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הזההגלידן

אוררואההבית","הארץ,והטעוןהרחבהנושאעלהנסבזה,גליון
וחלקםבסכנה,העומדיםבתיהםעלהזאת,הארץלתושביקשיםבימים

הזאת.הרעהבעתמביתםהנמלטיםהארץלתושבינהרסים,
והםנחרבים,ובתיהםשארצםאנשים ,הגבולשלהשנימעברווגם

נרחיבלאמבתיהם.מגורשיםלה,מחוצהאובארצם,פליטיםהופכים
נותרהוויכוח.לעומקלהיכנסבכוונתנואיןמשוואות.נערוךולא ,כאן
מאחורינו.בקרוביהיווההרסההרגכילקוותעודלנו

בתוךונשלמההנוכחית,העתלפנירביםימיםהחלההגלידןשלהכנתו
הארץמושגישלשונותבתפיסותכאןלגעתניסינוהמאורעות.כדי

במקצתם.אלאנגענוולאוהבית,
 ,ובונואריקהצייראומרתחתיה"ומתושבמתהזו;הארץעלמת"אני

מורישלשאול;ידעתישלא"ואני,הגלידן.בפתחמובטחת''ארץששירו
המולדת".שםשטוב,היכןובהיר;ועירוםמופשטנוף;בנילשלושת

 ?אפשרותזוהאםהצעה?זוהאם

עןלבבאמריקהבין
לפרקיםשהיא ,הארץשלהיאנוסבפנינוגעיםכאןמהמאמריםהרבה

כדבריהושוב,שובאליהוחוזריםאליהמתגעגעיםושאנויושביה,אוכלת
שב"אני .ונעריונהשלומאירשלספרועלבמאמרהשמירזיוהשל

אלמאדירושדיכךלמפגש",הכמההומיטה;וגשרצעדים;להיות

הנאמנה',כנעןנערת'עכוהגעגועיםבשיר

 ,וחיצוניפנימינוףשלתמונותארבעבשיריולנומציעגלעדיובל
קוהמותח ,דברפתחפלועודדשלהאחרוןספרועלמקיףומאמר
בגליוןפלושלפינתוגם,וראה ,לכנעןאמריקהביןפלושלבשירתו

כליי.רובוטהאמריקאיהמשוררעלזה,
לבית ,הארץביןהקשראתשיריובשלושתמצייןמאירבןיהורםפיצ'י

גםלו".נרדפת/מילהאני;אותי;מוצא/מקום;בכל"ביתולמילה.
עלכותב ,לשעברהמועצותבריתילידמשורריעקב,בן-יצחקאלברט

מלואשירים./להישעברית.שמדברתארץ"יששפה:גםשהיאארץ

לעץ".מסביבהקרבבשדהנקודות

בעיןשהותובתקופת ,נרנואצלידועפחותפןמאירהברלוביץיפה
למרחביוגםאלאלאנשים,רקלאהיצירתיתתודעתונפתחהאזגנים:

אצלותרגומוהעקדהמיתוסתפיסתעלכותבתפלדמןיעלהמקום.של
אצל ,ואילךהראשונההעולםמלחמתמלאחרהישראלים,הצעירים

שולמיתהפוליטית,המפהעברימשניכביכולהנמצאיםיוצריםשני

ההיסטוריהרומןעלכותביםעלוןוקציעהסדןצבי .שמירומשהבןהוא

-שגיבורו ,ציונייהודיבידי ,ישראלבארץבעברית,שנכתבהראשון
ואכןהארצישראלית,היהודיתבקהילהטאבושהיהנושא ,הנוצריישוע

העברית.לקוראימוכרכהמאזהפךהצרבמשעול
הזה,בגליוןעצמומשרטטשאיכשהו ,לכנעןאמריקהשביןקוובאותו
בארצותשנולדמשורר ,וייטהילרובוטשלמשיריושלושהמובאים
שאףובלשוןיקראושלא"שיריםבעבריתוכותבבה,ומתגוררהברית

גולתה"שטרםבארץמרגל"אנילדעת".רוצהולאיודעלאפהאחד
ביו-יורק''שיריגםוראווהפיזית.השיריתתחושתואתמנסחהוא

עםבשיחה ,סערירמי .דגןנילישלהאינטימייםזאתועםהאורבניים
בשפהלראותבהצעההסובייקטיבית,הביתבסוגייתנוגע ,שחורידפנה

בגוף.גםואוליבית,שלסוג

יJפי
שעה

עזלבבאירופהבין
והמשוררהסופרשלמרומןמתורגמיםקטעיםמביאהבן-ציוןקטןדינה

שלבעיצומובישראל.מתרחשתשעלילתופטרוב,אלכסנדרהסרבי

ערבייה.מתאבדתבידיבפיגועהסיפורגיבורנפצעפרטיצליינותמסע
בקוסובו.מדםהעקובהסכסוךבמועקתמתערבערביהישראליהסכסוך

האחוריתהחצר

היסטוריה 1ארץ 1ביתשלתפיסותמוכרות:פחותמזוויותבנוף,גםואולי

<אלישע,בתמונהאבןעלתלויבשירהתבוננותמתוךומשפחתיתאישית
שלעבודותעלמרקוביץ<דליהבירושליםשיכוניםתצלומיפורת>;
המטבחחלונותלרפפותמבעדסמיםסוחרישלצילוםישראל>,יעקב

ביןדרךקטעיצילומישלום>,דפנהשלעבודותעלמישר<נעמה
מציעיםאלו-זכאי><נראיתנוסעתמכוניתמתוךאביבלתלירושלים

דליהשלכניסוחההאחורית""החצרוהידוע,המוכרעלנוסףמבט
מרקוביץ.

מבטהסביבה,עלנוסףמבטמציעותאורייןויעלשנוןדוריתגם
 ,שנוןשלברשימתההביתחסריהשוליים:עלמבטאולימהשוליים,
דיזנגוףכיכריושביאו ,יוקרתיבמגזיןהקורכנגדעצמםהעוטפים

השנים.וביןהעונותביןהמשתנים

מתחסליםלאהחייםככתיבה,"שלאמהשתרע.המצעקצר ,כאמור
 ,הולנדראורישתרגם'היסטוריה',בשירלואלרובוטכותבלעולם"

 •העידו.דמןבוישאךסתום,מעטמשפטאוליוזה

ותוןןמ uהמרו~ת

רוח,מנשבתהנה,בסר:יעקב

גווניםהוצאת 2006-1965שירים

עמ' 427 , 2006

מתוךמבחרמקובצים,שירים

וארבעיםשירהספריעשרחמישה

גםכוללהמבחרכתיבה.שנות
אור.ראושטרםחדשים,שירים

רוחמנשבתשהנה;ואומרבא"אני

דקה,זהמה;אבלחדה,בעיקרדקה,

חרב,אבחתמשקל;על oרףת o ~'ז
שנ~;ה;שלשברירשמש;קרןברק
קרירהרוחזועכשיובשנה;/פעם

היורהאתתורידהיא;מתמשכת,

שיריםרוח',מנשבת('הנה,משמים

 ) 405עמ'חדשים,

חתיליםלזנרכ,גאפקטעצמון:צבי
מילים,ורישומישיריםקנ"א,
עמ' 64 , 2006ניראריחהוצאת

כשירדנו"רקשמיני.שיריםקובץ

 / 1ואושרממאמץ;מסוחררים

הברכוללכולה,שהרחבהנוכחנו

עמודיעללאהתזמורת,שלוהדוכן
האסירים;ראשיאלאואבן;בטון

החזה"עדבבוץצפופיםהניצבים

 .) 36עמ'תמים',('ריקוד

הוצאתחוהמ,נביתילאמילין:פסח
עמ' 123 , 2006כרמל
כתפי;מעלהשקט,אתמרים"אני

ומילקחתו;שיבואואלההםמיאך
אניאותו;/לשמועשיצרואלו;הם

שאוכלבחדרי'/השקטעלגרסר
מריםאני-אומרהואמהלשמוע

לשמועשאוכלבחדרי'השקטאת
אתמרים('אניאומר"הואמה

 ) 42עמ'השקט',

אתפגשתאיפהויסמן:רווית

עמ' 71 , 2006כרמלהוצאתהסרטן,
שמאל./בשדלגידולטוב"בוקר
עוד/מהיקמול.שמאלבשדהגידול
בגדול.הכל.יעלםהכל./מתחרז?

עמ'שמאל',לשדטוב(בוקריבול"
11 (. 
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שירים
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בן-שאולמשה

גלעדיובל

בן-מאיויהורםפיצ'י

אלדןאבזז

זכרןגילי

(בשן)וייטהילרובוט

יעקבבן-יצחקאלברט

דורמשה

דגןנילי

פורתאלישע

סעריומי

עויידינעיםמערבית:אלמאדי,וושדי

שחווידפנה

סיפורת
מסונית:מרומן,קטעיםהאוי","מאוותפטווב,אלכסנדר
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כצבכמוהחזקיה,קריו

ספריםביקורת
ויצירהחייםפלאום:שלומיתאלומנית,ונסעתעלשמשעדנה
נויןגונוריתמאת

שגבתוםמאתפניהתאשיתנהוהראז , 1967עלנונעיוסי

וקובוש'סםמאתהזונותמשחקעלרפאליצבי

רעםגבריאלמאתומורדיםאאוסטידיריםעלשוהםגיוראשלמה

שירןריקימאתקירשורבתעלאיתןאברהםחלי

הובוטזביגנייבמאתסערהשלאפילוגעלשתלשמואל

פלדעודדמאתדרבתפחעלגלעדיובל

שלומאירמאתונעריונהעלשמירזיוה
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!וי:.ן
וקבצניתבצאתהמלכה
בביתה

שלומיתאלמונית,נוסעתגוברין:נורית
כרמלהוצאתויצירה,חייםפלאום:

עמ' 375 , 2005

שלקורותיהעלאלמונית,נוסעתכדוגמתספר
כלשלהטובחלומוהואפלאום,פרידהשלומית

דופןיוצאאומענייןראוי'וברבחייושעשהאום

ראויההיותהבשלוואכןהנשייה.בתהוםואוב
שלומיתחייה~מאורעותעלששקעהאבקלניעור
ומיונהאתשהציתההתורניתבת-המזלהיאפלאום

שכברוגובריןנוריתפרופיהספרות,חוקרתשל
סקרנות,בהשהעירונשכחותדמויותבערבהחייתה

 .פוחצ'בסקיונחמהבארוןובורהויאןאירהלמשל
 •מחקריתפעילותלאחרוהגילויהחשיפה"חווות
גובריןכותבתלה"דומהאין •ממושכתבלשית
שגורביןאבןאיןואכן, :> 9עמוד<שם,ורב",ב"פתח

פלאוםשלומותהאתלשרטטבמאמציההפכהלא
בת·היאאףגובריןואילוחיים.בהולנפוחולשוב

חייהסיפוררקשלאאשהבחכתהשהעלתהעלמזל
שלארוךשובלאחריההותירהאףאלאמרתק
מסמכיםעטה,פריספרבהן:להיתלותעדויות

וקיבלה,שכתבהמכתביםתצלומים,אישיים,

היקףרחבותיעודידיהמעשהחיננייםרישומים

אףודמותהחייה,עלשכתבהבאוטוביוגרפיה
ובהסופרשכתבימים>שבעהע<לבספרשימשה
בהשראתה.קמחי

התשעהמאהסוףילידותנשיםעווהיוספקללא
 • 1893ליטא<קובנה,כפלאוםשחיועשרה

פיעלחתרנייםעצמאיים,חיים ) 1963ירושלים,
מזרח·חייםמאחוריהןשהשאירולאחרתפיסתן'
פלשתינהאלובאויהודיים-בורגנייםאירופיים
ייחודהחלוצי.ערבי 1אחראופיבעלילחייםבשאיפה

נובעעשרהשמונהבגיללארץשעלתהפלאוםשל
אתניהלהשבהוהתפיסתיתהפיזיתהיריעהמרוחב
בעולם,אחריםרביםובמקומותישראלבארץחייה
כךכלאחריהשהשאירהמהעודבה 1כאמורוגם,
הפסיפסהרכבתאתשאפשרומידעפיסותהרבה

חשוביםמסוימיםפרטיםדווקאחייה.שלהעשיר
עלומים,היופלאוםשלהמדויקלידתהתאריךכגון

שעשתההנמליםעבודתאתבספרהמתארתוגורבין
הפרטיםלבירורירושלים""קהילתקדישאבחברא

החסרים.

שפלאוםוהספרותייםהביורגפייםהחומריםואכן,

מעוררכהותוכנםעשיריםכההםאחריההשאירה

שמאבתחילהחשדהגובריןשנוריתעד •פליאה
ישראלבתפלאוםשלבספרהזה<ובכללאינם

אתלפארשבאהמישל"התחזות,אלאהנודדת>
<שם,עשתה"שלאמעשיםלעצמהולייחסעצמה
התבררמדוקדקתחקירהשלאחראלא .) 13עמוד

חקירת~שףאוכיומדויקמהימןהכתובשכללגורבין
להשהיוזמנה,אתשהקדימהאשההיאשלההבלש
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ונועזותחושניותדעות

יוצאיחייםשחיהלתקופתה,
ובמסעותיהבמעשיהדופן

יכולתהכמיטבתרמהואשר
העבריתהשפהלהגנת

לתרוםושאפההמתחדשת
החינוךלטובתממשיתתרומה
מלחמתבסוף •ישראלבארץ
אףפלאוםהראשונה,העולם
הסופרשלבהמלצתונסעה
לנהלכדילדמשקבורלאיהודה
ולסייעילדיםגנישנישם

לצערה,יתומים.ביתבארגון
להכניסניסיונותיהרובנכשלו

עלהחינוךבמערכתשינויים
מחנכים·שלתפיסותיהםפי

דרסו 1בלפר 1וציפסטלדוגמתפילוסופים
ומונטסורי.

