חשובים

מוכרחאניכןפיעלואף ,כאןהכותבשלהמומחיות
שללכקורא. 1השבימהכרךגםמאודייתשנהבלציין
מסקנות ,אפילוגילוייםמעניינים,רעיונותשל

שגילתהויצירותיוצריםביןקשריםוקשרימרתקות
הכרכים,שניעםישבתישקד.מלכהוהעלתה

וככל 1משמאלהעיוןוכרךמימיןהאנתולוגיה
ופעםזהאלפעםידישלחתיבקריאה,שהתקדמתי

מעמיקהעבודהאיזושוב,להיווכחכדיזה.אל
לקוראיםממליץאניהמחברת.כאןעשתהומפתיעה
ראשונהפעם :אנגנךלנצחאתזהבסדרלקרוא
מהטקסטיםולהשתכרהאנתולוגיה,אתלקרוא

העתיקים,הכתוביםמאוקיינוסלהתבסםהעבריים.
עלהאחרונותהשניםמאתשלהמודרניומהקצף

מאוחרותפגישותהקוראיערוךכךאגב .פניו

שירקראלאארוךזמןשזהמשורריםעםומרגשות
משלהם.
הצורךלפיולדלגלאט,לקרואשנייהוקריאה
הדבריםהעיון.כרךאלהאנתולוגיהמכרךוהעניין
בלב.דאישיתהצעהרקכמובןוזוונמשכיםמושכים

ששירים 1לישקרהמהלקוראיםשיקרהלהניחיש
לחזורצריךשאניששכחתיעדאותימשכומסוימים

שקדמלכהשלהשראהמלאיושעיוניםהעיון.לכרך
שאניששכחתיעדהסוף,עדלקראםאותימשכו
של 1אנגנךלנצחהשירים.כרךאלגםלחזורחייב
קיימאבראוצרהוא 1כרכיושניעל ,שקדמלכה

 •עברית.שירהאוהבכלשלבספרייתו
פורתאלישע

t 

ו
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בדניתירושלים

תרגמהטריטוריה,שירטאפדרופ:פיה

ירושליםכרמלהוצאתאיתן'מריםמדנית:
עמ' 56 , 2005

כישהחליטהעדהמתרגמתבוודאיחשבהרבות
ולאטריטוריהשירהוא teח itorialsangתרגום
יודעאינימצפה.שהייתיכפי-טריטוריה,שירת

לשפהמשפהבתרגוםכיגםסבוראניאךדנית,
משפתהשונההמתרגם,שלהפרטיתהשפהקיימת

ירושלמיים""ציוריםהספרשלהנוסףשמוהקורא.
אךמתייחס,הואאליההטריטוריהעלמעיד-

הבנתיאתתואמיםאינםהללוהשירייםהציורים
משוםדווקאואוליזאתובכלבשירה.לאגם 1בציור

ירושלים,אתבתפיסתובייחודזה,ספרמעניין 1כך
בילדותהשהתנצרהיהודייה,משוררתשלבתודעתה

בדנמרק.וחיה

שלעולמהמשתקף ) 16(עמ''אופק'בשיר

"ירושליםהראשונהבשורתוכברופורץהמשוררת,

נכתבונצח",הווה;"הזמן;ההרים".מןפורצת

זה.בשירמיליםושלוששורותשלושבןבבית
כאםירושליםאתטאפדרופמתארתלספרבמבוא

בלתי"עירלסירוגין.צאצאיהאתומענההמברכת
יופישבהעיר ]".[פתוחפצעהיותהבשלצפויה
ביקורהאחרייוקדת".שנאהעםבידידהולךפראי

יכלהלאהיאטאפדרופ.השתנתהבירושלים
ועברההולדתהבעיירתעודלחיותלהמשיך
אתדתכלמזמרתשלה,בירושלים •לקופנהגן
היאהיהודיתהדתלתחושתה, 1אךשירתה,

העתיד"אתלילהחזירוכמההנרות;ה"מדליקה
אנשים"קבוצותשבה.ה"שבת"בעיקר .) 18(עמ'

לביתבדרכןרגלימופיעותבטליתות/ציפורדמויי
טריטוריה""שירהספרכותרתגםאוליהכנסת".
המסמנתולשירתןהציפורים,שללעולמןנקשרת
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להמריא,מכקשהיהערדהספרמתוךהשירים
 ' 77'עתרןבספריאורלראותהעומד

טריטוריה.

ביראה"גםבמצוותגםמלאות"עינייםבה ,זובעיר
אלא ,)ויב,(קהלתהמבועעלשבורכד"לארואים

לתוךנעלםאוטומטינשקעם"אדםוגם:טנקים".
צפירותלשמועמעט,עודומדמיין ]".[מכונית
בהירושליםעל ,) 35(עמ'המרחק"מןאזעקה

כאבן"מרחפת/הציפור--באבןמרחפת/"הציפור

אתשומעת"אניושבירה:סכנהשלתחושהשורה

אפילומכילהאינניזרות;/פעימותפועםלבי;
 ,מרעלמתקשח"גופך ,) 36(עמ'עצמי"שלשבר

טובעכמעט--שהלבעד--פתאומיתמחרדה
שלו"."דמובתוך

האיסלאם,ומןהנצרותמןמאודמעטזובירושליםיש
דתית,וגםהיסטוריתיהודית,הרגשהמלאהוהיא

נוחתיבתואפילומתים",ו"תחייתקברים""מתנות
עמודים.שלושהעלהנמשךשורותרחבשירהולידה

1 • 

כיעדאקטואליכהכאןנעשההבראשיתיהמבול
הפסגהשאפילוכך--המסוידלחדרחדרו"המים

לפנימתחתהיתההכתיבה>(שולחןביותרהגבוהה
 .) 46(עמ'המים"

אהבהשיריכמהגםנכללוהספרשלהאחרוןבפרק
בשורהצער.וגםכמובן,ירושלמי,ונוףממששל

ירושלים",אתשעזבנו"ברגעהספרשלהאחרונה
פורחות--כלולייניותדרכן"מפלסותהציפורים
בשירהשדרה."";עמודעצביפניעלבחופשיות

כמוגולשותעוברות"צלליותיהןהספראתהפותח
ובשיראהבה",חולותמשייטות--חיימשק

לדעתבליטאפדרופ,מדגימה ,הספראתהמסיים
מדגימהגםהיאהנפש","ציפורמושגאתעברית,

נפרדבלתיחלקהיאהקודש,עירירושלים,איך
חינוכהלפידניתהיאאםגםהיהודית,מנשמתה
הרוח.דרכינפתלים ,אכןבחירתה.פיעלונוצרייה

• 
שתלשמואל
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המלחמהילדי

פרוונה,שלהמסעאלים:דבורה
 , 2005שוקןהוצאתלבואו'תמרמאנגלית:

עמ' 235

כמרדףפרוונהשלהמסעהספרנראה 1ראשוןבמבט
העפיפונים,רודףהמכררב •השנההצלחתאחר

שלהעטיפותעיצובגםחוסייני.חאלדשלעטופרי
בהירבטורקיזהבולטיםוצבעיהןהספריםשני

אולםזה.מרדףלהתנהלותרומז 1ובכתמתם-מדברי
הקדיםפרוונהשלהמסעדווקאכימגלהשנימבט
באנגליתלראשונהאורוראההאפגאני""אחיואת
התפרסםהעפיפוניםשרודףבעוד ,-2002ב

 .יותרמאוחרכשנהרקבאנגלית,הואגםלראשונה,
רודףהפוך.בסדרנעשהלעבריתהתרגוםאולם

בשנהפרוונהשלהמסעאתהקדיםהעפיפונים
ולהוצאתחוסיינישללספרוהעניקובכךתמימה
כיבוש •העסקיתבראייהלפחותמרשים,הישגמטר
אתמדגישזההישגהישראלית.המכררביפסגת

ראשון"."היההאומרהשיווק,בתחוםהחשובהכלל
שלהספרותיתאיכותםעלדברלומרכדיבכךאין
המסעכמומענייןשספרעללהצראלאהספריםשני
במדינההמלחמהמציאותאתהמתארפרוונה,של

או 1בצלומקומואתמצא 1אפגניסטאןהמוסלמית
ספריםשניהעפיפונים.רודףשל 1באורודיוקליתר
לילדימוקדשיםמזה,זההשוניםאלה,טובים

התוהומדינת 1אפגניסטאןשלהילדיםהמלחמה,
פוסק.והבלתיהאליםובוהו
ילדהשלההישרדותמסעהואפרוונהשלהמסע

הקיוםבמאמציהממוקדזה,מסעעשרה.אחתבת

כמטאפורהגםלראותוושניתןמשפחתהושלשלה
בכללותה,האפגאניתהחברהשלההישרדותלמאמצי
שסועתבמדינהומייאשתאכזריתמציאותמתאר

לחייםהמוותביןהמרווחשבההדם,ושותתתהקרבות
במדינהמדוברלאמקרה,בכלאימה.עדוצרמקרי

במדינהמדובראחת.מלחמהבמוראותהמתייסרת

שגרמהמלחמות,בסדרתהמתייסרותובחברה
כמעטאומללותושלהרסשלרצףגרוםלוממשיכה
משמע,תרתידמיה,אתוהמקיזהעשוריםשלושה

זהלחורבןהאפגאנית:האוכלוסייהושלהמדינהשל
פרוונהשלהמסעחרץ.וגורמיפניםגורמישותפים
אלאהפרט,שלהסיפוראתרקלא 1כןאם 1מתאר

המיטלטלותמדינה,ושלחברהשלסיפורןאתגם
מציאותשלסיפורהאתוכןלמוות,החייםבין

של 1פחדשלטרורמכוחהנשלטת 1בכללמלחמתית
בלאכזריותשל 1אנושיוסבלחורבןשלרעב,

אנוש.וצלםעשתונותאיבודשלולמעשה 1תתואר
פרוונהשלהבהירקולהמבליחזושחורהבמציאות
וכישוריההעשירדמיונהשתמימותה,הילדה,

יוצאתוהכתיבההקריאהידיעתובכללםהאישיים,
אהבתהגםכמוהאפגאניות,הבנותבקרבהדופן

להמסייעיםלמשפחתה,ואחריותההגבולותחסרת
במדינתההנוראיתהטליבאןתקופתאתלשרוד

בצ'אדורהעטוףבראשההתובנות ,) 2001-1996 (

באזורנערותכתפיהןועלראשןעלשעוטות(צעיף

12 
 305גליון

החברהבקרבגםכמו 1המוסלמיהעולםוברחביזה
המשתקפיםוהמראותבמערב),החיההמוסלמית

הממיתיםיוםהיוםחייעלומלמדיםמעידיםבעיניה,
שרביםהאפגאנים,בעורקיהזורםהחייםכוחועל
רעב,רוחות,סחופיפליטיםבמחנותחייםמהם

הפצצות.ואימתמחלות
בהםהחיטה,שדותמשתקפיםפרוונהשלבעיניה
עזיםבגווניםצבועיםמהםרביםמוקשים,גדלים
בנותיוקורהםהילדים .העיןאתלמשוךכדי

וכיאההזויבאופןהאלה.הזוועהגידולישלהעיקריים
אלהגםהםהמוקשיםשדותטירוף,שללמציאות
עצמואתלסכןשמוכןלמילפחותחיים,המספקים
וליטולפיצוץ,לאחררצויממוקש,לאזורולהיכנס

קופסהשונות,במידותסנדליםכגוןלבושפרטיעמו
חבליםעכברים,ידיעלנאכלושחלקםסבוניםשל

הפזוריםהרביםהמוקשיםאורז.גםואולימרוטים
הבשרליטרתאתהםאףתובעיםהמדינהברחבי
הילדהלילה,ביניהםהאפגאנים,מןורביםשלהם
אתאיבדוההישרדות,במסעפרוונהחברהשאליה
מספרואמנם,ורגליים.ידייםאיבריהם,אתאוחייהם,

בעולםהגבוהיםמןהואזובמדינההרגלייםקטועי
אמירהגםבכךישהאיומההאנושיתלטרגדיהומעבר
השיקום,בדרךלצעודהמתקשהמדינהעלסמלית

האדום""הסהרביניהםבינלאומיים,מוסדותאםגם

ממטיריםאחרים,התנדבותייםוארגוניםהמוסלמי
זהמלאכותיים.קבייםמשמע,תרתימשמים,עליה

בקנדאהר",חמה"ליקויהסרטאתגםלהזכירהמקום
מתארלעיל,שהוזכרוהספריםלשניבדומההוא,שגם
חיים-מתים,אומתים,אוחיים,בוהגיהנוםאת

הקנאיהאיסלאםשלטוןתחתוהכלהמדינהתושבי
הטליבאן.שלו"הנכון"

עלשנכתבוהיצירותבכל 1ביותרייןמעבבאופן
ו"באראן""אוסמה"הסרטיםבכללן 1אפגניסטאן

המלחמה,ילדיהילדים, 1הטליבאןלזוועותגעותוהנו
בשתיהאחרותהבנותכמופרוונה,הגיבורים.הם

במציאותגםשכן 1לבןמתחפשתהנזכרות,היצירות
ידיעלהנשלטתוהמבעיתה,המטורפתהמלחמתית
וגדוליםסיכוייהםטובים 1והאכזריהקיצוניהאיסלאם

במובניםהנשי.המיןמשלהזכריםשלהקיוםמרחבי
הנשילעולםמראהגםהואפרוונהשלהמסערבים,

שלטוןשלהאומללהובאפגניסטאןבכללבאיסלאם
השלטוןמןשהורחקוהטליבאןאגב,בפרט.הטליבאן

אתממשיכההיאושנגדםהבריתארצותידיעל

נעלמולאיום,יוםלמעשההיום,גםמאבקה
בסחרפעיליםגרילה,חיימנהליםהםמאפגניסטאן.

וציודנשקורוכשיםובוהוהתוהובמדינתהסמים

לשעתאורביםהםמניב.זהשסחרהכספיםבאמצעות
המדינה.להנהגתלשובהכושר
סופרתשכתבהמרתק,ספרהואפרוונהשלהמסע
זוהיבאפגניסטאן.הפליטיםבמחנותששהתהקנדית,
אפגניסטאןעלשנכתבואחרותמיצירותשונהתרומה

המערבאלממנהושנמלטובהשחיואפגאנים,בידי
למודעותהאפגאניתהטרגדיהמוראותאתוהפיצו

 •לאומית.הביב

רובןיהודית

לזמןמשתחווהאני

עובדעםהוצאת '~~זמןגורביץ':זלי
עמ' 198 , 2005

שלאוהיחיד;האחדלזמן;משתחווה"אני
לאהואאםמשתחווה;לאאניבעצםמשתחווה;
(שישתחוולושמשנהמילו;משנהלאמשתחווה;

זה;גבות/כןאםניישרמשתחווה;בעצמו;לו)/
הערב;להרחבת;פואטית;התעמלותשקשה;מה

 "."שימהעומדים;אנחנואיפה •ובהמשך • ".

וכבר ,~~זמןגורביץ'זלישלספרונפתחכך
מילולימחוללאיזההקוראאתמזמיןבהתחלה
מדרמותחפההרפתקהלאיזו 1אישיתודעתי

מושכתזאתובכלונוראיות,גדולותומהתרחשויות
צפויה.ולא

מתוךבקידהדבריאתלפתוחבאמתרציתיבתחילה
מתוךשעולההמשובהורוחקונדסותומתוךנימוס
שרוציםמהלעשותאפשרבעצםשהרילאורכו:הספר

פגיע.בלתיהואהספר .
מעונייןשלאומיבובכתובלפגועניתןלאכלומר
והתחלהאמצעהואמקוםוכלבאמצע,לסגוריכול
לויקרהולאלהתקייםימשיךוהספרסוף.או

עצמיתשלמותאיזוישבמהותוכידבר.ולמחברו
רוחניכוחישובזההמציאות,שלהעולם,שלוקבלה
שירה,לאזהפה,ישמהמישהו:יפטירואםגדול.
לכלולקושיבלייהיהאפשרהזה,הקשקושזהמה
מהטקסט.חלקיהיוהם .בספרהדבריםאת

שמעתיגורביץ'זלישלספרולתוךכשנכנסתי
כאלו 1מלמולדיבורשלמוסיקהקטעיבדמיוני

ב'קולהמוסיקליבשעוןהדקותאתהממלאים
המדויקת,השעהמדווחתלקטעקטעוביןהמוסיקה',

שלכזהרווחוכל 1זמןשלפיסהלאותהדרךכציון
השעוןאבלדיבור.שלבתדרמסוים.בלחןעטוףזמן
שעתיים,אולשעהמעברהרבהוהולךנפתחכאן
אצטרךאם •הזמןתחושתכלומראינסופי."הוא

אםכיומחזוריתעגולהאיננה •בציוראותהלרשום
נפרשזמןגלית,אווסליליתליניאריתספירלית,

 .וסגורעגוללארקהעבריםלכל
מהכלכי 1הגדולההולנדיהצייר 1ודמיועלנאמר
הואוהאוויר.האוראתללכודבשבילהיהשצייר



שלנוכחותם .חדריםוחללילבוש ,וחדראשהצייר

ועםחומקנתפס,בלתילמשהוחיתהכפופההדברים
 .והאווירהאורשלהנוכחות .מענגומטרידנוכחזאת
עלישעברההמרתקתהחוויהאתתופסתאניכך

המרכזיהגיבורכי ,~~זמןשבספרהשירהבתוך

 ,הזמןשללצדומהלךברהדו .הזמןאכןהואכאן
מעטה ,אותולועס ,אותוממשש ,תוכואלנכנס

הרהורים,חלומות,התרחשויות,מיניעליוומטעין
האפלהבליעהלביתמוקרבהכולאבלזיכרונות,
ורודנית.שקופהחומקתישותאותהשלוהחידתי

נוכחותוחיתהוהדקות,השעותמסומנותהיולולאגם
המציאותשלהמיוחדהצבירהמצבבגללניכרת

נזילה,היא .והמיליםהמשפטיםמתוךהמחלחלת
ובכלסטטית,לאזורמת,צפויה,בלתימנוחה,חסרת
מכללקרואלהתחילאפשרהספראתשפותחיםפעם

ואחורה.קדימהלדפדףולהמשיךמקום,

מתקייםהיכןהמקום?מהואזזמןעלספרזהואם
בכ?זמןאותו

הספרכלומר .הדיבורהמילים,השפה,הואהמקום
מאגרמקוםהואונו',עובדעםבהוצאתשיצא 1הפיזי

רבים,קטעיםהמכילמיליםשלתקליטורמעין .
מסומניםחלקםמאירים,מרצדים,מחשבמסכיכמו
אצבע,בלחיצתיימחקורגעועודבמרקוכמו
שיזדמןקטעכלאללהיכנסיכולהקורא · Deleteב-
ולהמשיךמשפטיםבכמהלשכשךאולנשנש 1לו

שאיןמשוםגםהזה,בשיטוטמענגמשהוישהלאה.
סתומותממשמעויותחף .בולהתאמץצורך

מרטוריקה,אומאירוניהממטאפורות,ומסובכות,

שמוניםמטר •העינייםשבגובהבסולמותנעהוא

ולפעמיםוחמש,שישיםמטרוחמש,שבעיםמטר
החלום.בממדמרחףאולאדמה.מתחתאלצולל
משהוגםבהםיששלויומניהאישילטוןמעבראבל

יותרשהיהיומיוםהקודם:מבספרויותראובייקטיבי

 .פרטי 1מכייו
למשל:ציטוטים,וכמה

מסיחה,משיחה,מסיכה;נסוכה,שירהמסך;"שירת

מילתרק;היאהשירהעולה:נסך;."המסךשירת
לפניו:ובעמודהמסך;": /אתלהעלותכדיקסם
מסכת 1מסךוהרקעמסך,/הדמותקלוע,"מסך

"בחלום :) 54(עמ'כזהקטעלמשלאושיער";
 /זהלחלום.קצתנפנהאחרתהדברים;התפתחו
כל;רצינילאזהלהתעורראפשר;תמידמרגיע.

מציאות;רקזותגידלא;הריחלוםרקזהכך
יושביםשלושהאושנייםפשוטיםאנשיםובחלום;
הגבינה.חתיכתעםיעשומהגבינה,לחתיכתמסביב

 " ...לעשותיש;מה

מידענושאותהמילים •המקוםהיאשהשפהאמרתי
יוםבחיישימושיותביטוייחידות 1כלשהופרוזאי

 •לשערורקשניתןהמשךוללאמאודקצרותאבליום
לכאן;שעדלהאמין"קשה :> 7 • 6(עמ'לדוגמהכמו,

עמלמהמאמין;היהמי;להאמיןקשהממשהגענו
מוקדם;עודיש;מהעומדים;אנחנואיפההיום;

רק 1וידיאולזהאיןמימין;למטהשעוןישלמסך
בכפרשם/הייתיהזמנים.השתנומשתניםהזמנים;

תמידזההעולם;לאזה 1מרעיד"העולםיחזקאל":

זיבw·יילז

v. 

• .............. 

 :" ...ספרייט;כוס 1בחדרההיאאו;ההואאוזה
עולמוואיןעולםשלמקורו;שהואעולםשל"חללוי
מלאכת-המלאכות",מקורו;

דרשאועתיקיםממקורותכמובאההדבריםנוסח

שונהקצתרצףבניתייודעת.איניקיים.טקסטסביב

בולשבץיכולתינפגעו.לאוהדבריםבספרמהמקור
וגםיוםיוםגורביץ'שלהקודםהספרמתוךקטעים

אטיהואהכלליהקצבעקרוני.דברנפגעהיהלאאז
לכך:ומודע

היומיום;היציבותהשקטפראית;מסביב"המציאות

בגלל;רקהםבערוציהםהמתנהלים;הערוצים
מהירותלאאפילומהירות/יותרקצתהאטיות,
זמן":אטיותהזמן;מהירות ".פראית/

קטנה"אדוההישן:האחרבנוסחשיריםולפעמים
אחדממקור;בוקעיםפסטלצבעייסוד;משוללת
העומק, /תולדות 1הציורתולדותומתפזרים;כקשת

תכונתוהתולדות,תולדותהשמים;תולדות
 /פניעללפרץנתפזרה,היא;הזרעשלהראשונית
בשדה":לשקוע;השדה,האדמה,

חבצלותמלאה;הברכהאחת"בבת : 119בעמ'או
אין".בבותשחורים,/אישוניםפרא;

סימןהואכיקריטינעשההעמודיםציוןאגב,

מסוים.לקטעגישההמאפשרהיחידההתמצאות
ללכתקל .מכווןוזה 1לאיבודללכתאפשרבלעדיו
שאיןהזה,השופעהמשפטיםהמיליםביערלאיבוד

החולף,הזמןמלבדמכוונתהתפתחותאושמותבו
מתנגשותבושהמיליםופתוחענקמכלכמוהואאלא

רצפיםמהןלולבנותיכולהמבקרוהקורא 1בזוזו
ובזהממש.שלאינטראקטיביתשירהכלומרמשלו.
לביןהתכניםביןלהפרידניתןלא .והכוחהקסם
גמישותהכלעםהשפה,בשפה,העמדתםאופן

פרוזהחתיכותכמוביותרמוצקהשלה,והפאזליות
 .זואתזוומאירותזולידזושמושחלות

"עיבודיבסדרתפעםשכתבתיבשירנזכרתאני

בולקרואוניתן 1שמוהמתים''קרקסהנתונים":
היעדרכלומרשרוצים.סדרבאיזהואחורהקדימה

המבנהעלתיגרקריאתהואמחייבתרציפות
המשוררהשפה.שלשימושיהאינפורמטיביהליניארי

מחוזכאןלוהקיםהזההספרשלהבנאינאמראו
גמישותתובעתאליהשהכניסה 1משלופרטיתארץ
 .הסופרשלמסיפוריובחלקיםכמו 1ומאידך 1מחדרבה

ועצמים,חפציםשלקטלוגיםפרק:ז'ורז'הצרפתי
בכלנוכחיםוהםבמילהמיוצגיםשהםבכךשדי

ותומילוניתלשוניתסמיכותהיאסמיכותםזוהרם.
איןכוחאיןשלמים,במשפטיםצורךאין .לא

להשאירובחרתיבמקורשליטעות(זוסלבנות."
מהמשחק>.חלקהיאאותה,
המציאותעשויהממנוהחומרהיאהמקום,היאהלשון
 ,האבןשלהחומרילכוחשקולוכוחה 1היתרביןשלנו
אםלדבוקמענייןהבשר.שלהמים,של 1המשישל
 .כךאותןיחושבשירהגלמורשאינוקוראגם

שירהמכליותר .והדורהזמןברוחשירהזוובעצם
מאידיאולוגיותחפהפאתוס,נטולת •לפניהמוכרת

עלהפילוסופיותהשאלות .משקלכבדיוממסרים
בהחלטבטקסטחבויותנמצאות •אדםשלמצבו

השירהשלחשיבותהמאוד.עדיןמרומזבאפןאבל
מציעהשהיאהמיוחדתבאפשרותהיאזהבספר

דיבורשלכפרטיטורהספר •כיוםהעבריתלשירה
 •לאותולהיאמרהמבקשיםמתחלפיםמצביםעל
היחידהההצדקההיאדיבורללשוןהמרתםעצםכי

מאוד,הרבהזההשיר.מעשהאמנות,כמעשהלקיומם
 1רוחובמצבבקורא,תלוי •מדימעטשזהואפשר

ובתרבותו.באישיותו

שונים,דיבורבנוסחיפוגשיםושיטוטקריאהכדיתוך

חכמיםשיחהמדרש,שפתבהםמגוונים:לשוןרבדי
זמןולכןדיבור.כדיתוךמשהוהמלבניםדרשנים

זקןאישהואבושהדוברמציע,בבאגםהואננ

אםכיכבודדווקאמבקששאינו 1ונכבדמלומדחכם
גםוהואואחלה,בכיף,איתרללכתונכונותהקשבה

ברוחהמנשבוקשקשניאקראימשהו .דאדאזמן

הומורבקטעימלאהואואכןומשחקית.קלילהשטות
למשל:מצחיקיםופרצופים

הזה;כדברנשמע;לאשכזאת,"חוצפה : 104עמ'
מישהיא:חושבת;היאמילעצמו;מרשה;הואאיך

ובפתחשאני":חושבאנימישאתה;;חושבאתה

שהגהמיהמבט,בעל 1הקולבעליושבהזההמסע
 .הזולדרךלצאתוהחליט

מחשבלידבישיבהחוברזהכלהאם .מסוקרנתאני

תנועהמתוךאוהתודעהמןהמיליםהעלאתתוך
כאןישכילמעשה,משנה,זהאיןאבל ?ממשית
תנועתלביןמנטליתרוחניתתנועהביןשילוב
הולך .תנוחההמשנההגוףשלממשיתשרירים

לויוצאיםמיליםוסרטישוחה,נוסעשוכביושב
מהראש.מהפה,

במפתחלשוניעיבודעוברותהפרטיותוהחוויות
ומזומןשמוכןמקוםעשותוכשלוהמסויםהמוסיקלי

 1זמןיש .שבאמהשבא,מימבקריםקוראיםלארח

 ·~~זמן

מעשה;לעשותמהמעשה,נפטרים;לאזאת"בכל
ח'(קוהלתהשמש."/תחת;נעשהאשרהמעשה

כךשהיהמשעההסיפורמעשה;המעשה,סיפור ) 17

אחרת,ולאכךיהיה;כךהווה,כךהיה,כךהיה;
ואחרכך;ומתוךשכךוכיוון 1כךבלי;מעשהאין
הייתי?"איפהאזהלאהוכך;הלאהוכך ,כך

משפט .לישוןללכתותוכלנמצאאתה 1הלשוןבתוך
 •סוף.לדבריםאיןכיבולסייםטוב

בז'רבומאיה

 2005אוקטובר-נובמבר
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משודדלחתוךככה
גנוסריאירח

התקבלכברפןאלכסנדרשנים.ברוrזר
משוררחשוב, ,נערךכמשוררהיום ~
כסמןרקלאהיוםמושריםמשיריוכמה .מוכר
עליונכתביםהווה.כשירתאלא ,העברשל

ספריו ,וליותרכהצגתעלהמקפידיםמחקרים
מקובלות.בהוצאותנמכרים

גבוה.אינוההצלחהמחירההצלחה?מחירמה
הפופולרית,ההתקבלותעםהעיקר.ארנוןרק

שלדמותוועוותהשובשה ,המחקרלמרות
לחיותהצליחפןהמשורר .פןאלכסנדר

מקומימשוררשלהמתחאתבאינטנסיביות

זה,עיקרהקונצנזוס.מןהחורגציבורואיש

הקוציםזראתבימינו.ונמוגה,מתאדהזואיכות

"נאמניו",בעזרתהיוםממנושולליםהזה

אלכסנדרהספרים.והוצאותהמשפחהשארית
מבחירה.קונצנזוסאנטי ,מורדמשוררהואפן

שיריואתלהפרותהצליחפןאלכסנדרהמשורר

וקומוניסטחבר>פנקס<בליציוניבחייוולהיות
תנאי>.על"אוהד"לא ,חברפנקס<בעל

מבחירההגיעאליוולמקוםליהדותוהנאמנות

רקלאנוכחים-הפוליטילעולםוהנאמנות
אלהרקלאועבודה.לחםושירינוףבשירי

הפוליטיתהבחירהואתהמקוםאתמייצגים
המסולקומעמיק,פורהמתחהם"השמאלנית".

העומקאתביטאפןאלכסנדר .מדמותוהיום
בהןעשירות,בפואמותבחירותיושלהאידיאי

כמשורר .דרכובאויבילשונובשוטהצליף

 .דורובןהוא .לבדואזהיהלאהוא-מעורב
<עלמלחמתיתהאנטי'נגד'לפואמהבמקביל
ובתואשתועלהמלחמה,נכההפשוט,הפועל

נגדהמגייסלקולוהמאזיניםוהמוניובנו

אלתרמןנתןשליצירתוגםנכתבההמלחמה>,
הפצועבהמנגד'כאןלךושביאחותנא'בואי

החשוביםהשיריםשנילמותו.ממתיןבקרבות
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ביןאירופאים,וחברהנוףעלנכתבוהאלה

בארץהתרחשויותעללאעולם,מלחמותשתי
נכתבבסר>יעקבלי<מספרבמקבילישראל.
אנטישיר , 1935שנתבאותהרוח,באותה

הפולני-יהודיהמשוררמאתנודעמלחמתי
רםבקולהתבטאפןטובים.יוליאן ,הגדול

כלללהתקבלותההיאבעתוזכהוייחודי
רבהשירידורובתוךיישובית,כללארצית,

הערך.

פןשמרוחיצונייםפנימייםמאבקיםתוך

ישראלבארץהמתחדשתלישראליותאמונים
כסמלהמועצותבריתולאהבת

את .חייוכלויתרלאעליוהאינטרנציונליזם,
אתהבונה ,הממשי ,האימננטיהמתחחיוניות

רק,נותר .מזכרוהיוםנטלו ,בשיריודמותו

אישהראשונות.העליותמשורר ,היותרלכל
המבקשתהמורדת,זולאהיפה.ישראלארץ

היום,כלפיוביחסלהבחיןאםהלוחמת.לשנות,
כילנסחאפשר ,וימיןמרכזלביןשמאלבין

אתלהשכיחהיאהשמאלבחוגיאוהביונטיית
אתלהדחיקהיאישראלביתונטייתהציוני

חותכיםשונות,ברמות ,כךהקומוניסט.

