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וR.lןןמי uהמרו~ת
מישהו'בשבילמשהואבירן:דוד

הוצאת , 1964-1952שיריםמבחר

עמ' 288 , 2005המאוחדהקיבוץ

אבירןשירתשלמייצגמבחר
ערופי"ברזים<מתוךהמוקדמת

"סיכוםאישות","בעיותשפתיים",

ארבעוכןלחץ",ו"שיריביניים",
 1964-1962יםמהשבנוספותכרתחטי

הזאת",בארץרוחניתעלית"אין :
"קוהלתואחרים",צוננים"שירים
"הידמה".אשרו"הואוגו'"הצעיר

כלעלשתחמול;הידהיאשהכתה
יזכורשייח~ל;מיאבלהמוכים.
האתמול;יוםאתעצורהבכמיהה
יטפל;לאאיששוב.לבלישחלף

התבונה;רקבבלתי-מטופל-מטבעו.

בקירr.י~חזאיכשהו'תידחק

"סיכוםמתוךלמבוא',הנופל"<'מבוא
 .) 70עמ'ביניים",

תפאוםלתפעגרינבאום:אלישבע
הוצאתקפלן,ליאתערכה:האדמה,
עמ' 60 , 2005כרמל
המשוררת,שלמשיריהקובץ

אלישבעוהשחקניתהמחזאית
שהלכה ) 2004-1965 (גרינבאום

עת.בטרםלעולמה
יהושע,שליופיולראות"הרוצה
ירחבבואות / 1בכיסולבויטמון
בלילהחצות;;בשעתויביט •בעיניו

בגינתיהושעיושב 1סיוןשכולו
וחוט 1בידיופניואוסף / 1ביתו

שלכלשון / 1לוסביבמשוחהמשולש
 ,) 29עמ'יהושע',של('יופיוזהורית"

ממרבוקולותצימומן:הבריקה
מזברות,מפתחדמויותהעולם,
אדוםקוהמאוחדהקיבוץהוצאת

עמ' 316 , 2005

שערךעיתונאייםראיונותמבחר

מרכזיותדמויותעםצימומן

הישראלי-פלסטיני:בקונפליקט
<אבועבאסמחמוד 1שרוןאריאל
ערפאת,יאסר 1רביןיצחקמאזן>,

פרס,שמעוןעלא>,<אבוקריעאחמד
ראאד 1בוגרתימוראן 1נתביהןבנימין
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אחרים.ורביםסולנהחוויארצלאח,

והזהותזותנ"ךשפירא:אניטח

 , 2005מאגנםהוצאתהישראלית,
עמ' , 174

כטקסטהתבןשלאימוצו"תהליך
העשריםהמאהבראשיתמכונןלאומי
הישראליתבחברהמעמדווארנון

בידימשנוכסהאחרונים,בעשורים

אניטהמאתמסההאמונית,"היהדות

המאיריםמסמכים •ונספחיםשפירא

מתארת.שהיאהתהליך

וUפ•ואאנ•מח

זויפים,הזירכםאזרשלוש:שמעון
עמ' 54 , 2005כרמלהוצאת
מהם;נגסתיוכברתפוחים;"קטפתי

שלתמונה;לימצטיירתוכרבבאתי;
האור;אתכיבהשטרםאחר;מישהו

קרים"חשמלים;והשאיריצא;
 .) 38עמ'הזרות',התהיות<'לאורך

בצפון.מלחמהרקע

יציאתעלשולייםהערותאלון:עלי
המאוחדהקיבוץהוצאתמצרים,

עמ' 59 , 2005

שלהמיתוסאתהבוחןשיריםמחזור
שלהמבטמנקודתמצריםיציאת

מאמין".לא"תיאולוג
שלםלילההכדבה,חרבךאת"לקחתי

עלהזכים,הילדיםעלהנפתיה;
שחרועם • / / ••התמהותעיניהם

מלאך<הר / /עוד.בךהאמנתילא
פקודה?")סירבתלאלמהשלי,

הבכורות',אתהורגאלוהים('מלאך
 ) 24עמ'

יבואו'לאבמריםשוםשילח:שוח
 254לעם,ספריהעובהעםהוצאת

עמ'

אבמותלאחרשניםששראשון.ספר
עדייןוילדיואשתוהמשפחה,
דמויותהמוות.עםלהתמודדמתקשים
חת,ידבבעיירההחברה,משולי
אך"הנמוכה" 1שלהןבלשונןמדברות
עשירה.

באבן,הלתלאסורפלץ-פווו:צביה
עמ' 2005 , 127גווניםהוצאת

עוסקתהנובלהוסיפורים.נובלה
מאופקתצעירהשלאהבתהבסיפור

סיפורומאירה 1היצרידודהלבן
כובדביןמאבקשצירו 1משפחתי

הבטחתאוההווהלמציאותהעבר
אביב";לתל"חיפהבין 1העתיד

בנשים,ברובםעוסקיםהסיפורים

דמיוןביןהמתחעםהמתמודדות

למציאות.

כרמלהוצאתשתיקה,שורתמידידה:
עמ' 64 , 2005

עשי / 1ביביקשהזמן./הזמינני"הז~ן

נקודהכלוםלו:;/חייכתימקום;לי
לי:;אמרגבול?//כלוםלך;

הקרעים,אתלאחותאבי-דור:ירדנהואפריחחודש;בקידוש~יק~י~י
עמ' 128 , 2005עצמיתהוצאה ,) 12עמ'('הזמנה', "יל~~

ורשימות,קצרצריםסיפוריםקובץ

ורציניתחדההבחנה 1הרהורבהםשישביתישירינח,םהמקוםפלמח:דודו
"צליל",בנובלהנחתםהספרוחיוך. , 2005שדמותמחבותהוצאתקבור.ת

עמ' 47

ביכוירם,נפלואיךדוד:בןתרצחהשירבתינערמים;אחד"אחד
גווניםהוצאתפלו,עודדמאנגלית:ביןהאולם.//בביתכמצבות/
ועברית)(אנגליתעמ' 56 , 2005אמנוןופרחי /מאובקיםערערים
אךסופה;רוחהיאדגלים"תרועתהאדם;זכרעין;להרףילביןותמר;
במחשבהעליה:;לרכובנוכללא ,) 5עמ'אחד',('אחדיעוף.""וכחלום

/איננושירם;אתנאיסיימושנייה;

<'עדייןעדיין"אפוקליפסהמבשריםהוצאתמעטפות,גניחו:עלמה
 ,) 46עמ'אפוקליפסה'לאעמ' 207 , 2005גוונים

ניחנהקטנהבמושבהדוארפקידת

אהבה,אומריםבלבן:אברהםהאהבהמכתביאתלהריחביכולת
 289 , 2005המאוחדהקיבוץהוצאתאהבהמכתביחליפתבסניף.העוברים
עמ'שלחייהםואתחייהאתמשנה

החיישראלימשורריואב, .רומןעלמתרחשהסיפורלעבודה.שותפיה

הקיץבחופשתמתאהב 1באוקספורד

נשואהאשהבאסנת,בישראלשלו
 1לאוקספורדשבכשהואלבת.ואם

מטעמם.הקודמיםחייומאבדים

הקיבוץהוצאתעיזןוב,בנאי:דניאל
השחורההכבשהסדרתהמאוחד

עמ' 135 , 2005

חלקםארוכיםחלקםסיפורים,עשרים
הראשוןבספרועוסקבנאיקצרצרים.

ובבדידות.בהתפוררותבמוות,

כרמל,הוצאתלאפירקה,פלג:מיכל
עמ' 179כליל,סדרת
כתבתקצרים.מסעוסיפורינובלה
בשליחותלאפריקהיוצאיםוצלם
 •בכתבתמעלההמסעמסעות.מגזין

יםשבכמהבאפריקהששהתה

והרהורים,זיכרונות •בילדותה

אחריםשלבמסעותיהםגםהנוגעים
 1הסקוטינדרסג'יימסכמולאפריקה,

ג'וזףשלקורץואף 1ומבואותרו
נוא.רקו

קטלנית,אשהגלבוע:שולמית
 276 , 2005החדשההספדיההוצאת

עמ'

והיאבעלים,שלושהאיבדהמאיה

"אשההיאהאםבשאלהטרודה
מולדתלביקורמגיעהבתהקטלנית".

 .קרהשלאאו .שקרהמקרהלברר
שעות,וארבעבעשריםבילדותה.לה

 1הרומןשלההווהאתהממסגרות

ונבחןמטלטלים,רגשותנחשפים
המשפחתי.התא

הצמרתנשותזיגמונד:מריחאכח

ויטומן,גרשוןמגרמנית:הנאצית,

 229 , 2005פועליםספריתהוצאת
עמ'

נשיםשלוהשפעתןמיקומןעלפרטים
חשוכיצדהשלישי;הרייךבצמרת
הנאציםהבכיריםעםהתמודדווכיצד

ואמהקאדיגבלם,מאגדהשלצדן
 .ואחרותשיראךפרןהנרייטהגרינג,

ש
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נגדהנוסעיםהחייםאלו
הרכבת

הוצאתאפריקה,היאהנפשזרחי:נורית

עמ' 61 , 2005המאוחדהקיבוץ

נוריתשלהחדששיריהספראפריקה,היאהנפש
נבכיבתוךמטלטללמסעהקוראאתמזמין ,זרחי

ולהיווכחנוסעתרכבתמחלוןכמולהתבונןהנפש,
והרכבתחלוןבכללאיןבעצםכיקפקאיתבהוויה
עלמפותל,במדרוןכךממול.הבאהזואלאאיננה

המשוטטיםאתהדוברתמוליכההייאוש,תהוםפי
אגדתייםקסומים,נופיםפניעלנפשה,במרחבי

ומתישיםעקלקליםובנתיבים 1מחדוהזויים
מתאפשרתבהםהצמתיםמנג.דהבולעניתבמהותם
מציאותחושפים 1הדרךמוראותעיכוללשםעצירה
גשםלטושיבתיםעשנים;"ענניםשלקודרת
הקיום .) 54עמ' ,'תבכר~'(אפל"עציםסודמוקפים

אדישהתנועהשלמדכ;כתחוויההעתכלמזמן
והצערהאחרים",שלהמושלמיםחייהםפני"על
בגללהוחלףששמהעירהסובבתמסילהכמונראה

כוכבפני"עלכנסיעההמאופייןמצבזהומלחמה.
כבוי",

שלהשוניםפניהאתמגולליםהספרמשירירבים
'מן 1הקובץאתהפותחיםהשיריםבשניהאהבה.

 ,) 7<עמ'העונות'ו'שיעורי ) 6<עמ'הזה'המקום

חולשה.מתוךשנובעתכמיהאהבהמופיעה
ונעלמיםנספים"אנשים-השואבתהמציאות

לאביחד,ההישארותאתמחייבתבסערה",כעלים

מנתעלאלא 1למשלבצערשותפות,לחלוקכדי
בעולם .האחרשראהלנוראות~יישמששהאחד

הצלחנולאוהקיציםהחורפיםאת"אפילושכזהזר
עונותמחדש".עלינומסתעריםהם/תמידלביית,
מתעמרותהקיום,למעגלהמטונימיותהשנה

עללהיגררהמוכנההכישלונות,למודתבדוברת
אחיזתהאתתאבדשלאובלבדבשערותיהידיהן

העולםסוףכיהידיעהניכרתהזהבמקוםבידיעה.
הולךהאוויר"אפילו-לפינהמעברנוכח

מודעותלאפשרהאהבהשלבכוחהאךומידרדר",
פרטיםלהשיג"הצלחתי-ביטחוןשלסוגהנוסכת

העולם".מסוף

העוטףהסוגמןבאהבהמדוברןאיהנראה,כפי

בקרירותהנודעיםהתקשרותבסוגיאלאוהמחמם,
הנוגיםבשיריםכךשבבסיסם.בניכורואף

 ) 22<עמ'בעמק'ו'שלג ) 8<עמ''אנטארקטיקה'

כדיהנדרשתנפשיתלהקרבהסמלהכפורמשמש
מקערתישרקרמזוןאוכלת"אניקשר.לשמר
גמורבחידלוןשסופהלריקנותעזביטויהואהלב"

המכוסההקשרכאן".קופאעצמובגבולות"הכול-
עםההשלמהאלמובילקורשלכבדמעטהתחת

תמורתהופסוהכול 1"נכון-היופישלהיקרהמחיר
לבי".כלאתלונתתיאניאבל / 1יופי

באמצעותניתןהאהבהלנפתוליאחרביטוי
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נעלם,זוגבןחיצוני,נמעןעםהדוברתשלדיאלוגים
הנשעןוכןאינטימישיחביןנעיםעמוהיחסיםאשר

האשמות,הטחתלבין 1לקשרנכמרתהיזקקותעל
שלא'מההשיריםהישרדות.לשםוהימלטותמרי

קירבהמציעים ) 13<עמ'ו'שליח' ) 10<עמ'ברשותך'
אפילולמענישמדליק"אתה-ורומנטיתחמימה

ההולכתלקראתף",קפץ"לביברשותף",שלאמה
 ,) 17<עמ''תכסיסים'בשיריםכמקסם-שוואונחשפת

מעצביםאשר ,) 19<עמ'ו'סיכוי' ,) 18<עמ'יש''מה

ש"בסוףהחייםואתתרמיתשלכסוגהקשראת
הנפערר 9ryבמתחטא".במבטלימחכיםהםהנפילה
מתקוממתה'ביחד',מהזייתההתפכחותבתוך

"האםומתחבטתלמה?""שאתבייש,-הדוברת
מצהירהמכן,ולאחרלנתק",אוהודעהלףלהשאיר
לאתנה:מיתולוגיארמזעלהנשענתנחרצתבמחאה

להיוולד".ואשףמתוךעודאקפוץלאלעולם 1"אני
המדומההנטישהחרדתעםהדוברתתיוותרלבסוף,

מישהולנטושאפשר"האם-ויומיומיפשוטלאודבן
פנקס?/פלאפון,מפתח,שמאבדיםכמודעת;בלי

שאניאימתכללאי;הופךאתהשגםייתכןוהאם

שלשיאה .) 36עמ' ,'ףלק'<הגב"אתמפנה
 ,) 46<עמ''אטלנטה'המרעידבשירמגיעההתרחקות

בוחרתשהייתי"נניחהרביחה.אלטרנטיבתנדונהבו

באפשרותהדוברתמהרהרתהזה"במלוןלהתגורר
ממנואשרזהשלהמאיימתרוחואךלהימלט,

"עכשיו-מקוםלכלאותהרודפתלהתרחק,ביקשה
מעדיפהשאניזהשלבשפתו;מדבריםשעוןאוברז

נחושההיאזאת,למרותבמלון".מפניולהתגורר
מאודהבכלשואפתהיא .החדראלהביתה,לחזור

השיבהכינראהאךהלאה,ולהמשיךלהתחזק
משוםבדמיונה,רקלהתחוללעשויההמנצחת

אמנםתשובהיאהפניםעלהטופחתשבמציאות
סיוןיהנבבדידותה.נכזבתתיוותראךלביתה,

שישההשלמה,קרקעאליתרסקשינוילעשות
נשב"שם-בהכנעהשהוא,כמוה'עצמי'אתלקבל

הבטחותבכלמקועקעותמזוודות;עלואניאני
העולם".

בספרללבונוגערגישלביטויהזוכהאחרנושא
הביתשתופסיםהמרכזיוהמקוםלילדותהחזרההוא

ההווהמן 1בזמןהמסעסביבהנפש.בתוךוהמשפחה

והקיוםהממשיהקיוםמתערבלים 1העבראל
לדתך;אתמחליפההייתהוזהרנ:ן,"ולושבתודעה.

שואלת ,) 14עמ'.ראשונה',('גברתפניך?"אתאו
מתוךחשבון-נפששלבפתחוהדוברתעצמהאת

הואשהמימושהתובנהנוכחמאוחרתהתבוננות

אליםתעתעובךגםהאם"אבל-ההחמצהבעצם
 ' 1949 '-ו ) 25<עמ' ' 1948 'השיריםבצמדכבכולנו".

אתובתוכהתקופהזרחינוריתמציירת ,) 26<עמ'

"מי-לחידלוןקיוםביןהמתנודדתהמשפחה
לעולם".להעלםיכולהביתמאחורישמסתובב

פנימולאלמעורערתעמידהשלדורותשלושה
האםלארץ",ונשמטתה"הולכתהסבתאהזמן:

בתוהילדה,עיניים"ללאכורסהעלה"יושבת
לצאת"אפשרהשואלת:הדוברתשלדמותה

הדוברת . 1948מלחמתרקעעלזאת-לשחק?"
ליופיסמל-גלדיולהפרחלקבלבדרישתהכילדה,
אולם .הזמןאתלכאורההמנצחתהיא-ולכוח

במההבית,מאורעותעםמתלכדיםהארץמאורעות
הירושלמיבחוץמצמררכמשחקשמסתבר
האדמהשיניביןלזהותהגג/מןתנסה"כשהילדה

המוותאחתבכפיפהמתגורריםכךהנכון".הקבראת

בשירבבית.השוכנתוהיתמותמבחוץהמאיים

בעולםהחרדההראייהמתחדדת ) 28<עמ''אורקל'
ממני",נשרוואמי"אבי-מהוריםהמתרוקן

"פאניקה-הדוברתעלקופחתאימההמותירה
אתהמבקשתביתי",מעלזורחתככוכבמשוננת
ביחדולחפשההעדרמועקתאתלהקהותכדיאחותה

עלנחליקבחיקנו;העולםסוף"עם-תשובות
כוונתם".אחרמתחקות / 1הורינושלהשאולמגלשי

'הגזלבשירמועצמת.גורללשותפותהכמיהה
הריקנותתיאוראתהממשיך ,) 29<עמ'וגרטל'

"והילדים •הילדותגוויעתשבעקבותהפוצעת
בואיקליע.כמובגופםשטהריק;קפסולתבלעו.
נאכלהאיךונספרנשבהשעוןמאחורי / 1אחותי

כמסכהמשמשהאגדתיבמעטההשימושהילדות".
"כינחמה,תדעשלאומחרבתאפלההוויהלאותה

החידלוןלמחוק".יוכללאאלוהיםאפילושהיהמה
הקצרבשירמשכנעלביטויזוכההביתאתהממלא
אפלוליתאתהכואבהביתהאנשת .) 33<עמ''דיוק'

המתלבטתהדוברתלנפשנימיתמטו 1ריקנותו
נדרשותהצערהקלתלשםכינראהלהינחם.בסיכוי

וכך .להשיגןהאדםבכוחאםספקאשרתשובות,
ייצוגשהואהבית,עלבתהייתההדוברתנותרת
אתלהניעהבית/יכולמשרווליו"האםעצמה,

המיליםלעצמןעונותשבמילוןכפי / 1צערו
בפירושיהן".

לירייםשיריםמבחרמציעאפריקההיאהנפש
העדינותהמיליםאתלגייסנפלאהיכולתבעלי

הקיומיתהחוויהתיאורלשםביותרוהתמימות
ורעננהמקוריתציוריתלשוןבהתרוקנות.שעיקרה
המזמינהשירהזוהיפיוטי.ביופיהצעראתמלבישה
הקוראאתלוכדתהיאאזבשעריה,להיכנסכלטיפה

לופתתהיאולבסוףהסתורההנפשבמבוכיהתועה
לילבחלום'קריאה 1הספראתרגהסוהשיר .בגרון
נגדהנסיעהאתקמעהלהקלמציע ,) 61<עמ'קיץ'

"תמיד 1ומפחידקשהבנוףנסיעהאותההרכבת,



השקספיריהרצוןבאמצעותבאפלה"תמיד ,ביער
שלקומדיה ,לבכילכאב,למוות,"לקרואהקלאסי

 •טעויות".
פזיובל

המודע-מודעהלא
פוליטית

תמימות,שלאחרוניםימיםקצב:נעם
עמ' 204 , 2005שוקןהוצאת

מנסהקצבנעםהצעירהסופרשלהראשוןספרו
האתניתהדתיתבטריטוריהלעמודמודעבאופן

מניסיוןחלקהנוהמיפויאותה.ולמפותהישראלית
באתנוקרטיההתרבותלמאבקילהתייחסערכי

לאהאתניות,שאלתעלמתעכבאניהישראלית.
אוקצב,משההנשיאשלבנוהואשהסופרמשום
אלא ,המזרחיהשלישיהדורשלמייצגשהואמשום
המעשיםבמבנהבסיפור.העלילההשתלשלותמשום
יצחק, ,הרומןגיבורשללקורותיומתוודעיםאנו
חייהםסיפוראחריעוקבאשרדתית,בפנימייהנער

 ,הניקיוןעובדתרחלושלחברויצחקל'השל
נפשועלשנאבקיםמנוגדיםכוחותשניהםהמסמלים
חסרתהפגאנית,הדתית,המיסטיקהמחדהספו~ית.

קוטבלביןהטירוףקוטבביןשנעההמעצורים,
האשכנזי>,העשירים(בןיצחקל'השלההארה,
-(המזרחיתרחלשלהחילוניהעולם-ומאידך

והפיזייםהרוחנייםהערכיםביןשנעגרמנית>,

הערכיםלביןאמת,אהבתבתוךהנכללים
גבולות.ללאעולםשלהניהיליסטיים

הספרותחוקרכותבהפוליטימרועהלאבספרו
שלו:ההקשראתבוראהטקסטכיג'יימסוןפרדריק

והוא ,זמןבאותואותויוצרוגםאותומסמןגםהוא

כפתרון ,שינוישלגסדמציעשהואבזמן ,ממנונסוג
נברא;הואשבוההקשרבתוךשהתקיימולסתירות

קצב,שללרומןבהקשרחשובהזונקודהנוצר.
גמרילאינהאשר ,ספרושעלילתמשום

שלמהעולםייצוגיהאתשואלתאוטוביוגרפית,
בהישאשרהאלפיים,שנותשלהישראליתהחברה
אתני.ריבודלביןמעמדיריבודביןהתאמהעדיין
לקונטקסטהעלילהביןלקשרמתכחשאינוקצב

בריאיוןנבראה:היאשבתוכוהעכשוויהפוליטי
דמיון"ישאומר:הוא NRGמ-גרינפלדלגלית

 ,גרפיוהגיאוהנוףהאנושיהנוףמבחינתבהלישי
התרחשולאוהמקריםהספציפיותהדמויותאך

הספר".כתיבתלצורךשהומצאהעלילהזובאמת.
שעליהערכיתסמכותישראלבמדינתמחפשקצב
"בחרתיאומר: ,הרומןגיבוריצחק, .להישעןניתן

אותו"להוכיחהעזתיואףל~ללומררבצונימהלדבי
הדמוקרטית,הדעהאתמייצגתזואמירה ;> 5(עמוד

 ,ואחראיריבוניסובייקטבתור ,הרומןלגיבורכי
הדתית/זהותואתליצוראוטונומיתסמכותיש

 .שלוהאתניתהשייכותאתגםואוליתרבותית
הפוכיםהנםהספרותייםוייצוגיוהאתניההקשר

מרתק,באופןהמזרחיות,שכן ,לנוהמוכריםמאלו

ואילוו"מםל.~ת"היברידיתבסיפורלהיותהופכת
אולטרא-אורתודוקסיתלהיותהופכתהאשכנזיות
ואותנטית.

והמתירנותהאסירמסיבותמעולםהגיעהרחל
(המזרחיותהגרמניהבינוניהמעמדשלהמינית
מעניינתקטגוריהוזוהילישראלמאירופהמגיעה

אותהשלחוהפרועים,חייהבעקבותכשלעצמה>.
של(אחותדודתהעםביחדבניקיוןלעבודהוריה
כבודפחיתותראתהלא"היאהמזרחית>:אמה,
תיקוןשזהטענההיאבניקיון.עובדתשהיאבזה

להרוסחייבתחיתההיאשלה.המורעלתלנשמה
האחרונותבשנתייםחייתהשבוהמזויףהעולםאת

רחלשלדמותה .) 122(עמ'מחדש"הכולולהתחיל

למעמדותהמספרשמייחסהרומנטיותאתמעצימה
החברתיתלתפיסהבניגודוזאתהמזדהים.הנמוכים
כך"כל :>'ץראה'(לב-ארילשיריבריאיוןשביטא
אתהופכותהכלכליותהתוכניותאיךלראותכואב

מובהקים".מעמדותשללמדינהישראל

פלאית,עלומה,מסתורית,יצחקל'השלדמותו
הקבלייםבגבולותלא·'באמת'-נוגעתהנוגעת/

פולחןבסצנתמציץיצחקלמשלהנהוהעל-טבעיים.
חברו:שלמעשיואתרליגיוזיתבפליאהומתאר

והעבירהגדישלהרכהפרוותועלהתענג"יצחקל'ה
ויצחקל'הבעונגפעההגדי .גוולאורךלחיואת

בשעתשהתרחשהזובתמונההיה .חוטמועלנישקו
אנושימשהואדם,מעיניהרחקמאוחרת,לילה
אלאחורהשניםאלפילחזוריכולתיללב."ונוגע
בארץאובדשהלידיושאוסףהמגמגםרבנומשה
 .) 130(עמ'רחמים"שלאקסבאותוומלטפהומדין

הגדיאתשחטיצחקל'הסצנה,באותה ,יותרמאוחר
(ובעצם,הרהרמחבואוממקוםבטקסשהציץויצחק,

היהדות>:כמקורהאשכנזיותעלדעתואתהביע
כיהבנתיאולם ,לימוכרתחיתההתחנון"תפילת

יומיןועתיקרחוקיהודיבטקסנכחתיעליהנוסף
כךהאםמאולתר.מזבחעלקרובןהקרבתשל

היוכךהאםעוונותיהם?עלמכפריםהיואבותינו

הכולהגדי?אשםובמהונפשם?גופםאתמטהרים
(עמ'תבוניות"לעינייםמובןולאהזויכךכלהיה
133 (. 

הדתי-אשכנזיהעולםביןההשקהנקודתבהעדר
הערכיםהעולםלביןיצחקל'ה,שלהביקורתי

הדתיתהפנימייה ,רחלשלהחילוני-מזרחי-ליברלי
מקום.בואיןלחלשאשר ,אכזרילמרחבנכנעת
בפנימייההחמלהוחוסרהגסותעלמתייסריצחק

שלארוחגסינעריםבעיניההיינו"בוודאיהדתית:
חדריהם".אתשמנקההגונהבחורהלכדביודעים
הנעריםנאלצושבעקבותיוהקשההחברתיהרקע
סקסיזם:שלשונותצורותגםהולידלפנימייהלהגיע
אותי.תראהפרגייה.לתפוסבשבילהרבהצריך"לא
 ,השיעראתלסדרלדעתצריךרק .במיוחדיפהלא

לשמוע"אוהבותשהןמהאתולהגידיפהלהתלבש
וכברילדיםרק"הםשוביניזם:ושל :> 14-13(עמ'
המשרתתהייתיכאילואלילהתייחסמתביישיםלא

להיותיכולההייתיקטנים.חוצפניםשלהם.הפרטית
"היוגזענות:של :> 42-41(עמודשלהם"אמא

מכופפיםבידיהם,גומימגבכאילועצמםמשימים
מודגשותועי"ןוחי"תמגוחכותובתנועותגבם,את

של :> 42(עמ'אליהם"שהתקרבמיכלמסלקיםהיו
אפילונערים,שניביןגופנימגע"כלהומופוביה:

מידזוכההיה ,לחלוטיןואקראישבקליםהקל
הומואים"''יא'פריצות',עבר:מכלגנאילקריאות

 .) 30-29(עמ'

הילדיםחבורותביןעצמואתמוצאאינויצחק
בואחדחדרעלרק"דילגתיהדתית.בפנימייה
לעצמםקראוהםכךהטובים"."החרב'ההתקבצו
שללסוגדמוהםבעיניהמושג.אתאימצנוואנחנו
לאפעםואףוסודות,שקריםמלאהסגורה,אחווה

המזרח,עדותבניהיורובםבמחיצתם,נוחהרגשתי

עלהארמיתאתשידעוטוביםתלמידיםהיוכולם
 .) 12(עמ'מיוחסות"ממשפחותגםוחלקבוויה

המזרחית-דתיתהחבורההםהטובים""החבר'ה

דת-דביכוטומיההשלישיתהקטגוריהאתהמגלמת

ומספרמוסיףיצחק"המסורתיות".-חילוניותמול
אחדלחדראותםשקיבץהמשותף"המכנהעליהם:

היושלהםהכיפותאםגםלדת.הרופפתהזיקההיה
יותרקטנותהיוהןכללבדרך ,שלנוכמושחורות
ציצית,לבשוהםתמידלאסרוגות,אףולפעמים

לראותפעםהלכואףמהםשחלקשמועותוהיו
שאלת ,) 13-12(עמ'בשבת"כדורגלמשחק

לשוליהנדחקתהמזרחית,המסורתיתהקטגוריה
עלאוליהמצביעהמהותית,שאלההיא ,הספר

שיוכולביןזהותוביןהסופרשלהגדולההתלבטותו
אתמעצימהאףזאתעובדההמוצהר.החברתי

מניחיםשאנובמידה ,בתוכושמתרחשהקונפליקט
לדמותו.מסוימתבמידהקרובההראשיתהדמותכי

לגבירבות,שאלותעםנותריםאנוהסיפורבסוף
לטובתנזנחתשהיאמשוםהדתית,האתניותשאלת
מימימוסרסיפוריהמזכיר ,חוץ-עלילתיכיוון

שנוצרומההקשריםהרבהזאת,בכלהביניים.
המתרחשעלמעטלאאותנוללמדיכולים ,בסיפור
 •הישראלית.בחברהבימינו

שמואלוףמתי
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במחתרתספרות

בטהרן'לוליטהאתלקרואנאפיסי:אזאר
אחרונות-ידיעותלהט,אופירהמאנגלית:

עמ' 445 , 2005חמדספרי

במקור>,(כךהספרשםמבחירתלהתפעלשלאקשה
לביןהילוה·האשה,לוליטהביןהשילובשהרי

האשהאתהעוטףבטהרן'האיסלאמיסטיהמשטר
 •ורבי·עוצמהקוטבייםסמליםשני •בצ'אוור
מושאשהיאהילדהלוליטה,ומלהיב.מסקרן

שכברקובהמנדט,המנדטשלהמינייםחלומותיו
לפניהספרותיבקנוןקובעהבהגשמתם,לומסייע

מוסכמותבדתהשרכיצירהשנהכחמישים

יצרמלוליטה,בשונההאי-מוסריות.וכהתגלמות
tזםדימויאתבטהרןהחומייניסטיהמשטרלעצמו

ובכלהאיסלאמיסטיות,אוהאיסלאמיות,המהפכות
העשוריםוחצישנייםבמהלךשעיצבהתנועהמקרה,

וטוטאליכוללניוסור-יוםמוסכמותהאחרונים
בעיניההאולטימטיבית,המוסריותאתוהכתיבה
בתלוליטההאיסלאמיסטית,באיראן(אגב,לפחות
בכלללנישואים,בשלהחיתהכברעשרההשתים

תמהאיןעצמו>.מהמנדטגריםהמכרגבריםלזה
כלכיאםאלה,עזיםניגודיםשנישהצגתאפוא,
יוצרתמשלו'מיוחדיםובמאפייניםבמרחבאחו
 .לספרמוצלחמכירותמקדםומשמשתעזקסם

פסגתאתכבשבטהרןלוליטהאתלקרואואמנם,
יורקהניררבשימתרבים(שבועותהמכררבירשימת

המכררביברשימתמככבהואאצלנווגםסיימם,
שלהמוצלחשהשםמובן ,) 2005נובמברבראשית

בחשיבותו'שוליואףאחד'מרכיבאךהואהספר
כמוהספר.שלהאחריםההצלחהלמרכיביבהשוואה

המכררבירשימתכינשימה,באותהלהדגישישכן'
עלללמדכדיבהחלטבכךישאךהכול'חזותאינה
הקורא,הציבורבקרבהספרשלהאטרקטייבותמידת

הישראלית.בחברהמתנות,הקונהאו
קשרביצירתחשיבותנודעתהספרלעטיפתגם

מפתהעטיפההספר.לביןהקורא-הקונהביןראשוני
 .טעםשלענייןובראשונהבראשזהכיומובן .

אחר'אוזהספרלקנותהאםההחלטהעלמשפיעה
פיתויים.בשללאותךמציףהספריםהיצעכאשר

אתלקרואשלהקדורניהירוקבגווניהעטיפהעל
בצ'אוורהעטוףאשה,ראשמצוירבטהרןלוליטה
חובהצעיףהואהצ'אוורשלכת.בצבעיפרחוני
המוסלמיותשלהכתפייםואתהראשאתהמכסה

לצואחרות,רבותמוסלמיותשל(וגםהאיראניות
הבורקה,מןיותרידידותיהואמקרהובכלהחיג'אב>

האפגניתהאשהגוףאתהמכסהחובה"אוהל"אותו
העשויצרחרירלמעטהרגל'לכףועדמהראש
בעת,בהאךדרכה,אתלראותשתוכלכדיתחרה

הראששציורמובןאותה.לשזוףזרלעיןלאפשרלא
מקרי.אינוהספרעטיפתעלוהזהותהפניםחסר
בחברה"האני"טשטושעלרקלאלהעידבאהוא

גםאלאהקנאי'האיסלאםשלטוןתחתהאיראנית
אתהבונותאלהכמונוספות,זהויותדריסתעל

האשה,פניערכיו.ואתהאוניברסליהספרותעולם
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רמזגםהםבציור'נראיםהבלתיאךהקיימים
ואחרותתרבותיותפוליטיות,אישיות,לפעילויות

שלמעיניוהרחקעליהן'האיסורחרףהמתנהלות
עולמולתפיסתגמורובניגודהמדכאהמשטר
מתפשרת.והבלתיהרומסת
והואנוסף,מסרמשדרגלוייםפניםהעדר

נכונהלאיראןוהרלוונטיתהמתוארתשהמציאות
ידיעלהמונהגותאחרות,חייםלמציאויותגם

התיכוןהמזרחבמרחברודניאיסלאמיסטימשטר
אפגניסטאןהיאמובהקתדוגמהואולילו;ומעבר

הקולנועשעולםאפגניסטאן,איראן.של.שכנתה
מאזנתונהחיתהבאינטנסיביות,בהעוסקהאיראני

הטליבאןשלטוןתחתשניםכחמשבמשך 1996
הדמיוןלצדוהמדכא.האכזריהאיסלאמיסטי

שלוהתרבותיתהדתית-הפוליטיתעולמםבתפיסת
הדמיוןולצדובטהרן'בקאבולהמשטריםשני

בולטיםיעדיהם,להשגתשניהםשנקטובאמצעים
ללבנוגעשבהםהעיקרייםאחדשוני.קוויגם

בעודהמדינות.משתיאחתבכלהאמנותיתהיצירה
עלוהקולנועיותהספרותיותהיצירותשרוב

האחרונותבשניםעוסקותהאפגאניתהמציאות

קוראיםשהאפגאניםכפי •ב"נאן"אוב"לחם",

שבאיראןהריבהישרדות,המיידי'בקיוםוהיינולו'
לדבוקואםקיומית,פחותבמציאותעוסקים

ובספרבטהרןכילומראפשרהלחם,שלבמטאפורה

.החשובהלחםשעלבממרחגם'עוסקיםשלפנינו
פוליטייםכלכליים,חייםעלוהמעידעצמובפני

ערוך.לאיןיציביםותרבותיים
היאבטהרןלוליטהאתלקרואהספרעוצמת
אזארהמחברת,שלהחייםסיפורשביןבחיבור

ספרותבנושאיוהרצתהבאיראןשנולדהנאפיסי'
החייםמציאותלביןטהרן'באוניברסיטתאנגלית

באקדמיה,המרצהשלומצוקותיהקשייההאיראנית.
והשקפותיההעצמאיתאישיותהאתהןששיקפו

ואתהמשטראתשהנחומאלההשונותהפוליטיות,
הגברת-המרצהשלוסירובההמרסקת,רודנותו
דרכהאתחסמוראשה,עלצ'אדורלעטות

הגב'·הפרופ'חייה.אתשיבשוואףבאוניברסיטה

לספרותאהבתהאךהאוניברסיטהאתעזבה
הניעוהאיראניתהתרבותמשטרתנגדוהתרסתה

שונהובמתכונתמביתהללמדלהמשיךאותה
שכללהקטנה,לימודכיתתהקימההיאלגמרי:
האיסלאמיהשלטוןמחוקי(כמתחייבבלובבנות

וונו 1בחשאיבביתה,נוהלוהמפגשיםהקיצוני>.
גטסבילוליטה,ביניהןללמדן'שנאסרביצירות
ויצירותיכהקרבאנהברברי'אםמאדהגדול'
השיחותבמהלךהעולמית.הספרותממיטבנוספות

באופיהמשתתפותדנוובאמצעותן'הספרותיות

זואותן.הסובביםהחייםובמעגליבאיראןהחיים
מיוחדחברתימסמךהספרשללהיותוהסיבהגם

דבר,שלבסופוהאיראני.המשטרנגדוחשוב
 •הבריתארצותאלחייהאתנאפיסיאזארהעתיקה
שאחריבאיראןכךכלוהשנואהגדול""השטן
השנאהכגודלזאת,עםהיום.עדולמעשהחומייני

בחברהאחריםועבורועבורההאהבה,גודלגם

היא"אמריקה"רבים,צעיריםבכללםהאיראנית,
לכמיהה.ומודלנחשקתרבותמבצרנכסף,מעוז

הקשייםאחדמבעיות.חףאינוזאת,עםהספר'

הלאולמעבריםהתזזיתלתנועותנוגעבקריאתו
העבריתגםוהמקום.הזמןבמרחביברוריםתמיד

חוזרתעצמיאתומצאתימסרבול'לעתיםסובלת
יותרטובלהביןכדיפסקאותואףמשפטיםוקוראת

זההאםהתרגום?שלבעיהזוהאםבהן.הנאמראת
היצירותמתוךהמרוביםהציטוטיםגםבמקור?כך

ספרותשוחרשאינולמילרועץלהיותעלולים
מושבע.

זהו .ובתוכנובמבנהומיוחד'ספרלפנינולסיכום,
בספרותהיטבהמשתלבכלשהו'אליטיסטיספר

אתוהמתארתהאחרונותבשניםהנכתבתהאיכותית

מעברואףהתיכוןהמזרחבמדינותהמוסלמיתהחרבה
האיסלאםתופעתאתלהכירהרצוןעלבכךועונהלו

ב·נפשוואתהמערבבשראתבדםשחרץהקיצוני'

 • • 2001בספטמבר 11

רוכןיהודית

פעמוןשלפעימהכמו
בדממהמהדהד

אבןהוצאתחוזר'באורדינשטיין:תלמה
עמ' 76 , 2005חושן

תערוכהשלאוצרתלהיותשעליחלמתימכברלא
המפתיעבביטויהרבההרהרתיההעדר.דימוייעל

במיטבהאמנותשכלמבינהאניויותריותרהזה.
הקטןההעדרשלהעור.שלדימוייםאוצרת-יוצרת

האינסופיהגדולההעדרושלהאישייםבחיינושאבד
דימוייםבתוךנוכחישולהיותלהאסףשמבקש
וינשטייןתלמהשלבשיריםקראתיממשיים.
ההעדראתהופכיםשבהםהדימוייםאיךוהרגשתי

נוכח.ליש
בספרהדינשטיין.שלהשניספרההואחוזרבאור

הפועלים,ספריתמפתנים,בסדרתשיצאהראשון'
האליםדמויותבמיתוסים.הדימוייםעיקרימעוגנים
מרבההיאועליהןדינשטייןשלמבטהאתלוכדות
המיתיתהתודעהמוטמעתהנוכחיבספרהלכתוב.
האנושי.והעכשיוהכאןשעניינםבשירים



אלגנטיקלאסיבטעםשיריםלפגושנפשמשיבכמה
מבטאהמרובה,אתמחזיקכשהמעטהיטב,מעוצב

שלמאודוהמוחשי-חושיהקונקרטיהנוכחהישאת
ממריאבזמןובואנושית,דמותיבת,כד'ענף,עלה,
וכברהדברים.שביןממהשעולהתהודהאלממנו
מהרווחהכרובים.מביןמדברשאלוהיםנאמר

מההעדר.הזה.הפנוימהמרחבשביניהם.

הוא .הספרבשיריראשונהבקריאהשלייהדימו

מחומרעשוייםקטניםמכליםקטנים,חרסכדישל
הסגירותכמוסגוריםמכלכליגםוהםהאדמה;

פתוחים,גםוהםהאלה,השיריםשלהמופנמת
כמווהדים,גליםמכהפנימימשהושלכשהפעימה

שלולפעמיםדבממהמהדהדפעמוןשלפעימה
מכות'עשרבשירכמווהולכת.מתעמעמתצעקה
התמלאתיהמצלצל;ידיעת"ללאסיני':פעמון

בצלילו".
מדויק,הדוק,אחוז'מבנההואהזהבספרשירכל
הסדוק,השברירי'אתבושאוחזככליהואוכך

אתויוצרבעדינותאוחזהתפר.קואתהשרוט,

העטיפהבתצלוםגםשמתוארהזה,הרגישהאיזון

טאי·כשתנועתכנגדה,העזרדינשטיין'צחקימאת

רגלעלצפורשלכמומשקל'שיוויעמידתהיאצ'י
במים,משתקפתוהדמותבלימה.עלעומדתאחת,
אניחוזר'.'באורעצמואתמהדהדצלילכמושוב

רביםשיריםקלטתיבאמתכיצלילעלמדברת
מתוךדוגמאותכאןאביאקולות.רחשבהםשיש

נשמעשבהםכאלה>ריבם(וישבספרושורותקטעים
קולות:שמהדהדהזה,השקט

ביתשלבשקט;דווקאמנחםמשהו"יש . 13עמ'
מתוךונמחים;הולכיםצעדיםנסע;/שבעליו
מכעסו;נחהביתועכשיוהפריחה;/נשורת

לא",כאילווהטריקה
נובחים;ראשכפוליכלביםשני"עם • 14עמ'

אתלהפוךמצליחיםקולותיהם;איךלדרום.מצפון
 .הסדר"

לברושים".מעליצלצלעמוםשפעמון.עד 15עמ'
דממהלקול /המנעדהופךבו"במקום • 16עמ'

דקה".

מצהלות".נקי."שולחןמאמש"קולך . 19 'עמ
דועך".והשריקותהעשן"כשקול • 39עמ'

שלמההמחשהשהוא ,) 38(בעמודשיראחרנעקוב
בשיר:התוססיםהקולותשלמאוד
טרופיגשם . /ההסקהבצינורטופפים"מים

עלי;ששמרהשקט;קצבזהוחלולה.//בנחושת
שלושהלחישות.//שלפקעת~ליגת/מושלבעיר
בפינת/ירק,מגזעאילמת//תלויהוסנוורים,ימים
הסתלסלטיפות;שנחש/עדחלונות.;כסוףחדר

בקומהלנגןאותיוהסיתהתקרה;מןלפתע
בטנגוהביתשדרתאתשהרטיטזה •התשיעית

מילים".סתורתניוהשאיראלמותי;/'פרםאטי'
וש'וס'ט' •ושובשובהחוזרותלאותיותלבשימו

מהדהדרחשולחשותסיסהטיפוףשלכקולות •
 •לחישות"של"פקעתעלמדברהשירכולו.בשיר
שאפשרכךחלול'נחושתבצינורהמיםטיפוףצליל
טיפותנחשואתהמים,הדהודאתלשמועממש
שלנגינהקולותברקעזהוכלשמטפטפות,המים
טנגו.

שמפעיליםשיריםהםזה"אתליש"עושיםשירים
שלהמשכהשהיאמוסיקה,שלפנימיתתנועהבי

טמונההמוסיקהעצמם.בהםהטמונההמוסיקה

אלינואותהמשיבהוהשירהשבעולם,בדברים
העולההאורתנועתהיאהמוסיקהחוזר".כ"אור

המבטברגעשנגאליםזניחים,כביכולמרגעים
חשפהפתאוםאיךיודעת;איניעכשיו"עדהשירי:

זהבעורקפנימי;עצביומית/אורתנועתבי;

אתממרכזתהתמציתיתהתנועה ,) 53(עמ'בלפיז"
כיצדאיתר"ראיתי;עצמה:שלבתמציתהנפש
ומצטמצםיורד;תנועתה,מעגלומתמזער;הולך

לנקודה".לרטט,/
יחדמתחבריםהשירוקוראהשירכותבכזהבאופן

וחסד'תיקוןשלסוגהואהזההחיבורהנקודה.רבטט
והפרוע:השסועבעולםמפעילהבמיטבהשהשירה
שאינךמחוקות/מיליםשלשורהאחר"שורה
עכשיומתי?/ושואלת,חוזרתלהנשים;מצליחה

לכרועעלייךהיהאיךתזכרי;/אם /החסדיופיע
המשאלות,/בזכוכיתולאחוזקרועים;דפיםבין

בך;תגהאחרונהאורוקרןלמזבח;השלחןיהפוך
מודעתשירהזו .) 46(עמ'בחלון"העציםובראשי
אלכימיתלהתמרהשלההעמוקהולשאיפהלעצמה

עציםשלהבנלי"כשצדםלפואטי:ה~~לישל
 .) 50(עמ'מסמיק"הפואטיוצדםמלביןמפויחים;

מתוודעתאניהמורחבת,/דעתישל"בשקטואז
ארעיתלאמתהופךהסבל;שלהרכיםלקצותיו

מתייחסכאןשמדוברהסבל .) 19(עמ'אושר"של
הספר'לאורךשנרמזותאישיותולפרימותלסדיקות

עליהןלהרחיבולאלרמוזמעדיפההמשוררתכיאף
'מפלסבפרקבעיקרמתקייםהסבלאבלהדיבור.את

במציאותהאנושיהסבלשעניינוהתחתון',המים
האחרונות,השניםשלהפיגועיםידועתהפוליטית
כאחת:הפיגועיםובמבצעיבנושפוגעים

דקותובשתילגדול;להםלקחשנה;"חמישים

מאיןהזה.בגןזהככה //.לצבאריער'גיםהוד
שובצבאיכשאלוהיםירוק?/לצעוקכוחאקח
 .) 28(עמ'שרוף"עץע.יןתחתגדועעץע.יןה/ J .מצ

העדינותלביןהאנושיהסבלביןיאמןהלאהפער
של;דךניתהעדינותובעיקרהספר'שלהמינורית
שאחוזיםהקצוותשלהמתחהוא •סיןעלהשירים

 •הזה.המיוחדבספריחד
נצררות

כמתתזיכרון

 'ל;כ:דק~סה~ם 'ר~~ס~םק
רביביו:נ;טשהגשםגם

--:• :• •• : • T 

 'הח;לאלנספגיםנבלעים
• : • T T : • • :• -

 .מראש;תיולילי'סלעליד
: -:• -•• • : T T 

תף~ל'~ם 'ר~~ס~םק
 ,ש~~ ר',קב·י~~;כמנז;ם~ם

~סלל'~י~ם p: ףע?~~
~סןש. ףד?!::ךןקף,

תףכל'אםהעבר'שכח
: -."" T T " -

תפחד'נאואלזכ;ר'-לאואם
: • : : -T • : -

-כשללר;תח;ת-וד;מע;ת,נירים
 T T : : : : •-ז:

~סת.ל;מ~שמ~רף~ ף~;ר~~

 ,1חצי
 ~בן-חייםבאסמןרבקה

 ::rלוויאשלוםמיידיש:

מספרלקוחהזההשירשלהקולפס
בחדרמחדשמתעורריוםכלרבאשית.