בתפיסתה.פמיניסטיתגםחיתהשפלאוםספקאין
ולנשיםבכלללנשיםמיוחדתפקידראתהבחזונה
זכויותאתלעגןשאפהואףבפרטישראלבארץ
האוטוביוגרפיההמתהווה.החברהבתוךהאשה

הידוע,ככלהיא, ) 1935 (פלאוםשכתבה

מארץאשהשכתבההראשונההאוטוביוגרפיה

המסעספראתהנראה,ככלכתבה,אףוהיאישראל
ישראל.מארץאשהשלבעבריתהראשון
הגדולהעולםאשתניגודים:שלאשהחיתהפלאום
שהדבידות 1מאידךציוניתעברייהחינוךואשתמחד

לעשייההתמריץאתגםהיוותהגםאךעליה,העיקה
"לאכתבה,כשנסעה,ולמסעותיה.שלההמרובה

נהגהבחויילבדידותי".אתלהרגישפנאיליהיה
ישראלמארץעברייהכאשהעצמהאתגלחצי

מלכים.בכבודהתקבלהואףנעוריהאתהמחדשת
והיאמעמדכללההיהלאזאתלעומת 1בארץ

ומוחצנת.למוזרהנחשבה

אלמונית"."נוסעתלספרהגובריןקראהלחינםלא
ספרותיים"ו"מסעותבכללמסעותאוהבתבהיותה
היותרההיבטאלעזהמשיכהגובריןנמשכהבפרט,
הרבותנסיעותיה .פלאוםשלבחייהמסעיר

מרביתעלהתפרסואשרהעולם,ברחביוהתכופות

ארצותוכללו ) 1940שנתעדהידוע,<ככלחייה
בגילארצהעלייתהאתאפילוורחוקות.קרובות
ברחביבסיוריםפלאוםשזרה ) 1911 (עשרהשמונה

"חרשה"כברארצה,עלייתהלאחרושנהאירופה,
למדינועזשהיהמהולרוחבה,לאורכההארץאת
היריעהתקצרדאז.המקובלתהתפיסהפיעל

חייה.בימיפלאוםשערכההמסעותכלאתמלתאר
להשיבהצליחהלאשגובריןלצייןמעניין<אגב,

נסיעותיהדמיאתפלאוםמימנהכיצדהשאלהעל
מפורסמותדמויותפגשהפלאוםבחו"ל).ושהותה

עםראיוןוערכה •בקס'פולוהסופרתקלוהלן .
שהמסעירותספקאיןאך 1טמפלשירליהפלאילדת

שלמה,שנהשהתהשם 1להודוהיושבנסיעותיה
הבלתימנהיגה 1גנזימחסמהאתפעמייםפגשה

לצדזמן-מהחיהואףהחדשה,הודושלמעורער
טאגור.רבינדרנתלספרות,נובלפרסבעלהמשורר

שמרהפלאום 1לארץשובהלאחר
ואתמכתביםקשריעלעמו

ידידותםודבראליוהערצתה
רבינדר-בספרפרסמההאמיצה

"שנטי"בהוצאת 1טאגורבת

 .) 1946 (בירושלים

מלכהחיתהפלאום"שלומית
כותבתביבתה",וקבצניתבצאתה

רבתאשה .) 14עמוד<שם,גוברין

עריריתלבסוף,מתהזופעלים
לאשמעולםהיותונשכחת,

ולאחרילדים,לההיוולאנישאה
מיהיהלאלעולמהשהלכה
נוסעתבספרהחייה.אתשינציח

גובריןאותההקימהאלמונית
אותהוהצילהלתחייה

שאיןלהרהרשלאקשהזאת,בכלמאלמוניותה.
המספרלאורקצףבים,שעהחייאלאזולתחייה
חדשות 1בימינואורהרואיםספריםשלנתפסהבלתי

 •לבקרים.
שמשעדנה

הימיםששתמלחמת
החברהבפרספו,טיבת

הישראלית

אתשינתהוהארץ , 1967שגב:תום

עמ' 710 , 2005כתרפניה,

לספרהיודעהיסטוריוןהואשגבשתוםספקאין
כפי 1ומענייןקריאצבעוני 1אנושיספרזהוסיפור.

באשרהכלניות.ימיהקודםספרוגםשהיה
כברזו 1הספרשלההיסטוריתולתרומהלרלוונטיות

אחרת.שאלה
ספרישנימזמןלאיצאוהימיםששתמלחמתעל

והשני,אורן,מיכאלשלספרוהראשון,מחקר,

 .לשאולהמקוםזהאוליגלוסקא.עמישלספרו
הימים,ששתבמלחמתבדוננומתענייניםאנובמה

אותןלהבהרת 1הספרשלתרומתומהולבחון
עניין.נקודות

קבלתתהליךובראשונהבראשהואמעניין 1ובכן
והןבישראלהן 1הפוליטיהדרגשלההחלטות
בכלל,המעצמותמעורבותגםכמוערב,במדינות
היחסיםבמערכתענייןיששניתבפרט.וארה"ב

המבצע.הצבאילזההממונההפוליטיהדרגבין
הדרגמילאהאםוניהולה.המלחמהמהלךשלישית,

השפעתרביעית,המדיני?הדרגהוראותאחרהצבאי

המדינה.ועלהחברהעלהמלחמהתוצאות
ברובראויהתמונהלשרטטהשכילששגבדומה

ערבבמדינותהארכיוניםעודכלכיאםהנקודות,
בניהולהתמונה.אתלהשליםניתןלאסגורים,



הפוליטיהדרגשלהשונההראייהמבחינתהמלחמה
זאתלעומתשלמה.התמונהאין 1הצבאיזהלעומת

מלחמתבטרםהישראליתהחברהבתיאורהפרזהיש
 1בכךעוסקיםעמודיםממאתייםיותרהימים.ששת

הדמויותאחתלמשלאנקדוטית.בצורהלעתים
מוצגתבארה"בישראלמדיניותמבחינתהחשובות

יורק.בניומשפטיםפיינברגלמד"בצעירותוכך:
 1אביועםלשותפותנכנסאםכי 1בכךעסקלאאך

חילעשההואוגרביים.גופיותתחתונים,יצרן
 .) 126(עמילבנקאי"היהשניםוכעבורבעסקיו

נמצא"אלוהיםכיהתפיסהאתאימץששגבדומה
נמצאהאלוהיםשאצלודומההקטנים".בפרטים

הרבות.באנקדוטות

מתכוןהנומקום,מראיהגדושהכרס,עבספרו

אינומקומםואכןולאי-דיוקים,לשיבושיםבטוח
טועההוא 1לבגיןבאשרמהם:כמהרקאצייןנפקד;

 ,) 109(עמ' " 1911ליטא,"ילידבציינו:פעמיים

בברסט-ליטובסק, 1913ב·נולדשבגיןבעוד
טרםריבוניתכמדינה(ליטאהצאריתשברוסיה
עלבמיוחדאהודיםאינםוהאצ"לבגיןאז>.הוקמה
 1האצ"ללמנהיגש"היהנטעןהראשוןועלשגב,

(עמ'הבריטים"השלטוןנגדשלחםהטרורארגון
מכוונתלפגיעהכללבדרךהכוונה 1בטרור ,) 110

כשבראשוהאצ"לאתאפייןשלאמהבאזרחים,
בארגוןמדוברכיכללמצייןאינוגםשגבבגין.עמד

הואאחרבמקום .לאומישחרוראוחירותלוחמי
בסמל'חירותוהשתמשההחמישים"בשנותכותב:

מכורןברובההאוחזתוידהארץמפתאתשהראה

להיותאמורלאזה .) 197(עמ'כך"''רקהכתובתעם
"תנועתהשםאתשנשאהבתנועהכשמדורבמפליא
שזההלאומי",הצבאיהארגוןשלמיסודוהחירות

הנוערתנועתלביןהמפלגהיבןהקשרגםסמלו.היה
שהולידהאצ"להקמתלפניכדורשהוקמה 1בית"ר

הנסבהבאמהניסוחלהבנהניתןאינוחירות,את
חבריאתחינכוזו"וברוחהמולדת:שלמותעל

 ;) 198(עמ' 11בית"רמפלגתו,שלהנוערתנועת

שנכתבהמבוכה,ניצחוןפדהצורראובןשלספרו
רשימתפיעליצא, ) 1993 (הימיםששתמלחמתעל

אבשלום ; 1966בשנתכבר ,) 687(עמ'המקורות
ידיעלעצמותיולמציאתבהקשרהמוזכרפיינברג
אך ,) 620(עמי"לדליק"מכונהאלקנה,בןשלמה

פיינברג.ישראל-אביושלכינויודווקאזההיה
אסמכתאמביאשגבאיןכיחבלאחרמסקרןבמקום

כתב 1966-7בשנתכיגורסהואלמקור.מתבקשת
במילהמכתירהוא(אותושלמוךיוסףההיסטוריון

"החברהכי: ) 154עמ'"מלומד",האנכרוניסטית
פותחתובכךהלאומיחזונהאתאידבההישראלית

העםשלבתולדותיו 1ציוניפוסטחדש,במשבר
כהמקורלקרואמסקרןהיה ,) 155(עמ'היהודי"
הפוסטשפרצולפנידורלתופעה,המתייחסמוקדם
הציבורית.לתודעהציונים

ואחריההמלחמההמלחמה,טרםשלההתרחשות
 216777מס'טוראישללסיפורובמקבילזורמת

נופךלתתאמורהאישישסיפורויהושע,דייןבר
הסיפורים .הספרנסבעליו 1הכללילסיפורנוסף
יהושעאתלמילואיםגייסושבו,'יבוםמצטלבים:גם

מפלגתושלהמדיניתלוועדהאשכולאמרדייןבר
עלנראהשהואמכפייותרהרבהחמורהמצבכי

 .) 252(עמ'השטח"פני

החברהשלסיפורההואהמלחמהטרםהסיפור
זהסיפורבתוךהשונים.היבטיהעלהישראלית

הישראלית-ההסלמהשלתמיםהלאהסיפורמתפתח
שהחלביותרהמקיףאסטרטגימדיניבדיוןסורית.

במטכ"ל, 1967בינוארוהסתיים 1966בנובמבר

וכךהמערבית,לגדהביחסמדיניותמחשבותהועלו
ומעמיקיםמוסמכיםיסודיים,"דיוניםשגב:מסכמן

המערביתהגדהאתתכבוששישראלהאפשרותעל
רצויכיהכלהסכימודברשלבסיכומוהירדן."של

דיוןלעומת ,) 203(עמ'כיסאו"עליישארשחרסייך

צה"להביאהסוריתבזירה 1ממנווהנובעזהמסודר
שחדרורועיםעלקלבנשקהיריותלהסלמת
תגובהשרגרמה ,) 216(עמ'המפורזיםלשטחים

הצורךעלעומדכשרביןצה"ל'תגובתאתוזוסורית
 ,) 210עמ'ובמיוחד 217(עמ'ההרתעה"את"לשקם

בתמציתיותהמסוכםמרושעמעגלנוצרוכך
לצבאאשכולאפשר,'וכךהבאות:במיליםצבעונית

הלאומילאינטרסבניגודשעמדהדינמיקהלהאיץ
זכרויצמןעזרמלחמה.למנועישראל:שלהבסיסי
המטוסיםלהפלתדייןמשהשלתגובתואתלימים
הריאתםהשתגעתם?!"אתם :]ב.יהמלחמה,[בטרם

 .) 231(עמ'למלחמה"המדינהאתמובילים

שטרםהעובדהאתלהוסיףישהזולבעייתיות
ייתכןאך 1מירדןחדרוהמפגעים"מחציתהמלחמה
 .) 227(עמ'מסוריה"לשםיצאומקצתםשלפחות

אתשללשהואלהעיריש 1דייןלתגובתבהקשר
לתגובהמחששהבניאסלרבותהרמהכיבוש

שלהמיםלקוהגעהשללגםזוומסיבהסובייטית,
דבר,שלבסופובסיני.המלחמהכשפרצההתעלה
דיין.שלהסתייגותולמרותהפעולות,שתיבוצעו
הקיבוציםאנשיאתדחףדדוהצפוןפיקודאלוף
אלוןלפעולה.לצאתהממשלהעלללחוץבגליל
להםואפשר 1אשכולעםפגישהעבורםהסדיר

הממשלה.ישיבתבפתיחתטיעוניהםאתלהשמיע
סיפרלהגיד"ואיךלהגידמהאותםתדרכתי"אני

לעימותמובהקביטוינתןובכך ;> 409(עמ'לימים
מהפךועדמאזדייןמשהעםשלוהאישי-אידיאולוגי

המרכזיהעימותאתמלווהזהבינאישיעימות . 1977

המקבל 1אשכולללויגוריוןבןדודבין 1שבספר
אבסורד.תיאטרוןשלאופילעתים

גברהשבההמלחמה,טרםההמתנהתקופתעל
כל"כמעטשגב:כותב 1אשכוללויעלהביקורת
בראשעצמואתלהעמידגוריוןמבןדרשוהכותבים
הםבמלחמה.לניצחוןאותהלהובילכדיהמדינה,

לארביןלדברילמלחמה.מתנגדשהואידעולא
זאתייחסרביןלנצח,יכולשצהוולגוריוןבןהאמין

במושגיםוחשב 1מעודכןהיהלאגוריוןשבןלעודבה
 ,) 268(עמ'מיושנים"

מסיניהאו"םכוחיציאתנוכחהישראליתהטקטיקה
להגיעמדיניניסיוןחיתהטיראןמיצריוסגירת
אולםההסרג.שיברתתוךארהוובעםמתואםלמהלך

שהיומדינותשתירקהולידהבינלאומיהמהלך
שג'ונסוןהבינלאומית,בארמדהלהשתתףמוכנות
(עמ'וישראלארהיובאילת:למפרץלשלוחהבטיח

403 (. 