מאוחרתדוגמהממורכבותו.קטעיםומסתירים

 ,המורדהמשוררקולשלעכשוויתלמחיקה
משוררים,שלגרפולוגיהעלבספרמצויה
וכך ,ידוכתבאתמקצועיכשרוןבלאשהציג

ההסברכ"טווס". ,אישיותואתהציג

בעיקרהיהפןשאלכסנדרקבע"המקצועי"
והספרהואילמופלג.גנדרןשלאישיותבעל

כגוןשם,שהכרתיאמןבכלבנגיעתומופרך

דוגמהרקזולהרחיב.טעםאין ,חלפיאברהם

 .פןאתהקוטעתהזולהההתקבלותלמחיר
הריפוליטי?מעורב,משוררעלשמעמישהו

נגדשירהשלעכשוויות,באנתולוגיותגם

השנה,שנולדובמשורריםפותחיםהמלחמה,
המשורריםלדורותפוניםואין ,בערך

אלהאת .שהיומלחמתיים,האנטיהמעורבים,
מסלקים.
כוחוואתייחודואתבנומעמיקותסתירות

לאגודתהתקבללא<שאףמורדכמשוררלשרוד
משיאיבאחדאזשחיתההעברים,הסופרים

הקנההאלההמתחיםשמעגלאףעלפריחתה>,
 .השיריידוכתבאתלו

העולהלכוחמודעותוהמשוררמקולסולקה
קוראים.להובילהמבקשכוח ,משירתו
 .שלוהאמתעםמתווכחיםאיןבביקורת
דוברבשיריםלובחרופןהואילאותה.מסלקים

ביטחוןגיייצרושלודאויותשלעמדהבעל
מבוכות,להציגלהתלבט,הששזהלא ,עצמי

ניתןלכן ,פקפוקיוביןהנחבטמשוררלא
בניסוחדווקאהשיריתדרכוייחודאתלזהות

השמאלנחוגיאוהביונטיית
ונטייתהציוניאתלהשכיחהיא

אתלהדחיקהיאישראלבית
הקומוניסט

מאבקים.והיו .שירתואתשאכלסוהמאבקים

"שתיעלשיריםמתוךקלהדוגמההנה
כמחבר ,ביביהןלחברמבקששהואמולדות"

אותםמוליךשהואבמודע,מנוגדיםקולות
ודמע:שאגהקולבצוותא,

שאחרבפייטן;תיזכרי ,השכולארץ ,"ארץ

אתקולצמודישהוליךלתמוה;עדשירולך
בשורותגם •" /ודמוע/בשאוגוהתן;הדוב

צהלתבהןואיןצליליעושרבהןשישאלה,
ולאהמדריך-המנהיגעמדתניכרת ,יכולכל

אחר.שירידורהמאפייןהמבוכה,מוכההמשורר

הרצוןעם ,בארץשלובראשיתבימותעוד
אליה ,מדיהלוהטתהחדשה,במולדתלדבוק

מסויג,שהואשעהגםהמועצות,מבריתעלה

המבקשכאישההסתייגותעלמשוררהוא

מתמודדהואעצמולביןבינוהכרעות.

"בגדול".

צבר-פתיאדמתצלוי;הנום.גי-"השמש
-החוח;חודעלהחייםאתיכולאיני ...וחול'
בינותןעתיקטרוףמולדת-מכורה;/לקרא

 "//!אל-עדיין ...יכולאיניאבלקולו,;אש
"הגיבן;גיבן?ייצורמתארפןאלכסנדרואיך

הכוחזה ,ריבונינאדות/ביופייהקומתו

ענקחטוטרת/ופורקחזה/שופע ..מניין?



כיולומרלנסחאפשרבעיניים.//",מתרחש

מקבליםזמנושלהשירייםהאוקסימורונים

פןאצלואינטימי.ענקייחודי'ביטויפןאצל
בתחריזהבמצלוליבזהזהכרוכיםרקלאהם

המתחנושמיהשיריים,מתכניוחלקהםהזמן'
שיכור'דמויהצעיר'המשורר-1930בוהדרמה.

סובל:איננומהבאירוניהכותב

עלהמחריד;הסודאתהתניןהתרע,"יקירי'
מולדת!"הגברתלהתבנההשעמוםשברי

מתאפיינתששירתוהדרמטיים,המצביםאת

המודעיוצרשלבתוםמגישהואבהם,

הסתירותאתבהמיישבאךלכתיבתו
עדינהבשםלידידהלו.הגלויותהדרמטיות

'על-שכותרתוהשיראתמקדישהואט'

לפרופ'מסרתיהשםפענוח<אתארבעה."'
במחקרופרקפןלאלכסנדרשהקדישברזל'

צאתעםהעברית.השירהתולדותעלהקאנוני
עדינהעלגםבויסופרלאור'במחקרוהפרק

פואטיקה.נושאיארבעה"מכיר"השיר ,)'ט

שלוםאהבה,לחם,לשירה:נושאיםארבעה

מאחרים,בשונההזה,המשורר'כותבאניונוף.

חובהציווייהם .ליהםאחד .יחדיומחברם

לכאורה,כותבת,השורותאתהלב.כדפיקות

"חבצלתאמי'בתשפרהזונשית.דמות
בשואה.שנספתההכבשנים",

שלישיאהבה,/עלשנייומו'פתעל"אחד
דפיקות-אניתפרחת;כאשועץהשלוםעל

גםארבעתםאלנושאתחובה;כציוויילבי'
כמעטמצטנעת,שאלהשואל/".והסיוםיחד;

עלהקוראאתמעמידהשואהרקערק .כפזמון
לארבעהכן"עלהתמימה:השאלהאימת
כךכלהאםלי'הגידוהקדשתי;חייתכלית
לחייםה"שגרתית"הבקשהביקשתי?!""הרבה

שאיןהדימוילכבשן'הנידונהמפימלאים,
כפעימותלחייםהכרחייםהחובהצווי-לושני

אלה-חובה"כציוויילבי"דפיקות-הלב
עצמם.בזכותלדיוןראויים

ומרגיזיםיפיםאהבהשיריהיום?נשארמה

-מאצ'ואיסטומבוקש,יפהפהגברשל
זמנובן-

 .וזמננו-
היפההטקסטבקולומושרלכלמוכרשנים

במעוןאשהחשהמהלבטאהיכולוהנורא,

מאהבתומתפכחתשהיאלפנימוכות,לנשים

אהבה.ביטויהיאהגבראלימותאלים.גברשל

קיללתניאתהלמוותגםזעם,אותך"בעבור
אחרת,זהיהיהאלשנית,זהיהיהאםפעם."לא
<אניילד"."נושאתבעודיאותינטשתכי

הפשוטהפועלאתשיצרהדרמטיות,היכולות
אמיבתשפרהואת'נגד'בפואמהכדובר

אמי',בתלשפרהאשרהשיריםב'שירכדוברת

אשהדוברת.אשהדמותזהבשירגםלובונה
אומראהבה,היאאלימותאלים.גברהמעריצה

דבריה,הםאלההסתייגותאומבוכהללאהשיר.

מכות,קללות,היה.טובכמהואליו:עליו
יהיהאלשנית,זהיהיה"אם-בהריוןנטישה

מוכה:אשהבלבנחמדאשמהורגשאחרת".זה

יובילוכיושתיים,שתיםכמוברור'לי"והיה
'וידוי'השירשםבנחושתיים"!!!בגלליאותך

גםואינטימית,עזהאהבהעלכווידוימשתמע

שנבראהאשהשללא .השירכותבהגברשל

עליהשהביאלמילסגודכדיהמשוררידיעל

ומצוקה.סבלחייאלימות,
הזההשיראתהיוםשרותזמרותאיךמפליא
שירזהוכאלואירוניה.אבקבלאבתום,בחום,

היהאיךמלאה.אהבהמחללשאינועוניעל
הצ'כיהסופרפוצ'יק,יוליוסכךעלאומר

אדם,"בניהנאצים:בידישנתלההמהולל'
פקוחות".עיניכםיהיואהבתיכם,

לחייזכהפןשירה.לביןחייםביןלהפריד

אותו'נטשההמפורסמת~ם-בתוואםמשפחה,

היה.לאשרבבואהאינוהשיר-אותההואלא

אודותעלבזמנו'עולםמתמונתחלקהואהשיר
בערכיהמורדהיחפן'הגברהמשורר

הגברמיתוסוהנוטש.הנודדההלך"הבורגנות",

פן'שלזמנובןחלפי'אברהםרק"המתקדם".
והערצתהאשהאהבתשלעמדהבשיריומציג

מצחך'>.<'עטור

ראהלאהואמניפסט.שיריגםחסרולאלפן
שהמניפסטידעהוא :"ב"ליגהמעיןכשכמותם

-/וייחודיוכבודימהותיזה"כיייחודי.שלו
יהודי",קומוניסט;להיות/

הדובר:הקולהואהשירבובמניפסטאסיים

וצער;"צרה-השיראומר-עיני"פקחי"מיום

מולאלצלילכרעתילאאךונוהג;ליקצב-
אולילמנוע".יכלועודלאשוטיוצליףשונאי;

והיושרהצליל-צליףבעלהמשורר'ידעלא
אינוהיום,שלהאוהביםעםכיהאינטלקטואלי'

 .ימיושללשונאיםעודזקוק
זיכרוניביןמההבדלוייתכןמהזיכרון'מצטטת

 •להתגעגע.למיישפן.אלכסנדרשישיודעהאינטיליגנטיהקוראכינזכירבעלשהמשוררמענייןהרשמי>.הטקסטלבין

 2005אוקטובר-נובמבר
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שחקן-פןאלכסנדר
זעירהנמהעלענק
מיכאלסמי

פניםפןאלכסנדרהמשורראתגשתיו.ו
לביתואותיהזמיןכאשרפניםאל ~

אחריחודשיםכמההיהזהאישית.לשיחה

שם,עלוםצעירהייתימהצבא.שהשתחררתי

 •בפילעהחדשעולהשלמגומגמתשעברית
פןשאלכסנדרבערבית,קצרסיפורכתבתי

איתילשוחחוביקשהעברי'תרגומואתקרא
הימיםכמנהגנעולה,חיתהלאביתודלתעליו.

וכאשרהחמישים,שנותראשיתשלההם

"יבוא!"אריה,נהמתשמעתיצלצלתי

כיסאעלאותיהושיבפןלשוחח?אמרתי'
מעלי'התנוססוהואצנועשולחןלידנוקשה
מישלבצעדיםושובהלוךבסלוןפוסעבעודו
מרופטותביתשנעליאףפרשים,מגפישנועל

הסובבכלגופו.אתעטףישןוחלוקלרגליוהיו
אשתושלהרחשועדהרהיטיםלמן-אותו

המוצקה.נוכחותומולאלהתגמד-במטבח
בסיפורעובדתיותטעויותמצאכיטעןהוא

אתמכירשהואאותילשכנעוביקששלי

אףדבריו'עלחלקתילאממני.טובהערבים
יותרערבייהודיבעצמיהייתיההםשבימים

בשורהיושבשאניחשתיישראלי.יהודימאשר
הבמהאלמרותקוכוליבתיאטרוןראשונה
כמעטמלידה.שחקןשליחידהופעתהמשרתת
הסיפורכתבתי.שאניבסיפורדןשהואשכחתי

מתרשםאניועדייןהתרשמתישלו.היהכבר

מהפנטת,נוכחותבעלימגבריםתקנהללא
בפנימחוסןהייתיצעירשמגילמשוםאפשר

פןאלכסנדרשם.רגעמכלנהניתיהיפנוזה.

אתשהרטיטבקולוהיטבשולטתמיר'היה
מתמזערשהכוללתחושההיטבומודעהאוויר'
אתונטלהשולחןאלכשהתיישבאפילו •סביבו

לאצבעוןהכוסדמתהאשתו'שהגישההתהכוס
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באידיאולוגיהדגלפןהאדירה.בכפותופרתשל
עליוונגזרהוצרוצעדיוולפיכךמקובלתהלא

מצומצמת.במהלושהוקצתהענקשחקןלהיות
מבצרהועודנהחיתהכפרוזה,השירההספרות,

למעשה,השלטת.האידיאולוגיהשלהאיתן
במאזנייםספרותיצירותנשקלולאמעולם

טרחהלאהיוםעדהמזל'לרוע
לעשותהישראליתהביקורת

היאאדרבה,אמיץ.נפשחשבון

כלבדיכוילרובעוסקתעדיין
בתרבותמרדשלגילוי

פשרהידעהשלאבאדיקותבלב.דאמנותיים

למעלהלצוףראוימהמטעםמפקחיםקבעו
הררישני.מצדלטמיוןירדמהוחרצואחדמצד

זואיתנהאחיזהלהסוותהוקדשומילים

מופרכיםלעתיםאופק,צרילמדנייםבנימוקים
דמויותמפניהיההעיקריהחששהיסו.דעד

לאכאשרפן.אלכסנדרכמוכשרוןברוכות
ולשבחלהללמוכשרותדמויותבשטחהזדמנו

משרתיודומיו'פןאלכסנדרחשבוןעל
הפתגםלפינוהגים,ועדייןנהגו'האידיאולוגיה

פורחתאםעכברים. ~פ~~סוסיםבאיןהערבי:

הרעשורשהתרבותיים,בחיינובינוניותהיום

לטפחאמוריםשהיואלהשלבמחדליהםנעוץ
בתפקידם.ומעלוגבוההתרבות

אצבעשהפנהאלתרמן'נתןאתציטטגמזויוסי
ומטפחיםמטעםמקפחיםלעברמאשימה

זהמשוררמשתיירהיה"לולאואמר:מטעם,
חגוהיהספק,ללאהריעומד'הואבולמחנה

הופךוהיההציבורייםהחוגיםכלאתמקיף

היאשירתוהחדשה.העבריתהשירהשללחגה

והביקורתהעברית,בספרותעצמובפניזרם

ולחקורדעתהלתתתצטרךעודהישראלית
-שיסודוהזההזרםאתובפירוטעמקותביתר
מרד",

הביקורתטרחהלאהיוםעדהמזל'לרוע
אדרבה,אמיץ.נפשחשבוןלעשותהישראלית

שלגילויכלבדיכוילרובעוסקתעדייןהיא
תרבותשבלעדיוהמרדאותובתרבות,מרד

שהואעדררגה,מעלהלעדרגידוללביתהופכת

החידוש.ואויבהחיקויאמן

ליצירתויותרהתוודעתיכאשרזמן'כעבור
עוצמתו'מקורעלתהיתיפן'אלכסנדרשל

בזמנועליואמרו .הופעתווקסםהעצמיביטחונו
הגדולהרוסיהמשוררשלדמותובןשהוא

מעטלאשזמןאחרי ,התאבדאשרמיאקובסקי
עלאמרוהבולשביקית.המהפכהשופרשימש
מציתהמהפכניתשירהשהיאפןשלשירתו

המוניםלמצעדהדבשיריוהיהואכןהדמיון.את
בו.רקטמוןהיהשהקסםסבוראיננינחושים.

כמוהם .נסקיושלואלתרמןשלדורםבןהיהפן
הרוחנייםהחייםבשמישזהרכוכבהיההוא

נהגיגםשבושונהעידןהיהזה •בישראל

פרוזה,ספרוהופעתשירהקראואוטובוסים

 .מסעירלמאורענחשבהבינוני'הואאפילו
אלהעםנמנהלאאבי .השתנוהזמנים

אניהנפילים.דורועלהעברעלהמתרפקים

ויצחקזךנתןעמיחי'יהודהשלששירתםחושב
ובעיצובהביופייהזהכהואנופלתאינהלאור

שלונסקיאלתרמן'שלמיצירותיהםהאמנותי
 .פןואלכסנדר

הםהקהלשלהרוחניותודרישותיוטעמו

שלהמכבידלחצםתחתמעטלאשהתגמדו'
בשדהעקביתמוחשטיפתמטעם.מפקחים

מצער .הציבורשלטעמואתרידדההתרבות

הכולאתשבחנואקדמיה,כוהנישכמהלציין
חלקםאתתרמוגי'האידיאולוהמיקרוסקופדרך

שטחיתטלוויזיהשלהשפעתהגם .זולנחיתה

שלטעמואתהשחיתומגויסתועיתונות
ביןלהבחיןאזשידעהקוראיםקהלהציבור.

יודעאינוכבר"חסמנה"לביןהקטן""הנסיך
אפלפלדאהווןשליצירתוביןלהבחיןהיום
מוכשריםעורכיםאשרמנופחים,כוכביםלבין

הפרטעדיצירתםאתמשכתביםוממולחים

הולךכברהזוהסלחניתבאווירה .האחרון

לביןנוערספרותביןאפילוהפערומיטשטש
בשלה.גריםמבוספרות

מתגעגעכןאניאבלכאמור'נוסטלגי'אינני
רוחנית,מבוגרהיההקוראיםקהלשבולעידן
אניוכן'היוצרים.מגיבוריונבוןפחותולא

הזיבוריתביןהיטבלהבדילשיודעקהלמעריך
 •העמוקים.האמנותייםהאוצרותלבין



יהודי//קומוניסט//להיות
מירוןכרמית

ידעתיה,לאאשרזו'מולדת"בעד
הפרדסיםב [iבזוניחוחי-רוחות

~ w לדרכיימת-
יסע,קרתמשלג

ו/[מסיז"רו~ה wביק;דלל 9להי
חדשה''מולדת

 ) 28<עמ'הדרךלאורך

שביאליקהתואר'יפההצעיר'משורר ~
LIJ ;העברית,השפהבשביליוהדריכ;קרב

נתןאתשהכניסהיוצרומכמניה,סודותיה

כתיבתאתויזם'דבר'בעיתוןככותבאלתרמן

לתהילה,זכה-לטובהזכורהשביעי""הטור
היהאולם .מותואחררבזמןולהוקרה,להכרה
שלובכישרוןבפוטנציאלשהבחיןאחדאדם

תחתאותוולקחמרוסיה,שעלההחדש,העולה
ברשימהביאליק.נחמןחייםהשגחתו:כנפי

 ' 1963בשנת'קול-העם'בעיתוןשפורסמה

כותבביאליק,של-90ההולדתויוםלכבוד
לי:קראכ"מ><ביאליק,"הואפן:אלכסנדר
הדבר'לפשרפעםיוכששאלתגוי!''שאכעס
יראי-שמיםיהודיםאצלכיבנחת,השיבני

כולהקודש,כולהתכלת,כולההיאהשירה
העבריתלשירההכנסתאתהואילושבת,

קדושתאת'מחלליונמצאת'טרפים'נושאים
לאאםשבת,לחללהנשכרהואומיהשבת.

שבתשלגויאלאאינךלכןגוי'?ה'שאבעס
העברית".בשירה

ח"נשלהשפעתואתפןאלכסנדרמתארלהלן
היום"עדשירתו:ועלשפתו'עלעליוביאליק

תלמידשלוהוקרתותודתוחובלואניחבהזה
תלמידשלחובוכלומרפיוטי'חובזהאין •לרבו

הייתירחוקזומבחינה-מרבוהמושפע

יניקתימקורותכיעלי'השפעתומאפשרות

וייחודי".

הואהשיר'שלהשניבביתהפלא,ולמרבה
איתןבסיסכאלהדיברותעשרתאלמתייחס

"מהותיוהאנושית:היהודיתעולמולהשקפת
מדברותהמפקפק,לוח,עליאותיותבאבני-
אנילאמוסרםולעוצמתחוללוס,בשבילי-

וכבודימהותיבזה"כימסיים:והואאתנכר".

והשיריהודי".קומוניסטלהיות-וייחודי
הואהמשוררשלהנבואיתביכולתהמדהים

<לאורך ... )!( 1934בשנתשנכתבז'נבה','חזון

בהיותו ' 1934שנתבסוף .) 273עמ'הדרך'

'חזוןהפואמהשלבכתיבתהפןהחלבירושלים,
סירבוהמובהקהפוליטיגונהשבשלז'נבה',

העורךסדן,ודב'דבר',עורךכצנלסון,בול
נכתבהזופואמהבעיתונם.להדפיסההספרותי'

ושעהלשלטוןהיטלרעלייתלאחרשנה
השיר'חבש.אתלכבושהתכונןשמוסוליני

לבסיסההפךושלום,מלחמהבבעיותשדן

סוציאלית-פוליטיתליריקהשלהראשוןהוא-אולם-המובניםבכלהיוונבדליםשונים
בארץ.בשירה .במגעי-התוודעותיהיבחניאשרהאישהוא

יונת-אתציירשפיקאסולפנירבותשניםהאגדהשלהלשונייםאוצרותיהןאלהראשונים
ז'נבה':'חזוןבשירופןאלכסנדרכתבהשלום,לאחרלישעמדוהםאלהומגעיםוהמשנה,

טרופתלנועפרחההשלוםיונת"מקן-השקטבתקופתמקראיים.בנושאיםלטפל'בבואימכן
פצצותללאוםלאוםז'נבהובגניעופרת.שרויבהיותיהעברית,הפיוטיתבראשיתי
בעיניהרואהזעם,וכנביאכפרח-ורד",יפריחושפת-מימין-עםפשרהלאיןב'מלחמה'

להעלותמסוגלהיהלאשאישהעתידאתרוחולגביומכריעקובעערךלעזרתוהיהלשמאל'
העדרי-המחול,"אלילימכריז:הואהדעת,עלהעבריתהשירהבחיי'הלשונית'התערותי
 ...הגזים!!בזרועותלכרכריוזמנופרות,בארץ."

חוזההואמצמררת,עתידניתראייהובאותהניתןהדגולהמורהשלעידודובזכותאולי

הואצחוקאך"כיהבאה:המלחמהאימיאתפלאאתהשירי'המזלגקצהעלולולהבין'
ז'נבה!"שלחזונהלאורתרע"דמלחמתהרוסיתהשירהמןפןאלכסנדרשלהמעבר

עלפןאלכסנדרשכתבהרשימהבראשיתהכבודמקוםאלמאיקובסקי'שלוהשפעתו
"חכותיו'בגעגועים:טועןהואביאליק,שלונסקי'לצדהעברית,השירהבפנתיאון
חובלואניחבהזההיוםעדמאוד.חכותיוואחרים.גולדברגלאהאלתרמן'

אלה,לדבריםכפרפראזה ....ונו'תודתי"זו'קצרהברשימהביכולתי'אובדעתיאין
לצייןיכולהאניהבדלים,אלףולהבדילשלוהעשירההמגוונתיצירתוטיבעללעמוד

שהיהפן'אלכסנדרדומים:דבריםבגעגועיםעלהייחודיות,סגולותיהעלפן'אלכסנדר
'קולשלהספרותיהדףשלהעורך 1947משנתשלמקומהעלאוהמרתקים,חייותולדות
בכתיבתהראשוניםבצעדיהדריכניהעם',המהפכנית.העבריתהשירהבחיי'נגד'הפואמה

מעלמשיריו'קראתיכןכמותיאטרון.ביקורתיטפלושלוהיפהפייההליריתבשירהגם
הדרך'לאורךספרוצאתעםשונות,במותאי-כלוםבלאשפטורהמאחראךאחרים.
לימוניהוא-60ההולדתויוםולכבודהמשקפיםבלבד,שיריםלשניאתייחסאפשר,

שבו'החייםבתשוקתרוחו'בסערתבאמנותו'גםאלא-החברתיתעולמוהשקפתאתרקלא

הנניתודהאסירתולאמנות.לעםבנאמנותוכלעלהעתידאתלחזותיכולתואת
'היההדרךלאורךספריו:בידינונותרוכיעל'אניהשירעולם.מלחמותשתי'ביןמאורעותיו

למותו'השבעהביוםלאוריצאהיהלאאזבשנתנכתב ) 465עמ'הדרך'<לאורךיהודי'
העצברחובהקטןוהספר ) 1985 (גגבלילילותימיםבאותםהתרחשווקשיםרביםדברים . 1956

במשךכיעלתודהלוחבהאני .החד-סטריה-ועידתאתלהזכיר<רקובאזורנו.בעולמנו
מלסייםטובאיןבינינו.ויצרחיהואחייושנותונאוםהסובייטיתהקומוניסטיתהמפלגהשל 20

לכם,"שלוםעצמו:המשוררבדבריזורשימהקםוהנהקדש")."מבצעואתכרושצ'וב,
מולדת"מאוד,שלוםאהבה.חופש,דגל,דרך,"אניחוצות:בראשוזועקהמהפכןהמשורר
 • .) 1956 (אות-כך"כן'שם>.הדרך'<לאורךיהודי"

וכבודימהותיובזהיהודיאני-צלילאל
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משפחהקשרי
פןאלכסנדרשלשיריםשניעל

אלוןחגר

פןאלכסנדרמתייחסשירים~מספר
L....] שכנינולביןבינינוהבעיהלשורש

האפריוריתעמדתומלבדהערבים.
לכלמשותףאינטרסהרואההקומוניסטית,

ולאומים,גבולותחוצהאינטרסהעולם,פועלי

נוסףשמשהומכךלהתעלםהיהיכוללאפן
היותהבעיה.בבסיסעומדיותרקדוםואפילו
לחוסרסיבהראהלאעולמוהשקפתפישעל

הואהעמים,שניביןהארץאתלחלוקהיכולת
המוסרית.מהזוויתהענייןשורשאתלבחוןניסה

בראשהוהעומדאחתמשפחהשלסיפורה
 .המוסרילדיוןהגולמיהחומרכלאתלוסיפקו

הגראשתו'שרהאבינו'אברהםשלמשפחתו
נשאההמקורותאומריםשלימיםפילגשו'
ויצחק,ישמעאל'בכורוהמשותף,בנםלאשה,

משרה.בנו

 .הגרשלבדמותהאתמקדזהבמאמר

הגר

עוגןמשמשתהמקראיתהגרשלדמותה
מציאותנגדלמחותבבואופןלאלכסנדר

משתמשהוא .לדעתומעוותתמוסריתפוליטית
להצביעמנתעלובאחיו'בבנהגםכמובה,

מוסריתבהתייחסותהגלוםהפוטנציאלעל
ועבורעבורנוובמיוחדהאזורלטובתאחרת,
ביותר.הקרוביםשכנינו

ב'הגר'מפורשות.הגרמוזכרתמשיריובשניים

מורכבתהמתקבלתהדמותשדוד',וב'כפר

נרדפת, ה~~ואם,אשההיאפןשלהגרמאו.ד
וגשרלמלחמהפוטנציאלגדולה,דרמהגיבורת

לנוהנתונההרשותאתמגלמתהגרלשלום.
אחווההמוסרית-פוליטית:חיינובהווייתלבחור
ומלחמה.חמסאווצדק

בהתייחסותפינהאבןפןהניח'הגר'בשיר
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שבתרבותדמות-לדמותההאמפתית
אפולוגטיתמזוויתתוארההיהודיתהספרותית

 ,' 77'עתרןגינוסר,<פנחסמגשרתכדמותולא

 ,) 1980ינואר-פב',

ונראההגדולה""האםכדמותמצטיירתהגר

 .המשוררעלומוסריתליריתמוזהמשרההיאכי
דרכנו;אתבזהירותלבחוןמבקשהואדרכה
כולנועלתמיטשגויהפוליטית-מוסריתבחירה
אסון.

חגרהחמהחמת

נוקמתקדיםוחרב

הגרשבע-בארבמדברותתע

החמתמןכלווהמים

סגרעליהםבצמא

 .הגרמנגדלהותשב

המקראית,הסצנהבתיאורהשיראתפותחפן

נוקמת".קדים"רוחפרשנות:מוסיףהואלה
הבעיהגרעיןאוהמוקדאתכאןמניחהוא

 .באזורנומיםחוסרנכון>זיההאגב<אותה
שהואהיותברורהואגרוניותבאותיותהשימוש

לשמשימשיכווו'ח'צלילי .אפקטיביכה
הצמאהמחנק,תחושתאתוייצרוהשירבמהלך
למקראנאמןפןהראשון'הביתבסוףוהחום.
בעודאךהגר",מנגדלה"ותשבהוא:גםואומר

לא.-פןאצלפסיבית,הגרהמקראישבתיאור

נגד!ה"~ני"ביטויהאתמקבלת'מנגד'המילה
אלוהים .אתומכריחהבוכה,מתפללת,הגר

שניתנההבטחהולבנה;להבהבטחתולהיזכר
ולברוחמעשהלעשותהחליטההגרכאשר
עקבותיהעלחזרההיאבה.שהתעמרהמשרה

גוימבנה:צא.שלההבטיחשאלוהיםמשוםרק
אינהפןשלהגרו-יג>.טז<בראשיתגדול

לביןההבטחהביןהסתירהאתלהביןמסוגלת

העובדהאתלאלמזכירההיאבשטח.המצב

נסיבות:שלקרובןשהיא

עינהביצרהכי

באינהבבלותה

 .ואהרעליותתכהו

להגרלנער",ברכתךחסדי"שמורובהמשך:
בנמצאשאיןלכךאחראיהאלוהיםכיברור

במשחקזאתממחישפןמים.טיפתלאאף
מילים:

חרונםחרחרובאונסחרבונים

עינםעצמתכיאינםוהמים

מנחמתבארפקח ,משאביםכורהאל

 .החמתמןישתווחיינו

ישסיבהאיזובדעתהלהעלותיכולהלאהגר
תחינה,ישבדבריהזאת.כללהלעולללאלוהים
שלעוצמהלב.וגילויעוצמהגםאךתפילה,

יושבת,אינההמקראילתיאורבניגודאשראם,

שלהמטורףלהגיונולהגיעמנסההיא •מנגד
זבחיםשאםואומרת,כנגדוומתריסההאל'

תחתאותהשייקחמחפש,הואאדםוקורבנות

תגובתולביןתגובתהביןהבדלאיזהבנה.
בנו.לעקודהולךאשראברהםשלהצייתנית

לדמותךנחיםזאס

אמתךאמותלו

 .הנערלפניךויחיה

עושהשהואלאלוהיםלומרחוששתאינההגר

"קרע •דיןעינויאועיוותלומרשלא .עווללה
היאהימה,מתוךפועלאתהחמתך",דין

שאתהבמהצדקלאובוודאיהיגיוןאיןאומרת,

השניהמוקדהואהצדקולבני.לימעולל
נכון'יותראו' .בשירופןמעלהאותובסכסוך

פיחותחלכינראהלכאורההצדק.חוסר
ירצושחייהסבורההגרכאשרהאלשלבמעמדו

עמיביןנוהגזהשהיהפן'צדקואכן .אותו

אתהכירהשהגרלהניחמצדווסבירהסביבה,

ירידהשזוהינגלההשירבהמשךאולםהנוהג.
לאהאלוהיםאללדברכשסיימהעלייה.לצורך
לכרוערקלהנותרכוח;עודבהגרנותר

דמעותיהבנה.מעלולגהורכוחותבאפיסת
מלוחים"ותשקהו-מלוחיםמיםאותומשקות
הראשוןהחלקאתהמשוררמסייםכךהגר",

ישהשירשלהפנימילקצבארבעה.מתוך
ניתןממשמאוד.אטיהראשוןהביתחשיבות.

ואתהכבדיםצעדיהאת ,הכבדהחוםאתלחוש
ככלמדברת,הגרכאשר .הגרשלצימאונה

הולךהקצבטיעוניה,אתשוטחתשהיא

האטהריקנות,תחושתישנהבסיימה .ומתגבר

לנשימהעדכמעט ,השירשלהפנימיבקצב
אפשרהגר".מלוחים"תשקהו-וכבדהאטית

מעלהכורעתדמותהעליורדהמסךאתלראות
מביים.פןאלכסנדרהמוטל.הנער

קטעכאללהתייחסישהשירשלהשנילחלקו
אתלהניחבאזהחלקלהווה.עברביןמקשר
הטועןמצבתיאורזהוהבעיה.לפתרוןהמצע



אוהלי .באזורהשתנהלאדברהרגשלמימיהכי
המשכיותפןרואהבהםהבדואים,קירר'

במדברצמאיםסובביםעדייןולאמו'לישמעאל
האלוהיהשפעאתהמסמליםהמים,שבע.באר
השמשמהיבולים.עצמםמדיריםהחיים,ואת

"לוחמת".היאכבעבר'נוקמניתאינהכבר

בארשיפקחלאלוהיםהמתפללתוכהגר'
למים.מתפלליםכאחדוהצאןהאנשיםמנחמת,

וצאןאנשיםצמואים-צום

 .אפיםצמאונםותפילת

רזוןבראשיתמימיעוד

 .מים-אלעינויי-חוצביםבם

 !רצוןיהילומלפניו

וצאןאנשיםצמואים-צאן

נראה,כךמבלי'כנועלכעומדמתוארהמצב
עצמםמדיריםהמיםמדוע.מושגיהיהשלאיש
שלצאצאיהלהסתובבממשיכיםבומהמדבר

ברכתנעדרתמדועלשאלההתשובההגר.
שלהשלישיבחלקוניתנת-מהאזורהאלוהים

השיר.