השחורההקופסההטבע.שלהלידה
בכלונסגרתנפתחתהזיכרוןשל

למשוררת>זה(במקרהלמשוררשורה.
אותומחזיקההיאקסמים.מפתחיש

ודומעות".רותחותב"ידיים

סומקרוני

 2005דצמבר
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~ 
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והעירהגוף

הוצאתהמחולל'הרגעגינוין:מיכל
עמ' 47 , 2005גוונים

שיחהשמעתיההפסקה,בזמןהתיאטרון'במזנון

לאאבלשירה,ספריאוהב"אנילאשה.גברבין
 • " ...להביןאפשרשאימנוכרת,מודרנית,שירה

בשיחהלהתערביכולתילאואני'האיש.טעןכך
רב.חשקליהיהאבלמנירם,שאיניואשהגברבין

ספרבידיהכתיבה.באמצעותזאתעושהאניוהנה

זהוגינוין.מיכלמאתהמחוללהרגע •שירים
כלומר , 2005בשנתלאורשיצאהראשון'ספרה
מודרני.שירהספר

וכןהמציאות,עםפעםמדימשתנההפיוטיהנוף

"היש"האלה,השינוייםחרףאבלוהשפה,הסביבה
"יש"אותוהואמלכתחילה,קייםהואאםהשירי'

אמיתית.יצירהבכל
ביתבוגרתהיאהעטיפה,עלכנאמרגינוין'מיכל
זהאוליצבי.ביתהבמהלאמנויותהגבוההספר
בעלהואאבללקורא,חשובכךכללאפרט

למעשהגינוין'מיכלשלבשיריםכימשמעות,
ישארוך'עלילתישיראופואמתי'שיריםמחזור
שואפיםשאליההתובנההדרמטיות,וזו .חשובדרב

להגיע.מחזאים
אמרה:צווטאייבהמרינההגדולההרוסיתהמשוררת

לפעמיםפנימיותי."כלאתלחשוףהואשלי"העסק
גינויןמיכלבבשר.""ולפעמיםבעורנוגעתאני

העולםאתלחשוףמצליחהוהיאכן'גםזאתעושה
שמאפייןאומץ 1לכךהאומץלהיששלה.הפנימי
משאירההיאהחשיפהחרףזאת,ועםמודרנית.שירה

לגלותצריךשהואמשהוהחידה,אתלפתורלקורא
שלבאינטליגנציהמזלזלתאינההיאלכןבעצמו.
הפנימיהצנזורלמרותשםקיימתהחידההקורא,
ביןפשרההיאהזווהחידהכותב.בכלשיושב
צריךשהקוראהכותב,שלהאגולביןהכשרון
לפענח.
שלתוצאהוהיאאמיתית,ליצירהתנאיהיאהחידה

כימספיק.לאזהאבלשמחה.אוכאבחזק,רגש
אינטליגנציהוגםידעגםמהכותבתדורשתהחשיפה
לאלצערנואךלקרוא,יכוליםאנולעתיםרגשית.
איננוהנכתב.אלהגיעהכותבאיךלדעתיכולים
אנוהקריאהבזמןאםאבל 1הכוללדעתחייבים
חשוב.סימןזההיוצרת,עםמזדהים

 :עצמידיוקןהואבספרהראשוןהשיר
שונאתאני./זובתמונה;השמנה"הבחורה

ומפנהמהמצלמה;מתעלמתהיאאותה;שמצלמים
"אני·הכרזה:כאןישכפול".סנטרהמגלהפרופיל;

איורזהכאב.עמהשישהכרזהזוהיא-לא-אני",
"תיאטרלי",לא 1אמיתי

אביב":"תל •האחדבספרה:עיקרייםנושאיםשני
נושאיםאלההאורבניבעידן"הגוף". .השני

'באוטובוס',בשירהזה.בספרבולטיםוהםמרכזיים,
תלאתשמסמלתהמטאפורההואעצמוהאוטובוס

אביב:

אחד:גורללכולם

10 
 306גליון

~הנייב,

לולהנעה
"'ml"IQ תזltד

נראיםואינםרואים

לשםמפהבדרכם

העיר".ברחבי

לשונית;מצלוליתבתופעהמשתמשתהיאהזהבשיר
חוזר(סופית)מםהבולטהעיצוראליטרציה.הקרויה
לבם-אותם-לעצמם-לכולם-ואינם·השיר:לאורך

"הגוף"גינויןמיכלשלבשיריהבדרכם-לשם.
אנייותר;יפהאביב"תלבזה:זהנוגעיםו"העיר"

('השירבי,"שחיתה;אחרייותר;טובהיותר;יפה

לסאלח'),

אך 1מוכרהלאאתחושפתהמודרניתהפואטיקה
הגבולותשבובעידןנמצאיםאנוכיהידוע,אתגם
ישהתקשורתלכלימיטשטשים.והגלויהנסתרבין

לפעמיםמאבדהקטןשהאישכאלהוהשפעהעוצמה
עצמההמודרניתהשירהגםאךהקואורדינטות.את

הצרכנים.שלהאינטרסיםבשוקמקומהאתאיבדה
העולםאתהשולייםאלדחפהכמעטהזאתהצרכנות
בספרים.שטמוןוהרציונליהרגשי
כותבת:היאשלי''הגוףבשיר
האוכל
הסמים

והזרע

בולעשהוא
שובעללא
נחמה."ובלי
לספרותאלאמודרנית,לשירהרקלאמנוכריםאנו

האורבני'בעולםיש,הזאתההתרחקותועםבכלל.
לנחמה:מקוםופחותפחות
קדושלאכברכלום
כואבהגוףמוכה,הגוף

אותךפרצו

הגוף

יותר.שלךלא

חסרשהואמרמזכאילוושובשובהחוזר"הגוף"
שלהאניהחומרי.בעולםמשהושחסרנשמה,

ובקורבחשכההבוערהלפידלהיותהופךהמשוררת
בכלהאמנותשמטרתאומריםהתל-אביביים.

המודרניתבשירהגםהיופי:אתלגלותחיתההזמנים
כעורותפניםלעתיםיששליופיאלא 1בכךמצליחים

ספרים;"קוראתשורה:מכלהזועקהכאבבשל
כואבועדייןשואה;;נער ".ספרים./שלערמות

 11מיכל."להיות/לי

סלחני,הואהעירכלפיהמשוררתשליחסהזאת,עם
התהליך •קתרסיסמעיןזהורחמנים.שלאלמנטעם
יחסית:נקיים 1מהבוץיוצאיםוהעירהגוףשבו

לבם./מהרהוריתמידרואיםהחיים;"עלובי
מצטופפיםהםלשווא./ושובשובונדרכים
הזולת"."אתובוחניםבתחנות;

שמסוגליםכאלה,משורריםלנושישטובוזה
הואלמיהשאלהשכזה.מסרלהעבירבכתיבתם
כשבאים 1אופטימילהיותצריך 1אכןמיועד?

קוראיםפעםומדיפעם.מדילתיאטרון·מודרני
מכוערתלגמרילאהמודרניתוהשירהשירה.ספרי

מובנת:לאאו
שפעםמהשלפירוריםבחפשי

בסיסית.תזונהליהיה
גוועתאני

עודמוצאתכשאני

הלחםכיכראת
לישהיתה
 •אהבתך.

יעקביצחקכןאלברט

ביםאיכמולבודד'
גדול

ספריהוצאתאניסאט,אביטל:גילה
עמ' 80 , 2005 ' 77'עתרן

 .הפנימיבשערלועזיות,ובאותיות~ניסאט,
Enisat מצאתילאכיאם ,לספרמסקרןשםהוא

 enisieהמילהכלשהו.במילוןהמילהפירושאת
ביםאיכמו 1לבודד .הפירושאתהניבהזאתעם

גדול.
היום,הנכתבתהשירהביםהזההספרגם 1לדידי

 .במינומיוחדכאיהוא
עליהשאיןשאלה,מציבהספראתהפותחהשיר

עםועתיקים;שבוריםימיםבאו?/"מאיןתשובה

החרס; ...נגמריםהםלאןמובנת/לאכתובת

גם .) 9(עמ'בזמן"שנספגיםחול;גרגירימדמם;
הבושהתשובה.להםאיןאחריוהבאיםהשירים
בשעהלאהבה,המזמיןהזמןעםהמיטהבקצהיושבת

"איניאו:השני:בשירומחכה,שםיושבשהמוות

השירבסוףלגעת"לאנאאחד,/אףשלאשתו;

אמתמוללעמודמרתיעאףואוליקשההשלישי.
לאדברפוזה,/סתםשלי"האהבהבמיליםהשיר

תמידוהוא / 1חלולחישוק,שליהעולםאמיתי;
רבגילהמרגשיםהשירייםהתיאורים ,) 17(עמ'איתי"

אמת,אותהבשלאותולהרחיקעלוליםהקוראאת
תורמתלכך .אותומקרבשבשיריםהדקההומוראך
כרגילשלא 1הספרשירישברובהקלההחריזהגם

ואפילואוהבעםמתחרזאויבהעשרים.המאהבשירי
עםמתחרזתנקבהממיןכמקובלשהיא"זירה",
לסייםכדי 1זכרממיןכמשתמעשהואנורא"'"אויב
 ,) 20(עמ'מתאגרף"של"חיבוקגורףבצליל



דימך

בשיר-אגדהלמשלאךקצרות.השיריםשורותכלל
וכאןהעמוד'רוחבלכלנמתחותהשורות'אניסאט'

הריםילדת-"אניסאטאניסאט:היאמילמדאני
עיזיםרועתהזאבים;להקתשלמושלת-עלקווקזית
המיםלמחוזותהמשייטיםהברווזים /--- /שחורות

סתיושלמסוכריםפירותועלסיפורים;להםיכותב
שיר ;) 41(עמ' " ...והרוחותהציפוריםשירתנישאת

הראשון.השעראתהסורגומיוח,דפראינוף

הנותרים.השיריםהשניהשערעלמידפקיםאחריו
שחור'רקעעלחורשאויערציורפותחהשעראת

לידישובותקודמתממאהנשיםדמויותשבקדמתו
נשכחושכאילוכהים,גדוליםומשקפייםשולחן'
שמוהשנישבשערהראשוןהשירואכןהלבן.ברקע
שלפתיחהמעיןשהואבמשפטפותחוהוא'יער',

תועים"הנאהביםשחור!"עבותיער"הרעם,פוריס

---השניאתאחדומאבדים;באהבתם,טועיםבו,
עתידה".אלאותואוספתמסתורית/ואדמונית---

סוערשובב;אותוברא"האלוהים-הבאבשירוגם,
החוף('סוףשלו"היםשלי;החוףוסוףלב;ושובה
עלהשיראגדי-כלדי,סגנוןובאותו .) 47עמ'שלי',
בתי-שיריו".בתוךרעב;חרפתש"סבלדן""אבי
לפעמיםבקשותיה./פעימותמרגיש;"גופווגם:
ברצינותלקחתאלאלינותרולאביחד",נראיםהם
הנקראיםהקלים,המחויכים,המחורזים,השיריםאת

המסתיימיםשיריםוהכאב.האכזריותאףעלמעצמם,

חלקתתכתרראמים,/כעדרתואר;יפתב"~~ח.רת
ישבותואלוהיםיקשיב;הזמירשםמכורנה;שדה

'ללאשירנדירים.הם ) 53עמ'('חלקה',מהמלאכה"
מאובזר.;שירלה"כתבתמאובזר":"שירהואהגה'
גוףהאנגלי'/מהאישלדהחידושים:/המון

לשלוחוהבטחת /--- /ממוזערמחשבאיטלקי'/
 ,) 55עמ'הגה',('ללאמחר"הרגש

יכולאיניאךהזכרתי'ההומורואתהחריזהאת
השירשלהחריזהמןהקוראאתמלהטעיםלהימנע
ממש;והשמלהשמוט,/"הראש :) 67(עמ''בובה'

בשיראו'מתות".מתוקריחה;אבל /סמרטוט,
"שולחשבאמצעוכולו'מחורזשיר ,) 69(עמ''עשב'

ובסופו,חרוז,הצמיחולאעודבלבדשהםשורשים",
שהיאהחוכמהמן-שוטה""עשב-המסכמתבשורה

שלושהעשבחרוז,אפילוחסרהואינהלדבהנשארת
חכם.צומח

אתואיירהעטיפהאתשעיצבחפשי'הודהיהצייר

השערעלבמינה.מיוחדתעבודהעשההשירים,
שלההחשמלשחוטיחשמליתשלקרוןנראה

עםוגברמואר'ברחוברוקדזוגבשמים,זוהרים

האוחזאתהמעבירשעראכן'ומטרייה.צילינדר
גם .שחלפובמאותאירופהשלעולמהאלבספר

ציורהממזגתפרשנותמזמיניםהספרבתוךהאיורים

הטקסטשלהייחודיותאתההולמתפרשנותושירה,
השירי.

אתלקרואאשמחאביטל.גילהשלהשניספרהזה
 •הבא.ספרה

שתלשמואל

לךאכפתלא-לישאכפתמה

חךף.
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אצלכמולא
וטולסטוידוסטויבסו,י

מאנגלית:פוליטיקה,תירלוול:אדם
לספרותמחברותהוצאתשהם,עופר
עמודים 255 , 2005

 1תירלוולאדםמפתיעפוליטיקה,הראשוןבספרו

בניאתובאהבתובהבנתו , 27בןצעירבריטיסופר

ומעלותיהם.חסרונותיהםעלהאדם,
המציאות.מחויבלאתוכנוליבןהספרשםביןהקשר

לביןצעירזוגביןסבוכהיחסיםמערכתבמרכזו
היו"רשלמחייורביםאזכוריםישנםאמנםחבריהם.

סטליןיוסףהעמיםושמשהיטלראודלף 1מאו
שחיומנדלשטאם,ואוסיפבולגקובשלומחייהם

ומרתקיםמענייניםכשלעצמםשהם .שלטונותחת
הדמויות.שללעולמןמחובריםלאאך •

יחסיםמערכתלדמויותיולהציעמנסההמספר
מחשבה,ביןהקשראתולרווחיותרופתוחהגמישה
במצבתקועותנשארותהדמויותאךופרשנות,רגש

נקלעו.שאליוהרגשי
רגישיםצעיריםאנשיםהםהרומןגיבורי

אך 1בשניאחדמלפגוענזהריםהםואינטליגנטים.
מתכנניםדואגים,מתייסרים,הםקורה,זהכאשר

באשרטועיםהםפעםשלאהגםלפצות,איך
בטוטאליותשבוייםהםחבריהם;שללרגשותיהם

כי •בירוריםעורכיםלאהםההתבגרות,גילשל

וכואב.קטנוניזה

אוממשייםומתסביכים,מחולשותסובליםהם
משוםמתביישונאה,מושךגברמשה,מדומים.

עלאקזמהלוישומשום 1לדעתויפה,אינושהוא
לגמורוכדימסקס,נהניתלא 1חרבתונכה,הידיים.

וכדומה.מאוננת,היא

מזכיריםהםשלהםובביישנותשלהםבמגושמות
האומץלהםאיןאך 1אלןוודישלדמויותיואת

בהתדיינותשקועיםוהםרם,בקולעצמםאתלבטא
התעלסותםבזמןאפילועצמם,לביןבינםמתמדת

הםסאד.והשלפעלוליםעלכפרודיההמתוארת
חושבהוא'מהעלי',חושבתהיאב'מהעסוקים

בעיניה',נראהאניו'כיצדעליי

מידע,מוסיףמפרש,הוא 1פעילבהחלטהמחבר
עלמצביעהמתוארים,הגיבוריםאליחסועלמדבר

למצבםהיסטוריותהקבלותומביאשגיאותיהם,
הנוכחי.

אתמכירהואאישית.בנימהעושההואזאתכל
שלבגידתהאתעליו.אהוביםהםמקרוב,האנשים

אוסיפהמשוררשללבגידתומשווההואנכה
חבריוואתמשפחתואתשהסגירמנדלשטאם,

 ר[/~~ 1עצמושהואומוסיף,סטלין.שללחוקריו
לו.ובקרוביםבחבריםלבגודהיהעלולהכאב,

המביישיםהצדדיםאתלקבלעוזרותאלוהקבלות
שני,מצדיותר.ומאוזנתטבעיתבצורהשבאישיותנו

מכשלהגםמהווההמחרבשלהפעילההתערבותו
בעיותיהםעםמתמודדיםשאינם 1גיבוריועבור

12 
 306גליון

 .עצמאיבאופן

התעמקותמתוךלחייםגישתואתמפלסתירלוול
ושלטולסטוישלהריאליסטייםברומנים

נוקשהבהםשמוצגתהמוסריףתבעיניודוסטויבסקי.

הטוטאלית,לרומנטיקהלועגהואוחונקת.
שלבתערובתלרגשותיו.האדםאתשמשעבדת

שלהנפשבאצילותמשתעשעהואוחיבהאירוניה
האמפרישלהמשפטההוליוודיים;הסרטיםגיבורי
להיותיכולה"זאת •"קזבלנקה"הסרטמתוךבורגט

שללבואתמחמם .מופלאה"ידידותשלתחילתה
באופןהחמצה.להרגשתלוגורםבזמןבואך 1המחבר
אהבתם.אתלהחמיץעלוליםומשהנכההיודומה

מתעלםאוהפקרותעלמכריזאינותירלוול
טובביןמבחיןאינושהואלאזהאישית;מאחריות

אדםשליחסואתלרכךמנסהשהואאלאלרע,
שבמקביללהראות .חיהואשלפיהםלערכים

להם,מודעיםשאנוומחשבתייםרגשייםלתהליכים
להתנהגויות,נוספיםוהסבריםתהליכיםקיימים
האופןאתלהטותיכולהמזערימידעשלותוספת

דברךלקצה.מקצהאחראוזהמצבמביניםאנושבו
גיבוריושלחייהםאתלהעשירתירלוולמנסהזאת
קוראיו.ושל

מבחינהענייןמעוררהואאחת.בנשימהנקראהספר

דרמטייםבמצביםלחייךמלמדומחשבתית,רגשית
ולהתמצאאינטלקטואליתמשיחהליהנותומביכים,

שונות.בתרבויותמעט

 •.לאוזןונעיםזורםרך,שורעופרשלהתרגום

ואחריהההפצצהלפני

דנהמאנגלית:הירושימה,הרסי:ג'ון
 185 , 2005ביתאחוזתהוצאתאלעזר-תלוי'

עמ'

מהבועהלצאתאותךמכריחהירושימההספר
אחריותולקחת 1הגדולהעולםאל 1שלךהפרטית

זיכרונותמעלהבספרקריאהסביבך.הנעשהעל
ממוקדים,חיסוליםעלמחשבותהאטום,מהחדר

כולם.עלהמרחףהאיראניהאיוםועל
הירושימהעלשירדההרסאתמתארהרסיג'ון

דרמטיים,דימוייםללאומאופקת,ענייניתבשפה

מתעדהואהיפנית.הנפשלצניעותהבנהמתוך
גיבוריו:עינישרואותמהאתאובייקטיביבאופן

דייריהם,עלשקרסואלהאוכלילשנשרפובתים
 1הנהראלשהועףבעליועלקומותשלושבןבית

שלריחנודףעברומכלחרוכות,גוויותמקוםבכל
מקלל.לאלשמים,זועקלאאחדאףאךריקבון.
מבקשחלושקולאולעזרה,קריאהנשמעתלפעמים

שמנתהחייםשוקקתעיררגע,בן 1כךמים.מעט

כמחציתואיבדהכולהכמעטנחרבהאיש 200,000
מתושביה.

פצצתניצוליהמרואיינים,מאותביןבחרהרסיג'ון
להתמודדביכולתםמיוחדיםאנשיםשישההאטום,

זאתולמרותהפרנסה,העדר 1החולי 1דבןהאועם
מספרחייהםקורותאחרעוקבהואבחיים.לדבוק
הנבחריםששתימינו.ועדההפצצהלפנישעות
היפנית:בחברההשוניםהרבדיםאתמייצגיםהללו
קהילהראש 1רגמניממוצאישועיכומררופאים,שני
חייטאלמנת 1יפניממוצאקתוליתכנסייהשל

תחתנמחצושרגליהצעירהובחורהילדיהושלושת
משקיעיםאלואנשיםבו.שעבדההמשרדקירות

עצמםאתלשקםמנתעלוממושכיםרביםמאמצים
לגדלוכלכלית,מקצועיתורגשית,פיזיתמבחינה
ולהקיםלהתחתןצעירים,באחיםלתמוךילדים,

ממשלה,כלכמוהיפנית,הממשלהמשפחה.
האוכלוסייהשלהמיוחדיםמהצרכיםמתעלמת
מונעים 1נאורכובשכלכמווהאמריקאים,שנפגעה,

שישהאותםהאטום.פצצתלנזקיהקשורפרסוםכל
ולמרותהיפנית,החברהבעינילמוזריםנחשבים

עצמם.אתלבנותומצליחיםנכנעיםלאהםזאת,
עללהשפיעביכולתםוביטחוןכוחותמפתחיםהם

דברים.לשנותולנסותהחברה

הקהילהראששלבפעילותוהנוהספרשלשיאו
רעיוןמגבשרב,ועצבייאוששמתוךהקתולית,

אתמפיץהואבהירושימה.שלוםשלמרכזלהקים
בסיסועלוהמתודיסטיםהכנסייהבקרבהרעיון
גרעיני.נשקהפצתנגדתנועהקמהזהרעיונו

שלמותבאותההספרשלהגדולהמוסריערכו
נטוליהםהספר.גיבוריפועליםשבהןונחישות
ברחמיםשקועיםאינםנקמנות,אואנוכיות

כקוראאותךוסוחפיםחייםומצמיחיםחייםעצמיים,

 •איתם.יחד

אויחמןרוכרט



דמוו,רטיההיש

המתגוננתבדמוקרטיה

בישראל?

המתגוננתהדמוקרטיהפדהצור:עמי

הוצאתמצב,תמונתסדרתבישראל'
עמ' 202 , 2004כרמל

המדינהלמדענחוגחוקרפדהצור'עמי
הדמוקרטיהלסוגייתנדרשחיפה,באוניברסיטת

ולאחברתית-פוליטיתראותמנקודתהמתגוננת
המשפטית.אוהפילוסופיתמהזווית

התרבותשלדמותהמהשאלות:כמהעולותמכאן
האם 1וכמובןעוצבה?כיצדבישראל?הפוליטית

דמוקרטי-משטרשלפוליטיתבתרבותמדובר
ליברלי?
מחברשפיראיונתן(בעקבותבצדק 1טועןפדהצור

העבודהאחזרתגםכמו 1בישראלהדמוקרטיה
שלהדמוקרטיהכשלשורשיכיההיסטורית)

בדומיננטיותטמוניםבישראלהפוליטיתהתרבות
היישוב.בתקופתהעבודהתנועתשלהאידיאולוגית

יעדיםיושגופיה,שעלהקולקטיביסטית,בתפיסה
הציבורי:הסקטורבאמצעותלאומייםכלכליים
אתבחשבוןהביאהאמנםהפוליטיתההנהגה

אתואףהדמוקרטיה"שלהפרוצדורליים"ההסדרים
מוסריתכפופיםהיושאלו"אלאהפרט,זכויות

קודםעוד ;) 57(עמ'הציונית"הקולקטייבתלמשימה
כיהעובדהאתובצדקמצייןהוא ,) 56(בעמילכן

אוכלוסייתהגםכמו 1ישראלמדינתשלהנהגתה
דמוקרטיים,לאמשטריםילידותהןהצעירה,
אירופה).במזרח(בעיקר

שלמדרשומבית"הממלכתיות"עלמצביעפדהצור
התרבותבעיצובדומיננטיכמוטיבגוריוןבן

שניתןממלכתיותהמדינה,קוםמאזהפוליטית
הכלכלהחייתכנון 1כלומר~טטיזם,בהלראות

ובצדק,מסווג,גםהואהמדינה.עלי"דיוביצועם
 .) 146עמ'(ראהלירבליתלאכדמוקרטיהישראלאת

 1שלשיטתו 1פלויואבבעקבותהולךהואבכך

הפוליטיתבתרבותהעיקריהיסודהבעייתית,

"אתנו-רפובליקניזם".הנובישראלשעוצבה
"מתיישבתהרפובליקניתהשיטה 1פדהצורפיעל

במדינה.שהתעצבההפוליטיתהתרבותעםהיטב
הפרטאתעיניולנגדהמעמידהליברליכרעיוןשלא

הקהילה[."]עלדגששםהרפובליקניזם 1וזכויותיו
כנגדערובהמשמשיםאינםהמדינהמוסדות

'הטובלקידוםאמצעיאלאהפרט,בחייהתערבות
 .) 68(עמ'הקהילה"אתלשרתשנועדהכללי'

רפובליקניזםבייחסםופלופדהצורטועים 1לדעתי
במדינותומתקייםהתקייםהרפובליו~יזםלישראל.

אחדבקנהעולהישראלואיןטריטוריאליות,לאום

"קהילה"המושגעללדברניתןלאזה.מודלעם
מדוברבההרפובליקנית,במשמעותלישראליבחס

אתניממוצאלהיותהיכולים-אזרחיםשלבקהילה
לעקרונותהשותפים-שונותדתותבעליאושונה

פוליטיים.יסוד
בקהילהמדוברההיסטורית,היהודיתבמשמעות
יהודיםורקאךשכללהריבונית,לאאךאוטונומית

למדינהדברךהערביהיישובהדתי.המוצאבסיסעל
 1שיצרהמפולח""המשקבשלרבהבמידה 1המשיך

יצירתואיהמדינההקמתהקהילה.שלהחיותאת
לאנומליההביאומשותפתרפובליקניתאזרחות

איןהצער,למרבהישראל.שלהלאומית-דמוקרטית
גם 1כאמור 1כךעלמצביעיםהמדינהמדעיחוקרי

והפשטניתהכלליתהבחנתומכאןפדהצור.עמילא
לחוקרממששלאתגרהיאישראל"מדינתכי

כללאכדמוקרטיה,מאפייניהעלללמודשמבקש
הישראליתהחברהמתגוננת.כדמוקרטיהשכן

עמדתייםדתיים,לאומיים,ציריםלאורךשסועה
דברכיםבערבביטוילידיבאכזהשסעוכלואתניים.
שזורהמצדההמדינהאלימות.אףופעמיםקיצוניות
אתנו-יהודייםועקרונותדמוקרטייםעקרונות

אלומלאהבחפיפהמצוייםתמידשלאלאומיים
 ,) 38(עמ'לאלו"

השתתבגיןהנוצרלשסעדיוערהמחבראין
שסעהיהודית,הזהותעלהמדינהשלהלאומיות

שהתבררכפיעתידית,משטויחיציבותחוסרהחופן

כךישראל.בתוך 2000אוקטוברמאירועילמשל
הרובקבוצתשלהטמיעה"עיקרוןכותב:הואלמשל

המדינה,שלהמכונניםהיסודותאחדהואגווניהעל
השבות.בחוקהפורמליביטויואתמקבלאףוהוא
ישראללמדינתהמהרג 1היהודילעםבןאו 1יהודיכל

הערכיםמערכתרובואתהזהותאתמהרהעדמאמץ

הללודבבריםאיןהאתנית-הדומיננטית.הקבוצהשל
ביןהמחלוקותאתמיישבתזושטמיעהלקבועכדי

קושרתבהחלטהיאאבלהיהודית,בחברההקבוצות
יציבהתשתיתשיוצרתמשותפתבזהותהקבוצותאת

 .) 121(עמ'היהודית"המדינהשלקיומהלהמשך

אתבחוץמשאירההיאכילהעירישזוטענהעל
בתעודתישראלילאוםלרישוםהשואףשמאסאנטון
יהושע,א"בשלזועםהמשותפת 1שלוהזהות
יהודי.לאהיותובשלללאום,לקבלומוכןשאינו
בןבתקופתישראלערביישלהחיגרותרקע(על

 ,) 153-150עמ'ראהמפתיע.הדבראיןגוריון,

אמתבהשיש ,הערתואתלצייןראויזאת,עם
גורמיםשלתירגקריאתדין"איןומוסכמת:ידועה

המדינהשלהיהודיאופייהעלערבים-ישראלים

אופייהעליהודיםגורמיםשלתירגקריאתכדין
היאהיהודיתהמדינהשכןהמדינה,שלהדמוקרטי

רובורובבעיניבמעלהראשונהחשיבותבעלערך
הדמוקרטיהערךשלוחשיבותו 1היהודיהציבורשל

(עמ'היהודי"הציבורמןניכרחלקבעינימשנית
74 (. 

אתלפרושפדהצורמיטיבהראשוןבפרקכבר
וסוקר ,) 13-14(עמ'הדמוקרטיהשלהפרדוקסים

"הלוחמת",גםכמוהמתגוננת""הדמוקרטיהאת
ש"המושגגורסהואממצהדיוןשלובסופו

לטיפוסמכווןאינונגזרותיועלמתגוננתדמוקרטיה
המשפטיותהפעולותלכלאלא 1משטרשל

המשטרעללהגןישירותהמכוונותוהפוליטיות
מבית"תיגרקוראישלאיומיםמפניהדמוקרטי

צירים.שניעלנמתחותאלופעולות .) 21(עמ'
כוחניות,פעולותעומדותהראשוןהצירשלבקצהו

בהם.לפגועואףהתירגקוראיאתלדחוקהמיועדות
לקרבדווקאשעניינןפעולותעומדותהשניבקצהו

המבחיןהזמן,צירהואהשני,הצירהתירג.קוראיאת

איומיםעםהמתמודדותטווח,קצרותפעולותבין
לחזקשנועדוטווח,ארוכותתגובותליבןאמת,בזמן
הדמוקרטית.המסגרתתשתיתאת

להגנתההסכמיתהדמוקרטיהשלאימוצהלאור
מדרשומביתשסועותבחברותדמוקרטייםמשסרים

ברוךשלבעקבותיופדהצורהולךלינץ,חואןשל
בקרבהסכמהלגבש"ישכיבגורסוקימרלינג
והטובהשלטוןחלוקתבדברהפוליטיותהאליטות
שתהיהצריךשכזוהסכמההיחידות.ביןהמשותף

שכזהבמצבמוסדיים.ובהסדריםבחוקהמעוגנת

להיותשתוכלישראליתעלזהותשלשיקומהייתכן
דתותריבויתרבויות,ריבוישלמאפייניםבעלת

ריבויואפילואתניותיחידותריבוידתיות,ורגסאות
 .) 111(עמ'לאומים"

עלאומרזהמההסכמה,לגבשצורךישאכןאם
הדמוקרטיה?איכותעלהמשטר?שלהיציבותרמת
אומרזהמהישראלית,זהות-עללשקםצריךאם
הזהותעלאומרזהמה ?הקיימתהזהותעל

מוסלמילהיותאזרחאכןיכולכלום ?הישראלית
היהודי-ישראליהציבורהאםישראלי?גםוכךגאה
לדרוששראוימהאתידרושהאם ?זאתלקבליכול

הישראלי?בלאוםהמדינההכרת-
שלהאנומליות 1(כאמורהספרשלפגמיולמרות
רובמעינינעלמתדמוקרטיתלאוםכמדינתישראל
קריא 1מענייןספרהואבארץ),המדינהמדעחוקרי

כוללסבירה,ביבליוגרפיתרשימההכולל 1מאוד
כילהצטערישדעת.מוסיפיאינטרנטאתרי

הכיתובזעירותבשלברוריםאינםהתרשימים
שבעמודיםאלוובמיוחד 1114בעמיהתרשים(למשל

 .)-65ו , 64

הדמוקרטיהסוגייתמבחינתכילומראףניתן
ממששלתרומהזהבספרישהמתגוננת,
עיניהםמולעומדת 1כמובןבאם,בה,למתעניינים

מדינתדווקאולאליברליתדמוקרטיתמדינה
 •.ישראל

ברנעיוסי
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-ושנרוהחלום
פוחצ'בסקינחמהמאתבמדרוןהרומן

אנוחם-איתןחלי

סיפוריםקובצישניפרסמהפוחצ'בסקיחמהח

u ובעבודהובכפר<תרע"א>החדשהביהודה
כתבישנישונים.בנושאיםמאמריםוכן<תרץ>

הנקודהבתרךבעיזבונה:נותרופורסמושלאיד
ציינהבמדרוןשלהידכתבעל .ובמדרון

ספריהלשניהמשךמהווההואכי ,נויןגו

 ,בוהשלטתהקשהבאווירהולסיפוריה
 ,בוהמתואריםוהמתעניםהסובליםבגיבורים
עלבוהנמתחתהקשהבביקורתובמיוחד
מפרטיהפרטבכלבארץ-ישראלהמציאות

 ) 2004 ,' 77'עיתון<הוצאתפרסומו 1האפשריים.

היסטורייםמאורעותעלחדשאורלשפוךעשוי
אשה-כותבת,שלמבטהמנקודת ,בוהנזכרים

התמודדותןעלאורלשפוךהואעשויובייחוד
ותרומתןהראשונההעלייהלאחרנשיםשל

הרומןנכתבבהבתקופהההתיישבותי.למעשה
החלוציהמפעלבכלפעילחלקנטלונשים

ב-זהתהליךשלתחילתובארץ.ההתיישבותי
2.1882 

בשניםהואהרומןכתיבתשלהמשוערהמועד
אורהד"רהעורכים,שציינוכפי , 1925-1930

יניבדניאלועצמוןפוחצ'בסקיעשהאלנחמה
עמ' ,פוחצ'בסקינחמהשל<ניניהפוחצ'בסקי

ארבעתעלנסמכהזהמועדקביעת .) 228
ברומן:הנזכריםההיסטורייםהמאורעות

הסופרורצח 1920-1921"אתרפמאורעות-

 .) 55 , 52<עמ'כרנוחייםיוסף

בירושליםהעבריתהאוניברסיטהפתיחתטקס-

 .) 58<עמ'-1.4.1925ב

בתרפ"ז,החשמללרשתראשון-לציוןחיבור-

 .) 194<עמ' 1927

 .) 203<עמ' 1929תרפ"ט,מאורעות-

תפניתעלמצביעההרומןשלכתיבתועצם

מעשהבתיעודנשיםמעורבותשלמשמעותית

14 
 306.גליון

מעשהאתמשקףהרומן

תרומתןואתההתיישבות

הנשיםבייחודהנשים,של
לבנייןוהחלוציות,הצעירות

הארץ

מעשהאתמשקףהרומןההתיישבות.

בייחודהנשים,שלתרומתןואתההתיישבות
ואתהארץלבנייןוהחלוציות,הצעירותהנשים

שניצבורביםקשייםעםהיומיומיתהתמודדותן

חלקנטלולאהנשים .ומחוץמביתמולן
ארצה,לעלותבהחלטה

בעליהןאחרנגררואלא
החזוןבעלי ,אבותיהןאו

להגשיםשהחליטו ,הציוני
לעלותהאידיאלים,את

ולהתיישבלארץ-ישראל

נחשלותה.אףעלבה
להתמודדנאלצוהנשים

החלטתםתוצאותעם

גםלמהפךשהביאההגבריםשלהגורלית
 .שלהןבחייהן

דמותזלצברג,חייםשלבתיאורופותחהרומן

כלאתשהשקיע ,אמידאיש ,גיבוראנטישל
ובתיאורלנזקקיםובסיועהארץביישובהונו

במדרון".ל"הידרדרותשהובילוהוהסיבות
עד ,הונומרביתאתגזלהחרושתביתייסוד

קטןמשקלרכושכדימעטאלאלונותרשלא

גבוהחברתימעמדבעלעשירמאדםבלב.ד
 ,שכינוהוכפיהחלבן","חיים ,לעניהפך

איזהתופסואינוהתרחקהציבורו"מענייני

מסורהיהזלצברגחיים .) 19<עמ'נכבד"מקום
ולהפרחתההתיישבותחלוםלהגשמתכולו

בביתכשעבדההידרדרות,לפניהיישוב.

תלהבמשרדוהעבודהשולחןמעלהחרושת,
המעשיתהמשנהחרוטהעליולבןשישלוח

היוםעשית"מההיום-יום:בחייאותוהמנחה

המשקפתאמירה ,) 30<עמ'והארץ?"העםבעד

חייםהראשונה.העלייהדורבנישלהמוטואת
קט.לרגעולולנוחלעצמוהרשהלאזלצברג

קשה.פיזיתעבודהלעבודהמשיךכשחלהגם

עשירים,להוריםיחידהבת ,ה~~אשתו
 ) 215<עמ'אותה"פינקוערריהכבש"החיים

הציוניהחלוםבעקבותארצהלעלותנאלצה
היטיבושהחייםמאשה,-והפכהבעלה,של

מתפרצתהעצבים,במחלתחולהלאשה-עמה

מידילהשנגרמההקשההמצוקהבשלונרגנת
מהוריה,הונומרביתאתשקיבללבעלה,בעלה.

לריפוי;ךאותהלשלוחכדילאאףכסףנותרלא

בחו"ל.
רביםמשלטובשמצבוהרגיש,זאתעםיחד

השיגהוכשלארעב,חרפתבפנישעמדואחרים

ברגשימתייסרהיההוגנתתרומהלהםלתתידו
בפזרנותלנהרגהמשיכהאשתוכבדים.אשמה

לקיוםדרך"איןהחדש.המצבעםהשלימהולא
 ,לעצמוזלצברגחייםאומרהיהמחובות",נקי

שלו ה~~לזהאבל ,הקימוץדרךאם"בלתי
הרבותתלונותיה .) 21<עמ'מסוגלת"אינה

לקההואדברשלובסופו ,עליוהכבידו

לבדה,נותרה ה~~ .לעולמווהלךבבריאותו
לצורךלהפלגהכרטיסיםהשיגסוףשסוףאחרי
נסגרכךהרומן:מסתייםכךמחלתה.ריפוי

העובדהבציוןפתחהרומן .בספרהחייםמעגל
היהגזלצברשחיים

ידושאיןכךעלייסרמת

 ה~~אתלשלוחמשגת
והסתיים ,בחו"ללהירפא

האישיחלומהבהחמצת

לחו"ל.היציאה ,ה~~של
זהשחלוםברגעדווקא
להתממשות,היהקרוב

מוכניםכשהכרטיסים

ומת.למשכבנפלחייםארוזות,והמזוודות

 3גוברין.נוריתשקבעהכפיהחמצה,שלסיפור

חייהםהפרטי:במישורהןמתבטאתההחמצה

ושלנרףךהשלג,זלצברחייםשלהאישיים

והןהתממשה:לאשץלשלוםשאהבתהמלכה,
שלהפרעותבשלבייחוד ,הציבוריבמישור
גםאךובתרפ"ט,בתרפ"חביהודיםהערבים

כפיהחברים,ביןוהיריבויותהסכסוכיםבשל

זלצברגחייםשלהרביםבנאומיושמתוארים

ברומן.

בינאישייםיחסיםמתארהרומןהפרטיבמישור

דמויות,מעגליבשלושהבמדרוןהנתונים
במעגלדמויות:משולשקייםמעגלכשבכל
זלצברגחייםשלהבינאישייםליחסיהם-האחד

נוספה-תמידינפשמפחהמלווים ה~~ואשתו
פריש,מלכהמשפחה,קרובתשלישית:צלע

ומפחאכזבהשלשניבמעגלבה.התאהבשחיים

מלכהשלהדמויותמשולשמוצבכןגםנפש
פרישמלכהפרלמן.ופנינהשץשלוםפריש,

מאוהבשץשלוםאך ,שץבשלוםמאוהבת

אוהבתשאינה ,פרלמןפנינההיפהבידידתה



ללכתחייבותחיוחן
בעליהןאחרעיוורבאופן

שותפותשחיומבלי
חציוניולחזוןלאיריאלים
הגבריםשל

הדמויותמשולשמוצבהשלישיבמעגל .אותו
שעבדהפרישומלכההקרובעלהמרגוליתשל

רומנטייםבקשריםחושדהקרבביתם.כאחות

חייהאתוממררמרגוליתואשתוהרופאבין
אתעוזבתוזולמלכהנמשךהקר .כךבשל
יכולהשאינהעללבובכאבנפשבמפחביתם

פריש,מלכהבמרגולית.תמיכתהאתלהמשיך
בשלושתשלישיתכצלעמופיעההספר,גיבורת
יוצריםאלומשולשיםשלושההדמויות.מעגלי
 .לספרייחודימבנה

וסכסוכיםמחלוקותמתואריםהציבוריבמישור

חזרהוירדוארצהשעלואנשים .במדרוןויחסים
ומנגדהכלכליתוהמצוקההפרעותבשללחו"ל
מוכניםהיולאאךבארץ'שביקרואנשים

שהיהזלצברג,חייםשלבביתובה.להתיישב
לעתיםשומעהיהומבקרים,אורחיםלפניפתוח

לעלות,התכוונוולאבארץשביקרואנשים,

נעוצהבארץהתיישבותםאיסיבתכימסבירים,

ארצה.עלייתםבאיהואשמוהנשיםבנשותיהם.

התנגדוהנשיםמדועהסבר'ישזלצברגלחיים
האשהעלהגנהכלימוצא"היהארצה:לעלות

בימיםשחיתההעברית,

עלרקמחונכתההם
בשעהזרה.תרבותברכי

למדמישראלילדשכל
תורהשהואאופןבאיזה

בדרכיםוספגתלמודאו
היהדות,רוחאתאלה

אפילוהנערהמאתמנעו
עמהעלקלושהידיעה

האשמהולכןושפתה,

אלאבאשהאינה

אלו'דברים .) 32<עמ'ובמחנכיו"העםבמנהיגי
השקפתהאתמבטאיםבפיו'פוחצ'בסקיששמה

באגודת-כחברהשלההאוטוביוגרפיהואת

בקהילה.הנשיםזכויותלמעןוכלוחמתהנשים
מנהיגיאלא ,במצבןאשמותאינןה wכ~נשים
באותההנערותאתלחנךהשכילושלאהעם
אותןולהכשירהנעריםאתשחינכומידה

לאגםאחדאףבארץ.ההתיישבותיתלעבודה
ארצה.לעלותאםלרצונןלשאולשישחשב,

בעליהןאחרעיוורבאופןללכתחייבותהיוהן
הציוניולחזוןלאידיאליםשותפותשהיומבלי
הגברים.של

 ה~ח~~הצעירההבתה~ם,ל~~הבניגוד
הצטרפה ה~ז:ז~~ההתיישבות.חזוןאתהגשימה

הקבוצה.ילדילכלגננתושימשהל"קבוצה"

חילשעשתה~רףךה,הבכורההבתלעומתה,
צלחהלאשדרכוכיתתהלבןנישאהבלימודיה,

הואבמצבם;היפוךיצרונישואיה .בלימודיו

היאואילוציבוריבתפקידושימשהתקדם
קשה,אדםהבעלרוחה.מצבוקשהחייה"קשים

יpםבינוחtוaונ

רןבמור
ילc1ירmוןסח

וםפם

 ...והדאגההעמלעליה.שלטונומכבידעריץ'
 .) 25<עמ'הרוחנית"התפתחותהאתמעכבים

זכתה ה~ז:ז~~גורלן;אתמסמליםשמותיהן
ואילורוחניתולהתפתחותאישיתלצמיחה
נשיםשלכגורלןמראשברורגורלrז-~רףךה
הצטמצםתפקידןשכלהקודם,הדורבנותרבות

כגורלןואף ה~~כאמההמשפחתיתבמסגרת
לעלייההשניהדורבנותכמותהנשיםשל

ישואיםחגבה.והראש

אתרבהבמידההכריעו

גורלן.
תיארהפוחצ'בסקינחמה

החלוםאתרקלאברומן
זלצברג,חייםשלושברו

המייצגתטיפוסיתדמות

במציאותרביםחזוןבעלי
הראשונה.העלייהימישל
ושברןחלומןאתגםאלא

הצליחושלאנשיםשל
זלצברגחייםההתיישבות.בתהליךלהשתלב

במחלתה ,ה~~שלבמצבהעצמואתהאשים
איתההתחתןהואשכןהרבות,ובתלונותיה

מוטלתחיתהועליומאוד'צעירהכשחיתה
המבוגרותהנשיםלהשכלתה.לדאוגהאחריות

שקידמהבעבודהלהשתלבהצליחותמידלא

ואףשלהן.התפתחותןואתהציבורענייניאת
שנותרוכדרףןה,דמויותמוצאיםהצעירותבין

בשלהציבורייםבחייםהשתלבוולאמאחור
להתפתחותן.מקוםהותירשלאהנישואיןנטל
נשיםשלדמויותפוחצ'בסקיהעמידהמנגד

הייסוריםהטרדות,כלעםהמתמודדותחזקות

למתיישבים.זימנהשארץ-ישראלומפחי-הנפש

בהשקפתן.פמיניסטיותואףחלוציותנשים
שלבמרכזוהעומדתפריש,מלכהשלדמותה
שלחזונהאתמבטאת 4הרומן,שלהשניהחלק

הלוחמתוסופרת,חלוצהאיכרהפוחצ'בסקי'
פרטיםרבות.נשיםשלמלחמתןאת

מלכהשללדמותהמחלחליםאוטוביוגרפיים
והאנטיתזההרומןשלהאמיתיתהגיבורהפריש,

ג.זלצברחייםשלהאנטי-גיבורלדמות

שמילאההתפקידיםיתרביןבחייה,פוחצ'בסקי

בניביןכמגשרתלשמשנבחרההקהילה,למען
בחיילהתבונןמרבההרומן'גיבורתמלכה,זוג.

וגםכאחותשימשהאצלםהנשואים,הזוגות

חוףעלמחלתהבימיכשנפשהלעבודתה.מחוץ
אופניהעלהחולפיםבזוגותהתבוננההים,

<עמ'ביניהםהיחסיםאתוניתחהלצדהישבו
גילתהכאשרמאוד'חרהלמלכה .) 116-114

וניסתהאשתוכלפיהגברמצדשתלטנייחס
אחותבשמשהוהבנתה.יכולתהככללסייע

עדהחיתה:בק,ר~ךג;ליתשלבביתהסייענית
במרגולית.הקרשלמחרידיםהתעללותלמקרי
גוליתמרשלייסוריההדאתסופגת"מלכה

ש:בק,רפעםבכלבלב,חשההיאחזקותודפיקות
 ...אותהמקלל> =(ומנבלגסבקוללאשתופונה
עריצותשלזהבאווירלהימצאלמלכההיהקשה

כמהורכה.צעירהאשהבנפשוהתנקשות

הזה"בגיהנוםלטיפולשנכנסההתחרטהפעמים

ממרגוליתפתקהקיבלהכשמלכה ,) 109<עמ'
והעריכההופתעהמלכהגירושיה,עלסיפרהבה

הביעהמלכהשעשתה.האמיץהצעדעלאותה
והסבלנית,והוותרניתהשקטה"את,תמיהה:

איזהוהכבלים?השרשראותאתניתקתכיצד

בשבילעלייךלעבורהיהצריךנוראנחשול
 ,) 161<עמ'להשתחרר?"שתוכלי

סייעהואףכלכלייםקשייםעםהתמודדהמלכה
חיתהלאעצמההיאהצורך.בעתלחברותיה

מצוקהבימיגםאחדבאףלהסתייעמוכנה
רצתהלאגזלצברחייםמן;ןrןאפילוקשים.