גבולותיהאתרקלאשינתההימיםששתמלחמת
פרשתלקווחיתההחברה,אתגםאלאישראלשל
ההתרוצצותהמדינה.שלההיסטוריהמבחינתמים

אישיות,באמוציותהתערבבההאידיאולוגית
הפכודיין-אלוןגםכמואשכול-דייןוהעימותים
מדיניות.מעצבילעימותים

עצמם.אתסתרוואףהתחבטודומההפוליטיקאים
עםהארץ,שלמותבעד"אניאלון:רגסלמשלכך
,'מדינהאחרת:אפשרותגםראהאךהערבים',,"כל

שטחיםמוקפתמהגדה,בחלקעצמאיתערבית
הוא,ההיסטוריהצחוק .) 528(עמ'ישראליים"

דייריוקמפהסכמיבמסרגתשחתם 1בגיןשמנחם

יצא ,) 1978 (לפלסטיניםאוטונומיהשלכינונהעל
להעניקההצעהאת,,,שללקנטוניםהקמתנגד

מובילה'אוטונומיהעצמי:ממשלהשטחיםלתושבי
ושללאמרהדברים,,שלהברזלבהיגיוןזהלמדינה:

 .) 528<עמ'לחרסייך"הגדההחזרתאתכמובן

והדבר ,אבסורדיאופילבשאףהבלבוללעתים
לאחראשכולשלהבאיםבדבריוביטוילידיבא

שלי."הקלפיםאתלגלותאתחיל"עכשיוהמלחמה:
לעשותרוצההייתיב.רוצה.אנימהיודעאינניא.

 .) 554<עמ'משהו"

לשיתוףביוזמותמטפלכשלעצמומענייןפרקתת
 ,) 547-536<עמילפלסטיניםישראלביןפעולה

שכתב 1בבליודןקמחידודחלקנטלואלוביוזמות
 1967-שהוחמצווהזדמנויותחלומותבשםספר

ישראלהחמיצההאםהשאלה,כאןומתעוררת . 1973
ישראליתכמדינהישראלשלכינונהאפשרות
שלאשמהרבורהצבאיים?הישגיהבגבולותפדרלית
אפשריבלתילאאםקשההיה 1967בשנתנעשה
האינתיפאדהלאחרלדברשלא , 1978בשנת

שעדגםלזכורישכיום.והמצבוהשנייה,הראשונה
 1צבאישלטוןתחתישראלערביהיו 1966לשנת

עצמהשראתהבמדינהאזרחיםהיותםלמרות
דמוקרטית.כמדינה

<עמ'המלחמהבעקבותהשתנתההעצמיתהזהותגם
המובילמיםפרשתבקומדוברזוומבחינה ) 593
עכשיו,,,,שלוםכמופרלמנטריותחוץתנועותדרך

 •כיום.הקיימותלתנועותאמונים"ו"גוש

כרבעיוסי

 2006-אוגוסטיולי
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הוצאתהזוגות,משחקוקובר:ש'סם

עמ' 215 , 2005ביתן

זוגיותנעדראירוניובאורחבמודעהזוגותמשחק

מעיןהואזהסיפוריםקובץ .כלשהימקובלת
ביחד"שנינועמיחישלהשירשורתעלפרפראזה

הואבודדפיקטיבית.היאהזוגיותלחוד".אחדוכל
סטואית.רבצינותאליולהתייחסואיןהאנושי'המין
המוחשיבולעתים,אפלאםגם ,ההומוראפואנותר

המדומה.בחזקתהנוכביכול
לחמוק ,הדמיוןמרחביאללהפליגלעתיםטוב

עושהוקורבש'סםהחיים.שלהפרוזאיתמהמציאות
בחוכאצופהוהשנייהאחתעיןעוצם ,בחןזאת

שיוצריםבעלילנדמההמציאות.שלוהאיטלולא
לושימשוודומיהםמופסאןכצ'כוב,מהוללים
החיוךמלאכתאתלמדמהםברוכים,פטרונים

הנוגה.

רצינותנעדראך ,אקדמיהואהמסופרהווי

 ,ואצילינאהכךכל"הזוגלמשל:נכתבפרופסורית.
עמוקה."וחיבההתחשבותהדדי,כבודביניהםיש

כולה .לחלוטיןשונההיומיומיתהמציאותאולם
הסופרשללשונומוסכמים.ושקריםפניםהעמדת

הניבלמחצה.מוסוויתמשמעית,רבסרקסטית,
שינויתכליתשונהוהמשותקהמחושב ,המלומד
המבקשפלונישלעילגתלשון"עמך",משפת
מדופלם.לנוכלהמפונצ'רתמכוניתואתלמכור
הגלימהלובשילעומתעומדהמבולבלהצרביהסלנג

האקדמית.

אנסי-גיבוריובעצם,הזוגות","משחקשלגיבוריו
 ,עיוורגורלבידימכניבאורחהמונעיםפיוניםהם-

ואתחדלונםאתידיהםבמומעציבםהםלרובאך
נזכראניבדיעדבכאןהמגוחכים.חייהםאורחות

צ'כוב,אנסוךאצלהמהוללהרוסיהפרופסורבאותו
אסורמדועהחמשבןלבנולהסביריודעשאינו
המלומדהפרופסוריהניבגנובה.סיגריהלעשן

מאזכידומהולעג.שחוקמעוררלמהדרין
תסמונתערכיתקומדיהבכלנמצאאריססופנס,

שרויותוקוברשלדמויותיועתיק.היבריסשל
בואפיקורסיעולםשכינה,תהילתנעדרבעולם
 .העיוורהמקרהשולט
מצאתי ,בעינימכולןהמבריקההפרודיהאת

באונירבסיטתהמרציםכל"כמושלהלן:בהומורסקה
מהפכנירעיוןאיזהתמידסמיודוקטורחיפשחיפה

חייושלהמדשדשתמהבינוניותאותושיוציא
רעיוןכללרשוםנהגדוקטוראותוהאקדמיים".

הדרגותבסולםלעלותכדיבפנקסומהפכני
ורשםנשיבסבורסמיוהבחיןהימיםבאחדהאקדמי.

עיניו.מראהאתימימהמימיםכמנהגובפנקסו

נוספואךהיה,כלאהסוברלפתע'נעלםלובלדאבון
לדוקטורזכוראיןסבורים,מרובחדשים!סובריםלו

גדולההחידה .הראשוןהסבורשלמראהוסמיו
הנעלם?הפופיקהיכןוסבוכה:

8 
 313-312גליון

הפופיקיתלאפופיאהאירעמהלקוראאגלהלא
הפךוהאםבפנקסורשםמה ,סמיודוקטורשל

שישההומור .עגנוןשלכלשונוגמור""פרופסור
בעינינראה ,נסקויובסגנוןהמורבידיותמןבו

הקרחת"בעלת"הזמרתשלהמאוחרכגלגולה
חיפה.באוניברסיטת

<'עתרןהקצר""הסיפורהמקיףהפרורגמטיבמאמרו

השאר:ביןוקוברסםטוען ,) 2005דצמבר ' 77

תלויההקצרהסיפורשלהסיפורית"הקוהרנטיות
מבנהכאשרהידע:ומבנההסרבמבנהגורמים:בשני

פיזורשלמבנהמהווהאלא ,סיבתיאינוזה
ובכן' " ...גיבוריולביןהקוראביןהאינפורמציה

ביןותיהקוהרנטהוגשמההזוגותבמשחק ,לדעתי
כיאות,הסתכםהכלהסיפורים.גיבורילביןהקורא
 •אקדמי.סבורשלסתוםבמבויהשם,בעזרת

רפאליצבי
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באחדכתבלואלוונוסשל'היסטוריה'אתשתרגםהולנדראוריהמשורר

אתמחבביםהבאות:"כלביםהשורותאתהנודד>הפסנתרספרו<מתוךמשיריו
נרדםאניומגע.//ממדעסולדברקך;בכלמחדשמופתעאנינעלי.//ריח

לשיררגלי".אתדוחקתההיסטוריהלכתוביות.//עיוורסרטים;במהלך
אנתולוגיהאערוךאחדיוםאםובכלל''היסטוריה'.קראהואהזההנפלא

בתוכה.יהיוהאלההשיריםשניהיסטורית,

סומקרוני



ההולנדיאםומה
שציירהמשוגע,

צודון?חמניות,

עלומורדים:אאוטסיידריםרעם:גבריאל
ידיעותהוצאתומנגד'מחוץהעומדים

עמ' 493 , 2006חמדספריאחרונות

הבסיסיותהקיומיותהבעיותבאחתעוסקזהספר

הסבוכההיחסיםמערכת •האדםשלביותר
המשטחתהחברהלביןהחדשניהיוצרביןוהמכאיבה
האדםעללחדש,כדילקונפורמיות.והלוחצת

שהואברגעאךוייחודית,חריגהדברךדבריםלראות

האמנות,בתחומיהשולטותהקליקותזאת,עושה

לאאםלתלם;לחזורבודוחקותוהממשלהמדע
עונש.שלשונותברמותלוייבולע •זאתיעשה

המקדמיםהחדשניםשאותםהואהמנחההפרדוקס

מתויגים,מוקעים, •והיופיהתובנההידע,את

הפיקוחסוכנויותידיעלמושמדיםואףנענשים
אשר 1אוטוניןאנטרזאתלבטאהיטיב .החברתי
בפנימתגוננתהחברהכיטעןגוןדןעלבמסתו
האסתטיתושהתובנהיותרעמוקשרואיםאלה

אותםמתייגתשהיאבכך ,יותררחבהשלהם
 .עליושפרלאשלוגורלוגםנפש.וחוליכפושעים

הקולנוע,בתחוםהחדשניםמגדוליאחד ,אוטו
גםתויג 1והציורהיפההספרותהשירה,המחזאות,

טופלשםמשוגעים,בביתואושפזנפשכחולההוא
שבעקבותיוטיפול ,למוחושכוונוחשמלבמכות
דן .גוןדןוינסנטלגיבורובדומה ,והתאבדנשבר

 ,החדשןהמרטירשלטיפוסהאבאוליהואגון
תמונהאףמכרלאהואכולה:התופעהעלהמלמד

כדי ,בלבדשניםמאהלאחרוכיום, ,חייויבימ
שלמה.מדינהשלתקציבצריךשלותמונהלרכוש
נשיא 1בוגרואלהחמניותציורעםוינסנטכשהגיע
וחזותלחייםמציירהיהאשרהצרפתיםהציירים
פעםשכלהתהדרואשרהחברהנשותשלורדרדים

חמשמפסידהואצרכיואתלעשותהולךשהוא
הסתכלכאשרמבוקש.היהכךכל •פונקמאות

שולחנימאצלאקוםבערבבשבע
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משמעותבצחוק.פרץהחמניותבציורבוגרואותו

מזיעהשהסריחהמשוגעההולנדיאםחיתה:זהצחוק
להתפטרחייב ,בוגרוהוא,הריצודק,ומאבסינת
ולוותרלציורהצרפתיתהאקדמיהכנשיאמתפקידיו

ציוריהןעלהחברהמנשותשגבההעתקסכומיעל
כשםזאת,יעשהלאשהואוכמובןהמלוקקים.

למוצרט.שלוהיתרזכויותעלויתרלאשסליירי
שללמוסיקהמקשיבומיבורגואתמכירמיכיוםאך

בן-שאולמשה
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o/ ס~ל.םרר~ז?
~ iP ב~יד~ז:וי:?o/ ~ o/ דדם:

אשהשלעיניהעל
-•• :• T •: T 0 

~ o/ יקיםרקל~זם~~~
~יא~ה 1~רירמ; p: ה~~~ 1

~~ w ה
שרעדפה 1וג

: T T "." -

המר~יז;תהטמיר;תהמלים 1והי
 ·:-- ·:- ··-:ד

o/ לסדי ו:ז?"כ:לא
א;ראיזהבגהשנגעעד

 •: •• T-ז •:-

~ן 1מלאחבר
הזי;תא;ר

:יז-

 ה~~?ס?~ה~רך~מר
 י~~סת ?jל;
בבי 1שהיהמליםאת

:• -• • ."" T • 

להי;תע;ן 1יכללאב 1וש
: T : • : 

:בל~זא;ר ryך:בז:ז.~רא;ר ryך

אוהבואינוגרךדןאתמוקיראינוומי ,סליירי
החדשןהחריג,שלופתרונוזהפרדוקסמוצרט.את

גבריאלשלהמרשיםספרובבסיסעומדהמוקע,
המעמיקהספרלב.בכלעליוממליץשאנירעם,

ומקונןהחדשןהחריגכאבאתכואבוהתרבותי

היוצריםשלבגורלםהמשוועהצדקאיעל
 •האותנטיים.