עליהשהתשובהרטורית,בשאלהפותחזהחלק
מבשרמהיר.הואהפנימיהקצבלבוא.תאחרלא

והקלה.כרתטו
קודחמי

המדברבלב

נקב?בונקביםונוקב

נשברפלדהאלגופומי

 ?בנגבבארות~זלתמול

 ?יצקבחולותחייומי

 !יצחקאחידזה ,ישמעאל

עלכמכפרגםאךגואל'תקןעלמגיעיצחק
עלבונותזוכר"הוא .שרהאמושלעוונותיה
כיברוראולםאליך".הוותווחטאתקדומים

עלכבדמחירשילמוקיררבנירקלא

גורלחולקיצחקגםהמשפחתית.ההיסטוריה
דומה:

וימיםערבותחוצההוא

 .ללכתומוסיףוכושל

 ,בשמהלדגןרעבהוא

 .בצמאחכךכלמים

שלהדרךפריצתאתמעכבפתורלאמשהו
שללאמוקוראיצחקהאחים.שניהעמים,שני

זוממת".השממה"לבתוברקע"עני!"אחיו:
הטבעבאיתנישולטאלוהיםאכןאם

"."והמים-אמרהכברשהגר'כפיובמקורותיו

משאבים,-כורהאלעינם.עצמתכיאינם
הדברים,פניכךאם-מנחמת.""בארפקח

 ?לעשותאלוהיםזומםמה
המקראיותהדמויותבשמותשימושעושהפן

שהואבתאריםשימושעושהשהואכמוממש

שמהאתוהדגישחזרהואכהעדלהם.מייחס

 ."םא"התואראתלהנותןהואכעת .הגרשל
לעשותמוכנהשחיתההאםאותה,מעמידהוא

עדדבריםשהטיחהיחיה,שבנהמנתעלהכול
עווללהשנגרםאםבאלוהים,כוחותאפיסת

מוזכרתשאינהיצחק,שלאמומולגדול'
דרכושזוייתכן .להגרשחטאהכמיאלאבשמה,

רעיון'בחובוטומןהפרטיהמקרהכילומר
המעורבותהדמויותכלמסךיותרגדולשהוא

האישית,ברמהפתרוןיימצאאםשרקוכן' .בו

הגדול'הרעיוןשלולהבנההאמתלשורשנגיע

כאן'אומרפןהרעיוני'במישור

לאבובמקוםתצמחשאחווה
האיבהבובמקוםעוולות,יהיו

הפעולהשיתוףמכוחתובס

כדיהמתוארת.ההתרחשותכלבבסיסהעומד
הגראללהתחבריצחקעלהבעיה,אתלפתור
בבכיגוהרתלאחרונה.אותהעזבנושבובמקום
בנה.מעל

 ,מחיצמאונייד ,אםקומי

 !אחיויחיהשתהכי

פומפוזי'מעטהואיצחקבפישםשפןהטקסט

נסחףהואכיונראהזחוח,לומרשלאבמחילה,
הנחתסביבוההתרגשותההתרחשותאחר

יישובים,כמהשלוחיבורםבנגבהמיםצינורות
ב-נכתב('הגר'האספקהלקובדואים,כולל

והחותםהאחרוןהחלקגםהואהזההבית ,) 194 7
ונדעהתעלומה,תתיישבגםכאןהשיר.את

ומהמאזורינוחסדואתאלוהיםמדירמדוע

 .בהשבתוויצחקהגרשלחלקם
יצחקקולאתהגרותכו

 ,ותצחקלבנהותשקה

 :ותאמר

 ,בשמיםאברםאלברן'

 !מיםעלברית-אחיםהכורת

להביןיכלהשלאמהאתעכשיומבינההגר
 .הגדוללסבלההסיבהמה-השירבתחילת
שרה,במעשהשחלחלווהשנאההקנאההאיבה,

יצחק,בנהבידימובסותלהיותהיוצריכות
מלכתחילה.למדברהגראתגירשהשלמענו

אתעצמועלייקחשיצחקבכךדילאאולם
צריכההגרבמקביל .אמושלחטאהכפרת

במיםבנהאתשמשקהזוהיאולכןלסלוח.
דרכה.לעבורהיהחייבהכוליצחק.עמושהביא
 .ולעיוותוהדיןלעינויסוףצדק,זהועכשיו
אומרתלמעשההגרהאחרונות,השורותבשתי

תוכניתהאלוהית.התוכניתאתמבינהשהיא

ובנההיאמים.עלאחיםבריתנכרתתשבסופה

טובדברשוםיצחק.גםוכךכבד'מחירשילמו

שלהמוסריתבחירתואךהעוול'מןצמחלא
חדש.עתידפתחהיצחק

תצמחשאחווהכאן'אומרפןהרעיוני'במישור

האיבהבובמקוםעוולות,יהיולאבובמקום
ידיעהשנדרשתהפעולה.שיתוףמכוחתובס

והרצוןהיכולתגםכמוהעבר'חטאיעללסלוח
הבסיסיתההבנהגםשנדרשתעליהם.לכפר
מוטבהאלוהי'מהשפעליהנותשרוצהשמי

אמרנו?כבר.מוסרי-פוליטי'בולחלוקשילמד

אפילוגשדוד'''כפר

במלחמתלאירועפןמתייחסשדוד''כפרבשירו

מאימתערביכפרתושבינמלטובוהשחרור'
עושההואזהבשיר .צה"לומחייליהמלחמה
השועהגדר"עלהשואה:מןבקונוטציותשימוש
דוממותהשואהכדגליהבית,שלאנחותיולמפץ

מזכירהואבסופוורקע~יות",שתיבשחררן

העומדת~םהיא'הגר'בשירואם .הגראת

'כפרבשיריצחק,שלאמומשרה"להבדיל"

שווהבמעמדאובמקום,עומדתהיאשדוד'

הואטיפוסית, "תי~~"ובהתרסהאמנולרחל
כותב:

 .ברמהנישאקול

בכהיממררתרחללא

אדמהאדמה

 .בניהעלמבכההגרזאת

הגדולה","האםבדמותכאןמופיעההגר
"רחלכמוממשהערבים,שלהמיתולוגית,

מןהזהבשירהמצבשונהכמהעדאמנו".

אךל;הקודםהשירמסתייםבההאופוריה
פןכתבהשחרורמלחמתסביב'הגר',במעט,

בעיניושנתפסמהעלמחהבהםשיריםמספר

נושאזהויצחק.בנישלנוסףגדולכעוול

 .כאןעוסקיםאנובהגרשכן ,נפרדלמאמר
העמדתהבשואה,הקשוריםבמונחיםהשימוש

לבכותבאוכרחל'בניהעלהמבכההגרשל
שניםמספרלפניאךשנמצאפוטנציאלעל
ולמחול ,לתקןהרצוןועמוהמים,קוהנחתעם
 ,טבעיכנתוןלראותכךכלרצהש~ןמהועל

אחים.עמיםאחוות

 2005אוקטובר-נובמבר
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מודרנייםזמניםנגד
צ'פליןוצ'רליפןאלכסנדר

הפשוטהאדםזמן

פזיובל

כיפןאלכסנדרהצהירמותולפני~שנה
הדינמיותאתתמיד"אוהב~הוא

לפניכ"פסעבעיניונתפסהסטטישבדברים",

המרדלרוחהיסודשזהואפשרהמוות",

אשר ,המשוררשלהפוליטיתבשירתושפיעמה

כללנועביקשפןחיים.לסימןלוהיההמאבק
הליריתבשירתומקוםלושהיההקיפאוןהעת.

קיומית,כחוויהבתנועההתחלףהמוקדמת
חברהכינוןשלערכיתלמטרהחתירההמסמלת
מעוולותהנקייהונאורה,מתוקנתשוויונית,

קפיטליסטיות.
בניצולםהסתייםלאהקפיטליזם ,להשקפתו

יצרני-עבודהככליהפשוטיםהפועליםשל
קרקעשימשאלאמעסיקיהם,לתועלתכלכלי

הנשלחיםלחייליםפועליםאותםלהפיכת
הקפיטליסטיםמלחמות .להםלאלמלחמות
לביןהפועליםמעמדביןהניגודאתמבליטות
בחיימופגןזלזולניכרהאדונים.מעמד

לכליהפכוכךובתוךללוחמים,שהיוהפועלים
לגנותביקשפןאלכסנדראדוניהם.בידימשחק

המספסרותהאימפריאליסטיות,המעצמותאת

לפתהטבעיתהזכותאתומתנותאדם,בחיי

במלחמותהחייםאתלהקריבבנכונותלחם
מיותרות.

יותרשהצליחכאישלנצחייזכרצ'פליןצ'רלי
המדוכאים,שלדוברםלהיותאחראחדמכל
כוחותנגדלוחםחברתיות,השקפותשלנציגן

זאתכל-בעולםאי-הצדקנגדומוחההרשע

נפש.ומשובבתקומיתקולנועיתבעשייה
הצ'פליניהגיבורדילגהמגוחכת,בהליכתו

המצפון.קולאלהדיכוימאלם
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מקרינות ,הנוודמעיניהתרשםקפקאנץפר

מצבםאתלשנותהסיכוימחוסרהנובעהייאוש

נכנע.הואאיןזאתאףושעלהמדוכאים,של
אתתקףהואהקומיות,הטרףשיניבעזרת

מכונות.שלבעולםאדם"בןהואצ'פליןהעולם.
לאכברהאדם,בני ,עמיתיומרביתלרשות

המחשבתייםוהכליםהרגשהזהבעולםעומדים
החייםאתלולנכסהאדםיכולשבעזרתם
<גוסטאבממש"שלושיהיוכך ,לושהוענקו
 ,) 1951קפקא,עםשיחותיאנוש,

מעמדאתוצ'פליןפןהעמידוביצירתם
והניכורהאטימותנגדעיקשבמאבקהמדוכאים

האדםאתלדרוסשביקשוהקפיטליסטיים
למרותהאימפריה.בשירותעבדבווראוהפשוט

להשתמשהשנייםידעולמדוכאים,השתייכותם

ולנצח.-לרשותםשעמדוהאמצעיםבכל
 ,החד-סיטריהעצב<רחוב 1935 ,'!דגנ'השיר
במותמעלומדוקלםמוקראשהיה ) 68-47עמ'

פשוט",אדםאחדעלכ"סיפורמוגשהפועלים,
רעב.חרפתחווהלארבעה,אבהפשוט,האדם

תוךהאדם,באישיותמלעסוקנמנעהדובר
מציאותמציירזאתובמקום ,נפשומפתפריסת

ת 9~דר"ך~~ת-ם~ים-ומובסתמנוכרתחיים

נאבקהאיש ,) 48<עמ'נאדישףת"ולילי;ם /
אך ,להחריבוהמאיימת.בהוויהשנהם·עש;~זה
פשוטה,עולמוהשקפת .חייועלמוותרהואאין

?מףת.סזtיש ן~~":קי-הקיוםמכורחנשדדת
המורכבותלא ,) 49<עמ'פשףט"אדםהיההףא /

הפשטותדווקאאלאהמחלישה,ונה Tהתב Tבדמות
המוותאימתמפניהצלהאמצעימשמשת
האורב.

מוגדרת,זהותנטולפשוט,אדםעלהדיבור

-אינדיווידואלייםאישיותסממנימעורטל
אשר ,חברתי-פוליטילמטעןהשיראתהופך

מוסריתעוולהאותהכנגדהתקוממותבמרכזו
ללחם.רעביםפשוטיםאדםבניהמותירה

 ;.קז~~ • [l~י .ן~ W" "-החרושתביתתיאור

 i ~ 1י iלםץ,נרטט,/נעיםהנוגים-/ףלפתע
 1~תרש qלץ i ~;עי~~מ;ע·~נ,ב:- ,ךע;ד _ע';ך

 ,קצביהנו ,) 49<עמ'המנמנמת"הדממה
המכונותהפעלתואלים. ·:ם:י:,-מאימסחרר
 ,אווירובזיהוםעזבריחברעש,המלווה
אמנם-היום"כ"שירתבאירוניהמתוארת

המכונותשירתזוהיאיום.יוםשלאךשירה,

שלוותואתמפקיעותהאדם,אתהמכניעות

~ריר"~אןלרגע:יחלוםפןבפניוומתריעות
<עמ'נגדעת"יד- /חלמתאםלדעת:;מאד

--:• Tז:ז- •--ז :
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האדםנשמתלשקיעתמטונימיתהחמהשקיעת

משרטטפןלשובע.תקוותואתהמאבדהרעב,

המתפרקהמושפלהאדםשלזוועתיתתמונה

ףמ;ח; ;~'של?תטף~ה ?i ;ד~pז"-ונפשיתפיזית
 ,) 52<עמ'לכ;~ע"ז jP ד:;

הופכתהשמששקיעתצורות,מחליףהייאוש
 .האורלקרןאורבתהחשכהמפויח,לערב

ע;ני?"למהע;שר?"למההרטוריתהשאלה
T T •: T T • 

העיוות,שרירותיףתלתוצאתמובילה ) 53<עמ'

~דע ו~~~דףע,"~עץחבראותובדמות

ה'למה'שאלותמתו ,) 54<עמ'נמערב;לת"
הדוברשלעגומהחייםפיסת·ונותרהך,מך;ע'

האסוריםמהווייתקלהמנוחהלגנובהמשתוקק

י;7:ני7:נ~ינ;ק ]".[ J/ב;ךיר <;t ~"כ ,נתוןהואבה

 ,) 55-54<עמ' "".לןב:

תמונהבמעיןמסתייםהשירשלהראשוןהחלק
ספק-ניםספקבלהות,חלוםשלסיוטית
לקולהפעםהשקט,מובקעשובבובהקיץ,

אתהמסמנותהעשןארובותוברקעהצפירה,

לאדםלונותרלאהאדם.עלהמכונהשלטון
ולהרהרהחרושתביתאללצעודאלאהפשוט,

 "".ת;י ryלס:ה ו~~~לף-ךת ry ~י;ת ryל~נכן"לף
 ,) 56<עמ'

אירועבתיאורנפתחהשירשלהשניחלקו
לחדולקולקראלוהטקיץיוםבאמצעחריג.

המיידיתהמחשבההחוצה.ולצאתמהעבודה
להודעתהעבדותשגרתשבירתאתלייחסנוטה

תחילתהשזוהימתבררלבוא.הצפויהפיטורין

המקוננתמהרוחהשירמוסטכאן-מלחמהשל
מסמנתהפתאומיתהתפניתהמאבק.רוחאל
אלנקראהבזאתהמגויס,האומץהנ~/[תאת

ס~ה 7 נ:7ה t~ר v":בי;ם-ההקרבהרוח-הדגל
האדם .) 58<עמ' "!םע~ב:לל?תנכךr:זיקף- /

לחיילוהופךנרצעעבדלהיותחדלהפשוט
למרבהקרב.אליששלאאךבמולדת,
אתלחלץעשוי ,מבחוץהאויברק ,האבסורד

שבפנים,באי-הצדקממאבקוהפשוטהאדם



לחייו.מדומהמשמעותלהעניקובכך
לצאתקוראבלתי-נראיתדמותשלקולה

מיד:להצטרףבפועליםודוחקלמלחמה

"· iJ קv? /!ר~~;בי;םיבף t נכך . /ס~ה 7 ~הry יקף
מחדדממשלתי"שפםהפעם!"//ללכת

 ••-: •:-:•: TT--- •:•:ד

ry :ז~ר.~:ב~~ילף;ז.\חים,~די~ה,~ן~שףת..• " 
קדם·מבעיתהתמונהזוהי .) 58(עמ'

הבולעניתהמהותאתהממחישהאורווליאנית,
ג'ורג'של-1984מהמוכרהגדול""האחשל

וקלסתרפקוחהעינואשר ) 1948 (אורוול

הטלסקריןממסכיתמידניבטהמשופםפרצופו

המלחמהבדברמרגיע""מסרובפיוהענקיים

הדיכויבניצחון.סיוםסףעלהעומדתהתמידית
לסמלהפךסמית,ווינסטון , 1984גיבורחיבו

אתבבטלוהטוטליטריהשלטוןשמטילהאימה
האדם.שלביותרהבסיסיתהחירות

וחיישחייוהפשוטהאדםפן'שלגיבורוגם
ביזעשירוויחהלחםבפרוסתתלוייםמשפחתו
אימתניחיצוני'קוללחסדינתוןיומו'מעמל

אשמוראותאתעליוהמנחיתושרירותי'
במסווהוהאינסופית,השחרחסרתהמלחמה

הפשוטהפועלהופךכך .בזמריציאהשל

לכאורההמולדת.בשירותאמיץלחיילוהמנוצל
למעשה'אךוהחברתיהאישיבמעמדקידוםזהו
שרקאדירהבמכונהקטןבורגונותרהיההוא

החרושתבביתהתותחמייצור •השתנהייעודה

הקרב.בשדהלהפעלתו
שכאןלמלחמה,הפשוטהאדםשליציאתו

המנסההמשפחהאבהיותועובדתמודגשת

כעבורשישובבכךוילדיורעייתואתלהרגיע
מסמנתביעותים,לשנותבפועלההופךחודש,

בןרקוהואהמכונה,למציאותבנוכניסתאת

לתעשייתשותפיםהופכיםוהבןהאבתשע.

ך~ד?עףךח.ק·ךח;ק; iJס?כף ם??"המלחמה:
 1;בח;ק:~קדת~ר.ר;ת iJעל 1 ...ך w ;ח-קג;;א~

"ק~~ים ] .. :נ· "'!ת~ iר q ·תי~? t:i:ב;לדי.~ם·,
 " ...ת;סחיםל~קתע;~ךים /מ;הף, fבע,:.;כים,

והתינוקתהאםגםמכן'לאחר ,) 59<עמ'
השניםחולפותכךהתותח.לייצורמגויסות

 ה~[/~ע;ך:ב~ן /ק~ה. tס~ם~דלה.ו";ב~ת
 ,) 60(עמ' " .•.לז.\#א

 רי.r.;חע;ך ם~-י~"משפחתומבנירחוקהאב,

אתחווה ,) 60<עמ'~כזףזקים"ו"א;~ר "תך~;ע#

דעתםשנטרפהפצועיםלצדהמלחמה,זוועות

הואאךנחרך'השרוףשגופםגוססיםולצד
 / ,'ם:יtקז·ת[/ ,ם:וr.קt·ת[/"'בזמר":"ממשיך

נ;ימףת •~עםנ;לןנ;י ;סד~ל:םח;ךז;ת .
 .) 62 • 61(עמ' "!ם:~.ע~

גיבורשובמופיעהשיר'שלהשלישיבחלקו
ובפיוונכה,זקןהקרבמשדהששבהפשטות,

סבלולמודמפוכחאנטי-מלחמתי.מניפסט

הפךהמלחמה,

לאישהפשוטהאיש

 ר~~~הבשורה:
 • /ךת ry ~ל~י;ת
דקלזעת~ריר

iJ לךךר~iJ !ןר;ר..• " 
הוא .) 63(עמ'

אתבגאווהמוביל
המפגיניםשיירת

החופש,דגלאוחזי

נאוםאתונושא

המחלמה "
במיליםבמלחמה".
היוצאותפשוטות

הואנפש,בסערת

אתכלבפנימצהיר

"נגד!"עמידתודבר

מצמררותבמילים .

האדםמסביר

שהפךהפשוט,

אתחברתי'מנהיגל
שבמרדההצדקה

ה rtזסך~ח ו;~"
 .) 65(עמ'ס~י;ם"

עללחנוק,ההשתוקקותעלמדברהוא
האחר.הכחדתשבתאוותהמופרעתההתבהמות

הקטלבשדותשנגרמוהידייםאתמגייסהוא

היואםשבוודאי'מרקיבות,שםופזורות

האדםמדגישבנאומו •נגדזועקותהיויכולות,
חיינופשראתלהביןעלינוחובהכיהפשוט
ועדהחרושתבביתהתותחיציקתמעבודת

מתריעהואבמלחמה.המחליאהההשתתפות

הפשוטהפועלאתהמאפייןהעיוורוןמפני
היאואיןפשר'חסרתנותרתעבודתושלעולם

משחיתלכליבהפיכתואחראוכזהשלבאלא
האדםדורשכךמשוםהפנים.חסריוצרובידי

בנותהןשהיצירותלמרות
בהןלראותיששנה,שבעים
עלורלוונטיתמאיימתנבואה

במערכתהקטןהאדםשלידועת
המתפתחתהטכנולוגית

עיניהםאתלפקוחעצמועלשלקחהפשוט,
מלחמותנגדלמרודהפועלים,מעמדבנישל

יציאהשכופהבמיללחוםמכך'ויותרמיותרות
על:~פף ;םי~~ב: ר[/\_ז~ /ם~ך"אלו:למלחמות

ך~ףנף ;ח~~~חז:ון~קףלא·לנף;~ת ry~ן ;ףג??
ci ה~ס?~ב:·י~~מףל~ל ;ה~~ד~ 1ת;סח! ] ... [ 
p ת~צף~iJ ~ךח;~קת,ל~ר;ד~ם ר~~ ;ד;q?ry מף

 .) 68 • 67 ( ••• !ד~~ iJ /~עד /

רקעעלנוצר ' 1936ביים''מודר'זמניםהסרט
אנשיםאיךשתיארעיתונאי'שלסיפור

בבתי-החרושתהנעהסרטלידהעובדים
שניםלאחרכלילשברהופכיםבדטרויט,

אתצ'פליןצ'רליפיתחזומנקודהמעטות.
המשועמםהנוודשעוברההתעללויותמסכת
עצבים.בהתמוטטותשסופההחרושת,בבית

דרךהפורצותכבשיםבתמונתנפתחהסרט

הפועליםשלזוהיאהבאההתמונה .שער
המטאפוריהייצוגתחתית.מרכבתהיוצאים

בטרםהמורדהבקרביןהקבלה .לחלוטיןבהיר
השובתים,הפועליםלביןלטבחהובלתו

השוטרים.ידיעלהמותקפים

להתחשבמבליהייצורקצבאתלהאיץהרצון
להפיכתמובילהאדםונפשגוףבמגבלות

אתהייצורפספועלמגלםכךלמכונה.האדם
בסדרתתקועכמושגופומישלהאנושיעיוותו

מרפותשאינןונשנות,חוזרותמכניותמחוות

קופועלהמפעל.אתעזיבתולאחרגםממנו
לחייך'להמשיךבהתעקשותוהמתמרדהייצור
הוא •המפעלבמעבדתניסוייםחייתמשמש

יעילותאתלהגבירהאמורהמכונהבידימוזן
נוסףשלבהמסמלתמכונהזוהיבמקום.הייצור

אוטומטיבאופןהאכלתוהאדם.בהשפלת
ההסברגםהפסקה.ללארציפהעבודהתאפשר

המותקןרמקולמתוךמושמעהמכונהאודותעל

 2005נובמבר-אוקטובר
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התקלות .אנושיאדםשלמפיוולאבה

בגדיו'עלהמרקנשפךשבעטייןהמצחיקות
הגרגיריםאתומעיףמשתבשהתירסמנגנון

-בפניומוטחתהקצפתגתוערעברלכל
המכונה,מןהאדםמותראתאמנםמסמלות

הניהוליהדרגאתלשכנעכדיבהןאיןאך

השיטה.בכישלון
חופשמעטבבקשוגםהנרדף-הפשוטלפועל

הואשםגםאשרלשירותים,ביציאתוופרטיות

דרךבושרודההגדול","האחידיעלנצפה

חדוהוראתופקוחהתמידעינוענק,מסך

לעבודה!"חזורלהתברבר'"תפסיקמשמעית:
הענק,מכונתתוךאללהישאבאלאנותרלא-

בתוכהגופומתפתלבההווירטואוזית,בסצנה

אחדבשוטפלסטיביטוייוצרצ'פליןונעלם.

השינייםגלגליבין'הנדחקהקטןהאדםנראהבו
רבביטויזהוהמודרנית.הטכנולוגיהשל

לביטוימתורגםכשהואומפחיד'מצחיקעוצמה,
הפועלצ'פלין'פנים,כל.עלקונקרטיויזואלי

במלאכתוממשיךמלחייךחדללאהמתוכנת,

ההברגה.

<הואהבולעניתבמכונהלמרודשביקשהנווד
ולאחרמשמרתואתומזניחציפורניואתמטפח

וגורםהמפעלפעילותאתבמכווןמשבשמכן
מביתבשחרורולאשפוז.נשלחלמכונות>נזקים

בקלותהכול"קחהרופא:בעצתמצוידהחולים,

חייואתלהתחיליוצאהואממתח",והימנע
מחדש.

הפשוטהפועלעצמומצאשהתכוון'מבלי
הואהגואה.האבטלהנגדמחאההפגנתמוביל
מודעלאכללשהואלמרותכמנהיג,מזוהה

פוגשהואהמשטרהבניידתנאסר.הואלכך.
שגנבהמפניהיאאףשנאסרהנוודת,בנערה

בעידןלמאבקמתאחדיםהשנייםולחם.בננות
הכלכליהמשבראלנקלעיםהםהמודרני.

זאת,עםיחדואבטלה.מהומותשביתות,וחווים

מצוקתםעלהמאפילרומנטיקשרמתפתח

כניסיוןדווקאמסתמןשלהםהמרדהכלכלית.
השולט.הדרגעלולהתחבבחברתיתלהשתלב

"אניהסוהר:בביתהכלואצ'פליןמצהירכך
ספקבאירוניה,ספק-כאן"מאושרכךכל

למכונה.מעבדותוששוחררמישלשלווהמתוך
משותפתומושפעאךשוב,להיעצרנחושהוא

למסעיוצאיםהםיחדיולחופש.הכמהההחדשה

צ'פליןבית.והשגתעבודהחיפוששלהישרדות
לעבודאצטרךאםגםבית"נשיגמצהיר:הנווד

נוכחמתחדדתהאירוניהושוב-זה"בשביל

ובלבדעבד'להיותכלומרלעבוד'נכונותו
החלום.שיתגשם

הנסיעהוסצנתהכלבובחנותכשומרהעבודה

התהום"סף"עלקשורותבעינייםבגלגיליות
הפועל.שלהקיומימצבואתהיטבממחישה

אינווכללבפנטזיהשמצוימישלשמחתוזוהי
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בלי'לילותלשירקניספלגרשוןשלציור
הדרךלאורךמתוךגג'

באולםכמלצרעבודתוגםשמנג.דלאופלמודע
זמרהלהופעותגםמתרחבתשמשרתואירועים,

אתביקורתיבאורמעמידהג'יבריש,בשפת

השדראתבשקיקהגומעהקהלבההמציאות

האסקפיסטי'ההמוןרצוןזהוהמשמעות.חסר

נתונהודאגתודורסנייםבריקודיםמעייניושכל
האווז.מנתשמגיעהעדשחולףהרבלזמן

לתפקידהנוודגיבורואתמלגייסנמנעצ'פלין

ההפך'הקרב.האסוןמפניהמתריעהזעםנביא

לאהובתוהסיוםמילותאתבפיושםהוא
להתייאש.צריךלא"תתעודדי!המוטרדת:

ביציאתםלחייךממנהומבקשנסתדר!"אנחנו
זריחתכשברקענודעהלאאלהמוליךלכביש
בהרים.השמש

לשאלתצ'פליןהתייחסלעיתונותבראיונות
"כן' :בוהכרוכהוהשחיתותהקפיטליזם
האויב!"אכןהוא,האויב!הואהואהקפיטליזם,

בולטמכל,יותרואכן, ,) 1973האדום",("הדגל

הניצולתהליכיכשוללמודרניים''זמניםהסרט
האדםהפיכתתהליךנגדוביציאתוהמודרניים

 .ההמוניהייצורבהתהוותמבוטללפרט

צ'פליןוצ'רליפןאלכסנדרמגלמיםביצירתם,
היוצאתהפרולטריתהתודעההתעוררותאת

ללחם,הרעבהפשוט,הפועלשלניצולונגד
עולמםהשקפתהמתועשת.באירופה

לאופטימיותהובילההשניים,שלהמרקסיסטית

אתלהביסהסיכויבהצגתשהתבטאהביצירתם,

הרשע.כוחות

התפתחודיכוי'מצוקהבסימןפןאצלשהחלמה
דברשלובסופוכואבת,ולהתכתשותלמרי

הפשוטהאדםהתקוממותבניצחון.הסתיים

מפועלעוברעצמושהואהמהפךאתמבליטה
מולאלאוניםמחוסר-פועליםלמנהיג

שלו'למלחמתואותוהשואבהקפיטליסט
בדברהארהעמהשישצודקתמלחמהלהשבת

'נגד'היצירהגיבורעולם.שלהמתוקןסדרו

הקולקטיבי.במובנההאחריותלקיחתאתמסמל
עמיתיוזכויותעללהגןיוצאהואופצוע,חבול

לשלטוןבחריפותמתנגדהואהפועלים.למעמד
הנאוםחברתי.לשחרורבחתירהוייעודוהרשע

חבריובקרבמשמיעהואאותוהלהבותחוצב

אחדותשבבסיסהמרדרוחמסמןלמאבק

ציבורית.מחויבותמתוךסוציאלית
אחר.מסוגמרדניכרצ'פליןאצלזאת,לעומת
חברתית.מחויבותחשלאכללהתמיםהנווד

מעצםהאישי.בשחרורוכל-כולומרוכזהוא

לשבשהמנסהכדמותהסרטבמרכזהעמדתו

מבלימתמנה,הואהדכאנית,הייצורתרבותאת

עולמוהשקפתהמהפכה.'למנהיגלכךשהתכוון
במישורהגשמתוכךומתוךאינדיווידואליסטית

הקפיטליזם.מעבדותלשחרורומובילההרומנטי

איןואופטימיות,תקווהומלאבאהבתומחוזק
הרשע.כוחותעםפעולהבשיתוףבוחלהוא

חשהואשאיןעדרב,כהבהםשלוהזלזול
מיכלפילהתעוררהיהשצפויזעם,כלל

 .אנושיותואתלשלולשביקשו

ביןהגומליןיחסיאתממחישותהיצירותשתי

אנשיםהטכנולוגית:המערכתלביןהאדם
שגרתיות,פעולותמבצעיםבהמוניהםקטנים

מפעיליםואינםמלמעלהלהוראותנשמעים

קטןלבורגהופכיםהםדעתם.שיקולאת
הטכנולוגית.החברהשלהמורכבתבמכונה

יששנה,שבעיםבנותהןשהיצירותלמרות

עתידועלורלוונטיתמאיימתנבואהבהןלראות

הטכנולוגיתבמערכתהקטןהאדםשל
המתפתחת.