תפקידמילאהעצמאית,אשההיאעזרה.לבקש

להסייעה<צמחיההנשיםבהסתדרותציבורי
בעולם,בנעשהמעורההתפקיד>אתלקבל

בכתיבהחטאהואףספריםלקרואהרבתה
במשךההסתדרותעבודתאתביומנהותיעדה

עלכתבהברשימותיההליליות.ובישיבותהיום
בעולםגםובארץ-ישראלשההאתנועת
שנבחרה ) 1935-1860 (אומסג'ייןאתוהזכירה

שלוםלמעןהבינלאומיתהנשיםליגתלנשיאת

לשלוםנובלפרסכלתוחיתה ) 1918 (וחירות

בישיבותפעילבאופןהשתתפהמלכה .-1931ב
ספריםעלספרותבענייניהרצתהואף

התמודדותהלמרותתרבות.בערביומחבריהם
הקהילה,לחייותרומתההיומיומייםהקשייםעם

בארץההתיישבותלחייתרומתהאתכשהשוותה
מרוצהחיתהלאהגברים,שללתרומתם

בעבודתהבוחלתמלכה"לעתיםמעצמה:
פועליםביןנקבעמקומהשאיןוחושבת
-המולדתשלהאמיתייםהבונים-ועובדים

הבניין!להקמתכבדיםמשאותשנושאיםהםהם
חייםרוחומפיחיםועודריםחורשיםהם

ערךאיזהעושה?מה-והיאארצם,בשממות

והאחריותשבההקושילמרותלעבודתה,יש
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 .) 103<עמ'בה?"התלויה

מןנפקדלאהתימנייההאשהשלגורלהגם
שלמחריצותםהתפעלשץשלום .הרומן

עלגםמתפלא"הואומלמדנותם.התימנים
יושביםהםארוכותשעות-הלימודאתאהבתם
שאינםזקנים,כאןהכירהפסק.בליולומדים

רקועוסקיםהעולםמהוויותכלוםיודעים
לעבוד-בחייםעניינםכלזהוובעבודה,בתורה
שץשלום .) 127<עמ'בלילות"וללמודביום
התימניות:הנשיםשלהתנהלותןאחרגםעקב

ציבורלאסיפותיהם.גםלעתיםשץ"מזדמן
נשיםאלואיגם .כולומתאסףהתימנים

תשומתאתלהשתתף.ואףלשמועמעוניינות
עינייםבעלתצעירה,תימנייהמעוררתלבו

היאתבונה.המפיקיםאהודים,ופניםגדולות
ובתקיפות,לבבאומץבויכוחיםמשתתפת

חייהםעלמרירותומלאתחריפהביקורתמותחת
שהםוהייסוריםהעבדותעל ,בארץ-ישראל

גורלעלקשותמדברתהיאבייחודסובלים.
בעיניבחרפתכשפחהשהיאהתימנית,האשה

עלעושיםהרצאתהואופןדיבורהחתךבעלה.
 .) 127<עמ'כביר"רושםשץ

שלהניסיונהאתהביאהפוחצ'בסקיכיספקאין
חייהמתולדותפרטיםבראה.שהיאהדמויותאל

 .ברומןהמתואריםלפרטיםחופפיםנמצאו
עדותולפיגובריןשלעדותהלפי ,פוחצ'בסקי

העדהבניאת"אימצה ,הספרעורכיניניה,

העדה"בניעםאישייםקשריםויצרההתימנית

 .) 10<עמ'

ושברוהחלוםאתפוחצ'בסקיתיארהזהברומן
ובזאתהחלוצההאשהשלמבטהמנקודתגם

 ,הרומןהשקפתלפי •הרומןשלוייחודוחדשנותו
שלמזופחותלאנועזתהאשהשלחלוציותה

בתנאיםשרגתייםתפקידיםמילאההאשההגבר.
מלכהשלעבודתהדלים.ובאמצעיםמאודקשים
במחלותוטיפולפרימיטיבייםריפויתנאיחשפה

תפקידיםמילאונשיםרפואי.סיועללא
באומץסיכוניםנטילתתוךוזאת"גבריים",

פרלמןופנינהפרישכמלכהצעירותנערותלב.
 ,הגבולעלהיישוב,מןרחוקחדשמשקהקימו

השכניםמצדהסכנהלמרותבאוהלים,התגוררו
עיניהםה"לוטשיםהרבוריםומאוהליהכפריםמן

מתמרמרת-להם?להפריעיכול"מילשלל".
גזלהמותר:הכולזובמדינההרי-אחתחברה
עמליםאחינו •••נטיעותעקירתרציחה,גנינה
הגבורהמפעלומחבלים.באיםוהםוזיעהבדם
לאהיאאותה.מתמיהערותחבקומץשל

פוחדותאינכן ,כןפיעלואףושואלת:מתאפקת
המושבהמןהרחקזה,בודדבמקוםלשבת

 ?בלילותהשכניםוביקורי

נלמדאנחנו-הנערותצחקוכלום!לאזה
עלפנינהלחשה-גבורה!איזוארץ.דרךאותם
אחדאוהלאלנכנסהכשזומלכה,שלאוזנה
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 .) 99<עמ' " ...החברותלאחתפצעלחבוש

הבליטהפוחצ'בסקיאלוגבורהגילוייאףעל
גיבוריבהווייתהאקזיסטנציאליסטיהיסודאת

הסבלזלצרבג.חייםשלבהווייתוובייחוד ,הרומן
מראשיתוכולוברומןמובלטוהציבוריהאישי

שמוחיים.שלמותואתהמתאר ,סיומוועד
מסמל ,רוחובעיניאנטי-גיבורשלדמותחיים,
בתיאורפותחהרומןברומן.הסבלחיימעגלאת

ספרים,לקרואאוהבחייםבכך.ומסייםסבלותיו
מוצאהואאיןכי ,לוותרנאלץכךעלגםאך
והספרשהחייםמחליט,"הואלכך.פנאידי

בליחייםאיןכיסבל.וכאןסבלשם ,היינו-הך
להשתמטשיכוליםחיים,תיאוריואיןסבל

 .) 219<עמ'ממנו"

יקרהיסטוריברומןלפנינופרשהפוחצ'בסקי
בנישלבחייהםשברוואתהחלוםאתזהערך

ותיארהבפרט,נשותיהושלהראשונה,העלייה
הגבורהמעשיאתההיסטורייםהאירועיםבצד

הןזהנפיליםדורשלסבלותיהםעםבבדבד

חייהםבמישורוהןהפרטיחייהםבמישור

 • •הציבורי
הערות

נחמה •הדמיהלציוןמראשון"נפ"שנורית. 1גובריןראה: . 1

 • 114עמ' , 1989הביטחון,משרדמסלע,בתוך:דבשפוחציבסקי",

אי,ובתרבותו,ישראלבתולדותמחקריםמלאת.ובתוך: . 171

 • 309-273עמיהפתוחה,האוניברסיטההוצאת , 1983תשמ"ג,

הראשונה,העלייהשלבספרות-הנשיםהאשהיפה.ברלוביץ,ראה: . 2

 • 1989טבת·תש"ן, , 54חובי'קתדרה',

לשבתהמוסףאחרונות','ידיעותהחמצה.שלרומןנורית. 1גוברין . 3

 • 26 • 27עמי , 2004בפברואר 6תשסייד,בשבטיייד.ספרות,

שלרגסאותחמששלכסינתזהנערךהעורכים,עדותלפי 1הרומן . 4

שהכריעהזוהיאהמשפחתיתהרגסהבפניהם.מונחשהיהידכתב

התחלקהרומןגורביןנוריתבידישחיתההרגסהלפיהמחלוקות.רבוב

בגרסתוהרומןואילובגודלםיותראופחותשוויםחלקיםלשלושה

מכילהראשוןהחלקשווים.בלתיחלקיםלשנימתחלקהנוכחית

הדמויותשמותאףפרקים.תשעהמכילהשניוהחלקפרקיםחמישה

גובריןריתונבפנימונחתשחיתהבגרסהלגרסה.רגסהביןשונו

נורית.גורבין,ראה:(ראה:זהבהקראוזלצרבגחייםשללאשתו

מסלע,דבשבתוך:פוחציבסקייי,נחמה •הדמיהלציוןמראשון"נפייש

 • 162עמי 11989 ,הביטחוןמשרד

פלדעודד
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~~ינף. 7-סא;:.ב
~סל.ר ך;ח~~ףז;ני

 ?ה~~?;ח'ך~ת~לעקב;tיינףרח;ךך
ס~שר~~~ךתס~טףש,ס~ר iJרד;ל.ק

ס~ש.ר~~ד~ת

רססה.~~דנ:ו~הל.ר iJ ~ ב.:;א

'קולות ,) 1987-1918 (קובנואבאשלידוrזח
היותרהשיריםאחדבעיניהוא~מהגבעה',

בתוךנדפסהשירהחדשה.העבריתבשידהיפים

"פרידהפרסם,שקוננוהשנייההפואמה

מלחמתבתוםלראשונהלאודשיצאהמהדרום",
בכלונדפסשבלימים .-1949בהשחרור

ביןעצמיאתדואהאניהפואמה.שלהמהדורות

יצירתומשיאיהיאהזושהפואמההסבוריםאלה
לאלהמשתייךואניקובנו.אבאשלהשידית

שלהשיאהואמהגבעה''קולותשהשירהסבורים
כולה.הפואמה

שאנילקולותעצמיופותחעיני'אתעוצםכשאני
קובנו.אבאשלבקולולשירומאזיןשב'אניזוכר
 .מכאןולאמעכשיושלאונגינותהטעמותבושהיו

הגדולים,משודדינושלקריאתםאתשהזכירו

שוב,ודואהשומעאנימפולין.אומרוסיהשבאו

מתופפותהעצבניותדגליואתהזמן'ממעמקי
הנישאותעיניו'אתדואהואניהקריאה.בקצב

מרחקיאלומפליגותשומעיו'קהללראשימעל
אלפלשת.שפלתשלהדרום,שלהחולגבעות
במלחמת'גבעתי'חטיבתשלהלחימהאזור

הקוממיות.

אתקוראגוריחייםהמשודדאתושומעשבאני

קובנואבא

קובנו.שללכבודודחוקהמסיבהבאיזוהשיר'
המוסיקהאלחוברגוריחייםשלהמעושןקולו

כבראשונה,מצטמררעודי .השירשלהנפלאה
לקרואהיטיבגורימהתרגשות.מרעידותשובוידי

העברי'בורודיחיתוך .השיראתהסדוקבקולו
אתעושהאירופיים,המזרחהמשקעיםללא

הקלטהליישיותר.מרגשתיותר,נכונהקריאתו

להלהאזיןאוהבואניגורי'חייםשלזומקריאתו
קובנו.בשירילקרואחוזרשאניבעתפעם,מדי

מעיןקובנואבאחוללמהגבעה''קולותבשיר
בשידתו'יותרחזרשלאנס .פעמיחדשידינס
הואהלירית:שידתובקבציולאבפואמותלא

הצלילייםמקורותיהאלהשידהאתהחזיר

המשמעותלמקורותשקדמואלההקדומים.

למשמעותהפכההשירשלהמוסיקההמילולית.
המכשפתהחזרה .השירשלהעליונה,הטהורה,

בגזרתהבוערים,הערבייםהנפדיםשמותעל
הקוראעלפועלתנגבה,קיבוץשסביבהקרבות
מיחשובלאכבדמהפנט.תיפוףכמיןוהמאזין

כבדהמשודד'התכווןלמהחשובלאכבדהדובר'
כאבאוהנפדיםבעדתאתהצדיקהאםחשובלא

מתגלגלתועוד'עודהלאה,זורמתהמנגינהאותה.
הנפדיםאלהעשן'אלהאש,אלקדימה,

גבעותאלבדם,המתבוססהדרוםאלהנשרפים,
 .מדהחילידתהחול

ובמאזיןבקוראאוחזתקובנושלהשירמנגינת
קדומיםהיותרמקורותיהאלבחזקה,בוומושכת

השידהשלמקורותיהאלהעברית.השידהשל
עצמאיתפעמית,חדנפלאה,כאמנותהאנושית,

שלהעקודלגמלהלשוןהיותשמלפניויחידאית.
ומאזינים,קוראיםשלהדודותשמלפניהמשמעות.

המשודד.התכווןלמהלשאול:בלייכוליםשאינם

• 

• 
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"קצרים-ארוכים"חייםבעקבות
משיריוחדשמבחרהופעתעםריבנוטוביהיצירתעלהרהורים

ארןדוד

המשוררשלהחדשהמבחרשל 12עמי ~
L..J הוצאתימיםעקבותריבנוטוביה>
שורותשתיבןשירמודפסלשירה>"קשב"

הזיתיםביןלמטה"שםהחתולי:'מותששמו
בקולפעםעוד.ולאצעקפעםהמוות./חנקהו

אדם".של
פורמלית,מבחינהלשמש,יכולהזההשיר

שירתושלהראשונהלתקופהטובהדוגמה

שנים>,ליובלקרוב<לפניריבנושלהעברית
דיסטיכוןזהוכולה.לשירתו-רוחוומבחינת

הצורותמןופנטמטר>,<הקסמטראלגי
שהיאכפיהעתיקה,יווןשירתשלהמרכזיות

החדשה.אירופהללשונותמתורגמתכללבדרך

בצורותגםההםבימיםהשתמשריבנו

הסונטשלבזואףהיתרביןאחרות, 11"קלאסיות

שנכתבהערריו'במיצירתהעביראותןהרנסנסי'

גרמנית.-שלוהאםבשפת

לשירהאופייניתמקום,מכלהשיר'שלהרוח
ורקמותו'לפניצעק,החתולכולה:ריבנושל
במותם,דהיינו:אדם".של"בקולאחת,פעם
בעלשלמוותלאדם.שוויםחייםבעליאף

'בולבולי,השירשלבמרכזוגםעומדחיים

מהתקופהשם,באותושיריםבקבוצת

בקובץנדפסלאזהשירשירתו;שלהאמצעית

מקומוואלבקובץוקראתיולאחרונההנוכחי'
ספרייתבהוצאת-1990בשהופיעשואף'

שםבאותוהשערבמסגרתפועלים,
("בולבוליי>:

פרפריםהפורח:;השקדאמרת,יופי'"איזה

חייופיאמנם,אמרתי'במעופם./קפאורבבה

מושכתזואדמהלחשת,הפורח.//השקד
הנרדם;הנפתחהחורשהרוחשכלאחריה:;

ראההמקרטע.//המפרפר'והנם,הערלחשתי'
עברנורגעמעלינו:;/קלענןאמרת,נא,

מעלינו./כענןהיינורגעאמרתי'כצל;והיינו
הירוקשחרחורת:;שאניתדאביאל/צחקת,

18 
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ואלעלי;יכסההירוק
עוברת./השעהכיתתמהמה,

אדוםסוסעלדהרהערהב /

עלפהבחוללשונם./בדרך
קוללשלום./נופפהפנינו

פנינולאאךנשמע,אווירון
נידאיןבולבולשמה.//

נצח./בנו'והביטהביט

עליוריקדוירוקיםזבובים
לרווחהפרושהאחתכנףניצוצות./ניצוצות

האביבוכלמצומצמת.//אחתוכנףבעפר
האביבכל /השמח;שבלבאמרת,שבלב,

כלאמרתי'ציפורות!/ציפורים,המטריף,
השמח".בלבהמטריףהאביב
"אני"ביןדו-שיחהואהזההשירשלעיקרו

הטבעבחיקאהבהשלבילויבתוךו"את"

הנוףשליופיואתמקבליםשניהםאבלהאביבי.
זה:אתזהומשלימיםשוניםבאופניםסביבם
מציינתמסויגת,הבלתיבהתלהבותה ,"תא"

כ"רבבותהנדמיתהשקדייה,פריחתאת

בשבטט"ותמונת-במעופם"שקפאופרפרים

מהכליאשרוהוא-מאשר"אני"המסורתית.
ה"חיובית"לגישתה,יוסיףאךאומרת,ש"את"

פיו'עלהזההחיובאתשהופךמשהותמיד'
מצייןהיתר'ביןכך'משיבה.מצדהו"את"

עונהו"את"לכסותם,שבאהענןאת"אני"
שאניתדאבי("אלהשיריםשירבדברי

אלדעת,בבדיחותהרומז'שחרחורת"),
הצבעאתומדגישהמלמעלה,הענןשלהשפעתו

השולט.הואשהואהמתעוררהטבעשלהירוק
הבהירהדמותהחיצוניות:התרחשויותכךואחר

לכיווןאדום"סוס"עלהרוכבתהנערהשל
הטסוהאווירוןלשלום:לזוגומנפנפתשובם,

זהעסוקיםהםשמה".פנינולא"אךשם,אי

הבולבול-השירמרכזאתרואהו"אני"בזו'
מתעופףכשסביבובדייקנות,המתוארהמת

שלהבוהקצבעםבתכלית:שונהמסוגירוק
אתבוומטיליםהפגרמןהניזוניםהזבובים

ביציהם.

שניםכברעברוהזה,השיראתכתבכשריבנו

-ה"קלאסיות"הצורותאתנטשמאזרבות
והקלאסיות-חריזה,ללאיקרתהעתאלו

שתיהן<שאתחריזהעלהמבוססותאירופיות,

הגרמנית,בשפהשלומשירתוכאמור'הביא,
שניםעשרותכעבורהתפרסםממנהמבחראשר

החדשבחופשגםאךרימון>:בשםבגרמניה

דירמזיםכמוקלאסיים,אלמנטיםנותרו

<רמזיםלמשקלברורים

וכמובן'מחייבים,שאינם

כובלים>.אינם
אלהדרךראשיתזוהי

הברורים,הפרוזאיזמים

המאוחרתבשירתושישלטו

ריבנו.של

הדבריםאתלראותישאבל

בהקשרם:גםכהעדשנאמרו

כולה,שלוליצירהבהקשר

-היתרביןבולטים,שבה
היופי'ואהבתהיופימלבד

בחייהלשוןשלומקומה
האובדן-האמתמשורר

בדמלאשר'האנושי'
אישי:באופןקשותבמשוררפגעכלליותו'

ריבנושלשירתוביןהקשראתלצייןישוכאן

חייםבשםהפרוזהספרזיכרונותיו:לבין

הגרמניתבשפההופיעאשרקצרים-ארוכים,

יפהפייה>.גרמניתפרוזה<אגב,

נכללהבאבן'האשהראשון'בספרוכבר
אחותוועלהמשוררשלהוריועלשיריםקבוצת
בשואה.שנרצחועשרה,השלושבתהצעירה

בשירתועליביותרהאהובים'מןשיראביאכאן
ריבנו:טוביהשל

ביקרהגדולות/עינייםלחהקטנה,"אחותי
בנחרותדומם/ושטהגופילנכנסהבשנתי.//

אחותיבדמי;זהבדגבאופל;באופל'דמי;/
הקטנה/אחותידומם./בדמי;דומםהקטנה

ושלחההקטנה;אחותיחיתהלעץחיתה;לעץ
העץמןהקטנהאחותי /גרובי./עדאמירה

מהעץשחורה;ציפורהקטנהאחותיעלתה;

כנפחהקטנה,אחותי /עיגי.עדעלתה
הציפור / /.עי~יעלהשחורהכנפחהשחורה;

חיי".אתמכסההענןחיתה./לענןהשחורה
ובזיכרונותיוריבנושלבשיריוצוינהם ttח

שלדעתושבסלובקיה>,<ששטיןכפרכילידת

ואילוהגדולה.העירחייעםהשלימהלאלעולם
<ואפיון>לתיאורזנחברטיסלאווה,ילידהאב,

 .שלוהזוכרתבפרוזהוחןבשירתוחןמפורט
בקובץשיחה,כמעט<מהספר'אבי'השיר

אתהחליף"יום-יוםפותח: ) 182<עמיהאחרון



הכול./את ,נעליו ,לבניו ,וחולצתוחליפתו;

"היהצהרייםארוחתאחראמונים".שמרלנו
ואוליבדיוק;דקותעשרהספהעלמנמנם/
במכנסיוהחורעלהלאה,וכהעשרה".שתים
והסיגריותהסיגריםשלהלוהטהאפרשגרם
שלווההליכהביומו:יוםמדימעשןשהיה

ביער"לפונדקשנייםאואחדקילומטרלמרחק
אהבהעטופיםשגרהחייהברזל":בארליד

לאכיאםואמידחרוץאזרחשלמשפחתית,

הספריםמדףעלכי ,משכילאףואולי ,עשיר

ג'ויסשליוליססגםהיתרבין ,בנולדברי ,עמד
-השלושים>בשנותלראשונהאורראה<שאך
ובגעגועים.באהבההמתואריםחיים

שליקיריואלרקלאמופניםהללוהגעגועים
מולדתולנוףגםאלא ,שנרצחוהמשורר

אתמדגישאניסלובקיה.כיוםהראשונה,
בדרכים,השווריםעגלותעל"נוף",המילה

העיירהברחביבחופשיותשהתרוצצווהאווזים

מקוםעודנה><וכנראהשחיתההזאת,הכפרית

וביתם ,כלשהיקדושהלמריחלרגלעלייהשל

דווקאולאו-שלוהסביםשל<הבוגדני>
דרכםאתמדמייןוהמשוררלתושביה:געגועים

אחרים,משפחהבניושלהוריושלהסבים,של

ממנההרכבתתחנתאל ,זובששטיןשהתקבצו
אחרוןמבטשולחיםוהםהמוות,מחנהאליוסעו
שירתואבלבחייהם.שהקיפוםהמקומותאל

בשירכברבלב.דילדותולנוףקשורהאיננה
מגוריומקוםסביבהשדותאתראינו'בולבול'

ולא ,יזרעאלבעמקשניםמיובללמעלהזה
 ,) 194<עמ'מידיד''פרידהבשירנרמזבמקרה

הזה:הנוףאלהקשרפגים,דןשלמותועל
תתמהמה./אלממך;נפרדאניברצון"לא
צירוףבחושך,//לנסועאוהבאינךהלא

שורטשנוןפתרוןעו.ד/מפתיעאיננומפתיע

שמיםמחברבדימויטעםמהבאוויר.//

עמי./היטבתנפרדים?/מזווגבחרוזוארץ?/

שנינו ;וחולף.;קלרעשעמך?//היטבתי
וחיינומותנולדרכו,/אחדכליחדיוהלכנו

אלנדברלאאםבלבנו:אמרנוהלשון.;ביד

דמו.//עזבוכמו;קולחלל.//לב/נפול
כבויגעשהרהמורה./גבעתמתאפללת

הקברותביתנראהעודהימים./משכבר

מבקשהואהאם / /ואילם.עיקשהרבצלעו./
מפואר;מלהיותרחוקזה,אפורגושלהמריא;

עוד/מהשלג?/פסגתבלימאובק,פוג'יאמה
מאום".רואהאיננישובלומר,/אוכל
מקומוואלבספרלראשונהאורראההזהןהשיר

 ," 1983 "ששמםהשיריםקבוצתעםיחדשואף,

אמריקה.בדרוםהבןשלהיעלמואחרימשמע,
שלידידופגים,דןשלפטירתואומרת:זאת

המקרהאחרישניםכשלושאךאירעה ,ריבנו

עצמית,באירוניההנפטראל ..מדברריבנוהזה.

הערב,בדמדומילכאורה<כותב?>מדברוהוא

כךואחר .במכוניתושנוהגלפגיםעצהכנותן
הפואטיקהעלפסימיותהערותכמהמעירהוא

פתרונותמפתיעים,צירופיםהמודרניסטית:

וארץ"."שמיםמחבריםדימוייםשנונים,

איש.עלעודמשפיעאינוזהכלכי-וההכרה

כותבעמי","היטבתאמת:ידידותהמגלהוספק
<כמואבלעמך?""היטבתישואל:אךריבנו

נשמעהדיבוראחרות>מעטותלאבפעמים
גרידא.וחולף"קלכ"רעשהמשוררבאוזני

אחדכליחדיוהלכנו"שנינוהנפלא:והסיכום
אמרנוהלשון,/בידוחיינומותנולדרכו;
חלל".ניפוללב;אלנדברלאאם ,בלבנו

אחריהמהרהר-הכותב.עלהלילהיורדוהנה
כמו/"קולבחרוז,לפתע,האחרונות,המילים

שהנההמורה",גבעת"מתאפללתדמו":עזבו
נראהו"עודהימים"משכברכבויגעש"הר

זהקברות<ביתבצלעו"הקטןהקברותבית
טמונההמשורר:אתשפקדקודםלאסוןקשור

בתאונה,חייםשנשרפההראשונה,רעייתובו

וריבנוהתינוקת,בתםנותרהבביתכאשר

להצילה>.בניסיוןאנושותנכווה
המורה.גבעתשלבתיאורהממשיךוהמשורר

אוהבאינוריבנוטוביה

מרבההואמטאפורות.לכתוב
לפחותמצטטואףלשתוק
האמרהאתביצירתופעמיים

הפילוסוףחתםבההידועה
אתהצעירויטגנשטיין

"מה :שלוה"טרקטאטוס"
עליךלאמוריכולשאינך

קו"לשות

איננהסביבתואנפין".בזעיר"פוג'יאמה

לאואףהקופטיםהאלפים,כמומפוארת

כבויים"געש"הריאבלהיפניים.האלפים
ממנה,קטניםואףהמורה,גבעתשלמסוגה

 •הגולןברמתלמשל ,במקומותינורביםישנם
שבאנו ,שלנוהראותנקודתממשזוואכן

יותרמפואריםנופיםמקרבתבצעירותנו

וריבנו ,במסעותינומולםשניצבנואומאלה,
ותרבותטבענופיוכמהכמהלפניניצבאכן

ב'שמשבפרטאותם,וביטא-תיארגדולים

ששביריםוב'גלויות'ומסיכה'ב'פסלחצות',
ספרארוכים,קצריםחבייםוכמובןמאוחרים,

עכשיועורךשהמשוררבפרוזה,הזיכרונות

בעברית.מחדש

מטאפורות.לכתובאוהבאינוריבנוטוביה
פעמייםלפחותמצטטואףלשתוקמרבההוא

הפילוסוףחתםבההידועההאמרהאתביצירתו
שלו:ה"טרקטאטוס"אתהצעירויטגנשטיין

אךלשותקו".עליךלאמוריכולשאינך"מה
 ,אומרהואמפראג''הגלויהשלהליריבחלק
וו •••כמויפה"פראגהחוזרותהמיליםאחרי

ויטגנשטיין.שלהמפורסם ...המשפט""סתירת

קצריםחייםבספראולי ,כלשהובמקום
ריבנוהיטיב ,עמובראיוןואוליארוכים
לביןפגיםדןשלשירתוביןההבדלאתלהגדיר

אבנישם,לדבריוהם,פגיםשלשיריושלו.זו
פואמה<אגב:ערפל-שלוואילומלוטשות,חן
שמיםושמי'משמיםנקראהדווקאפגיםשל

שלדבריואתסותרזהאיןאבללערפל'>:
בתמונותהאנשיםאתלמשל,שרואה,ריבנו,

כשהםמוזיאונים,בתוךהעתיקיםובפסלים
המוזיאוניתסביבתםשלהמציאותאלקשורים

המסתכל.שלבארצוהמתרחשואלהעכשווית,
ציטטותעםקולאז'""טכניקתכךעלונוספת
ואםתיירות.ממדריכיואפילומספריםשונות
 ,כאןהמוזכריםהספריםבאחדטועה,אינני
מופיעבוהשמש,שנושאו ,ארוךשירמצוי

שללשמש""ההימנוןמןלמדינרחבציטוט
 •אחנאתון ,הדתיהמהפכן ,המצריהפרעה
ב-ואל " 1983 "השערשבין ,לצייןמאודחשוב
הנוכחיתהיצירהתקופתלביןשואףמקומו

ושנימוחלטת,שתיקהשנותכעשרמפרידות
מלאיםלהשיבאויןעוזכלקודמים,ספרים
הוריםעלאחרים,שלאוגדניםעלשירים

עלהרבות,ישראלבמלחמותנפלושבניהם

 ,לארנוןחיתהולידתהאםלהיותשעמדהאשה
"אני":בלשוןהכתובושיר

ארון'מזיזאני;הזה;/הערבהזה"הערב

מיטהמיטה,במקום/ארוןשולחן;מיטה,

מחזיק .ארוןבמקוםשולחןשולחן;במקום
/סוגרדם;שלרגלייםהיו/לשמשבקרנות;

ארון;פותחמיטהסוגרמיטה;פותחארון

ידייםדם,של/רגלייםהזה;בערבשולחןמזיז
גמלה'כילמנוחיכי;נפשישובידם;/של

איתרבראיוןשמא<אוובזיכרונותיועליכי".

מריבותיהםעלריבנומספר'הארץ'>בעיתון
מסלובקיהשבאו ,קבוצתובניושלשלו

העולםמלחמתשלבעיצומההפאשיסטית
וכיצדהקיבוץ,חברישלבניהםעםהשנייה,

והואהקיבוץ.מילדיאחדקשותהכהעצמוהוא
באמנותשעסק ,הנערשלשאביומוסיף,

אשתווכאשר ,ידידולימיםנעשהפלסטית,

לאקשה,ממחלהלעולמההלכהאישאותושל
 •בנפשוידושלחלהשליםאופןבשוםהיהיכול
זוהילעיל?המצוטטבשירהאניהואמי ,אכן

טוביהשליצירתולגבילשאולשמותרשאלה
רכילותיתאועיתונאיתסקרנותבליגם ,ריבנו
הנחהעללחתוםמוכןאיננועצמוהואגרידא.
מזהשונהבהכרחשהנוספרותי""אניבדבר

היאהליריתהשירהכללאאך •המשוררשל
המשורראינונודדשוליהבהרומנטיתליריקה
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מקובל.שירידפוסאלאעצמו'
שלדבריואתמצאתיבדיוקהיכןגם,שכחתי

פגיםדןידידושלששיריוכךעלריבנוטוביה
שלוואילומלוטשותחןכאבניגבישייםהם
האלהלדימוייםלהתייחסמעזאניכערפל.הם

גופיםהםגבישיםכפשוטם:להיגדיםכמוכמעט

במולקולותהאטומיםסדרלפינקבעתשצורתם
ואילומסוים.סדרוזהשהתגבש,החומרשל

ענניםוביןהארץ,עלהרובץענןהוא"ערפל"
בסדר<הדנההכאוסשבתורתמבנים,יש

כדוגמהפרקטלים.להםקוראיםבמערבולות>
הפיורדיםאתתמידמביאיםהללולפרקטלים

רציפים:חוףקוויאיןלפיורדיםבסקנדינוויה:
-והללומשניים,פיורדיםממעיןמורכביםהם

ונוי.יותרעודזעיריםמפיורדונים

ענני-בולטובאופןעננים,שלדינםגםזה
אחדלכלאךביניהם,דומיםשכולםהכבשים,

 .משלו"אינדיווידואלית"צורהמהם
כמובן'היא,ה"אינדיווידואליות"עננים,לגבי
עובדה:פשוטהיאבאמנותבלבד:משל

"צורתהיידןאצלהתגבשולמשל'במוסיקה,
חוקיםפיעלהבנויותוהסימפוניה,הסונטה"
בטהובן>אצל<למשלבהןשינויוכלמחמירים,

הואאףכתבשוברטלמהפכה.בשעתונחשב

הרבהאבל<נהדרות>,וסונטותסימפוניות
חופשיותבצורותמוסיקהבכתיבת

"רומנטיקן",היההואואחרות.כ"אמפרומפטי"

 .כאמןשלוהחירותעלשהקפיד
<בעיקרענניםמכוסיםשמיםשלה"ערפיליות"

הכוחותממשחקנובעתכבשים")"ענני

בשירה,באטמוספירה.הפועליםהפיזיקליים,

שלהקיומיהמצבהואהעיקריהפעילהכוח

שמןההעדר'כ~בפעםלאשהואהכותב,
כךומשוםלשאתו'הנמנעמןלהבינו'הנמנע

שעומדמישלחייםהםוחייולאומרו'אפשראי
שתיקה.ציווימול

הניגודועלויופי'אהבהעומדיםההעדרמול
שפורסםאלון','עץבשירוריבנוכותבהזה

התקופהמןשיחה,כמעטבספרלראשונה
אמנותרק"לאפותח:והואהאחרונה,

מחוללירקלאאשפה;אשפיגרוטאות,

מאוד./מוחשיהעולם/חורבןחלודה.הללויות

קיום,זכותלגיוטושגםיכחישמי-גם

לעינינו;נגליםנאיםסיפוריםאילו .••ולדוצ'ו

מלאסבלאיזההעולם./בריאתכמותמימים
רקע ...ושובשובאליולחזורהמרשהאהבה;
מאחורימסתתרמההזאת,השלמותהזהב,

כמונו'לאזוועות,ידעוהםגםהלאגבה?/
תקופה,בכל ,תמידיששוחטיםזוועות./אבל

לאמנותערךרבנושאהםעינוייםעונה./בכל
הקרקעאתשמשמיטביופימשהויש / ... ;

אותךשמשכיחמשהוגליך./לומתחת

אמך./ואתאביךאתשמשכיחמשהומעצמך./
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יופי /.תמוליךלרוצחאותךשעושהמשהו
הדיברותעשרתאתמבטל;מאבדנואף,גונב,

 ,בושוקעשאתה;משהו .... /משקר.איננואבל
אתהכמו ... ;.בנררפרףכמוומביטשוקע

גבעהבראשאלוןבעץעכשיוומביטשעומד
חלקוידיים,רחבשלףשדהבאמצעקטנה;
רךאור ,תשרישלערבייםביןבאורחרוש;

מסביבכבדיםנעשיםשהצלליםבשעה;ורחום

היום".חייאתפיסהאחרפיסהואוכלים;

תמציתהואמחציתו'שציטטתיהזה,השיר

ה"אניזהוריבנו:טוביהשלעולמותפיסת

בנוירהיטוב

-האמנותוביפיהטבעביפישלומאמין"
האמנותיפיביןיינתקבלבקשרוהכרתו
השלילה,וביןבחיים,החיוביביןוהטבע,

הרך"האורביןבקשרואפילוההעדר'הלילה,
היום".חייאת"האוכליםהצלליםוביןוהרחום"

עיוורון'עדמסנוורהואהאור:שלטבעוזה
הערהעולםמןומוציאנואונה,בשיאכשהשמש
כבהכשהואכולוהעולםומן-בלילהבהעדרו

ריבנופרסםשניםעשרותכמהלפנילעד.לנו
"מןואומר:חוזרהואבו'הצבעים'בשםשיר

הלבן",אלהשחורומןהשחוראלהלבן

מעמידאנימתוארת.אינהכללוהצבעוניות
על-אחרשירלידכללבדרךהזההשיראת

בוכרתים>,באיהידועהלבירינת<אולימבוך

גג,בהעדרומלמעלה,בלכתנו'מסתבכיםאנו
אוקירותלהםשאיןהשמיםאתרואיםאנו

גבולות.
-מוסיקליתבשפהכידוע,כתב,ביאליק
-שחט"והשוחטפרחההשיטהזרחה,"השמש

ביהודיםביותרהאכזריותהפרעותאחתעל

שחט"."השוחטעלהיהוהדגשהשואה,לפני
האלמנטים,שניאתמשאירריבנוטוביה

ביותרהחריפהאולישהיאביניהם,שהסתירה
מאזקיימתהדעת,עללהעלותהשניתן
שלפיביותרהגדולההחידהוהיא ,ומתמיד

היסודות.יסודוהיאאפשריתאיננהההיגיון

 ,אדורנותיאודורהפילוסוףכתבזהבהקשר
שירה.כתיבתעודתיתכןלאאושוויץשאחרי

והשיטהלזרוחממשיכהשהשמשטובאך
ריבנוטוביהשלאלוכמווששיריםלפרוח,

להיכתב.ממשיכיםפגיםדןושל

מעזאניאלו'דבריסיוםלקראתועתה,
יצירתושלשדרכההאפשרות,אתלהעלות

אליותרתעבורבעתידריבנוטוביהשל
ביןכאןלהשוותרוצהאניזה,בענייןהפרוזה.

מפראג'.'גלויההשירשלהנוסחיםשני

בחוברתהתפרסם ,המקוריהאחד'הנוסח

השתיקהתקופתשלסופהאתשמציינתהשירה,

השירים ," 1983 "השעראחריהמשוררשל

בחוברת .בנוהיעלמותאחרימהזמןשנכתבו
כמעטעודבאושאחריהמאוחרים>,ש<יריםזו

סאטיריים,שיריםשרובהוחוברתשיחה

קלוקליםילדיםחרוזיברגנויוסלבידימאוירת
שירהשלחדשהסוגהמצויהואחרים,
"גלויות"ריבנו>:שלרוחופרי ,<כמדומני
<ברובהמשוררשההבהםשוניםממקומות

גםוישובישראל.כתייר>דווקאלאוהמקרים

התרחשויות,עלריבנומדברבהן"גלויות"

הקטןהמסךמעלבהןצפהאוקראשעליהן
מקוםכללגביאךמחברון'>.'גלויה<למשל
ייחודית.היאהגלויהומקום

גלויהעלעודלרגעאתעכבשלנובעניין
מלונדון:זונוספת,

מסתפקאניבשבילי,/מדיגדולהלונדון ... "
גדולהגלויהנשיונלגם- " ...גלויבנשיונל
שלעצמידיוקןאלמגיעוהואבשבילו

לחייוהשישיםבשנותב"זקנתו",רמברנדט

שניםעשרהבאחתצעיר-מותולפניוכשנה
עודבשירמוזכר .בדיוקןהמסתכלהמשוררמן

 ,יותרצעירבגילרמברנדט,שלעצמידיוקן
הקטלוג,מןציטוטומובא ,מציירכשהוא

 .אמנותועומקאתלאפייןמיטיבשאכןציטוט
התמזהנהרעלהסביבה,עלהערותכמהגםו

 .לחופיוהקטניםוהמעגנים
כאמור'אךאחרות,לגלויותיששונהאופי
מפראג,הגלויהעליותרמקרובכעתנביט

לטעות,יכול<ואניהסברהאתבישהעלתה

בכיווןשינוימבבאההיאשאוליכמובן>,
המשורר.שלכתיבתו
בהעלילה,באמצעפותחכאילוהישןהנוסח
אתלראותברגנויוסלוהציירריבנוהולכים
הפראז'סקה"מןבפראג:להיראותהראוי

בקרבתפריזממלוןדיוק;וביתרבראנה,

העירלכיכרהלכנובראנה;הפראז'סקה

אלשבוהעתיקההעירומכיכר / ... ;העתיקה

דשנה./בוקרארוחתאכלנו / ... /פריזמלון
הואגםאוכל!/אתהכמההרבי:התגרהיוסל
נמשךמבודח,בטון ,כךבגריל".עוףחציגמר

"שכחתיהחוזרת:השאלהובאמצע ,התיאור

לשכוחאפשראי"הלאוהתשובה:משהו?"
<ביניהםנוספיםתיאוריםבאיםוכאן " •••את

דמותשעהכלבתוםמופיעהבוהעיר'שעון
העצמות")"אישנכתבהשנייהבגרסההמוות,

לנאמרקשרבלימוצאים,אנושבסוףעד



מתחילהשלושורהשכללירי'שירלכן'קודם
 ...כמו"יפה"פראגבמילים:
בעיקר .הישןמזההרבהמשנההחדשהנוסח

מפראג'גלויהשונה:השםגםאבלהמבנה,את
מפראג.;שלום"דרישתמתחיל:והוא ,' 1992
לשאת/עלימקפקא.תמונותיוכאןמציגיוסל

ברכהדברינשאאכןוריבנוברכה.""דברי

בילדותוהזאתהשפהאתלמדהואאבלבצ'כית,

להקפידעליובפראגואילוהסלובקי'במבטאה
זהעללאאךבמקצת.השונהצ'כי'מבטאעל

השיר.

מיפראג.אכןהיההראשוןהנוסחשלנושאו

לנחשהיהיכולברגנו'שלהתערוכהעלשידע
כל'קודםהיה,הכלליהרושםאךההקשר'את

היסטוריכסיפורלאוזאתבפראג,שמדובר

שמעמידכשיראלאהזמן'סדרעלשמקפיד
מיידי.קשרביניהםשיהיהבלאפרטלידפרט

הקטעשלכביכול'"המנותק"מקומו'גםומכאן
בסוף.הלירי
ריבנוטוביהסיפורי:כמעטהואהשניהנוסח

וכאןשמע:"רגע,אמרתי' ,עגר"."כותב:

אשמה"בלייוםכמויפה"פראגהשורה:באה
חרטה","בלינאמר:הראשונהבגרסהוכר'.

ולנתחהבדלים,בחיפושלהמשיךיכולתייהי

זאת,ובכל .התכוונתילכךלאאבלהללו'את

היאהראשונהשהגרסהלומראפשרספקללא
הנוכחיתבגרסהואילושירית,יצירהבעיקרה

הזאתהאחדותובתוךברור'סיפוריחוטיםיק

לעמודהיכולשיר-המשוררבכוונת-נאמר
סיפוריבהקשרמובאהואאבלעצמו:בפני
יתירההסוגה.מןאותומוציאשכאילורצוף,

נושאיותרהרבההואקפקאהשנייהבגרסהמזו:

חיתההזאתהקביעהכלהראשונה.בזומאשר
אתהמשוררכתבלולאפדנטית,נראית

והעובדהבגרמנית,אמנםבפרוזה,זיכרונותיו

בעברית,גםלפרוזהלנטייהלרמוזעשויההזאת
מוקדםיותרהרבהבשלבעברשאליהשפה
המסיים"שיר"האתכאןואביא .חייושל

בשלמות:
אשמה.בלייוםכמויפהפראג

 .סוףלהשאיןבחומהפתחכמוןפהיפראג

 .מלחבלידמעהכמויפהפראג

 .להיבהלבלישחושביםמהכמויפהפראג

 .העציםבנופיהרוחכמויפהפראג

 .כןפיעלאףכמויפהפראג

 .בגשםרחובפנסכמויפהפראג

עליולדברמסוגלשאינןמהוסתירתכמויפהפראג

ו.לשתוקעליך

 .ערהשינהכמויפהפראג

ערהזשינה :כזהדרבקייםכלום

נהישכמודברקייםיהיהשלאלמה

זערה

בגרסהכלללאשריבנומקרהכנראהזהאין

הציטטהאתמפראג'ה'גלויהשלהשנייה
עליהטפרים"עםאמא'לההיא"פראגמקפקא:
אותם",ראיתילא"אניהוסיף:
יעסוקריבנוטוביהכילהשערהנחזורהבהאבל

נדרש,מכאןפרוזה.בכתיבתיותרלהבא

ליצורימשיךואחתשמוניםבןכיוםשריבנו'
עקבותאתשמסיימיםהשיריםוהרירב,זמןעוד

ומזדכך'הולךבצלילכולםמתאפייניםימים
בספרהאחרוןוהשירומתפוגג.הולךגםאך

נפרדבהןשקספיר'שלהדרמותבסגנוןכתוב
תוךמתנצלתבתקווההקהלמןה"אפילוג"

קריצה.

 ". 1967בשנתלראשונההופיעהזההשיראבל

בשירתוהאישי-אנושיהפןאתלהדגישכדי

השישיהשיראתעודאביאריבנו'טוביהשל

הבן:היעלמותשנושאה ," 1983 "הסדרהמתוך

שאבדבני

זקוניבן

שב
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נולדשיראיך
המחשבה''שועלהשירעל

יףזטדלהולדתשנה 75במלאת

שמירזיוה

יףז<אדוארד>טדהבריטימשוררי==י

Hughes> W < ב-יורקשיירבחבלנולד
שהשתתף ,סנדלרלאב 1930באוגוסט 17

בקרבהראשונההעולםבמלחמתבעלומיו

מגדודוהיחידיםהחיילים 17ביןוהיה ,גליפולי
האלימותאתהמייחסיםישבחיים.שנותרו
-יףזטדמיצירתהבוקעתוהסמויההגלויה
צ:דכזירתנתפסכולוהעולםשנהיצירה

הקודרהביוגרפילרקעו-נצחיקרבוכשדה
מנשרושחזהיום,וקשהגורלמוכהלאבכבן
יףזכיטועניםאחריםהמלחמה.מוראותאת

ותומכת.אוהבתחמה,במשפחהדווקאגדל

כוריםבעיירתהמשפחההתגוררהשמונהמגיל
להתבודדיףזאהבשם ,וקשייויובדרוםקטנה

לאחרובכתיבה.בקריאהולשקועטבעבחיק
שנתייםשירתהוא ,לימודיוחוקאתשסיים

 ,המלכותיהאווירבחילטכנייםבתפקידים
לימודיםבמילגתזכהמהצבאשחרורוולאחר

שאותולאנגלית,בחוגלמדשםבקיימברידג',
גיהארכיאולוללימודיגיםהחדלטובתעזב

אותוהטתהלימודיומסכתואנתרופולוגיה.

העשירוואלההקדומות,לוגיותוהמיתלכיוףן

חומריביןהיטבונטמעוהפנימיעולמואת
לימודיואתיףזסיים-1954בשירתו.

עסקשם ,בלונדוןלגורועברבקיימברידג',
החיותבגןושמירהמגינון-מזדמנותבעבודות

י.דוכתביתסריטיםלקריאתועדהעירוני

אחדיםעםיףזהקיםקיימברידג'בתקופתעוד

ובמסיבהתפוצה,דלספרותיעתכתבמידידיו
בפברוארמגיליונותיואחדלכבודשנערכה

ופגשלקיימברידג',מלונדוןהגיעהוא , 1956
שעדפלאת,סילביהואלמונית,צעירהמשוררת

עברו 7-195בהראשונה.לאשתוחיתהמהרה
אנגליתיףזלימדשםהברית,לארצותהזוגבני

במסצ'וסטס:באוניברסיטהיוצרתוכתיבה
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 306גליון

תאמושלאמזדמנות,בעבודותעבדהרעייתו
בשנהעיקר.כלכישרונותיהואתכישוריהאת

בגשםהנץ-יףזשלהביכוריםקובץראהזו

> The Hawk in the Rain < -החדשנישירוובו

 ,> The Fox Thought <המחשבה''שועל
שלהידכתב .שבשיריווהמצוטטיםמהידועים

אתש~פשרמוחם,סומרסטבפרסזיכהוהספר

 .לאורהוצאתו
סוריאליסטית,שירהכידועחיבבוהזוגבני

בהשפעת-יוזוטוחלום,בנופימשובצת
בשיריולשבץאהב-האקדמייםלימודיו
וממקורותקמאיותמתרבויותוסמליםדימויים
שועליםובמיוחדאימה,מזרותחיותקדומים.

 ,שיריומשורותרבותמאכלסיםועורבים,
~ביסטי. 'tוההחיוניאופייןאתלהןומעניקים

נכתבהמחשבה''שועלשהשירסיפרבריאיון

ובהשראתה.פלאתסילביהאתשהכירלאחר
שונה,מרקעאמנםבא ,אמרמהם,אחדכל

 .אחדלאישהפכוםהמשותפיםהחייםאך
המתאר ,פואטיךס 'tשירהואהמחשבה''שועל

המופשטהרעיוןהיהפךאת-היצירהתהליךאת

דמוייו~תאריםממדיםבעללשירוהחמקמק
תהליךשלרומנטיזציהכלכאןאיןמציאףת.
לערומהביטויישיףזשלבשירוהכתיבה.