שוהםגיוראשלמה

 2006-אוגוסטיולי
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ו,ירכרתשדמחאהשירת

עובד'עםהוצאתקיר'שזברתשירן:ריקי
2005 

מותהלאחובספונאספושיוןריקישלשיריה
בעינישהצטיירהכפיו~וצrז,~יות::זאתמשקפים

ופוליטיתחברתיתפעילהבהיותה ,מאיתנוויבם
המנהיגותמןשלום,למעןבתנועות<פעילה

בישראלחבותיצדקלמעןבתנועותהמובילות
דגלןעלהחורתותפמיניסטיותבתנועותופעילה
מזרחיות>.נשיםשלוהעצמהשחרור

 ,מחאתיקומשקפתשיריהקובץשלהפואטיקה
ובאישיותה.הענפההציובריתבפעילותהשניכרכפי

שירהוא ,הספראתהפותחהשירדעתה','שפיות

אתקטנהלאבמידההמשקף.פואטיארס
קוויםגםכמוהמשוררת,שלהאוטוביוגרפיה

שלה:השיריתלפואטיקה
tקיךים~~ר;ד~ים~רא'ה

:p סה~ת;ך ת~~;י~חיא~~
ב~נכה תף~~~:זלךש;~ךת

ז:ו~דח~לא

ב~נכה תף~~~~תךז:וי iJחן

~נכ~;ת iJןךר p:~ל.ר~לא
ב~ם iJ~ע,רףג;תג w ~ wף~

נכ~ירמ; p /J:נכ~ר'~לא
~ש;ךך;תי;~ים

)",( 

 ) 7<עמ'

באמצעותדעתהשפיותעלשומרתבשירהדוברת
אתבולמתהיאזאתעםויחדהשירים,כתיבת
אינההמעשיתגישתההשירה.שלבעולמההשגשוג
המפריחות"הפתיות"כדרךללכתלהמאפשרת

המציאותשלמפוכחתראייהמשוררות"."יונים
ריקימשוררת"."יונהמהיותשפיותהאתמזהירה

המאפייןהפואטיהקועלזהבשירמצהירהשירן
בלילה"מזהירשאינומהבכל"משתלחתשיריה:את

עםהמתמודדתמחאה,שירתהיאשירתה .) 7<עמ'

נסבלת.בלתימציאותלאורדעתהשפיות
בירושהכמולהערבההשפיותעםזוהתמודדות

דיול~וחייה;עיצובעלמכרעתהשפעהשלומאיבה,
עםנשברהגברישמעמדו ,גיבורהאנטיהאב,של

מחברהלתרבות,מתרבות ,לארץמארץהמעבר
 ,מושבוממקוםמתוארמעריבת,לחברהמזרחית

אנילכתוב"שיריםלבתו:ומספרהאסלהעלבוכה
כשאניאבללחשובבשבילכותבאניכותב."/
חשהאב .) 47<עמ'הראש"לימתפוצץחושב;
שירים,כתיבת ,בקיהואבובתחוםאףכישלון

לאשלי"העםלהתקבל:זכתהלאששירתוכיוון
צריךכאבאותי/אוהבלאשליהעםשירה,קורא

שעותכיסא/בביתבוכהאנילכןבאריזה,לעטוף
 .>םש<האסלה"על

לבתומייעדהוא ,כמשוררנכשלשהאבלמרות
הנימהמןלהתעלםאיןכיאםכמשוררת,עתיד

כתיב ,לכי ,"לכיהאירונית:
יופי;שלפיסותשירים;

אותך;יאהבשלךהעם
בתוךאשבאניקידה;ייקוד

יקירה;לךואחכההוורד;
<עמ'הכלב"כנבלתריחני;

49 (, 

עמדתו:אתמקבלתהבת
יודעאמת/דירבהטוב"איב

סרסוריםהגדיל;בתאיזו
זולה;תרגניתכאבים,של

גדותעלתדירשפופה
מתוךפרחים;שולהביבים,

והצואה/הקיא ,הרפש

תמורתלבואתמוכרת
שירןריקי

בספראחריםגרביםטיפוסי

 ,הנשיהמגדראתמבליטים
הג'נטלמןבספרה:המובלט
מתואר.מצריהיהודי

שלאירוניתמבטמנקודת
היווניהמלצראשה,

הנבוןהבחור ,בסלוניקי
שאמוהילד ,במונטריאול

כותנהקוטפותואחיותיו

משמשיםאלוכל •בשדה
האשה,שללדמותהראי

עלהמזרחית,זובייחוד
ששירןהדיוקנאותשלל
דיוקןכלבאמתחתה.מעלה

לדמויותאב-טיפוסהואכזה
שלזכויותיהמקופחותעדייןבהבחברהנשיות
דיוקנאותמגווןהגבר.משלנחותומעמדההאשה
ומרדניותחזקותנשיםגיסאמחדכוללזהנשים

יצאניותהחברה:משוליאבודותנשיםגיסאומאידך
בהווייתןילדותיותשנותרומבורגותנשיםופועלות,
שתנאיבורגות,ילדותלהן,בניגודאוהנפשית,

בגרותן.אתהקדימוחייהן

"נשיםשללקולןשופרמהווהבשיריהשירןריקי
ספרהבשםהשימושמשיריה.אחדכשם ,קטנות"

נעשהקטנות","נשיםאלקוט,מיילואיזהשלהידוע
קטנותהנשיםאלקוטשלבספרההאירוניה.דרךעל

קטנותהןשירןאצלואילו ,הכרונולוגיגילןבשל
התנאיםחוסרובשלהחברהשוליאלדחיקתןבשל

נשיםשלדמויותהןאלוולהתפתחותן.לצמיחתן
התרבותי ,החברתיהמהפךאחריבשולייםשנשארו
עםוהשישים,החמישיםבשנותשעברווהכלכלי
מחאתןאתמביעותאינןאלונשיםארצה.העלייה
 ,ניקולוהחברתי:המגדריהרקעעלהקיפוחבשל

של<שמותלולה ,מירי ,מטילו ,מתי ,סימון
 ,) 46 • 45עמ'קטנות','נשיםאירופאיות,שחל~יות

התופרתבכרמררגיטה ,אסתרגברת ,ליליזוהרה,

התימניםמכרםשרינהדודהשלה>,היבת<ובעל
 ,אמי ,פרפועזרא>,וחכםהצולעמוריס<ובעלה

המרכזיתמהתחנההשבריריתהנערהויקטוריה,

 ,קירששורבתהמשוגעתעליזהרחמו>,<ואהובה
("אשההנשיתהווייתהאתביטלהשאמהועדינה,

מהן,אחתכל ,) 40עמ'אשה",לאהיאבעלללא
חלוש,אםגם ,קוללהשמיעמנסהשלה,דברכה

בעולם:אישיחותםולהטביע

~ע.ליס~ק~י~ל ת~~;טע,די~ה
~ע,ןינףת

 ע~~~~יס .?iע,דקיש;תק;לדק
 תי~~~~משךחיא

סע;ןם~ל;נכם nןה,~י~~~יןה~חיא~ך~י'ה
 ) 40<עמ'

הבת·שלעדותהזוהי >.םש<פחות"ואףפרוטה,
שירה.כיורשתעצמהעלהמכריזההמשוררת,

שלההשיריתהפואטיקהאתחושפתזועדותה
עלהחרבה,שלמהשולייםשנולדהמחאהכשירת

חופש.""מתוךכ"פוחיםביבים""גדות

ובלטבשלושתםבקובץ.שיריםשלושההוקדשולאב
בשירהפרטחטא.עלשמכהמישלוידויינפשהלך
אבותמייצגתהאבשלדמותו .הכללאתמייצגזה

לבעיהבנוסףארצה.העלייהמשבראתשחווובים
בשפה,שפה<המרתמהוגכלשלהאוניברסלית

השירבנוף>,נוףבחברה,חברהבתרבות,תרבות

את ,יותרכואבחבותי·תרבותיקונפליקטמשקף
תרבותשכוננוהוותיקים,שלהעליונותתחושת

המזרחיתהתרבותמולאחידהאירופאית·מערבית
אפריקה.וצפוןאסיהמארצותהעוליםעמםשהיבאו

סיפורהאתכשירחמספותהמשוררתלכאורה,
רקעעל ,ובתואבביןיחסיםמערכתשלהפרטי

המעברשלוהחרבתייםהתרבותייםהקונפליקטים
העוליםשלההיסטוריהעלהאמוןהקוראאךארצה.

יכוללאאפריקה,וצפוןאסיהמארצותהחדשים
כמו ,בשירהמובעתהשקטהמהמחאהלהתעלם
מהנושאיםהןשניכרתמחאההאחרים,בשיריה

מהנימהוהןבשיריםהמתוארותומהדמויות

אותם.המלווההאירונית
שלנשמעהבלתילקולםשופרמשמשתשירןריקי

הגירתםבעקבותבחייהם,שברשחוו ,הללוהגברים
למשפחהפטריארכליתממשפחההמהפךובעקבות

שלמקלכמונשברנפשינסיך("אבימטריארכלית
שלמבטמנקודתמתואריםאלו .) 20עמ'מטאטא",

הקטנה:בתו

iJ דה 1כ~ר;ןf 1לf חיק~~
~דיסה~שףט

~יר tט;ך 9~דד~י~םפףף, f ,ן 9ק.~יש

ה 9 ~י~~ע,ן~ית,tקיךים iל~מן~ההףא ]."[
חר~יז 1fל fהףאה, 9 ~י~ ,תי~ר~~ןש;ת qב

 i:ךל~תלקראי;ך:ז~הףא~ר Q ~א;נכנף,
לע.ד~ים~~נכי~~חיק,~יש~רףנ:יית. 9ע,ן~ית

 י~-י~-י~~י~י [l ·א: ~~~~רףנ:יית 9 ש:.
q א: ה~'~י· l] ן;ר~~~י~י. 
iJ הףאסר~ינףת,~~לא;בןה,~ר;ן

~לי·tז~א
 ) 27<עמ'

שבלטונשיםשלססגוניותדמויותמתוארותבשיריה
ש"הלכהאשה ,למשלכךהחרבתית.סיבבתןרקעעל

להסתכלחיהתענוגענק;פרחוניבכובערבחוב
מלאשלחשהראשראושקופות/לחייהנח;

<עמ'לאלוהים"יחידהבתחיתהכאילודמיונות."/
חרוכותשמולןנשיםטיפוסימייצגתזודמות ,) 25
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לאעולם,בונה
אלאמאטומים,
משאריות

סערה,שלאפילוגהרכוס:זביגנייב
לשירהקשבהוצאתויכפלו'דודמפולנית:

עמ' 117 , 2005

פניםאינוהודנסזביגנייבהנודעהפולניהמשודד
קוגיטומרלערבית.התרגומיםבספרייתחדשות
שנתועד , 1984ב·כבדאודדאהאחריםושירים

ספריםחמישההופיעו , 1998הדבדט,שלמותו
 ,וינפלדדודבידידובם ,שידיוגומימתרנוספים
ויורקמדתהבידישתודגם ,בגןברברימלבד

סטנקביץ.

מתוךלשיריםבנוסףכוללסערהשלאפילוג
שידיותרגומיגםלושקדמוהמתורגמיםהספדים

מתורגמים.פרוזהוקטעיהעיזבוןמןהודנסשל
סדרפיעלכרונולוגית,מופיעיםהספד<שעדי
הונדס>.שלספריוהופעת
שיכולהיחידהואהונדס •.•זמננומשודדי.""בין
להישמע ,מזויתדההאצילות,אודותעללדבר
המבקרעליוכתבמזויף"להישמעבליאצילי

 .הספדעטיפתדבשכמופיע ,ורזאלוא'הבריטי'
הנאציהמשטרממתנגדי ) 1924<ילידהונדסואכן,

המשטרשלהתרבותיתהמדיניותומסרבני

לדבו;שהואיאמין"בשנתוכתב:הקומוניסטי'
התיאולוגים;עזרתובליהקיום;בסודותיעמיק
 .) 15<עמ'הצמא"פיואלהנצחאתישאף

שושניםושושנים;קוציםהמלעיגים;הפרחים"יבן
בשירומסכםהואאושר"מבקשיםאנווקוצים;/

העולםיפיאתלהחריששרצההקדוש,איגנציוסעל
ונכשל.השחורה,בגלימתו

שלכאודה,לקדקוב','נסיעהבשירהקריאה,ועל

' 
• 

וiזבםוזיבנבייב

סערשלאפילוג
דל D.Mרחםלרlונתי:

האגדותהןמכל"יפותהעמוד:רוחבלכלמשתרעות
זואתאניאוהבמכליותרקטנים.היינו iiשהי

אמאעצם.עשויכפתורפעםבלעתיאיךשמספרת
עלסיפור-משלמעיןו'פיל', ,) 21<עמ'אז"בכתה
הנחותתמידהמניחהאדם,וטבעהפיליםטבע

קדומות.