ומצפייהפןלאלכסנדר'נגד'השירמקריאת

ניתןצ'פליןלצ'רלימודרניים''זמניםבסרט
שונות:פניםלעטותעשויהמרדכילהסיק

משאביאיחודעלהמושתתתכוחניתהתנגדות
ברוחחברתיתעולםהשקפתמתוךאנוש

מחויכתמפויסת,רכה,התנגדותאוהקומוניזם,

עצמיתלהגשמהשאיפהשבבסיסהלעג,מתוך
כיברורההומניסטית.האידיאהעלהנשענת

לדורתוכלנהלאהמנוגדותהגישותשתי

השאלה:פתוחהנותרתומכאןאחת,בכפיפה

האימיםחזוןמוללעמודיותריעילהמהןמי
 • ?ואחתהעשריםהמאהעמהשמביאה

מקורות

מאגנםלא.לומרהגדולההזכות .יוחאי 1אופנהיימר . 1

2004 • 

 • 1989פפירוסכוכבים.שלכתחגית. 1הלפרין . 2

 • 1988כתרצ'אפלין.וולפרס.טישי, . 3

הקיבוץ .טריהחד-סיהעצברחוב .אלכסנדר 1פן . 4

 • 1977המאוחד

s . 1985המאוחדהקיבוץגג.בלי.לילותאלכסנדר 1פן • 

 • 1982כתרגדול.מסךזאב.רב-נוף, . 6



שנת"של"גוי
ביאליקלח"בפןאלכסנדרשליחסו

חלפריןחגית

r;תרומתוואתביאליקאתמאודהעריךן ך
פןשלזהיחסוהחדשה.העברית~לשירה

העשריםבשנותמאליו.מובןאינולביאליק
שבראשה-המודרניסטיםהסופריחבורתמרדה

 .ובסמכותובביאליק-ושטיינמןשלונסקיעמדו
פןהעברית.הספרותפניאתלשנותרצוהם

שיצטרףהיהצפויכןועלזולחבורההשתייך
למרותאולם,ביאליק.נגדבמרדגםאליהם

לאמעולםפן"כתובים",מחבורתחלקהיותו
עלהחבורהבנישללהתקפותיהםהצטרף
 .שירתוועלביאליק

"האבשלמיתיתדמותמעיןבביאליקראהפן
לוהיהוחשובהעברית,הספרותשלהגדול"

העובדה,אתשלוהביוגרפיבמיתוס"לקבע"
וקבעחסותותחתאותולקחזהמכובדש"אב"

העברית.בשירההמיוחדמקומואתלו

השפהידיעתללאארצהעלהכי ,טעןפן
השפה.רזיאתשלימדוהואוביאליקהעברית

אחרשישייוםבכלללכתשנהגסיפרהוא

לתל ,התגוררשםמרחובות,ברגלהצהריים

"והוא ,פןסיפרביאליק",אלבא"הייתיאביב.
מקרב-רצופותשעותששלימקדישהיה

זהסיפורלמקורות".~ ,לתנ"ךלאגדה,אותי

חסותובניחשובים,למשורריםפןאתמצרף

ביאליקשלחסותובןלהיותביאליק.של
הוא,ערךקלדברלא-מפיועבריתוללמוד

שלדמותואלגם ,כמובןמוקרנת,וההילה
במכתבביאליק.שלממימיוהשותה ,המשורר

באותיותלהבין"למדכילוכתבלביאליק
ורבניצקיביאליק,אגדותתנ"ךע"יהמחכימות
 •..עצמופןשלחוצפתוכלומר , 2הוא"וחוצפתו

התמודדותמתוךביאליקאותוקיבלפןלפי

ביאליקראהלדבריו"מאבק".מתוךידידותית,

1-------
מביקורחזרעתהזהופןגשם,יוםזההיה . 1932

היופניודיי.ראלכסנדראצלאבריקבשיך

להתכנסנהגושבו"וצקי",הקפהלביתמועדות
אתמצאהקפהבביתהבוהמה.ואנשיהסופרים

שלידידגםשהיה ,ידידובחברתיושבביאליק
בביתשופטלימיםדונקלבלום,מנחם ,פן

בשירוהתענייןביאליק .העליוןהמשפט
שפןהקרשה','ירושליםפןשלהפרובוקטיבי

הארץ.ברחבישוניםבמקומותלקרואנהג
חלפןשלהולדתויוםכיהשנייםשמעוכאשר

בפברואר>,עשר<ארבעהממשיוםבאותו

דונקלבלוםהשופטמסיבה.לולערוךהציעו
שברחובהמרווחבביתותיערךשהמסיבהדרש
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ונחשב.ראוייריבאךיריב,הימיםעולבמשורר
בינוהזולת,לביןבינוהקשריםאתתפספן

זוהיתהפוסק.בלתיכמאבק"העולם"לבין
רבים.תחומיםעלשהשפיעהתשתיתתפיסת
בווהגיע ,מנעוריועסקשבוגרוףהאיספורט

הבולטיםמהביטוייםאחדהואבולטים,להישגים

 , 11"ההתמודדותנושא .זועולםלתחושת

תחומיכלאתכמעטהקיף"המרד" ,"המאבק"
יחסואתגםגיים.והאידיאולוהאישייםחייו

ודו-קרב.איגרוףשלבמונחיםביטאלביאליק

המילולייםההתמודדותלתיאוריבניגודאולם

תאמושלאאחרים,משורריםמולשלוהחריפים

לביןבינוה"מאבק" ,שלוהאידיאולוגיהאת
משחקשחוק,שלכמאבקמתוארביאליק
וידידות.

בפברוארשקרהמיוחדאירועעל 3סיפרפן

בווינהשעהאותהשהתהלאה, ,אשתו . 8הס
מידהוזמנולמסיבהלרשותם.עמדוהבית

חנההשחקניותטראסק"."חברהואנשיאמנים

פנחסהצייריםלוביץ',ופנירובינא

דודהתפאורן ,פרנקלויצחקליטוינובסקי
שמחה ,זמירימשהרזניק,מנדלוכן ,שנדר

מלבדםקופלביץ.ואברהםנודלמןיצחק ,איידן
והשופטמניהורעייתוביאליקכמובןהופיעו

לכבודהגונהלגימהלגמההחבורהדונקלבלום.
ברוסיתבעברית,שיריםוהושרוהמסיבה

שנונהבברכהפןאתכיבדביאליקוביידיש.
 :הולדתויוםלכבוד
פןלשאבעס-גוינאחל

"פהשלתיבות[ראשיפ"נעדחייםשישבע
מותו].עדחייםשישבעכלומר:נקבר",

הזמיןבייןלבםכטובהברכה,לאחרומיד

 2005אוקטובר-נובמבר
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ואמר:היאבקותלתחרותפןאתביאליק

שנינואתמזמיןאניועתה

בינינובינייםלקרב

והדקהעבהיעמדו

המאבק.משחקלשחק
מספר:ופן

 ."הרימותיה 11ואני 11כסייה 11ליזרק[ביאליק]הוא

שרווליםהפשיל 1מקטורנואתהסירביאליק

כשרגליו ~הססגוניהשטיחשלבטבורווהתייצב

מתאבקהיהמשל /לפניונתונותוידיופשוקות

שנדר/[הצייר] .רחבבעיגולסנכרנוהכול .מקצועי

הטקסאתערך 11גבורה 11מעשהאחריהלהוט

ביקש 111המתאבקום 11שמותאתבהודיעו . 11ךשמו 11ה

כלומר lll !פוייחאלי 11רםבקולופלטידייםללחוץ

 ... !סעו-נא

זוהיהריבמאוהשהפליאנימה .החלוהמאבק

למדיחזקהבתפיסהונכנסואשר /ביאליקשלזריזותו

שהפך /המשחק .זרועותיונחתאתלהרגישוהכריחני

כמהארך 11הצופום 1שלהרבהלשמחתם ,•רציני•ל

חיבוקקיביאלחיבקנומהירהבתנועהואז ,רגעים

בקולוקראהרצפהמןרגליאתניתק /ממששל

 :לחסדואולשבטונתוןשקורבנומנצחשל ~מאייםו

חסרווגופישריריריפיתיעירכבהרף l !רחמיםבקשו

הו /רחמיםו :אנחותשתיובפילרגליוגלשתי ~אונים

שלמגרונותיהםבמלוכדפרצוהידדתרועות l !קיסר

4הזירה 1פניהצופים
, 1 

כ"מתאבק"ביאליקשלדמותואתעיצבפן

 .ובדמותובצלמוכמעטקרב,לדוהיוצא
שניהם,שביןההיתולי-ידידותי'ב"מאבק"

הבכיר'לביאליקמרצוןוהצעירהחזקפןנכנע
אינולמעשהביאליק .הפיזיבכוחוממנושנופל

שלהקרבחיבוקלהפך'אלאפןעל"מאיים"
ברצוןופןוחיבהמשחקשלחיבוקהואביאליק
"הקיסר".של"מלכותו"אתעליומקבל
הואפןאותושסיפרכפי"המאבק",סיפור

שלהמורכביחסואתומגלהסמליסיפור

לאאליוביאליקשליחסופןלפי .לפןביאליק
ביאליקוהערכה.חיבהשליחס"סתם"היה

גלויהביקורתאךנוקבת,ביקורתמתוךקיבלו
טיפוסיותואהבההערכהגםבחובהאצרהזו

מסנטימנטליות,הרחוקהאהבהזוהי .פןנוסח

הכול".ו"למרותכן"פיעל"אףשלאהבה
דופןיוצאמשוררביאליקבוראהפןלדברי
"נאלץ"אךהעברית,לספרותמסוכןואפילו
בעלהעבריתלספרותוקיבלובכשדונולהודות

משיריהתפעלביאליקכיטען'פן .כורחו
עליהםהגיבזאתועםשלוהמרדנייםהמולדת
שורותציטטלדבריוכעדות sזועמת.תגובה

אותוהמציגותחדשה','מולדתשירומתוך

שבעייתדרכו'מראשיתמהפכןכמשורר

מאזאותוהעסיקההיהודי-ערביהסכסוך

ומתמיד:

 /ודגלמגןנושאספךאלבאתילא

24 
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-גדושה 6עמים-איבתראיתיךויען

הדקלרוםעדסלעךמעפרליוחמת

 .חדשהמולדתהמכונהאת

אמראלה,שורותביאליקשקראלאחרלדבריו'
כמה"עדשם":ב"אהלשנשאבהרצאהעליו

כמשורר'מהותובכשרוןלהודותניאלץשלא
החיונייםהאמצעיםבכלולאתרלדחותנצטרך

אלאההרסני".ושירתותוכןאתשברשותנו

התייחסביאליקפןשלדברי-השירשקטע
'מולדתלשירפןשהוסיףקטעהוא-אליו

פרסוםלקראתהחמישים,בשנותרקחדשה'
הראשוןבנוסחו .) 1956 (הדרךלאורךהספר
לאהאלההשורותהשלושיםמשנותהשירשל
ביאליקשלתגובתוכימובן'ממילאכלל!היו
לטענתוגםאלה.שורותעללהינתןיכלהלא

ביאליקשלהביקורתדברילפיהפןשלהנוספת

ביאליקעםהידידותי"המאבק"
שללתחושתופיזיביטויהוא
"גוי"'אחר'שונה,שהואפן'

שלהרוחסמלביאליק,לעומת
היהודיתהאומה

'מאזנים'העתבכתבכךאחרפורסמושירתועל

 •סימוכיןכלנמצאולא ' 1932בשנת
8 

מיתוסלעצבנועדופןשדבריהיא,התחושה
תחושההיסטוריות.עובדותלתארמאשריותר

ביאליקשלשדבריוהעובדהבשלגםמתחזקתזו
בשתיגיוסה,בשינוייפעמיים,"מצוטטים"

השנייההטיוטהלפיפן.מכתבישלטיוטות
אלאחדשה''מולדתהשירעללאביאליקהגיב

זר'!'הלךפןשלשירועל
נועדפן'אותושתיארכפיביאליק,שליחסו

בקרבלקבועביקששפןהתדמית,אתלחזק
שלתדמיתהארצישראלית,המשורריםחבורת

"הגוי"ני'הכשרוהמשוררהדופן'יוצא"הזר"'

פןהעברית.לספרותמשתייךזאתשבכל-
עלשהתחנך 9"גוי",שלמיתוסלעצמובנה

הסופריםלחבריובניגודהרוסיתהתרבותברכי
 .מסורתייהודיחינוךשהתחנכוהיהודים,
המשורראתפןבירךלביאליקפןשלבמכתב
אתוהציג ) 1933 (שלוהשישיםליובלהגדול

בשירהה'גוי'"ברכתאתלוששולחכמיעצמו
 10העברית".

למק"י.פןשהצטרףלאחרהתחזקהגוי""מיתוס
לעצמולבנותפןביקשהחמישיםבשנות
אתולהבליטומלידהמבטןמהפכןשלתדמית

שינהזאתברוחהמהפכה.לערכינאמנותו
השלושים.בשנותשנכתבומשיריואחדים

פיזיביטויהואביאליקעםהידידותי"המאבק"

"גוי",אחר'שונה,שהואפן'שללתחושתו
היהודית.האומהשלהרוחסמלביאליק,לעומת

"גוי"בתוארשהכתירוביאליקזההיהפןלפי

ביאליקעליואמרלדבריוגוי"."שאכעסאו
לנוישפן"באלכסנדרהבאים:הדבריםאת

העברית.בשירהרגילהבלתיתופעהעםעניין

דייחגוי''שבתהריהוב'ברו'והןב'תוכו'הן

יהודי''גויאומרהייתי .בשירתנובמינוומיוחד

יהודיואנטיאנטי-ציוניתוכןהעוטףמסוכן'

 11מאוד".ומשכנעתפיוטיתעבריתבעטיפה

שלדבריוקשהביקורתמצטטהואאחרבמקום
ספרותנו'בגרוןנתקע"הואביאליק:עליואמר

לדברי ." ...להקיאהואיןלבלעהשאיןכעצם
"שאכעסאותוכינהמדועביאליקלוהסבירפן

כולההיאהשירהיראי-שמיםיהודים"אצלגוי".

לואמרשבת",כולהקודש,כולהתכלת,
העבריתלשירההכנסתאתה"ואילוביאליק,
קדושהאתמחללונמצאת'טרפים'נושאים
לאאםשבת,לחללהנשכרהואומיהשבת.

שבתשלגויאלאאינךלכןגוי'?ה'שאבעס
 12העברית".בשירה

קשיםביקורתדבריפןהבליטמדועשתמהמי
אתמכיראינו-שירתוועלעליוביאליקשל

לאידיאולוגיהבהתאםפן.שלעולמותפיסת

ביאליקהיהיכוללא-שלוולפואטיקהפןשל
לפרוץשאףפןמזו!גדולהמחמאהלולתת
המעודןוהשקטהרצון""שביעותגבולותאת
וחבריולשלונסקיובדומההעברית,השירהשל

אותהלעוררהרוסי'הפוטוריזםברוחביקש,
אמירתפרובוקטיבית,שירהאפשרית.דרךבכל

חיובייםהיו-הקודשחילולואפילומרהאמת

ותנועהחדשדםמזרימיםשהםמשוםבעיניו

העבריתהשירהשלהמסוידיםלעורקיה

שהביאםכפיביאליק,שלדבריוהמנמנמת.

שירתושללחשיבותהניצחתהוכחההםפן'
העבריתבשירהומעוררמתסיסכגורםשלו

החדשה.

שחיתההתכונה,אתביאליקבשירתמצאפן

ומעוררת.חיוניתשירהביותר:בעיניוחשובה

תיארמק"י'חברכשהיהפןשנשאבהרצאה

חלקשנטלכמיביאליקשירתשלחשיבותהאת

מקיפאונההיהדותאתלעוררבמשימהמרכזי

זאת,לעומתהציונית.השאיפהאתבהולטעת
המרקסיסטלפןנראיתביאליק,שלאחרהשירה
ריאקציונית:שירה

העבריתהשירהחיתהשניםעשרות"לפני
המצב-רוחיהגורםכמעט,היחידיהליריהגורם

הרבהשלהתעוררותםלידישהביאהיחידי'
אתבהםשעוררביהדות.ושכבותפרטים

אבלציונות.-ששמההזאתהכיסופיתהשאיפה

עםחשבוננואתגומריםשאנורגעמאותו

בצורתה,מודרניתבשירהנתקליםאנוביאליק,
 13חברתית".מבחינהנסוגיתאך



'משוררים'בשירבמיוחדניכרת

עצמידיוקןפן.אלכסנדרביאליקשלהשישיםליובלשנכתב

'מאזניים'שלבגיליוןונדפס
השירשלזיקתו 14זה.למאורעשהוקדש

תאריךשלחיצוניתזיקהרקאינהלביאליק
לשירוהדוקקשרמגלהפןשלשירוהכתיבה.

גםההפקר'.מןבאורזכיתי'לאביאליקשל
'משוררים'ביןהנוצרתההקבלהבאמצעותכאן
אתפןמחברההפקר'מןבאורזכיתי'לאלבין
שבראשהנבחרת,משוררי-אמתלקבוצתעצמו

ביאליק.ניצב
 ,המשוררשלייעודואתמתארפןשלשירו

שלשירועםעימותמתוךותפקידואישיותו
ודרכוהשירבריאתשלהכואבהתהליךביאליק.

יזניקו,דמיצלילינו-נבואמקוםבכלזכיתיב'לאהןמתואריםהקהלאלהמשוררמן
 .כפריםבתבערתדכדוךכזעקתבמקבילב'משוררים'.והןההפקר'מןבאור

כסמלהאשאתפןאףמציגביאליקשללניצוץ
תהליךאתמתארפן .המשוררשמלבההשירה
שללאלהקרוביםבמונחיםהשירהבריאת

שלבמונחיםזאתתיארביאליקביאליק.
"נפחות":שלבמונחים-פןואילו"חציבה"

לבינומלים-בכנשוכי

רדדנואותיותבלהג

לרצוןובניגודהכרחיכתהליךהשירהבריאתגם
הצרות"פטישהשירים.לשנימשותףהמשורר

"המאבק"עלהרשימהבראשגם
תרומתהאתתיארביאליקעם

וטעןביאליקשירתשלהגדולה
השירהפניאתששינתהזושהיא

התשעהמאהסוףשלהמליצית
החדשההשירהאתהביאהעשרה,

אתובישרהפיוטייםלשיאים
המודרנית:העבריתהשירה

אתהאישטלטלגבר"טלטלת
שירתשלהיבשותעצמותיה

המאהבשלהימשוררי-שפת-עבר
כשרונותנופתבמחישעברה,

השגיחלשיאימעלהמריא

ההשכלהתקופתשלהפיוטיים
חייםרוחבהבהפיחובכללה,
וניביםנושאיםעושרספוגים

ולאומיתאישיתבליריקהחדשים,

בישרו ,בעל-כורחואשר ,כאחד

העבריתהשירהשללידתהבשורת

ההוא".בזמןהחדשה

פןעלביאליקשירתשלהשפעתה

ביאליק

נקרתיווצורימסלעיכי

 ,הדמעאש

מלבביוחצבתיו

עשת-צחוק

ב"חלודה",מתגלגלביאליקשלהגדולות"
מתגלגלביאליקשלוה"ניצוץ"המשוררשבולע
השוניאולםהמשורר.ש"מקיא"ב"פז"פןאצל

הייעודבתיאורהואהשיריםשניביןהבולט

-ההפקר'מןבאורזכיתיב'לאהשירה.של
מובהקת,אישיתשירההיאהמתוארתהשירה

ייעודואתגםמבליט'משוררים'השירואילו
אמנםמוצגהמשורר .המשוררשלהציבורי
גאהגםהואאךוכואבת,סובלתכדמות

וחשמקוללאמנםהואבעולם.החיוניבתפקידו
חשוב:וייעודחזוןבעלגםהואאך ,כקרבן

פן

שיאפיקווהן ,חרוזשורותנסלים

 .לגשריםהדרךביעותי-עשךתוך

שלבשירודומההשירהבריאתתהליךסיום
סובלהשיריםבשניביאליק.שללשירופן

אתלעולם"מעניק"שהואלאחרהמשורר
ובדמיבחלבי"ואנוכיכותבביאליק .שירתו

נזקזקערב"עדכותב:ופןאשלם",הבערהאת

 " ...כנף!ונאסף
מאזשעברועשוריםמשלושהלמעלהלאחר

היפה, ,הצעירהמשורר ,פןאתביאליק"חיבק"

השישיםבןפןפרסםהאונים,ורבהמוכשר

ובו 15היי"ש','בקדחשיריומחזוראתוארבע

לחיבוקהחיביאליקשלהממשיהחיבוקהתגלגל
במחזורהרביעיהשירהמת.ביאליקשלדמיוני

פותחשבהשורה,באותהפותחהיי"ש''בקדח

שנכתבהשחיטה','עלביאליקשלשירו
רחמיםבקשו"שמים,קישינוב:פרעותבעקבות

ומבקשמהקשרהזושורהמוציאפןעלי".
שאינו ,הפרטיסבלובגללעצמועלרחמים
יגונובשיא .כלשהולאומיבמאורעקשור

בחברתהשירגיבוריושבכאשר ,ובדידותו

גןנבעונאחזהוא-הייןבבית ,אברמיקוידידו

ביאליקבביאליק.הערבית,הספרותבאביהצלה

אנושיתובמחווהמאוב,כדמותלפתעעולה
 .למענוומתפללבסבלומשתתףחמה

השירגיבוראתמחבק ,הגדולהמשוררביאליק,

קודםשנהשלושיםכמואבהות,שלחיבוק
 •ופןביאליקהגיבוריםמשתניםהפעםאך ,לכן
להביסשיכולהכוח,מלאהצעירעודאינופן
נכנעפנימעמידאךבהיאבקות,ביאליקאת

סונטאינוביאליקגםביאליק.שלכבודומפאת

בשירגוי"."שאכעסלוקוראואינובפןעוד
כאבשמרוב ,השתקןהגיבורבדמותפןמופיע

מילותלולוחשוביאליקלבכותיכולאינו

וניחומים:רחמים

מכליויוצאבדמיש''היי

 ...לינבאבמאורהקצי

 11עליורחמיםבקשושמים"

 ...ביאליקומחבקנילוחש

הערות

אגמון>,יעקבעם<שיחההעולםעםחשובן ,פןאלכסנדר . 1

 • 18.5.72'הארץ',מוסף

שהיה",מעשהזכרביאליק,עם"המאבק ,פןאלכסנדר • 2

שנה 90במלאתנכתבההרשימה • 27.12.63העם''קול

ביאליק.ח"נלהולדת

שם. . 3

ארכיוןהקומוניסטית,המפלגהלראשיפןשלמכתב . 4

העברית,הספרותלחקר-נץמכון ,פןאלכסנדר

אביב.תלאוניברסיטת

אחים"."איבתנכתבהדרךלבאורךשנדפסבנוסח . 5

העברית,הספרותלחקר-נץמכון ,פןאלכסנדרארכיון . 6
אביב.תלאוניברסיטת

 • 4מס'הערהראו . 7

כוכבים,,שלכתהלפריןחגיתעוד:ראוהגוי""מיתוסעל . 8
 • 1989פפירוס, , 1940עדפןאלכסנדרשלויצירתוחייו

העברית,הספרותלחקר-נץמכון ,פןאלכסנדרארכיון . 9

אביב.תלאוניברסיטת

 • 2הערהראו . 10

הרצאהשל<פרוטוקולוהזמן""המשורר ,פןאלכסנדר . 11

 • 12.4.73העם,''קולבעזבונו>,שנמצאה

ז'כ"ח-כ"ט,גיל' ',דשנה'מאזנים',"משוררים',' . 12

 ,סיטריהחדהעצברחובבספרנכללתרצ"ג.בטבת
 , 34-33עמ' , 1972המאוחד,הקיבוץ

ולביקורת,'להגותלספרות·אופק,היי"ש','"בקדח . 13
בספרנכללהשיר . 60עמ' , 1970קיץ ,גמזויוסיבעריכת

 • 38-37עמ'תשל"ב, ,צ'ריקוברהוצאתהיה,לאאוהיה

 2005אוקטובר-נובמבר
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למצואיכולאחד"כל
שלו"פןאת
שביטועוזיחלפריןחגיתעםשיחה

אויבי-שושןאסתי

השירים-פואלכסנדרהספרשיחתנובמרכז

ונגהבעד ,צבעעזי ,עביםכרכיםשני ,) 2005 (

אדוםהעליוןוחלקםשחורהתחתוןחלקם

 ,מהורהר ,התואריפהדיוקנומביטומתוכו

נוגהתבלוריתועטורגבוה-מצח ,מוארך-פנים

שנותבראשיתפןאלכסנדרהמשוררשל

הספר .הקודמתהמאהושלחייושלהשלושים

שירישלהראשוןהכינוסהואכרכיושניעל

שיריושל ,,כתביכל 11מהדורת 1פןאלכסנדר

בסדרמסודריםהשיריםופזמוניו.הקנוניים

מועדלפיאוכתיבתםמועדלפי ,כרונולוגי

ושנייםעשריםכלוליםבספר .הראשוןפרסומם

חלקם ,בספריוכהעדנכללושלא ,שירים

נותרווחלקםובכתבי-עתבעיתוניםנתפרסמו

הספרלראשונה.בספרונדפסיםבארכיונוגנוזים

שלהיחידספרועל ,ובראשונהבראש ,מבוסס

הגדולהשיריםמבחר ,בחייואורשראהפן

השיריםמבחרישלושתועל ,) 1956 (דהךרלאורך

 ,) 1972 (היהלאאוהיה ,מותולאחראורשראו

גגבלילוילות ) 1977 (סטריהחדהעצברחוב

נץבמכוןהמשוררשלארכיונועלוכן ,) 1985 (

 .אביבתלבאונירבסיטתהערביתהספרותלחקר

שושביניעםשוחחתי ,הכרכיםהופעתלרגל

 ,הלפריןחגיתפרופסור :ועורכיוהחדשהספר

שלכתבספרהפורסםפןאודותעלשמחקרה

שערך ,שביטעוזיפרופסורועם ) 1989 (כוכבים

שיצאו 1פןשלהקודמיםשיריוספרישניאת

החד-סיטריהעצבכרחובמותולאחרלאור

גג.בלילוילות

המהותאתשמבטאהשירלדעתכםמחו
בטהרתה?"הפנית"
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חדשה''מולדתהשירזהלדעתיחלפרין:חגית
הזהות""תעודתאתזהבשירראהפן .) 1929 (

אחדים,ונותיבראטעןפןבארץ.כמשוררשלו
ולא ,בארץופרסםשכתבהראשוןשירושזהו

אבלשירים,כמהפורסמולפניוכיהוא,כך

לקבועביקשולכןזהשירעםמאודהזדהההוא
 .הראשוןכשירוהציבוריתבתודעהאותו
רצהשפןמהאתשמבטאמולדת,שירזהו

הואומרדנית.שונהחדשה,שירהלארץ:להביא
הדופןיוצאכמשוררבשירעצמואתמתאר

המהותעםומתעמתהרוסיתמהמהותששאב

במולדתנאבקהואישראל.ארץשלהחמסינית
שאיןבמאבקאהובה-שנואה,כאשההמתוארת

אותהמכריחהואמנוצחים.בוואיןמנצחיםבו

אותומכריחהוהיא"השלגי"שירואתלקבל
עיוןב"מולדתיותה".ביופייה,בה,להכיר
שפןמגלהחדשה''מולדתהשירשלהידבכתבי

חלקם ,ביותררביםבנוסחיםהשיראתכתב

זהים.ואפילודומיםחלקםאךמזה,זהשונים
אתוהעתיקפןחזרמדועעצמיאתשאלתי
רצהשפןליונדמה ,כךכלרבותפעמיםהשיר
ושוב.שובהזההשיראתליצורוכביכוללחזור

השירשלהשוניםנוסחיואותו.אהבכךכל
לשתיפןשלהפניםרביחסואתמשקפים

בנוסחישראל.וארץרוסיה ,שלוהמולדות
שלהסיוםשורותשלהטון ) 1929 ("כתובים"

בחירתואתומגלהפסקני ,החלטיהואהשיר

לא"הןישראל:בארץהמשוררשלהנחרצת
המולדות:שתיביןהדלת/אתפרזלתילשווא

שנמצאהמאוחרבנוסחואילווא"י".רוסיהבין

החד-סטריהעצבברחובופורסםבארכיון

ותהייההיסוסמגלותוהןהשורותשונו ) 1977 (

במקוםבחייו.המולדותשתישלמקומןעל
המולדתקוטב ,ישראלבארץנחרצתבחירה

פרזלתיהנכרי"עניני:השאלה:מופיעההאחת,

רוסיהבין :המולדותשתיביןהדלת/את

בשלילהלהשיבניתןשעליהשאלהזוהיוא"י?"
היולשוואשאכןולקבוע,בחיובגםאך

פןסייםנתפרסםולאשנגנזבנוסחהמאמצים.
הדלת/אתפרזלתילעדלא"הןהשיר:את

הקטןוהשינויוא"י".ס.ס.ס.רהמולדותשתיבין
המשמעות.אתמהפך

אולי: ,אחדשירלבחורקשה :שביטעוזי

חדשה','מולדתאוליפשוט',אדםהיה'הוא

פרופילפןמתווהבואשה'אל'מכתבאולי
 :) 1966 ('ביטניק'דווקאיואול ,עצמושל

בשורתניתזת/מפיביטניק,/אני"הביטו,/

הקדוש/השילושהאנטי-תזה.נפילישלהגזע/
אנטי-אנטי-אנטי",הואהרי-הסכנתיעמו

במיוחד?אחובשירמכםאחרלכלישהאם
מפעים?

פעםבכלאותישמרגשפןשלשיר :חגית
שלו'אני'היוםהשירהואאותוקוראתשאני

שירצמרמורת.בישמעבירשירזהו .) 1933 (

הואפן.שלבאישיותוחבויצדמגלהאנישבו
שלווהלמוות,שקרובהשלווהעלבומדבר

"לאו"ביןהבדלואיןכעופרת""השקטשבה

שבושירזהולאחרים.אלהערכיםביןל"הן".
זהשירחידלון.שלסוף,שלתחושהמתארפן

רוחנית-פסיכולוגיתמבחינהלהסביריכולאולי
הקומוניסטית.למפלגהפןהצטרףמדוע



דרךארנוןכיוונים,ארנוןחששבהבתקופה

בהשישלמהותלהצטרףצורךהרגישומטרה,

בהירותואמירותרבהאידיאולוגיתמחויבות

לאידיאולוגיהההצטרפותונחרצות.

חלקלהרגישלואפשרההמרקסיסטית

לוהיהמעתהומטרה.כיווןבעלמקולקטיב
ולהילחם.להיאבקמהועבורלהאמיןבמה

שליבביוגרפיהשמשמעותיפןשלשירעוזי:
 .) 1935 (פשוט'אדםהיה'הוא-השירהוא

ריגשוהואבעצרות,ושובשובאותושמעתי

המיליםאתחיפשתיצעירכנעראותי.והסעיר

רחלמודפס.אותולמצואהיהאפשרואישלו
העובד",ב"נוערשליהמדריכהשחיתהסבוראי'
עבודהבמחנההשירמילותאתליהכתיבה
וידעתיבמחברתליכתובהיההשירכלשהו.

פורסםהשיר 1956בשנתפה.בעלכולואת
שאניממהשונהשהואוראיתיהדרךלכאורך
לישהכתיבוהנוסחשאוליחשבתיהכרתי.

השיראתכשקראתיורקמהימן'אינו

שהיהשהנוסחליהתברר 1935ביוליב'במפנה'
השיראתעיבדפשוטופןמדויק,היהבידי

היהשדקלמתיהראשוןהנוסחאותו.ושינה
הסתייםוהואדידקטיופחותמלוטשפחות

גרונכםאתאשרהיד'/את"קצצובמילים:
הנוסחואילוהנגד!"בעד;ותמותו;חונקת,

"בעדלמותקוראלאפןיותר'מרוכךהשני
מוצא"ובאיןעבורו:להילחם'רק'אלאהנגד"
בתותחבגרדום/והכוהצעד;הכניפועוד;

חונקת,/לגרונכם'אשרהידאת/קצצואדום.
 " ...הנגד!בעד/והילחמו/

פן?שללביוגרפיהודאיתגרסחקיימתחאם
הביוגרפיהלגבישונותגרסאותישנןחגית:

שלחייוסיפור .אותןלאמתמאודוקשהשלו

אגדהכסיפורנשמעמפיו'שסופרכפיפן'

ברוסיה 1906בשנתנולדהואלדבריו •פנטסטי

ודייג,דוביםציידשוודי''אצילסבובביתוגדל
בהיותוהצפוני.הקרחיםגדותעלשהתגורר

ופצעלבןדובסבועלהתנפלתשעכבןילד
הילדפןיצאהסבמותבעקבותאנושות.אותו
 .אביובעקבותומפרךארוךנדודיםלמסע
לחבורתוהצטרףשלגשדותפניעלנדדבדרכו

להתקיים.כדיבגנבהידםששלחוהפקר''נערי

ש"ביית"אביואתמצאנדודיםשנותאחרי

הרוסיהמשוררשיריאתעליושחיבבבכךאותו

המעצריםגלכדיתוך 1926בשנתלרמונטוב.

נאסרהציוניותהתנועותחבריבקרבברוסיה

הסכימו 192 7בשנתגורש.והצעירפן

הגירושאתלהמירהסובייטייםהשלטונות

בחודשלארץפןהגיעוכךישראללארץביציאה
שנה.אותהשליוני

שוניםהיבטיםגבילרבהעמימותקיימת

חיתהמיברורלאלמשל,כךפן.שלבביוגרפיה
שהבאתימעניינות,אחדותגרסאותישאמו'

חייוכוכבים,שלכתעליושכתבתיבביוגרפיה
שאמוברור .) 1989 ( 1940עדפןשלויצירתו

יתמות.תחושתחיתהושלפןצעירבגילמתה
"אמא,במילים:נפתחהנצחית''אמאהשיר

תבכהבךאות<כלידעתי'/לאאותך
הכרתי'/לאדמותךחיפשתימתגעגעת>!

"לנצח :ומסתייםמצאת.""לא-אחרירדפת
היכןלחשם:אתיבכומדרכות/אוזןעלפעמי
אמא-אמא?!.""את

חייוקורותאתהרכיבשפןהיאההשערותאחת

ואישיםממשורריםשנטלאירועיםשלכפסיפס
זיי.דאלכסנדרלרמונטוב,כיסניך'שהעריץ'

בכפרעליועברהשילדותוסיפרלמשל'ין'יסב
שגדלסיפרשפןכפיממשוסבתו'סבואצל
בגילעליומתהלרמונטובשלאמוסבו;אצל

הואממנהלושנשארהיחידוהזיכרוןצעיר'
תיארפןגםהערש.שיר

האבוד',הערש'שיראת

 .מאמולושנותר

מקורותחיומח

שללכתיבתוחחשפעח
השפיעחראוחאםפן

צעיריםמשורריםעל
ממנו?