לאכזריותוגםאך ,השועלשלההמצאהולכושר

להעזהביטויבוישהאופיינית:ולצחנתו

להתכוונותולאכזריות,לעדינותולעליבות,

שאת ,הממשיהשועלבצדהאםהמקרה.וליד
יףזהכירהאופייניותתכונותיוואתדמותו

הטבעבחיקומשיטוטיוהחיותבגןמעבודתו

שועלאותוגםבדעתועלה ,והאמריקאיהאנגלי
ממסתוורב-תכסיסים,יצירתי ,מטאפורי

הנודעהבריטיהיהודיהדעותהוגהשלהנודעת
 ,רעהואתאישהכירוהשנייםברלין?ישעיהו

הידייםרחבבגנומשוחחיםראיתיםעצמיואני

 ,אוקספורדבסביבותיומיןעתיקאחוזהביתשל
למשוררשנהשבעיםבמלאתשםשנערךבכנס
 .עמיחייהודה
לעצמומףדעאינויףזשלבשירוהכתיבהתהליך

ומיהוהציידמיכאןברורלאכללתום.עד

מה?אתהולידמהכאןברורלאאףהניצוד.
השיר>,<מחשבתהמסומןאת<השועל>הסימן

איךהמתארשירלפגינו ,כךאוכך •להפךאו

ממשותוחסרמורפי 'tרעיוןאיךנולד:שיר
אמיתי ,אמיןלשירהאמןשלקסמיובמטההופך

תהליךעלנכתבורביםשיריםכידועומשכנע.
חשהקוראשבושירזהואךהשירים,כתיבת

 ,עיניולנגדהמתחולללתהליךשותףעצמו
הריחחוש<אפילובומשתתפיםהחושיםכשכל

לתוךהחודרת ,השועלצחנתמשנזכרתמשתתף
לפנירגעהמשוררשלבראשושחורחור

השיר.>השלמת

יוזטד

בחוץשבוחשוךבלילהמתחילההשירכתיבת
-המוארהחדרבתוך-ובפניםכוכב,שוםאין

שחורדפוססימןללא ,לבןדףהשולחןעלמונח
ומתמונות.מרעיונותריקהמוחגם .אחד

מכונתתקתוקעםמתמזגהשעוןתקתוק

במשתמע.אלאבשירנזכרשאינוהכתיבה,

שבו ,השירסוףלקראתמשתנהזהרקע
לאבחוץמעניינת:תשלילתמונתמצטיירת
באותהכולוהתמלאהמוחחללאך ,דברהשתנה

 ,השירחיתכאחת,ומופשטתמוחשיתטרף,חית
 .מסתורמחילתבומצאוהחמקמקיםשחמוקיה

רבשינויהתחוללהמוארהחדרבתוךגם
החלקהלוחאתהמסמל ,הלבןהדףמשמעות:

כולועתהמלאהיצירה,תהליךתחילתשל
שחורים.דפוסבסימני

משתרעובחוץ ,בחדריושבהמשוררבהתחלה,
וכמוהתודעהכמו-ומעורפלחשוךלילה

שיבליחאחדאורמקורללא-הדמיוןמחוזות
החשכהמחמתכהההשלגאפילובחשכה.

 )" delicately as the darkבחוץהשוררת
)" snow , צחשהשלגהיטבמביןשהקוראאף

ולחהמכתבתלוחעלהמונחהחלקהדףכמו



ומתקרב,מתקרבהשועלהשועל.שלאפוכמו
להיצודעומדספק ,טרפואחרותרמרחרחספק

 , ,~~~"(המשורר-הציידשלהמכוונתבעינו
תנועתהאתמחקההריתמוס .)"ך~~~ , ,~~~

העקבותואתהחיהשלצפויהוהבלתיהעצבנית
המתרחשאתגםכמובשלג,מותירהשהיא
רעיונותאחרהתרהמשוררשלהקודחבמוחו

למחשבההופךהשועל ,השירבסוףודימויים.

שבתוךהשחורהחורלתוךהקופצתמופשטת

מופשטאינוכברהשועל .המשוררשלראשו
אפילולושיש ,מוחשימשהואלאצורה,וחסר

לשכוחאיןאך ,חישועלשלאופייניתצחנה
 :מבטחיםבמקוםהשרויוירטואלישועלשזהו
לנצחנלכדהוא :ד;צ:ולאיצודלאכברהוא
בעולםהספרות.שלהנצחדפיוביןהדףגביעל

מתקתק,עדייןהשעוןהשתנה:לאדברהחיצון
גמורה.חשכהשוררתעדייןובחוץ

רואים,"אתםיףז:אמרזהשירעלבשיחה

השועלעלעדיףשליהשועלמסוימיםבמובנים
מרעביסבוללאהואלנצח,יחיההואהרגיל.

לכלאותולשאתיכולאניציד.מכלביאו

באמצעותוהכולאותו.שיצרזההואואנימקום,

האחרוןבביתהנכונות".המיליםובחירתהדמיון
היצירה.השלמתברגעהיוצרשמחתניכרת
ציידשלכהתרגשותכמעטמתוארתזושמחה

למלכודת.השועלאתלהכניסשהצליח
סוףהתבייתוהחמקמקיםוהרעיונותהמחשבות

קצרהשורההיאהאחרונההשורהונרגעו.סוף

 The page is "יבשהבענייניותהמנוסחת
printed ". ביןומפוחלץלכודכשהשועלדווקא

במציאףת.מאשריותרוחושניחיהואהשירדפי

תיאריףזלפנישנהשכחמישיםלהיווכחמעניין

היצירהתהליךאתשופמןג'העבריהסופר
תיבתשל"נקמתההידועבסיפורודומה.באופן

 ,עיווריהודימוסיקאיהואשגיבורוהזמרה",
עמומהתחושהבאיזוהמתחיל ,תהליךמתואר

היצירהבהדפסתוהמסתייםחמקמקהסכנהשל
ליצירההרעיוןהסופריםשניאצלהמוגמרת.

אמיתית-כההטרףחייתבעודבלילה,עולה

ואצל ,הלבןבשלגלהמהלכת-דמיוניתאו
עלהיצירהבהעלאתהחוויהמסתיימתשניהם
דומההחלקהדף<אםלבןגביעלשחורהכתב,
מקבלותהשחורותהאותיותאזי ,הלבןלשלג

יצרית>.ויטליותמלאהטרףחייתשלממשות

שחור-לבןבצבעי ,פרגודמראותוכאןכאן
היוצר:שלבתודעתוועוליםצפים ,ישןכבסרט

 lערוחציוחולםכשחציומשכבו/עלבלילהואך

מתוךמטושטשיםאורות-זכרונותלפעמיםמנצנצים

ערבת-חזהאחתפעם .והנצחיתהסתומההאפלה

מעוקמתשחורה/זמורותגדרעםשטופת-ירח/שלג

בעולםחלףרוחכעין ...זאבהתהלךשבצלה /ופרוצה

אתולרשוםמאליולשירהתחילוהואשלו/הקולות
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זיישמאנגלית:תרגמה

לכלידועותיוזטדשלחייונסיבות
שנכתבוהרבותומהביוגרפיותמהטבלואידים

ב-התאבדותהלאחרועליו.פלאתסילביהעל
כשלושלמשךשיריםלכתוביףזפסק , 1963
שלשיריהלהוצאתשהוקדשותמימות,שנים

אתלאשהנשאהואבמהלכןפלאת.סילביה
ישראלית ,> Wevill <ו'וילאסיה ,אשתוידידת
בכפהנפשהאתטרפההיאשאףגרמניה,ילידת

:,מהנטלהאף ,וחשדקנאהמתוך ,-1969ב
יוזטדנישא-1970בשףרה.הרכהבתםאת

שלבתו ,אורצ'רדלקרולהפעםבשלישית,
משפחהוחייחםביתלושהעניקה ,מדברןאיכר

ו"פשוטים".נוחים

לבלייוזסדבשירתנכרכותמידויצירהיצר
באחדעליונכתב , 68בגילשנפטרלאחר .הפרד

חדשאוןהערתהששירתו ,המספרממאמרי

The Thought Foxby 
Ted Hughes 

1 imagine this midnight moment's forest: 
Something else is alive 
Besides the clock's loneliness 
And this blank page where my fmgers move. 

Through the window I see no star: 
Something more near 
Though deeper within darkness 
Is entering the loneliness: 

Cold, delicately as the dark snow, 
A fox's nose touches twig, leaf; 
Two eyes serve a movement, that now 
And again now, and now, and now 

Sets neat prints into the snow 
Between trees, and warily a lame 
Shadow lags by stump and in hollow 
Of a body that is bold to come 

Across clearings, an eye, 
A widening deepening greenness, 
Brilliantly, concentratedly, 
Coming about its own business 

Till, with sudden sharp hot stink of fox 
lt enters the dark hole of the head. 
The window•s starless still; the clock ticks, 
The page is printed. 

'שועלשידוהאנגלית.לשירהחייתיתוחיוניות
חיוניותלאותהנאמנהעדותהואהמחשבה'

שלרבותבחטיבותכךכלהחסרהחייתית,
בחיוורוןהלוקות ,ימינובתהאנגליתהשידה
את 1984בדצמברכידועקיבליוזסדאנמי.
והמחייבתהנכבדה poet laureateה-משדת

השתמעויותזהבמושגדבקולא<בבריטניה
ממוסדתבמשרהבעצםשמדובר,אףגנאישל

משרהניתנה ,למינויועדחצר")."משוררשל
ומכופתרים,שמרניםלמשורריםזונכבדה

ובלתיביקורתיאדםאותהקיבלופתאום
שירישינפיקממנוציפהלאשאיש ,מתפשר

יףז ,ואכןממלכתיים.לאירועיםותהילהשבח

מכלכלפיושהופנההזרקוריםאוראתניצל
להגנתויוזמותיורעיונותיולקידוםבעיקרעבר

 •האדם.מפניהטבע
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המשיח:ישובשם
ארה"באתכובשתהנוצרית""הספרות

רוומשח

r:פונדמנטליסטייםים~נוצררומניםירות ר. 
הכוללהשםתחת ,במספרעשרשנים ~
רבי-המכררשימותלראשהגיעהמאחור","נותרו

שנותבמחציתלהתפרסםהחלהמאזבארה"ב
עותקיםמיליוןכשבעיםנמכרוכהעדהתשעים:

ד"רהדתכהןשלעטםפריהסידרה,ספרישל
ג'נקינס,ג'ריהמקצועיוהסופרלאחייטיס

ביןדמגוגגוגמלחמתהימים,קץאתהמבשרת
לעולםישושלושובו ,האורוכוחותהחושךכוחות
 ,ממנוששרדלמהיותרנכוןאו ,שלנוהבכא
שלהמרכזייםהחלקיםאחדעלבהתבססוזאת

תלמידו ,יוחנןשלחזיונותיוהחדשה,הברית
הימים.אחריתשעניינם ,ישושלהאהוב

צדיקהתמים.הקוראיתהה ,בכךרעמהאז

פישעלדעתנואתניתןאםאבליחיה.באמונתו
אמריקניםמיליוןמאההאחרונההסטטיסטיקה

אוואנגליים",כ"נוצריםעצמםאתמגדירים
הסתייגותובלאכפשוטוהמקבליםאלהכלומר

והברית<התנ"ךהכוללהתנ"כיהטקסטאת
לנצרותוהמטיפיםהחדשה>

מסתפקיםואינםאקטיביבאופן

מבקשיםאלאשלהםבאמונתם
האפשרככלרבותנפשותלהציל
יהיהבטרםגיהינוםשלמעונשו

לגרוםכדיבכךיש ,מדימאוחר

עםנמנהשאינולמיצמרמורת
לתרגםויודעהפונדמנטליסטים

ללשוןהללוהמונחיםאת

המאמיניםמןניכרחלקהמעשה.
שהםבלדבזולאהאלה,הפעילים

מאחור""נותרוספריאתרוכשים

הימניבאגףתומכיםגםאלא

בנשיאורואיםהרפובליל~יתהמפלגהשלהקיצוני

וחותריםמשלהם","אחדבושג'ורג'ארה"ב
שלהםפרשנותםאתשתשקףחברהלכינון
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ההישגיםכלאתתבטלכלומרלנצרות,

לרבותהאחרונות,השניםעשרותשלהליברליים
החוקתייםהסייגיםואתלהפלות,החוקיהאישור

וביןהמדינהביןהמפרידים

לימיםותחזירנוהכנסייה,
ואתדארוויןאתידעושלא

אתזאת,אףזאתהאבולוציה.

להביאישםהלשהנצרות

להתחשבבליתבלקצוותלכל
כישם,הקיימותבדתות

ולאחרהימים,קץבהתרחש
משיח""חבלילסופםשיגיעו

מגיפותהכוללים •הנוראים

טבעואסונותזוועתיות

עצומותושחיטותמחרידים

שבניוהאנושיהמיןשלממדים
תגברהמשיחויד .אלהעלאלהקמיםובנותיו

שקודםהמשחית,השטןה"אנטיכריסטוס",על

ממשלתאתבהוכונןומלואהתבלעלהשתלטלכן
המוסריוהניווןהרישעה ,הזדון

יקבלשלאמיכלאזיהמפליג,
המוחלטתהדבקותאתעצמועל

נקמותבחרב,ייספההגואלבישו

לאשהעולםמןיטואטאאו
הנצחית.התופת

ג'נקינסוג'רילאחייטיסשלישו
הרחומה,"הכבשה"איננו

המכפרתהאהבההתגלמות
לצאןשהוצגכפיוהסולחת,

ביןוטוביםרביםידיעלמרעיתם
הדורות,במרוצתהנצרותכוהני

שוחרהשואג,"האריה"אלא

 ,יריביוכלאתרחםללאהמשמידוהשילם,הנקם
לאשכמותומדם,עקובגנוסיידמחולל ,בקיצור

בעיניכם?חןמוצאלאהעתים.בתולדותנודע

וג'נקינס,לאחייהאדוניםטועניםלעשות,מה

תחליף,לושאיןהפירוש ,האמיתיהפירושזהו

האחרוןהגדולשהקרבוכיווןיוחנן.לחזון
הלאב"ארמגדון",ייערךלאורחושךביןוהמכריע

במקוםהקודש,בארץ ,שלנומגידוהרהוא

ומפנישלמה,אורוותאתחשפושהארכיאולוגים

להןאפשראיהללווהנצורותהגדולותשכל
ויקבלובתשובהיחזרושהיהודיםבלילהתממש

היהודיםבמדינתלתמוךיש ,ישושלמשיחותואת

לקיומה,המוסלמיםהמתנכליםבפנירתיעהללא
מאחוריבצורהכחומהלהתייצבכךואגב

הננעצותהנוגהלחניתותהמשולותההתנחלויות

 .השטןואוהביהמשיחאויבישלהאפלבבשרם
ראשיבידישניםזההנקוטהקו ,כמובן ,זהו

רובינסוןפטכגוןבארה"בהנוצריהפונדמנטליזם

בארצם.המוסרי""הרובמייסדיפאלוול,וג'רי
יראוישראלתושביהיהודיםכללא ,הצערלגודל

טועניםכך .יכלוהמשיח""חבליהאור:את

בחייםויותירורובםאת •מאחור""נותרוספרי

הזה,המעטאבלבתשובה,חוזריםאלף 144רק
המזהירהניצחוןאתשיבטיחהואשבעיסה,השאור

שלהשנים""אלףשלטוןואת
החוזר.ישו

הקרוי ,הראשוןבספראגב,

ניתןהזהוהשם •מאחזרנותרו

רוסיה •כולהלסיורהכךאחר

ישראלאתלפתעהתוקפתהיא

קץ:עליהממיטהוכמעט-כמעט

עליוןכוחותשלהתערבותםרק
האפלה.המזימהאתמסכלת
פרוץלפניהיההדבר

בספריםהשנייה.האינתיפאדה

לערביםהרוסים םי~~~הבאים
הפועליםהתוקפניםתפקידאת

ישכי ,נצייןההגינותלמען .השטןבשליחות
ורבניםציבורואישימנהיגיםגםבסיורהויש

ההתכחשותחטאעללהכותהמסרביםיהודים,

עקשנותםעלהדיןאתיתנו<והםלישוההיסטורית
גםובהםכאלה,מצוייםלעומתםאךהנפשעת>,

התורה,ביםהשטיםחכמים,ותלמידירבנים

הצלובלמעןחוצץיוצאיםוהםעליהםזורחשהאור
והאמינומלחמתו.אתונלחמיםלתחייהשקם

 ,יותרהרבהגרועבאורמופיעיםהקתולים ,לי
הסובביםהקרדינליםכלעםשלהם,והאפיפיור

מחייהם.מותםטוב ,אותו

"נותרוספרישלטבעםועלטיבםעללעמודכדי

הראשוןעלילתאתנסקוראםנעשהטובלאחור"
הדתיתהאידיאולוגיהעלגםנלמדממנושבהם.

איכותעלוגםהללוהרומניםאתהמפרנסת

כתיבתם.

מטוסשלשיגרתיתבטיסהפותחמאחזרנותרו

הנאמנותבידיונתוןההגהשבה ,אמריקנינוסעים

חושבהואסטיל.וייפרדוהאמריקניהטייסשל



בפעילותצווארעדהמעורביםובנואשתועל
 .בשיקגוביתםשלידהפונדמנטליסטיתהכנסייה

ניצביםאחדמצדהמשפחה:בחיינפערשבר

וייפרדוהשניומהעברהמאמינים,והבןהרעייה

<שנההסטודנטיתהשחצנית,ובתם

הראשיתהדיילתכלואה.ראשונה>
אךהיפהואדהםהטיבטיסה,

מתכנןשרייפורדהריקנית,

אליובאהאיתה,אהביםפרשיית

לקבלו:מסרבשהואסיפורובפיה

ובגדיהםנעלמו'מהנוסעיםרבים
וחפציהםמכופתריםשעדיין

קטנותבערימותמונחיםהאישיים

מגלה,וייפרדוהמושבים.על

התקשורת,מערכתבאמצעות

נפוצהתופעההיאשההעלמות
שצוותיהםמפניהתרסקומהמטוסיםואחדים

נמצאבמטוסשנותרוהנוסעיםביןהם.גםנעלמו

ויליאמס,"נאק"קאמרוןהמיומןהעיתונאיגם
התעלמויות.בנושאהטיאתהמראיין

וייפרד.ושלובנואשתוגםנמניםהנעלמיםעם
אצלומבקרוהריקהעגוםלביתוחוזרכשהוא

הכנסייה,שכהןמסתברבאונס.רבדסעוזר-הכומר

והשאירלקרותהעתידאתצפהנעלם,הואשגם
שמכונהמהאתהמסבירהעצמו'שלוידיאוקלטת

וחשבקלטתצפהברדסהגשמיות","התפשטות
כלומרמאחור","נותרהואומיוסר:מוכהעצמו

שכולולעולםולהילקחלהעלםראוינמצאלא
אףצופהוייפרדובאמונתו.פגמיםבגללטוב,
בתשובה.וחוזרחייובמשוגתונוכחבקלטתהוא

ומבקשוייפרדועם"נאק"מתקשרהטיבאמצעות

אתרואיםהםכלואה.עםנפגש"נאק" .לראיינו

וכלואהנאקברדס,וייפרדו'ומתחתנים.האור
ברדס.שלכנסייתורגעיןאתמעתהמהווים

חייםגםמצוינאקשלהחשוביםמיודעיובין

נובלפרסחתןישראלי'ומדינאיביולוגרוזנצוייג,
שממה.כללהפריחהמסוגלמופלאדשןשהמציא

שלניסיוןיותר'מוקדםבשלבראו'ונאקהוא
בטרםאךישראל'אתלתקוףהרוסיהאווירחיל

הניסיון'אתלסכלהישראליהאווירחיליספיק
ארצה.ונפלובלהבותהרוסייםהמטוסיםכלעלו

הפוליטיקאיםמאחור"ב"נותרוהמצטיירתבהוייה
עולמיכללבשלטוןמצדדיםהלירבליםהישראלים

יונתןהלונדוניםההוןבעלירוזנצוייג,אחד.

בשםצלליםוארגוןטוו-קוטרן'ויהושעסטונגל
צעירפוליטיקאימכשיריםהעשרה","מועצת

המסעבראשלהתייצבקרפאתיה,ניקולאומושך'
ניקולאשלכוכבועולמי.הכללהשלטוןלמען
ביתשלהאחורייםהמושביםמןמאין'ישדרך

הרפובליקה.לנשיאותהעפילהרומניהנבחרים
שמוצאועליוואומריםעיניים,כחולבלונדיניהוא

ההוןובעלירוזנצוייגהרומאית.מהאצולה
האו"ם.למזכ"לניקולאשלמינויואתמתחמנים

שלחשיבתםעללהשתלטביכולתמחונןניקולא
דבקותםבזכותשנושעואלהזולתהאנשיםכל

המוקיוןהנשיאלרבותהעולם,מנהיגיכלבישו.
לאלתרתומכיםארה"ב,של<הדמוקרטי>

 90ישמידוהםבתוכניותיו:

מדינותשלהנשקמןאחוז

האחוזיםועשרתהעולם
ויהיולאו"םיועברוהנותרים
האישיפיקוחותחתנתונים

הממשלותניקולא.של
והעולםיבוטלוהלאומיות

שבראשאזוריםלעשרהיחולק
שליט.יעמודמהםאחדכל

כ"קהילהמחדשיורכבהאו"ם
יועברומושבו 11בליתגלו

שבעיראק,החדשה"ל"בבל
לבגד.דשמחוץהעתיקהבבלבאתרשנבנתה

ואחרעליוןכמושלתחילהמשם,ישלוטניקולא
עולם"סדרהקרויהמשלוכפייהדתכאלוהיכך

חדש",

מציגונאקניקולאבפנינאקאתמציגרוזנצוייג
שלהאישיתלעוזרתהנעשיתהטי'אתבפניו

כלאתקונהניקולא •לארוסתוכןואחריניקולא
כורחו<בעלנאקאתמעסיקהעולמית,התקשורת

בשיקגו .האישילטייסווייפרדואתועושהזה>של
הואשניקולאמהרהעדברדסתופס

המגיפותאתלחבריוומתארה"אנטיכריסטוס"

דניםהארבעהלהתרחש.העומדיםוהאסונות
ירוקותל"כומתותקבוצתםאתלעשותבצורך

הקומנדויחידותהיוהירוקות<הכומתותרוחניות"

לעצמםלקרואומחליטיםבווייטנאם>האמריקניות

אויבינגדלהילחםשתכליתומשיח",חבלי"כוח
ביותרהאיומותהשניםשבעבמשךאלוהים
 .שלנוהלכתכוכבאתשיפקדו

רוחבאותה •נדרשיםהבאיםהרומניםעשראחד

עלהאפוקליפסהלנפתולי •סגנוןובאותו
לה,ומחוצהבארה"בהנעשהלגביהשלכותיהם

הופעההאחרון'שבכרךהקודשבארץבעיקר

שלהמוחלטלניצחונוהחזירןבמתהיאנשגבה,

שלהממדיםכבירתהקטלניתולענישהישו
 •וחסידיואחראהסיטרא

 .רגעכללהתרחשעלולהימיםשקץכיוון
הסירותמהווה •כעתניכרותכברוהשפעותיו

מעצוריםחסרתנוצריתמשיחיתלאלימותהימנון
עכשיו.גםבעיקרון,אלא,הימיםבאחריתרקלא

היאמשמעותהוג'נקינסלאחייפיעלהבשורה
השילושלמעןשייאבקו 11הירוקותש"הכומתות

לקבוצותוהכוונה •האופלכוחותונגדהקדוש
 •מהסירותהשראהשישאבופונדמנטליסטיות

בעדי'אינך"אםבבחינתיעשואשראתיעשו

רשאיותעצמןיראוכךומשוםנגדי"אתה

האויביםאתלהשמידכדיהאמצעיםבכללהשתמש
שאינםנוצריםדמוקרטים,<ליברלים,

בעיקר'כופריםעללדברשלאפונדמנטליסטים,
אליםהעודביםרעותנפשותבאלהוכיוצאועכו"ם
 .יימצאואשרבכלישו>מגזעשאינםונביאים
מנהלתשארה"בשהמלחמותהואמזההיוצא
בראשהןבעיראק,לרבותשונים,תבלבאזורי

ישוסוכךבעתבהאבלצלב,מסעותוראשונה
כשהםעצמהבארה"בהפנימייםהמאבקיםעלגם

מקדשתוהמטרה"הרשעים"'נגדבשמוניטשים
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אוניברסליים,הנםאלההסברמבני
להביןניתןשבעזרתםמשום

סיפורים,שלרבבמספרהתרחשויות
שונותובתרבויותבתקופותשנוצרו

-הקצרהסיפור
והסברידעמבנישללוגיניתוח

וקובוש'סם

אמנותייםלמבניםבהתאםנכתביםומחזותרומנים,יפורים, 0
השפה.ידיעלומשמעותתוכןהיוצריוצקשלתוכןלתבניותאו

מבניםפואטיקהבספרו ) 1987 (אריסטוהציעהעתיקה,בתקופהכבר

השלכותהדברים,בהמשךשנראהכפישלהם,ביותר'הטובהלטרגדיה
שמבניםהראההמודרניהמחקרהסיפור.מבנהעלומעניינותחשובות

וכוללים,ומגוונים,רביםהםאלהאמנותיים

ומוסכמותהטבעחוקישלגיםייצרהיתר'בין
לוגיים,אילוציםלשון'אילוציחברתיות,
העברתמבט,נקודותאסתטיים,שיקולים

הסבריםמתןלקורא,מהמחבראינפורמציה
כוונותשלוהגשמההגיבורים,להתנהגות

דינגוט,אצלנרחבדיון<ראההמחברומטרות
 ; 1984קינן,ומרן ; 1989הרציג, ; 1988

1978 , Sternberg (. 
תלוייחלקםאוניברסליים,הנםאלהאמנותיים-ספרותייםממבניםחלק

מבניםויוצר.יוצרלכלואופיינייםספציפייםוחלקםותקופה,תרבות
בתרבויותשוניםיוצריםבהםשמשתמשיםמבניםאותםהםאוניברסליים

ולתרבות.לתקופהמעברשהיאמתודולוגיה-שונותובתקופותשונות
שבתקופההקובעות,מוסכמותמשקפיםותקופהתרבותתלויימבנים

אחרת.ולאזובצורהלכתובהיוצרעלמסוימת,ובתרבות
ספציפי'יוצרהמאפייניםאישייםמבניםאותםהםספציפייםומבנים

ובשינוייםהתקופתיים,במבניםכתיבהעםלהתמודדכיצדלעצמוהקובע

מקוריותוהמצאותייחודי'כתיבהסגנוןלמשל'כמו'בהם,מכניסשהוא
משלו.
בעיקרה,סטרוקטורליסטיתהיאלראות,שניתןכפיהעבודה,גישת

וברומן'בסיפורלטפלוהציעההשישים-שבעיםבשנותשרווחהגישה
עקרונותידיעלסיפור<ניתוח'מבני-שטח'כמוכליםבעזרתהיתר'בין
שלפרדיגמותידיעלהסיפור<ניתוחו'מבני-עומק'וסיבתיות>,זמןשל

סקירהלמשל<ראההסיפור>בבסיסהעומדיםלוגייםויחסיםפעולה

פוסט-סטרוקטורליות,מודרניות,גישותעל . 1984קינן'ומרןאצלודיון
מהווה ,זומבחינה .) Abbot, 2002; Rimmon-Kenan , 2002 ; 2004 ,באריראה

משלושהסטרוקטורליסטית,המבנית,הגישהאצלנוסףביקורזהמאמר

עלכמושתתהקצרהסיפוראתלתפוסהניסיוןחדשות:ראותנקודות

בקיצוראלהמושגיםאאפייןתחילהאלה.מבניםשניעלהמבוססת
לניתוחהתייחסותתוךבהרחבהאותםאפתחהעבודה,בגוףמכן'ולאחר

לגישתי'בפואטיקהאריסטוגישתביןלהשוואהקצרים,סיפורים
המלך'.'אדיפוס ) 1994 (סופוקלסשלהמחזהולניתוח

מהווה-מוצגהואשבהוהדרךתוכנו-עצמוהסיפור :מבני-ידע . 1

להעברתהחשובותהשיטותאחתלקורא.המסופקתחדשהאינפורמציה
מהביןהסיפור'לגיבוריהקוראביןפיזורהבעזרתנעשיתאינפורמציה

בכלשמחליטהואהמחבר .הסיפורגיבורשיודעמהלביןיודעשהקורא
הסיפורלגיבוריהמועברתהאינפורמציהמהיהסיפורבמרוצתנתוןרגע
בהכרחאינןאלואינפורמציותלקורא.המעוברתהאינפורמציהומהי

האינפורמציהאתהקוראיקבלהסיפורשבסוףייתכןלמשל'חופפות.
מצויהתהיהתמידלאזואינפורמציהאולםלו'להעבירהמחברשביקש

שיודעממהחלקרקהגיבוריודעהסיפורבסוףדהיינו' .הגיבורבידיגם
גיבורביןהאינפורמציהפיזורלמערכתאקראהנוכחיבמאמרהקורא.
"מבני-ידע".בשםהקורא,לביןהסיפור

הםשמבני-ידעההצעההואזה,שבמאמרהמרכזייםהרעיונותאחד

סיפורים.בנוייםשעליוהשלדאתומהוויםואוניברסליים,בסיסיים
אינפורמציההיאלקוראהכותבשמעבירהאינפורמציה :ההסברמבנה • 2

שינויים-הגיבוריםבחייהמתרחשיםשינוייםתיאורשכוללתדינמית

מכאןבסיפור?שמתוארכפיהגיבורמתנהגמדוע •הסברהדורשים

תיאוררקלאהמקריםברובבתוכהכוללתהסיפוריתשהאינפורמציה

מציע'אניזומבחינהלהם.ההסבראתגםאלאהתרחשויות,שינויישל
"מבניבשםמכנהשאנימהעלמושתתיםסיפוריםשלפיוהפירושאת

מהווהשסיפורמניחאנידהיינו'הסבר".

הסבר'מבנהשלחלקי>או<שלםמימוש
למבנהבהתאםהיתר'ביןנתפר'שסיפור
תבניתלפינכתביםששיריםכשםהסבר'
הנםאלההסברמבניסונטה.של

להביןניתןשבעזרתםמשוםאוניברסליים,

סיפורים,שלרבבמספרהתרחשויות

לאחדשונות.ובתרבויותבתקופותשנוצרו
נכבדחלקשאקדישאלה,הסברממבני

 " self-destructive (עצמו"הורס"תהליךבשםקורא,אניהנוכחימהמאמר

" process <: עצמוהורסובכך ,ייעודו ,תכליתוהורסתהליך. 
אחתכיחידההסיפורשתפיסתמציעאני :סיפורית""קוהרנטיות . 3

מבניכאשרהסבר'ומבנימבני-ידעעלמבוססתוקוהרנטיתשלמה
ביצירההקוהרנטיותמושג<עלבמבני-ידע.רבהבמידהתלוייםהסבר

הנוכחית,מהדרךשונותדרכיםבעזרתלהגדירהוהניסיונותהספרותית
וקובר, ; 1990בן-שחר,ראה:שונות,לשוניותיחידותבעזרתלמשלכמו

 .) 1985שן' : 1991

והנץ''פדריגוהסיפורניתוחעצמו":הורס"תהליך
סיפורתחילהאתארולהמחישם,אלהבענייניםהדיוןאתלהבהירכדי
והנץ'.'פדריגו :) 1375-1313 (בוקאצ'וג'יובאנישלעטומפריקצר

הבאים:העלילתייםהמרכיביםעלמבוססזהסיפור

הנשואה,ג'יובנהבמונהטירוףעדמאוהבגו'פדויהסיפור'גיבור-

לחיזוריו;נעניתשאינה

מתנותנתינתידיעללהרשימהפדריגומנסהמונה,אתלהשיגכדי-
בבקתהמתבודדהואעתההתרוששות.כדיעדכספוובזבוזיקרות

מאוד;עליושאהובמציאותיקרנץבחברת

לאשתואולבנוהונוכלאתומורישלמותעומדמונהשלבעלה-
ימות;שהבןבמקרהאחת,קוהרנטיתכיחידההסיפורוראייתמבני-הסבר'מבני-ידע,
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בנץ:וחושקלפדריגוהבןמתוודעהבעלמותלאחר-
שהבעלותהנץ,אתעבורושתשיגמאמוומבקשלמשכבנופלהבן-

הבריאותי:מצבואתלשפרעשויהעליו
צליסעודה,הכבודהלאורחתמכיןוזהפדריגואתלבקרבאההאם-

מרוד:ענישהואמשוםמתרנגולת,במקוםמהנץהעשוי

מתבררבואה,מטרתאתלפדריגומסבירהכשמונההארוחה,לאחר-

הנץ:אתשאכלהלה
האבלולאחרהנץ,אתלקבליכולשאינועלצערמרובמתהבן-

בפדריגו.ובוחרתלהינשא,בההמפציריםלאחיהמונהנענית

לושקראתימיוחדהסברימבנהישזהלסיפור
 self-destructive (עצמו"הורס"תהליךבשם

process (, מטרתולהריסתשמובילתהליך ,דהיינו, 
וכדילמונה,באובססיהאחוזגופדוי .ייעודו

תשומתאתלמשוך ,כאמורמבקש,הואלהשיגה

 ,כספובזבוזידיעל ,ידוברוחבאותהלהרשיםלבה,
היקרהדבר-הנץהקרבתידיעלדברשלובסופו
ההופךשוואקוונןזהואולם .שברשותוהאחרון

מונהשלבנהחייאתשמחסלתהמחץמכתלהיות
גופדוישלהסיכויאתאף ,דברשללאמיתו ,ובכך

היהפדריגושלולהניח,מאודסבירלהשיגה.
אתמקריבהיהלאלמונה,מהאובססיהמשתחרר

סופוקלסוהיקר.הנדירהנץ

חוסלההאמנםלשאול:הקוראעשויבוודאיכאן
עםאוהארוחהתוםעםמסתייםאינוהסיפורהריפדריגו?שלמטרתו

התשובהאלה!שניהתחתנוהרידברשלובסופומונה,שלבנהמות
עלבונזפהשמונהלאחר ,גופדוישלהראותמנקודתזאת:היאשלי

אתלהגשיםתקווהכלאבדה ,ביתואתועזבה ,יקרכהעוףששחט
אלאמשיכה,שלסימןשוםכלפיוגילתהלאשמונהרקלא .מטרתו
התממשהלאבנה,אתלהצילכדיהנץהשגתמטרתה,עיקרשגם

שאילהאמיןגולפדויישסיבהאיזו ,כךאםחרוץ.בכישלוןוהסתיימה

אהבתו?מושאאתישיגפעם

אנו'.ב'הפיהסיפוראתלסייםהחליטהוא •בוקאצ'וחשבכךלאאולם
פדריגו>,אלנמשכתלאעדיין<היאבגפהלחיותחפצהשמונהאףעל
היאאיתר.להתחתןמחליטהרוחהולמורתאחיה,להפצרותנעתרתהיא

שנזכרהמשום,אלאלאהבובהנהפךשלבהמשום,לאגובפדויבוחרת

לישיהיהמבכרת ". "שהיאומשוםהנץ>אתלמענה<הקריבלבוברוחב
 .) 12<עמ'בעל"ללאנכסיםמאשרנכסים,לושאיןבעל

מעניינתוריאציהכאןעשה,בוקאצ'והסיפורשלההסברמבנהמבחינת

אתלנהלוהיטיבמאוד,מאושר"."היהמונה:עםשהתחתןפדריגו-
מזכיראינובוקאצ'ואולם ,) 12<עמ'בעבר"אותםמשניהלענייניו
שתשוקתומכאן,פדריגו.שלחיקואלאהבההשיבהשמונהברמזאפילו

הנישואים.למרות ,מטרתולהתממשותהביאהלאהבוערת
בוקאצ'וג'יובאנישל ,ואכזריציני ,הומוריסטיביטויזהבסיוםרואהאני

והאהבההתשוקהפרידברשלבסופוזה:הואמהסיפורשעולהמהכי-

בתשוקההתחילפדריגועסקים.שלמוצלחניהולמאשריותרלאהוא
מציעשאניזה<פירושהעשירה.אשתושלרכושהכמנהלוסייםבוערת
לאהשלמהאינטרפרטציהבחינותמכמהשונה ,והנץגופדוילסיפור

למרותהחיים.שללאירוניהביטויבסיפוררואההיא .) 1975 (גולדברג

עלהקערהאתוהופךהגורלבא ,יכולתנוכמיטבביושרפועליםשאנו
תהליך-ההסברמבנהעלמבוססמציעשאניהפירוש ,כאמורפיה.
שלהבןולמותהנץראשלמליקתשאחראיהואהגורללא .עצמוהורס
עצמו>.פדריגואלאמונה,

'מבנה-ידע'

ביןהאינפורמציהבפיזורתלויעצמו',הורס'תהליך-זההסברמבנה

כדי'מבנה-ידע'.בשםקראתישאניבמההקורא,לביןהסיפורגיבורי
גושפדויברור .בוקאצ'ושלבסיפורשניתנתבונןזה,ענייןלהמחיש

לאידע,לו ,הנץאתממנולבקשמנתעלאליובאהשמונהיודעאינו

מבשרוהוכנהשהארוחהיודעתאינהשמונההואוברוראותו:שוחטהיה

לוסיפקהסופרהקורא.יודע?מי ,כןאם ,מבוקאצ'וחוץהנץ.של
והנץגופדוישלהידעמבנה ,בכןו .מגיבוריושמנעזו'אינפורמציה

אינםהגיבוריםואילוהחשובההאינפורמציהאתיודעהקוראזה:הוא

טענתיעולהוכאןיודעים>.<יודע-לאיודעים
למבנההכרחיתנאיהואזהמבנה-ידעהיסודית:

הידעשמבנההיותעצמו'.הורס'תהליך-ההסבר
הידעבמרכיבתחילהאדוןמרכיבים,משנימורכב

אדוןמכןולאחריודעים><לאהסיפורגיבורישל
<יודע>.הקוראשלהידעבמרכיב

יודעיםלאהסיפור:גיבורי
תנאיהיאהסיפורמגיבוריהידעשמניעתמציעאני

עצמו'.הורס'תהליךההסברבמבנהלשימושהכרחי
אתלקבלכדיבאהשמונהיודעפדריגוהיהלו

אתמונההכירהולו .אותושוחטהיהלאהנץ'
לבקרו:כשבאהאומרתחיתהלאאופיו'את ,גופדוי

בגללילךשנגרמוהנזקיםעלקצתלפצותך"באתי
כשכנים"הערבשנסעדכדיחברהאיתיוהבאתי

לשוןבכלבוומפצירהטובייןבקבוקעמהמביאהחיתהאלא ,) 11<עמ'
רעיוןעללדברשלאאותה,לארחמנתעלמגדרויצאשלאבקשהשל

מצויהחיתהשלאמאחראולם,הנץ.שלראשומליקתשלהעיוועים
לאמונהשלהם,לכוונותבהתאםלפעולהמשיכוהםבידם,האינפורמציה

למהשיירבודןשאני'ההסברדהיינובידיהם.נתוןשהיהולידעשלהם,
יומיומית.רציונליתהתנהגותבשםמכניםשאנו

עצמו'הורסו'תהליךיודעיםיודע-לאמבנה-ידע:
הסברלסכמתפנייהידיעלכללבדרךמוסברתיומיומיתהתנהגות
אם<מטרתית>":הטלאולוגית"הסכמהבשםהנקראתורווחת,חשובה
עלזומטרהלהשיגשניתןומאמיןמסוימתמטרהלהשיגרוצההיחיד

 .זופעולהיבצערציונליכיצורהיחידאזיספציפית,פעולהביצועידי
כשהםלמשל'רציונלי'באופןמתנהגיםאדםשבנימניחהזוסכמה

הסברשלנוספותסכמותעל<ראהרווחים.ומעדיפיםמהפסדיםנמנעים
אוניברסלית:סכמהחינהזו .) Rakover, 1990a, 1997aאצליומיוםבחיי

ובתרבויותשונותבתקופותאנשיםשלהתנהגויותלהסבירבהמשתמשים

אותהלמצואשניתןטבעית,וכהשכיחהכההסברסכמתזוהישונות.
חלקלהסבירניתןבוקאצ'ושלבסיפורגםוהרומנים.הסיפוריםברוב

רצהגושפדוימשוםגית.הטלאולוהסכמהבעזרתהגיבוריםמהתנהגות
ידיעלמטרתואתלממששניתןוהאמיןמונהשלאהבתהאתלהשיג

הקריבואףעליהרכושואתפדריגובזבזיקרות,במתנותהרשמתה

להצילרצתהשמונהמשוםדומה,ובאופן .שלוהיקרהנץאתלמענה
אלמונההלכההנץ'אתלהשיגעליהכךשלשםוהאמינהבנהחייאת

שלשלםהסבראיןבכךאולם,הנץ.אתלבקשכדיפדריגושלביתו
הנץ>.<סעודתהסיפור

ל'תהליךפנייהידיעלבמלואולהבינושניתןסיפורהואוהנץ''פדריגו
התנאישבוהכרחיים,תנאיםשלשהעלמבוססזההסברעצמו'.הורס

הסיפורגיבורישבותנאיהואהשניהטלאולוגית,הסכמההואהראשון
אנסחתחילההמוסברת.ההתנהגותאתתוחםוהשלישייודעים','לא
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כללי:באופןזההסבריתהליך

בעזרתאותהשישיגומאמיןמסוימתמטרהלהשיגרוצההיחיד . 1

זו:פעולהיבצעהיחידלכןמסוימת,פעולה
הפעולהשביצועכזובצורההשתנההענייניםמצביודע,שהיחידמבלי . 2

המטרה:להריסתיביא
אחרים.גורמיםידיעלולאהיחידפעולתידיעלנהרסתהמטרה . 3

<ראהבשישהאתרכזסיפורים.מספרעלליישוםניתןזהכלליהסבר
או ,אחדמרכזיבגיבורדןהסיפורבדיון>:במיוחדהדברים,בהמשך

מרכזיים.גיבוריםבשנידןשהסיפור

 ,<למשלעצמוהגיבורידיעלנעשיתהמטרההורסתהפעולהאחד:גיבור
במצעד'אבודיםהנוי,אווהנץ':'פדריגו , 1313-1375בוקאצ'ו,

בחזקתהמשמשאחראדםידיעלנעשיתההרסניתהפעולהתלבושות'>:
·תענוגותיו , 1994ואל,<למשל,הגיבורשלמטרתולמימושאמצעי

 Forsyth, 1982, 'Noכומר·:של

' Comebacks <: 
עלבמשותףשנעשיתהפעולה,גיבורים:שני
מטרתםאתהורסתגיבורים,שניידי

'הענק'>: , 1977 ,מופאסאן ,<למשלהמשותפת

במקבילשנעשותדומות,פעולותשתי
שלהדומותמטרותיהםאתהורסותובנפרד,

'מתנת , 1973 ,הנויאו ,<למשלהגיבוריםשני
חכמי-קדם'),

בוקאצ'ו.שללסיפורובהתייחסאעשה
להחלטתהעדבסיפורהמופיעהמידעאתכוללתהרקעשלהאפיזודה

שפורטהבעלילההראשוניםהקטעים<חמשתפדריגואתלבקרמונהשל
 .לביקורההנוגעתהאינפורמציהאתכוללתהמרכזשלהאפיזודהלעיל>.

כוללתהסיוםשלוהאפיזודההשישי>,<הקטעהארוחהואתמונהשל
תיאורואתהארוחהאחרילפדריגומוסרתשמונההאינפורמציהאת

יהיהשניתןכדיזאת:היאטענתיהאחרונים.>הקטעים<שנינישואיה

מהןגםלדעתהקוראחייבעצמו'הורס'תהליךההסבראתליישם
שללרצונהמודעאינושהואהעובדהאתוגםפדריגושלכוונותיו

מונה.

 ,אפשריסדרבכלאלהפרטיםלקוראלמסורהסופריכולתיאורטית,
דווקאלקוראלהעבירהסופרעשויהמרכזיתהאינפורמציהאתלמשל

שלבסיפורקטןשינויאערוך ,זואפשרותלהמחשתהסיום.באפיזודת

האינפורמציותזובווריאציה .בוקאצ'ו

 ,בנץחפצו ,הבןשלבמחלתוהכרוכות
מנתעלפדריגואתלבקרמונהשלוהחלטתה
באהומונה ,מהסיפורמושמטות ,להשיגו

זהבמקרהההסברשכנים.לביקורלפדריגו

ארוחתסיוםשלאחרמשוםמשתנה,היהלא

בואהמטרתאתלפדריגומונהמסבירההנץ,

שהקוראאינפורמציהאותהאליוומעבירה
בוקאצ'ו:שלבסיפור ,לכןקודםקיבל

כיעד ,בוחשקכהשבני ,שלךלנץ"כוונתי
משוםזה.מטירופולמותהואעלולאליואביאנולאשאםאניחרדה

ההסבראתליישםיחיהשניתןכדי
הקוראחייבעצמו'הורס'תהליך
גופזרישלכוונותיומחןגםלדעת

מודעאינושחראהעובדהאתגםו

מונחשללרצונה

אתמצמצםאךהטלאולוגיההסברעל ,כאמורמושתת,זההסברמבנה
ביצוע :רציונלייםגורמיםעלמתבססההסבר ,אחדמצד .חלותותחום
שאינהרציונליות ,היחידבידיהמצויולמידעלמוטיבציה,בהתאםפעולה

לפגועשעשוייםאב-נורמלייםלגורמיםפנייהידיעלהסברמאפשרת

מכללזההסברמוציא ,שניומצדעצמי:הרסשיוצרים ,עצמוביחיד
כמו ,הדדיהרסשלשאיפותמתנגשותשבהםקונפליקט,מצבידיון

ההתנהגותאתגורריםאפוא,אלה,תנאיםובמלחמה.במאבקלמשל

,כוונה,,רצוןלמשלכמוהיחיד<ים>,שלפנימיותסיבותבעזרתלהסבר
עלהיחידמטרתהרסשלהסבראפשרותמכללומוציאים ,ואופירגש

טבע,כוחותשלפעולה ,למשלכמוחיצוניים,לגורמיםפנייהידי
אחרים.גריםנוגורמיםומלחמה,
אלו:דרישותשלושהמממשתאחתדוגמהמהווהבוקאצ'ושלהסיפור

הרשמתהידיעלמונהשלאהבתהאתלרכושפדריגושלהכוונהראשית,

ולסעודלבקרובאהכשמונהגםבעינהנשארת ,ובזבוזהענקהבנתינה,

קבלתהיאמונהשלשמטרתהיודעאינופדריגושנית,כשכנה.עמו

הנוכחיבמקרהמונה,להשגתהרגילהפעולתובביצועממשיךוהואהנץ
מתאראינוהסיפורשלישית,הערב.סעודתמזבחעלהנץהקרבת-

גםהנץ.אתוהורגיםפדריגושלמטרתואתשהורסיםאחריםכוחות

מנוגדתאינהבנה,חיילהצלתהנץהשגתמונה,שלמטרתהמימוש
מאודסבירמטרתה,שזוהייודעהיהלולהפך,פדריגו.שללמטרתו

עםאחדבקנהעולהזופעולההריכיבמתנה,הנץאתלהנותןשהיה
מונה.שלהשגתה-מטרתו

יודעהקורא:

ליישוםהכרחיתנאיהנההקוראבידיהרלוונטיהידעהימצאותהאם
מהקוראזהידעהסתרתהאםבוקאצ'ו?שללסיפורוזההסברמבנה
לענותכדיעצמו'?הורס'תהליךידיעלהסיפורהסבראתמונעתחיתה

אינפורמטיבייםחלקיםשלושהביןהבחנהתחילהאערוך ,אלושאלותעל
זוהבחנהוהסיום.המרכז,הרקע,אפיזודתשלהאינפורמציהבסיפור:
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 ,תמידהצטיינתשבהנדיבותאותהבשם ,בפניךמתחננתהנניכך
ילדיחייכי ,לומרשאוכלכדי ,לייהיההנץכילהסכים,שתואיל

 11-<עמ'לנצח"לךתודהאסירינהיהואנו ,למתנתךהודותליהושבו

12 (, 

פעםפעמיים:בנץוחשקוהבןמחלתענייןעלאפוא, ,חוזרבוקאצ'ו
מספרהואופעםרקע><כאינפורמצייתלקוראישירותזאתמספרהוא
בואהמטרתעלולקוראלפדריגוהמספרתמונה,באמצעותזאת

האינפורמציהאתמשמיטיםהיינושאם ,מכאןסיום.><כאינפורמציית

קרקעעלעומדהסיפורהיהעדייןהראשונה,בפעםלקוראהמועברת
הורסל'תהליךפנייהידיעלמוסברזהסיפורהיהועדייןבטוחה,
עצמו',

'תהליךהסבראתנתוןסיפורעלליישםשניתןמציע ,כןאםזה,ניתוח

הגיבוריםשלפיוכזה,הואהסיפורשלמבנה-ידעכאשרגםעצמו',הורס
ניתנתהאינפורמציהאךהמרכזית,האינפורמציהאתיודעיםאינם

הסיום.באפיזודתלקורא

והסברידעמבני

ועלמבנה-ידעעלמבוססזהשסיפורהראהבוקאצ'ושלהסיפורניתוח

מחקרית-תיאורטיתלגישהקוראאניעצמו'.הורס'תהליךההסברמבנה
מבני-ידעעלהתבססותידיעלהקצרהסיפוראתלהביןשמנסה ,זו

 information and explanation (והסבר"ידע"מבניבשם ,הסברומבני

structures (, אתלהתוותעליתחילהפורה,יהיהזובגישהשדיוןכדי

התיאורטית-המערכתאתולתחוםהרלוונטייםהתיאורטייםהמושגים
הנוכחית.הגישהאתאיישםשבמסגרתהסיפורית

הכלליהאינפורמטיביהמבנה
הבא.האינפורמטיביהמבנהבעליבסיפוריםיטפלהנוכחיהמאמר

אינפורמציותשלקבוצההרקע:<התרחשות>אפיזודתשלאינפורמציהא.