שירים:ארבעהשלרצף •בעצם""עיוןמתוך
"מדהיפהפה:המשפטהאמנות,מלאכתעלושוב,
משאריות"אלאמאטומים;לאעולם/בונהאמן;
שידית,בפרוזהנחתםזהפרקגם .) 25<עמ'

הכיסאות"יאושפילוסופיכמובמשפטהמסתיימת
בחריקה".ביטוילידיבא
וקרט,שלהידועמהמשפטשנולד ,גיסוקומד

קיים>אנימשמעחושב,<אניסדם"ארגו"קוגיטו

בשיריםנוכחוהואהדבדט,שלהדורבהאנימשמש
מרמתוךשתודגםהמבחרמלדבזה,בספררבים

והומור'חוכמהרווייהשירים .) 1974 (עצמוקוגיטו

 :> 44<עמ''קליגולה'ההווה.עלמקריןהעדבוזמן
חושבאניסטואי;מזגבעלהיהמעולם;נאם"לא

אתהפילוסופים;.".אתקראבאורווהשבלילה
 ,;כלומדביותרהטובהצדעלמילאהשלטוןחוובת

דגליושתיאודות'על :> 45<עמ'כלל.""מילאלא
באצילותה,נוקשהימין;"דגלקוגיטו':מדשל

לסנצ'ולהשוותהשניתןהשמאליתלסכנה;לועגת
קלות"מתנודדבעולםקוגיטומדמהלךפגשה."

 ,) 56<עמ'

שישיםתרגומימקבץהואסעדה"של"אפילוג
שיריםבשניפותחהואהונדס.שלהאחרוןמספרו
האחוריהשערעלמופיעמהםשהאחד'תפילה'בשם
להסתייםעיגול;לציידצריכים;"חייהספד.של
הקורה;לפנירגעועכשיוהיטב;בנויהסונטהכמו
תואם;בליומיליםצבעיםבבידוד;דואהאני

השיריםשניתוהו."".שללשונותדיסוננס;קרקוש
והדדבטבהיסטוריה,עוסקיםב"אפילוג"האחרונים

המחורבנתהמלחמההסתיימהלא"עדייןכימזכיר
 •הזאת.""

שתלשמואל

חן;מלאות ,אומץמלאותנשים"נוכחרפיון:חשה
בגלוי;ולאהובמגוחכותלהיותחייהן'אתלחיות

 .) 32<עמ'בפטריות"מלאיםובורקסיםעצמן;את

אהבתעםאחתבנשימהנאמדתעצמןאהבת

משמעותוהיפוךאירוניהיוצרתזוה~~דהבורקסים.

המגונדרשהלבושיתכןעצמית.באהבהrךסדשל
זה.ח.סדעללכסותרצוןמבטאמדי

אוסוגמייצגתמןה, yובמבחלקהששמחהלולה,
היותןבשלקונפליקטחוותשאינןנשיםשלאפשרות

שעשניהשם"רבוךגברים:המעדיפהמחברהחלק
השםרבוךעיניים;לישנתןהשםבדרךאשה."/

כנפיגםכנפיים;צומחותממנוגוף;לישנתן
כמוה;היובשמים;לבהשחשקבגללצמחוהציפור

 .) 46<עמ'נפלאות" /

אתמבליטקיר''שורבתהקובץאתהחותםהשיר
שלקולהדדךהשקטההמחאהשלהפואטיהקו

עליזהשלקולהזהבמקדההקטנה","האשה
בעלכללוהאלמנטריהדבראתשרוצההמשוגעת,

llllתl'Iיf!~ 

הופכות"בתים",הבונותהקצרות,שורותיודק

רבכבת:נוסעיםשנייבןהפרוזאישיחהדואתלשיר
ההוא;משיב •אוהב • /בחודלקרואאוהב"אתה
 .) 19<עמ'עבודה.""ישביבתמהד;עובדהזמן

ספרותיתביקורתבעצםהואהיומיומיהדיאלוג
ביחסהספרותאתבמקומההמעמידה •משועשעת

בספרותחשובותיצירותשלושעל •לחיים
"החתונה"דיימונט,ס'שלהאיכריםהפולנית,

שלהטרילוגיהמתוךו"המבול"ויספיאנסקישל
ספדממש"אמנםהוא"האיכרים"סנקביץ':

 ,לחורף""מתאים ,מדיארוךהואאךמהחיים"
דמויות",מדי"יותרלהבנה,קשה"החתונה"המחזה
וכאילוקוראאתהאחד;משהו"זה"המבול",אבל

כמעטטובטוב;דבר •אומדהוא •באמתאודה;

סרט".כמו

העמוקהיחסהאצילות,אתשיוצרמהזהאולי
גםאךלמחיקה,ניתןהבלתיליופילכתיבה,
שרצויהחיים,רבצףוהכתיבההמשודדלתפקיד
השנונה.ההעדהנוספתסרט,כמושיהיה

בשתיבסופונחתםהאוד")"מיתד<מתוךזהפרק

שורותיוששתי'כפתור'שידית,פרוזהיצירות

כמשמעו.פשוטואויד",רוצה"היאזקוק,חיים

 :החייםשלבסיסיתנאירוצההיא
קיר~ךתש;~זה

ל~םק;ך~ת
א,ריוך;ןה

 ס'~ J/ ~ ה~,ק~ ס~~ ה~~
א,ריו~םסןר

:p ף~~ g ך;

קיר;ת ה~~ר~~ין י~?י;ת ry ? ו~~~ ~י~
~ךים qל;ך.שקלבא,;כל~

 םי~~~?~ל~ף~ליו'ש;~ל ~ה''~

הרבהבחייה,מאודמעטביקשההמשוגעתעליזה
ודלף.וידג'יניהשביקשהמשלה"מ"חדדפחות
אתהעבודהחדדשלחסרונוסימלודלףבעבוד
עליזהואילווגברים,נשיםביןהשוויוןהעדר

כןכמו .כמשמעופשוטו ,אויד"עם"חדדמבקשת

"איךבדידותהמעגלאתלשבורמשתוקקתהיא
 .) 55<עמ'קיררת"ארבעהביןלדבלחיותאפשר

שזוכהכלב,לחייהמשודדתשיוצרתהאנלוגיה
סבלהאתמעצימהולליטוף,פעםמדילהתעניינות

"היאנפרדכביתהאחרונההשורההצבתעליזה.של
המחנקתחושתאתבדבדבמדגישהאויד"רוצה

המתוארת.הנשיתהדמותשל
קומשקפתשידןריקישלהשידיתהפואטיקה

כמוזה,בשיראקזיסטנציאליסטייםויסודות ,מחאתי
וביןבינהקירכשבירתבקובץ'אחדיםבשירים

מבינהמזדהה,מקרוב,דואההיאאותןדמויותיה

העושההפואטיקה .כאבןאתוכואבתנפשןלנבכי
אתמבטאתדמויותיהשלהדיבורבלשוןשימוש
זוהיהתיאורים.שלהאותנטיותואתאליהןהקרבה

אתהמבליטהשקטה,מחאהשידתשלפואטיקה

 •החברה.שוליאלשנדחקוהדמויות
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קשבהוצאת ,דברפתחפלו:עודד
עמ' 258 , 2006

שפרסםהשירהספריעשרמאחדמבחר ,זכרפתח

שירהגוףהנוהשבעים,שנותמראשיתפלועודד
היאבעבורושהשירהמשוררהמציגומרגש,רציני

יכולהכרסעבבמבחרקריאהושליחות.חייםדרך
לחזורבוסיםכותביםשכןמעייפת,חוויהלהיות

שלבסימןעומדתפלושירתאבלעצמם,על
בסולתאינהאםגםמתמדת,ותנועההתחדשות

עמה.מיטיברקהמבחרולכןבעיות,
העבריתהשירהפרצהוהשישיםהחמישיםבשנות

שלחזקההשפעהתוךהמודרניזם,לעברדרך
ועזראאליוס"סכתאנגליתכותביקלאסיקאים

הולכיםשבהדרךסללוואיברןזך ,עמיחיפאונו.
בכירמתרגם ,פלועודדאבלהיום.עדמשוררים

מקורותלובחרהאנגלית,והשירההפרוזהמן
כתבוופאונושאליוסבשעהאחרים.השפעה
וקדימהאחורההלךפלוהעשרים,המאהבתחילת

הגדולהאמריל~יהמשורר ,ויסמןוולסאלבזמן:
גינסרבג,אלןואלעשרה,התשעהמאהבןמכולם,

המאהשלהשישיםמשנותהביסדורמשורריבכיר
שאליהםשירים,לשנייםמקדישאףהואהעשרים.

בהמשך.נגיע

התאפיינהגינסרבג,עלשהשפיע ,ויסמןשלכתיבתו
שאורכןעוצמה,מלאותאפיות,ארוכות,בשורות
אמריקהאמריקה:שלהגדוליםהמרחביםאתשיקף
שלארץ ,ימינושלהקפיטליסטיתזולאהיפה,

לאיבודללכתאפשרשבהמפעים,וטבעתמימות
זו.שירההפניםפלועודדאינדיווידואל.ולהיות
שלכפואמותברובםכתוביםהראשוניםספריו
שלצורתועלאףשמשפיעדברארוכות,שורות
ומאורך.נמוךבפורמטשיצאהזה,המבחרספר

שירתהשפעתביןהנוצרהמתחהנופלושירתלב
השמשלביןהאמריקנייםהמרחביםשלהחופש
פה.שלנוהמלחמותוזרועתהצרהוהארץהקופחת

מוסיקההיאהארוכותהשורותשלהמוסיקהשכן
החייםואילו ,עצמילחיפושחופששלמרחבים,של
צבא,שכולועםשלמדינההמוחלט:ההיפוךהםפה
מדינה ,האינדיווידואלאתשבולעגדולשנסשל

אלמגבולאותךמביאהשעותכמהשלשנסיעה
פרלינגטיקרואק,ג'קגינסברג,אלןשירתגבול.
חיתההשישים,שנותשלהיבסדורמשורריושאר
אנשיםשלוחצופה,מהירהדיבוריתשירהשלמרד

ואילוהקצה.עדשהלכו ,ובשיגעוןבסמיםשהתנסו
הארץכלהריאביב,תללמובלעתפרס ,כאן

 .דבברמורדיםולאמלחמה,
מדוברשכןמפתיע.דבר","פתח ,המבחרשם

שעבודתולומררצהשהמשוררנראהבסיכום.
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הנוצרהמתחהנופלושירתלב
שלהחופששירתהשפעתבין

לביןהאמריקנייםהמרחבים
הצרהוהארץהקופחתהשמש

פהשלנוהמלחמותוזרועת

בסוףמדוברולאתנופתה,במלואעדייןהשירית
הייתיהעטיפהלמראהביניים.בתחנתאלא ,דבר

הציירפולוק,ג'קסוןשלבציורשמדוברבסרח
אבלהמופשט,האימפרסיוניזםשלהנהדרהאמריל~י
שובהמעידדבר ,עצמופלושלציורשזהוהתברר

שלתצלוםהפנימיבדשלאמריקה.זיקתועל
אלקדימה,מביטים 1המחייךכלבועםהמשורר
המשורריםרובשכןמרגשת,בחירהזוהיהטבע.

ואילוענק,ספרייתרקעעלמכובדתתמונהיעדיפו
פלושלאי-שייכותועלמצהירכמוהזההתצלום
ולכלבו.לטבעקרבתועלהעירונית,לשירה
פואטיקהלעצמםמגבשיםהמשורריםרוב ,כאמור
חייהם.כלאותהומשכלליםהשנים,עםמסוימת
מצטיירתשכןמפתיעה,פלושלבמבחרקריאה

תקופותשתישבכתיבתומשוררשלתמונהכאן
התקופהשונות.

משנותהראשונה,

הנהוהשמונים,השבעים

משוררשלוידוישירת
עצמולבטאהמחפש
במדינהאישיבאופן

האניאני.שירתחונקת,

 ,צעיראדםהנוהדובר
קונפורמיזםשונא

טבעאוהבובורגנות,

מבעדלחיותללמודהמנסהלרליגיוזיות,ונוסה
נובעשכוחהפואמתית,אפית,שירהזוהילייסוריו.
וחולשתהשלה,האקזיססנציאלי 1האותנטימהזעם
השניהחלקהזה.לזעםשמתלווהמהבוטותנובעת

לשיריםועדהתשעיםמשנות ,פלושירתשל
שירהטבע,שירתהנו 1למבחרהמצורפיםהחדשים

להתבוננותמקומואתומפנהנעלםהאנישבה
שמנסהלירית,שירה ,הכנעניבנוףורציניתאוהבת
ש"נוזלות"קצרותבשורותטבע,שלרגעלתפוס
אלמנטיםשישנם<כמובןהשנייה.לתוךאחת

לאהםאבל ,ולהפךבשנייההראשונה"מ"התקופה
שירתואתמכירשאינושקוראייתכןדומיננטיים>.