בעיקרהושפעפןחגית:

יסנין'רוסים:ממשוררים

ומיאקובסקי.לרמונטוב
המשורריםמבין

היהשלונסקיהעברים,
הרוחני.אביו

שונות:למפלגותשייכיםהיוהארבעים

ופןבמפא"י'אלתרמןבמפ"ם,שלונסקי
שנפרדולמרותהקומוניסטית.במפלגה
פואטיתמאסכולהחלקשהםהרגישופוליטית,

השני.עלאחדרעהמילהאמרוולאאחת

צעיריםמשורריםחנךעצמופןחגית:

דודהןהבולטותהדוגמאות •למק"ישהצטרפו
 .בסרויעקבאביון

אליוחקחלאחבתאתלחסכיוניתןכיצד
שירתוערביהאחרונות?חשכיםבעשר

מקום?אפסעדמלאבאולםב"צוותא"
בכנותכלקודםהיאלכךהסיבהלדעתיחגית:

כשיריםנקראיםשבשיריוהטוביםשבשירתו.

לבאלהישרוחודריםהמשוררמלבהיוצאים
המולדתבשיריהאהבה,בשיריכךהקורא.

"דרךשיריבספריאותםשכיניתיובשירים

לאהאלתרמן'עוזי:
היווזוסמןפןגולדברג,
רישוםפן,אלכסנדרונסקימשלצעירים

כולםשנים,בכעשר

ולמדוהרוסיתהשירהאתאהבורוסית,ידעו

רוסיתשירהלכתובאיךמשלונסקי
היההנוסחיוצרבעברית.יסטיתבמודר

לבניגורליתחיתהאיתרהפגישהשלונסקי.

הזה.הדור

עורכושהיהלשלונסקיאמוניםשמרפןחגית:
כתביבכללכתוב.איךאותוולימדהראשון

"עתים""טורים","כתובים",שערך'היד

ופרסםלהשתתףפןאתהזמיןו"אורלוגין"

ליריקהשלעירובנגדהיהונסקישל .משיריו
שלהפוליטיתהשירהאתקיבלולאופוליטיקה

פן.

משנותהחלופןאלתרמןשלונסקיעוזי:

שדמותוחושבתאנילכךנוסףהחיים".

סביבשיצרוהמסתוריןפןשלהכריזמטית
היותועובדתגםלאנשים.קוסמיםחייוקורות
מאודמתאימהבתלם,הלךשלאמרדן'משורר
הוא,להוסיףשכדאיאחרוןודברדורנו.לאנשי

הכוללתמגוונתשירההיאפןשלששירתו
שירירומנטיים,שיריםעדינה,ליריתשירה
גית.פוליטית-אידיאולוושירהיפהפייםמולדת

 .שלופןאתלמצואיכולאחדכללכן

ערביהישראליבסכסוךפןשלעמדתוחאם
שיריו?פרסוםעלחקשתח

למצואקשהלפןהיההארבעיםבשנותחגית:

היההוא •שיריואתלפרסםשיסכימובמות
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עםקרהלמשלכךמוחרם.
סירבופןשלדברי'הגר',השיר

הפלמ"חשלבקובץלפרסמו
הזמןעכשיו"שלאבטענה
עמים,אחוותשירילהדפיס

לפגועעלולכזהששירכיוון
חיילנו".שללחימתםבכושר

ישמעאלהגרשלדמויותיהם

והיהפןאתמאודהעסיקוויצחק

לתארדרךלמצואחשובלו

היחסיםמערכתואתאותן

אחוותשלבאספקלריהביניהם
הוא'הגר'בשירעמים-אחים.

פעילהכדמותיצחקאתמתאר
לאמומיםשמביאכמיוחזקה,
בחוםהצמאיםישמעאלולאחיו

ניכרשהדברכפיהמדברי

בין"למוטל :לאמובדבריו
נושאמיםמים,אני;שיחים

צימאונייךאם,קומי'בחמת./

 ." ...אחי!ויחיהשתהכימחי'

אתפןמבטאזהבשירעוזי:

במחציתהפוליטיתהשקפתו
 , 1947יונישלהראשונה

שמביאהשהציונותההשקפה

לשניטובתעשהלנגבמים
הדרךלאורךמתוךגג'בלי·לילותרילשנקיספלרגשוןשלציורל

וגםיהודיםגםהצדדים,

לערבים.

בפרסוםפןשללקושינוספתדוגמהחגית:
שלושיםעלב'בלדהחיתההפוליטייםשיריו

הל"ה.שיירתנפילתבעקבותשנכתבהוחמישה'
שהערביםהיאבשירפןשלהפוליטיתעמדתו
ניכרשהדברכפיהחייליםבמותאשמיםאינם
ישמעאלהבנים,שנישלאביהםאברם,בדברי

בנהמותעלשרהלקינתבתשובתוויצחק,

דמעת-שמחתיזעויצחק,/לי'יחיד"בןיחידה:
צעק;לאבמותו-הדוקותשפתותיומאל./

שלותשובתו ;" ...ישמעאלסכיןבוחיתהעת
הכה"לאפן:המשוררשלקולובאאברם,

אךנער-פרא./נשמתבותמימהכיבמזי,ד/

אם,בנו'ופגע-המסיתהמלאךבלבבועשה
בחרב",

הזוהפוליטיתהפואמהאתלפרסםביקשפן

העיתוןמערכתאולםהעם","קולבעיתונו
עבורםמדיציונישהיהמשוםמלפרסמונמנעה

לאומנית".בהשקפהנגועה"הבלדהובלשונם:
היההבלדהשלהקודםשמההיד'כתבילפי

ביתרביטאהזווכותרתקברים',שניעל'בלדה

הטרגדיהשלפיהפן,שלהשקפתואתחריפות
וישמעאל.יצחקהאחים-העמיםשנישלהיא

המשמר"ב"עלהשירנדפסדברשלבסופו
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שיירתלנפילתשנתייםבמלאת ' 1950בינואר
 .הדרךלאורךהשיריםבספרונכללהל"ה,

עלבעבורהרבותשניםחשקעתחגית,
איזחחתחיל?זחכלאיך .ויצירתוחאיש
חקירתו?מושאלביןחחוקרביןנוצריחס
בתו'מסרהפן'שלמותולאחראחדותשנים

למכוןהידכתביאתפן'אייזנשרייברסינילגה
שבאוניברסיטתהעבריתהספרותלחקר-נץ
סופריםבארכיוניעבודתיבמסגרתאביב.תל

זהשהיהלינדמהעזבונו.עללעבודהתחלתי
סידרנושגיבגליהעמיתתיעםיחד . 1975בשנת

דיזנגוף.שברחובבביתוארכיונואתוחקרנו

שולחןאתזוכרתואניעבודתובחדרעבדתי
שהיוהארונותואתפןשלוהמסיביהכבדהעץ

המופתימהסדרהתרשמתיי.דבכתבימלאים

אתתאםשלא-סדר .כתביואתפןשמרשבו
הכבודניכרוהאיש.שלהפרועההתדמית
מצאתילשירה.פןהתייחסשבהםוהרצינות

שיריםשלשוניםנוסחיםמעניינים,ידכתבי

ראולאתקופהשבאותהשיריםואףמוכרים

אור.עדיין

הבחינות.מכלליקסמהפןאלכסנדרשלדמותו
שלשירתו .גילוישלתחושהליחיתהבנוסף,

בלבד.למעטיםמוכרתחיתהפן
ישמותואחרשיצאובספריו

מתוךשהבאנורביםשירים

השירלמשל'כךהארכיון'
דובים''מרחקיפןשלהחשוב
מוצגבשיר .בארכיוןהתגלה

מרכזיסמלשהואהלבן''הדוב
שעשהולתהליךפןשללעולמו

המאיימיםהמרחקיםבחייו'

והיוםזהלבן''דובהגיעמהם

"עלמקרר:מכסהעלעומדהוא
צמר-כפותעלמקרר'מכסה
הדובליודואגמתנשאגפן;

הלבן!"
עללעבודכשהתחלתי

לוטיםהיוחייושלו'גרפיההניר
הרחב.הציבורמבחינתבערפל

היההמקוריששמוגיליתי

ולכן'פפליקר-שטרן'אברהם
בנילאתרהיהקשהאולי'

משפחתואתשהכירומשפחה

שליהמחקרבמהלךפן.של
שהבמאישייתכןמצאתי

פןאותרוהמפורסםהאמריקאי

איןאולםמשפחתו'בןהוא
דבריםאלאלכך'חותכתהוכחה

מהימנים.מאנשיםששמעתי

שאמנםליכתבעצמוהוא
מרוסיה,משפחתושלמוצאה

דבר.כמעטתולדותיהעליודעשאינואלא

להפוךליגרמהלאפןעלהשניםרבתהעבודה
היוםועדמאזאולםשוטה"."חסידלמעין
הניגודים.ומלאתהמורכבתדמותוליקוסמת

בגללשנאסרושלו'מחבריםעליושמעתי
איתריחדוגורשוהציוניתלתנועההשתייכותם

קשיםואפילוקשיםסיפוריםלתורכמניסטן'
לאישיותוהערכהביטוייגםזהובצדמאוד

ידועברוסיהכבר .לשירתוובעיקרהמיוחדת
בעבריתשיריםחיברואפילוכמשוררהיה

אגוצנטרי.כאדםידועהיהפןאשכנזית!בהברה

כסףלקחתהיססלאכיסיפרואחדמצד

שניומצדחשבונם,עללחיותואפילומאנשים
 ) ...קרובותלעתיםקרהלא<וזהלוכשהיה-

אישיותו'שלאחרהיבטלאחרים.בנדיבותנתן
החזותהואלרביםמוכרלאשאולי

מאודשהיוהנימוסיםשלו'האריסטוקרטית
נקייה.בשפהוהשימושלוחשובים

יוצאיםהשיריםפן,אלכסנדרהספרפרסוםעם
מכובד'בפורמטהראשונהבפעםפןשיריכל
השירים,כתיבתשלהכרונולוגיהסדרפיעל

יעזור'זהכינוס .דברואחריתהערותובצירוף

למרכזויצירתופןאתלצרףמקווה,אניכך
 •העברית.הספרות



מאודהונה"היהפן:סינילגה
לתפארת"ומעטרע

שחורידפנהראיינה:

אגדותאוהביםהקטנים

לשכוחפוחדיםהגדולים

עקודותנשמותשהרבהסימןזה

אגדותבחסדיתלויות

כוחוגםבהןעצבכי

-באגדהלפגועאסור
נקודה

 ) 2005המאוחד'(הקיבוץהשירים-פןאלכסנדרמתוך

ואוליאגדות.אוהביםכולםכילהניחיש ,אכן

גדולים ,כולנושללנהייההסיבהנעוצהבכך

 .המשוררשלתיהאגדתדמותואחר ,כקטנים
אלכסנדרלעולמוהלךמאזחלפועשוריםשלושה

 ,כיין ,הזמןעםהמשתבחותאגדותשלוכטיבןפן

הוא .יותראףולמרתקתלמסתוריתדמותונהפכה

פנטסטיכסיפורהמתוארת ,ילדותובגללידוע

 ,הרחוקהברוסיהמושלגיםביערותשמתרחש

 ,המהפכניאופיו ,ארצהעלייתושלהמרתקהסיפור

 ,יופיו ,ססגוניותומנודה,כקומוניסטגורלו

 ,שכתבוהמחאההאהבהשירי ,אהבותיו ,גנדרנותו

מחלתבגללגם ,הצערולמרבה ,כמובןשתיינותו

 .לבסוףאותושהכניעההסוכרת

 .אליהםנוהרהקהל ,פןאלכסנדרערביכשנערכים

והאולמותומשתרכיםארוכיםלקופותהתורים

רבים ,בשירתומתענייניםצעיריםמלאים.תמיד

שיצאפןשירישלזעירספר ,זוטא"ב"פןאוחזים

המאוחד,הקיבוץשבהוצאתבסדרהבעבר

מאזחלפושנהמאה .וגדלההולכתוההתעניינות

בימיםממש .לאגדההיהכברשבחייו ,האישנולד

אסופתהמאוחדהקיבוץבהוצאתהופיעהאלה

 ,היטבוערוכיםמהודריםכרכיםבשנישיריוכל

ספרים .שביטעוזיורפרופהלפריןחגית 'פרופבידי

קריאהלהרפתקתהקוראאתמזמיניםאלה

מרתקת.

שלבתועםשיחה-נוספתהרפתקהנזדמנהלי

ברוסית)שלגים'בת'(סינילגה 1פןאלכסנדר

 .-פןרבאייזנשריי
לא ,שלגראינולאאביביתלהצפוןביתהמחלון

אורבניהיהשנשקףהנוף .יערותולאלבניםדובים

בתוהיאסינילגהטיפוסי.אביביתל ,קיצי

לופטגלסרחלמאשתו 1פןאלכסנדרשלהשלישית

 :בנותשתיעודלפן .מותויוםעדנשויהיהלה

מאשתובתו ,כשנתיים)לפני(שנפטרהזרובבלה

השנייהבתו ,רובינאואילנה ,בלההראשונה

חנההשחקניתעםוהסועריםהמפורסמיםמיחסיו

רובינא.

אביך?שירתשלהקסםסורמהוסינילגה,
לקנותלקופותרציםאנשיםהתעוררות.קיימת

המשוררפןאלכסנדרבגללרקלאכרטיסים,
יודעתאניהאדם.פןאלכסנדרבגללגםאלא

משורריםשללרגליהםנרהיאפןשלששירתו
ותלמידיםמורה,אניבמקצועיוטובים.צעירים

התנ"ךשזהליאומריםיא'·יב'בכיתותשלי
משוםגםזהאבללבי.אתמרחיבזהשלהם.
עממי.מאודהיהמסתורין','אישהיותועםשאבא,

חגיתפרופ'כותבתלספר,הרבובאחרית
תפניתחלההשלושיםשנות"באמצעהלפרין,
למפלגתהצטרףחראפן.שלעולמובהשקפת
והחלהמרקסיסטיים',החוגים'מפלגתשמאל,
שירחמכתיבתהמעברפוליטית.שירחלכתוב

הרחיקפוליטיתשירחלכתיבתטהורהלירית
לפרסםהתקשהוהואלשעברמחבריואותו

שבהםהספרותייםהעתובכתביבעיתונים

'מפלגתשלעיתונהב'מפנה',אז.ערהשתתף
הפואמותהתפרסמוהמרקסיסטיים'החוגים

יכוללאפןאולםשלו,החשובותהפוליטיות
מחבריולאכתביו,בכינוסלעזרהלצפותחיה

במפלגההחרשיםמחבריוולאלשעבר
הליריתבשירתוהתעניינושלאהמרקסיסטית,

נוחהשירתווכינוסהפוליטית,בשירתואלא
רבות."לשנים
אביךשלהפוליטישעיסוקוחושבתאתהאם

אובייקטיבירירןעלמסוימתכמירחהאפיל
ביצירתו?אמיתי

הנהדרתהשירהאתדחקאכןהפוליטיהעיסוק
שלונסקי:אמרלמותוהשנהביוםשלו.הלירית
פןשאלכסנדרוהואאחדדברשוכחים"אנחנו

שירתושגםחושבתאניגדול".ליריקןהיה

מאודשירהזולירית.שירהבעצםהיאהפוליטית
בייחוד ,וחבלהרבהפספסהואאבלייחודית,

במפלגהחברהיהשבהםשניםבאותן

אישיותעםפן'אלכסנדרכמואדםהקומוניסטית.
תחוםלהיותלוהיהאסרו ,שלוכמרגורלה

ממרכזהורחקבהםהעיסוקשבגללבתחומים,

הספרותית.העשייה

אחרומקיףגדולספררקלפרסםפןזנחבחייו
'מרעבהוצאתיצאהספר .הדרךלאורך-

למפלגהקשורהשחיתההוצאההחיים',
בחירתעלהשפיעהזועוברההקומוניסטית.

שיריםויותרלירייםשיריםפחותהשירים.
אתשחמיואביךאתהאשימוהאםפוליטיים.

בפוליטיקה?השירה
שיריםכתבשהואלמרות ,מארדכךעלהצור

המוקד',על'ספרדאר'הרג'כמויפיםפוליטיים

כמשרורבתחילהרבים.ייסוריםעבראבא
ואחרהסופריםאגודתבידישהרחוםקומוניסטי

שלזעמםאתעליוועוררממק"ישפרשכמיכך
שנים,כמהשלהזה,החרםלמפלגה.חברים

ורצהלאאניאותותיו.אתונתןבביתגםהשפיע
עכורה.חיתהביבתהאווירהאבללפרטים,להיכנס

 .מארדלאבאכאבזה

כילדה?מאביך,שלךהראשוןהזיכרוןמחו
הייתיבערך.שלושמגילהואהראשוןהזיכרון

אל·מביתרחוקלאיהודה,בןנוחרבהילדיםבגן
והשחקנים.הסופריםילדיכלשםהיוהיום.על
לאסוףבאואבאחזקגשםירדחורף,יוםהיה

והלכנושלובמעילאותיעטףהואמהגן.אותי
חיתהזראררט':'קפהשנקראקורב,הכילקפה

מתחתבגשם,רצנורככהללכת.דרךחתיכת

זוכרתאניקררם.ערדזוכרתאניבעצםמעילו.
אנשים,המרןלביתנומגיעיםשהיוהערבים,את
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חיתהואמאמפהפרשוהרצפהעל .ושרוורקדו

דגהיוםמלוח.ודגאדמהתפוחיעליהמניחה
אוכלהיהזהאזאבללעשיריםאוכלזהמלוח

היטב.זוכרתאניהאלוהסצנותאתלעניים.

באותהלביתכםשהגיעוהאנשיםחיומי
תקופח?

הגיעה .אלתרמןוהגיעונסקישלהגיעהגיע?לאמי
הגיעהאריכא,יוסףהגיע ,ניירקויפהשלאמא

אחרים.וטוביםרביםוהגיעורובינאחנה

מירושליםגם .לביתנוהגיעההעליתכל
תמידהיווהדלתותחבריםהגיעו

פתוחות.

תקופח?באותהגרתםהיכן

כךואחר 249דיזנגוףברחובגרנואז

עדהתגוררנוושם 211לדיזנגוףעברנו
מותו.יום

חיה?הואאבאיזה

בעלהיההואטוב,לאאבאהיההוא

אומרתאנינשימהובאותהטובלא
 .נהדרחברהואישנהדראדםהיהשהוא
זהאז-פןזהאםאידיאל.היהלאהוא

לאזהאז-אידיאלזהואםאידיאללא
פן.

 ,לוהפריעוהכולאגוצנטריהיהאבא
משפחהחיתהלאזוואני.אמאכולל

אבא-היהזהוגבר.ילדהאשהבהשיש
לאהוא •סביבוהתרכזשהכול ,משורר

אבא.היהלאבכללהוא .רגילאבאהיה

"אתהלאבא:אמרתיאחדיוםהזה.הבלגאןעם

תיקיםיחדקנינואזבמגירות".סדרלעשותחייב

נושאיםלפיהכולוסידרתיוהתיישבתיחומים
השיראתגיליתי ,למשל ,כךתאריכים.ולפי

היהשלוהמקוריהשםכך.נקראלאשאז'וידוי',

הגשר'.על'פגישה

כיום?אביךשלשירתואתרואהאתאיך
בפירושאבאאבלאובייקטיבית,לאשאנינכון

מחליפההייתישלאהיאהאמתאבל
 1960בתו'וסינילגהפןאלכסנדר

לאאחראבאעם .אחראבאבאףאותו

אישכמשוררשלוהגדולהואתגדולמשוררהיההיהלאאחרתבתעםוהואמסתדרתהייתי
וחסרתוםמלאמשהוישבשיריוממנו.ייקחלאועדעליוקשהמאודביקורתליחיתהמסתדר.

אבלאותו.להביןניסיתילאבכללמסויםגיל
ולתקופהאמא,ואלאליומתגעגעתמאודאני

עשרהשששבגילזוכרתאנייותר.תשובשלא
דיברנובמסעדה.ערבארוחתיחדלאכוליצאנו
שאחרזוכרתואנילו.שהיהמהאתשפךאחדוכל
לינתנה"היאלאמא:ואמרהביתהבאאבאכך

הראש",על

אותי:שואליםוהיוקטנהשכשהייתיזוכרתגםאני

לא"אניעונה:והייתיעושה"שלךאבא"מה
התקרה".עלומסתכלהיוםכלשוכבהואיודעת,

בענייניו,אותךשיתףהואהאםוכשהתבגרת,

שיריו?אתלךהראה tבפעולותיו
משורר.שאבאכללידעתילאעשרהשלושגילעד

בגילבערךבעיסוקיומעורהלהיותהתחלתי
גםהתחלתיכאשרעשרה,תשעעשרה,שמונה
מאודהיהאבארבדיו.המולחניםשיריואתלשמוע
הסתדרעצמושהואלמרות ,בניירותיומבולגן
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אכזריות.בשירתםשישמשורריםישנקמנות.

 ,רביקוביץלדליההזה.האלמנטאיןאבאאצל
מסוימיםשיריםישומרוממת,גדולהמשוררת

סכיןעצהגגכאילוחשאתהבהםקוראשכשאתה

רביקוביץ:שלמותהלפנינערך[הראיוןבבטנך
חשיםלאאבאשלשיריואתכשקוראים .]ש"ד

כך.

נחמץשלבימרגישהאנישחלפווהשניםהגילעם
האדםכמהעדמבינהאנישיריופיעלכי ,בקרבי

לעצמי:אומרתאניולעתים ,סבלספוגהיההזה

בשבילו?יותרשםהייתילאלמה ,לעזאזל

אמךועםאיתןאח,רבביתחשכיםכלגוהוא
וחל?

יוםועדהיוולדימיוםבביתהיההוא .ודאי ,כן
לילההיהלאהביתה.בערבחזרתמידפןמותו.

כשאבאאיסורים.היואבלמהבית.נעדרשהוא
חמשבגילליכשקנולהרעיש.היהאסורכתב

אתוסוגרבאהיההואפעםלא ,פסנתרעשרה

 .לוהפריעזהכי ,שליהידייםעלהפסנתרמכסה
היהזהאנגן.שאניכךעלעמדהואשניומצד
ילדה,גםשםחיתהשבמקרה ,יוצראדםשלבית

אינדווידואליסט.מאודהיההואהמציאות.מכורח

לשבתאהבהואהקפה,בבתייושבכשהיהגם
 ,כללדברךוהוא,סביבומסתופפיםתמידהיולב.ד
באההייתילפעמיםלשתוק.אהבהואשותק.היה

השתיקותמענייןמאודהיהזהאיתר.ושותקת

סתם.דיברלאוגםהרבהדיברלאהואהללו.
רכילות.שנאהוא .רכלןהיהלאהוא

יחבקךהואאוהבךכשהדוב

תיחנק.אתה-יחבקכשהוא

נשמעמפיו,שסופרכפיאביך,שלחייוסיפור
יכולהשלוהביוגרפיהוחזויה.קסומהכאגדה
יכולהאתהאםוספרים.סרטיםאינסוףלפרנס
אביך?שלילדותועללספר
חיתהלאהיא ,שוודיממוצאחיתהאבישלאמו

נסעהלהריונההשביעיבחודשכשחיתהיהודייה.
חוקרדובים,וציידשוודיאצילאביה,אתלבקר

אוקיינוגרפימוזיאוןקרוישמו(עלנודעימים

נולדואבאציריםנתקפהולפתעבשטוקהולם>

יגדל".הואפהאזפהנולד"הואאמר:סבושם.
סבועםוגרשבעגילעדשםנשאראבאואכן

באהחיתהאךמשםנסעהשלואמאבאיגלו.
מתהשנתייםבןאביכשהיהפעם.מדילבקרו

עללבןדובכשהתנפלהיהתשעבןילד •אמו
הספיקעוד ,מותולפניקשה.אותוופצעהסב



שחי ,אביושלהכתובתאתלאבאלכתובסבא
ברחביאבאשלנדודיוהתחילוומאזבמוסקבה,

 .ואחיותיואחיווששתאביואחרבחיפושרוסיה

שלוהסן-ברנרדכלבישניאתלקחשליאבא

אבאשמרחייושנותכל<לאורךלנדודיםויצא
נמשכוהנדודיםזה>.מסוגלכלביםבלבוחמהפינה
השתמשלאאםיודעתלאאנישנים.שלוש

חיממוהסן-ברנרדכלבילשרו.דכדיבסכינים
כשעוד ,האחרוןיומועד .אוכלבשיבלוגנבוואותו
בנעלייםעיתוניםשםהיההוארגליים,לאבאהיו
לנדודיםיצאכשהוארגליו.כפותאתלחמםכדי
מגפייםבד.בנעליאלאבמגפיים,יצאלאהוא

לושקרהנפלאסיפורסיפראבאלו.היולא
עםאותוהשאירשלוסבאשנה.חציבןכשהיה

ראההואחזרכשהואלצי.דויצאהסן-ברנרדכלב
עלגוהרהכלבואתבצדמתמוטללבןדובדם,

אמת.שזומסתבר ,בדויסיפורלאוזהאבא.

שאלתיבמוסקבה,אבאשלהאחיותאתכשפגשתי

אמרו:הןאז ,פוריויסמכללאומהאמתמהאותן
שהואמהלעומתביםטיפהזוסיפרשהוא"מה

שלוהאמיתיתשהביוגרפיהמסתברעבר".באמת
יותר.הרבהפנטסטיתהיא

זהומשיריו.ברביםמופיעחלבןחרובמיתוס
חלום-גדולפרדוקסבתוכושמכילמיתוס
-מושךחלוםגםאךהקרחערבותעלאכזר
בעיניושובשובלראותהנכסףשהגיבוראימה
גםמסויםבאופןחראחלבןחרובהאםרוחו.
שלו?היתמותמיתוס
יתמות.שלמיתוסגםהואהלבןהדובבהחלט.

חיתה"בראשיתלעצמי':'שירשנקראבשירראי
אלוהיםבראכךאחרחיי;בהיוולדאמיזעקת
המתנגנתהדממהואתהארץ;ואתהשמיםאת

שישחקהלבןהדובואתקרחונים;פעמוניכדבולח
בתופסת".עמי

בביתגםהסוף.עדאותועזבלאהלבןהדוב
 .בןהלבהדועלמשהואמר ,מותוביום ,החולים

רקלכתובהחלבעבריתהראשוניםשיריואת
למעלהבןכבווחראארצחעלייתולאחו

שנים.מעשרים

השתלטהואהכובע.אתבפניומורידהאניכךעל
שפהבליהגיעהוא .מדהימהבצורההשפהעל

עושר ,מבינתינשגבזהאליה.התחברמאודומהר

הניואנסיםכלאתינקהוא .הזוההתחברות

הוא ,למשל'הסלמה',המילהאתהמקומיים.

המציא.

הפייטןשלרמותואחרמצרהיאפןשלרמותו
רמותשני,ומצריסכין,המשודדכמווחליויקן,
שלוהתרגומים .מיאקובסקיכמוהמהפכן,
לטוביםנחשביםמיאקובסקילשירי

בהזדהותנעוצהחסינההאםשבתרגומים.

שידתו?עםעמוקה

העבריתהשירהמןגםתרגםאבידווקא.לאו

עליומטפסתהייתילוורי.דגלוקוזהלהזריקצריך
פרזיטגםהיההואאבל .לוונותנתסוכרכוסעם

ואבאחברהעםבמטבחישבתיפעםקטן.לא

 1963אשתו'ורחלבתרלגהיניספן'אלכסנדר

עולהשהתרגוםאמראלתרמןנתןבזמנולרוסית.
המקור.על

חורייך.ביןהקשועללספויכולהאתהאם
והעריץאמאאתהעריךאבא .אהבומאודהם

עליה.שופךהיההואכעסוכלאתגםאבלאותה.