בסיפור ,למשל .הסיפורשלהמרכזיתלהתרחשותהבמהאתהמכינה
המעורבותפדריגושלהאופיתכונותעלהקוראלומדבוקאצ'ושל

במלואה,פדריגושלדמותואתמשרטטאינובוקאצ'והתנהגותו.בהסבר
שלהמרכזיתההתרחשותלבנייתהרלוונטיותהתכונותאותןרקאלא

זוקבוצהכוללת ,כןכמו .הנץוארוחתמונהשלהביקור-הסיפור
מונה,שלבעלהמות ,פדריגושלהתרוששותושלרלוונטיתיאור
שלסיפורובתחילתמופיעותאלושאינפורמציותלמרותבנה.ומחלת

פניעללהתפזרהרקעאינפורמצייתעשויהרביםבסיפורים ,בוקאצ'ו

 .) 1974שטרנברג,אצלזהבעניין<ראההסיפורשלשוניםחלקים

זואינפורמציההמרכזית:(התרחשות>האפיזודהשלאינפורמציהב.

 ,דהיינו ,הסיפורשלהמרכזיתלאפיזודההתשתיתאתמניחה
העיקריים,הגיבוריםלפעולותהאירועים,להתרחשות

שלבסיפור ,למשל .הסיפורשללבולבשהואלאירוע
מונהשלבמניעיהקשורההמרכזיתהאינפורמציהבוקאצ'ו
זואינפורמציהובארוחה. ,הנץבשחיטת ,פדריגואתלבקר

כללאורךונמשכתהמרכזיתהאפיזודהבתחילתמופיעה
הגיבורים.שלהעיקרייםבמעשיםשזורהכשהיאהאפיזודה

אינפורמציההסיום:<התרחשות>אפיזודתשלאינפורמציהג.
קרובותולעתיםקודמת,חסרהאינפורמציההמשלימה

המרכזית.מההתרחשותהנובעותהשתמעויותכוללת

בסיסשהיוותהמהאינפורמציהושונהחדשהזואינפורמציה

לומדיםבוקאצ'ושלבסיפור ,למשלהמרכזית.לאפיזודה
ארוחתתוםלאחררקהאמתאתומונה,פדריגוהגיבורים,

הנץ.

 ?מרכזיתואפיזודהאינפורמציהמזהיםכיצד
הסיפורמושתתשעליהאינפורמציהלסוגיהמשולשתשהחלוקהלמרות
ההחלהמעשית,והגיונית,ברורהאינטואיטיביבאופןנראית ,הקצר
גבולותאפוא,מהם,וכלל.כללפשוטהאינהנתוןסיפורעלשלה

היאוהיכןזוהתרחשותמתחילהבסיפורהיכן ?המרכזיתהאפיזודה

שלבקונטקסטתלויהדברשלולאמיתופשוטה,לאהתשובה ?נגמרת
שלאמעדיףאניזומסיבההחוקר.שלהתיאורטיובידעכולוהסיפור
מאשריותרלבלבלדעתילעניותשעשויותמדויקות,הגדרותלהציע
שאלהעלאורלשפוךהעשויהבדוגמהאדוןובמקומןעניינים,לפשט

 •זו
 ,לעילשציינתיכפי ,בוקאצ'ושלבסיפור

מחליטהכשמונהמתחילההמרכזיתההתרחשות
בנהרצוןאתלמלאכדיפדריגואתלבקר

נעוצההתשובהמדוע?הארוחה.תוםעםומסתיימת

אותהעלמבוססתזושהתרחשותבכךלדעתי
שרשרתכלבמשךמשתנהשאינהאינפורמציה

האפיזודהמןשעולהזו ,דהיינוהאירועים,
רוצהשמונההאינפורמטיביתהעובדההמרכזית.

ועדההחלטהמרגעמשתנהלאהנץאתלהשיג

עלהאינפורמציההשתנתהלאוכןהארוחהלתום
שללהשגתהכדרךפדריגושלפזרנותואודות

בסיסגםמהווההאינפורמציההשתנותאימונה.

ההתרחשותמדועהבאה:לשאלהלתשובה
כוללתואינההארוחהתוםעםמסתיימתהמרכזית

מונהשלבואהמטרתגילויהרי ?האמתגילויאת
היא:והתשובההארוחה.מסיוםטבעיבאופןהנמשךמעשהבחזקתהוא

-לחלוטיןהקודמתהאינפורמציההשתנתההארוחהשלאחרמשום
פעילויותסדרתהתרחשהמונהשלמטרתהלגילויעדהאמת.התגלתה
סדרתהתרחשהמטרתהומגילוי ,אחדמסוגלאינפורמציההתואמות

אחר.מסוגלאינפורמציההמתאימהאחרת,פעילות
בצורהגםהמרכזיתהאינפורמציהאתלאפייןניתן ,זולהבחנהבנוסף

אותההיאבוקאצ'ושלבסיפורהמרכזיתהאינפורמציההבאה.
 ,דהיינוזה;סיפורלבנותהיהניתןלאשבלעדיההכרחית,אינפורמציה

אתאכלוופדריגושמונהוהמידעמונהשלהביקורמטרתבדברהמידע
זאת,לעומת .אפשריאינוהנץסיפור ,אלואינפורמציותבלי .הנץ

מבליבסיפוראחרותאינפורמציותלהשמיט>אף<ולעתיםלהחליףניתן
מגוריהםמקוםאתלשנותניתן ,למשלחמורה.פגיעהייפגעשהסיפור

הרווקה,במונההנשואהמונהאתלהחליףאףוניתןומונה,פדריגושל
ונפשולמשכבשנפלאהובבאח ,למשל ,הבןהחלפתאתהמחייבדבר

המציאות.יקרלנץיוצאת

בוקאצ'וג'יובאני

הפשטותשלושכאלאינפורמציהשלאלהסוגיםלשלושהמתייחסאני
מסוגיאחדכללגביהבא:במובןבזוזותלויותשאינןתיאורטיות

האינפורמציהאתלספקשלאאולספקהסופריכולאלה,אינפורמציה
תחשיבעלמבני-ידעיתבססו ,מכךכתוצאהלגיבורים.אולקוראהנדונה

"אילהלן>.<ראהאלהאינפורמציהסוגישלושהשלפשוטקומבינטורי
ביןסיבתיתאותוכניתתלותאימחייבתאינהזוקומבינטורית"תלות
הגיבורים.מעשי

שהאינפורמציה<כךאחדמרכזימגיבוריותרישהסיפוריםשברובהיות

לפיזורהאפשרויותמספרלשני>לאאךהגיבוריםלאחדמסופקת
האפיזודותמשלושתאחתבכלהגיבוריםלביןהקוראביןאינפורמציה

יודעים,חלקיודעים,<כולםגיבורים xיודע>לא<יודע,קוראשש:הוא
סיום> ,מרכז<רקע,אלהאינפורמציהגיסדשלושתיודעים>.לאכולם

 63 = 216<דהיינו:אפשרייםמבני-ידעושישה-עשרמאתייםיוצרים

אהבאה:בצורהלתיאורניתןמבנה-ידעכשכלמבני-ידע>,
גכפולמרכזית><אינפורמציהבכפולרקע><אינפורמציית
דהיינו:סיום>,<אינפורמציית

 xיודעים>]לאיודעים,חלק<יודעים,גיבורים-יודע>לא<יודע,[קורא )א(
 xיודעים>]לאיודעים,חלק<יודעים,גיבורים-יודע>לא<יודע,[קורא )ב(

יודעים>].לאיודעים,חלק<יודעים,גיבורים-יודע>לא<יודע,[קורא )ג(

סיפור>.בנייתמאפשריםאלהמבני-ידעכלשלאהדעת,אתלתת<יש

להתמקדגדולמאמץאעשה ,התיאורטיוהדיוןהניתוחפשטותלשם
הרקעלאינפורמצייתלהתייחסמבליבלבד >ב<המרכזיתבאינפורמציה

לפיהסיפוריםיאופיינו ,לכךבהתאם .>ג<הסיוםולאינפורמציית >א<
להקדיםעליזאת,עם .)ב(המרכזיתהאפיזודהשלמבני-ידעששת

 ,מאודקשהבלבדהמרכזיתבאפיזודהזוהתמקדותשמעשית,ולומר
בזהזהשזוריםהאינפורמציותסוגישלושתרבים,שבסיפוריםמשום

באינפורמצייתחלקיטיפול ,לעיל<ראה •כולוהסיפורלאורךומפוזרים
בוקאצ'ו>.שלבסיפורוסיוםרקע

המרכזיתההתרחשותהסבר

ההסברודפוסיהטבעחוקיבעקבותהולךשהסיפורמניחזההסבר
הסכמה ,אחדשכיחהסברמבנה<עליומיום.בחיילנושמוכרים

הסבריםשלאחרותסכמותעללעיל.עמדנו<מטרתית>,הטלאולוגית
 Rakover ,אצלראהואנלוגיות,כלליםבעקבותהליכהכמויומיומיים,

1990a, 1997a (. ,פנטסטייםבסיפוריםדןאיניהנוכחיבמאמרדהיינו

להקטין ,הרלהריםאחת,בבתמקומותבשנילהימצאיכולאדםשבהם
הטבע.חוקיאתהמפירותתופעותבאלווכיוצא ,גופואתולהגדיל

פנטסטיים,סיפוריםשגםמעניינת,השערהלהציעאוליכדאי<כאן

התנהגותאתמסביריםזאתבכלטבע,חוקימספרמפיריםשהםאףעל
הסכמהבעזרת ,דהיינוואמונות,מוטיבציותבעזרתשלהםהגיבורים

אצלבספרותהמציאותוייצוגריאליזםעלדיוןראההטלאולוגית.
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חשיבותוסיום>מרכזית,<רקע,סוגיםלשלושההאינפורמציהלחלוקת

שהסברהיאהעיקריתהטענההקצר.לסיפורהסבריםיישוםלגבירבה

האינפורמציהועלהרקעאינפורמצייתעלמתבססהגיבוריםהתנהגות
מסתמכיםהגיבוריםמעשיאםהסיום.אינפורמצייתעללאאךהמרכזית,

הסכמהשמניחה<כפיברשותםהנתוניםוהמידעהמוטיבציהעל

שלהמרכזיתהפעילותהמרכזית,שההתרחשותיוצאהטלאולוגית>,
הרקעשלהאינפורמציות:סוגישניעלבהסתמךתוסברהגיבורים,

משוםזה,הסברבמסגרתכלולהאינההסיוםאינפורמצייתהמרכז.ושל

שינוימהווההסיוםאינפורמצייתהמרכזלאינפורמצייתשבהשוואה

חדשהאינפורמציהזוהאמת.אתומונהפדריגויודעיםעתה-קיצוני

שהתבררהלאחרהשנייםלתגובותהסברלמשל'חדש,בהסברהמעורבת
האמת.להם

מבני-ידעשישהמרכזית:אינפורמציה

התיאורטי-הדיוןגבולותאתשהתוויתילאחרועתה,

הבסיסייםמבני-הידעבששתלדיוןאעבורספרותי'
האםבשאלהאתרכזזהבדיוןהמרכזית.האפיזודהשל

בסיפור?יסודייםמושגיםהנםהסברומבנהמבנה-ידע

מידתלבחינתקריטריוניםשנימציעאניכתשובה,
הטרנספורמציהקריטריוןאלה:מבניםשלהיסודיות
אטפלהראשוןבקריטריוןהאוניברסליות.וקריטריון

ומבנישמבנה-ידעהמציעהשני'ובקריטריוןעתה,
קלייסטפרןהיינריך

שלרבבמספרמופיעיםהםבאםבסיסייםהנםהסבר
 .בדיון-יותרמאוחראטפלולתרבות,<לתקופה>לזמןמעברסיפורים,
הואכאשרבסיסיהואההסברשמבנהמציעהטרנספורמציהקריטריון

כפיהבהרה.דורשזהמושגהראות",נקודתב"טרנספורמצייתנשמר

מסולםאותוולהעבירמוסיקלימוטיבעלטרנספורמציהלערוךשניתן
לתרגם-סיפורעלטרנספורמציותלערוךניתן'כךלכליומכלילסולם
להמירואוגבוהה,ללשוןנמוכהמלשוןאותולהמירלשפה,משפהאותו

נשמרהמקורימהסיפורחלקטרנספורמציהבכללעקיף.ישירממבע

כמעטמדויק,שהואבמידהשבתרגום,בעודלמשל'משתנה.אחרוחלק
גבוההללשוןנמוכהמלשוןשבהמרההרייישמרו'הסיפורתכונותכל

הנוכחיבמאמרהמרכזיים.הגיבוריםאפיוןכוללרבים,דבריםישתנו

בעזרתהסבר,מבנילביןמבני-ידעביןהיחסיםאתאבדוק
כל-יודעממספרהסיפוראתשממירההראות,נקודתטרנספורמציית

הדוקותקשורהכזושטרנספורמציהמשוםלמספר-גיבור-משתתף,

לסיפוראקראאניהקורא.ובידיהמרכזיהגיבורבידיהמצוילמידע

כל-מספרשלהראותמנקודת<שנכתבהטרנספורמציהנערכתשעליו
בשםזוטרנספורמציהפרישהואולסיפורמקור","סיפורבשםיודע>

אניחהדיון'פשטותשלשםלצייןישזה,<בהקשרמותמר"."סיפור
נקודתלביןהמספרדמותשביןבהבחנותאדוןולאמהימןהואשהמספר
חרמון,אצל,ראהאלהענייניםעלפוקוסאציה.אומיקודהראות,

 .) 1984קינן,ומרן : 1989הרציג, : 1988

עלהנוכחיתהטרנספורמציהתשפיעכיצד-היאהעיקריתהשאלה
טרנספורמציהתחתמשתמרההסברשמבנהיתברראםההסבר?מבנה

משתנות,הכתיבה,סגנוןלמשל'כמו'בסיפור'אחרותשתכונותבעודזו
 .הסגנוןמאשריותרבסיסיהנוההסברשמבנהלהציענוכל

<יודע-יודעים>יודעיםהגיבוריםכל-יודעקורא
ואיןהמרכזיתהאינפורמציהכלאתגיבור<ים>וללקוראמספקהסופר

והגיבורהקוראלפנינפרשהעתידהנוכחי,במקרהדבר.מהםמסתירהוא

נגדושנרקמתהקוראעםיחדהמגלהגיבורלמשל,צעד.אחרצעד
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הבעיהאתופותרתושייהברובפועלוהואוזדונית,מתוחכמתעלילה

לפניו.הניצבתהקשה
מספר-שלראותלנקודתכל-יכולשלראותמנקודתהטרנספורמציה

שיודעמהאתיודעשהמספרמשוםההסבר'מבנהעלשומרתמשתתף

הקורא,שבידילידעשווההגיבורבידיהמצוישהידעמשוםהקורא.
המקור.בסיפורשקרוהדבריםאתהמותמרבסיפורהגיבור-מספריתאר

הואאזילקורא,הידועהחשובהאינפורמציהחסרההמרכזילגיבוראם
רמתאםאולם,המקור.סיפוראתראותומנקודתלשחזריוכללא

אתהטרנספורמציהתשמורהקורא,שללזושווההגיבורשלהידע

והסברו.המקורסיפור

יודעים><יודע-חלקיודעיםמהגיבוריםחלק-יודעקורא
היסודיההבדל'יודע-יודעים'.למבנהדומהזהידעמבנה

האינפורמציהאתיודעיםאינםמהגיבוריםשחלקהוא

יותריודעהקוראדהיינו'הקורא,יודעשאותההמרכזית

הרעוהגיבורהקוראלמשל' .הסיפורגיבורישלמחלקם
האהובה,אתלהציליוצאהטובשהגיבוריודעים

אינוהטובהגיבוראבלהרע,הגיבורבידישנשבתה

עובדה-הרעלושהכיןלמארבלהיכנסעומדשהואיודע
לקורא.ידועהשכמובן

מאפשריודעים><יודע-חלקהנוכחיהידעמבנההאם
הנההתשובהמשתתפת?דמותהואהמספרשבוסיפור

סיפורבעזרתנדגיםשאותההבאה,בהסתייגותחיובית

הכל-יודעהמספרעשויזהבסיפורהנ"ל.ההרפתקאות

יספקהואדיפרנציאלית:בצורה-והרעהטוב-הגיבוריםבשנילטפל

לגיבורחסרהואינפורמציההרע,ולגיבורלקוראשווהאינפורמציה
הגיבורשלהראותמנקודתזהסיפורכתיבתהאחרון'במקרההטוב.
הראותמנקודתזהסיפורשלהטרנספורמציהבחסר.לוקהתהיההטוב

והסיפורשלמה,תהיהלאהטובהגיבורשלהראותלנקודתהכל-יודעשל
מנקודתשייכתבמהסיפוראפוא,שונה,יהיההטובהגיבורשיספר

הרע.הגיבורשלהראות

יודעים><יודע-לאיודעיםלאהגיבוריםכל-יודעקורא
הגיבוריםשכלמכךחוץיודעים,לאיודע-חלקלמבנהדומהזהמבנה

שלהבלשיהסיפורלמשל'המרכזית.האינפורמציהאתיודעיםאינם
הזונהשלבמותהנפתחוקטלנית'טיפשית'תאונה ) 1997b (וקובר

וסכין-החליקה<רוניםבמטבחמתאונהכתוצאהרוניםהמקועקעת
המגיע'הנבה'הבלששלבחקירהונמשךבבטנה>עמוקננעץהלחם

בכוונההזונהברצחומאשימושלה,הסרסורהואשהרוצחלמסקנה
מותסיבתעלהאמתאתלחשוףמצליחאינוש'הנבה',ברורתחילה.
רונים.

תנאיהואיודעים>אינם<גיבוריםהנוכחיהידעממבנהשחלקהיות
שלסיפורואתהמסבירעצמו',הורסל'תהליךמספיק>לא<אךהכרחי

אתגםמהווהעצמוהורסתהליךהאםהבאה:השאלהעולהבוקאצ'ו'
שלילית.היאהתשובהוקובר?שללסיפורההסברסכמת

פעולתהבא:המיוחדלמצבמתאיםעצמוהורסתהליךידיעלההסבר
בתנאי-הנחשקתמטרתואתלממשעשויהלדעתואשרהסיפור'גיבור
שאינושינויאלה,בתנאי-ידעמשינויכתוצאה-גורמתנתונים,ידע

'תאונהבסיפורמתקייםלאזהמצבמטרתו.להריסת-לגיבורידוע
אינהזוטעותאךבמסקנותיו'טועהאמנםהבלשוקטלנית':טיפשית
העדויותסמךעלהחשודאתלדיןלהעמיד-מטרתואתהורסת

והיעילההטובהמההפעלהכתוצאהבידיושהצטברוביותר'המשכנעות
המשטרתיות.החקירהשיטותשלביותר



הסברישלסוגיםבשנילפחותתומךהנוכחיהידעשמבנה ,מכאן
מימושידיעלמוסברוקטלנית>טיפשית<תאונההאחדהסוגסיפורים:
מוסברוהנץ'>('פדריגוהשניוהסוג'הנבה'),<הבלשהגיבורשלמטרותיו

כוונה ,עצמוהגיבורשלואמונתו><רצונולכוונתופנייהידיעל
עצמי.להרסמביאהחדשיםשבתנאי-ידע

מאפשריודעים><יודע-לאהנוכחיהידעמבנההאם
התשובה ?משתתפתדמותידיעלהנכתבסיפור
תומךוקטלנית'טיפשית'תאונההסיפורחצויה:

בתשובהבוקאצ'ושלוהסיפורשליליתבתשובה
נניחהראשון.הסיפורעלתחילהנסתכלחיובית.
מבטומנקודתזהסיפורמספרהיה'הנבה'שהבלש

מעבירהחיתההטרנספורמציהמתקבל?היהמההוא.
הסופרמבטמנקודתהאינפורמציהכלאתכמעט

חוץ'הנבה',שלמבטולנקודתהכל-יודע
בידינרצחהלאשרוניםהחשובה,מהאינפורמציה

שלה.הסרסור
הנויאוהראותנקודתטרנספורמצייתהאםנשאלועתה

גםעצמו'הורס'תהליךההסברעלשומרתחיתה

חיובית,התשובהבוקאצ'ו?שלסיפורואתמספרהיהפדריגוכאשר
מונהלושסיפרהמהאתמתארפדריגוהיההמותמרשבסיפורמשום

המרכזיתהאינפורמציהעלאורשופךהיההסיוםבנישואים.ומסיים
נשמר.היהעצמו'הורס'תהליךההסברמבנהולכןהחסרה

מהביןביחסנעוץההבדללדעתיאלה?סיפוריםשניביןההבדלמהו
טיפשית'תאונההמקורבסיפור •הגיבורשיודעמהלביןהקוראשיודע

עלהאמתאתיודע<שאינוהגיבורמאשריותרהקוראיודעוקטלנית'
המקורבסיפורואילומהחלקה>,כתוצאההמקועקעתודניסשלמותה

מתוודעהסיום<באפיזודתהקוראשיודעאתהגיבוריודעוהנץ''פדריגו

מונה>.שלביקורהמטרתאלפדריגו

יודע-יודעים><לאיודעיםהגיבוריםכל-יודעלאקורא
כל-יודע.סופרידיעלהמסופרסיפורמאפשראינוזהמבנהלכאורה

חייבהקוראשגםהריזה,מידענגזרתוהתנהגותויודעהגיבוראם

אתאחרת,אוזובצורהמחייב,הגיבורהתנהגותשתיאורמשוםלדעת,

 .שלוהידעפרישת
המבנהעלהמבוסססיפורלבנותניתןהאםזאת:היא ,כןאםהשאלה,
מאשימהרות ,למשלחיובית.היאוהתשובהיודע-יודעים'?'לאהנוכחי:

הקורא,מלאה.בהסכמהנעשהשהכולטועןדןואילובאונסדןאת
יודעיםדןגםורותשגםהואברוראולםהאמת,מהייודעאינו ,כמובן

קלייסטשלהמפורסםשהסיפור ,להזכירכדאי<כאןקרה.מההיטב
היסודי,ההבדלדומה.ידעמבנהעלמבוססאו',פרן'המרקיזה ] 1968 [

שנאנסהיודעתהמרקיזהאםברורלאזהשבסיפורהוא ,לענייננושקשור
הכרה>.מחוסרתשחיתהמשוםוזאת

מספר-משתתף.יששבהםסיפוריםשלבנייהמאפשרזהמבנה-ידע

התנהגותלהסברהרלוונטיתהאינפורמציהאתמשמרהמותמרהסיפור

ולכןהקוראידיעתעלעולההגיבורשידיעתמשום ,הגיבור
שהגיבורמהכל-דברמאבדתאינההראותנקודתטרנספורמציית

המותמר.לסיפורעוברהמקורבסיפוריודע

יודע-חלק<לאיודעיםמהגיבוריםחלק-יודעלאקורא
יודעים>

שלהידעשמצבמהעובדהחוץיודע-יודעים,לאלמבנהדומהזהמבנה
כדוגמהיודעים.לאהם-הקוראשללזהדומההסיפורמגיבוריחלק

'אחרי ) 1973 (הנויאושלהסיפוראתנבחןסיפורים,שלכזהלסוג

בפתחהעומדברבבשםאישבלילהמגלהפטרולשוטרשנה'.עשרים
שהואלשוטרומספרסיגרהאישמדליק ,אליוניגשכשהואחנות.

ונדברושנהעשריםלפנינפרדוהםג'ימי.הטוב,נעוריולחברמחכה
עללרעהואישלספרכדיזהזמןכחלוףלהיפגש
מהזמןוכעבורלדרכוהולךהשוטרבחיים.הצלחתם

נכנסיםאלהשניכג'ימי.המזדההאדםלנדבניגש
האישידיעלברבנעצרושםומוארתקטנהלחנות

לידימוסרהבלשבלש.אלאשאינו ,כג'ימישהזדהה

הפטרולששוטרלנדב,מתבררשמקריאתופתק,ברב

 ,פניואתזיהה ,ג'ימיושהוא, ,ג'ימילמעשההוא
'איש-ברבהידועכפושע ,הסיגראתשהדליקשעה

שלבוומשוםשיקגו;משטרתידיעלהמבוקשהמשי'
הבלשאת,שיגרבעצמוחברואתלעצורלונתןלא

במקומו.

בעוד :בסופוהפתעהלנוהמכיןסיפור ,כןאם ,זהו

המרכזיתהאינפורמציהאתמגליםוברבשהקורא

שיקגומשטרתידיעלהמבוקשפושעהוא<שברב
ידעהשוטרשג'ימימסתברג'ימי>,הנוושהשוטר

 .הדרךכללאורךזאת
הכל-שלהראותמנקודתטרנספורמציהמאפשרזהמבנה-ידעהאם
רמתחיובית.היאהתשובהגיבור-מספר?שלהראותלנקודתיודע

אינםוברבהקוראשווה.המרכזיוהגיבורהקוראשלהרלוונטיתהידע
כתוצאה,הכול.מתגלהשבוהסיפורלסיוםעדג'ימימיהויודעים
המותמר.בסיפורגםבעינויישארהמקוריבסיפורשניתןלהסברהבסיס

יודע-לא<לאיודעיםאינםהגיבוריםכל-יודעלאקורא
יודעים>

גיבורישכלמהעובדהחוץיודעים,יודע-חלקלאלמבנהדומהזהמבנה
יודעים.אינםהם-הקוראשללזההדומהבמצבנמצאיםהסיפור
<או'הענק' ) 1977 (מופאסאןשלהידועבסיפורנתבונןכדוגמה,

'תהליךלפנייהידיעל ,לדעתי ,מוסברזהשסיפורהיות'המחרוזת').

העלילה:אתאפרטעצמו',הורס

מקבלתערכיהם,עםומזדהההעשיריםבעולםלחיותהשואפת ,מתילו-
מפואר;לנשףהזמנה

מחרוזתפורסטיה,הגברתמחברתה,ושואלתחדשהשמלהקונההיא-

הנשף;פנינתלהיותכדיפנינים
אבדה;שהמחרוזתמתילומגלההנשף,תוםלאחר-
לקנותכדיעתקסכוםלווים ,לואזל ,הזוטרהפקידובעלהמתילו-

עשרובמשךלפורסטיה,מתילומחזירהשאותהדומה,פניניםמחרוזת
ההלוואה;אתמחזיריםהםפרךעבודתשלשנים

להמגלהוזופורסטיהגברתאתמתילופוגשתשנים,עשרכעבור-
מזויפת.חיתהשהמחרוזת

עצמו'?הורס'תהליךידיעלביותרהטובהבצורהמוסברזהסיפורמדוע
השואפתנמוך,ממעמדכאשהמתליואתמציגמופאסאןזו.היאהתשובה

מאמינהוהיאלנשף,מוזמניםוהיאבעלההעשיר.המעמדעםלהימנות

לנשף.כמותםתתלבשבאםזונעלהלחברהכמתאימהלהראותשתוכל
חפץברשותםמחזיקיםשהעשיריםבדעתםהעלולאובעלהמתילו
בדעתםמעליםהיואכןאםמזויף.חפץ ,האמיתילדברחיקוישהוא

לאחרבעיניהם.האידיאליתתמונת-העשירנשברתחיתה ,זואפשרות
נופלתהיקרה,המחרוזתאתמלמצואנואשו ,לואזלובעלה,שמתילו

למצוא'צריךהודיע:שנים,בחמששנזדקן"ולואזל,הגורלית:ההחלטה
לואזלמרהיההאם .) 140<עמ'לה'"ולהחזירותחתיואחרתכשיט
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לולאמזויפת,מחרוזתתמורתמלאבכסףלשלםכדיחייואתמקריב
היהלוהעשירים?שלהאידיאליתבתמונהשלמהבאמונהמאמיןהיה

הערךאתלבררמבקשהיהלאהאםמזויפים,העשיריםשגםחושד
המעמדבניהיותםמעצםלואזל,הזוגאולם,המחרוזת?שלהאמיתי
הואפלאלאובכןמזויפת;שהמחרוזתלחשוד.אףמעזיםלאהנמוך'
שהקריבו.השוואלקוונןלואזלהזוגאתמביאכזהנפשישתהליך

הפירושיםעםאחדבקנהעולהאינוזהשפירושלצייןהראוימן[כאן
המוטיביםאתמדגישיםאלהפירושים .מופאסאןשללסיפורוהמקובלים

פירושיםהגיבורה.שלוהריקניהמזויףואופיהגורלשלכוחוהבאים:
מתילו.שלבעלהשלוהחלטותיומעשיואתבחשבוןלוקחיםאינםאלה
וקובר,אצלודיון ; 1988וינגוס, ; 1975גולדברג,אצללמשל<ראה

1990b ([. 

הורס'תהליךההסברמבנהעלשמירהמאפשרהנוכחימבנה-הידע
גיבור-מספרשלראותומנקודתמותמרסיפורשלבנייהידיעלעצמו'

מהקוראהעליםהכל-יודעשהסופרמשוםמתיל,ולמשלומשתתף,

שבידיהאינפורמציהרמתולכןהמרכזית,האינפורמציהאתוממתילד
שווההאינפורמציהרמתשווה.היאאלהשני
לומדיםוהקוראמתילוהסיפור:בסיוםגם
מזויפת.המחרוזת-הסיפורבסוףהאמתעל

באופןומפרשםבטקסטשוניםאירועיםמצרףהואשבעזרתםהיומיום,

סצנות,עמומביאהקוראנוספת,כדוגמהאו'לזה.גורםזהסיבתי:
שאוריכותבהסופרשאםכךומקובלים,שוניםהתנהגותוכלליסכמות,

לפניעצרשאוריהקוראיקישמלאה,לעצירהעדמכוניתואתהאט
יששלקוראמשום'עצור',תמרורלפניאואדוםלאורשהתחלףרמזור
ובכלליבהתנהגותהקשורותולשוניות)<ויזואליותמנטליותסכמות

ימיבתקופתקוראשלבדעתויעלהלאכמובן'כזה,<הקשתחבורה.
הביניים).

הספרותי'הטקסטלניתוחהמקובלתהגישהזו'גישהביןההבדלמהו
הגישהעלביקורת<וראהכאן?לפתחמנסהשאניהמבניתהגישהלבין

 Abbot , 2002 ; ; 2004 ,באריאצלחדשותוהתפתחויותהמקובלת

2002 , Rimmon-Kenan (. השונההתיאורטיבטיפולהואהיסודיההבדל
באההספרותבניתוחהמקובלתהגישהלקורא.הסיפורשמספקבמידע
<לעוררהסופרשלהאמנותיותהתחבולותאתגיסא,מחדלתאר'

גיסא,ומאידךוסגירתם),מידעפעריפתיחתידיעלהפתעה,סקרנות,

הקשורותהשערות<יצירתהקריאהתהליךשלהדינמיקהאתלתאר
הגישהזאת,לעומתובדיקתן).אלהמידעלפערי

המרכיביםתרומתאתלבדוקמציעההנוכחית
והסברמבני-ידע-הקצרהסיפורשלהבסיסיים

סיפורים,שלשוניםדפוסיםבפיתוח-
*** 

אתלבדוקמציעההנוכחיתהגישה
קוהרנטית.אחתכיחידההסיפורובתפיסתשלהבסיסייםהמרכיביםתרומת

ביןהיחסאתכשבוחניםבולטזההבדל
להרכבתיסודאבןשמשמשתהאינפורמציה,

בתהליךהמעורבתההשערה,לביןמבני-ידע,
"אוריהמשפטהספרותי.הטקסטשלהקריאה

אינפורמציהמספק-ביותר"אליםטיפוסהוא
נעימה.לאאופיתכונתישלאורימסוימת:

מאפשרממנו'העולההמידעאולםהשערה.אינוכשלעצמוזהמשפט
"העלבון":השערתלהשנקראאורי'שלהתנהגותועלהשערהיצירת
באלימותאורייגיבבכבודו'ופוגעיםאוריאתמעליביםשבובמצב
נעליב-היומיוםבחייאמפיריתלבדיקהניתנתהעלבוןהשערתפיזית.

לבחינהניתנתגםזוהשערהבאלימות.יגיבאכןאםונבדוקאוריאת
אתהעליבושבהםהתנהגותייםמצביםבוחןהקורא-הסיפוריבטקסט

גםמשמשתהעלבוןהשערתבאלימות.הגיבהאםובודקאורי'הגיבור'
זוהשערהלהעלותעשויהקוראלמשל'הקודמת.להתנהגותהסבר
לאופיורמזיםובאמצעוהסיפורבתחילתולחפשולחזורהסיפורבסוף

מסוים.מידעסמךעלנבנותהשערותאחרות,במילים .אורישלהאלים
משוזרשהואלאחרורקהשערה;בגדראינוכשלעצמוהמידעאולם

לאחדהמידעהופךולהסבר>לניבוי<המשמשותמתאימותבפרוצדורות
במדעתפקודןודרכיהשערות<עלבהשערההחשוביםהמרכיבים

 .> Rakover, 1990aראה,בפרט,ובפסיכולוגיה

מבניםבשלושהואילךמכאןיתמקדהדיון
הסברמבנימבני-ידע,עיקריים:תיאורטיים

נקודתטרנספורמצייתסיפורית,וקוהרנטיות

התייחסותכדיתוךואוניברסליות,הראות
רלוונטית.ספרותיתתיאורטיתלמסגרת

קוהרנטית

אחתכיחידההסיפורובתפיסת

סיפוריתוקוהרנטיותהסברמבנה

להיותהעשויותהתייחסותשלרמותמספרהקצרבסיפורהסברלמתן
בשנייה.אחתקשורות

הסברים,שלשוניםסוגיםלהציעניתןבסיפורהגיבוריםלהתנהגותא.
עלהסבריםיומיום),בחייביותר<השכיחיםגייסטלאולוהסבריםכגון'

לתהליכיםגנטיים,לגורמיםהתנהגות,ולכללילנורמותפנייהידי
המחשב>.שלזו<כמולאנלוגיותכלכליים,

ראותמנקודותהסבריםלהציעניתןבסיפורהגיבוריםלהתנהגותב.
התנהגותהאתמסביראחדגיבור<כיצדעצמםהגיבוריםשלשונות:

התנהגותאתהמחברמסביר<כיצדהמחברשלבסיפור),אחרתדמותשל
הגיבורים>.התנהגותאתמסבירהקורא<כיצדהקוראושלגיבוריך),

-וחסכומבני-ידע •הקצרהסיפור
סיפורים,שלשוניםדפוסיםבפיתוח

אריסטושלבפואטיקהאתרכזבמיוחד
בטרגדיהבפואטיקהטיפלשאריסטופיעלאףהבאה.מהסיבה ,) 1987 (

בסיפורכאןמטפלואני ) 1994סופוקלס,שלהמלך''אדיפוס<במיוחד

הגישותשתילמשל'הגישות.שתיביןדמיוןקווילמצואניתןהקצר'
 .ספרותילניתוחתיאורטיותמבניותגישותהן

מידע'ו'פערימבני-ידע

דןשבהםהמידע''פערילסוגיחזקקשרישלמבני-ידעמהותם,מעצם

פרי' : 1984קינן'ומדן : 1988וינגוס,<ראההמודרניהספרותיהמחקר

מודרניבדיוןחשובחלק .) Sternberg , 1978 ; 1974שטרנברג, ; 1979

אתלפתותכדיהמחברמשתמששבהןהרבותהטכניקותאתמדגישזה,

'פערייצירתעלמתבססתהטכניקותאחתולקרוא.להמשיךהקורא.
האינפורמציהכאשרשמתעוררסקרנות,שלפערלמשל'מידע'.

במקרהלמשל'כמובעבר'שקרהמשהומתארתבלשיבסיפורהמסופקת
בחזה.אקדחכדורישלושהעםצעירהבחורהשלגופהמתגלהשבו

נמסרתאשרהאינפורמציהכאשרונסגרשנפתחהפתעה,שלופער

למשל'כמוידעו'לאשאותםדבריםלהםמגלהולקוראלגיבור
מזויפת.שהמחרוזתולקוראלמתילדכשמתברר

שניתןזמני,פערפערים:שלסוגיםשניביןמבחין ) 1978 (שטרנברג
ופערעצמו'בטקסטהניתנתאינפורמציהידיעללסגירהאולמילוי
חלקמהוויםאלהפערים .הסיפוריהטקסטידיעלנסגרשאינותמידי'

שונותהשערותהקוראמעלהשבותהליךהקריאה,בתהליךחשוב
אינפורמציהדהיינו'פערים,מילויידיעלאותןומאושש-מפריך

 .> Sternberg , 1978 ; 1979פרי,<ראה,עצמוהסיפורידיעלשמסופקת
לאושש-להפריךוהניסיוןהקריאהבמהלךהקוראשמעלהההשערות

עמושמביאבמידעגםאלאעצמו'בטקסטורקאךתלויותאינןאותן'
מחייהלקוחיםסיבתיתחשיבההרגליעמומביאהקוראלמשל,הקורא.
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הבאות:השאלותאתמעוררותאלוראותנקודות

הורס'תהליךההסברלמבנהההצעהאתלהביןישראותנקודתמאיזו
או ,נתוןסיפורעלהמוחלתפרשנותהואזההסברמבנההאםעצמו'?

וביןלכךמודעהיההמחבראם<ביןזהמבנהלפינתפרהסיפורהאם

זההסברשמבנהנראהאחת,מבחינהפנים.שתילתשובהלאו>?אם

יסודעלנבנהנתוןסיפוראםלגלותשהדרךמשוםפרשנות,הוא

מממשהסיפוראםהקובעתבדיקהידיעלנעשיתהנדוןההסברמבנה
ההסברמרכיביאם ,דהיינוהמוצע,ההסברמבנהאת

שבהשנייה,מבחינההנדון.בסיפורמופיעיםוסדרם

בתקופותשוניםשסיפוריםמתברראם ,תומךאני

זה,הסברמבנהמממשיםשונותובתרבויותשונות

תרבותית,מורשתהואההסברמבנהכילהציעניתן
כפיהסונטה.מבנהלפישירכתיבת ,למשלכמו

הורס'תהליךההסברמבנההדברים,בהמשךשנראה
שונותבתקופותסיפוריםבמספרנמצאעצמו'

בסוגלראותשניתןאפוא, ,ייתכןשונות.ובתרבויות
אוניברסלי.סיפורימבנההסבר,-מבנהשלזה

להציעניתןממנומרכזילחלקאועצמולסיפורג.
המחברשללאישיותופנייהידיעלפרשנותאוהסבר

עלהמחברחייקורותהשפיעו<כיצדוכוונותיו
מופאסאןגיזההסבריםשלשוניםבסוגיםשימושידיעלכתיבתו>:

ידיעל ,דהיינוהיומיום,ובחייבעולמנוהרווחים

ספרותיות,מוסכמותעלהסתמכותידיעלאומציאות':'דמוייהסברים
כתיבהשלמקובלותאמנותיותסכמותעלהסתמכותידיעל ,כלומר

ודיון ,אריסטושלבפואטיקהקלאסידיוןראהזה<בענייןספרותית.
 .) 1989הרציג, ; 1975גולדברג,אצל

 ,הנוכחיהמאמרלמטרותמעברהואההסבררמותבכלנרחבשדיוןהיות
שמבוססתאחת,קוהרנטיתכיחידההסיפורתפיסתשביןביחסאתרכז

הבא:בסעיףהגיבורים.התנהגותהסברלבין ,והסברמבני-ידעעל
בהצעתאתמוךוגישתי',אריסטוגישתסיפורית:'קוהרנטיות

ומבניאריסטושלהפואטיקהגישות:שתיניתוחידיעלהקוהרנטיות
אתלפרששניתןאראהזהבניתוחכאן.לפתחמנסהשאניוהסברידע

ששתיפיעלאף ,זובהצעהכתומכיםגישתיואתאריסטושלגישתו

רבים.במובניםמזוזושונותאלוגישות
והסבר',ידעמבנילביןהפואטיקהבין'הבדליםבסעיף ,מכןלאחר
העובדהלאור,במיוחדאלוגישותשתישביןבהבדליםהדיוןאתארחיב
השערתלעיל.הנאמרמןוהפוכהמעניינתהשערהלהעלותשניתן

הדמיוןבינןרבושלי>אריסטו<שלאלוגישותששתיטוענת"השוויון"
מבוססהמלך'ל'אדיפוסהנאותשהפירושלהציעניתןהשוני:מאשר

הסיפוריםגיבורילהתנהגותשהצעתי<ההסברעצמו'הורס'תהליךעל
להרסמוביליםאדיפוסשלשמעשיומשוםו'המחרוזת'),והנץ''פדריגו

ש'אדיפוסומכיוון .ידיובמועצמועלאסוןממיטשאדיפוסומשום ,עצמו
בפואטיקה,אריסטומסתמךשעליוהחשוביםהמחזותאחדהואהמלך'
שלבגישתומגולםכברעצמו'הורס'תהליךשההסברלהציעסביר

גריה.הטומבנהלהבנתאריסטו

זאתלהראותכדינכונה.אינההשוויוןשהשערתטועןאניזאת,ובכל
אתכאןואתארהקוראשלזיכרונואתשארענןהראוימןבבהירות,

'אדיפוסבעלילתמופיעיםשהםכפיהעיקרייםהאירועיםהשתלשלות
פעם:אחרפעםאחזורשאליומחזה-המלך'

בדלפיהאורקלעםלהיוועץ ,קראון ,גיסואתשלחתנימלךאדיפוס-
בגללפרצהשהמגפהומודיעחוזרקראון •בתנישפרצההמגפהבעניין

לנקום;ישדמושאתליום, ,תנישלהקודםמלכהרצח

בשםבשינקוטירסיאס,לנביאלקרואאדיפוסשולח ,קראוןבעצת-
מעשיוביצעשרצחכמיאדיפוסעלמצביעהנביאליום;שלרוצחו

דעת:מבליקלון
לטענת ,קראוןבחתרנות:קראוןאתאדיפוסמאשיםמכךכתוצאה-

אחרי ,לונמסרהעירעלשהשלטוןבאדיפוס, ,בובומקנאאדיפוס,

הספינקס;שלמידיותניוהצלתהספינקסחידתפתרון
בעלהאתמרגיעהאדיפוס,שלאשתויוקסטה,-

שגםמשוםלנבואות,לבלשיםשאיןבנימוק
בנובידיליוםרצח-האורקלשלהקודמתהנבואה

בעודוהומתליוםשלבנוהריכיהתממשה:לא-

דרכים:שודדיבידינרצחוליום ,יומובןתינוק

שהיה<הרועה>ראייהלעדלקרואמבקשאדיפוס-
שליוםההשערהאתלאשרכדיליום,רצחבזמןנוכח
 ,אשתובאוזניומתוודהדרכים,שודדיידיעלנרצח
לושקראומשום ,האורקלבעצתשאלהואשגם
שהואניבאהאורקלפוליביוס".שלהמזויף"בנו
כתוצאהאמו.אתולבעולאביואתלהרוגעשוי
כיוס,פוליאביושלארצומקורינתוס,ברח ,מכך

שהביאסכסוךבינםוניצת ,זקןבאישבדרךנתקל
אדיפוס.בידיהזקןלרצח

כיוס,פולי ,שאביולאדיפוסהמודיעשליחמגיע-
היפוך:חלהאורקל,נבואתשבתנותהעלשמחאדיפוסבעודמת.

הרועה,הראייה,עדגםמגיעמאומץ.בןשהואלאדיפוסמספרהשליח
בעודולאימוץשנמסרליוםשלבנואדיפוס,הוא,כילאדיפוסומספר

ליום.אתשהרגזההואוכילפוליביוס,תינוק
לגלות.ויוצאעיניושתיאתמנקרואדיפוסמתאבדתיוקסטה-

תיאורטיתתמיכהסיפורית:קוהרנטיות

 ?פואטיקהעלהסיפוריתהקוהרנטיותמושגאתליישםניתןהאם
הקוהרנטיותאתלפרששניתןמשום ,אפשריהדברכיהיאתשובתי

הבאים:המרכיביםשלושתביןשילובעלכמבוססתהטרגדיהשל
של ,דהיינווסוף,אמצעהתחלהשלשלםעלילתימבנהלטרגדיהא.

ועדבאמצעהמתרחשותשונותהתפתחויותדרךהתחלתיממצבשינוי

 :> 1992 ,צורןאצלזהבעניין<וראהלסיומן
עלמבוססבטרגדיה,הגיבוריםפעולותביןההתרחשויות,ביןהקשרב.

פעולותהסברעל ,דהיינויומיומית.וסבירותסיבתיותסיבתי:מבנה

שבידיהם;ומידעאמונה,מוטיבציה,בעזרתהגיבורים

התקדמותםשכיווןהשלבים,חמשתמבנה ,התפתחותימבנהלטרגדיהג.

 ,ההיפוךהנורא,המעשההגורלית,הטעותלכישלון:מהצלחההוא
כתוצאהידע,מחוסרונוראהגורליתטעותעושההגיבור .והסבלההכרה,

שלהידעבמצבהיפוךמפנה,חלמכןלאחרנורא,מעשהעושההוא
הגדול.הסבלבא ,מכךוכתוצאה ,בטעותולהכירלומדוהוא ,הגיבור
חלקיבאופןבשניאחדתלוייםבלתיהנםהאלההמרכיביםשלושת

חמשתמבנהאתבהכרחקובעאינוהעלילתיהמבנההבאות:מהבחינות
פשוטות,טרגדיותביןמבחיןאריסטו ,<למשלהטרגדיהשלהשלבים

קומדיה.לביןטרגדיהוביןמסובכות,לביןוהכרה,היפוךכוללותשאינן
וחלכלליהואהסיבתיהמבנה ,כןכמו :> 1992 ,צורןאצלגםראה

שהסיבתיותצורןקובע ,לכךבדומהספרותית.יצירהכלעלכמעט

העלילהאתמממשתאלאמהעלילה,מהותיחלקמהווהאינה
 ,אריסטוהגיע<שאליוהשלביםחמשתמבנהזאתעםהקונקרטית.