נוכחיובשירהראשוןמספרובשירוייתקל 1פלושל
וזו ,משוררבאותושמדוברלזהותיתקשה ,שלו

נדירדבר ,כאמורהיא,ההשתנותשכןמחמאה,

שירה.שלבקורפוסים
שגםהחזק,השירעצמם.מהספריםלהדגמותוכעת
'יום 1פלועודדשלהראשוןספרושםאתנושא

משוררהואבהשהדוברפואמההנו ,) 1978 (הולדת'

שללאמריקהשכ~~ 1בורגניאנטיוזועם,צעיר
בחיפה,חיאבל 1השירמוקדשגםלוג,גינסבראלן
עשריםבןאני"היוםוהבורגנות:העבודהעיר

אתה;אדםבבניעכשיומתובנןאני / 1אלןושלוש,/
החוףמןחוזרותמטופשותבורגניותבכולם;נמצא

גנדורפקקתאיאסרםשכל;ירכייםשחומות
באוטובוסישובההעמידהבגיל;פרולייןמטומטם
נשיםבווארית;רגלעלנאויתרגלמשכלת

אלינשקףאתהזיעה."חמוצותקטנותתימניות
 1הגדולבטירופךאותךרואהאניפרצוף."/מכל

ויזואליתמאונןרוטטותברכיים;נשימהקצר
מהירהשהשקיעההיכן;יורק,נירשלבתחתית
אדםשלתשוקהרוויזעםזהו .) 24<עמ'יותר.""

הנעוריםשרקכפיובוטותכנותשמשלב 1צעיר
מקומיתבתמונהנמשךוהשירלעשות.יודעים
כמוביבכו;והמיליםההואבלילה"הלכתינוספת:
איןאביבתל-חיפה/בכבישלעירמחוץחשמל
חשמל,כמואותך;שיחוש/בךשיגעדברבעצם
צמרמורת".":בימעבירשלךה"קדיש"אלן;

פואמהגינסברג,שלביותרהידועספרוהנוהקריש
בדמותנאחזהדובראמו.בייסוריהעוסקתמזהירה

הדימוייםהצלה.כבקרשיקביהאמרהמשורר
אוחשמל",כמוביבכו"המיליםויפים:אורבניים
כליפההיה 1בחייהראשונהבפעםשלג."ראיתי
לאורוברוחלבניםברבוריםכמונסחףהואכך.;

שירהזוהילבכות."":ורציתיהרחוב;פנסשל
במזרחתקועיודע.ש"לאצעיראדםשלוידויית
מדינה;כאבילי"יש-ובהמשך ,) 26<עמ'התיכון"

שמבקשכההכתםמין

החוצהדרךלעצמו
בחזה."":ומפרפר

"עודהקיומי:והייאוש

כמויהיהמחרעובר;יום

עצוביםוכולםאתמול

<עמ'זאת.""להביןמכדי
31 (. 

החזק,הולדתיוםאחרי
בכתיבהפלוממשיך

 ) 1978 (לנרגן-כלזןמכתביםבספריםפואמתית

ושיריםובקדיש 1המשורראםבדמותהעוסק

באיבוהעוסק'קדיש'השירמצוישם ) 1981 (אחרים,

עוסקגינסברגשל'קדיש'בהשפעתהמשורר.של
שיריםאלולטעמיאבל 1הוריועםביחסיוהמשורר

שכן 1עצמידיוקןשהנוהולדת',מ'יוםפחותחזקים
מתקבלתולא 1בעצמובעיקרעסוק 1המתייסרהדובר
הנראהככלהיאהאםוהאם.האבשלממשיתתמונה
כךכלבנושאהצדדיהעיסוקאבלשואה,ניצולת

גן-כלזן".מבר"מכתביםהעםמיטיבלא 1וטעוןכדב
ביןומפתיעיםמענייניםחיבוריםנוצריםאמנם

"בנרגן-הבאות:בשורותכמו 1וילךבלבוהשואה
אניאבלתמידשםשלגהרי; 1ודאי 1כןשלג.כלזן
לכסותוילךבלבוואתןבקיץאמותאניפה./אמות
 ,) 39<עמ'צהובים"."מפוחיתבפרחיקבריאת;

כדברךבלדב,שורותבכמהלשואהההתייחסותאבל
 1הדוברשלבמצוקתועוסקותהשורותכשרובאגב,

בעייתית.

הופכותהחזקותהשורותלאב,המוקדשובשיר
האפקטהחלשתכדיעד 1מדילבוטותלעתים

מחורבןבן-זונהזה,אתליעושה"אתההאמנותי:
 1שלךלחייםנכנסשלךמהחיים;יוצאתמידתמיד-

תמידתמידאותך;מקיאאותךשונאאותה?אוכל
תאמיןאלבבית".סגורלהישארציוניםלהראות



יפההכיהאישאתה-חולהלאאתהאבא/להם,
-אותךלסרסאחדלאףתיתןאלפרא;מוזרחזק

הצדעלאמאאת/זיינתאותי:עשית-עודבה
שורותלצד .) 68-65עמ'<'קדיש', " •.•יבותרהסוג

האישאתה-חולהלאאתה"אבא/כמומרגשות
בגללולאחלשות,שורותישנןונו',יפה"הכי

את;"זיינתהפשטנות:בגללאלאה"גסה",המילה
 " •.•ביותרהסוגהצדעלאמא
האמריו~יתמהשירהפלדשירתמושפעתכמהעד

והסוגהזקןויסמן"וולסכותב:כשהואלראותניתן
מקלסהחלוצית,היפה,/אמריקהאתשר

איש-הידעת, .•.אירופהלנרדפיפסטורלי
תהפוךשלךשאמריקהמופלא,שלג

דולריםלסרסורימשוכללסופרמרקס;
עמ'ויסמן',וולסבלילה. 2 '( " •••צענjויים?

 ,) 61<עמ'הנפש''אבלהבא,ובשיר .) 60

הדימוימופיעבאמריקה,כללעוסקשאינו
לוחמיםכמותבואהנפש.""אבל

שמורתגדרותעלצודקים;אינדיאנים
 " ..•סבע
בשירתמפנהנקודתמצייןעלווההספר
לסוכתהיבסדורהשפעתעזיבת-פלד

אוליהשיריהמבנהלירית.סבעשירת
מודרנייםאמריקניםממשורריםמושפע

 •.איאיאוויליאמסקולרםכוויליאם
"כנען"מקומי'כולווהנוףהתוכןאבלקאמינגס,

אףלשלבומתחיללכתוב,המשוררשובחרכפי
תנ"כית.שפה

מאסשלו'האניאתבצדשהניחדורבשלשירהזו
שלשיריםאלובסבע.מקלסומצאהאדםבעולם

בשורותכמוליריתהקשבהשלבנופים,התבוננות
מדמם"וצלאוהאור"בסל"לשאתהמכתמיות:

נוסהעשבמצמחת/אדמהפניעלחרוכהאדמה
נהדר'צירוףשלמיליםבשלושקציר".נסרם

האכזריהאורמוכתבארץקיומוכלאתפלדמתמצת
חזקצירוףובהמשךהאור",בסל"לשאתשלנו:
העשבאתהיסבשמתארנוסה","עשבנוסף:

הפתוחיםמהשטחיםריבםהמאפייןוהעיקשהמכוער

פה.שלנו
שללכלבומוקדש ) 1987 (כנענילילההספר

שםבסבע.ההתבוננותמגמתאתוממשיךהמשורר'

הואלארצו:המשוררהתייחסותעלמעידהספר
וחוזרפהשהוקמההישראליתהמדינהאתעוקף

מתפיסתנובעהדברכנען.ארץהתנ"כי,למקור
למשל:הכלב,לעומתכישלון'הנושהאדםמוצא
שסיח;עלמנמנםשחוריםכתמיםמנומרלבן"כלב
 .) 95עמ'היער',אל('מוצאהחלון"במצחוהרים

בהלסמוך;ההרנסןעלינפתחההלילה"כלאו
אבלמה;אהבהבליהחייםמהחלומי./זרעי

העוףעםקמתיממועקה;חופשישם/בהרים;

פסגותעלמרקדפרא;ככוהןשמשואתאהמצויץ;
עכשיו;יודעשאניבעדנהאבל .•.הצהובבעירומו

 " ..•הרהוריםנוצותמפריחשבורמצחהואסלעגם
רבותיפות,שורות .) 98-96עמ'כנעני',<'לילה
לסבע,האהבהאתויסמןמוולסלוקחפלדעדנה.

מלחמתלנפגעידבומהכנען.בנופיאותהומגשים
שבחרופגועיםכההיוהמלחמהשבסוףוייטנאם,

הדוברלציוויליזציה,לחזורולאיבערותלהישאר
שייכותשלבעדנהובוחראדםאהבתעלמוותר

נע.לס
עתיק''זמרהמשורר'שללכלובהמוקדשיפהובשיר
"קרבהחייםלבעלגדולהאהבהנחשפת ,) 100<עמ'
אתהלילהמןעבורורוקןהאור;אלהכלבאת

אשרהמדורהומשתפזלו;ומשיוחםהקור;
למקבץהאזןהחומקת/צלליתואתהבערת/
אוזניו;יפשילבההדרךהנה,/הקצוובת./ניבחותיו

מסה;מעלהרגונופיקתיניעהחסוב;ראשויסה

לך;אשרהזהבבאוזניוילאטלסתותיו;יפער
האור;אלהכלבאתקרב ; •..אבות-אבותיועלילות

 " ...שעתובבואלו;הנח
עצמומגדירהכלב,ידידובעזרתהדורב-משורר'

הקפה"בתיהאורבניים:למשורריםניגודידיעל
אוסומסיים,משורריםקרקוריעכשיוהומים

אבל-להשכירצייריםתרבות,של;קומיסרים

במחתרתמרגדיםבחושךעובדיםכאן'/אנחנו;

 ,הריופיע,/הואמעסעודלעמלנו:;שכרוגם;
מדליק ,השחרריקודהנה •..אורשלחרישיתזרימה
 " ...פרחשפתי;עלאורכמבעממולהרכסאת

 ,נכחדכזןהמשורר .) 116עמ'כנעני',<'לילה
הר.עלאינדיאני

ביקורשיריבצד ,) 1990 (וגעגועיםלחםבספר
 ,מיסעלהמשוררשלמיסכושאינםגן-כלזן'ברב

ב'אניכמולירית,סבעשירתלהתגבשמתחילה
אומר:אנייער;רואה"אני :) 139<עמ'הר'רואה

רוחציפורים,צויחתאותיעשהאלוהים,/
אותיעשהואומר:גשם;רואהאניבאמירים;/

אלוהים,/אומר:אניהר;רואהאניוזורם;/צלול
הר".אותיעשה

מתחזקת ) 1999 (נהדרתארץשובךרבושבלום
זואולםרליגיוזית,סבעלשירתהמעברמגמת
נדפסולאשעדייןהשיריםבמקבץלשיאהמגיעה
מקום"."מראההכותרתתחתהמכונסיםבספר'

שיריםכמהלצרףנהוגמקיפיםמבחרלספרי
ובייחודלקורא,"בונוס"כמעיןלאחרונה,שנכתבו

אבל .המשוררספרישלרובברשותויששכברלזה
"מראההכותרתתחתזה,למבחרהמצורפיםהשירים

<פרספלדעודדשליצירתופסגתאוליהםמקום",
בכתביהופיעוכבררובםהמוקדם>.ליום-הולדת

שלהטבעששירתלראותהיהוניתןלאחרונה,עת

סופיתנפרדפלדיהלומי.לגיבושהגיעההמשורר
ואבלאסתרוחורבגינסברג,ומאלןויסמןמוולס

הארץנופייפיאתבתארוהמוקדם,ישורוןולאבות
היהניתןשאדבה.לבתוליותובגעגועבתמימות

קוצרמפאתאבלבמקבץ'השיריםרובאתלצסס
מייצגים.בכמהאסתפקהמקום

כרבהופיעפלדבשירתהרליגיוזי-דתיהאלמנט
בשיריםאולםושם,פהובצבץוחזר ,הדרךרבאשית

לאלבההקירכשתחושות ,דומיננטיהופךהואאלו
"לפעמים;בסבע:השהותבחווייתתמידשלובות

<ממעמקי 1הסבעשלביבת;-הכנסתתפילהתוך
חושבאנימרחקים)/מורסותרגלי /,קראתיךיער
לדעת/עצמה /המנדל"נתהסרנההארץ;על

מבניובןאוהלים;יושבפעם;שאוליויודע/
חולםלא;הזהבמקוםנושם;הייתילאהניבאים;

הכנסת"יבת .) 225עמ'כותרת',<'ללאאור"מזבחות
העורבתהתחושהאתהממצהצירוףהנוהסבע",של

נפתח ) 226<עמ'מקום''מראהוהשיר .אלובשירים
כדירבותשניםדרושותאבלפשוס,סבעבתיאור
ככובדההר"כובדכזו:כתיבהלפשטותלהגיע

לבניםרקיעוצהריגדולה;יראהבו:המתבונן
 " ..•חרמון-סבאמרגלות

רחש"מהכולו:אתשאצססנוסף,יפהקצרושיר
קריאתבעלווה;מרשרשרוחמהבקמה;עובר

רובץבשלפריבואכה;נוסקתמעדנות;שחרור
זמירותנעיםחושך;מארצותהנה/עץ,צמרת;

כנף;אוושתשםיום,/צהריחדר'/צוהריבוא/

('מהבתפילה"עומדפרפראור;הרשת:;בחרירי
שורותשלבמוסיקה .) 232עמ'בקמה',עובררחש

ליריסבעתיאורנוצרזולתוךזוהנוזלותקצרות
בתפילה".עומד"פרפראור;-בסופוששיאו ,עדין
מקום.מראהשלמיסכוהןגדולותפואמותשתי

הארץביפי'ראינו-והשנייה'הרים',-הראשונה

הבאות,החזקותבשורותהנפתחת ,) 250<עמ'הזו'

שלהדמיםאירועירקעעלנכתבושאולי
פההדמיםאירועיאתהמשיכושרקהאינתיפאדה,

מלחמתיאירועמאזכרתאינההפואמהאבלבכלל:
בשורות ,ליריסבעלתיאורינצמדתאלאספציפי'
שאלוהיםהזוהארץביפי"ראינודווקא:ארוכות
מלחמה;לתעתועיחרופהשפחהוהיאבהשורה
יצהיב,שינייםלרוחכקוץקודחשמששדהמיםבאין

 :עליהםהכורתשאימתויערות/ואדיותהרים
ביתזההאלה;באבניםהעונהההדמהגלעד;/
מקוננותבאורההולכיםשנשמותהסבעשלהתפילה

ארץ'זעקילאאבל;עלינו'שלהןהתמידבצערוב
כקשתממסרהבמימפזזאורכתםהריאהובה':

שקלאשרבזעקתולאבחמלה;יבוא,עשבבענן
ועורגתחרישיתעדנהאםכיירעידוארץספיואפר

פלדעודדשלהדוברעברארוכהדרך " ...לוטפת
לוברגנותהבזונואש,זועםכצעירהדרך'מתחילת
הכואבהרליגיוזילדוברועד ,במצוקותיוושקוע

והאלוהים.הסבעאתואוהבהאדםבניסבלאת
 ,דברפתחהמבחראתשיקראלמימצפההזווהדרך
שלהדרךבאמצעתחנהרקשהואלקוותשיש

 •המשורר.