ספיגהבור ,שלוז'גרוף''שקמעיןחיתהאמא
כמוככה,שלאהובחושבתאניגחמותיו.לכל

מפגי •אסורזה ,שליאבאאתאהבהשלישאמא

 •וחבלהמוןסבלהשהיא

'וירוי',כמומוגשיםשיריםלאמךכתבאביך
נפלאיםבשיריםלאצבעיך'.'שיואו'את'
 .ארתחהעריץכמהעררואיםאלח,

 .יתוארשלאמשהוהיהזה .אהבהסתםחיתהלאזו
הכול:לוחיתההיאנפלא.אדםבןחיתהאמי
גםחיתהאמאוחברה.ידידהאחות,רעיה,אם,

זרובבלה.אחותיגםשיריו.שלהראשונההקוראת
היאמוכשרת.מאודוחיתהשיריםכתבההיא

אח.דצנוםשיריםספרבחייהפרסמה

קטנה.אמאמעיןמסוים,במובןחיית,אתגם

אופחותסוכרת,חולההיהאבאהלאודאי.כן,

הביתהמגיעהיהוכשהואשנולדתי.מאזיותר
בתכברהייתיבמדרגות,אותושומעתוהייתי

שלצעדיםשאלוידעתיעשרה,אחתאועשר

כשהיהליקוראהיהתמידהואסוכרת.התקף

כוסלילעשותרוצהאת"מיידעלה,לי:אמר

תכניסקומקום,פה"ישלו:אמרתיאזתה?"
קיבלתי ,,כמובןכךאחרתה",לךותעשהלשסקו

אנשים?"לידככהמתנהגתאת"איךהראש:על

בי.גער

למענועושותאמהותששתילכךהתרגלחרא
הקטנים?חובריםאתגם

לאחרגםהכול.למענועשינוואניאמאבדיוק.
הוריביתבקרבתלגורהמשכתי ,שהתחתנתי

כשבתילגמריהשתנהאבאאבללהם.ולעזור
ליהעניקלאשהואמהכלנולדה.אלכסנדרה

בפניה.התבטלממשהואלאלכסנדרה.העניקהוא

הזמןכלורצהסוכריותלהקנהבה,טיפל

בתה.בקיר

 ,קרוביםאב-בתיחסי ,ואביהסינילגהשליחסיה

תרצהובתואלתרמןנתןשליחסיהםאתמזכירים

שםעל ,אלכסנדרהלבתהקראהסינילגה .אתר

כשאני .נתןלבנהשקראה ,אתרתרצהגםוכךהיאב

ידבתנועתמוחהסינילגה 1הדמיוןעלמצביעה

 :פעםאותישאלהאתרתרצה 11 :ומוסיפהנמרצת

 ,בוכהשאניודאי ,להעניתי ?עצובהאתבוכה?את

לכלמאוהמתגעגעת .ומתגעגעתעצובהשאניודאי

שאמרתיכמואבל .ישובוולאשהיוימיםאותם

היה .לתפארתרעהיהזה :בצוותאבהופעהפעם

 • 11 .לתפארתומעטרעמאודהרבה
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לעצמישיו

פןאלכסנדר

32 
 305גליון

f ס~סהרא~יתt ,עp יתpז~ryf ל.י!IJ י~. 
ס~ךץן~ת ם:~~מ~תים ij~ל~ןא ר[/~
ךח;~ים ?tמ י~;מ,ע~לח'~דד ת~~~~pזממך~~הן~ת
ת" 9 ~;ת" fעזpיח.ק w ;~מל~זמוכ:ד~ת
יב, ry ~ ry ~~גל ד[/~ f~~ליף,מ~ןל 1Jמ:רא;ר 7

השלגים.שלבשער;ת-שיבההרףחס~ףריףלרחש
: --

0 •• T --: - ; T •• •: T : -• 

ע,צףןה, 1~ב;סהדידףת fס~סה ר~·ר[/~

f דידףת~ w מב;ך~ת,ס~:ז ע~~? ר~.ע~את
f םי~~~~ ת~~;שדידףת, tf אל~~~~ם f ;מ~ר'חןר;נ

:~ים~חםמל.יל;ת~ק'?עדרר-?~ין-ק.ץ-מןךרף?~ךrז
ליל;ת,שהםה~מיםב liףלר

 .. . .. " .-ז- :

ן;ק~י-~!אר םי~~~ףד~?~יל~ים fש;ת· f ~~ 7 ת~ל~~ןךר
-משףפ;ת 1Jדריל~ת-נכ;~~ים wם ryר~י P~לע;~~ים

 .ם~ג ryנ;~טן~רד~

 .~י IJ!ל.י ryf~זpית pע, tס~סהרא~ית f ל~~

 'ן~~-ר 1J ~?ףל'מנכ ת;ל~~רי·~ן' q ~מך~ה~רד~םח~יחףהףל;ת, f~ר ת;~ IJf 'ר[/~
~ח;ךים םי~;ר~~ f ץ~~~ףס;ךרןןםה, 9~ךר~ע;תז;ל.גן~ב
סע~ק,לףל;ת ry~לה 1סד~ל;~י [l~ת

 ,הן~~~למ~~~ים~~יס~~חף--סג~ל.יק~ט- ם:~~מף~ין
-יח.י-ס~מף~ה 7 ~~~ים ryמ~-ס~ךץ י~~?~~ל ם~ף\!ן~ל

ןש;ת. q ם:~~ fש;ןת f~ד~ה

מ~ירנ;לד 'יpז~ת pע, t ?ע;~החד fן~ז'
 'וי~~~~ע,רףג;ת:;פךח.י·~ןגש;~ת

p 1 ל~~ ~.ק;בה 1ק;ל-ז:יק 7שףבJw ר, 
~ך~ל.י-ג;ןל.ש;נ;סיס 7 ~~לף IJ ~~~ךל.~ה~למףלסה 1ר [l 7~קף
 :מ~ירנ;לד~ר 'ן~

ף~זpך~ס-ד~ל:םמ~ן;ןרףךי ry ~~ 'י~;פ~ממנ~rז~חשףק.י

מ~~:חיםקד~יור w~ד ;יך~-י~ qד r ~~ ,ן~ל~לזp~ם
 •יחווההליכהבריתעלו~שבע
 ז:- T ·-:- •:--ז•-

 •~י IJ!ל.י ryf~זpית pע, tס~סהרא~ית f ל~~

ל''מנכ ר[/~?ף~ןי- ~~ 7מטףל.י 7ךזpס:ה""סיהסיףבךשף
מ~~שע.רי w~למק~א;נ;ת~ל.ב~ריר~נףק
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 ד.ן;נ~~ iJח;ל;ת [i~ל ry~לד~י~ה,~ק;ר~שףש,~~יע;תי gךחשף
ההתנ:פרףת,פגי;ניש;לפתמעצמrז,נדהמתפגישהחיתה

T ז::• T •::•:• ••-:ז :•:• •: •• -•:-: 

-ס~~ב-לא·~#אד~ר~י-ד~~ה~ש
g עם ב~~?ך~הt לסם 1ר~w ר~~יר:ת, 
i] יר'~ f כ~~לםהrי ~~~ידסע;.:דסדף~יiJ ~~~םי -

~ירה;ך~יר' 'ר~-'ס·ךח.~ת~ףך~ה [i~יד ץכr~~ק;ל;
ק;דrכת,rכ~הל 1מ~לע;ר;ט wפ;סעק.ש,ךב n ~י;ת ry ?~קש

 ם~~~~~ףסרףך לי?~~ ר~~ ,ג~·י?~ל.י Q ~ 9~לף~ל.יל;ת,
ךל~ד~ה,ל~~ר;ד ;ת~י~~ת
ח~~~שףת: iJו p ~ה 9~נף [i~ת-:דעלאלד~ת~rכתךדק
~ינ; rרrכ: ד~~~~יו P:~לם wיעים ?iסר~ד~תי ry~ד

את, w ~ס~ק~~יתס~ד~הז;~ל זr~ן~ר;ד q?~יד
# w ס;גלא~ר ,~ 1ס~ע,ג י:. 1~ב#ל~ידס~רןחים ל~~ל~

 ,ה~~~ iJ~עךף~rכת ,ת;א-ל~-ת;אהףא י~?-טק?~ר;ת qiJרי 9ףדrכ

w:p ר;~ןהry ל;~~יד~א;רד~ש;נכיס~תw ,ם
l ז;ת וי~~? ה~ד~~~י:ז~:p ;ףמף~נ;ת~שףט;ת~לףי'מ:p ת-ק~ר~-

 ••• !~ם·!ו-ל~י·דלת-סו

 .rכ:יל.י i~חז'~ית j2ע, tס;סה~רא~ית ל~~

 'י~~ל iJךרי qס~סיףע;ןלאךשףב ;ל~,ע~~ר 9ז~ד,ס
גףךי·~לים ה~; nסך~ה 7 , ,תי~;א~~ףסה 1קש ,ה~~~ל.ןה
-והשירהשמש-ה!לריביםףשנילארי;ת,הפכףאשר

:-:• T : -:-ד : •• -: • • -:• :• : -• 

 ,ם:ד:לס.צףדב wרספ;ר p:סם, ry~ע.י~י~דסבר 1סח!ל~ר
 תק~~~ iJ~~~אףסם ש~~~ י?~~~!לףסר~רף
 ד.~ל-י~ qא; p:~חנגף~םך~קים-~עף~ים iJ#ל~ת?~רק
~רףrכח~~ןרשףב 'י~'זת j2ע, t~לקףת q~דע;~ה;ןד p: 'ז~ p:ך~ז'

iJ ן~לiJ ,סתךד?ראש~לה~~ד·סןשiJ ~~~מאלף~~~ידכףת;' 7 ~ 7 ה~?
קים 1ד 9ךס'~ים iJ ~ 9Qא;~יו 7ב~ת wס~ תל~~~ ;נ~~ך~ע pס
:p ~ל ;ד:·ף~i] ס~ךץ.~די~תנג;ךא
 , ;ש~~-י w ~~~~ידנג;רי ה~~~ית, wס'ירנ;לי#ר ,~ד
w ס~ידראש;ד-:כלר~םדהw לב;א:ס~ג:ויי~ל?ח.שודק-רים

 ••• !הזפכ;רהאת,שלי
:• • -: -: T 

 rס~רר~ת ם:~ wס~ת~לחים~רא~?רם ל~~
-סן~לך~תס'ירן~תןב wסן~ת;~ית nך pססר~~הן~ת

 .rכ:יל.י i~חז'~ית pע, tס;סה~רא~ית
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זהמצד

ושואלים:הישראליתבחברהודתיים,חילוניים

המשיחימהיסודלהתנעריכוליםאנו"האם

עםהתמודדותשלסיזיפיבמסעולהתחיל
"הדרךותשובתם:שבמציאות?"ורועעוולות
הריאליבמרחבומוסריפוליטי ,חברתילתיקון
להשתחררנצליחאםרקבפנינופתוחהתהיה

המציאות".שלכולללתיקוןמחלומות

לויתןעמוס ~··~------------------------------------------------~

אירועיםספרים,מוספים,

המשיחיהנפץנטרול

"אםשכותרתובקטעהקודם,מדוריבפתח

מתמודדכיצדתהיתיהמאמין",אתתכתוש

העובדהעםלהינתקות,שהתנגד ,הדתיהאדם

במרומיםוהיושבלעובדהחיתהההינתקותכי
לסכלה?אצבענקףלא

שטרןוידידיהשגיאאבי<הדתיים>הפרופסורים

רה"שערבשהכזיב""האלבמאמרםמבהירים
לפיהסוגיהאת ) 03.10.05('הארץ'תשס"ו

תפיסהאינהאומרים,הםמשיחיות,השקפתם.

לסוגיה,חילוניתמשיחיותגםישדווקא,דתית

הגדרתםלפיכאחת.ופוסט-ציוניתציונית
בורואהאו ,כלילההווהאתהשוללת"תפיסה

היא ,אידיאליעתידאלבדרךשלברק
זרמיםממייניםהםזוהגדרהלאורמשיחית".

אחדמצד ,למשלהישראלית:בחברהשונים
אךיציבה,משיחיתעמדההמציגיםהחרדים,

הפוסט-שנימצדלמשיח.פסיביתממתינים

החרדים,שלהדתאתרקלאדוחיםאשרציונים

<המבקשיהושעא"בשלהלאוםאתגםאלא
אוטופיהבמקומםומציעיםהדת>מןלהפרידו
זהותםאתכלילמשיליםאדםבנישבהאזרחית

בתווך .ההיסטוריזיכרונםואתהקונקרטית

ביןשילובהמציעההדתית,הציונותניצבת
הצטרפההיאדתית.לכוונהאנושיתפעולה
לבנייתהחילוניתלציונותהמרץבמלוא

היום<עדבהשזיהתהמשוםהריאלית,המציאות
שלאמשיחית.טרנסצנדנטיתמשמעותלפחות>,
שלילתמתוךלמשיחהממתיניםכחרדים,
שלשילובהדתיתהציונותהציעההמציאות,

כינראההמציאות.חיובעםמשיחיתאמונה
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הקמתמשיחי:בניבוילשיטתה,הצליחה,כהעד
אלהכלההתנחלויות, , 67מלחמתהמדינה,
הפרשנותשלנכוןכביטויידיהעלהתפרשו

עתה,הריאלית.המציאותשלהמשיחית

הציונותעומדתההינתקות,עםלראשונה
כילהיתברראםמכריע:מבחןלפניהדתית

תסריטפיעלפועלתאיננההחילוניתהציונות

עורף.להלהפנותעלולההיא-המשיחיהעל
המבדילהשערהחוטכיאומריםושטרןשגיא

היחסבשאלתהואמשיחיללאהמשיחיבין

אותהלהחליףמעונייןהמשיחילמציאות:
משיחיהלאלה;מחוצהעומדהואזהובמובן

לתל~ה.שואףהואאםגםהמציאות,בתוךעומד
לזה.זהביןכלולייןמהלכתהדתיתהציונות

תוךהמציאותלתיקוןשפועליםכוחותבהיש
בההמתלהטתהמשיחיתהאשאולםקבלתה,

לתפקדביכולתהלפגוםעלולהלאחרונה,
בהווה.

המשיחיים,הזרמיםלכלפוניםהםלסיכום,

שעזבהוצדקתנעזב''צדיק

<הוצאתזרהועיראחרמקוםאתאהבתי

ערדמאיהשלהמחורזהרומן ) 2004'חרגול'

ולאפושקין>שלאונייגיןיבגני<בעקבות
הוצאהבית,<אחוזתנעזבצדיקאתאהבתי

שלהבחרוזיםהמחזה ) 2005עמי 130 ,לאור

גריבוידוב>.שלחוכמהמתוךצער<בעקבות
אותםנפלאה,וירטואוזיתעבריתאותהעדיין
ושטחירדודנעזבצדיקאךושנינה,הומור

ראיתי<בינתייםלקודמובהשוואהשיעורלאין

ושמעוןבןמנחםגםכי 30.09.05ב'מעריב'

עודאותושמחשידומהכך>סבוריםבוזגלו
שלהדבראחריתדווקאהיא ,בעינייותר

היודעתוגיורא",חביבהעם"בדשא,המחברת,

ביקורתכלמפני ,צדמכלמראשעליולגונן
אפשרית.

הישראליתלנוסחהההשראהאתעדותה,לפי
מקומיקסערדשאבהחוכמה,מתוךצערשל
המעוזים",אצלהדשא"עלגבעדודושל

 ,"אהמרמצווים:הביתבעלישבוומהכיתוב
"אנילדבריה, " ...למדורהקיסםעודהוסף
גבע,דודושלהמצליחניתהווילהאתזוכרת



אלההארץ,אדונישלעצמאותמסיבתמין
אקורדיוןעםישנות,אליטותהיוםהנקראים

תרצו'אםזו'וסיגרים".סטייקיםוקרטושקעס,

ליוםמעשייה •"הרעותכולה,העלילהתמצית

ינאיהעיתונאיאותהשמכתירכפיהעצמאות",

העלילהפירוט:<וביתרלמחזה.באפילוג

העצמאותיוםערבאחד'יוםבמשךמתרחשת

"מורהגינוסרחביבה .לישראלהחמישים
ודורהפלמ"חיוצאיגיורא,ובעלהומחנכת"
כנרת,זקוניהםבתאתלהביןמתקשיםתש"ח,

סיני'הרגורישללחיזוריואדישותהמפגינה
פניועלומעדיפהמיליונים,השווההייטקיזם
כפימזויףדתיהכיפה,חובשידידיהאת

אביה.שלהעסקיעוזרובהמשך'שמתברר
גיבורוינטר'עומרמתפרץהזההביתאל

אסיהבמרכזארוכהמשהותששבהמחזה,

אוזבקיסטןהאיסלאמיותוברפובליקות
מאוהבתכנרתחיתהבעבר .גיזיסטןוקיר

לאחרכעת,מאו.דבהפגעהועזיבתובעומר'
מפיצההיאביניהם,מריבהולאחרשובו'
ברעשמתפוצצתהשמועההתאסלם.כישמועה

חביבהשלהדשאעלהעצמאותבמסיבתגדול
כלאחדמצדניצביםבסיומה,כאשרוגיורא,

ומצדהערבים,שונאיהמושחתיםהישראלים

לבדו>.הנעזב,הצדיקעומר'שני'
שללמדיוסטריאוטיפיקריקטוריתיאורזהו

יש,ערדלמאיהאולםהישראלית.החברה
בזכותלומררביםדבריםלמדנותה,ברוב

שלקלאסיות"תבניות •הקריקטוריהתיאור
התיאורובזכות •מסורתיים"ייצוגים

בקומדיה"המיזנטרופ"תבנית .הסטריאוטיפי

ממהרתוהיאגיבורה,עומר'נושאשבו •

אינההמיזנטרופאתשמאפייןמהכילהסביר'
"המיזנטרופאלאאדם,הואבאשרלאדםשנאה

כולושכלהמידה,עליתרהישרהאדםהוא
לחברה"מנוגדכולוכלולכןלצביעות,מנוגד

של"הצביעות"הוקעתדעתי'לעניות .) 128 (
דורשל"הביקורת"בשוטהמייסדיםדור

מחדשתואינהאנכרוניסטיתמזמןהיאהבנים,

להצלפהשםזאתמדמהעצמההיאגם .דבר

לה<גםהשאלהלכן'יותר'חשובהמת.בסוס
היאאמצעיםבאלהזאת>בביקורתיליוגם

ומדוע?זאת,עושה

בהמשך:הערתהמעניינתענייננולצורך

עמומה,נשארתהמחזאישלעמדתו"בקומדיה
שונאהיושראיששללצדוניצבהואהאם

לאישגםללעוגמבקשתשהיאאוהצביעות,
עצמו?"היושר

שלפנינובמחזההמחברתשלעמדתהלדעתי'
במפורש,מדברתוהיאכלל"עמומה"איננה

עומרשלמגרונובמודע,לאאוליכיאם
אמצעיבאמצעותזאתלהוכיחקלגיבורה.
שלהתאסלמותועלהשמועהאחד:מרכזי

אי·עללשמועהכללדומהשאינהעומר'
חוכמהמתוךצערבמחזהצ'אצקישלשפיותו

נעזב.צדיקהמחזהנכתבפיועלרגיבוידוב,של
זו:לנקודההיאגםערהערד

שניביןשמבדילביותרהמהותיהשינוי"אולי
כנגדהמופצתהשמועהלטיבנוגעהמחזות

בשמועהדיגריבוידובשלבעולמו .הגיבור
ולגרוםלנדותוכדימדעתויצאשצ'אצקי
נטילתאםרבספק .ממנולהתרחקלאורחים
אצלמעוררתחיתהפסיכיאטריות,תרופות

גינוישלדומהתגובהבדורנומחזהצופי

זהעומר'שלחטאויהיהמהכןאםוהוקעה.
המפתחמשנמצאכך?כלגורףגינויהמצדיק

זמננוובןישראליבאמתשהואמחזהנוצרלכך'
 .) 130<עמ'ישיר"פוליטיבןבמואפילומאוד'

האמתכלאתכאןאומרתאינהערדלדעתי'
זו'ומסיבהזה,באמצעילבחירתהבאשר
ולאאלהדבריםבכותבהידהרעדהגםכנראה,
שמצאה."מפתח"אותומהומפורשותאמרה

<מלבדרגיבוידובשלמחזהואתלהכירמבליגם
"ששמועתליברור )'!וה'בופורסםשתורגםמה

"לשמועתדומהאינהאי-השפיות"
לכליכולההראשונההשמועהההתאסלמות".

לאדםהמתייחסתאישית,תגובהלהפיקהיותר

השמועה.מושאשלוהןהמגיביםשלהןפרטי'
באופןלהפיק,נועדההשנייההשמועהואילו

סטריאוטיפיתתגובהלמדי'ומרושעמתוחכם
דברשל<בסופושלמיםציבוריםהמתייגת

מוכתם>.יוצאהיהודיהציבורדווקא

עומרשנושאההגנהמנאוםקטעיםלמשלהנה

היהודים:למחרפיוהמשיבהערבים,על

הערביםפרזיטים;פרימיטיבים,כן'"הערבים?

מילהתנסהאםדבר./שוםהמציאולאהם •
האנליטית,/ההנדסה .מדעיםעללומר;אחת
/האלגוריתמיםבג,אולוגשלהכוכביםמצפה

שוםלהם'איןלך:עוניםאלחוואריזמי;של

צטטהטרוריזם!'/אתהמציאוהםמההישג./

למולהאדםאפסעלכיאם;מרובעילהם
הרצח,/אצלם,בתרבות'זהעונים,הנצח,/

 .אנחנולים!'/אותךלזרוקרוציםרקהם
ספרדשירתשואל'ואנילעומתם./ענקים

שאלנוהכלוהיין'/החשקשירתמניין!?
פקחומטומטם!/איננוהערבוש / ...מאתם!/

במכהשטבורועולם;סביבכםישעיניים,

אתמשם?/ללקטמצאתםומהומדינה./

 • 94<עמ'הטחינה!"אתהחומוס,אתהפלאפל'
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שלהזההאינוונטרלפירוטלהיכנסטעםאין

<מצדסתירותחסרשאינוהתרבויות""מלחמת
"החשקשיריאתמהערביםהיהודיםשאלואחד

"הפלאפל'אתרקמהםליקטושנימצדוהיין";
נועדמלכתחילהשהריוהטחינה"),החומוס
תרבותולהשפיל<מוסלמית>אחתתרבותלפאר
שכלהואבאמתשחמורמה<יהודית>.אחרת

נועדהההתאסלמות""שמועתשלהזוהתחבולה
הגזעניתהתגובהאתלהפיקבלבד:אחתלמטרה

שלם.ציבורשלקולקטיביתכתגובההיהודית

במחזההגיבוריםשארכלמעומר'חוץשכן'
ללאואחרים>,ידידיהכנרת,גיורא,<חביבה,

גישהבאותהכולםחוטאיםמהכלל'יוצא
קלוקלאבטיפוסחיים,לעשותמגדילגזענית.

מעבה'שעודלשעברפלמחניקיםמיניכלשל
עומרשלאמוכיכביכולבידיעההשמועהאת

שהפיצוהנחותהלשמועה<בדומהערבייהחיתה
המסתערבשאביו'פרס>,שמעוןעלפעם

עלבפשיטה"ויוסקהמירדן:הביאהיוסקה,

אותההביאיפה,ילדהמצא /'ןא'.גאלטיז

ירדנה"שמה,זהלכןמירדן'מזכרתלהנה./
ערד'שלחרוזיהממיטבשאינןשורות .) 89<עמ'

רבשבדורנומשוםמופרך'כולוהטיעוןגםו
לעומרהדומיםצעיריםשלמספרםשיעורלאין

להט.לחייםהדומיםקשישיםמאשרוינטר'
המחזה:שםעלהערהגםלהעירראויכאן

בתהיליםמהפסוקכידוע,לקוח,נעזב""צדיק
ראיתיולאזקנתיוגםהייתי"נערכה><לז'
היאהאירוניהלחם".מבקשוזרעונעזבצדיק

היהודיתהתרבותנגדעקיצהראשית,כפולה,

שבניגודלמעלה,עומרשלדבריוברוחבכללה,

עומר'שנית,צדיקיה;אתמפקירהלפסוקיה,
אביויוסקהשכןצדיק,בןצדיקהואמסתבר'

"הואנסתאב.שלאהפלמ"חמיוצאיהיחידהיה
לוהיהלאכלום,כמונו./להסתדרידעלא

"ממשמוסיפה:וחביבהגיורא.אומרגרוש!"

ועתהבעוני".חי:שהואכמומתהואקבצן./

לחם","מבקשהצדיק,של"זרעו"עומר'בנו'
אותושאימצווחביבה,גיוראשלמביתםמגורש

ושחיתותםגזענותםאתכאשראביו'כשמתכבן

החוצה!יאללה!/שלך,לערביםלך"לך,חשף:
השניים.לואומריםהון!"מןרוחאודרוב!
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רקלאמגורש,רקלאשעומרהיאהאמת

המושחתהמקוםאתעוזבגםאלא"נעזב",

 :מרצונוכולה>ישראלהואסמלי<שבאופןהזה
פהבית.בןכאןהייתישרצים!/"מאורת

נשמתיאצלכם.;אכלתיכאן,ישנתיגדלתי!/

ליקרהלאאיךכמותכם./אויראותואת
הולךאניתפחדואלהורעלתי!/לאאיךכלום?

 ,) 121<עמ'מכאן.""

כידבר'באחריתערד'מאיהאומרתכזכור'

עמומה",נשארתהמחזאישלעמדתו"בקומדיה
מאחוריכיחשהלאזועמימותמתוךכיהייתכן

דמותהעומדתבמחזה,הנעזבהצדיקשלדמותו

שעזבה?צדקתכמיןהמחברת,של
בעלת , 1971עוזנחלקיבוץילידתערד,מאיה
לונדוןמאוניברסיטתלבלשנותדוקטורתואר

סטנפורדבאוניברסיטתלתיאטרוןומרצה

 1994בשנתישראלאתעזבההברית,בארצות

המכפלה,במערתהטבחלפניימים<עשרה

אףלחזור'מתכוונתואינהבכתבה>כנזכר
מאודאותימעסיקותוחזרהעזיבהשלש"בעיות
<גלריה,ל'הארץ'בראיוןשאמרהכפיבכתיבה",
השאר:ביןמספרתהיאראיוןבאותו .) 22.09.05

תתחילהיא-שליאמאעםהסכם"עשיתי
ואניפה,גרהלאשאניהעובדהאתלקבל

שמעיד'מה ' 11יורדתלעצמיאקראלאבתמורה
עםערד .אזעדלפחותלעצמהקראהכךכי

היושבמנורדוריעםנץ'רויאלפרופ'בעלה
חבורהמאותהחלקהםונוספים,בפריז'

דברי<וראה '!רה'העתכתבסבבהמסתופפת

שניתקה ) 2מס'ו'הו!' 1מס' ,'!רה'עלזהבמדור
ערד:מאיהאומרתושעליהמישראל'עצמה
מחוץגםעבריתספרותשישלהגידלי"חשוב

לישראל",

לחשובטעותזאתתהיההאמנםזאת,כללאור

צדקתעלאפולוגטימחזההואנעזבצדיקכי
שעזבה?

וחויכעםחכם

קרינו'מרמסיפורימדייותרמתפעלאינימדוע

כוונותיו?כלפיחשדןונותרמחסידיו'כמהכמו
מאתקרינו'מר'סיפורימתוךהבאהסיפור

אילנהדברואחריתתרגוםנובט,ברטולט

קלאסיקהאחרת,פרוזהעובד'<עםתמומן
מכל:טובזאתידגיםעמ') 190 , 2005

הישעחסרוהנערקוינרמר

אותוושאלבשקטלושבכההנעראלפנהקרינומר

אמרלקולנוע,פרוטותשתיליהיו .לומציקמה

והואמהי,דאחתפרוטהליוחטףנערובא ,הנער

קראתולא .משםמהבמרחקשנראהנערעלהצביע

והגבירהנעראמר ,קראתי .קרינומרשאללעזרהז
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הוסיףאותןזשמעלאאחדואף .בכיואתקצת

התייפחלא, .בחיבהאותווליטףקרינומרושאל

מרשאליותר?רםבקוללצעוקיכוללאאתה .הנער

 .חדשהבתקווהעליווהביטהנעראמר ,לא .קרינו

הפרוטהאתגםליתןכןאם .חייוקרינומרכי

האחרונההפרוטהאתמידולקח ,אמר ,השנייה

 .) 29<עמ'בדרכושאנןוהמשיר

כלדוחהמהלהסבירבכללצריךהאםובכן'
שאילנהמשוםשכן'כנראההזה?בסיפורכך

מראת"כיאומרת,שלהדברבאחריתתמומן

יוצרוואתכלום,בלאלפטוראפשראיקרינו

שלא".וודאיודאינובט,ברטולט

ביותר'מוכשריוצרספקבליהיהנובט
עלנדלהבלתיקסםלהלךמוסיפותויצירותיו

מאותהחלקהואממשהזהשהקסםאלא .קוראיו
עיקרהלהם.המתלווהאופייניתאי-נעימות

במרתמומןכל-כךשמשבחתבמהדווקאנעוץ
וחסידיוהואכלומר'החושב"."האדם-קרינו

נכונהחשיבהיודעיםבלבדהםהמרקסיסטים

הם,השאר'כלואילומהם,ושקראמתמהי'
מרבאאותםכוזבת","תודעהבעליכידוע,

 .להשכילקרינו
אתעליושקיבלקרינו"מרכותבת:תמומן

במידה-החכםהמורה,הפרשן'שלהתפקיד
שומר-הקדומההסיניתהפילוסופיהברוחרבה

קוראתנינוחותו'אתלוהמקנהריחוקעל
בדרךאומרהואלקחיואת .סבלנותוואתרוחו
מעורבותבליובצמצום,ביובש,בחומרה,כלל

בבןולאשלובענייניולארגשית,אואישית

הכרתאתלולהקנותמבקששהואהשיח

 .) 158<עמ'המציאות"

הקדומההסיניתהפילוסופיהלענייןנשובעוד

נעיר'כןלפניאבלנובט,בהשעושהולשימוש
היאקרינומרשלדרכואתשמאפייןמהכי

מביתותיאטרליתפואטיתניכור""תורתאותה
בכוחכךכלבטחאשרנובטנובט.שלמדרשו

לעשותשעליומהשכלסברשלו'החשיבה
דבריואתלהציגאךהואובשיריובמחזותיו
מעורבותבליובצמצום,ביובש,"בחומרה,

תודעתאתשיצרבוכדירגשית",אואישית

לעשותמהכברשיידעוהקוראים,אוהצופים
מרשלדעתוגםואמנם,הרחוב.אלבצאתם

עליוזחוחהאונינוחה,החושב","האדםקרינו'
אתלוהמקנהריחוקעל"שומרהוא .למדי

כדבריסבלנותו",ואתרוחוקוראתנינוחותו'
בחשיבתובטוחהואכךכדיעד .מומןה

לה!שיוכלמישאיןומשוכנע
כבדיוןרקלאמשכנע,כההואבאמתהאםאבל

שציפהכפירעיונית,כתורהאלאספרותי'

הטמוןהספציפיהלקחלמשל'ומהו'נובט?
שהובאהישע"חסרוהנערקרינו"מרבסיפור

הואהלקחיגידו'נובטשלחסידיולמעלה?

נגדבכוחמתקומםולאבלחש,שמתלונןשמי

להיותימשיךאלאמהפכה,יחולללאעוול'
שיאמרו'אפשרנובטמתנגדיאולםישע.חסר

אתחושףהסיפורכיצדק,שלמידהבאותה

המקדשתהחמלה,חסרתהמהפכניתהעריצות

 .ביותרהנבזייםאףהאמצעים,אתהמטרהבשם
ואיןמידה,באותהייתכנוהלקחיםשנילדעתי'

דוחהאניאישית,בבירור.מועדףאחדלקחכאן

ללאמהפכה'כיקרינושלהמהפכניהלקחאת
זה,קטןמסיפורנרמזתשהיאכפיאנוש,צלם

קרה.שאכןכפיטוטליטרית,עריצותסופה

<שלאהערמומיותאתמעלימהאינהתמומן
כבר .קרינושלבדמותוהגלומהרשעות>לומר

 Keinerהמילהשיבוש- Keunerשמו
איש","שוםאחד","אףשמובנהבגרמנית,

לדבריה, .תכונותיושלהשליליהגווןעלמצביע
שללזוערמומיותואתהשווהבנימיןולטר

אודיסיאוסאולםשר.דשבזכותהאודיסיאוס,

ותעוזה,אומץשלנוספות,סגולותבעלגםהיה
אפולוגטיתבנימהבהן.התברךלאשקרינו
ורוצהמהפכןהוא"אמנםתמומן:כותבתמשהו

עלהחכם."גםהואאבלהמציאות,אתלשנות
הרעה,המציאותאתלמגריכולאינועודכלכן

בליעמה,משליםואולידינהאתמקבלהוא

 ,) 162<עמ'המהפכנית"שאיפתועללוותר

אתגםלדעתי'מאפיינת,מסוימתערמומיות
נובט>מר<ובעצםקרינומרשעושההשימוש

בעיקרזהועתיקים.סינייםלכתביםבזיקתו

אמנםפילוסופי.לא'אבל'צורניחיצוניסיגול
חכמיאבלכוזבת","תודעהעלמדבריםשניהם
הזן-בודהיזםועדההודיהבודהיזםמןהמזרח,

אחתיסודיתאמתמדגישיםוהיפני'הסיני

מקורובעולםהאדםסבללכולם:משותפת

למגרכדילכן'המציאות.שלמוטעיתבתפיסה
תפיסתאתלשנותלאדםדיהסבל'את

זוהיעצמה!),המציאותאת<ולאשלוהמציאות



ונבטברטולט

מהפכניתלהשקפהקוטביבאופןהפוכההשקפה

אתדווקאוראשונה,בראשלשנות,המבקשת
המציאות!

יותרהואלעתיםקרינושמר ,לפיכךנדמה,

פעםאומריםהיו("חויכעם"מתחכםחכם

בכלמכךהנמנע ,אמיתיזןחכםמאשרביידיש>
זאת:להדגיםיטיבהבאסיפור-זןמחיר.

האמיתיהנס

שינטוכהןבוקינא 1ויומוןבמקדשבנקידרשכאשר

 .לוויכוחאותולגרורוביקשאחד

כוחותבעל"היה ,התרברב 11שלנוהדתמייסד"

הנהר,שלאחתבגדהמכחולהחזיקהוא .מופלאים

כתבוהואהשנייה,בגדהניירגיליוןהחזיקותלמידיו

האם .אמידההקדושהשםאת ,האווירדרך ,עליו

 "כזה?נסלבצעיכולאתהגם

לבצעיכולשלךשהמורה"ייתכן :בנחתהשיבבנקי

הואשליהנס .הזןדרךאיננהזואבל ,התעלולאת

אניצמאאניוכאשראוכל,אנירעבאנישכאשר

 "שותה.