'אדיפוס,כמולוהידועותטרגדיותשלמושגיתהפשטהסמךעלכנראה
זהבמובןהסיבתי'והמבנההשלםהעלילהמבנהלאורמעוצבהמלך'>
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שלהסיפוריתהקוהרנטיות
בשניתלויההקצרהסיפור

ומבנה-ידע,הסברמבנהגורמים:

אלאסיבתי'אינוזהמבנהכאשר
פיזורשלמבנהמהווה

לביןהקוראביןאינפורמציה
הגיבורים

שמותאלאאינםהשלביםסיבתית.מבחינהבזהזהתלוייםשהשלבים
מעשיכאשרנוספים>,<שלביםאחריםמעשיםהגורריםמעשיםשל

שמצויולמידעלאמונה,למוטיבציה,פנייהידיעלמוסבריםהגיבורים
נורא,מעשהועשהגורליתטעותטעהשאדיפוסמבלי ,למשלבידיהם.

 .וסבלהכרה ,היפוךעללדבראפשרהיהלא
המרכזייםהמעשיםבארגוןתלויההעלילהשאחדותקובעאריסטו

אחדמרכיבשהשמטתכךהטרגדיה,שלהעלילתיהשלדאתהמרכיבים

הואזואחדותלהשגתהעיקריהאמצעיהעלילה.בשלמותתפגעמהם
קשרזהו ,כאמורבטרגדיה.המופיעיםהמאורעותשביןהסיבתיהקשר

וממחשבותיהםמאופייםהנובעתהגיבורים,פעולתעלהבנוי
להשתלשלותההסבראתמספקזהסיבתיקשרהשונות.בסיטואציות

 ,למשלהעלילתי.בשלדהמרכזית,בפעילותהשזוריםהגיבוריםמעשי
בתניהמגפהסיבתאתלמצוארצונו-אדיפוסשלהעיקריתפעולתו

גרעיןהיא-ליוס ,תנימלךשלרוצחוואת
 ,העלילתיהשלדהיאהמחזה,שלההתרחשות

בה.קשורותההתרחשויותיתרשכל

הקוהרנטיות ,הנוכחיהפירושלפי ,ובכן

ביבשלנעוצהגריההטושלרויתהסיפ
סיבתיבאופןבזהזההקשוריםהתפתחותה

אמצעהתחלה,להשישאחתשלמותוהיוצרים
שביןבשילובנעוצההקוהרנטיות ,דהיינווסוף.

השלמההעלילהמבנהלביןההסברמבנה
זכתהאריסטושל<הפואטיקהוהתפתחותה.

סקירה<ראהופירושיםביאוריםשלרבלמספר
הצגהגם .) 2003 ,רינון ; 1984 ,הלפריןאצלודיון

שלניתוחעלשמתבסספירושהנהמהפואטיקהחלקשלזוקצרה

אצייןכאן.יפורטלאהיריעהשמקוצרמהפואטיקה,רלוונטייםקטעים

 ). 1984 ,הלפריןשלהפירושעםאחדבקנהעולהשדעתירק,

תלויה ,כאמור ,הקצרהסיפורשלהסיפוריתהקוהרנטיותזאת,לעומת
 ,סיבתיאינוזהמבנהכאשרומבנה-ידע,הסברמבנהגורמים:בשני
הגיבורים.לביןהקוראביןאינפורמציהפיזורשלמבנהמהווהאלא

התפתחותמבנהוגםהעלילהמבניגםאריסטואצל ,לכךבניגוד

בסיבתיות.מעוגניםהטרגדיה

עצמו'הורס'תהליךההסברמבנהמשוזרכיצד ,כןאםהיא,השאלה
מרכיבבתוכוכוללעצמו'הורס'תהליךזו:היאהתשובהבמבנה-ידע?

'הגיבוריםהנו:זהמרכיבבמבנה-ידעבמבנה-ידע.המופיעהכרחי

יודע,שהיחיד'מבליהנו:זהמרכיבההסברובמבנהיודעים',אינם

המטרה'.להריסתיביאהפעולהשביצועכזובצורההשתנההענייניםמצב
התנהגותהסבראתעצמו'הורס'תהליךמאחדאפוא, ,זומבחינה

פדריגושחטמדועהשאלהלמשל,הסיפור.שלמבנה-ידעעםהגיבורים

ולאמונהלמוטיבציהגיסא,מחדפנייה,ידיעל,נעניתשלוהיקרהנץאת
בעזרתמונהשלאהבתהאתלרכושלכוונתו ,כלומר ,גופדוישל

למצב-ידעפנייהידיעלגיסא,ומאידך ,כספוופיזורמתנותנתינת

 .מטרתואתתהרוסהנץהקרבתושלפיו ,גולפדויידועשאינוחדש,
מרכיב,הנוגופורישלהתנהגותובהסברחשובמרכיבהמהווהזה,מצב

בוקאצ'ו.שלהסיפורשלבמבנה-הידעחשוב

והסבר'ידע'מבנילביןהפואטיקהביןהבדלים
הבאות,השאלותבשתיביטוילידישבאיםהבדליםשניעלאעמודכאן

שלילית:היאמהןאחתלכלשהתשובה

עצמו'?הורסכ'תהליךהמלך''אדיפוסאתלפרשניתןהאם • 1
עצמו'?הורסב'תהליךגםמטפלתהפואטיקההאם . 2

כ'תהליךהמלך''אדיפוסאתלפרשניתןהאםהראשונה:לשאלהבאשר
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עושהשאדיפוסמהכלחיובית:היאהתשובהלכאורהעצמו',הורס
הניסיוןעצמו.להרס ,פעולתותכליתלהרסדברשלבסופומוביל
אתשהרגהאדםזהותבדברלחקירהמובילמתניהמגפהאתלהסיר

שלהטרגילסוףדברשלבסופושמובילההעריות,חוקיעלועברליוס
שלהבריחהגםעצמו;אדיפוסושלאדיפוס>של<אמו-אשתויוקסטה
כליוםלהיתקלותמובילהפוליביוס, ,מאמצואביושלמארצואדיפוס
אתחילתקף?זהפירושהאםהלאה.וכן ,ולרציחתוהאמיתי><אביו

עצמו':הורס'תהליךההסברתנאישלושתבבחינת
בעזרתאותהשישיגומאמיןמסוימתמטרהלהשיגרוצההיחידא.

זו;פעולהיבצעהואלכןמסוימת,פעולה
הפעולהשביצועכזובצורההשתנההענייניםמצביודע,שהיחידמבליב.

המטרה;להריסתיביא

אחרים.גורמיםידיעלולאהיחידשלפעולתוידיעלנהרסתהמטרהג.

אדיפוסשלמטרותיונהרסו ,לכךבדומההאם

אתשתשגנהשהאמיןפעולותביצועידיעל
שללאמיתושלילית.היאהתשובהמטרותיו?

הואהתממש:להשיגביקששאדיפוסמהכל ,דבר
פוליביוסאתיהרוגשלאכדימקורינתוס,ברח

מתאכן<פוליביוסוהצליח-לאביוחשבשאותו
והצילהספינקסחידתאתפתרהואטבעי>;מוות

בעייתאתלפתורביקשהואתני;ואתנפשואת

 ,להעירישכאן<אךוהצליח-בתניהמגפה
המחזה ,הוא-עצמוהאשם,אתשמצאשלמרות

התעקשהואהמגפה>.הוסרההאםמדווחאינו

השיגאדיפוסוהצליח.-אמוומטמאליוסשלרוצחוזהותאתלגלות
מטרותיו.אתשיממשושחשבהמעשיםבעזרתלהשיגשחפץמהכלאת

משוםעצמו',הורס'תהליךעםאחדבקנהעולההמחזהאיןזומבחינה
הראשונים.תנאיושניאתמממשאינושהמחזה

תרצח''לאשלחשובותמטרותשתיבמימושנכשלאדיפוסזאת,ובכל

שניעלאדיפוסעובר ,ידיעתובליאמך>.<עםתנאף'ו'לאאביך><את
 ,דהיינו ,מדלפיהאורקלשלהנבואותאתמממשהואובזאתהלאווים

שלמיוחדמימושבכךלראותאיןהאםהאלים.רצוןאתמגשיםהוא
שלילית.התשובהעצמו'?ההורס'תהליך

האליםלרצוןובמיוחדלמחזהנותניםשאנובפירושתלויההתשובה
ברצוןבנבואות,שרואההפירושפירושים:לשניאתייחסאניולנבואות.

ברצוןבנבואות,שרואהוהפירושלאדיפוס,חיצונייםגורמיםהאלים,
פנימיים.גורמיםהאלים,

המלך''אדיפוסהמחזהאתתופסיםאנו"החיצוני",הפירושלפיא.

 ,דהיינוגזירה,כוחותמולאוניםכחסרהאדםאתהמתארגורלכסיפור
האליםידיעלמלמעלהשנקבעמהגורללהימלטיכולשאינוכאדם
בבסיסהעומדתלתפיסהדומהזופרשנותהאורקל.אזהרותלמרות
בסמארה':'פגישההמפורסםהסיפור

נפשועלנסהוא .בומתבונןהמוותשמלאךורואהבשוקמטיילאדם
עשיתמההמוותמלאךאתשואליםלסמארה.הממלכה,לקצהעד

 ,כאןלראותוהתפלאתירק ,דברעשיתילאעונה:והואזה?לאיש
בסמארה.עמופגישהלייששהלילהביודעי

'אדיפוסשלמפרשיםמספראצלמופיעהלזודומהאינטרפרטציה

אינם , 1985וולדוק, , 1985דורס,<אולם . 1985באורה,למשל,המלך',

הגורל,קוונןהואשאדיפוססבוראינולמשל,דורס,כך.סבורים
צ.מו.עעלוהביאעצמית,בחירה ,חופשירצוןמתוךפעלשהמלךמשום
ידיו.)במוהאסוןאת

('אדיפוסאלהמקריםשני"הגורל",פירוש ,החיצוניהפירושלפי



הורס'תהליךידיעללהסברניתניםלאבסמארה')ו'פגישההמלך'
עלנהרסתהמטרההשלישי:התנאיאתמקיימיםשאינםמשוםעצמו',

מטרתהמקריםבשניאחרים.גורמיםידיעלולאהגיבורפעולתידי
גורמיםבגללנהרסתמהמוות>והבריחההלאוויםשני<שמירתהיחיד

תהיההסופיתהתוצאההיחיד'יעשהמהחשובלאהגורל.חיצוניים,
 .מגורלוימלטלאהוא-אחתתמיד
באורההמלך'?ב'אדיפוסדןכאשרהמיתולוגילפןהתייחסאריסטוהאם

אדיפוס,שלונפילתובעלייתוהאליםחשיבותאףשעלכותב ) 1985 (

אתבתפיסתוהפוגמתשתיקה-זהבענייןדבראומראריסטואין

לאליםייחסמתשאריסטוהיאהאמתהמחזה.

אתמחזקתרקזוהתייחסותואךבפואטיקה,

אריסטו:כותבטובפרקבאורה.שלעמדתו
צריכותהעלילותשלהתרותשגםאפוא"ברור

כמו'המכונה'מתוךולאהעלילהמתוךלצאת

ב'מכונה'שב'איליאדה'.ההפלגהובענייניב'מדאה'

."שהרילדרמהשמחוץבענייניםרקלהשתמשיש
אולםהדברים.כלראייתאתמייחסיםאנולאלים

דברשוםשיהיהאסורהדרמהשבתוךבמעשים

מחוץלהיותעליוכן'לאואםבלתי-הגיוני'
<עמ'לסופוקלס."שב'אדיפוס'זהכמולטרגדיה,

41-40 (. 

הסבראלרקמתייחסאריסטואחרות,במילים
סיבתי.אירועיםרצףעלהמבוססמציאותדמוי

התרחשויותכאלמתייחסהואהמיתיהעולםאל
דאלרואלד ' deusאומחנם'<'אפומלאכותיותהגיוניות,בלתי

' ex machina <, מוטב ,להןנזקקיםשאם
אינושאריסטומכאןהמלך'.ב'אדיפוסכמולטרגדיהמחוץשתהיינה

מהווההמלך'ש'אדיפוסאףעלסופוקלס,שללמחזהמלאביאורנותן

הפואטיקה.מתבססתשעליהןהחשובותהדוגמאותאחת

האורקל'מפיוביטויםהאליםשרצוןלהניחניתןהפנימי'הפירושלפיב.
שלהפנימיעולמושלפנימייםמאוריםשלדרמטיתהחצנהאלאאינם

לאמך.מנישואיךתפחד"ואללאדיפוסיוקסטהאמרהלאהאםאדיפוס.

 ;> 980-982<שורותבחלומותיהם"אמםעםכברשכבורביםגבריםהרי
האדם,רצוןעםהאליםרצוןאתנזההואםברורות.פרוידיאניותשורות

מפניהמלךשלהפרנואידיבפחדאחד'מצדהדן'מחזהשלפנינוהרי
במסעשני'ומצדהטבעי'יורשובנובמיוחד-גולהדרעליוהקמים
להחזירשמטרתובמסעוהאכזרי'הרעבאביוהנטושהבןשלנקמה
מאפשרזהפנימיפירושהאםהממלכה.-לושמגיעמהאתלעצמו
משוםשלילית,התשובהעצמו'?הורסכ'תהליךהמחזהאתלהסביר

אביואת<לרצוחאדיפוסשלתת-מודעים,מודעים,לאשמאוויים
ליישםניתןלאזהפירושלפילטרגדיה.הבסיסהםאמו>עםולשכב

רצוןמניחזהשתהליךמשוםהמחזה,עלעצמו'הורס'תהליךאת
רציונלי'במהותוהואהתהליךהיחיד.שלבמודעותוהנמצאיםומטרות

ומקובלהאדםבהכרתנמצאיםאינםהכרתייםתתשמאווייםבעוד
רציונליים.כבלתילראותם
בפואטיקה,נכללעצמו'הורס'תהליךהאםהשנייה:לשאלהובאשר

לושאקראהמלך',ל'אדיפוסההסברשמבנהמשוםשלילית,התשובה
תוךהפואטיקהבסיסעלאבנהושאותואפשרי-אריסטוטלי","הסבר

כדיבמאמר.המוצעמההסברשונההמלך',ב'אדיפוסהתמקדותכדי
ולאחרהאפשרי-אריסטוטלי''ההסבראתתחילהאציעזאת,להראות

בורחאדיפוס-סופוקלסשלמהמחזהקטעעלאותואיישםמכן
נתרם.מקורי

אפשרי-אריסטוטלי':'הסבר

למימושהופועלא,מטרהמסוימת,מטרהלעצמומציבהגיבורא.

א.פעילותבעזרת

הבאים:הדבריםקוריםאמפעילותכתוצאהב.
מתממשת.אמטרה-

הורסתהגיבורידיעתשמבליב,פעילותחדשה,פעילותמתרחשת-

ב.מטרההגיבור'שלאחרתמטרה
חדהעלייהבעקבותמתרחשתב,פעילותהחדשה,הפעילותג.

 .)" Crossed-Activity "("פעילות-מצטלבת"שלבהסתברותה

הפעילות-מצטלבת,מושגאתלהמחישכדיהבהרה.דורשזהאחרוןמושג
ביניהםשאיןאנשיםשניהבאה.הדוגמהאתנבחן

ביפן>:והשניבאמריקהגרהאחד<למשל'קשרשום
יבואוכאשרלהצטלבעשויהשלהםהפעילותזאתעם

באיטליהננסייםעציםגידולשלבנושאלכנסשניהם
ההסתברותזומבחינה .מלוןביתלאותוויירשמו

הראשוני'במצבלשניהאחדביןלפעילות-מצטלבת
בואםעםהחדש,במצבמאודגדלההבסיסי'במצב
עשויהפעילות-מצטלבתבאיטליה.לכנסהשנייםשל

כמומכוונת,אומקריתמהצטלבותכתוצאהלגדול

השניעםלהיפגשמעונייןהאחדשבובמקרהלמשל'
ולכןננסייםעציםגידוללעולמיכמומחההידוע
כאןאדון<לאבאיטליה.במלוןחדרהאחדמזמין

שיוצרתו'פעילות-מצטלבת''הסתברות'במושגים

ברמהאותםואשאירלשני'האחדביןתקשורת
העציםמדוגמתלהבינםשניתןכפיהאינטואיטיבית

הננסיים.>

בורחאדיפוס-המלךמאדיפוסדוגמהשלבחינה
האפשרי-אריסטוטלי':'ההסברלאור-מקורינתוס

<המאמצת>אמוובעילת<מאמצו>אביורצחאתלמנועהרוצהאדיפוס, . 1
מקורינתוס.בורחזה,רצוןתממשאביושלמארצושבריחהומאמין

ההוריםשלעריותוגילוירצחשלהנוראיםהפשעים<מניעתאמטרה
<בריחה>.אפעילותידיעלמושגתהמאמצים>,

שפותחזקן'באישנתקלהואאביו'שלמארצובורחאדיפוסבעוד . 2
רוצחהואמולידו'אביוהואזהשזקןיודעשאדיפוסומבליבמריבה,

מריבה.כדיתוךאותו

אדיפוס,שלמולידואביולמותגורמת<קטטה>,אדיפוסשלבפעילות

הביולוגי>.אביוהריגת<איבמטרההורסהואידיעתו'מבליוכתוצאה,
ביןפעילות-מצטלבתשלשההסתברותמאחרמתרחשתבפעילות
מקריתבמהותההיאזופעילות-מצטלבתמאוד.גדלהליוםלביןאדיפוס

אתלרצוחמטרהלוהציבלאשאדיפוסשברורמשוםמכוונת,ולא
 .הביולוגיאביו

הורסב'תהליךכדלהלן:הואאלההסבריםשניביןכן'אםההבדל'
לעומתא.מטרהאתשהורסתזוהיאאמטרהלהשגתהפעילותעצמו'
בעודא,מטרהמממשתאפעילותהאפשרי-אריסטוטליבהסברזאת

במצבנעשההמטרותהרסהמקריםבשניב.מטרההורסתב,שפעילות

עצמו',ההורסשב'תהליךבעודכן'עליתרלגיבור.ידועשלאעניינים
האפשרי-אריסטוטלי',ב'הסברא,מפעילותכתוצאהקורהאמטרההרס
חדהעלייהגורמים:שנישלמחיבורכתוצאהקורהבמטרההרס

ב.ופעילותלפעילות-מצטלבתבהסתברות

ואוניברסליותהראותנקודתטרנספורמציית
בסיפוריסודיים,בסיסיים,מרכיביםהנםוהסברמבני-ידעמידהבאיזו

שלבקריטריוןתחילהכאןאדוןזו'שאלהעללענותכדיהקצר?
האוניברסליות.בקריטריוןמכןולאחרהראותנקודתטרנספורמציית

 2005דצמבר

r 

~ 
~ c::: 

~1 ~ 

35 



הראותנקורתטרנספורמציית

שלהראותנקודתטרנספורמציית

שלהראותלנקודתיודעכלסופר
משאירהמרכזי-משתתף,גיבורסופר

ברובפגיעהבליההסברמבניאת

ההסברמבנהאםשקובעמההמקרים.

תלוי ,זוטרנספורמציהתחתיישמר

כדיהמקור.סיפורשלבמבנה-ידע
הבאהבטבלהנתבונןזאת,להמחיש
מבני-ידעבששתהדיוןאתהמסכמת

לעיל>:<ראה

יודע·לאלא
יודיעם

והקוראשהגיבורבמקרהנשמרההסברמבנה

יודעיםאינם

םבנה·ידע

תאריך>בלי , 1973 (הנוי

של'תענוגותיו ,האמריקאי
ואלרואלדשלכומר'

'ללאו ,הבריטי ) 1994 (

 > No Comebacks <חזרה'
פורסייתפרדריקשל

 .האמריקאי ) 1982 (
אושלהראשוןהסיפור

חכמי-קדם','מתנת ,הנוי

עניים,אוהביםזוגמתאר

עונייםשלמרותוג'ים,דלה

אתלבטאמתאמצים

קנייתידיעלאהבתם
דלה .המולדבחגמתנות

שווההגיבורשלהידעשרמתמשום 1נשמרההסרבמבנהיודע·יודיעם
הקוראשללזו

יודע·חלקלא
יודיעם

מהקוראיותריודעשהגיבורבמקרהנשמר:ההסרבמבנה

יודעיםאינםאלהששניבמקרהוגם
הארוךשערהאתמוכרת

לקנותכדיוהמרהיב

היקרלשעונושרשרת
וג'יםג'ים;שלוהמהודר

לקנותכדישעונואתמוכר

מסרקותשלמערכתלדלה

שלפיה ,עצמו'הורס'תהליךההסברעלוריאציההנוזהסיפורלשערה.
והורסות ,ובנפרדבמקבילהנעשותדומות,פעולותמבצעיםגיבוריםשני
הדומות.מטרותיהןאת

אתמתארתלבושות',במצעד'אבודים ,הנויאושלהשניהסיפור
מיליונרפנילהעמידחודשיםמספרמדישנוהג ,עניבחור ,צ'נדלר

בחורהצ'נדלרמארחהאלההמקריםבאחדיוקרה.במסעדתולסעוד
והבזבזני.הבטלניחייואורחועלהרבעושרועלבפניהומתרברבצעירה

בזהעשירה,ממשפחהשבאה ,זושנערהשמסתברכיוון ,נכשלהואאך
ובזבזניים.בטלניםצעיריםלבחורים
ברגים,סירלישנים,ברהיטיםסוחרמתארואלרואלדשלהסיפור

לשימורחברהכנשיאעצמושמציגלכומרהמתחפש ,ערמומינוכל
תמימים,כפרייםלרמותהנוכלברגיםיכולשכזה,בתורנדירים.רהיטים
מרקיעיבמחיריםאותםולמכורבפרוטותעתיקיםרהיטיםמהםלקנות

שידהנסרומיהכפריאצלגיסבוגילההאלה,המקריםבאחדשחקים.
שהשידהלמרותכי ,אומרהואהשידהלבעלונדירה.יקרהעתיקה,
בעודולהסקה.כעץבהלהשתמשכדיאותהיקנההוא ,ערךחסרת
המציאות,יקרתהשידהאתעליהלהעמיסכדימכוניתואתלהביאהולך

 ,סופיבאופןהמכירהאתלממשבמטרה ,וחבריורומינסמחליטים
באש.להבערההמיועדיםעץ,לגזריהשידהאתלנסר

 ,סנדרסוןמרקהמיליונראתמתארפורסייתפרדריקשלהסיפור
מקצועירוצחושוכרנשואה,אךיפהפייהבאשהלראשמעלשהתאהב
נכנסתכשלפתעהבעל,אתמחסלהרוצחהאשה.שלבעלהאתשיחסל
מרגיעחשש,אלאבלהגופה.עםאותוורואהיפהפייהאשהלחדר
ביצועעבורהתשלוםאתמקבלשהואבעתסנדרסוןאתהשכירהרוצח
בה.גםיריתיעקבות,שוםהשארתילאהחוזה,

נקודתטרנספורמצייתידיעלההסרבמבנהשמירת
הראות

פחותיודעשהגיבורבמקרהנשמראינוההסרבמבנהיודיעםיודע·חלק
שווהשניהםאצלהידעכשרמתנשמרהואאךמהקורא,

הגיבורשלהידערמתשבובסיפורנשמראינוההסברמבנהיודיעםיודע·לא
שלהידערמתשבובסיפוראךהקורא,שלמזופחותה
נשמרההסרבמבנההקורא,שללזושווההגיובר

יותריודעשהגיבורמשוםנשמרההסברמבנהיודע-יודיעםלא
מהקורא

שלמבנה-ידעלראות,שניתןכפי
ראותמנקודתשנכתב ,המקורסיפור

ההסברמבנהאםקובעכל-יודע,של
נקודתטרנספורמצייתידיעליישמר

הבאה:בצורההמותמרבסיפורהראות

כאשרנשמראינוההסברמבנח

מהקורא.פחותיורעהגיבור

שימורכלל "קוראאניזהלכלל
טרנספורמציהעוברהמקוריהסיפורכאשרתקףוהואההסבר",מבנה

המותמר.לסיפור-הראותנקודתשל
תשתיתהואמבנה-ידעהמאמר:שלהיסודיתבהשערהתומכתזומסקנה

לראותאפוא, ,ניתן .סיפורכלשלואוניברסליתבסיסיתהכרחית,
ידיעלידע:לקוראהמחברמעבירשבעזרתהמסוימתדרךבסיפור

לביןהסיפורגיבוריביןהמרכזיתהאינפורמציהפיזורשלמניפולציה
סיום. ,מרכזרקע,הסיפור:שלהאפיזודותבשלושהקורא
בסיפור.ההסברמבנהשלחשיבותואתגםמדגישהתיאורטיהניתוח

העונההסברעלשיושתתמבליסיפורעללחשובניתןלא ,אחדמצד

כפיבסיפורהמתואריםהאירועיםהתרחשוומדועכיצד-לשאלות
אתסביבומאחדהואובכךלשאלותתשובותמספקההסברשהתרחשו.

קוהרנטיותחוסראחת.הסבריתקוהרנטיתבתבניתהסיפוראירועי

בדיונייםכאירועים ,ההסברמדפוסכסטייהאפוא,נתפסת,בסיפור

קוהרנטיותעלדיון<וראההמוצעההסברבמסגרתלהסבירםניתןשלא
 .) 1991 ,וקובר ; 1984 ,קינןומוך ; 1989הרציג, ,אצלבספרותוהסברים

המקורסיפורשלבמבנה-ידעתלויההסברמבנהשל,שימורושנימצד
מציעאנילכןההסבר.מבנהשימורבכללביטוילידיבאשהדברכפי

ההסבר.מבנהמאשריותרבסיסיהואשמבנה-ידע

עצמו'הורסו'תהליךאוניברסליות
ההשתמרותביכולתקשורההסברמבנהשלהבסיסיותמידת ,כאמור
בסיפוריםמופיעזהשמבנהובמידה ,לעילשנדונהטרנספורמציהתחת

הורס'תהליךשההסברהראיתיכהעדולתרבות.לתקופהמעבררבים
שונות:ומתרבויותשונותמתקופותסיפוריםשניהיטבמבארעצמו'

'המחרוזת'.מופאסאןשלוהסיפורוהנץ''פדריגובוקאצ'ושלהסיפור
סיפוריות,וריאציותדוגמאות,שתיאלוסיפוריםבשנילראותניתן
סכמתאתהמממשותמהצרפתית,והשנייההאיטלקיתמהתרבותאחת

אתהורסהמרכזיהגיבורבוקאצ'ושלשבסיפורבעודהנוכחי.ההסבר
חייהםאתהגיבוריםהורסיםמופאסאןשלבסיפור ,ידיובמומטרתו

במשותף.

אוניברסליות,תכונותמגלההנוכחיההסברשמבנההטענהאתלחזקכדי
לתהליךבהתאםשמתפרשיםסיפורים,ארבעהעודנמרץבקיצוראנתח

אושלתלבושות'במצעדו'אבודיםחכמי-קדם''מתנתעצמו:הורס
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שונות,ובתרבויותשונותבתקופותשנכתבוסיפורים,שישההםאלה
הורס'תהליך-הסברמבנהאותובעזרתלהסבירםשניתןסיפורים
עליתראוניברסלי.הואזהשהסברהטענהמתחזקתכתוצאה,עצמו'.

הנובעתסיפוריתקוהרנטיותשלתחושהיוצריםאלהסיפורים ,כן
שלמה,אחתיחידהלכדיהאירועיםכלאתהמאחדזההסברמדפוס
 • .הראויבמקומומשתבץואירועאירועכשכל



תודות

לוונו'רותיכהן'אדירגלוזמן'מיכאלבר-יצחק,חיהאמיר'לרונימודהאני
בעיוןשקראועלשטרנפלד'וצביקהשחם,חיהוקובר'אביבהליפסקר'אבי
ותורמות.חשובותהערותוהעירוהמאמרשלקודמתטיוטהרב

ביבליוגרפיה
תלנבחרים.סיפוריםשבה:עשריםאחריהנויב-אושנה.'עשרים'אחרי ) 1973 (הנויאו

לעם.עודב-ספריהעםאביב:

תלנבחריםסיפוריםשבה:עשריםאחריהנויב-אוחכמי-הקדם'.'מתנת ) 1973 (הנויאו

לעם.עודב-ספריהעםאביב:

לדוריאביב:תלביו-יורק.לילותהנויב-אותלבושות',במצעד'אבודיםתאריך>גבליהנויאו
"אפקים".סידרת •

בר-אילן.המאוח;ןאוניברסיטתהקיבוץהוצאתאביב:תלפואטיקה. ) 1987 (אריסטו

<עורכת>.וב-גילולהרצונם',שזהמשוםכוחם,אתמראים'האלים ) 1985 (ס"מ.באורה,

כתר.ירושלים:מאמרים.מבחרוסופוקלס:המלךאדיפוס
האוניברסיטההוצאתרעננה:ראשונים.צעדיםהספרות:לתורתמבוא .) 2004 (פ. ,בארי

הפתוחה.

תלהאיטלקי.הספורמבחרי.ב·חרוסט,והנץ'.'פדריגו ) 1375-1313 (ג'יובאניבוקאצ'ו,
הדר.הוצאתאביב:

האוניברסיטהרמת-אביב:הספרות.ולשוןהסגנון,הלשון. :הסיפורתסגנון .) 1990 ( .ו,בן-שחר
הפתוחה.

הוצאתאביב:תלהבדיונית.ביצירהוייצוגמשמעותלמדומה:מבעד ,) 1980 (מ. ,רבינקר
המאוח.דהקיבוץ

אביב:תל .ובתולדותיוהקצרהסיפורבצורתעיוניםהסיפור:אמבות ) 1975 (ל.גולדרבג,
הפועלים.ספריית

תלהחיים.שלהמתוקהמיסתוריןהר,ו.ב-ואל,כומר.'של'תענוגותיו ) 1994 (ו.ואל,

אלפא;זמורה·ביתן.אביב:

המלךאדיפוס<עורכת>.וב-גילולההמלך".'"אדיפוסשלאי-הבנות'על ) 1985 (א"ר.דורס,

כתר.ירושלים:מאמרים.מבחרוסופוקלס:
הפתוחה.האוניברסיטהאביב:תל ,) 3,4,6<יחידותהסיפורתשלהפואטיקה ) 1988 (נ.וינגוס,
המאוח;ןאונירבסיטתהקיבוץהוצאתאיבב:.תללאריסטוה"פואטיקה">על 1984 (ש.הלפרין,

רב-אילן.

האוניברסיטהאיבב:.תלאמנותיארגוןאומציאותחיקוי :בסיפורתהעולם ) 1989 (ח.הרציג,
הפתוחה.