גלעדיוכל

 2006-אוגוסטיולי
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דומהשלהם,החניכהברומניראשיגיבורמאמע"
והנעוריםהילדףתבספריציירברטובחנוךשרק
ובעקבותיוהשורה,מןיהודייה""אםשלדמותהשלו
רעיההאם,אוליגרוסמן.ודודבארחייםהלכו

"דונהאוהאקזמפלרית,האםדביוקאינה ,מנדלסון
מעטלאבקוראמעוררתהיאזאתובכלאידיאלה",

סנוניתכעיןהיאובעצמאותהוהזדהות,חיבה

לבוא.שלעתידהפמיניזםאתהמבשרתראשונה
שלאהובתותרצה,שלאביהדמותובזכותבזכותה

אחתלאלפנינו.בלבדאגדהשלאמורגשיאיר,
התמימות,מעטהאתלהסירהסיפורלנומאפשר
וכורכיםועכשיו'כאןמתרחשיםשהדבריםולהזכיר

ההווהעםתש"חדורשלהאידיאליסטיהעבראת
ג'יפכמוסטטוססמלישבוימינו'שלהחומרני
עבודתלשםשלאבמושב,מרףוחוביתמשוכלל
בטרםהסתלקותהלמרותהכל.חזותהםאדמה,

בחוטילמשוךממשיכההיאובניה,בעלהמחייעת
המניעההיאולמעשהמרחוק,ולהפעילםחייהם
העלילה.את

ובהמקורית,דיסרטציהכתבהוויוורדתלמידתי
הםשל.ומאירשלהרומניםחמשתשכלהראתה

חמישה,שהוא("אחדשונותבווריאציותאחדרומן

שלו",מאירשלהרומניםעלאחד:שהםחמישה
האם .) 2003אביב,תלאוניברסיטת ,גמרעבודת
מציאףתשביןבעירובהוא,אףעשויהחדשהרומן

נ.חזהלהשתלבומושב,עירחייבצירוףלפנטזיה,
כאןשישואפשר ,שכןאפשרוויו?ורדשלזו

שמדוברלכךאחדמרמזיותרלפנינוחדש:מהלך
החייםלסיפורשמעברקולקטיבי'לאומיבסיפור
האםבצוואתהשזורותלף","ל.ךמילותהאישי:
משירונער"עם"יונההביאלי°קאיתהכותרתלבנה,

הטליתפסישניהשער","מאחוריהאישי-הלאומי
הדגלכדוגמתהיונהשלאברותיהאתהמעטרים
שלפנינושלסיפורמרמזיםאלהכל-הלאומי
מיוחדבאופןהפשוט.לסיפורשמעברמשמעות
ונשנההחוזרהמשפטהלאומיהפירושאתמעודד

נערעםיזנהברומןהארץ

 ,אחדמצדלה.יאנוספגי
יושביה:אוכלתארץהיא

בהההולכיםהםרבים
אםעולמם,לבית

בתאונותאםבמלחמות,
תמיד ,אחרמצדדרכים.

החוזריםכאלהגםיש
~כרמשדותאליה

נוד.

לנו'מזכיריםאכןהיוניםשלהנוצותקולמוסי
כתיבתגםכתיבה:מכשירהשאר'יבןהריהי'שנוצה

המרחביםאלדואריונתכשילוחכמוהספר
הנתוןבקבוקבתוךמכתבכשילוחאווהמרחקים,
הבין-התקשורתסוגימכלוגליו.היםשללחסדיהם

שמידתהיונה,בסמלדווקאשל.ומאירבחראישית
המ~לח.שלבמיומנותותלויהבשילוחהההצלחה

תוצרפרוזאיקון'איןימינוועדיזהרס'למןואכן'
באר'כחייםמפרוזאיקון<להדבילהחילוניהחינוך
השפהבמכמנילשלוטהמיטיבהדתי),החינוךתוצר

אתחוגגתהערביתבספריושל.ו.כמאירהעברית
צבעיםבריבוימתנוססהמרהיבויופיהניצחונה,

וצורות.

יזהר'אחריהיחידיםהסופריםאחדהואשלומאיר
פינהמכלניכרותהארץוידיעתהארץשאהבת
העולהלעתידה,העמוקההחרדהמכאן .ביצירתו
יבצירתו.פינהמכלהיאאףובוקעת
 ,אחדמצדלה.יאנוספנינערעםיונהברומןהארץ
בהההולכיםהםרביםיושביה:אוכלתארץהיא

דרכים.בתאונותאםבמלחמות,אםעולמם,לבית
משדותאליההחוזריםכאלהגםישתמיד ,אחרמצד
הראשוניםמשלשוניםחייהםאורחותאםוגם~כר'

מזוהיאאףשונהבארץלחיותשלהםוהמוטיבציה
לקיומותקווהלטעתכדיבהםישאבותיהם,של
כרעיעלב~סיםעומדהואאפילולאומי'ביתשל

שמנהלוהגלוייםהסמוייםהדיאלוגיםגםתרנגולת.
 ,ואלתרמןטשרניחובסקייבאליק,עםשל.ומאירכאן
ועוז,יהושעעםוברטוב,יזהרעםוהזז,עגנוןעם

ולקיומה.השלשלתלהמשךכלשהיתקווהנוטעים

• 
שמירזירה

 2006-אוגוסטיולי

שלה,הביתאתלאהובצריכה"יונההספרלאורך
ובעוד 17בעמ'לחזור":תרצהלאהיאאחרת

משפחתיבניובין"בינייאיר:וכדברימקומות),

את[."]יודעים]הם •.. [תכונותכמהמבדילות ]".[
רגליהם,שתחתהאדמהואתלראשםשמעלהשמים

מזרחאותואלתמידניתק[".]שחוטועפיפוןואני
נשיאתהמסעות,ו:ראתהנדודיםתשוקתעם ] .•. [

היהודיכמוחשאני-מהתגשמותהוהחששהתפילה
יאירשדווקאמעניין ,) 100<עמ'במשפחתי",היחיד

מרגישבמסעותיו'הארץשיבליאתהחורשמנדלסון'
ציפוראונודד","יהודימיןהיהכאילומנותק,

ו:
ו~- =:... ~
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שלה,הביתאתלאהובצריכהיונה
לחזורתרצהלאהיאאחרת

עובד'עםהוצאתונער'יונהשלו:מאיר
עמי 367 , 2006לעםספרייה

והמרטיטהעמוקקולהנדםמספרחרושיםלפני
הגיאשערשלוהמשוריינים ,ומארישרשנהשל

היאבעולםהברזלמחירי<האמרתהםאףנעלמו
המתכות>.נשרקלהתיכםצינייםחמסלאנשישרגמה

הנעריםאתהבאיםלדורותלהזכיראפואיכולמה
מהםשרביםתש"ח,דרושלוהתמימיםהצנועים

והרומניםוגרריאלתרמןלשיריפרטבקרב,נפלו
ירבההחרשבספררבנהשל.ומאיררשמיו?יזהרשל

א- 9ר~,מציאותיוקולקטיביאישימיתוסכעיןונער
ומפריסתבוגרתבנימהפר gהמ ,כאחדריאליסטי

והמציבאלה,ימינורעלהשחרורמלחמתימיעל
בטרםשמתהפלמ"ח,מןאלמונילירנאייד-זיכרון

מסרפדיםהדבריםלפעמיםבית.רננהאשהנשא
מרזרבית,אגדהלפנינוכאילו~פיריחוקבמין

החלרףשלדינרגזרמפניהחששרה~שאלה,שהדמיון
בערבויבהבהמשמשיםרההמשכיףת,הקיוםומשאלת

ממדיכלאתולרכזתהעולםמעלהממריאהאגדה-
הזמן.ממדאתובכללםהיקום,

מאחדחרץ""ילד ,נטשרהרשהרריובצעירמעשה
אתששילח"התינוק">,בשם<המכףנההקיבוצים

יוני-בסיועלקרבלצאתהפלמ"ח.שלהוראויוני
שלהיונה""חרבבנוסחפרדוקסזהרהאיןוראו!
אתל~תיםיוצרתהמציאףת ,אכןאלתרמן?נתן

סמלאתומגייסת ,בירתוהמדהימיםהפרדוקסים
 ,בתקופתנומלחמה.לצרוביבירתוהמובהקהשלום
סירםלפנילפעמים,שבההאינטרנט,תקופת
תשרנהעליומגיעהכברמכתב,שלכתיבתו

תמ~במבטלהתבונןשלאקשהממרחקים,
ביוני-וראותש"חלרחמישלבתלותומשועשע

קמ"ש, 74שלבמהירותגםרלףבמורמים,העפות
היוניםלח wמנגדעהאםגורלות.חרוץמידעובפיהן
בסתרהיונהממנוהביאהבשררהאיזולנצח?הצעיר
חייוסיפרושלהשוברתהגירסארתהאיןכנפיה?
הגירסארתאתמזכירותהיוניםמשלחשלרמותו

ותחייתומרתו ,ישרהולדתסיפרושלהשוברת
מפעםיותרכאןנרמזהסינופטיים?באררנגלירנים

אלאאינההיאאף > histoire <שהיסטוריהאחת
נוחרבושמגרדים ,הלשוןבידומרותשחייםסיפרו;

ואין ,סמלישובלאחריהםלוגררעשוייםבן-יהודה
בלדב.כפשוטומעןבהםלראות

המסיעתייריםמדריך ,הראשיהגיובר ,מנדלסרןיאיר
שלמרתועללראשונהשומע ,הארץברחבי~~וים

שנולדקשיש,"אמריקני"תיירמפי"התינוק"
לאוצרת"ירד"כךאחרבפלמ"ח.ושירתכמלבם
לשאריתשםר"נתקע"עשירה,אשהנשאהרבית,
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נראההואהרומןשלההורהבנקרותהבוגרים.חייו
נמשךהואזאתובכל ,דברלכלאמריקניונשמע
יוניםכאותן ,ילדותומחוזרתאלקסםכבחבלי
ושרבשרבהחוזרות homing pigeonsהקדריות

תמררוארראילשמשעשוי<סיפורוהשובךאל
 ,לוומחוצהברומן ,יותרהצעיריםלגיבוריםאזהרה
מנדלסרןיאירהים.>במדינותאורכותשניםהעושים
חייואתשסיים ,הברורהירנאישלבגורלומתעניין
בחרשיולנחשמצליחואף ,מיותרכהבמרות

מציאףתפרטיהמחודדים

אתהמפתיעיםאחדים,

בסי-האמריקניהמל
שלסיפורורקולאהקשיש.
ביןמקשרהאלמוניהירנאי

התיירים,מדריךהשניים:

נשאהקשיש,התיירכמר

אמריקניתאשההואאף

בתרשמה,ליאורהעשירה,
(ש"שרקיהנכסיםאיששל

 ,המתכת"ללוטשיתהילה
של"לבדה"השירכמילות

אלתרמן>.נתן

ונערירבהברומןככלל,
ש"מסדררת"אלההןהנשים

הגרבים,את<תרתי-משמע>

תשמחאףמיכאליומרב
בשםמזדקןיקהורפא ,רבומןהגרביםשאחדלשמוע

בצרותנקבהבלשוןהיוניםבשםמדבר ,לאופוד"ר
גםולמעשה,"הדברת">.בצרות<סליחה,הרבים

"אתהבעלה:את,שואלתיאירשלאישתרליאורה,
ואתה?"אניבוקר?כליחדמקיאותהיינואיךזוכר
"אנחנולילדהאומר"התינוק"וגם ,) 114<עמ'

החיים:מןגדולותנשיםלפנינו .) 202<עמ'בטוחות"
וניהולנדל"ןבחברתדירקטוריוןחברתהאחת
בעבודותרבהבמיומנותעוסקתהשנייהנכסים,

 ,נכוןהרשויות.עםמשא-ומתןומנהלתקבלנות
ובלתיעשיראבשלבזכותולמעמדןהגיעושתיהן
ואתכישוריהאתלפתחלבתושהתיר ,שגרתי

רגליהןעלאיתןעומדותשתיהןאךכישרונותיה,
ממששלעזרהללאחייהןאתלנווטויודעות ,שלהן

ולסרןמביאיר ,דברשללא~תו .שבחייהןמהגבר
נשיםשלב~לןהחוסהמוחזק","גבראלאאינו

אחיו ,בנימיןגםולמעשה,גברי:מקצועבעלות
הים,במדינותמשפחתועםהעושהמדען ,הצעיר

שובהלאחרהפותחת,ונדיבה,גדולהלאשהנשוי
ירבהגדולות.למידותבגדיםוחנותקפהביתארצה,
שלהסטראוטיפייםהתפקידיםשבורומןהואונער
מהנשיםאחתוכלביניהם,מתהפכיםואשהגבר

"גברהיאמנדלסרןיאירשלבחייוהמרכזיות
לעניין".