 ,זןסיפורי 47אחת,ידשלכףמחיאת<מתוך
גוונים>הוצאת ,לויעמיותרגםליקט

 " ...משנהבוזיןעב,ממשי"קסקט

 ,לבושתוקורא,אינואשרשירהכאוהב
ומבואותרושלהשיריתגאונותוצרפתית,

בחזקתיותרהיוםעדעבוריחיתה ) 1891-1854 (

הספרהופעתעםודאית.ידיעהמאשרשמועה

מכתבים,פרוזהשירים-רמבוארתור

לשירהקשב<הוצאתבן-שאולמשהמצרפתית:
השמועהכילומריכולאניעמ') 245 , 2005

אמיתית. ,אכןהיא,

נרחבלתרגוםזכינובעברית,לראשונה,זה

אשרהצרפתיהגאוןשלמיצירתוכךכלומקיף
שניםארבעבמשךהנודעתיצירתוכלאתיצר

 ,הצעירהמשורר . 19גילועד 15מגיל ,בלבד
"האישניבחרדולןפולהמשוררואהובושידידו

מותולאחרנעשהבנעליו",הרוחשסוליות
העולם.בספרותהמשפיעיםהיוצריםלאחד
ידיעלנדחתהשיצירתולאחר ,בחייואולם

עודלכתובחדלהצרפתים,הקלאסיקונים
התיישבלאפריקה,נדדעשרים,לומלאובטרם

כמעט.ימיוסוףעדבמסחרועסקבאתיופיה,

שםשבצרפתלמרסיישב ,בסרטןחלהכאשר
שארלווילהולדתובעירונקבר 37בגילמת

 ,מציין ,כךעלהמספרבן-שאולשבאורנים.
 ,שלואחדספררקאורראהומבושלבחייוכי

בלב.דעותקים 50נמכרוממנובגיהינום,עונה
עצומההשפעהחיתהליצירתו ,לדבריואולם,

הביטמשורריהסוריאליסטים,המשורריםעל
וילךברבהרוקזמריעלואפילוהאמריקאים

מוריסון.וג'ים

והערותהרחבותהמידה,עליתרלהרחיבמבלי
 ,עצמובספרבשפעלמצואהקוראיוכלכאלה
ספרות,יצירתכלשלהמיידיהמבחןכיאומר

<יותרבזמןמאיתנוהרחוקהיצירהשלובוודאי
כינשכח<בלובלשוןנכתבה>מאזשנהממאה
והחיוניותהרעננותמבחןהואבתרגום>,מדובר

עצמיעל .ימינובןעבריקוראעםבמפגשה
לתרגוםהודותגםבוודאיוזה-להעידיכולאני

בעיקרקראתיה,כי-בן-שאולמשהשלהנפלא
ומרתקת.חיהכיצירהשבה,השיריםאת

לגאוןפאונועזראהמשוררשנתןהעצהזכורה
אתעבורוערךכאשראליוט"סתהשירה
 , make it freshהשממה':'ארץהנודעתיצירתו

ממנה,לוומחקאותה!)רענן<כלומר:לואמר

שלמים.חלקיםהספרותית,האנקדוטהפיעל

הרעננותצואתמקיימתכמוומבושליצירתו
דימוייהוהןתכניההןלחלוטין.טבעיבאורחהזה
בדלכלמהםלסלקכדיושובשובנסרקוכמו
למשלהנהלשונית.קלישאהבדלאובנליתוכן
המוקדש'למוזיקה',השירמתוךהראשוןהבית

שארלוויל":הרכבת,תחנתל"כיכר

קמצניותדשאיםחלקותעםהמלוטשתהכיכרזו

והעציםהפרחיםכלכהלכהסדוריםשבוציבוריגן

מתפוצציםמחוםהנשימהכבדיהבורגנים

 .השטותיותקנאותיהםאתעמםנושאים ,ה'יוםבערב

מחום"הבורגנים".קמצניות",דשאים"חלקות
זהכל-השטותיות""קנאותיהםמתפוצצים",

הביתהנהבתים,תשעהבשירומדויק.רענן

השביעי:

מתפרעפרועסטודנטכמואני-ואני

 1ערמוןלעצימתחתכןכלערניותהנערות

המון,וצוחקותהראשמטותרצונן,מההיטביודעות

 ".יודעאחדשכלבמהועיניהן ,בימסתכלותהן

 .) 29<עמ'

מעונייןמישהוואםומסקרן.הומור,מלאשובב,
אחד"שכלדבראותומהובמפורשלדעת

'רעבתןבשירכךעללקרואמוזמןהואיודע.""
עצמומתארהואשלוהראשוןשבביתצעיר'

<עמ'משנהב.""וזין;עב;ממשי"קסקט;כך:

הלאה.וכן ) 90

הרוחות!""לכלשיריםבמחזורכלולזהשיר
זההיהכיבן-שאולמספרעליהם"לעזאזל"או

בכתבטקסטיםובוקצריםשיריםשלאלבום
פרנסואה ,דולןפולעםביחדשנוצרוציורים,יד

ידיעלבפריז 1871שנתבשלהיואחריםקופה
ללעגלשיםשהחליטובוהמייםיוצריםקבוצת

שאפואליההמכובדת,הפארנסיתהשירהאת
להגיע.לכןקודם

מפורטתאריכיםלוחההקדמות,ההערות,

חופשי<"להיותנרחבתדברואחרית
וסקרנותהזדהותמתוךהכתובהבחופשיות")

שלזהתרגומיםספרעושיםעמוקה,אישית
בדשמרגשת.ולחוויהחשובלספרבן-שאול

לעבריתמתרגמםבן-שאול,כימסופרהספר
ואחרים,קרקסו ,אפולינר ,פרנסייךלהשל

ולחקרומבולתרגומיעשוריםשלושההקדיש
פעמייםכימספרהואדברבאחרית .ושירתוחייו

שבאורניםמזנהרעלבשארלווילביקר
שבה ,ומבושלוקבורתוהולדתועירהצרפתים,

ומבומוזיאוןמצויובהואחותואמוגםטמונים

מחקרית,השקעה .המשוררעלרבחומרהאוצר
עמודבכלהיטבניכרת ,זוורגשיתרוחנית
 •הזה.היפההספרמעמודי

 2005אוקטובר-נובמבר
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-הרגיניסט
יגילרן

הופרשתי.אופרשתיאםלהגידבדיוקיודעלאאני~עצם,
L..J ,שנתייםעודלסייםלישייתנוחשבתימתכוון.אנימהטיסה

קצתלישישבמאמץלבבבדיקתהתברראבלהספר.לפיללכת.ואז
כארבעהלפניאז .סיכוןשוםאיתילקחתרצוולאהפומפהעםבעיות

הקטנהומשפחתישלי'האהובותהרבזללציפורישלוםאמרתיחודשים
שיהיורומנטית.נקבהאלכמואלילהתייחסהתחילוהספוריםוידידי

חדשה.מטרהיעד'ליישאנירוצים,שהםמהושיעשובריאים
טיס,בקורסומפגיז.ננעלעליה,מתבייתאנימטרה,ליוכשיש
לשלוטצריךואתה~רובטיקה,תרגילים,מלאישבטיסה,בכלל
דניםזה,אתמתכנניםבלילות,יושביםהחבר'הקל'לאוזהבהם.
מכביםלאלך?כבהשהמנועקורהמהלמשל'זה.עלישניםבזה,
פתאוםלושעוזביםאוטואואופנועכמוזהאבלהמנוע,אתממש
ממשיךהפרופלור .כבויהמנועכאילומתנהגהמטוס .הגזאת

צריךאתהואזפריילוף.עלכמוחלש,עובדהואאבללהסתובב,
ככהפתאוםמנוע,לחניךסוגרהמדריךעכשיו,דאון.כמולגלוש,
כיווןמהלזהותצריךהחניךואזבקודה,באיזושהיבהפתעה,סתם,

הרוח,כיווןנגדשהואופתוח,מישוריחלק,שדהלמצואהרוח,
השדהמעלהנוףבגובהבאבסוףכשהואורקלנחות.וכאילולבוא

זהבחזרה.ממריאוהחניךמנועפותחיםהגיע-לא-הגיע,ורואים
מדי'גבוה'אומדימהירלהיותאסורכישיפוט,המוןשדורשתרגיל
אחרילנחותעלולאתה .נכוןבאופןלשדההביאהאתלתכנןצריך

נוחתואתהגובהלךאיןוכברהכולאתועשיתשתבואאוהשדה.

שבחרת.השדהשלהראשוןלשלישלהגיעזההמעולההשדה.לפני
אחריישרמנועלךלסגוריכולהמדריךשיפוט.שלתרגילזה

מתרסקים.שבומצבזהכיאחורה,חזרהלפנותלךאסוראזההמראה,
אונס.נחיתתשלנטותרגיליםאלהקדימה.משהולמצואחייבאתה

26 • 

והילדים,האשהעםאפריקהלדרוםנסעבנישלישאחלפנישנים,היו
היהעודלבניאז-השרוןברמתבווילהאצלםמתכנסיםשהיינו
-שלוהמפוקפקיםבעסקיםהכולאתהפסידשהואלפניכסףקצת

אמנון'באהיה .כזובציבורשירהישראל'ארץשירישריםוהיינו
איזהבשבילאותועזבהכךשאחרואשתומהגימנסיה,בנישלהחבר
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השאירהאותו'עזבההיאאבלילדים,שלושהשמהיש .אמריקאי
שבעצםאמרובחבר'ההבנותוכלסם,הדודעםלהונסעהאיתראותם

שלושהלעזובכזה,דברעושהלאאשה'כיאימהירגששוםלהאין
עלועמדהכזוחרופהפמיניסטיתמיןחיתהצילהרקולנסוע.גוזלים
החייםכיעצמה,אתלהגשיםרותח,להקראוכןרותח,שלזכותה

ממשאבי .נכוןמאודוזהבקבר'נהיהכולנומעטועודחולפים
הילדיםעםוהדרעומריוהיושלי.הבשרעלהיוםזהאתמרגיש

בטחזאטוטים.ארבעהאשכולות,כמועליהםנתליםשהיוהקטנים
גםהיוהעשרה.בשנותעכשיווהםגדלוכברהיוםהאלההילדים

תום,בעלהעםהמאנפפתושושואהווןדיצהיותר'הצעיריםגרתהזו

שושוגםדיצהגםכייהיה,או-טו-טואבלילד'להםהיהלאשעוד
שלושים-משפחה,וקרוביחבריםהמוןעודשםוהיובהיריון.היו

חיתהגםשליאמאהשנים?עםנעלמוכולםלאןאיש.ארבעים
מהתקףמתשלישאבאאחרישניםכמההיהזהאלינו'מצטרפת

הנדנדהכיסאעללשבתמרבהחיתההיאבודדה.מאודחיתהוהיאלב,
מבטהואחרהכיסא-נוח,עלהיושבעלי,ומביטהמתנדנדתבחוץ,

המשחקיםהילדיםעלמשוטטותהיוהעצבותועיניהבחלל'נודדהיה
מצירהשהיא-הצביטהאתממשהרגשתיבלב-והרגשתיבחצר'

כיאביא,לאכברוכנראהנכדיםלההבאתילאשמעולםכךעל

ואני .מתכווןאניפיזית,בסדר'לאחנהלביןביניבחיבורמשהו
ואתהילדיםשלהזוהכמותאתכשראיתילביעלנעצבהייתיעצמי

שכיוםפסקהחנה'אבללאמץרציתיונוראמביאיםשהםהזוהשמחה
לאהיאילדלקנותבשביללפיזדילוךולנסועמדי'מאוחרכבר

שלה.הילדלהיותהפכתיבעצםואנישנינו'נשארנוככהרצתה.

עלביחדכולנושריםוהיינוהאקורדיוןאתמוציאהחיתהצילה
עצלבחורקום ...בהקום ...בהקום ...בהויקוםהחרמון''מלכות

אבלבגיטרה,אותהללוותמנסההיהתוםולפעמיםלעבודה'.וצא
לאשאישברמה,נישאצילהשלוקולהחזקכךכלהיההאקורדיון

שיושבת-שליאמאעלככהמביטוכשהייתינבלע.והואאותושמע
מעיןחשהייתיהכול'אומרשלהוהמבטבילדיםומביטהמתנדנדת

נעמי'שסבתאבני'שלי'אחכלפיגםועולהפורחתאי-נעימות
ותמידלההביאשהואהנכדיםבשניהסתפקהלא'מעולםשלנואמא

פחותשלימזל'פחותממנו'מוצלחיותראניכאילולשלי'ציפתה
טייסיםנכדיםלהאביאשאניסיכויוישכבוד'יותרמביארחפן'

והםלא,וסערעדיאבלזה,אתהרגישהואגםבנינווטות.ונכדות

ומחנה,ממניהשניםעםהתרחקושהםולמרותסבתא,אתאהבו
שלי.הילדיםהיוכמואותםאוהבאניעדיין
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מרגיש.אניאופןבכלככהשלם.אדםבןלאאתהילדים,לךאיןאם

גרנומשפחה.היינוילדים.-ומאירבניאמא;-נעמיאבא;-אהוון
אחדיוםלדרכו.הלךאחדוכלבגרנומאושרים.והיינוחדריםבשני

עלעודטסתיאזלבנון.בדרוםמחבליםקנישלמהפגזותחזרתי
ובמקוםמתל-נוף.ויצאתיהשמונים,שנותבתחילתהיהזה"כפיר",
לעצמיאמרתי-לעשותצריךשהייתימה-הביתהלחנהישרללכת
מהאראהואניחרודעיןברחובשליההוריםשלבביתאעבורשאני

נעמישלאמאחנקועוגתקומפוטאוכלמרגישים.הםואיךהעניינים
כמואיתםואשמחובריאשלםשאנייראוהםבמקרר'תמידיש

שדלתמרחוקוראיתיהבניין'לעמודיתחתלפראיה,נכנסתיפעם.
נוהגאהווןשאבאידעתיהתרגשתי.לאלמחצה.פתוחההכניסה
נכנסכנראהשלו'החלשהלבבגללאווירולשאוףבפראיהלשבת



זהאולי-אצלוכמואצליגםנעמי.לאמאמשהולומרכדילרגע
לדלתהתקרבתיגיל.באותובדיוקהלבבעיותהתחילו-גנטיעניין

הטייסידאתשלחתישקט.היהלפניה.ועמדתילמחצההפתוחה
הדלתקל.לחץוהפעלתיהמחוספסתהעץדלתאלבעדינותשלי

התקין'שאביהמנעוליםושבעתברצפה,והשתפשפהצירהעלחרקה
אבלצצו:מזה,מבועתהיהוהואפעמיםשלושכבראליהםפרצוכי

איש.נראהלאלסלון'וישרלמטבחימינההמוביל'הארוךבהול
התחלתיוכברגנביםנכנסוששובחששתיכילאורכו'לאטפסעתי
מתנשקים.שניהם.אתאותם.וראיתילמטבחהצצתיואזלדאוג,ממש

זקניםשנימלראותומרגשמביךאינטימי'יותרדבראין
אבאשלך.ההוריםועודומתנשקים,מתחבקיםאוהבים,

מאזהכליםשטיפתכיסינרו'חגורבמטבחעמדאהוון
ידיוביןחבוקהחיתהעמיבואמאעליו'חיתהומתמיד

מעלהכלפימופשלצווארה .כךכלקטנהונראתההמחורצות
והלבנההמשופמתהשפהאתלוחכותושפתיהציפורכמו

שלי'בחייםבכלל'אצלה.הכרתישלאבתשוקהאבאשל
באיזשהואותםראיתילאמעולםכילד'לאגםהיום,עד

קטנהכךכלדירהזה.עלחשבתיתמידמיני.אינטימי.אקט
עכשיואבלחם.עלאותםתפסנולאואניבניפעםואף

מסמיק,שאניוהרגשתיבי,הבחינולאהםכך.כלנבוךהייתי

נורא,עייףפתאוםהרגשתיוגםעגבנייה.כמוכוליאדום

עלפסעתילאחור'הסתובבתיבשינה.שנלחםקטןילדכמו
מיהרתיהדלת.אתלטרוקמבליהחוצהליוחמקתיבהונות

שסטיתיחזקהתחושהחשמשם,ולהתרחקמהפראיתלצאת

מהאתאחדלאףלספרליושאסורליהמיועדהמסלולמן
 , 1רקזהכלאתלשמוררוצהאניכיסוד'זהכישראיתי'
ושלי.חנהשלהזוגיותעלהביתהבדרךוחשבתילעצמי,

זרים,פועליםעובדיםשם-מהמרפסתחזקאותהלדחוףצריך
מחייכתוהיאאליהמחייךהואובולגרים,רומניםקצתתאילנדים,

קבלייךאיזהלהמצאהככהבבולגרית,לשניאחתצועקיםאליפ,

לטיפול''שתלךהבית.אתועזבהגוי'שלארוךזיןזר'עובדצעיר'
זונה .אותילעזופמזהלהיראהאבי .ליאמרההיאיחזור''אבי

מרזליבה."טיובהמאמאבולגרייה.
וכמעטמקרטעת-משתנקתהמוניתעצמו.אתושוכחהילוךמורידהוא

הצ'יקמוקואתראית"מייקיטה.בסמוך'שחולףבאוטובוסנכנסת
הזה?"
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ליישדוקטור'לו:ואומראורולוג,לרופא,באאחתבדיחה,"שמע
הפציינט:לואומרהבעיה?מההדוקטור:אותושואלבביצים.בעיה
ולךלידוקטור'תראה .הדוקטוראומרנו' .ברמזזהאתלךיגידאבי
בוקס!אחת?"רקלךישמההדוקטור:לואומרחמש,ביחתיש

כמעטמישהובלמים.בחריקתנעצרתהמוניתאותך."מכיר"אני
איתינסעת"אתהבהיסטריה.צופרהואעכשיומאחור.בנונכנס

אניאיתישנסעמי'איי-בי-אם',מחשפכמוזיכרוןליישאניפעם.
"מהמאחור,שמטרידהצופרולעברפנים."תופסאניאותו.זוכר

נסעתדיברנו.מהעלגםזוכראניטוקמאק?ת'צפצפה,בלעתקרה
עםזההרוסייה,הזונהעםלישהיההקטעעללךוסיפרתיאיתי

הפנורמיתבמראהעלימביטהואזוכר?"לא-עומס!הלא-עומט,
שלומך?מהלו'אומראניבטח,כן' .האסימוןלינופלואז
טופ.""לא

יצאההיאאבלהזאת,השאלהעלאצטערשאניידעתי"למה?"

ככה.לחשוב,מבליממני
ל'קליניקה-און'ללכתמסכיםלאאניכיהבית,אתעזבה"אשתי
הכבישפניעלהמוניתאתמחליקהואבמה-קורים-אותו."לטיפול

"חיתה .לוצופריםשובבתנועה.להשתלבמנסהלנסוע,וממשיך
הכחוליםהשמיםביןהמרפסתעלבחודשפעמייםהתריסיםאתמנקה
בחוץופיפיציציחציעםעומדתשלה,הבטןבחציוהמעקהוהארץ

מלמטה,המנועאתלהרואההרחובוכלומטליתמים-סבוןדלי'עם
הייתיאח,-בשיפוציםבנייןעומטשלנוהביתוממולמחפשת.והיא

 .ביפואבותלביתלהגיעצריךהכולבסךאניבזהירות,סע
עלבכוחמכההואמחשפ!"זוכר?אניאיךשם,שלךאמא"אה,

והמיוזע.הגבוהמצחו

תשתדל.אזשלם,אחד'בחלקלשםלהגיערוצהוהייתינכון'
העבודה.אתאותיתלמדלאאתהבהק,שנהארבעיםאנישלי'"מותק

לך?"קוראיםאיך
מאיר.

מאיר?"שלךהמקצוע"מה
טייס.הייתיהייתי.תיקנתי,ומידאמרתי.טייס,אני

 11 ?פרשתחיית,זה"מה

כן.

שמתים."עדעובדיםפנסיה.אין"בטקסי

מהמהם.אני

האמיתיתהמלחמהמבין.אתהמההמהמהמהמהמ,עושהאתה"מה

לאמונה,תפעילכןהקרוש.עלביומיוםפהזהבשמים,לאזה
מסלאאוהכנסה,מסזהלמונית,שנייםנכנסיםמונה.תפעיל

לעשותותמכורמוניתתחליףטיפולים,בלאי'מורטיזציה,הכנסה?
מיאיןבעולם!לבתלבתלבת,והכולשנים.כמהכלפרייפטממנה
בכנסת,ולאבממשלהלאאמא,לךואיןאבאלךאיןלך'שידאג

לשוק,חדשיםמספריםועודעודהכניסולמעלהשםוהבני-זונות
שלארץאנחנוכאילובהקים,שלשלםלצבאעבודהפהישכאילו
 11 •מיליוןעשרים

ואין?מוניתצריךאנישלפעמיםזהאיךאזכן'
"ישכעגבנייה,כולוואדוםמאודמזיעהוא 11איתי'תתחיל"אל
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כלפכמולעמוסיכולאתהימים.וישימיםיששעות.ויששעות
נסיעהשוםלךואיןהדלתאתולגרתיגילגדישלבמערכוןבולגרי
וחוזרלעירמחוץמלאנוסעשאתהזהעללדברשלאשעות.כמה
אפרםלךאומרמהתקשיפ .ישמוראלוהיםמצפרות,עושהשזהריק

 / 1בר-דוית.

שחולףמוניתנהגלוצועקאברמיקו!//יפו'מכביהיירהגרו'בול//יא
 .שממולבמסלולבמוצרם

חמש-מספריםלוישעלי.לצחוקיכולהואאזזה,מלייאןבהקוודה

לנהקים,מוניותמשכירוגםתחנהמנהלהואהמוניות,שלמההקרלה

מערפאת.כמוממנומפחדיםבתחנהוהנהקים •לוישקטןמפעל
כסף,ותן-לישאומריםילדיםוארבעהמחובותחוץלי'ישמהאני

מקצועותלהםויהיושקט,ליויהיהשיגדלוחשבתיתן-ליו.תן-לי'
ימיבחגים,ממנילבקשובאיםכאלהלא-יוצלחיםהםאזטובים,

נותן,ואניבנקומט.כספומט,אניכאילואפשר.שרקמתיהולדת,

להמספיקשהיההזאת,הבולגרייההזונהועכשיפלפ.ליאיןכי
ורוצהנמר'כמונחיתהבחודש,'פעםמביןאתהבחודש,אחתפעם

 //?ךלקוראיםאמרתאיךטופ.מרגישלאאניאוי,אותי.ללחוץ

 .אמרתימאיר'
שחורליישהבוקס,שלחופשהאתמוצאלאאניוומאירקוה,

בעיניים.וו

ואחזתיהאחורי,במושבקדימהרכנתיתירגע.אברם,תירגע,

טוב?תירגע,אה?בסדר?אתההקדמית.המשענתאתבזרועותי

תירגע.

מוצא.וולאאניבוקס,שלופשהמוצאלאאניטייס,/והלו

קיפצה.ממשהברךלהגה,תחתבעצבנותשרעדהשלובשוקהבחנתי

בכתפו.אותותפסתיתרגיע.

הלחץבגללכנראהואז 11 •••בוקסשלופשהמוצאלאאביזה,וומה

הבוקס.עלבמקוםהגזעללחץהוא
נום!!!-מרי//וובךזוה

קדימה-עפתיאנישלפנינו.כחולהוב-מ-ךךובמכוניתבכוחנכנסנו

ננער'התאושש,מידהואבהגה.נחבטהנהגשלוראשואחורה,
אלרץשלומי'מהכלללראותומבליבעצבים,הדלתאתפתח

לאוטו!//ליעשיתמה//גינות,צועק:והחלהכחולהבוב-מ-ךךוהנהגת

הנהגתואלרישיון/והזאתלמטומטמתנתן//מיהרחוב:כלואל

נראתההאוטו'מןבוכהיצאההאשהלמטבח!//-/ובהקתההמומה:

כנראהבהשראההמאיים,הבולגריהנהגלמולואבודהחמישיםכבת
עצרהממול,ירושליםבשדרותשעברהניידתאשתו.שלדופליקציה

המוזרהזוגמאחוריהכביש.אתכברחצווהשוטריםבלמים,בחריקת
חשבתי.כרגע,ליחסרזהרקוצפר.שצפרנחש-מכוניותהתגדל
מי-מר-לשאוליתחילובכיס,אקדחליישהמשטרה.עםלהתחיל

ביטוחיםאותי'יעזובלאהזההנודניקהנהגעדות.ממנייגבומה,
מסוימתמאודמטרהליישואניבבית.אצלילגוריבואעניינים,

והןראשיבשערותנגעתיעליה.להתבייתבה,להתמקדצריךשאני
נחבלתיכנראהדם.-באצבעותהבטתיומיוזעות.דביקותהיו

יצאתימסתדר.וזהתפריםכמהרקשום-דבר,קדימה.כשעפתי

והבתים,החצרותביןליוחמקתיעכבר'כמוקטן-קטןמהמונית
אמא.אלהאבות,לביתאותישתובילפרצהמחפש

29 • 

אתושומעתמי//ביתבווכתוםפלסטיקכיסאעליושבכשאניכך'
ליבאוודליו',ווהלואתמנגןשלוההרכבעםהזההמחוצוקןהנער
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כלניגןהואאיךבני'שליבאחנזכרתיכיהעיניים,בשורשידמעות
בסקסופוןחרודעיןברחובהמרפסתעלהשנייהבקומהיפהכך

האחרונותהשמשקרניואיךהמתמיד'ברחובמהקונסרבטוריוןשהביא

באלגנטיותלוטפותהיושלווהידייםהזהובהכליעלנשברותהיו
לשמוענאספיםהיוהשכניםכלכך.כלאנושיקול-השסתומיםאת
בושהיהעלבוקינאתיכךכלונאנחים.ראשמרימיםהזה,הפלאאת

נכנסהיהמצוות.ובליחוקיםבלירצה,שהואמהרקלעשותהרצון
מדוברכאילובעיה,שוםבליעליו'הולךהיהוהואבראשגווקלו

הואהכולואתמהאוויר'קלוטטבעי'לובאהכול .בכךמהשלבדבר
ההתנהלותעלוהרוויח.הפסידהימר'תמידטוב.ממשטוב,עשה
תמידהייתיאניבו.קינאתיכךעלהזה,בעולםשלוהזאתהקלה

רקהפעלתישליהיצירתיותאתהספר.לפיהכולמרובע,מסודר,

ממני.זאתכשדרשו

השכנה,שללדירהשאעלהממניביקשהאמאלהחשיך'התחילכבר
שלהדלתולהפתעתי'עליתי'לאכול.לוואקראהשנייה,לקומה
פחד,נתקפתימשום-מהחשוכה.והדירהפתוחהחציחיתההשכנה

ראיתיולאנכנסתיהשכנה?לעזאזלואיפהשםיהיהלאבניכאילו

היההואגםהשינה,לחדרפסעתימהסלוןבלב.ליניסרמשהואותם.

מסודרתבאוםצדדגברתשלהגדולהוהמיטהמאוד'חלליואפל'ריק
ארוכתוהמנורההלבנההלילהשידת-ובסמוךוציפיתסדיןלהפליא,
לאהאפורההבאוהאוסבמרפסת .לעבריבזואהילשהרכינההצוואר'

לפתעלארץ.שמיםביןתלויהכזו'תלושהנראתההיאאיש,היה
במקומי.קפאתיחנוקה.יבבהואחרנמוךרטינהקולשמעתי

מישהו?כאןיששאלתי'זה?מי
 11 •בניאני'/וזה

אתה?איפה

וולמיטה.מתחתוופה,

שביןהרווחאלתחבתיהראשאתהברכיים,עלוירדתיהתכופפתי
עלהאבקשלריחלחושך.להתרגלצריכותהיועינילרצפה.המיטה

וידיומוזרהבתנוחהשרועגופוכלבני.אתשםראיתיהאריחים.מן

וממששות.מגששות

עושה?אתהמה

וואותה.מוצאלאואניהסקסופון'שלהפייהלינפלה//יופטפויומאט,
האור?אתמדליקלאאתהלמהאז

חשמל.ווהפסקתישנשתנה/.ומהשלשאלותתשאללא//אולי

שוב?

וושךב.וו

 .איתןלחפשליתן
לגשש.וותתחילמוזמן,אתה//יאללה

אחרמחוגה.רגליהיוכאילוולכאן'לכאןהזרועותאתמזיזהתחלתי
מסוימתבגבנוניותאבחין'אוליבחושךחזק-חזקהעינייםאתאימצתי

נגעשליהמרפקואזלוותר'החלטתיכברכלום.לא-החריציםבין
שלחתיזה.שזהתחושהליחיתהחפץ.משהו'והעפתיהפנלים,באחד
הפייה.חיתהזובמהירות,אותוואספתיייזיכףאת

'ומצאת?"

הגוףלאורךהזרועאתהחלקתיאינסטינקטיבי.באופןעניתילא.
שלי.מכנסי-השלושת-רבעילכיסהפייהאתותחבתי

אותולהחזירהבטחתיכיכ,ךכלאותימעצבןזהלא.אני/וגם

ישלעזאזל'טוב, .שליהמילהאתלהםנתתישלם.לקונסרבטוריון
יהיההכוליוםבאוראולינראה,אותה.למצואמחרעדאפשרותלי

 11 •יותרברור



עלבטפיחותידיוכפותאתניקהאני:וגםונעמד,התרומםהוא

אמרתילאאבל ,בכיסיהדוקרתבפייהחשתיאני:וגםהשוקיים,
שחשבתימהכיבחושךהבחנתיולפתעארוכה,ידשלחהואדבר.

 ,בנישלההפוךהסקסופוןבעצםהיהלילה,למנורתקודםבטעות
המראה.מולהשידהעלפייה,בלאשםשנשאר

והן ,בנישלהפניםאתראיתי ,האוכלשולחןסביב ,באורבבית,
שיבשמישהוכאילו ,בכלללוהתאיםלאוזהמיוסרות,כךכלנראו

הצליחלאהואהזאת.הארורההפייהבגללהתוכניותכלאתלו
מהמביןלאשהואואמראמאועםאבאעםכךעלודיברלהירגע

פוזלשהואליהיהונדמהככה,להיעלםיכולכזהחפץואיךקרה
מילה.אמרתילאאבל ,ביוחושדאכילהכדיתוךלעברי
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ימ"ר ,גוראביסמ"ראביב:תלמחוזימ"ראפריאט,מרקיצוער

הארציהמטהשלפלילילזיהוימהמעבדה ,לדיןנדבאביב:תלמחוז
 ,אורןבתיהיאח"פ: ,זגייךעזראיאח"פ:ראש,רוניתבמשטרה:

יאח"פ:סלם,אתייאח"פ: ,נחשונידליהיאח"פ: ,קוצרחנהיאח"פ:
 ,קלאוזנרפרופ'יאח"פ:גולדברג,יורייאח"פ: ,ספירשותא

ברוךאביב:בתל'איכילוב'החוליםבביתהכירורגיתמהמחלקה
נדנדוהמשטרה:שלהארציבמטהפלילילזיהוימהמעדבה ,גלטשטיין

סמ"רבמשטרה:פלילילזיהויהמעבדהשלהנשקממעבדת ,שנטר

עלהאחראייאח"פ: ,אוליאליהודהרפ"קיאח"פ: ,נרמלירן
במשפטוהתביעהמטעםהעידואלהכל ..•יאח"פחסוי><שמוהמוצגים,

לי?שיעשובמשפטהתביעהמטעםיעידומיעמיר.יגאלשל

31 • 

התחתון."העולםעםפההסתבךבני"חנה,

 "?המ"

שומעת."שאת"מה

איך?"בניין.מהנדסהוא"אבל
גנבשהואחושבותהגדולותהחברותלהסתבך.אפשר ,לי"תאמיני

התחתון."לעולםומכרבנייןחומרימהם
"לשחורים?"

הואבאתר.אקדחעםעליואייםאתמול,מהם,אחדלמי?אלא"כן,
מוחלטת,אנרכיהפה,קורהמהלהאמיןלאזה .כולומזיעהביתהחזר

רגוע."יותריהיהזה ,לשלטוןיעלהוכשמנדלה
להתערב?"יכולהלא"והמשטרה
המשטרהמזה,חוץבחוץ.יהיהשאייםזהמחרמה,אזנו"תתערב,

התחתון."העולםעםמעורבבתהיאגם
הגדולות?"הבנייה"וחברות

לכאןמגיעיםמפחדת.ממשאניחנה,עצמם.בפניקרטלים"אלה
הואמהמושגליאיןבחזרה.צועקיםהםצועק,בניבטלפון.איומים
בוכהגםאותושמעתיאחתפעםטוב.ייגמרלאזהאבלעושה,

בטלפון."
בני?""בוכה?

לעשות."מהיודעתלאאניאשמע.לאשאניבלחש,מייבב"חנה,
ומיד." ,תחזרואומרת,זאת"מה

לארץ."לחזורמתבייששהואלינראהרוצה,כךכללא"הוא

לעזאזל?" ,הסתבךהואבמהשם.תמותועודשיי,ךזה"מה
האזנה."ישאולייודעת,אני ,בטלפוןלדבראפילומפחדת"אני

 "?המ"

שמישהוזהאותימדאיגשהכימההאמת,אבלשומעת,שאת"מה
אתאב.ד"פשוטאני ,משהולהםיעשהמישהואם ,וסערבעדייפגע

<בכי.>

צילה?" ,אותישומעתאת"צילה,
"שר-מ-עת."

לחזור?"מזומןכסףלכםישצילה,שומעת.את ,ומידתכףלפהתחזרו

"או-לי."