אדיפוס<עורכת>ו.ב-גילולההמלך"',"אדיפוסהדרמות:'דרמת ) 1985 (אג"א.וולדוק,

כתר.ירושלים:מאמרים.מבחרוסופוקלס:המלך
הפתוחה.האוניברסיטהאביב:תל ,) 7<יחידההסיפורתשל)הפואטיקה 1988 (נ.חרמון,
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זהמצד
~~~~~~~~~~-~~ 

לויתןעמוס

אירועיםספרים,מוספים,

מטהרתרוח

הפוליטיקהפניעלעוברתמטהרתרוח
מוקדםעודהגדול.המפץבעקבותהישראלית

יפותמיליםצירופיאךהםמהלקבוע
סוציאליסטמיליונר'"אניכגון:<אוקסימורון

שלעובדותומהלעבודה")מתפקדאנילכן
אניאחד'דברבמציאות.רישומןשיותירוממש

כמפלגהלפינהנזרקהליכודקרה:כברמקווה,
רלוונטית,ובלתינפוחה,אנכרוניסטית,

ממנה.פתע,יצא,שהאוויר

מרובהתפס

מקלעתחלפירחלמשירימקיפהמהדורה
המאוחדהקיבוץבהוצאתאורראתההשמש

וזכינושנים,שלושאלאחלפולא . 2002בשנת

יותרעודמקיפהחדשה,מורחבת""מהדורהב

אזלה>הראשונההמהדורהההוצאה<לדברי
המהדורהאם . 2005השנה,אורשראתה

המהדורההריעמודים, 400החזיקההראשונה

 178שלתוספתעמודים, 5 78מחזיקההשנייה

מסהורובםחדשיםשיריםשמיעוטםעמודים,

לברואחושך'ללושמציאות,'לעוץנרחבת
חלפי'רחלשלשירתהעלמירוןדןמאתקול'

ולאחרעמודים. 127פניעלהמשתרעת
בןשמנחםמשוכנע<אניכולהשקראתיה

נשאלתכן>עשהלא 25.11.05ב'מעריב'
רחבה?כהלמהדורההצדקהישכלוםהשאלה:

לו?זקוקהחלפיששירתמהבאמת,זה,והאם
להציבמירוןשלרצונוהחדשהבמהדורהניכר
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 306גליון

להכרההראויהמרכזיתכמשוררתחלפיאת

"זהלדבריו'רחב.קוראיםולקהלנרחבת
קולהאותנומלווהעשוריםמשלושהלמעלה
בקולותגעהנוחלפי'שלהייחודיהשירי
נפלה,דומה,בלתיתמידנותראךאחרים,
שהואהקשבאתהזההקוללוקונהכךומשום
לפיכך'בהתמדה".כיאםבהדרגה,רקלוראוי

והופעתםשיריהקבציכלעלמירוןמתעכב

נפילה : 1975ואחריםתת-ימיים<שירים
הוודאותאיעיקרוןאוזיקית : 1979חופשית

בהםההכרהכיוטוען ) 1990חומר : 1986

שראויכפישלמהאינהכיוםוגםהשתהתה

שתהיה.

אחתחלפי'רחלשירתאתומעריךאוהבאני
 .בשירתנווהנאצלותהמוכשרותהמשוררות

אחריתזוולאהמבחר'זהלאלדעתי'אבל'
מרובהלתפוסמנסהמירוןדןלה.הדרושההדבר
כלטוטלית:היאדרכומכשלה.כידוע,וזה,

<כמעט>,השיריםוכלסדרם>,<לפיהספרים
שירתההיער.אתרואיםאיןעציםשמרובעד

ויתבהרו'שיתבררובמקוםחלפישלודמותה
מירון'דןאנילוומסתרבלות.מתערפלותרק

אישי'בטעםמצומצם,מבחרדווקאעורךהייתי

והרי'בשירתה.בלבדמסויםהיבטאךשיבליט

שנים,שלושלפניאךיצאמקיף'מבחרכאמור
שוב?!עליולחזורטעםומה

חלפי'ביצירתמירוןמבחיןתקופותשתי
ומאוחרתהראשונים>ספריה<שלושתמוקדמת

שנוצרוושיריםחומרהקובץעם<המתחילה

דבריוגםמחולקיםזהליחסבהתאםאחריו>.
בעוכריו.בהכרח,שהיא,חלוקהדבר,באחרית

מירוןרואהחלפישלבשירתההתפניתאת

"מעברלדעתוחלשבו ,) 1990 (חומרבקובץ

אכן'זוהאנושי".המרחבאלהפיזיהמרחבמן
לאולכןבעיני'גםביותרמשמעותיתתפנית
המקוםאתמשנהמירוןאיןמדועליברור

היחסכולו>.<ובמבחרדברבאחריתלההמוקצה

המבחרידיעלשנקבעוהערכי'הכמותי
מדבריורבעיםששלושהכךנשמר'וסידורו'
-המטאפיזית-המוקדמתלשירתהמוקדשים
דימויהאתמחזקיםאךוהםחלפישל-מדעית

בשירתהדיוניוממילא.משהוהאזוטרי
"הדרמהכמו:בנושאיםעוסקיםהמוקדמת

"המהפכהשירתה,שלהאפיסטמולוגית"
חלל-זמן-ומש,ךמושגישלה,הקונספטואלית"

נצפהכחלל"האניהפסיכופיזי","העצמי
תפיסתהשל"האמפיביות"צופה",וכחלל

והמטמורפוזה,ההמסהעקרוןהשירית,

ובטרנס-פרצפציה",ב"פרצפציההתנסויות

קדישמןמנשהרישום: ,חלפירחל

אוקסימורון-והשירי'הלשוניהפרדוקס
"הנזלתהופנית,סינסתיזיה-פיגורטיביות

דיוניםהלאה,וכןלמלום""שיריהשפה",

-<תתלמחוזותחלפישלשירתהאתהדוחקים
הקוראאםשספקומטא-לשוניים>,אטומיים

פרסםמכבר<לאעניין.בהםלמצואיכולהמצוי
עמיחיעלמאמריםשלושהב'הארץ'מירון
העיניים","בגובהשירתוכיצדהראהשבהם

ביותרהפופולרילמשורראותושעושההיא

בישראל>.
הוא ) 1990 (חומרבקובץמקום,מכלהמפנה,

עושהזהבקובץומעניין.לטעמי,חשוב,אכן
ומשנהשירתה,שלמחדשהערכהמעיןחלפי

"הקוסמוסמירון:שכותבכפיכיוונה,את

הירכתייםאלהוזזהואאךכאן'עודנוהאדיר
אנשים.חברתהבימהבקדמתתפסהמקומוואת

וההרגשה,החשיבהשלהאונטולוגיהיסודנחלש

 .) 546<עמ'האתי"היסודהתחזקבמידהובה

של"הזולתיים"השיריםעללהלןמדברמירון
הפיזיקליתהמציאותפחותשעניינםהמשוררת,



בשיריםאותהשהעסיקההעולם,של
האנושית.והמציאותהזולתויותרהמוקדמים,

אחד .ביותרהחזקיםשיריהמצוייםכאן ,לטעמי
סמויה''נוסעתשבהם,והפרוגרמטייםהיפים

פרישמן<פינתמרסנוקפהמשירי ,) 253<עמ'

המשוררת,מצטרפתשבושירהואיהודה>,בן

האנושית.השוטיםספינתאלסמויה,כנוסעת
 ,יתרבפירוטוכרגילבפירוט,שםמראהמירון
אולםזה.משינוישנבעהפואטיהמהפךאת

הואעליההתוצאה,אלאחשוב,הפירוטלא

ליחסירקלאכאןהגיעה"המשוררתאומר:
אמפתיהליצורוליכולתאינטנסיביים,אובייקט

לההמאפשריםליחסיםגםאלאוסוערת,עזה
רגשית."ממנולהתנתקמבליהזולתאתלראות
אבל ,אחרכאדםשלוהנוכחותאתלחיות

שלההפואטיקהגםבהתאם ,) 543<עמ'מוחשי"
יותר"נמסה",פחות"נזילה",פחותעתההיא

המהפךאתמסכמתעצמההיאומוצקה.ישירה

לי'תנוהנפלאשירהשלהשניבביתשעברה

חוקיפיעלפשוט/קיוםלי"תנוכך:קערה'
כיסא;עללשבתליתנוניוטון;שלהפיזיקה

ידלהניחלמישהו;תנומיטה;""/עלכ"לשב
ליתנוחמה;יפהשמלהליתנועלי;טובה

 ,) 374<עמ'בצל"מרק;-קערת

עושהשהייתי ,כמוהורביםויש ,נהדרשיר

משיריהשונהלמבחראבן-פינהאותו

מועטבבחינתשהואמבחר .חלפישלהמאוחרים
 ,לכנותושאפשרמהמתוךהמרובה,אתהמחזיק
מציאות'פירוריוהנהדרהגדולשירהבעקבות
"המציאות"כשירת ,) 256<עמ'מרסנו'בקפה

 .חלפישלהיומיומית
שלאאלא ,כךעללומרמההרבהעודיש

בדברישקיים ,הגרעיןזהואבל •להאריךאוכל
 .וחבלבהם.נבלעאך ,מירון

החורשעיןפריז;
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ספרובעיקרה:סוציולוגיתהיאהבאהההערה
 ) 2005בית,<אחוזתבריטוןמנורדורישלהחדש

זיוההביקורת:לשבחישזכהמלוטשספרהוא
ורפיגלעדיאמוץב'מעריב';בןומנחםשמיר

ככלאולםב'הארץ'.שהסתייג>,<היחידוייכרט
יוכללאכזה,אכןוהואצורנית,משוכללשהוא

ספרזהוהשירית.עקרותואתלהסתירהשכלול

עצמוושתלמישראלעצמושעקרמשוררשל
מהלךזהושנים.עשרותכברחיהואבהבפריז

 '!רה'העתבכתבגםלביטוישבא ,אידיאולוגי
רויאלשלבמאמרו<למשלעורכוהואשמנור

הגבנועליו 2מס'ב'הו!'המדים','פושטי ,נץ
ענייןמכלגמורההינתקותשעיקרוזה>;במדור

בתרבותגדולההידבקותלעומת ,ישראלי

שכזה,ניתוקובוודאיכזאת,עמדההעולמית.
 .מנורשלבשירתואותותיהםאתלתתחייבים
בספרהמובהקיםהישראלייםהנושאיםואכן

אביב'תלשירי'ארבעההכולבסךהםהחדש
ואילו ,וזיכרוןילדותשיריאלאאינםהםשגם
אהבהשיריוחציותרגוםחציו ,השארכל

בעינילפחות ,המצטברהרושםהומוסקסואלית.
כלואהמנוכרת,שירהשלהוא ,ישראליכקורא
 ,האסתטיויופיההטכניששכלולהבועה,בתוך
הסתגרותה.עלנוספיםבריחיםאךהם

אךהוא,אףבכךחשמנורשדוריספקליאין
הפוליטיתלהוויהזיקתוואתמהושיע,ידוקצרה

אתהתרגום.באמצעותמבטאהואהישראלית
 ) 1885-1802 (גוהרויקטורשלשירוגרםתר

-בדצמבר-4ה<לילהארבעה'מליל'זיכרון
הלילההוא-מקריתהלאבהערהכמוסבר

בונפרט,נפוליוןלראיהשתלטשבמהלכו
"נפוליוןוהקרויבונפרטנפוליוןשלמצאצאיו
הואהצעירה>הצרפתיתהרפובליקהעלהקטן",
הבאה:בהקדשהמלווה
שרון,לאריאלמוקדשהתרגום

 ,) 66<עמ'שלנוהקטן''נפוליון

חיוורתשבהקדשהסבורהואאםטוב! ,נו

 ,בישראללחברהחובתוידייצא ,זווקלושה
נוסףעקיףאיזכור .ופתטימגוחךזההרי

למצואניתןתרגום,באמצעותכןגם ,לישראל
 1892- (צווטאייבהמרינהשלשירהבתרגום

לאחרגלתהצווטאייבהלארץ'.'כמיהה ) 1941
גברוגעגועיהאךלצרפת,מרוסיההמהפכה

מלחמתערבהמועצותלבריתשבהוהיאעליה
הנהלחייה.קץאחר-כךלשיםכדירקהעולם,
 ,-1934בשנכתב ,השירשלהראשוןהבית

לארץשבכמיההההונאהמפניכביכול,המזהיר,

מולדתה:

מזמןכברלארץ!כמיהה

 .ברמאותךלינחשפת

היכןליאחתכךכל

 .) 81<עמ'חותך".כהבאופן-אהיה

עלגברהשהכמיהה ,כאמור ,דברשלסופו
הביאהזוששיבהאףלרוסיהשבהוהיאהאזהרה,
חייםמצוקותאלהעלמענייןהמר.לסופה
מנור?כאןלנומאותת

2 • 

הקיבוץתקפה,<ארכהפורתאלישעשלשירתו
שירתשלהגמורהיפוכההיא ) 2005המאוחד

המוכרים,בהיבטיהרקלאוזאתמנור.דורי

מפנה<להגיתהאידיאולוהישראליותכתמצית
פחות,המוכריםבהיבטיהגםאלאעורף>,מנור
שכשםלומראפשר •שלוהאהבהבשירתלמשל

<במקורמנורשלהחומר-סקסואליותששירתו

האוניברסלית,לשירתוסמלהפכהובתרגום>,
היאפורת,שלההטרוסקסואליתשירתוכך

'ספירהבשירהארצישראלית.לזיקתוסמל
כותב:הואלמשל,חדשה',

בריבואביאתשומעאני

הואתימנייה",שאינך"חבלהקטן:בצריפםאמיעם

עליה,בכעסומשתולל

לפנק",יודעותהתימניות"הנשים

מתגעגעכךכלאניבגללוהאם

בנעורישראיתיתימניתלנערה

הקטנה?המושבהחדרהאתחוצה

המכבידותשלי'פולין"שנות"אלףאת

צווארי'עלמדיומעיקות

השחומה:לרגלהמשליךהייתי

ביתומהבחצראותהמפרקו

מהתחלה:הכולאיתהומתחיל

 ) 79<עמ'חדשה.ספירהמשנתהכל

פולין",שנות,"אלףהוריושלהגלותמשאאת
כלעליוהמכבידותהאשכנזית,היהדותשל
נערהאותהלרגלילפרוקמבקשהוא ,כך

חדשהספירהמאפסעמהלהתחילכדיתימנית,

תרתיממש,הפוךמהלךבארץ.התערותשל
 .מנורשעושהלמהלךמשמע,
משערים.משאנויותראףעמוקיםהדברים

בא"כשאניפורת:כותבעץ''להפרותבשיר
מתנדנדרעועסולםהאנונה,/עלבמכחולי
אלישראבקת-זהב;מתוכיבזרמתתחתי,/

מחטיא;ממנה,יורד/."/וכשאנישפופרתה."

כורעאניגזעה,מחספוסי;בידנפצעשלבים,
לך.תודהואומר:;למעלהעיני/נושאתהתה,

/לקחתימודה,אנילרגע.עץהייתי;די.נו.

 ,כאןמדובר ,) 21<עמ'הבריאה"בהליךחלק
נועזארוטיאהבהבמעשהלב,שםשלאלמי

 ,המחברלוקחשבההאנונה,עץהפריית .לעץ
לפחותאוהבריאה",בתהליך"חלק ,כדבריו
המשורר .הארצישראליהנוףבריאתבתהליך

"מכחול" ,חז"לבלשוןכאןמשתמש

 2005דצמבר

 (ו:
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הזכריהרבייהאברילתיאורו"שפופרת",
השפהמקרי.איננוזהשימושוגםוהנקבי,

מןמרכזיחלקהםבהוהעיסוקהעברית
פורתשלמשיריוברביםהמוצהרתהפואטיקה

'הדינוזאורים ; 33קצר'פרידה'מכתב<וראה:

עיסוקונוספים>. 83'ארמית' : 50הלשון'של
מנור:שלליצירתונוסףהופכיהיבטהמדגיש

שלו'מהפואטיקהכחלקעוסק,מנוראם
<צרפתית,זרותמשפותלעבריתבתרגום
בחפירותעוסקפורתהריאנגלית>,ספרדית,

למקורותיהלהגיעכדיהעבריתבלשוןעומק
היאביותרהגדולהחרדתוהעמוקים.ולרבדיה

<יציאההארץוארנוןהשפהארנוןכפולה:
הוא'בעתה'בשירתרבותית>.אוממשיתלגלות
כותב:

ראשית 1שליהעבריתמבועת:/קמתיהבוקרגם

הצורבתגחלתושארית/ 1בפיהמתוקהאוני/

ומיםשוקעהאובדת,/לעיני,/טובעתמדירתי

ושטוף 1מחרחרמפחד/נרעד 1נחרדאנייכסוה./

להיזרותושובודי?/כאן?עדשואל:אניקרה/זעה

 ) 78<עמ'ארמית?.""עםלחזורושובבבלה?/

חייםמעגליארבעה-צבן

לערבהזמנהבדואר:הודעההגיעהתחילה
עיון-הזכריםשורשלספרבצוותאהשקה
צבןליאירמחווה-וחברהעםבשאלותמחודש

הגיעימיםכמהכעבורשנה. 7 5לובמלאות
מסוגה,לרבותדמתהההודעהאםעצמו.הספר
נושם,חי,ספרעצמו.הספרחיתהההפתעההרי

ירמיהויהושע,א"בעוז'עמוסבהשתתפות

דניקלדרון'נסיםברינקר'מנחםיובל'
עשריםנוספים,ורביםעילםיגאלגוטוויין'
טרםבתחומם.הכותביםמטוביבמספר'וחמישה
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ממהאבללכך'אדרשועודכולו'אתקראתי
האבקאתמסירהואכיליברורהספקתי'שכבר
נוגע.הואשבהןרבותלסוגיותמעל

ואהבתיהופתעתיהמשתתפים,מדבריפחותלא
אתהחותמיםעצמוצבןיאירשלדבריואת

ומהחייםמעגלי"ארבעההקרויהבמסההספר
"מיליםההקדמהמןשניכרכפישביניהם".

מיוזמישמראלי'שושנהשכתבהליאיר",
לושישמיוחד'אדםהואצבןכולו'הפרויקט

שלאלדרך",וחבריםנפש"ידידיאוהביםהרבה
הואצבןובאמת,להם.זוכהציבוראישכל

המחיצותאת"פרץכהגדרתה,אשר'אחראדם

להגותהמעשהביןהרוח,לאישהפוליטיקאיבין

אחרת,פוליטיקהשל"מופתוהיההחברתית"
 .) 11<עמ'והגינות"יושרחברות,עמהשיש

והגישההאינטלקטואליהיושרשבולביאת

ארבעתאתלסכםבבואוצבןשלהמשוחררת
ואיןשלוםשלוםעולם:<תיקוןחייומעגלי
קודמבויש:לאחילונייהודילהיותשלום:

'אמרתיכאןאיןטיוח,כאןאיןכבוד>.הקליטה:
אלאהתחשבנות,אוהתנצחותכאןאיןלכם',

עלבשווההמצביעהישרההתבוננותרק
גםפרקבכלוהמלווהטעויות,ועלאמיתות

מעצבת.חוויהשלבזיכרונות

עולמולהשקפתהמוקדשהראשון'המעגל
אינניהתחיל?זה"מהיכןכך:נפתחהחברתית,

נחלתבשכונתילדותיבערשנולדשזהחושב
לעתיםבישאחזהבקנאהולאבירושלים,אחים

מחברירביםלביןשביניבפערהבחנתיכאשר

 " ...שניםבאותןבירושליםהעבריתבגימנסיה
בחוויהאוקיפוח,בתחושתמתהדראינוצבן

רומזשהואאףמשפיל'עונישלטראומטית
כפי .משפחתושלהקשההכלכלימצבהעל

עולמולהשקפתנשבההואבהמשךמספרשהוא

זה"אוליאינטלקטואלי:באורחכלקודם
 ...שקראנוהנפלאההספרותמהשפעתהתחיל
ודודידודתיעםשקיימתימהשיחותואולי

של'נגד'ומהפואמה ...עין-שמרבקיבוץ

ואנילקוראההיטיבכהשדודיפןאלכסנדר
 .) 367<עמ' " ...לחקותוהשתדלתי

השמאלכימודההואיושרשלמידהבאותה

השאלותשלושבכלבמשברנתוןכיום
המעמדמיהוהחזון?מהו :אותוהמגדירות

להתנהל?המאבקצריךואיךאותו?הנושא
הללוהסוגיותאתלעומקהלומדכאינטלקטואל

חדשניתכתיבהמאודמעט"ישכיקובע,הוא

השמאלאיךהשאלהעםשמתמודדתורצינית

הנוכחי'בשלבלדעתו'הזה".מהמשבריוצא
אתאיבדושלאהגדולותהמיליםכלמבין

ואותה"דמוקרטיה",אחת,מילהישמעמדן

פוליטי'באופןרקולאחיקו'אלשיאמץראוי
אתשיקיפווהולכיםמתרחביםבמעגליםאלא

וכדומה.החינוךמערכתהקהילה,הכלכלה,

ו------

עםהשלום'סוגייתהשניהמעגלעלבדברוגם
מדברהואישראל'ערבייעםויחסינושכנינו
מצייןהואכאןדווקאמשכנעת.כנותבאותה

החווייתיהעוגן"אתמעצבת:טראומטיתחוויה

שחרצהובדרךחיפשתי'שלאבמקוםמצאתי
ביוםאפרט.ולאאזכיר .בנפשיכואביםחריצים

וחבריאנינלקחנו ' 1948באפריל 11ראשון'
בירושליםהעבריתהגימנסיהשלהסיוםמטקס

ראשונהפגישה ...יאסיןדירטבוחיאתלקבור

המראותקורבנות.וכמהמוות.ואיזההמוות.עם

 .) 373<עמ' " ...רבותשניםממניירפולא

אתמצייןהואזולחוויהכמעטישירכהמשך

חבר , 1954משנתהחלנעשה,כיעלגאוותו
היחידהיהודית-ערבית,מפלגהבמק"י'
ההגדרהבזכות"הכרהדגלהעלשחרתה

בסיסעלהפלסטיניהערביהעםשלהעצמית
עלמכסההואאיןכאןגםהדדיות".של

לדבריו'חיתה,מהןאחתואכזבות.משברים
לעומתהערבית,הלאומנותכלפיהסלחנות
הלאומנותגילוייבכלהנחרץהמאבק
שהורומהפיעלזההיהלכאורההיהודית.

לאומנותביןלהבחיןשישהמרקסיזם,אבות

נשלט,עםשללאומנותלביןשולטעםשל
הזאתהאבחנהאםספק-צבןכותב-"אבל

מיעוטהיותנומשוםגםשלנו'במקרהתקפה
משוםובעיקר .••גדולערביבעולםיחסיתקטן

שללההרווחיםבגילוייההערביתשהלאומנות
ובגילוייהישראלשלקיומהבזכותההכרהאת

מספרהואלחיסולה".קראהאףהקיצוניים
פרטי""שיעורנוספת,חוויהלאחרכי

הנציגיםידיעלהוחרםכאשרשקיבלכדבריו'
אליו 1963בשנתבבודפשטבכנסהערבים

קומוניסטינוער<בריתבנק"יכמזכ"להגיע
נדרתייום"באותולבינו:בינוהחליטישראלי>,
הלאומנותנגדממאבקילחדוללאלעצמי:

כלפיסלחןלהיותלהפסיקאךהיהודית,



אמירהזו ,) 374<עמ'הערבית"הלאומנות
אינהשמאלייםרדיקלייםשבחוגיםאמיצה,
פניםנושאאינוצבןאבלכיום.גםמקובלת
גםכותבהואביקורתיתרוחבאותהלאיש.

ושלאכשרשירתשבממשלתורבין'יצחקעל
לאחרלמשל'שלם.היההחלטותיהכלעם

בחברוןהמכפלהבמערתגולדשטייןטבח

בסילוקבממשלהלדוןתבע ,) 1994<פברואר
אולםמתל-רומיידה,הכהניסטיםהמתנחלים

שלהיוםבסדרהנושאאתלכלולסירברבין
סבורצבןויתרה.מר"צואילוהממשלה,

קשה.שגיאהשגתהשבכך

המעגלהואלטעמי'ביותר'מענייןחייםמעגל
והקרויהיום,עדפעילהואשבוהשלישי'
מספרהואמבויש",לאחילונייהודי"להיות

נפשמשאתלהגשיםהחליט 1969בשנתכי

הואהאקדמי.בעולםאחתרגלולתקועישנה
וכלליתיהודיתפילוסופיהבלימודיהחל

הרגלכאשרות"א,בר-אילןבאוניברסיטאות

בשנתאולםבמק"י,פעילותונותרההשנייה
עלנתבעסנה,משהשלמותובעקבות 1972

להנהגתה.כולולהתמסרלתנועהחבריוידי

לאתלמודיאתנטשתי'האוניברסיטה"את
כותב.הואהפסקתי",

זה,מעגלבמסגרתכיאומר'נאותגילוימתוך
כאשראישי'באופןצבןאתלראשונהפגשתי
מפיישראלבמחשבתשיעוריםשמענושנינו

כילהעיד'יכולואניולד'גרינואיתמרפרופ'
ובעלמבריק,כתלמידשםגםהתבלטצבן

מצוין.תלמודי""ראש
בספרו'הדבריםקריאתבעתלכן'הסתקרנתי'

צבןדווקא?אלהללימודיםהביאומהלדעת
פתאום?מהנשאלתיפעם"לאכך:עלכותב
לפענחשניסומיהיהדות?מדעידווקאלמה

'טעו".ובנעוריבילדותיאותוולמצואהסודאת
הצירוףלכך"גרםומעניינת:שונהתשובתו

הרדיקליהשמאלשלגורלועלהמחשבותבין
למסקנההגעתיסנה.למשההקרבהלבין

שלהתרבותלשורשימחוברשאינוששמאל

אבאמביתספגסנהסיכוי."לואין-עמו
הייתירבדיה."עלהיהודיתהתרבותאתוסבא
סייעואלהסגולותכיצדמעמדיםבעשרותעד

רחבים."עובדיםציבוריאלגשריםלנטותבידו
הביאהזההמיוחדשהאישמהבלבי:אמרתי

מלימודילהביאאצטרךאניגידולו'מבית
בעייתשזודומני ,) 380<עמ'האקדמיים"

מאותומנותקשהואהיום,עדבישראלהשמאל

 .דרךאליומוצאולאיהודיציבור
וחדש'ראה'כזהבקובץצבןפרסם-1985ב

החילוניתהיהודית"הזהותמקיפהמסה
שונהבגרסה-1999בשובשפורסמהותכניה",

נקודתאתהחילונים.היהודיםאנחנובקובץ
לאחילוני"יהודישםהגדירשלוהתצפית

מבויש",לאוחילונימבויש,לאיהודימבויש.

לפעילותממרצוהקדישמהכנסתשפרשלאחר
באואריהודהפרופ'עםוהיה,זהבתחום

"המכללהממקימימלנין'יעקבופרופ'
יותרמאוחרששינתהפלורליסטית"'ליהדות

כתרבותליהדותמכללה-למית"רשמהאת

וקהילותספרבתיבמאותהיוםעדהפעילה-
הארץ.ברחבי

פרי.נשאתלמודוכירקאצייןאאריך.לא
שאפשרכפיובמדרשים,בתלמודיםבקיאותו

יודעהואורחבה.מעמיקהזה,בספרגםלראות
הרוג")שבגויים("הטובישמעאלרביאתלעמת

לאלחברךעליךששנוא("מההזקןהללעם
אליהו:רביהתנאמדברימביאואףתעשה")

דמיםשופךשהואסופו-לגוידמים"השופך
לישראל".

הואכבוד",הקליטה:"קודהרביעי'המעגל
הכותרתוהקליטה.העלייהכשרפעילותומעגל

אמיתותהאתהוכיחהוהיאהכול'כאןאומרת
העמיםמחברהעוליםבקליטתגםונכונותה

אתיופיה.עוליבקליטתוגם

ויחדל ,מעליושעה

יהודית-חילוניתמשנהלושישכצבן,שלא

מקוםאללהחליט.מתקשהלוזצביסדורה,
השני'ספרוהוא ) 2005המאוחד<הקיבוץאחד

העוסק ,) 2002 (אלוהיםעםמריבהלאחר
אתבעקבוודשדרך'מעך'כברהואגיה.נסו

כדימעפרומקימושבהואועתהאלוהים,

דוגמהנוספות.מכותעליולהנחית
אחראיהבוראבספר:לטענותיואולטימטיבית

-אלהפגמיםעלשבבריאה.לפגמים
היאשלהשההיסטוריהמטבעה,רעהשהאנושות
עוולומעשימלחמותוהרג,רצחשלהיסטוריה

מחזוןכלומרעצמו'מהמקראלומדהוא-
חוברתם"וכיתתוישעיהו:שלהימיםאחרית
גויישאלאלמזמרות."וחניתותיהםלאתים

זהאםמלחמה",עודילמדוולאחרבגויאל

היאשהמציאותמשמעהימים,אחריתחזון

ונטרפיםטורפיםשלהטבעבריאתגם .היפוכו

מןאופןבאותולומדהואזאתגםופגומה,היא
ירבץגדיעםונמרכבשעםזאב"וגרהפסוק:

פשוטה:לכן,מסקנתו "".םבנוהגקטוןונער
הברואים,כבוראוהןההיסטוריה,כמנהיגהן

ברובומוקדשוספרוחרוץ.כישלוןאלוהיםכשל

 .כישלוןאותולהוכחת
הבריאה,שלפשטניתהבנהשזולומרצריךאין

שיששאדםלהניח,לפחותהיהאפשראולם

בריאתוועלהבוראעלקשהכהביקורתלו
רקו><ידבשעתוכאיובויאמר,לגמרילויניח

כלומר:ויחדל",מעליו'"שעהכוונות:בהיפוך

 .לנפשוהמסכן>אלוהים<אתאותועזוב
בהקדמה,כדבריווממשיך'מוותראינולוזאך

שלאכדירקולואלוהים><עם"לריבלחתור
כאדם ".המטאפיזיהאתגרעלולוותרלהיוואש
הסיכויעלמוותראינוזאתשבכלמודרני

מחדלמבקש,עדייןהוא ,) 7<עמ'שבקדושה"
ואת"המטאפיזי"אתאלוהים,זה,אישים

בלעדיהם.יכולשאינו"הקדושה"'
בניסיוןקודמו>,את<וכןזהספרואתקראתי

עצמו><ואתהקוראאתמוליךהואלהיכןלהבין
יכולותכאמור' .דעתולסוףלרדתהצלחתיולא

אחת,תשובהזו.לדילמהשונותתשובותלהיות

שראינוכפיצבן'בידיהנקוטהזוהיאלמשל'
יהודי-חילוני"אניבפשטות:האומרתלמעלה,

יהדותועללאמוותראינוכלומרמבויש",לא

אבלמאמין'אדםהואאין .חילוניותועלולא
יותרולכןהיהודית.בתרבותענייןבעלהוא

שואףהואאלוהים,אתלדעתשואףמשהוא
היהודיתמהתרבותגדוליםחלקיםלנכס

 .צרכיואתההולמים
לוז .לוזצבישלעמדתוכאמור'זו'לאאבל
אךטרנסצנדנטי'אלשלבקיומומודהאינו
אדםהואהמטאפיזי;האתגרעלמוותראינו

הקדושהעלמוותראינואךוביקורתי'ספקן
כאלה:מתחכמיםהפכיםמלאהספר<האלוהית>.

"מחפשאבלאלוהים,אתמחפשאינוהוא
וכדומה.בלבם",שאלוהיםאנשים

בפנימטיחהואלעתים,'הבנליותטרוניותיואת
עולםגדוליושארלייבוביץפסקל'קירקגור'

חרוץכתלמידהבנתם.קוצרעלאותםומוכיח

הבורא,עלאמירותשללמהמקראמלקטהוא
שהואומאידךחסד""אלוהיהואשמחדלמשל'

סתירותיו.אתלהוכיחכדיונוקם",קנא"אל

קיבוץכאיששלוז'מפניביותר'מוזרזהכל
מביןבדימוס,עבריתלספרותוכפרופסור

סתירותאךהןהללוהסתירותשכלבוודאי

 •בוראו?עלאותןהמשליךהאדםבנפש

 2005דצמבר
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השני.החצישלהתשלוםאתבינתיים

לעטוף.הספיקושלאשלדכמונראההואאהב,לאהזההחדראת
ביניהם,חדרהורוחחשופיםעדייןהיוהצפוניבקירמהבלוקיםחלק

לשניים,שחצופורמייקהשידתעלמתנדנדכיורהונחמטבחבמקום
אתוכיבסהתרחץכלים,שטףבהםקריםמיםרקזרמוומהברז

ימים.כמהכלשהצטברוסתימותלפתוחאותושאילץמההבגדים,
בפעםוהגיעהצבאאתכשסייםואחתעשריםבגילמגניבשהיהמה

המיטהעלשכבהוא .עכשיונסבלבלתיהיהאביב,לתלהראשונה
עמדופרקלאשעדייןהארגזיםחמשתסביבו.והסתכלהחדרבמרכז
הציפורשלהציורנשעןעליהםיציב,מגדלכמוהשניעלאחד

הספריםהונחוולידם ,ביחדהיוכשעודאילניתעםשציירהמופשטת
היד",כף"רזימרפא",לצמחי"מדריךרב,זמןכברבהםעייןשלא

 ...יחסים"ומערכותנגה"מאדים
אעשה?אני"מהאחת,מחשבהחזורהלוךרצההרצלשלבראשו

במרכזכשהסתובבהצהריים,אחראתמולממנו?"מתחמקאניאיך

כשנגמררקשפוגשיםכזהאומרתזאתעישונים,ל~~רבדרכוהעיר
חזק.בחיבוקעליווסוגרמאחורקופץמישהוהרגישהגראס,

כמהאתה,זהוואלהאתה,זה ,מאמיןלאאניאחיהרצל ,"ה-ר-צ-ל
אותך."חיפשתי

 .פניועלקפואהכשהבעהלאטבכוהסתר ,הקולאתמידזיהההרצל
 ,שזכרמכפיורחבגבוהנראההואשנים.פגששלאגוטליבהיהזה

ולחייוגולףשלבפרסומותכמוואופנתיתמכופתרתחולצהלבוש
 .ומאושרגדולחיוךלכדיעכשיוהתרוממותפוחותתמידשהיו
כמו ,שליטובהכיהחבר ,עליולךשסיפרתיהרצלזהתראי"מרב
שכל coolה-הרשג"ד ,אצלימאשריותראצלוהייתי ,היינואחים

חיבוק,"לעודבואשניפגש,ידעתי .אחריורדפובצופיםהבנות

הרצלשלכתפועלבחוזקהטופחכשהואבהתלהבותגוטליבאמר
קטנהילדהעלהצביעמאיה,"וזותכיר ,אשתימרב"זוומוסיף,

סמוקותפניהמרב,בפינה.גלידהחנותלכיווןאמהידאתשמשכה

הרצלשלידואתלחצה ,לאחורבחוזקהאסוףושיערהמהחום
 ,זוכר,אתהבחניון"ניפגשמוסיפה,כשהיאבתה,בעקבותוהמשיכה

איזה"ילדים,ושבע."עשריםמספראדום,צבעשלוש,מינוסקומה
אחריעוקבכשהואגוטליב,"אמרשליהקטנהלביאתממיסה ,דבר
חדשה,מאחורהצמהרקהשתנית,לא"תגיד,ומוסיף,בגאווה,בתו

אביב?"בתלפהגר ,איתןקורהמהאזעשרה,שמונהבןכמו
בחיוב.הנהןהרצל

שישאובחורות,פאבים,מסיבות,הגדולה.העיראביב,תל"אוהד
קבועה?"אשה

 .נבוךהרצלענהיודע,"אתה"לא,
כלגנים,בלימשכבתא,בלי ,בךמקנאאני ,נצחירווקככה"אז

 ,בהודושטיילתגםשמעתישלך.החופשעללשמורידעתתמיד
נכון?"רוחני,סיני,משהולמדת

סינית.""רפואה

לעומתך."פחדןאניאומץ,איזההכבוד,"כל
לשאול.הרצלהתאמץאיתן?"מה"אז

המשכתיואניבצבאלקרביכשהתקבלתזוכרסטנדרטי."אני?

כמוהייטק,היום ,זהואז •מעשישזהאמרהשליאמאכילמחשבים
אבללחו"להרבהנוסעיםלאכברפעם,כמותנאיםלאזהכולם.

c' est la vie . ביתלנוקנו ,אשתישלההוריםלידברעננהגראבי
לנושומריםמאמין?היית ,שלילחמותצמודאנילידם,חצרעם

אדמיניסטרטיבית,מתאמתהיא,מרבמאוחרחוזראנימאיה,עלהרבה

קרניאורח

בחו"ללעבודלהגן;רוצה
טובה?ברמהאנגליתאקדמאית?השכלה

 .עכשיוקשראיתנוצור
ואנגליהקנדהאוסטרליה,

בתהליך.התקדמותבסיסעלהתשלום

חיים.קורותלמשלוחאינטרנטכתובתרקחיתההמודעהבסוף

לאגם ,לוהיהלאמזמןכברמחשבדקות.מספרבכתובבהההרצל
פלוס.כבסיסיתמתארהיההאנגליתאתגםואקדמאית,השכלה
הסתובבהזמןרובאבלרע,לאהשפהעםהסתדרבהודודווקא
יצאלאבהןשניםשבעכברעברומאזובעצםישראלים,עםבגואה
המודעות.עללרפרףהמשיךהוא .מהארץ

 ,דופיללאעברייצוגית,הופעה ,צבאישירותשומרות,"שומרים/
שבקניון".הביטחוןבמשרדייתקיימוראיונותבמשמרות,עבודה

למשרותטלמרקטינגאנשידרושים;ותבתחומומוביל"למשרד
לקופסתידשלחהואהעיתון.אתסגרהרצלקו"ח".בוקר;אחה"צ,

התלבט.והואהרבה,נשארלאהכוננית,עלשעמדההנוטלהשוקולד
כךוהמשיך ,לפיואותהודחףפנימהעמוקאצבעואתסובבבסוף

למתוקחולשהלוחיתהתכולתה,כלאתשליקקעדדקותמספר
מצבובגללשוקולדיםכמעטקנהלאהאחרונהבשנה .צעירמגיל

גריםהמכרהוריואצלכשביקררקמתוקהצידהעםחוזרוהיה ,הכלכלי
בצפון.שגרו

 ,ציונישהיהמסבוקיבלהשםאתשלושים.החודשמלאולהרצל
ברורלאמשהוהמהםבחורהכשפגש •אליוהתחברלאומעולם

 ,הרצי ,קיצורלחפש ,לאלתרניסההשניםובמשךלשמוכששאלה
הרצליה.פשוטלוקראוהחברהבצבא ,הלךלאזהאבל ,הרי

מטריםעשרהשישהאביב.תלבדרוםמאודקטנהבדירהגרהרצל
בו ,ישןדירותבבנייןהגגעלחמישיתבקומהאחדחדררבועים,

שהעלהבלטותלמפעלהיוםבמשךהוסבוהקרקעוקומתהמרתף

הדייריםהתחלפוהקומותובשארהשלישית,הקומהעדלבןאבק
והחוצהפנימהשהתגנבוחוקייםלאזריםעובדיםרובם ,מהירבקצב
אותם.שיתפסומפחד

הקודמתמדירתושפונהלאחרחודשיםמספרלפנילפהעברהרצל
אתפדההביתבעלשקלים.אלפיםשמונתשלמצטברחובבגלל
לדחותוהסכיםהסכוםמחציתאתשכיסההוריושלהערבותשיק
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 11מבסוטה.אבלקשה,עובדתגםאותה,קידמובדיוק

אניהיוםעונה.לאאנימהעבודה.לא,מרב."בטחצלצל.הפלפון
תקשיב .בלעדיאחתפעםשיסתדרוקטנים,ילדיםכמובחופשה,

שלךהמקסימיםלהוריםגםמתגעגעאניהיום,אתליעשיתהרצל'
איךיודעאתהנשים,עכשיו'לרוץחייבאניאבלהירק,ולקציצות

 11 •שלךהטלפוןמספראתתביא .להןכשמאחריםהן

 11 •ליקיןלחתהספיקולאועודדירהעברתיבדיוקטלפון'לי"אין

פלפון."אז"אוקיי.
אפילושהפתיעהתשובההרצלשלף 11הקרינה,בגללאין'פלפון"גם

אותו.

חייביםמה,אזבריא,לחיותיודערוחני'שאמרתיכמומשהו'"אתה
פעריםהרבהלנוישאגיע,אניאצלך'נקבעבואומהר'להיפגש

 11חופש.עדייןליישמחר'עלאומראתהמהלסגור'

אניאבלמחר.עבודהפגישתלישישחושבאניבעצםמחר,"בטח
הרצל.ענה 11אליך'אתקשר

אניהעיצובאתביקור'כרטיסקחמתחמק.לאאתה .קבענו"אז
 11 , •••אחיבייאזלרוץ'חייבתוכנה,איזועםשיחקתיסתםעשיתי'

הרצל.שלכתפועלשלישיתפעםוטפחאמר

הפגישהאתתיארלא'כךלוכאבההכתףבמקום.תקוענשארהרצל
מבטים.בונועץהסמוךבקיוסקשהמוכרבטוחהיההואביניהם,

יורדלאאנישלמיםימיםחשב.מהבית,היוםלצאתחייבהייתילמה
נראההייתיהלבנהבחולצההזו'החולצהעםהיום,ודווקאלרחוב,
חוףעלאניכאילוהאלה,האצבעכפכפיזהומהטוב,יותרהרבה
הים.

לו'נתפסהצווארמשינה,הקיץהרצלבצהריים. 12:00חיתההשעה
הטרידועדייןגוטליבעלהמחשבותבישיבה.חציהמיטהעלנרדםהוא

בארונות,לחפשטעםשאיןידעהואלכרסם.התחילהרעבאבלאותו'
שאסףרטביםחבילותמספראורז,שקיתשלישרקלונשאר

אילנית,עלפעםעודחשבהואבמזומן.שקליםעשרושניםבמקדונלד
והתעדכנוטבעבחנותקניותערכוחמישיכלבריא,לאכולנהגוהם

שהיאבגללאולינפרדו'למהזכרלאבכללהואהחדשים.במוצרים

אוהבשהואלהלהגידהצליחשלאבגללאולמושב,לעבוררצתה
אותו 11לפידבק,זקוקהאני"הרצללו'מזכירהחיתהפעםכלאותה.

אזנכון?עכשיו'לנו"טוברוצה.היאמההביןלאהואעצבן'רקזה
לה.עונההיה 11מחדש,פעםכלויכוחלעוררלמהנזרום,בואי

כשאילניתביטחונות.רצתהכנראההיאהספיק,לאזהלאילנית
ההפסקה .לוגםמתאיםשזהחשבהואהפסקה,רוצהשהיאאמרה

בסוףקרהזהכלאיתה.דיברלאשניםארבעכברהיום,עדנמשכה
וזמןכסףעודמבזבזלאשהואהחליטכשהרצלהשנייה,השנה

חשבמצטייןכתלמידלעבו.דומתחילמשלימהלרפואהבמכללה
ניסיוןשירכושואחריהמורים,אחדאצלכאסיסטנטעבודהשימצא
טיפוליםכמהלעשותהספיקהואבמציאות,קטנה.קליניקהיפתח

מתגלגלעצמואתמצאואיכשהושלטים,מספרתלהשהכיר'לאנשים
ארבעהלפניחיתהמביניהןהאחרונהלשנייה.אחתזמניתמעבודה
הדביקהלכלוךאתניקהבפיצרייה,פיקולובתורעבדהואחודשים,

שרקמחוצ'קן'ואחת,עשריםבןוילדומהרצפה,מהשולחנות
"איךעזב.הואשבועייםאחריפקודות.לונתןמהצבא,השתחרר

ריחםהואלבכות,עזהתשוקהלוחיתהחשב. 11לי'התמוססהכול
הואיצא.לאהבכיאבלבמאמץ,פניואתעיוותהואעצמו.על

נושםהיהפעםהוא,צדבאיזהזכרלאפתאוםהלב,אזוראתחיפש
לאכברעכשיופנימה.הגוףלתוךצוללהיהמודרךדמיוןובעזרת

השפלה,תחושתלוגרםהעוניאהבה,אוכסףיותר'לוחסרמהידע
שלושיםגילשעדפעםלואמרמישהורגשית.לאטימות-והבדידות
מתהפך'הכולשלושיםובגילהבחורותאחרילרדוףצריכיםהבחורים
הכולעכשיואוליאזהבחורים.אחרילרדוףמתחילותהבחורות

יכולותהןאיפהבעצםאבל .שיבואורקשיבואו'התעודד'ישתנה,
חבריםגםובלותליוצאלאלומד'לאבד'ערלאאביאותי'לפגוש
אנילהציע,ליישמהכמוני,אחדתרצהמיובכלל,לי.איןכמעט
סתם.אניולטיפול,רגשיתלתמיכהשזקוקמשוגעלאאפילו

מהמיטהקפץוהרצללגג,שפונההדלתעלנשמעוחלשותדפיקות

שאלזה?""מיבזהירות.הפעםגםעצמן'עלחזרוהדפיקותמבוהל.
הדלת.אתופתחהרצל

השמש.דודימאחוריהגגעלבחדרשרגהכושימסלה,עמדמולו

היההואפנים.מולפניםכך'אותוראהממשלאפעםאףהרצל
חמש.בןילדשלוחיוךירחכמועגולותפניםעםגדול'
וגיחך.כבדזרבמבטאמסלהאמר "? what's upאתה,"הי

 .הרצלענה 11 •בסדר"אבי
לךמפריעלאשאנימקווהאנילידך'פהגראניאחי'"תשמע

with my music ." 
הרצל.ענהלהפך."לא,בכלל"לא

" oright man , הוא,אבלחבראלילהגיעצריךהיה ,אוכלהכנתי
רוצה?"אתהאוליחשבתיהרבה,נשארהבריז'
צהוב.בתבשילמלאסירעםוחזרנעלםהכושיהנהן.הרצל

" take it , יוצאאני ,כשתגמורשליהדלתלידהכליאתותשאיר

השטיח.עלהתיישבהרצלשוב.ונעלםאמר ", menבתיאבוןלעבוד,

גזרשעועית,עםמעורבבאורזקאדי'שלמצויןריחהיהלתבשיל
לאכילאטללעוסוהשתדלמהסירישראכלהרצלאדמה.ותפוח
לאבטנורבזמןמחוזק.הרגישכשסייםבטן.בכאבלהסתכןרצה

ונדדהציפורשלהציורעלשובנתקעמבטושכזה.בעונגהתמלאה
והתחילבזהירותאותוהוציאהואשבערמה.השלישילארגזמשם

מזמןמחברותהצבא,מתקופתתמונותשםהיובתוכו.לחפור

ספראתמצאהואחשובים.ומסמכיםתעודותועודהלימודים
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שחיפש.הישןהטלפונים

אחתאתולבששחיוובתישערופניו'אתשטףלכיור'ניגשהוא
מעט.שריריעדייןשהיההחזהאתשהבליטהשלו'היפותהחולצות

מספרכברתקועשהיהציבורילטלפוןוניגשלרחוב,ירדהרצל
במצבהעולם.לכלחינםהשכונהכלהתקשרהשממנושבועות,

"הלו?"ענתה,מבוגרתאשהחייג.ומפתיעקלילרוח

רוצה?"מי"כן'שאל.מור?"משפחת"סליחה,
והייתימחזוריםכנסעושיםאנחנואילנית.שלהספרמבית"זה

למסיבה,"אותהלהזמיןבשבילבתךשלובטלפוןבכתובתמעוניין
הרצל.שיקר

הפרטים.אתלוומסרהאמרהתשמח,"אילניתושמאוד'יפה"או'
גרההיאקרוב.אוטובוסספסלעלהתיישבכולו'נרגשהרצל'
שמח.אביב,בתלעדיין

אנימדייותראחשובאםולהתקשר'המומנטוםאתלנצלחייבאני

להפסיד?ישמהלך'מגיעלעצמך'זהאתחייבאתההרצל' .אשתפן
שלהחפציםמצאתשפשוטתגידאזחבר'עםאונשואההיאאם

שאתהתגידאובהם.מעוניינתהיאאםלבדוקורציתבביתאצלך
הרצלבסדר.יהיה ...אומשותףחברשהיהארזשלבטלפוןמעוניין

המזכירה.ענתהלנתקשתכנןברגעשוב.וחייגלטלפוןניגש
תשאירואזפהלאכנראהאניורועי'אילניתשללביתם"הגעתם
פעםאתקשראני ...כיהתקשרתיטוב.אני,זה ....."מהודעה."

אחרת."

השני.מהצדאילניתפתאוםענתהאתה?"זההרצל"הלו,
 .מבוהלענהבבית?""את
הפתעה."איזואותך,זיהיתיבקושילצאת,התכוונתיבדיוק"כן,

בהזדמנות."נדברממהרתאתאם"כן'

ענתה.דיברנו'"לאשניםהרצל'הזדמנות"איזו
איתן?"קורהמהצודקת,אתיודע,אני"כן'

דברים."הרבה"הרבה,

הואלומר.מהמוצאלאוהואלגמריריקכשראשוענה"בטח,"

המשיך.כלב?"לך"ישברקע.נביחותשמע

אילנית.ענתהשלי'"הילדכמוהוארועי'"כן'
פתאום.לחייךוהתחילרווחהאנחתפלטהרצל

אילנית."משהואתאיתן'קטעאיזהשם,איזה"רועי'
מעט.תוקפניבטוןענתההתקשרת?"למההרצל,"תגיד

דברים,סגרנוולאזמן'הרבהכךכלעברכיפשוטיודע,לא"אני
שנעשהשחשובחושבאניאבלחייבת,לאאתלהיפגש,רציתיואני
זה."את

בקצרה.אילניתענתה"בסדר'"
 ".בייאז ' 13חיסיןבערב,שמונהמחר'אלי"תבוא
דקות.מספרעודהשפופרתאתהחזיקהרצלנותק.הטלפון

שהואלפחותאואותה,אוהבשהואלהאמרשלאהצטערהוא
מתגעגע.

מסוכריםושקדיםפיסטוקיםלהיקנהגםהואמחרלה,יגידהואמחר
אוהבת.שהיא

הציצהמבוגרתאשההפיס.מפעלשלברוקהמולנעצרחזרהבדרך
מילאהואהערב.יוגרלושקליםמיליוןעשרהמשועממת.מבפנים

לויורדזוכה,הואשאםחשבוןועשהשקליםבחמישהטוריםשני

שבעעםרקנשארוהואהמציא,שביביהחדשהחוקבעקבותרבע

כמולחבריםלמשפחה,מהסכוםמחציתיחלקהואכמובןביד.וחצי

בעתידיפתחאוליבה.שלמדלמכללהיפהחלקויתרוםמסלה,
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טיפולחדריעםחיצוני'במקוםדווקאכדאיאוליאובבית,קליניקה
אםיתלבטוהםאיתר.תהיהאילניתאינטימית.באווירהוספהלבנים

בליבעולםקצתלהסתובבאובכפרביתלקנותמעדיפיםהם
הואאבלמסגרת,תעדיףהיאאותהמכירשהואכמוהתחייבויות.

חופשיים,להיותטוביותרהרבהיהיהשלהםלילדיםשגםאותהישכנע

וחוץהסקרנות,ואתהעצמיהביטחוןאתלהםיחזקזהאנשים.להכיר
זרות.שפותילמדוהםמזה

וכשענתהלטלפוןחזרהוא .איתרלדבררצההואבגוטליב.נזכרפתאום
מחר'להיפגשיכוללאאניחבר'"חיהודעה.השאירהואהמזכירה

כבראתקשראני , 13לחיסיןאליתבואמבטיח,אניהבא,שבועאבל

 •להתראות."המדויקת,לשעהבקשראותךואיידע

בכפר"ב"סטודיוציורומלמדתבאמנותעוסקתקרניאדוה

יצחקבןליאורה

חלילה
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שלושהשעה.חציבעודשלךלארנקשתתחביהשקלים
-כמוניבקצוות,מהוהיםקצתשקל'מאהשלשטרות

ידייםמקרםשמריחותשלך'הארוכותהאצבעותאלממניינדדו
אתכסףהרבהכךכלמהקיבוץ.לךשהבאתיהקלמנטינהומקליפות

בזמןמולך'מתיישבשאניפעםבכלשלי:מההתלבטויותעושה
באוזנייךחדשיםזהבבעגילימבחיןאנישלך'ביומןמדפדפתשאת

לאנאמנותקרןהואשליהמתוסבךהמוח-בשקטלעצמיומגחך
היאהאמתאבלעאלק.מיוחדהכימדי'דרמטיאניושוב ...קטנה
מדייותרשלובשולפילוסופיה,לאמנותסטודנטעודסתםשאני
חוזריםלשידוריםמכורמכובסות,פלנלחולצותשלושאותןאת

להידלקבשבילטיפשמספיק-לכלובנוסףסימפסון'משפחתשל
 .שלוהפסיכולוגיתעל

הקיבוץ-שליהנשכחתבמולדתלבקרליהמלצתהקודמתבפגישה

קראתחזק"בושהרגשתלמקום"התחברותההר'צלעמולהמהביל
עשיתימצוי'אהבהחולהכלכמובעצםאומטומטם,כמוואנילזה,

כמעטהעמק,שלהכתומהמהשמשנחרךמעט,כפוףכדברייך.
בדשאכלקודםלבקרלהוטהקיבוץ'אתהעוקפותבדרכיםרצתי
לאשמעולםדשאאותו-הנעוריםבנישללמועדוןשמתחתהגדול

ודבוריםקוצי-נעץאלפיבחובושהסתירשצריך'כמומכוסחהיה
מטוגןובצלצ'יפסשלסעודותאינסופיים,כדורגלמשחקיעצבניות,

מהקיבוציםשיכורותנערותעםנשיקותגםיותרומאוחרהירח,לאור
הזיכרונותדווקאאוליהקיבוץ.שלבדיסקולרקודשבאוהשכנים,
האומץאתבייבשילועצמית,והלקאהחיטוטמכליותרהרחומים,
איתן?להתחיל
נעורי,אתשהסעירהדשאבמקוםדברך.שהתבלבלתיחשבתיבתחילה

ורדיםשיחימוקפתלבן'מסוידתבטוןבמפלצתמרחוקעודהבחנתי
ידעתישלאמלוןביתאיזהפהפתחוזה?מהננסיים.ברושיםושורת
ממלכתזוחיתה-האירוניהלגודלנחשפתיקצת,כשהתקרבתיעליו?
בנימוסאותהכינושבילדותיהממלכההגלגלים,וכיסאותהמוות

שקראנווהמרופט,הצנועהקודם,שהבנייןכנראהסיעודי"."בית

המזדקניםשטףתחתקרסגיהינום",-הבאה"התחנהלפעמיםלו

ומפואראדירחדש,היכללבנותאלאברירהחיתהולאהקיבוץ,של
שלהואבוהשולטוהריחשיש,שמרצפותיוהצעיר'מאחיובהרבה

וייאוש.שתן

המרפסת.מכיווןצרודקולשמעתיאתה?"זהארז, ...מתעלפת"אני
 11אני'מיתוההבטח'אתה"נוהדוברת.אתזיהיתילאהראשוןברגע

אבל .לוימינהאני'זאת .לך"נחסוךרעועות.שינייםחשפההיא
גליםהגלכיסאעלהצביעההיא 11 •••צמחמינהלילקרואיכולאתה
לצחוק.בניסיוןוחרחרהשלה
באמתאמאי"א?בכיתהלישחיתההמחנכתמינה,זאת-בחיי

חמורזהכמהמושגליהיהלאאבלשבץ'חטפהשהיאפעםסיפרה
-שלימחנכתשחיתהבתקופהעודשהאפירשלה,מהשיערחוץ-

הצפודההדמותלביןשזכרתי'הנמרצתהאשהביןקשרכלהיהלא
 .עכשיומולישישבההציפורי'האףבעלתוהרועדת,

שלי:לנכדיםכשאומריםגלגלים.בכיסאשבעיםבתזה?מה"ראית
גלגלים.'ישלסבתא'אבלעונים:הםגלגלים,'היולסבתא'ואילו