בנקאית.בהעברהכסףלכםישלחוהואמאירעםאדבראני"אולי?
לוקחתאתמחרתיים,היותרלכל ,מחרכבר .עכשיולכאןתחזרו

מאחור.הכולתשאיריאותי.מענייןלאמטוס-ארנייה-צוללת-טיל,
לכם."נעזורכברואנחנומשם,תצאו
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של 606לאולםהוכנסהואזאת.עשיתיולאעמיראתלהרוגיכולתי

לותלויהיהוסוודרמגוהצת,חולצהלבוש ,המחוזיהמשפטבית
המבוישהחיוךעלחשבתיוחייך.מסטיקלעסכתפיו.עלברישול

לפניכיזאת,זוכראניבדמעות.נקשרועיניומשום-מהיצחקשל
 ,שאהבתי ,כשאביגםבוכה.לאאניפעם.אףליקרהלאזהזה,

החיוךנדדאיךלעזאזל,בכיתי.לאשנים,לפנילבמהתקףנפטר
לעצמומציתשהואלפניהזההחיוךיצחק,שלוהאדמדםהמבויש

עודאזאבלבפה.המסטיקעםזה ,והמזלזלהציניהחיוךאלסיגריה,

בניואחיבשמים,טסתיעודלעשות.שעליבמעשהבטוחהייתילא
שהנאשםתחושהלנו"ישכיהשופטאמרוכאשרהחיים.ביןהיה
השיטהפי"על ,עיניואתמריםכשהואהוסיף"ומידנשפט,כברהזה

 .כגדולקטןבפשענאשםמרשיעמשפטביתרק ,בישראלהנהוגה
היההנאשם."שליוזכויותשמירתעליקפידהמשפטבית ,בןוכמו
האולםבקצהישבתימוזר.אלי.מדברעלי,מביטשהואלינדמה

באמצעותואחותוהוריועםדבריםמחליףעמיראתלראותויכולתי

 2005אוקטובר-נובמבר
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הבראיתןהזאת.האנושיותאותי'עצבןדיוזהשפתיים,תנועות

הואהעורף.ואתהכפוףגבואתראיתיהמשפחה,לפנישורהישב

לו:ואמרעמירשלאביואליוכשניגשנסער.מאוד,מתוחהיה
אלי."תתקרב"אלוצעק,הברקפץמחילה,"לבקשרוצה"הייתי
שהוארואהלאאתהאותו'"עזובלבעלה:אמרהעמירשלואמא

-האמתזו-המפלצתהואשלךשהבןגברת,היא,האמתמפלצת!"
אולםבסוףשישבתירגעיםבאותםאבלמפלצת.איזוועודאוחו'

לתכנןבעצםיכולתיולאלעמיר,שנאה-גוררת-מעשהחשתילא , 606
בעיקרמאו.דוכעוסמיואשכן'מיואש,הייתיכיכלום.ולבצע
גוףמעיןהיאהמדינהכאילואישי.כישלוןממשפהראיתיפגוע.

מעציבפצעמעיןועמירונשמה,גוףשלאחתיחידהאחד,אורגני

ארמונוהשופטאמרבינואר''-23ביתקייםהבא'הדיוןבתוכה.

 .פייפןהשנייהההזדמנותליהלכהוככהלוי'
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מיכאלדחוף.באופןממשכסף.חייב-חייבאנישלום.היקר'אחי
 728ב'ב-מ-וו'נוסעיםאנחנו .ווטונסבדיםערואביהרוסיהקבלן

שלוהמצ'וקמקבמשרדשם, .טאוןהדאוןעדמיכאלשלהחדשה
ולוקחיםפועליםבגדילובשיםומכונית;בגדיםמחליפיםאנחנו

עםלשםתיכנסאםתבין' .לסווטוונכנסיםישנה'פיאסטה'איזה
מפרקיםהשחוריםכלום.ממנהיישארלאשעהחציתוךה'ב-מ-וו',

חול'גונבים:הםבחוץשנמצאמהעכברים.כמוהכול'ולוקחים
קלקראמבטיות,ברזלים,דבקים,לבנים,בטון'ופס,פרחצץ'

קבלןעםפהעובדיםאנחנוסוחרים.הםבכל-חשמלחוטילבידוד'
להסתדר.איךשידעשחורמננגאני.פיטרלושקוראיםמבפנים

עובדאתהאםבך'ייגעלאאחדאףמילה.זאתבסווטושלומילה
ברוסיה,כמושלהם,החנותאתכאןלראותצריךאתהאיתר.ומסתובב

לגמריריקהראווהחלוןמנעולים,עלבארגזיםמאחורמוחבאהכול

כאן'מאפיהממששהםהם,אפילוריקים.המדפיםהחנותובקדמת
אנישיהיה.בוטה,אקדחעםמסתובבמיכאלמגניבות.מפחדים
הםבטון-קלנדר.שלהכחולובספרשולייםרחבבכובעמסתפק

וישיקוז'בבעיותכמהלהםפתרתיכיגאון'שאביכאןעיםמשוכב
'יס .פרופסוראיזהאלכמואלימתייחסיםמקוריים.רעיונותלי

חדשיםספרבתיבוניםאנחנואומללות.איזומאסטר'.יםמאסטר'
תחתכאןלומדיםהיוהילדיםפעםפשוט.לאעסקזה .סווטולילדי
גדולותברזנטסככותפשוטעוני.איזהמאמין?הייתבשמש.סככות

ספרבתילבנותהחליטועכשיווענקיים.מרובעיםברזלשלדיעל
וזהאותן'לפרקצריךמה,אבלהסככות.עמדושעליהןהאדמותעל

הממשל'עםביחדשיטהמצאמיכאלאז .לחסוךורוציםכסףעולה
שזהבלישבשמשהאלההחלודותהברזלמפלצותאתלפרקאיך

להםונותניםהספרמביתהנעריםאתלוקחיםפשוטגרוש.יעלה

קופיםכמומטפסיםוהםמסוריות!מאמין'הייתגדולות.מסוריות
להםמשלמיםלאלאט-לאט.אותםומנסריםהאלההברזלשלדיעל

אותולמכורדואגומננגאניהברזלאתלהםנותניםאבלכלום,

גםונותןלעצמולוקחהואמהמכירההכסףואתהקבלנים,בשוק
ממשהראשונהבפעםהאלההילדיםאתכשראיתילנערים.משהו
בשמשלארץשמיםביןקופיםכמוממשתלוייםהםהאמנתי.לא

תלוייםילדיםעשרותהברזל.אתומנסריםבמרץועובדיםהקופחת

מיכאל'ליאומרלעשות,מהאיןנורא.מחזהזהחלודים.שלדיםעל
זולה.הכיהשיטהזאת

בפרויקטיםתקוענשארשלךאחאתלראותרוצהאתהאםאז
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כדיכסףעודבבקשהלישלחלא,ואםבבקשה,האלה,העלובים
שאנידיוריו,הרבקל.מבטוןהמודולרייםהבתיםאתלפתחשאוכל

שהחייםאומרמליובאוויטששהר'אומרקבלה,שיעוריאצלולוקח

משפיעהשםאותה.לךממלאיםהזמןכל .ייןכוסגביע,כמוהם
לשתות,הזמןכליכוללאאתהאבלתשתה.רקואתהמטובו'עליך

שלךמהכוסלמזוגחייבאתהאזלהתמלא;ממשיכהוהכוסרווית,די

להישפךיתחילהמשקהאחרתריקה,שלהםשהכוסלאחריםגם
ויאבד'לצדדיםהמשקהיישפךאםכי •נפסדתצאואתהלצדדים
להתמלא.תתחילאחרתוכוסהנביעה,תיפסקהשפע,גםייעצראו-אז

הפילוסוף,אחיךממך'לשמועמחכהלדיבורים.לאלמעשים,הזמןזה
בני.
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כותב.ושובמוחקכותב.שאנימהוקוראשעותמאירבגןיושבאני

כללבדרךזהאבלוקורא.יושבעיתון'לשםלוקחאנילפעמים
אועוזעמוסשלספראיזהלוקחאנילפעמיםהעיתון.אותי.מעצבן
עלרוכביםלכריכה.סביבהילדיםעלמסתכלוקורא.יושבבולי'

ומציצים.העציםמאחורימתחבאיםזה,אחריזהרציםאופניים,

בידיה.וכדורהחוללמגרשנכנסתדתייםנעריםשלמיוזעתקבוצה

מקפיץגח,סרושחורהוכיפהמחודדסנטרארוך'אףעםמהם,אחד

לשתיבמהירותנחלקיםהםפעמים.מספרהרגלעלהכדוראת
אתה.כןאני'לאבשער?עומדמיכוחות,לאכוחות,כןקבוצות.
והמשחקהרמה."נאג'ס.אותך'אחליףואנישעהרבעתעמודבחייאת,
הילדיםאחדהחמה.ברוחמתנפנפותהמיוזעותהציציותמתחיל.

ממשיכיםהם .באווירהסנדללועף .השערלעברבכדורחזקבועט
רואהלאאתההזה,המשחקאתתעצורזונה,בןיאבתי'לשחק.

אבלבסדר'שהואבידומסמןמשה-חבלןהרצפה?עלשמשה-חבלן
נראותוהןהתהפכו'כולםשלהכיפותרגל.גורראותורואהאני
צפיחיתבסיכה.נאחזותבקושיהראשים,עלקטנותקעריותכמו

במהירות.המגרשאתחוצהעזרוגלגליאופנייםעםילדבדבש.
לרשימותחוזראנילי.נמאסמישהו.לוצועקגמד,יאת'חפף,יאללה
עשרה?ארבעעשרה?שתיםהם,כמהבנישלהם,בגילכשהייתישלי.

מקפיציםאיךזוכרלאאניהיוםש.דכמוכדורגלמשחקהייתי
העטיפה.עלפיקאסושלציורעוז.עמוסשלבכריכהמביטאניכדור.

ברקעועירום.חבוקצעירבזוגמביטהבתינוק,אוחזתאם"חיים":

לינראותהןשלי.לרשימותחוזראנילי.נמאסמשתכללות.דמויות
 .כךכלמיותרותעכשיו

הוארע.לאבמשחקמשתלבהואאבלרגל,עדייןגוררמשה-חבלן
שקול.שהמשחקנראהכוחות.לאכוחות,כןהטובים.אחדבולט.

אותוראיתילאשליבחייםשלי'אחבני' .עכשיוזהעלחושבאני
התעמלותעושההיהנחות.בעיניונראהזהכנראהכדורגל.משחק
שיחקמאו.דגבוההיהבזה.רעהיהלאהואלגובה.קפיצהקרקע,
החברה .כושיכמושזוףהיהשהואיםשבהיו .שדכמוביםמטקות

החזיקהלאהסיכההכיפה,נפלהלמישהוכבדים.קצתהאלההרוסים
הכיפה,אתמריםבתיעצור.בחול.להתגלגלהחלהוהסרוגה-כחולה

אותהושםהכיפהאתמנשקהילדאותה.לוומחזיראותהמנשק
בתיחושב.אניהמנהיג,מימידרואיםהסיכה.אבדהכנראהבכיס.

שלי.לרשימותחוזראנילכתר.טועןומשה-חבלןהמנהיגהוא
עדלבדהלכתילבני.הסקסופוןשלהפייהאתהחזרתילאמעולם
לחולצתשמתחתהלבנההגופייהאתליניפחההרוח .פרישמןלחוף
צפההיאהמים.אלאותהוהשלכתיהסלעעלעמדתיהספר'בית



אבלהחוף,אלאותהלהחזירעומדיםהגליםכאילושנדמהעדקצת

 ,יקרחפץ ,וזוהרכסוףמצוףכמוהמיםקצףעלריקדהכךאחר
בה,פגעהשמשקרןמאי-המטמון:טובהאבן-חןים,בלבאוצר
אותה.ראיתילאויותריפולכיווןאלכסוניתהעיןמןהתרחקהוהיא
ישנתי,לאלילותכךאחרבו.קינאתיטהורה.אחיםל~אתחיתהזאת

להודותהזה,הנבזיהמקרהעללספרוהתביישתיזהעלהצטערתיכי
והתחרטתי.לאמאלגלותבי,וחזרתילאבאלספרחשבתיהאמת.על
יהיו .שלומהתגובהפחדתיפחדתי.ומבנינפשיכוחליהיהלא

עבדבנימהקיץחציבשקט.יעבורלאזהמכות.שיהיוידעתימכות.
הפייה.ארנוןעלהכסףאתלהחזירכדימשרהבחצי
לערבבליבו'נה,לשחק.תפסיקזונה.בןיאפנדל!היהפנדל!
שניכמווהםמשה-חבלןמולעומדבתימכות.ישבסדר.הורים,

השני: ,פנדלצועק:אחדמסביב.וכולםדורהערימתמעלתרנגולים
אחורההרגלאתמושךהואמשה-חבלן.אתדוחףבתיפנדל.אין

 ,בתישללפרצוףנומנהמורידואז ,המשקלשיוויאתמאבדוכמעט
ואזהעשתונות,אתלרגערקמאבדבתייופי.שמתלבשכזהבוקס

אבק.ענןהסוף.עד ,עליומתנפל
יאללה ,פנדלרוצהאתה .משה-חבלןאומרפנדל!-מהיודעאתה

אל ,פנדלהיהלא ,לותוותראלשיהיה.אבל ,פנדלאיןפנדל.
כולומתרומם,משה-חבלןעבר.מכלקריאותנשמעות ,לותוותר
בוא-מהשער.יוסיצא-צאבשער.לעמודוהולךוחול,עפררגבי
 .השקרעללנצחרוצההוא .אותימכניעאותךנראה ,בתיתבעטבוא

הראשעלכיפהלוישושומע.שרואהמיישלבריאות.לושיהיה
עלהכדוראתושםמתרגשלאבתיהשקר.עללנצחרוצהוהוא
עלי,משקראתהפהגםאחורה-אחורההשער.מןקצרבמרחקהחול
קטנה,חולערימתועורםאחורהחצי-מטרפוסעבתיאחורה.קח

ברגליומעטרוקעתנופה,לוקחהואהמרופט.הכדוראתעליהמציב
שטוחה.בקשתעףהמרופטהכדורשפיץ.ובועטרץ ,צעיראילכמו

במקוםאבלאחת,בידאותוולהדוףבולגעתמצליחמשה-חבלן
לאחור.מתעקמתבכוחהכףוכלפתוחהנשארתהידאותה,לאגרף
גוללללל!לחיבורים.בינותהשערתוךאלבחינניותמקפץהכדור

כמעטקפיצהומרביץלשמים,הארוכיםוהסנטרהאףעםבתיצורח
שמאלבידתופס ,משה-חבלןצורחאההההההה!החשמל.עמודעד
כמוהרצפהעלומסתובבמסתובב ,בעפרומתפלשימיןידאת

עד ,סביבומתקהליםוכולםצורחהואאמא!אחחחחח!משוגע.

בהיסטריה.אליורץבתישאפילו
מתחתשליהרשימותאתתוחבופועל.קורהמהמהרמביןאני

אלאמוקכאחוזורץהספסלעלעוזעמוסאתמשאיר ,השחילבית
מריםאניזוזו!היד,אתשברהואצועק,אניזוזו,זוזו,משה-חבלן.

גדולים.יותרלינראוהםמרחוק ,קטןהוא .יבזרועותהילדאת
לכבישמטורףכמורץואניבוכה,והוא ,עשרבןהואאולי .טעיתי
החבריםמכאב.צורחמשה-חבלןמונית.לתפוס,לבורגשוב,הראשי

רותמאחור.עלינוסוגרהאויבפצוע.פינוינוהלאחרי.רציםשלו
אתטורקהיל.דעםבמהירותאליהונכנסמוניתעוצראניעבור.

בןברקימרחובאלירציםהילדיםאתרואהאניהעיןבזוויתהדלת.

 ,מסוכןכךכללמכוניות.בינותחומקותהכיפותהמליץ.ורחוביגלי
כרך.ממשזהגדולה.הזאתהעירכמהחושב.אני

הנהג.שואל"לאן?"
מכאב.וצורחבוכהמשה-חבלןבמהירות.עונהאנילאיכילוב."

בבהלה.הנהגשואלשלך?"לילדיש"מה
הי.דאתשברשהואחושבואניעונה,אני ,שלילאהוא

הנהג.אומרמרי,""בוז'ה

כדיהפנורמיתבמראההנהגשלפניולעברביקורתיתמציץאני
נשתנה","מהשלשאלותכמהעודאותילשאולעומדהואאםלראות

לנסוע.עומדשהואאו

מכאב.צורחוהילדהנהגאומרוייסע,"-למטה"איתות
לך.אשלםאנימהר.סע

לאיכילופ."נוסעאניטופ."טופ

שלארקהזה.עצבביהגריהבולעלנפלתיבשרהוא.זהלא. ,אוי
מזל.ליאיןהקודמת.מהפעםכסףלוחייבעודואניתאונה.יעשה
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צריךמתימהתחלהלבנותמפה.לפימראש,הכוללתכנןצריך
תוואיאיזההזאת.הדרךלאורךטסאתהומתיהזההכבישאתלעבור

זואםלהגיע,רוצהאתהשאליההנקודהאתבסוףולחזות ,נכון
בלילהזהאתומתכנןיושבאתה .המדברבלבבודדעץאו ,באר
עכשיותטוסלךואומרהנתיבאתלךמשנההמפקדלפעמיםלדב.

צריךאתהקשה.יותרוזהככה.לך.באזהבהפתעהאחרת.לנקודה
מתקבללאבערךאותה.ולמצואאליהלטוסהנקודה,אתלזהות
נמוך.ניווטוישגבוהניווטישכאן.

אומרתזאת ,אי-טי-איישמירתלךאומריםניווטכדיתוךלפעמים
בשעהמסוימתלנקודהלהגיעוחייבשתכננת,כפימנתבאתה

ומתחילמביןאתהואזהשניות.עלחוכמות.איןפונקט.מדויקת.
וקובע ,לאחורשרץוידיאובסרטכמואחורההעסקכלאתלבנות

אםמראש.בנויהכולאותו.תניעמתילמטוס,תצאזמןבאיזהלך
הגבלות.ישמטוסעלגםאבלמהירות,להגדילצריך ,מאחראתה
אבלנחתוך.הדרך.אתנקצראוליאזלטוס.שמותרמקסימוםיש
עומסהרבהזהמקדים.פתאוםעצמיאתמוצאאניאםעושהאנימה

 40-הטיסהשעותאתבווסופריםתיקישחניךלכלחניך.על

עובראתהכךאחרהסטירמנים.שלהראשוניבשלבזהכלשעות.
סגורהחופהלוישאבלבוכנה,מטוסעדייןיותר.מתקדםלמטוס
שזה , 80צ'קעדבסיסיקורסמתחיליםשובמהיר.יותרהרבהוהוא

 .אחריוהביתהשילכוכאלהיש ,מבחןישזהאחריטיסה.שעות 80
ש-לרם.

שאפשרמטוסיםכבראלהלתמונה.המטווחיםנכנסים 80צ'קאחרי
עושיםסוף-סוף . 03בראונינגירייה,ומכונותפצצותעליהםלשים
ישקרקע.אוויררקזה .באווירמטרותאיןאבל .יריטיסותכמה

המקלותיבן .באלכסוןשעומדיםכאלהגדוליםמקלותמציביםמטווח.

ורואיםזה,עלצולףאתה .מטרחמישהעלמטרחמישה ,בדשמים
היהזה .מסונכרן ,הפרופלורדרךשירוירייהמכונותהיויוצא.מה

-הירילקצבהפרופלורתנועתביןסנכרוןשאיןלכםתארומצחיק.
כאלה,קטנותפצצות.גםהטלנוספיישל.אליך.עדבאיםהכדורים

כשהיאאבלאימונים.פצצתנפיצה,לאפצצהחיתהזאתקילו. 50
איפהיודעהייתככהעשן.ממנהיוצאהיהבקרקע,פוגעתחיתה

להטילצריךוהייתכאלה,עיגוליםמסומניםהיוהקרקעעלפגעת.
לתוכם.הפצצהאת

הייתיהזמןכלבתל-נוף.-כךאחרבחיפה, 2בבה"דהיינובהתחלה
שלאמיתיתתחושהנותןזההמים.קואתמהאוויררואההים,ליד

האלההאויביםכלעםהזאתהקטנההארץכאילווחופש,הרפתקה
 ,שלךבהגנה ,בךרקתלויההכיוונים,מכלמסביב,אותהשמקיפים

תחושהשזאתיודעאניהגדול.לעולםהשעראתלהלפתוחובידיך
 •שהרגשתי.מהזהאבלמגלומנית,קצת

בכתוביםמרומןפרקים

 2005אוקטובר-נובמבר
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טעותתיקוני

העניינים:מתוכןנשמטו ,לצערנוהקודם,בגליון

אלאסעדמוחמדמאתהטלילדיעלכתבשמואלוףמתי
 ) 8<עמ'

בןיערהמאתמלאבאורליטוףעלכתבהבן-ציוןקטןדינה
 ) 11<עמ'דוד

<עמ'לנסנסלווימאתהביתהמהריעלכתבהארזאילנה
12 ( 

* 
בסדנתשנכתבלשירבנוגעההערה •למתא"ן"במהבמדור

'איתקה'לשירמתייחסת ,ז"לרגינבאוםאלישבעעםכתיבה

 .מלכיורנעמהשל
 : 5בעמ'אלג'םיעקבשלבשירו

שיספרם~תצ"ל:רביעית:שורה ,שניבית ,הימניבסור

ל~יתו][ולאמ;ת;~לן~ת;

ראיתילהיותצריךשביעית,שורה ,שניבית ,השמאליבסור

אותף][ולאא;ס~

אני[המילהעומד י~~צ"ל:מהסוף,הרביעיתבשורה

נשמטה]

 77עיתוןבספרילהופיעעומדים

איידןאסתר

להמריאמבקשחיהעור

אורבתשולמית

הזהבחתך

הוטלמרוכי

האישיתמחויבותה

ברברשנישל

הוותיקחנונושלבצערומשתתף 77עתרןבית
חבותרוזנין,שושנהאשתומותעלאון,רוו

יםגלילקיבוץ
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 305גליון

Jתג~~~רגןרג
מירוןכרמית

הבימהיאטרוןבתחדשותהצגות

עיבורמארל;ג'וןפיעללוין,ומ'רז'בסקיא'מאתברנארר""שוח
אלכסנדרתפאורה:טפליצקי;מיכאלבימוי:חן;רועיעברי:

ושלמהקניגליאשחקנים:ארמוב;פרלינהתלבושות:ליסיאנסקי;
מסקיןאולםבר-שביט;

כישחקןשאלה:אותהשובועולהצפהבמה,איששנפטראימתכל
מגוונות,יצירותמכלולמאותויישארמהאחריו?ייוותרמה •ימות

 ,) 1926-1844 (ברנארדשרהשלבמקרה •דמויותמערכתמאותה

מהותה,בכלבגופה,בקולה,וממשות,חייםרוחבהןשהפיחה

שחל~יתאדם?להמוניוהתלהבותאושרצער'רגמהריגשה,שהשפיעה,

אחריה?."נותרמהתמות,כי

שלהגדולכשרונהממדיאתהולםשאינובמחזהברנארד'שרה
התשעהמאהבסוףאירופהאתשהלהיבההיהודייה-צרפתייה,השחנjוית

שלאאלהלמעןזיכרונותיה,אתל"נצח"להשאירמנסההיאעשרה;
בימתיתקריירהלאחרצרפת,שדברוםבביתהברנאר.דשרהאתידעו

זיכרונותיהאתמכתיבההיאבקולנוע,ואפילובתיאסרוןמפוארת

 .הנאמןמזכירה •לידידה
הרגוויקטורשהסופרורזיך>,הנרייטהמקורי:<שמהברנארדשרה

מחדששנכתבהאמנותעמההביאה"האלוהית",הכינויאתלההדביק

לפריצהעדסוערזאתועםואינטימי'גמישמשחקהתיאטרון:יבמתעל
בתנועתלבבותלהסעירבכוחההיההחיים.רווייהחושיםסכרישל
פעילההיתהגםהיאותרבות.נועםחן'שפעהכולהוכלקלה,יד

רגמניה-צרפתמלחמתבזמןהארוכות.חייהבשנותנוספיםבתחומים

חוליםביתלהקמתהונהואתאונהאתהקדישההיא ' 1870בשנת
בהתלהבותבועבדהואף"אודיאון"התיאטרוןשלבתחומוצבאי

הראשיבתפקידהופיעה'כאשר 1874בשנתוכאחות.כחובשתובמרץ

<שחקניתך~לשלמקומהאתירשה"במשחקהעליה:נאמרב"פדרה",
המהוללתהראשיתהשחקניתונעשתהכטרגדייניתהיא>אףיהודייה

הצרפתי",התיאטרוןשל

אתמשחקה,שלהמושלמתהטכניקהאתשיבחהתמידהביקורת

עלכשעמדהשלה.הזהב""קולאתהמלטף,קולהצלילאתסגנונה,
התחייהתנועתעלדעתהאתברנארדשרהנתנההשמונים,גילסף

אני'שפעלתי"מה"האלוהית":אמרההיתר'ביןהיהודית.הלאומית
שרקאחד'עםישנואךצרפת,בשבילאחראדםגםלפעולהיהעשוי
לעםכוונתידבר.עשיתילאואני •למענולעשותיכולתיבלדבאני

ואבישייכת.הייתיולוזהמעםליבאהרוחי .עמישהוא ,היהודי
,עולםגרשוני(ג"קהצרפתי"העםעלהיהודיהעםשלמרוחואצלתי

התיאטרון>.

הבימה.בתיאטרוןבהצגהביטוילידיבאהלאזומעניינתשעמדהחבל
ידעהחייה,תולדותאתהמסכמתברנארדשרהבתפקידל~יגליא

בתפקידרב-שביט,שלמהלמדי.רדודלטקסטחווייתיתוכןלהעניק

הנאמן'המשרתתפקידאתובחוכמהבכשרוןגילםהידיד-המזכיר'
 .גבירתולמעןהכוללעשותהמוכן



לוי;שמוליקתרגום:מנצ'ל;איורןמאתהעליזות"האלמנות"מועדון
דניאלהתנועח:סמווגונסקי;ואונחחונזוןדורוותלבושות:תפאורה
וובינאאולםמיכאלי;

-בחודשפעםנפגשותהזהב","גילהקוויבמגזרהנכללותאלמנות,שלוש
המנוחים.בעליהןאצלהקברותבביתמבקרותוגםומרכלות,שותותאוכלות,

להתמודדמנסהאחתכלממנה.להיחלץהנואשהניסיוןאודבידות,הצופן:שם

ולכמיהותיה.לצרכיהלאופיה,בהתאםהשכולעם

הזדמנותלהעניקהסתם,מןשנועדה,מטורפת,כקומדיהבנויהמחזהכיאף

מרמהאינוהחיצוניהעליוןהמעטהכישוריהן'אתלהפגיןותיקותלשחקניות
הקברות,בביתהמסכןהאלמןאתלצודהניסיוןהריקודים,הצחוק,איש:

והכמיההגעגועיהן'כאבן'האלמנות,דבידותהמרה:לאמתדלכיסוירקמהווים
או'לאשה'עיתוןשלרכילותדףמעלמתעלהאינוהמחזהתוכןלאושר.

ליאמצוינות:אופישחקניותשלוששלהמשחקעלכולובנויוהוא ',תא'
למעשהאךגברים,לצודהזמןכלהמנסההפם-פאטאל'בתפקידהנהדרתל~יג
הנכסףבאלמןלבסוףזוכהאשרהמאופקת,גוררבקהמכולן:הבודדההיא

בעלהשללזכרוהנאמנההנפלאה,קיררודבורהמשעשע>,במשחקדר(אילן
(האל DEUS EX MACHINAנוסחבפתרוןהמחזהבעייתאתופותרתהמת

היום-יומיים,והייסוריםהדאגותאתולשכוחלצחוקשרוצהמיהמכונה>.מן

העליזות".האלמנותל"מועדןמוזמן

משולח;ובקחתרגום:אלבי;אדואודמאתסילביח?"זאתמיאו"חעז
מסקיןאולםנודי;אלכסדוחותלבושות:תפאורהשכיו;חנןבימוי:

מ~ה·בה" 9לשכנףתיתןלאבהמה"ובכל

 23פסוקי"ח,פרקויקרא,

מתוךהשנייה,העולםמלחמתאחריבאירופהשפרחהאבסורד','"תיאטרון

האמונהבאמריקה.להתפתחאיחו-לשלוםהתקווההרסלנוכחואכזבה,יאוש
בארצותלהתקייםהוסיפהעשרה,התשעבמאהאירופהאתשאפיינהבקיומה

שלהאופטימיותאתלהרוסשטרחמיהעולם.מלחמותשתיאחריגםהברית

הסופריםיתרביןהיה,האמריקאי""החלוםיסודותאתולקעקעהחדש""העולם
יורקבניוהוצג " TheAmerican Dream "שלוהמחזהאלבי.אדוארדהצעירים,

לובאהגדולפרסומואולםחלום.אותושלההרסדגלאתוהרים-24.1.1961ב

שהוצגודלף?"מווירג'יניהמפחד"מימלא:באורךשנכתבהראשוןהמחזהעם
השורהאלדרךאלבילופרץזהמחזהעם .-14.10.1962ביורקבניולראשונה
זמננו.בניהאמריקאיםהמחזאיםשלהראשונה

המפורסםהאדריכלשלאהבתואתמתאר-סילביה?"זאתמיאו"העזהמחזה
באלעז,-החמישיםהולדתויוםאתוהחוגגיוקרתיבפרסהזוכה-מרטין

הצופים.קהלשלובעיקרהאנושיתהסובלנותגבולותאתלמדודכביכול
שלהקונוונציונלייםוהמוסכמותהשקריםבכלאהמתנהלהמשפחה,בבית

עצמוהמזההמתבגרערבנילי'הזוג,שלבנםגםחיומאופקת,גבתמהוחברה
החברתיתהיכולתאתלמדודמנתעלזהבחריגדילאואםכהומוסקסואל.

מבעייתמוטרדשאינוהמשפחה,לראשהמחזאימעניקולקבלו'האחראתלהבין
האבסורדיתהאהבהאתעליו'המרוחהמהחמאהלאואפילוהיומיומיהלחם

לבלבל"לעורר'היהשבכוונתוכתב,עצמוביאללעיר.מחוץשפגשלעז
בכורחהמוטרדתבארצנו'הלאומיהתיאטרוןייעודזההאמנםולהטריד".

חיינו?שלהאבסורדייםהתנאים
'מעריב'לעיתוןרונן'אילןהבימה,שלהאמנותיהמנהלשנתןבראיון

לחקורניסיתיתמידמעבר".בתקופת"הבימההיתר:ביןאמר ,) 7.10.2005 (

הלאומית,התחייההיההבימהבמרכזשעמדמהרצו."המייסדיםהאבותמה

אלביאדוארדשלהעזהאמנםויהודית".ישראליתקלאסיקההשפה,תחיית
עסקינן'התיאטרוןבייעודואםהעברי?התיאטרוןמייסדישללקריטריוניםעונה
אשכולות,ואישתיאטרוןמבקרגמדו'חייםשלדבריואתגםלהזכיריש

הייעודלחנך:הואהתיאטרוןשלהאחד"הייעודהרבות:מהרצאותיובאחת

העליזות"האלמנות"מועדון ,קיררודבורהגקביליא

סילביה"זאתמיאו"העז ,ברטווליליאןמושונובמוני

גםאלה,מטרותשתיביישוםנכשלהאלביאדוארדשלהעזלבדר".הואהשני

בדמותאמינהחייםרוחלהפיחמשכילמושונובמוניכמומצויןשחקןאם

משכנעתוהנפגעת,ההמומהכאשתונוטרוליליאןבבהמה,שהתאהבהאדריכל

ובייסוריה.בסבלה
עלשנייםאואחדכדלשבורדיבחיים,כמוהבמה,עללסיכום:הערהועוד
כברכךעלזו.למטרההתפאורהכלאתלהרוסצורךואיןחורבן,לסמלמנת
 •גורע.המוסיףכלחז"ל:אמרו

 2005אוקטובר-נובמבר
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שירחלערבהזמנה

 19:30בשעה ,'איום ,-11.12.2005ב

שיריםקריאתערבייערך

 1 7 7'עתרןבבית

 72בגיןדרך

משיריהםיקראו

אביטלגילה

אייזןאסתר

איתןמרים

אלג'םיעקב

בז'רנומאיה

נץדבורה

מילידפסח
סערדני

עצמוןצבי

שחורידפנה

מנחים:

פזויובללויתןעמוס
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