השתניתלאבכלללכאן?אותךמביאמהעכשיו.חשובלאזהטוב,
האחרונה!"בפעםאותךשראיתימאז

ליהיההתיכוןבתקופתכילמחמאה,התכוונהשהיאמשוכנעאני
מוריסוןג'יםשלשיריםשנילנגןידעתירע.לאסקס-אפילדווקא

במגמתלמדתיסנטימטר'באורךזיפיםטיפחתיגיטרה,על
מהשמשוםצהובקורדרוימעילשלימסבתאלקחתיפילוסופיה,

-ועונשו""החטאואתזין"שם"לאאתקראתילאופנה,אזחזר
היום,גם-מאזהשתניתילאשבאמתהיאהבעיההספיק.זהבזמנו
פילוסופיהללמודממשיךאניכסף,הואביותרהחזקהפיתויכשסם

סבתא,שלהצהובהקורדרוילמעילנאמןנשארבאוניברסיטה,

להתגלח.לשכוחומקפיד

ונפטרמסתפרהיהרקהוא'אילועליהם:שאומריםאלהאת"מכירה
גיבסון?'מלממנונהיההיהעדשות,ומרכיבהאלהמהזיפיםכבר
להיותרוצהלאאניאבל ..•בוללי"מתאיםבשקט,אותךשואלאני
בהםשהתעוררתיימיםהאלה,הדשאימיאלמשתוקקגיבסון'מל

משפטישבהםימיםהזריחה,אתלראותבשיבלרקבבוקרוחציבחמש
מאפלטון."ציטוטיםהיוביותרהטוביםהפתיחה

לקנותלךמזיקהיהלא"דווקאואומרת,בסנטרמרגדתמחייכת,את
הנחה."אחוזחמישיםמן'ב'קסטרועכשיושיששמעתיבגדים.קצת

אנידאודורנט,"לשיםלהשתכנעלילקחשניםמספיק"עזבי.
אנשיםשלך.השחיביתבאזורקצתומרחרחתצוחקת,ואתממלמל,

דאודורנט.עלכשמדבריםזהאתלעשותנוטים
בוחנות,עינייך 11 ?זאתבכל ..."ואולי

לאופנה."למודעותלאשלי,לנפשלדאוגאמורהשאת"חשבתי
קשור?"שהכוללפילוסופיהבחוגלמדתםלאעוד ...קשור"הכול
שלךהפרצוףעללהלבישכוחיבכלומשתדלמתפעם,אניושוב
אםכי-מנומנםומבטבוהקתקרחתעםמקשיששמןשלדמות
האפורותהעינייםעלשלך'השועלשיבולתשיערעלרגעעודאביט
להתוודות,אאלץ-האףבצדהזעירההחןנקודתעלהריסים,עבות

לחזור.מבלילברוחאו

חושב?"אתהמה"על
בךאני ...בקיבוץשביקרתיבלילהשחלמתיבחלוםנזכרתי ..."פשוט
שאיימולמרותאצבעמוצץמשובצת,בפיג'מהלבוששבע,אושש
ולאהילדיםבביתבמיטהשוכבסוס,שלשינייםלישיהיועלי

ופתאוםהחלון'מולשזזיםהאורןענפיעלמביטלהירדם,מצליח
לועפוערהקיבוץ'במדרכותשרץבלבןמסוידענקבביתמבחיןאני

העציםהכלבים,האנשים,כלאתובולעגלגלים,בכיסאותמלאאדיר
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הואאבלקיבוץ'חציכמוכברגדולותופח,תופחהבית ...והדשאים
גםנכנסהואאיךרואהאנימאימהמשותק ..•רעבלהיותממשיך
במיטהשישנהפלורותיאלמתקרבהילדים,ביתשלהקטנהבדלת

שתרגיש.מבליאותהוזוללשתן,שלבריחגרעפסמשחררשלידי,
פותחאלי'מסתובבהואשגיא,ואתרמהאתגםבולעשהואאחרי

 " ...עלילקפוץומתכונןהרירנוטףפיואת
שפתיים,נושכתאת"מפחיד'"

דיקנהאיזוקלטתיבבת-אחתרועד.ממשהתעוררתי"כן'
מטעמיבעיקרבו'מלבקרשנמנעתיבזמןשליהקיבוץעלקפצה
קיבוץ'מזכירתפעמייםחיתהשליאמאמבינה?אתבושה.
שליחשאנילהודותליהתאיםלאהמפעל'אתמנהלאבא

אניבזההימנעות.מנגנוןמפעילאניאזשקרן'לאאניפיצה.
ליישלומד?'אתה'מהאותיכששואליםלפעמיםמומחה.
ואומללות'."בהימנעותראשון'תוארלענות:חשק

לרשוםצריכהאניטוב,זהואומללות.בהימנעותראשון"תואר

זה."את

היהזהעזבו'הצעיריםכלכיהקיבוץאתעזבתי ?קולטת"את
כבג'יוקפיצתאמריקהבדרוםטיולכמו-כזהטרנדמין

בשביליהתשובהזאתאביבתלשכרגע,ברורליהיהבקטמנדו.
שליחויותזמנית,עבודהאיזואקחיד-שנייה,אופנועאקנה-

אדומה,בשקיעהאביטהחוף,עלאשבובערבטלמרקטינג,או
לאאחדואףהמסחררות,באופציותורוד'בחוטיניבבחורות

הלאה?'"'מהוישאלסטופרעםלייעמוד
מחייכת,אתהלאה"? ..."ומה

הזמנית,העבודהעםרקנשארתייודעת,שאתכפי"בסוף,

האופנועעלהזעתיבהםרגעיםאותםבכלהזמן'וכלהבחורות."ובלי
אפשרתמיד-נוראלאעצמי'אתניחמתיאגזוזים,והסנפתישלי

בנוי'לעבודה'זוהרים',העירבחיישמאסתילהכריזלקיבוץ'לחזור
הדשא,עלשמיכהלפרוסובלילהוושינגטוניות,רוזמריןלשתול

מהחלוםשהתעוררתיאחריופתאום,כוכבים."ולזהותבירהלשתות

קלטתי'בקיבוץ'שליההוריםשלהספהעלעצמיאתומצאתיהזה,
שגם .בשביליקיימתלאכברהזאתשהאופציהמפחידה,בבהירות

מתייבש,כמוני'מזדקן-שליהמקלטכוחי'מקור-שליהקיבוץ
מתוכן.""מתרוקן

לעין?"משהולך"."נכנס
בוכה."שאניחושבאני ."אל"
 .טישוליומגישהמחייכתאתתירוץ'"לךלתת"רציתי
נפגשות.שלנוהידיים

דםזחלבמרפק.נשרטתיהקלמנטינות,אתבשבילךכשקטפתי
ממילאהרילהתארך.לוהנחתיואנישלי,הידכףלעברהתפתל
התייאשתלא"עודתשאל:ואמאההורים,לביתאכנסשנייהבעוד

אגידואנימביאות!"הןשריטותרקהאלה?החמוצותמהמנדרינות
צמרתניחואמאדבש,כמומתוקותדווקאושהןקלמנטינות,שאלה

שתיהןבסוף-מנדרינות"קלמנטינות,ותגיד:הפצעעלרטובגפן

שאירדם.עדהתלתליםאתליותלטףהספה,"עלכתמיםמשאירות

מזל .בפניעולבהיהשלי'הנושןהאומץכמוהורי'ביתגםאבל
ומיותמת.כחולהביתנעלבאותהעדייןהוחבאהרזרבישהמפתח

מתקלף,אלוןמעץעגולשולחןאותודבר:השתנהלאכאןלפחות
וילונותאותםענקיים,רמקוליםעםסונישלישנהמערכתאותה

הממוסגרתהתמונהוהנההשמש.אוראתהמרככיםורדרדים,מלמלה
אדומותשפתייםעםצחקניים,כפעוטיםאחותיושלשלי-הכיורמעל
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שינימציגבחופשיות,המחייךהילדאלקרצתיפטל.מסוכריית

עכבות,ללאכ,ךצחקתימתילהיזכריכולתיולאקטנות,חלב
 .עיניבקצותנקוויםזעיריםשמחהכשקפלי
לארגןשהותלישתיתןהנעימה,האפלוליתעלשמחתיולפתע

אתולדמייןביסודיות,הקלמנטינותאתלשטוףאוכלכךתירוצים.

הבשלהאתודאיאחת,לך'וכשתבחריאותןלךכשאגישפנייךמראה
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כמעט .המניקוראתלךתהרוסשהיאלמרותאותהותקלפימכולן'
אביב,תלשלהדביקיםבכבישיםהאופנועעלמתפתלכשאניתמיד'
לחפשמנסהאניאנשובי'ובליבצל-פטריותעםפיצהעודמוביל
שעותאחרינראיתאתאיךהחצייה.במעבריברמזורים,אותך

שחושפותגופיותמתנפנפים?הודייםבגדים ?לובשתאתמההעבודה?
אנטיתזה-מקומטתוטי-שרטג'ינססתםאוליאובטבור?פירסינג

בקליניקה?לובשת'שאתהצווארוןמקופלותהמכופתרות,לחולצות
מיכללידמאטכשאניעצבניות,צפירותלהרבהזוכהאניכן'

שיעראתוהנינוח,הזקוףההילוךאתאותך'להזכירשמתחילה
כשאנינחרדאניבמיוחדעכשיו.מפוזרשאוליהחלק,השועלשיבולת
זההרי ...גברידיעלמחובקתאת,להיותשעלולהבמישהימבחין
כברוהנהלרמוז".אעזרקאםאותך'שאחבקאנילהיותיכול

לצאת,להותציעאומץ'מספיקשתצבור"ונניחתוכחה:להמתנגנת
ובודדה,רווקהשהיאההזויבמקרהאפילותסכים?שהיאהסיכוימה

עםהרישכמוך?בגרושפילוסוףפיצה,בשליחתתענייןשהיאלמה

לאבכללועודאחריה,מחזרתהאקדמיהכלבטחשלה,כמונתונים

הפסיכולוגיתשהיאהקטנטנה,המזערית,האתיתהבעיהאתהזכרנו

שלך!

זמן?"הרבהכךכלאחרישלך'ההוריםשלבביתלבקרהיהאיך"אז
הרקומות,הכריותעםהספהאתשקלטתיאיךישנתי.הביקור"רוב
כדורגלמשחקי'אחריילדכשהייתיעיניים.ועצמתיעליהקרסתימיד

הייתילמקלחת."ואזדקות,לחמש"רקעליה,נשכבהייתימיוזעים,
ואתבכדור'לבעוטשהצלחתיהפעמיםכלאתומשחזרעינייםעוצם

בפספוסים,יותרהתמקדתיאזשכברכמובןאותו.שפספסתיהרגעים

הרגליים."ביןלישברחובכדורים



מחייכת.את"כמובן,"

שעותלכמהנרדמתיהאלה,הכדורגלמשחקיאחריכמוהפעם,"וגם

מטחנתשלחזקמרעשהתעוררתי ...אפילומאוד,טובותטובות.
מטחאתלהדוףמדימאוחרהיהכבר ,אניאיפהשהבנתיעדקפה.

'ציפינוזכינו'?ו'במההפתעה','איזווהבורקסים:העוגיותהשאלות,
גלית'."אצלהשנה,בראשרקאותךלפגוש

 "? ..."גלית
במיוחדאצלה,רקנפגשיםואנחנויהודהבאבןגרההיא"אחותי.

להפציץמתחיליםוהםהספה,עליושבאנימקרה,בכלבחגים.

בענביםאדמה,תפוחיבבורקסחלבה,בעוגיות ,הלעםבקפהאותי
אניעלי.עוברמהלשפוךלישיגרוםשוחדשזהכאילואדומים,

האופנועאםשאלישראבאכי ,משהולישקרהפחדושהםבטוח
המרפק.עלהשריטהאתקיבלתיומאיפה ,בסדר
 ,הניאוןבאורשהובלטוהצחוקבקמטיהדואגות,בעינייםבהם,הבטתי

המנחמת,הספהעלשם,להישארליהתחשקוממשהזאת,בהשתדלות

מטגןשאניהשרופותהחביתותעםבמקוםהנימוחיםהבורקסיםעם

השותףעםבמקוםאותם,מענייןאשכרהשאניאנשיםעם ,לעצמי
אחרת."בחורהשבועבכלשלולחדרשמביא ,שליהמנוכר

ואהוב."חזקבומרגיששאתהמקוםשישנהדר"זה

אלויצאתיבאחת,בערךשוב,כשהתעוררתיכי-נהדרכזהלא"זה

והתנשפויותשליהצעדיםמלבדכלוםשמעתיולאבמרפסת,החושך
לפחות,אביבבתלגוסס.הזההמקוםכמהנזכרתי-תנשמתשל

צחוקאמבולנס,שלצפירותטראנס,שלכיסיםלשמועאפשרתמיד
שם,להישאריכולתילאלא. ...מהפאביםשחוזריםשיכוריםשל

פתקלהשאירבליאפילושניות,תוך ...הגוףכלליעקצץממש
פעםלךיצאאםיודעלאשלי.האופנועאתהתנעתיכברלהורים,
כמעטהכבישים-טובותהכיהשעותאלה-באופנועבלילהלנסוע
ההתחלהאלבדרךוהמשאיותאנירק ,וצלולקרהאווירריקים,

 " ...החדשה
גבות,מרימהאתחדשה?""התחלה

 ,כזורגיעהעלינחתהפתאוםאבל ,דבילינשמעשזהיודעאני ,"כן
הפיחלמרות ,הנכוןבמקוםנמצאאניזאתבכלשאוליהרגשה

וו •••והבדידותהזאת,והדביקותוהצפירות,

מדבר."אתהמהעלמבינהממש"אני
אביבשתלאת,להבין?יכולהאת"איךרוק,בולעאני"מבינה?"

אינסופיות?"אפשרויותשליפהמבכמו ...כמובפנייךפתוחה
לא?" ,עליךעכשיומדברים"אנחנו

כלכמו ,אותיתשאליואל ...עלייך?קצתנדבראולי"אז
לי."חשובזהלמההפסיכולוגים,

רגליים,משלבתאתכועס,"נשמע"אתה
שגורםמהזהואולי ,הקולאתמגביראנילי?"תעניפשוט"אולי

 ,ולהתרכךלהתבלבללך
לדעת?"רוצהאתהמה ..."טוב
אתאםלדעתרוצה"אנימפי:חומקותפשוטהמיליםקורה,זהואז

לךאכפתשבאמתבגללאוכסף,לךלתתהולךשאניבגללמחייכת
ממני."

מביטהלאכבראתהזאת,"השאלהעםאותימפתיעקצת"אתה
שלי."מטופלאתהממך,לישאכפתברור"כלומר,בעיני,

שלך?"מטופללהיותלישנמאסלךאגידואם

 " ..."כלומר?
לא?" ,עלייךדלוקקצתשאנייודעתמזמןהרי"את

מבוהלת,ונראיתמסמיקהאתלהפתעתי " ...עלי?דלוק? ..."אתה
ואפילו ,אותךלהרגיעלהוטואניבינינוהכוחותמאזןמתהפךולרגע
מים.לךמציע
ואזהחצאית,אתמיישרתאתווהיום,שנסייםשכדאיחושבת ..."אני

לנו"נגמרותחינה,פגיעותבהןרואהואניעיניים,מרימהסוףסוף
 " ...הזמן
רק-התחילרקשלישהזמןויודעהריאות,מלואנושםאניאבל

כשהגבתשהעיק,מהאתלהוציאמסוגלהייתיסוףכשסוף ,עכשיו
ליכשגרמת ,מאיזוןכשיצאתכשרעדת, ,כךכלאנושיתבצורה

אתמניחהמצח,עלאותךמנשקקם,ואני ,בעצמיגאהלהיות
 ,קלומרגישמהחדריוצאהקסדה,אתלובש ,השולחןעלהשטרות
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מיואשלאאךבכאו

אהודשלבמאמרומטרידותנקודותלכמהלבתשומתת iלהפנאבקש
 : 2005יוניגליוןמערכה",כשדה"אדםבן-עזר

ביןלהכריע"צריךהגיבורכיבן-עזראהודכותבזה,במאמרו
מידה,באותהפסימיתמסקנתו .ביותוערלביןיהודיותואוישראליותו

תיפתרהעמיםשנישבעייתומבליאחד'לצדרקמכריעהגיבור
ימין>.טור , 26עמ' , 302<גליוןאחת"זעירהבמידהאפילובאמצעותו

כוואדיחבצוצרהמדובררוחו.מעינירואההמאמרכותבכינראה

ביןיחסיםעלהרבהלקרואהיהאפשרשבספרומיכאל'סמישל
אהבה,אונישואיםיחסיאלוכיאומרלאהערבי.בוריהצלביןיהודים
יחסילביןלציבורציבורביןויחסיםאהדהיחסיביןלהדבילישאבל
זוג.

הרומןאהדה.איןלחלוטיןהשנישבצדהטועניםביןאינומיכאלסמי
שלפרדסהרומןביןלהשוותאפשראיךמיואש.לאאךכאוב,שלו

מיכאל?סמישלזהלביןתמוזבנימין
שסופהשחורה,קצתאלגוריהאולימקברי'הואזתמושלפרדס
 2שואהכמומאוד,פסימיותסוף,להןשאיןהאלגוריותמסוגקשה,

קינן.עמוסשל
וסבירות.פנימיותהןובעיותיוהיגיון'עםרומניםכותבמיכאלסמי
יתגלגלואחרתולאשכךההסתברותמבחינת"קושילואיןלדעתיוכן

אחיוהפלשתינאית,אמולביןאפשטייןזאבביןהמסובכיםהיחסים
מוות.אומרתזאתאמצעי>,טור , 26<עמ'ואמו"

לסיפורכיייתכןשלאברורהקריאהזמן"כלכימצפהבן-עזראהוד
מסתדרלאפשוטש"זהמשוםאנו'",'חפייהיהעמיםביןיחסיםשל
אחרתהבנתיאניבהמשך>.<שם,מתרחש"הואשבתוכההמציאותעם

וסוףכאבהבנתיהסופר'שלאחרתציפייההבנתיהרומנים.שניאת
רצוף.

המר.לסופושמביאהזו ]".[האחרונה"האינתיפאדהטור:ובאותו
אותו'שבראכסופרהוא,היהודי-ערבי"]או"הערבי-יהודיזאב,[של

מציאותוליצורהטרגיתהמציאותמהשפעותלהתעלםהזמןכלמשתדל
"שםיודע,מיכאלשסמיכפי " ...שיתוףזאתבכלבהשישאחרת
יחדיו",לעבודכערבים,יהודיםהמשפחה,בנייוכלו
אחרת",לארץמחיפהוגםמרמאללהעקירהעקירה,יהיה"המחיראבל
בתוכןהתעללותזואיןהאםהאמצעי'בטור , 26בעמ'נאקראו
הספר.

כיייתכןשלא"ברורהיחסים",יתקלקלוההסתברות.""מבחינת
לאפשוט"זהאנו'",'חפייהיההעמיםשניביןיחסיםשללסיפור
המר".לסופושמביאה"זוהמוכרת".המציאותעםמסתדר
מרמאללה".עקירהעקירה,יהיה"המחירכאמור'טור'אותוובסוף
המאפיינתמגמתית,מטאמורפוזהאוהספר'שלתמיםתיאורזההאם

בכלל?בעתונותכתיבה
ערבית,משפחהעלמספריםרובםוהרקעהסיפור'העלילה,מבחינתי

הווייתאתומתארתריאליסטית,העלילה •כיהודישגדליהודי'בהשיש
ועברי.יהודיצדנוקטכשהמספרהעמים,שני

ומודהגרטופלבכיכרכריםאחיואתמחתןאפשטיין'זאבהגיבור'
אתמקציןאינוהואשלו'יוזמהזוהיבזרם.להמשיךצריכיםשהם

המקצינה.המציאותבגללעמדותיו
שהיהפרחי,במוסאפוגשהגיבורבטרפלגר.הכנס , 25פרקלמשל,
וכן ,) 186<עמ'התחתוןבגלילמשפחהלוחיתהואףלישראלמסור
שהםלהםשטובישראליםערבים"יששאומר:ורהב,אלעדבאת

תרצה",לאאותרצה"אםהמשפחהלראשנבחרזאבישראלים",
טרגי'סוףנפצע.ואחיינוכרים,אחיועםנרצחאמנםהואבסיום

המציאות.שלהברוטליותמןחורגשאינו

גוטמןחיים

 ) 2005מיכאל,סמיכטרפלגר,יונים : 2005יוני ,' 77'עתרןמערכה",כשדה<"אדם
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lג 9) ~~ותrךןך
מירוןכרמית

הבכיועלהצחוקעל

גרוסמן;ורידמאתאהבהערךעייןהרומןפיעלגשר,תיאטרון :"מומיק"
מיכאל :במחעיצובאריח;יבגניבימוי:לסקין;וילנהאריחיבגניעיבוד:

לוירקפתתלבושות:עיצובקרמנקו;

חשיבותישהעולם,ברחביהאנטישמיותועלייתהשואההכחשתשלאלהבימים
כותבהנאהבתוכנייההתיאטרון.בימתעל"מומיק"המחזהלהעלאתמיוחדת
ל"מנהרה"מפתחבידונתנהעליכםשלוםבכתבישהקריאהרגוסמן'וויוהסופר

הישראליהקהלעבורגםלגלות. ,"םי;"לארץהישראליהצבראתשהוליכה
ניסהאייכמן><משפט ' 60 ' 61ה·שנותשעדעולםאלמומיק"מנהרת"מובילה

 •• .ומזיכרונולהדחיקומ-לבו

הירידהיהנובמבר'בתחילתשהסתייםגרד'בבל 50ההבינלאומיהספריםיריד
מסרביה,ספריםהוצאות 700הציגובירידשנה.חמישיםזהשנערךהגדול

יח"צנותאירועייוםמדינערכוזהבשבועספריהן.אתומהעולםממונטנרגו
ספריםכמההיוהשנה,החדשותהמהדורותביןספרותים.וערביםחדשיםלספרים
אתששרדואנשיםשלסיפוריםשלישי:כרך-שרדנואנחנויהודי.בנושא
לשעבר.יוגוסליבהשלהיהודיותהקהילותאיגודבהוצאתאוררואההספרהשואה.
בינלאומייםבמפגשיםשהשתתפומשורריםשלשיריםקובץ-האורשרידיהספר
בן-ציוןקטןדינהרביקוביץ'דליהכרמי'ט'ביניהם ,) 2004-1964 (סופריםשל

ברנשטיין.ואורי

היםהייתיהספרלכבודאירועהתקייםבבלגרדהסופריםאגודתבנייןבאולם
 .שומלואנהמאתיסנסקהנחומילקפקאפרנץשלהתכתבות-שלך
בחריאלדודשלהחדשהרומןלכבודאירועהתקייםכלגרד'שלידזמרןבעיר

 .העלוקות
ונמשךשנהמדישנערךבאירוע,בסמורנו.שירהערביהתקיימואוקטוברבסוף

זמיר.ליליהישראליתהמשוררתהשתתפהימים,שבוע
לכבודערבספרותיים:אירועיםשלושהעודהתקיימובבלרגדהיהודיתבקהילה

עםאלמוליישההבולטהעיתונאישקייםראיונותקובץמדברות,היהודיות

זיכרונותיהפיקניק,רקהיהזההספרלכבודערבנערךכןכמויהודיות.נשים
באיחודשנערכהספרותיתבתחרותהראשוןהפרס'זוכתפרדואלפנדריולישל

הסופרשללספריוהוקדשאחדערבומונטנגרו.סרביהשלהיהודיותהקהילות
בארץ.אורראוספריובבלגרד.בביקורשהיהחיבלמריוהיוגוסלבי-ישראלי

שבוויהלומיםהמגהץ-הנשי'הסיפורבחריאלוויובעריכתהסיפוריםקובץ
איני'לאהלפיד'שולמיתישראליות,סופרותשלסיפוריםלחמישהתרגומים

לאהדתוזכולבתשומתמשכושומלוואנהבלוםקסטלאורליליברכט,סביון
הקהל.

א"ש



העשרבןמומיקאתמשתפיםשאינםשואה,לניצוליבן 1הילדלהזכירכם:
"החיהאתההוריםביתבמרתףלגדלמחליט ,"םש"בארץעליהםשעברבמה

במחבואו.לותיוולדהיאוכאשראםשצריך,כמובהלטפלשיוכלכדיהנאצית",

רומןשלתוכנוהרקתשלאפשריתבלתיהכמעטהמשימהעלמעטלהקלכדי
לשניים:מומיקשלדמותואתהספרמעבדיפיצלומוצג,מחזהשללכלי
המסוגל 1המבוגרמומיק 1המספרהואוהשנימומיקשלגילובןהילדהואהאחד
להבנתעוזרזהפיצולרציונליות.בעינייםהאירועיםאתולהעריךלדבוק
חלילה.וחוזרהעבראלההווהמןהקופצתהעלילהמבנה
שלמורכבתחוויההצופיםבלבליצורהשכילהאריהיבגנישלהבימויעבודת

ובזיכרונותיוהעברבסיוטיהמידהעליתראותםלשתףמבליואימה,הזדהות
מומיק,בתפקידואמיןרענןבמשחקמצטייןקרסנוגיאהילדהמפלצתיים.

במשחקם:שכנעוכן ."םש"בארץולשכניולהוריוקרהמהלהביןהמנסה
ואחרים.קניבסקילאוניודמידוב,סווטלנההמבוגר>,<מומיקודלףאמנון
"מומיק".בילדולצפותלהקשיבכדאי

גוגול.פיעלחצוראילןמאתהבימה;תיאטוון :" 2005המרינה"מבקו
ויריסלבסקיאורימוסיקח:חקו;נטעותלבושות:תפאורה

עקום"שלךהפרצוףאםהמראה,אתתשפשף"אל
רוסיפתגם

מופיעהאוקראיני,הסופר ,) 1852-1809 (גוגולשלהראשוניםבסיפוריוכבר

בסיפורחברתית.במחאהמלווההואאםגםומכאוב,עצבעםבשילובהצחוק

שלבלבהננעצהשאימהכזה,צחוקצחק"."הואכותב:הואמאי""ליל
החברתיתהביקורת"הרביזור".כוללנוספות,רבותדוגמאותוישפידורקה.""

שמחהבגדראינההמחזה,שבמרכזהרוסיתבחברההביורוקרטיתהשחיתותנגד

ראששלהמזעזעבנאומוביטוילידיבאזאתכלומכאוב.צעראלא 1לאיד
צוחקים?!"אתם"למיהמחזה:בסוףהעירייה

"הרביזור",שלהמקוריתהגירסהאתהציגהקאמריהתיאטרוןכאשר 1בזמנו

בברקדביר .כחןיעקבהמרינה":"מבקר

 1זובשאלההקהלאלפנהוכאשר 1ז"לגרינבאוםטוביההתפקידאתשיחק

דמעות.עיניוזלגו
כזאת,ובצורהישראלית",ל"התאמהזכהגוגולניקולאישלהקלאסיהמחזה

כמו . 1994בשנתמריהקארןיאטובתהוצגכבר 1במאיואותומעבדאותועם

הואהנושאומושחתת,מנומנמתדרומיתעיירהשללהוריבעיבודגם 1במקור

גםאךנושנותמבדחות,קלישאותשלהמקסימוםעדסחיטהכבאלי:די
נחשב 1ומלואועולםהמרמה 1ארחי-פרחינווד 1צעיראנו:לימינורלוונטיות

הכולליםהעירייה,בפרוזדורירבהלבהלהוגורםהמדינהמבקרמטעםלמפקח
החולמתבתוואתהפרובינציאליתאשתואת 1ופקידיוהעירייהראשאת

החבויהביקורתיהמסראתיפההביןהבמאיתל-אביב.הגדולה"ל"עירלהגיע
וולגריות.עדקומיותלהגזמותדאגואף 1חיינולמציאותבהתאמה
דיומשעשעעצמוהטקסטמיותרות.להגזמותכללבדרךזכההואאףהמשחק

ניסההעירייה,כראש 1נאוריגאלשווא.צעקותעליולהוסיףצורךואין

חנההחשוב.הסופיבנאוםהטרגיתהנימהאתהחמיץאולםמאופק,להיות

יעקבאתלשכוחואיןגסות,כדיעדמוחצןבמשחקהגזימה 1כאשתו 1לסלאו
ונוכל.סימפטיחביב, 1הראשיבתפקידהלב,כובשהמשופשף,הקומיקאי 1כהן

מוזמן 1בגוגוללהיזכרמבלילצחוק,שרוצהומיוטובים,רביםעודהשתתפו

 ." 2005המדינהב"מבקרלצפות
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פרנס;רוויתרגום:סיימון;נילמאת ;חקאמויחתיאטווןפלז'ח":"מלון
ווקסארויאןותלבושות:תפאורהלרטון;לדליבימוי:

רעיםולאמדיטוביםלאמחזות,מעליםכאלה:עונותלעתיםישנןבתיאטרון

ובכלהנפש.נימיאתמרטיטיםולאלמחשבהמעורריםלאמזעזעים,לא 1מדי
נילשלהמשעשעתהקומדיהמשתייכתכזאתלסיורהמשהו.בהםישזאת,

במרכזהמשפחה"."לכללכתובהמטיבהאמריקאים,המחזאיםגדול 1סיימון
גברים.ושלושהנשיםשלושדמויות:לששומסתעףהמתפלגזוגעומדהעלילה

אותםידיעלמגולמיםהזוגות<שלושתטכניבגימיקמשתמשסיימוןניל
חילופימשחקהקהל.אתמשעשעאךהשחקנים,עלהמכבידהמבצעים>,

וקסמןוענתאבאברשלמהפלאז,ח'מלון

והחברתיתהרגשיתהיחסיםבמערכתהחסראתלעתיםממלא 1המהירהדמויות

בנפרד.זוגכלוביןהשוניםהזוגותבין
המספקפלאז'ה,במלוןחדרבאותושונים,בזמניםמתרחשותהעלילותשלוש

המופיעיםהגיבוריםצמדאתהשונים.הזוגותבחייחגיגייםלאירועיםתפאורה

ושלמהוקסמןענתמצוינים:שחקניםשנימגלמיםשונות,סיטואציותבשלוש
בעלתהנה 1לחלוטיןשונותדמויותשלושהמגלמת 1וקסמןענת.אבא.בר

כמוהכיוונים.לכלהזורםוטמפרמנטמעולהקומיכישרוןדינמית,הוכחות

בר-אבא,שלמההבמה,עלבן-זוגהלביןבינהטובהבכימיהחשהקהל 1כן

לנגועמצליחסיימוןנילמהופעותיו.אחתבכלולשעשעלהקסיםהמשכיל
נופךעםהומוריסטיביטוילהםולתתהיומיומייםחיינושלרגישותבנקודות

 .לכולנוהמוכרעצבשל
 •אחרים.שלצרותיהםחשבוןעלולהשתעשעליהנותאפשר
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שירים
 1גל , 10 1עמ ,רגולנטשמואל :מערבית ,נוואסאבו

0303 
 0302 1גל , 29 1עמ ,אביטלגילה
 0298 1גל , 34 1עמאוגנו,מיכללואס
 0303 1גל , 37 1עמ ,דורמשה :מאנגלית ,אופןגיווני
 0300 1גל , 22 1עמאזו,זטל

 0300 1גל , 23 1עמ ,אזרןרפאל
 0301 1גל , 9 1עמ ,איזסקוןחימיוון
 0300 1גל , 24 1עמ ,איטח-מזוחייעל

 0305 1גל , 11 1עמ ,אייזןאסתר
 0303 1גל , 8 1עמ ,איתןמרים
 0299 1גל , 20 1עמ ,יומןדף ,ושלגברדמ ,אלמוגרות

 304 1גל , 5 1עמ ,אלגיםיעקב
 0306 1גל , 17 1עמ 0300 1גל , 9 1עמ ,אלדןאבזז
 0300 1גל , 25 1עמ ,אמיתינטע
 0299 1גל , 42 1עמ ,לוישמעון :מהולנדית ,אנסודיןא

 0304 1גל , 12 1עמ ,ארגמן-נונעעמליה
 0305 1גל , 38 1עמ ,אסתרחיה

 ,לוריאשלום :מיידיש ,חייםבןבאסמאןרבקה
 0298 1גל , 9 1עמ

 0304 1גל , 20 1עמ ,בזיונומאיה
 1גל , 29 1עמ ,מורלאה :מגרמנית ;בכמןאיגנבווג

0301 
 0302 1גל , 18 1עמ 0298 1גל , 29 1עמןב-דו,דיערה
 0300 1גל , 26 1עמ ,מרדכי-יוסףבןעירית

 0306 1גל , 44 1עמ ,יצחקןבליאורה
 0298 1גל , 25 1עמ ,בנאידוורפרץ

 , 9לוריאשלוםמיידיש: ;בן-חייםבאסמןרבקה
 0306 1גל

 0306 1גל , 5 1עמ 0303 1גל , 6 1עמ ,סבריעקב
 0300 1גל , 27 1עמ 1עמ ,ונאלבוית
 0300 1גל , 28 1עמובדה,יעל
 0300 1גל , 29 1עמרבקת,גיל

 305 1גל , 39 1עמ ,בת-אורשולמית
 0298 1גל , 28 1עמ ,אליעזרבתחגית
 0298 1גל , 15 1עמ ,ובגרבטי

 0302 1גל , 11 1עמ ,גוויזביליליאן
 0298 1גל , 5 1עמ ,גנוסויאיוה
 0302 1גל , 5 1עמ ,אמדודגושרה
11עמגוא,וון  0306 1גל , 1

 0300 1גל , 30 1עמגווסמן,חגית
וגל , 8ועמ ,ענברשלומיתמאנגלית:גרימהאדויאן

0301 
 , 40 1עמ ,לוישמעון :מהולנדית ,מוגוטגולןארה

 0299 1גל
 , 17 , 13 1עמ ,מיליןפסח :מגרמנית ,דומיךהילדה

0301גל 1 

 0298 1גל , 12 1עמ ,דרתןואוןב
 0300 1גל , 31 1עמ ,דברןאיגילי

 0303 1גל , 35 1עמדור,משה :מאנגליתדנסי,קאול
 Oדורמשה :מאנגליתהאס,רוובט

 0299 1גל , 26 1עמ ,תלויחוהשולמית
 0300 1גל , 32 1עמהואל,אפות

 0299 1גל , 7 1עמ ,דורמשה :מאנגלית ,וויטמווויד
 0300 1גל , 33 1עמ ,וישנהטלי

 0300 1גל , 34 1עמ ,ןוטהייםיהונתן
 , 40 1עמ ,לוישמעון :מהולנדית ,וומקוניגנויקטור

 0299 1גל
 0299 1גל , 27 1עמ ,שפויגנמןזגווסקיענת
 1גל , 13 1עמ ,הולנדראורי :מצרפתיתזיקוב,מסק

0302 
 0300 1גל , 35 1עמחייקין,אלי

 1גל , 34 1עמ ,לוישמעון :מהולנדיתטילמה,מיקח

0299 

50 
 306גליון

 200 · 5אינדקס

41עמ ,לוישמעון :מהולנדית ,טלכןטון  0299 1גל , 1
 1גל , 37 1עמ ,לוישמעון :מהולנדית ,אוטןיאןוילס

0299 
ועמ ,לוישמעון :מהולנדית ,מאוסמןיאןהנדויק

 0299 1גל , 37
 0303 1גל , 36 1עמדור,משה :מאנגלית ,יאגנ-לילי

 0304 1גל , 32 1עמ ,יונתןצפירה
 1גל , 38 1עמ ,לוישמעון :מהולנדית ,יוויסוונלד

0299 
 0303 1גל , 23 1עמ ,בלוםירבעםשבמת

 0300 1גל , 36 1עמ ,ישראליינאי
 0303 1גל , 34 1עמ 0301 1גל , 35 1עמ ,נץדבורה

 , 9ועמ ,והמחברדורמשה :תרגום ,לנציבולזימיו
 0305 1גל

 0300 1גל , 37 1עמ ,לויןאיתי
 0300 1גל , 38 1עמ ,לוינשטייךורד
 0302 1גל , 27 1עמ ,לידוציפי
 0299 1גל , 35 1עמ ,לוישמעון :מהולנדית ,ליפלגנדא

 0302 1גל , 14 1עממאירי,גלעד
 0302 1גל , 15 1עממגיר,שבתאי
 1גל , 35 1עמ ,לוישמעון :תימהולנד ,מרקיהודית

0299 
 0300 1גל , 39 1עממזרחי,שי
 1גל , 38 1עמ ,לוישמעון :תימהולנד ,מיכאליסחני

0299 
 0 304 1גלן 9 1עמ ,מיליןפסח
 0304 1גל , 42 1עממלכיור,נעמה
 0 300 1גל , 40 1עמ ,מומלשטייושמעון
 1גל , 36 1עמ ,לוישמעון :מהולנדית ,בולסלארנון

0299 
41עמ ,נטעישראל  0300 1גל , 1
 0299 1גל , 9 1עמ ,נפשייחזקאל

 0304 1גל , 13 1עמ ,נצורות
 0 304 1גל , 43 1עמ ,נתניהומיכל
 0300 1גל , 42 1עמ ,סולימנייפית
 0299 1גל , 19 1עמסטויזובו,אורי
גלו , 6ועמ ,נפשייחזקאל :מאנגליתסיימון,פול

0304 
 1גל , 36 1עמ ,דורמשה :מאנגליתסימיק,ציאולס

0303 
 304 1גל , 43 1עמ ,סלילתאורתמוה

 0303 1גלן 26 1עמ ,סעוזבי
 0306 1גל , 47 1עמ ,ספטיחיים
 0306 1גל , 37 1עמ ,פאוןמוגר

 0304 1גל , 43 1עמפוגל,שמעון
 0300 1גל , 30 1עמ ,פרציו

 0 306 1גל , 21 1עמ ,גזפורטואריאל
21עמ ,פורתאלישע  0299 1גל , 1

 0300 1גל , 43 1עמ 0298 1גל , 5 1עמ ,פזיובל
 0300 1גל , 44 1עמ ,פינקוישראל
 0306 1גל , 16 1עמפל,דעודד

 'לעצמישיר' , 5ועמןוחדשהומולדתןפןאלכסנדר
 0305 1גל , 32 1עמ

 0300 1גל , 45 1עמפוגי,יחל
 0306 1גל , 25 1עמ ,צחייקששון
וגל , 5ועמ ,שןןךצשטייןטלי :מגרמניתצלאן,פאול
0301 

ועמ ,שטרנברגליאור :מאנגלית ,קאוואנהפטויק
 0303 1גל , 9

 0300 1גל , 7 1עמ ,גבאיצבי :מערבית ,קבאביניזאו
 0 300 1גל , 46 1עמ ,קולואורי

 0302 1גל , 7 1עמ ,קוסמןאדמיאל
 0298 1גל , 7 1עמ ,קטןדינה
 0302 1גל , 27 1עמ ,קיהלצירה
 1גל , 39 1עמ ,לוישמעון :תימהולנד ,קמפוטומקו

0299 
 1גל , 34 1עמ ,לוישמעון :מהולנדיתקואוט,יוחנה

0299 
 0300 1גל , 5 1עמ ,וביבוגיניס
 0 304 1גל , 17 1עמ ,וביקוביץדליה
 0300 1גל , 53 1עמ ,וזניצקיפרץ
 0300 1גל , 47 1עמ ,ויקליןמוטי
 0299 1גל , 5 1עמ ,וצבישלום
 0303 1גל , 5 1עמ ,שביטשייעקב
 0300 1גל , 48 1עמ ,שוהםמוון
 0299 1גל , 11 1עמ ,שחרורציפי
 0 300 1גל , 49 1עמושפינורונית
 0304 1גל , 28 1עמ ,שפיוארוחה
 0300 1גל , 50 1עמשרף,יעל

 0 300 1גל , 11 1עמ ,שתלשמואל

סיפורת
ועמ ,"והווהבעברסיפור/ו ,בהלול-דימנדאריאלה

 0300 1גל , 54
 1גל , 29 1עמ , 11בגדאדישבהאיכה" ,בהואלמוג

0304 
 , 34ועמ ,"נפטשלרובה" ;"ללשוןמורה/ו ,גנץדינה

 0302 1גל
 0302 1גל , 36 1עמ ,"ראשכאב 11הוווביץ,אילן
 0299 1גל , 28 1עמ ,"ימיבדמי 11 ,היימןוחל

 ,"בונושנישלשיתיהאמחויבותה~והוטל,מרדכי
 0304 1גל , 33 1עמ

 1גל , 38 1עמ , 11ורמירשלמציורכמו"ויסמן,ניצן

0303 
 0298 1גל , 40 1עמ , 11ומזימהטיסה 11 ,וודיליאורה
 ,מרומן)(קטע "יהונתןדברי 11 ,אפללחופרישרה
 0298 1גל , 35 1עמ
 0305 1גל , 40 1עמ ,הרביניסטיגיל,רן

 :מגרמנית ;מרומן)(קטע 11תשוקה 11 ,ילינקאלופידה
 0301 1גל , 30 1עמשוורצשטיי,ןטלי

 0299 1גל , 12 1עמ , 10מרתף ,נבראשכול
 11הפרחיםאשת" ,"המסילהליד" ,נלקוסבקהזופיה

ועמועמ ,ישראליפולהמפולנית: ;מדליונים)(מתון
0301גל , 38 1 

וגל , 42ראשון)(פרסוםוומובטלהרצל 11קוני,אדוה

0306 
 0306 1גל , 45ראשון)(פרסום ''תקלפי'ו ,דיגניסמין
ועמ ,מרומן)(קטע 11מהמרתףסימקה 11 ,שיחוווחל

 0298 1גל , 38

ספריםביקורת
תירלוולאדםמאתפוליטיקהעלאויחמןרובוט

 0306 1גל , 12הרסיגירןמאתהירושימהועל
 ,טרולופאנטונימאתלנטקהנינהעלאורייןיהודית

 1עמ
מאתקטניםאינדיאניםעשרהעל O 301 1גל 16
עדןגבוהדוםעל 0303 1גל , 12 1עמאלקסי,שוןמ
קצתעלהעולם, 0304 1גל 7, 1עמ ,רותםיהודיתמאת
 0305 1גל , 8 1עמגוטפרוינ,דאמירמאתכ,ךאחר

מאת 1מספרהבלשיותסוכנותעלארזאילנה
מהריעל 0302 1גל , 9 1עמ ,סמיתקול 1מקאלכסנדר
 0304 1גל , 12 1עמ ,לנסנסלווימאתהביתה
ועמ ,גורביץזלימאתבהבהזןמעלבזיונומאיה

 0305 1גל , 12
ועמ ,יעקביגדמאתהיוםבואעדעלבן-דודיערה

 0300 1גל , 6
המיליםכלאתלקחתעליעקביצחקבןאלברט
 0303 1גל , 13 1עמ ,ציינסקימאתמשהואיתןולעשות
על 0304 1גל , 6 1עמרפוינ,דרחלמאתמסוכןעלאושר

 0306 1גל , 10גינדיןמיכלמאתהמחוללהרגע
ועמ ,חוסייניחאדלשלספרועל ,יהושעציוןבן



 0299 1גל , 17
מאתהקרקעותמודדדוווחעלשאולבןמשה
 0303 1גל , 9 1עמ ,אלירזישראל
ומדיניותבחוקהחרבתיותזכויותעלנונעיוסי

סוגייתועלדתןומומיסבטןבאבימאתכלכלית
המכוןבהוצאתבחוקהחרבתיותזכויותשלהעיגון

שישהעל 0298 1גל , 8 1עמ ,לדמוקרטיההישראלי
 1גל , 10 , 1עמ ,אורןמיכאלמאתמלחמהשלימים

ארוויגנמאתהשדחהשהרמעתעלמחשמתעל 0302
המתגונתנעלדהמוקרטיה 0305 1גל , 6 1עמ ,קרסיטול
 0306 1גל , 13פדהצורעמימאתבישראל
שמואלמאתומבנהספלתמונהעלזכריהתמו
 0305 1גל , 6 1עמ ,שתל

יעקבמאתבאשבוכותאותיותעלכהןברוויה
 0301 1גל , 9 1עמ ,רבזילי
רחלמאתוילדהאבאשלתמונהעלמיווןכרמית

מאתנסתרתחייםפיתנעל 0299 1גל , 8 1עמ ,חלפי
 0303 1גל , 10 1עמגלע,דרות
 , 8דינשטייותלמהמאתחוזרבאורעלנצורות

 0306 1גל
הגרמאתאלכסשלהנצחמכותנעלסומקורני
שמעוןמאתהשקיעהלפניויומייםקילומטרועלינאי
שמעוןמאתאחרוהואעל O 298 1גל , 6 1עמ ,אדף
 ,מאירןביהורםמאתהמיםעלתמהקמסקועלסלב
11עמ  0303 1גל , 1

להבתמירמאתמחזורתמותנעלעלוןקציעה
 ,ועדהיחידסבודעל 0300 1גל , 10 1עמ ,רדלמסר
בנישלהעבריתסבפרותושבורההתחדשותמסורת
0301גל , 10 1עמ ,תלוייוסףמאתהמזרח 1 

הערביתשבירההמקרא,אגננךלנצחעלפורתאלישע
 305 1גל , 10 1עמשק,דמלכהמאתהחדשה
 , 6זרחינוריתמאתאפריקההיאהנפשעלפז,יובל

 0306 1גל
 , 9זעמ ,בארנסדז'ונהמאתחורשלילהעלפזמירי

 0 298 1גל
גלע,דיובלמאתישראליתדבידותעלפלדעודד

אנטוניומאתמאוחרכרבכיאםעל 0299 1גל , 6 1עמ
 0300 1גל , 8 1עמ ,גמונדה

זעמ ,סומקרונימאתהחלבמחתרתעלקודישדפי
 0302 1גל , 6

יערהמאתמלאבאורליטוףעלבן-ציוןקטןדינה
 0304 1גל , 11 1עמדו,דןב

תבודלותמחקריםוממערב,ממזרחעלורןניהודית
משה :ערכו ,ארפיקהובצופןהמזרחראבוצתהיהדוים

'קהילותמרוקועל ;רגבושאולטואףאריאל ,אוופלי
 ;סעדוןחיים :ערכו , zוח-ס-19חבואמתבמזרחישראל

 :ועל ;ברמוקויהודיותחילנשות :שבןאליעזרעל
Reeva Spector Simon, Michael Menachem 
Laskir & Sara Reguer: The Jews of the Middle 

0 East and North Africa in Modern Times 
 299 1גל 10 1עמ

0 1עמ ,גולניאסףבעריכתהערביהזמרספרעל ,6 
 ,ארוןומוךמאתיראית 1האלגהטרגדיהעל 300 1גל
על ,חדוהיסמינהמאתהזאביםחולמיםמהעלעל

 'עמ ,סבאולילהמאתאבישלשפתואתדורבתאיני
 304 1גל , O 10דבווהמאתרפוונהשלהמסעעל

בטהרןלוליטהאתלקרואעל 305 1גל , 12 1עמ ,אליס
O 306 1גל , 8נאפיסיאזאומאת 

ישראלעםשלהיהודיההומורעלרפאליצבי
 0299 1גל , 6 1עמ ,כהןאדירמאתלדורותיו
ליאורמאת.מישורהואחדףעלשחורידפנה

 0302 1גל , 6 1עמשטרנבוג,
אלסאע,דמוחמדמאתהטלידליעלשמואלובמתי
מאתתמימותשלאחרוניםימיםעל 0 304 1גל , 8 1עמ

 0306 1גל , 7קצבנועם

 200Sאינדקס
 ,קואכטכויסטיאןמאת 1979עלשקלוסבקיוחל
 0301 1גל , 8 1עמ

 ,איתןארבהםחלימאתחביתעלעפישתל,שמואל
פראן,מדגומאתבקישוןהיועלפעם 0298 1גל , 6יעמ
 1גל , 9 1עמשחווי,שבימאתעלקסם 0299 1גל , 8 1עמ

הייתיועלבו-יוסףחמוטלמאתהרבאהעל 0300
זגל , 7 'עמ ,זכריהתמרמאתמאושרתלחיותצריכה
פדריקומאתהאמתאתאומרהמשוררעל 0301
מוכרתלתמונהמצטמצםהעולםועללרוקהגרסיה
על 0302 1גל , 8 1עמ ,ויליאמסקולוסויליאםמאת

 'גל , 8 'עמ ,אנוחם-איתןחלימאתהיםאלמעלית
אבימאתצהובגב'יפשןמואישאלוהיםעל 0303
שירעל 0304 1גל , 8 1עמ ,קדישמןומנשהאליאס

על 0305 1גל , 10 1עמ ,טאפדרופפיהמאתטריטוריה
 0306 1גל , 10אביטלגילהמאתאניסאט

ורשימותמאמרים
מאתבדמרוןכעלושברוהחלוםארבהם-איתן,חלי
 ,שושןאדיביסאתי 0306 1גל , 14בסקי) 1פוחצנחמה

 0299 1גל , 14 1עמ ,נבראשכולשלספרועל
0301גל , 26 1עמ ,ילינקאלפוידהעל ,אולמרטדנה 1 

 0305 1גל , 18 1עמ ,פןאלכסנדרעלאלון,הגר
 , 19 1עמ ) 1(חלקסקפטיבראליזםמסהארן,דוד
עלהרהורים 0303 1גל ) 2(חלק , 27 1עמ 0302 1גל

 0306 1גל , 18ריבונטוביהיצירת
 0300 1גל , 20 1עמ ,עכשוויתשירהבן-דו,דיערה
 1גל , 14 1עמ ,ילינקאלפוידהעלחוריןבןמיכל

0301 
 0302 1גל , 23 1עמ ,מערכהכשדהאדם ,ןב-עזראהוד
אוית :מאנגליתברגנויוסלעל ,סמיתנוברז
 0303 1גל , 14 1עמ ,אחרוני
 0305 1גל , 14 1עמ ,פןאלכסנדרעל ,ננוסריאירה
ספרותעל ,המשיחישובשם ,דורמשה

ביאליק ,הולצמןאבונ 0306 1גל , 24פונדמנטליסטית
 0303 1גל , 24 1עמ ,היום
 0305 1גל , 23 1עמפןאלכסנדרעל ,הלפריןחגית

 0304 1גל , 13 1עמ ,וביקוביץדליהעל ,יעקביגד
0 

 0303 1גל , 19 , 18 1עמ ,יצחקיידידיה
 , 21 1עמ ,רחלשיריעלהרהוריםכמה ,כפרייהודית

 0304 1גל
 0303 1גל , 22 1עמ 0302 1גל , 38 1עמ ,לגנרארנה

 0304 1גל , 38 1עמ-זלצבורג,פסטיבל
 , 28 1עמאנטיגונהשלתרגומיםשני ,מאואסמרקו

 0302 1גל
 1גל , 14 1עמ ,לוי-יווןמיהשלספרהעל ,מדינייעל

0300 
 0305 1גל , 16 1עמפןאלכסנדרעל ,מיכאלסמי

 0305 1גל , 17 1עמפןאלכסנדרעלמיוון,כרמית
 1גל , 13 1עמ ,במילאנוכלאבבתיביקורסומק,רוני

0298 
 0304 1גל , 14 1עמ ,רביקוביץדליהעל ,עצמוןצבי

שיר(עלהמשמעותהיאהמוסיקה ,פורתאלישע
 0306 1גל , 17קוננך)אבאשל

 ,גולדבוגללאהזזעשןטבעות''שיריעל ,פזיובל
 1גל , 15 1עמ ,וביקוביץדליהעל 0298 1גל , 26 1עמ

 0305 1גל , 20 1עמפןאלכסנדרעל 304
 0302 1גל , 12 1עמ ,הפולניהפרדוקס ,פז-מירי
 0300 1גל , 12 1עמ ,יצחקימשהספרועל ,פלגדורית
שלספרהעל ,נבלאוגיבור ,רעאוטוב ,פלסיוסי
 298 1גל , 10 1עמ ,יפתח-ולבהאיילה
 1גל , 18 1עמילינק)אלפרידהכעל ,פריבן-חפץדנה

0301 
 1גל , 111עמ ,קלייןהללשלספרועל ,ריבניצקיאבי

0301 

 ,קרקוב-היוצרשלהרוחנינופו ,העיררפאלי,צבי
 0298 1גל , 14 1עמ
מבעישללוגיניתוח ,הקצרהסיפור ,וקוברשיסם
 0306 1גל , 26והסברידע
 0301 1גל , 36 1עמ ,גלאיבנימיועל ,שחםדוד

0301גל , 23 1עמילינק)אלפוידה(על ,שחרגלילי 1 

איד 300 1גל , 16 1עמאלתרמן,נתןעלשמיר,זיוה
 22יוז)טדשלשירכעלנולדשיר
שניעל-המציאותשאחריהמציאות ,שמירלילי

 , 16 1עמ ,קודם)מגליון(המשךפוגלדודשלשירים
 0298 1גל

שיחותראיונות;
 ,שביטועוזיהלפריןחגיתעםאדיבי-שושןאסתי

 0305 1גל , 26 1עמ
 0302 1גל , 12 1עמ ,סומקרוניעםסטריזובר,אורי
עם 0303 1גל , 16 1עמשרי,דיוסיעםשחורידפנה
סינילגה-עם 304 1גל , 18 1עמ ,בזיונומאיה

 0305 1גל , 29 1עמפן,אייזנשרייבר

קבועיםמדורים
 Oסבויעקב-שעהלפי

 0י 77יעתרוהמלצות

 Oסומקרוני-פינהחצי

על ,"מטעם''על ,''הוזזעללויתן,עמוס-זהמצד
 0298 1גל , 33 1עמ , 11גג 11ועל 11מקרוב 11

קולוניאליותעל ,זנדבנקשמעוןשלספרועל
הקונפוציאניתהקלאסיקהעלופוסטקולוניאליזם,

בעריכתביאליקחנומחייםעל 0299 1גל , 22 1עמועו,ד
על ,פןאלכסנדרשלשירעלהולצמן,אבנוזפרופ

החדשהכרךועליונתןנתןשירישללאנגליתתרגום
 0 300 1גל , 5 3 1עממוק,דגרביאלבעריכת 1עכשיו 1של
בתנווךכתובכךלאעל ,בזיונומאיהשלספרהעל

שלשיריוספרעל ,שנאןואביגדורזקוביץיאירמאת
 'עמ ,אלבזפורמןרחלשלספרהועלפטוובאלכסנדר

ועל 2 1מס 11הו 11ועל 11מטעם 11על 0301 1גל , 34
 ,יהושעאייבמאתהאלףזזתוםאלמסע,,הליברית

אברהםמאתדומיותכינוסעל 0302 1גל , 30 1עמ
דןעל ,בישופאליזבתשלספרהתרגוםעל ,סוצקבו
בו-חמוטלעםשיחה 0303 1גל , 30 1עמועו,דצלקה
שלספריהםעל ;ושריקותקריאותספרהעליוסף
על 304 1גל , 24 1עמ ,גויןודווראיילגילליטווק,מירי
לערביתומבותרגוםעלער,דמאיהמאתנעזבצדיק
רחלמאתהשמשמקלעתעל 0305 1גל , 34 1עמועו,ד
תקפחארכהועלמנורדורימאתרביטוןעל ,חלפי
 0 306 1גל , 34ועוד ,פורתאלישעמאת

הארמון"בעלת,,עלמיוון,כרמית-תיאטרון
 0298 1גל , 43 1עמ ,הרצליהבתיאטרון

בתיאטרוןשבתאייעקבמאת ''בראשכתר,,על

 , 11שלישיממבטאהבה 11על 0299 1גל , 43 1עמהבימה,

תיבב "אליךמדברתאני"סיניתועלזז,מקווהוזעל
 , 43 1עמ ,לקאמרישנה 60על 0300 1גל , 59 1עמ ,ליסין

 0302 1גל , 43 1עמהבימה,תיאטרוןעל 0301 1גל
על 0303 1גל , 42 1עמ ,לסיןבביתמחזותארבעהעל

41עמ ,גשרבתיאטרון 11מדיאה 11 שלושעל 0304 1גל , 1
על 0305 1גל , 46 1עמ , 1הבימה 1בחדשותהצגות

ועלזהבימהזב ''המדינה,מבקר,על ,'בזגשר ''מומיקזז
 306 1גל , 49 1עמ , 11קאמרי 1ב 11ה 1פלזמלון 11

 ,גלעדיתמו ,גרגריךנוריתגלדמן,מוזני- ,תגובות
 ,גוטמןחיים 0299 1גלשמירלילי 0298 1גל , 42 1עמ
 0306 1גל , 48 1עמ , 1שומלואנה
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