בשמומגלם ,ולסדןמבפרופ'הרופאהמשפחה,אבי
ארצה~מהשהביאההרציונליסטיתהתבונהאת

התרבותמרחבשלזוובמיוחדאירופה,מערביהדות
ליאורה,האמריקניתוכלתויאירבנוהגרמני.
השושלתאתלהמשיךאמורים ,~נןףךעדהקורנת

הםולכאורההמייסדים,הדורותשלהנאורותואת
אינםהדבריםואולם,אותה.ממשיכיםאכן

היריונותיהבגללהן ,וכצפויכרצוימתרחשים
הסוררתדמותהבשלהןליאורה,שלהכושלים

המצליחהרעיה,האםשלוהנדן-קונפורמיסטית
בסדרר~-סימטריתאי-רציונליתמהרמהלזרוע

מאירשלהחדשספרומנדלסון.משפחתשלהמופתי
בעליל,שרגתיתובלתינשכחתבלתיאםמתארשל.ו

חסרימשובהמעשילעשותבניהאתהמלמדת
בעלהאתעוזבתביניהם,מפלהבנועזותם,תקדים

"חדרלהשיהיהכדיבניהואת
לבנהנותנתואףמשלה",
כדיניכרכסףסכוםהבכור

 ,חק"<משלוביתלושיהיה
מנוחבית.לףתמצאל.ך ,יאיר
מקוםלךשיה~ההרגל.לכף

 .) 24עמ'משלך",

קטנות"מתיחות"מלאהרומן
כישרונומגיעשבהןוגורלות,

מאירשלהידועההומוריסטי
הבלתימשיאיולכמהשל.ו

לשוןשיבושיכאןישנשכחים.
ואידיוסינקרטייםחינניים

רשימותכגון ,לחלוטין
שערוכתוה"בנגד"ה"בעד"

<אהובי>"אארבי"הכינויהאם,

או ,יאיראתתרצהמכנהשבו

כדוגמתוצירופיםמילים
תרנגולת"סרני"עלובעצמיו","בכברזיו"לוכד",

" T T ו
אבניםלזרוקבניהאתמלמדתהאם ."ר iהבר"שרר
ובניה ,המשפחתימהבילויכחלק ,לשומרולשקר
אהובתהאם"אביכם",לאביהםבעקבותיהקוראים
שלכשמה ,פריז""תרצההשםאתנושאתהילדףת

או ,הספרמגיבורותגיבורההיאשאףירושלים,
להפליאדומה<שמהפרטיתדביחהלפנינושמא
תעלולישלמרהיבמפגןהספר>.עורכתשללזה

מסתתריםהקומיתחזותושמאחוריעיניים,אחיזת

בראיון ,למשלמתגלה,מעטים,לאוכאברגש
הקבלהבוועדתו"רעייתו"מנדלסוןיאירשעובר
<קטעלשיפוץעזובביתקונההואשבולמושב,
מסךעלאוהבמהקרשיעללהמחזה,בהחלטהראוי

הטלוויזיה>.
מנדלסוןליאירכאמורמתאפשרתהביתבניית
אחתעוד ,אמולושהותירהנדיבההמחאהבזכות

דורסרפדישבספר.הגדולותהנשיותהדמויותמן
בבית,שנותרההיהודייההאםעלכתבולאתש"ח

ואשדםשלמלחמה,זמןשלספרותזוחיתהכי
לבלרחשימקוםבההיהולא ,עשןותימרות
לב.מורךושלרוךשליסודותלמסופרהמכניסים

"היידישעאתהפכובאמריקהישראלשסופריבעוד
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גנים,ועיןנרנו

ויצירהמקוםעל

ברלוביץיפה

כאשרעם,לחלקיעםחלקיביןמאבקשלאלהנבוכיםימים ~
L_j אינטרסנטייםלמחוזותטרופהמדינהלסלסלממשיכיםמנהיגים

מנהיג-אבאלמגעגועיםמתפוצץהלבנימוק,אוהסברללאמשלהם
לפנטזאפשרלפחותבאופק,נראהאינואםשגםמנהיג,ואכפתי;ראוי

דמותפעםמדיאצלנונשאבתמדועלהסביר,אוליניתןמכאןעליו.

החסראבלכבר'זההשכיחואמנםהקולקטיבישהזיכרון-עברגמנחי
לכאןרלוונטיאותוועושהמחדשמולידולמלאו'כךכלהמבקש

שפיראאניטהשללאורספרהצאתעם-1980בקרהכךולעכשיו.
ספציפייםפרטיםבפרסי'שעסקהזוכרסעבתיבוגרפיהביוגרפיה;כרל,
רקעליה,לגבורצלחולאהקוראיםושרובמפלגתיתהיסטוריהשל

סחףהמלומדהביוגרפיהפרסוםדווקאלאושהריהגעגוע;אתהגבירה
עתהשרקנשכחמנהיגשלזיכרוןאותואלאהמתעניינים,המוןאת
מחנהאתעורר ,) 1977 (המפהשלהימנילצדהפוליטיהמהפךעם

נוסףדיוקןקץ.איןבהתרפקותמחדשאותולהכתירהנזוף,השמאל
הוא-שלנווהתרבותיהפוליטיבזיכרוןנוכחותואתומעציםשהולך

האחרונות,בשניםוהולכיםהמתרביםהפרסומים<וראהנרנוחייםיוסף

הארץבתולדותוהמוסריהרוחנימקומובחקרוהןיצירתובחקרהן

עםאשראתואמראחד'אףעםחשבוןעשהשלאנרנו'שהריהזאת>.
שלמנהיגיהביןנתפס-ידייםומרפיאכזרייםנשמעוכשדבריוגםלבו

עיתונאיאועורך'כסופר'פעילותובשלרקלאוזאתהשנייה.העלייה
מגעיובשלוראשונהבראשאלאב'האחדות',אוהצעיר'ב'הפועל
שהיהותוהים,רעביםפועליםאלהאםיעדו:קהלעםאמצעייםהבלתי

ועסקניציבורנבחריאלהואםכמותם;ותוההרעבעמםונודדסובב
בזיכרוננונקבעבכדילאומנחם.תוקףכנביא-זעםעמםשהתהלךיישוב,
וידאימתניותעינייםפרוע,זקןגוסמן:נחוםשציירפורטרטאותו

ומתריסזועקשהואוככלהזעקה;זכותאתתמידהמבקשתמורמת

כמנהיג.כסופר'כאדם,-יותרונערץנאהבהואכןיותר'

לבררבחרתינרנו'שלבדיוקנוזהפרדוקסליהבסאללהתוודעכדי
מקטעגנים.בעיןעושההואבומקטע-זמןהפתלתליםחייומאגרמתוך

בוישאבל ,) 1910אביב- 1909<סתיומספרחודשיםאמנםארךזה,

למקום;נרנוביןשנוצרהייחודיתאינטראקציהאותהלאפייןכדי
בפעילותווהןשם,שלוהיצירהבהבנייתהןאותותיושנתןמקום

18 
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מנהיגותשלסיבהחדותביתרהממחישההאינטנסיבית,החברתית
גנים.בעיןונפתחמהי."אחרת"

אבלתקוה.פתחשלבמזרחהסטנדרטירחובעודהיאגניםעיןהיום

סיפורולו-קראולאאםגםנרנו'שלשמואתהכירוהמקוםתושבי
כיווןהזה,ברחובדומיננטימסמןמאזהיה"נרנו"השם .שלואחד

וחיתהנרנו";של"הביתלושקראוביתעמדגניםלעיןשבכניסה
ובשנותנרנו";של"הדקל-באמצענמוךדקלעםדקלים,שדרת

"נרנו"?מדוענרנו"."תיכון-תיכוןספרביתהקימוהחמישים

לארץהגיעועםהחלגניםלעיןנרנושלההתחברותסיפורובכן'
לחדרה.ברגלוהלךחיפהבנמלמהארנייהירדנרנו .) 1909<פברואר

אתעזבומושפלמאוכזבהצליח.לאאךחקלאיכפועללעבודניסהשם
 .) 1908חנוכהלכן,קודםשנה<נוסדהגניםלעיןממשיךכשהואחדרה

 •ליפווהולךקםימיםמספרואחרימעמדמחזיקלאהואשםגםאבל
גנים,לעיןנרנוחוזרשוב ,) 1909<ספטמברמכןלאחרשנהחצי

למהלמה?היא:השאלהבמקום.להתגוררומחליטחדרשוכרוהפעם,
שם?אותומרתקומהדווקא,גניםבעיןלחיותנרנומעדיף

היאהשנייה.העלייהשלהדגלספינתגניםעיןחיתה '-1908בובכן'
במסגרתעצמםשמימשופועליםשלראשונהחקלאיתהתיישבותחיתה

בארץעובדיםמושבלכן:קודםחיתהשלאסוציאליסטית,משקית
ביל"ויית",כ"ניאועצמהאתגניםעיןהציגהבכדילאלפיכךישראל.

הןמהפכניתאליטיסטיתהתיישבותשלדרכהאתממשיכהכלומר'
הלאומית.התחייהאתהרדיקליותבפרשנויותיהוהןהמעשייםבחידושיה
וחיההתקבצהגניםבעיןנרנוחיבהזובתקופהאחרות,במילים

סוציאליסטיתציוניתחבורהתקוה>,<פתחהקרובהובסביבתובמקום
לשמשהשניםעםשעתידיםומבוגרים,צעיריםרוח,פועלים-אנשישל

דודאהווןהזקןהפועלכך •כאןהיישובפנישלומעצביוממוביליו
ובתואשתועםהתיישבבארץנדודיםשנותארבעשאחרירדון'גו

ואחותו;אחיועםכצנלסוןבולהתגוררממול'רחוקלאגנים;בעין
דודהמשוררגרהלחמי'ביתמשפחתאצלהרחוב,שלהשניבקצה

הסופרתקוה;פתחשלבפרדסיםגורדוןעםיחדשעבדשמעונוביץ'
מגיעהיהשבועסוףכלאבלשכנה,במושבהעבדאמנםלואידוריוסף
"ירקון"במלוןשחירבינוביץ,יעקבהסופרעללדברשלאגנים.לעין

היושניםשבאותםשסרייס,ושלוםישעיהוהאחיםאותקוה,בפתח

'האחיםקושנירושמעוןמרדכיהאחים-וכןידועים.ומבקריםסופרים

צעיריםפועליםכולם-יערי-פולסקיןיעקבוכמובןדיין'ושמואלאליהו
עטואנשילפובליציסטיםהיוהשניםשעםגנים,ובעיןתקוהבפתח

עצמם.בפני

תקוה,לפתחוהוזמן ' 1909בקיץבארץלבקרבאכשביאליקאגב,דרך
לושערכוהפניםקבלותבכללהשתתףוסירבגנים,לעיןברחהוא

אתלבקרברשאשראופיכמןיעקבכמוסופריםוכשבאובמושבה;

לעיןללכתהםגםמיהרותקוה,לפתחבכניסהרבינוביץיעקבחברם
למוקדהיהחברים>,<כשלושיםזהקטןמושבאחרות,במיליםגנים.

מתאספיםהיועבודהיוםשאחרינוער'ובנימוריםלפועלים,-מפגש
שללחדרהולכיםלפעמיםשם,נשאריםלפעמיםהמים,ברינתמול

אחווהשללחברותאמרחיך'לסיעורלוויכוחים,יחדלחבור-גורדון
<ראהסיפוריםשלתליםתליהצטברוגורדוןשלהחדרעלותמיכה.

הבתיעל,שלעדותהוראשונהובראש ,) 1947השנייה,העלייהספר
 :שםכותבתהיאוכך •נרנועלגםהיתרביןהמספרתרדון'גושל

קטנטן.בודדחדר-דירתנוגנים.בעיןאביעבד 1911-1909"בשנים

'הטרקלין'כללרשותנוישהןתלונה:כלמוזרהחיתהאבאבעיניאך
מולהנשקףחלוננו'שמאחריהדשאכרעלמצביעוהיההזה.המפואר

הדשא,עלבחוץ<כלומרבטרקליןהיוחייועיקרואמנםיהודה.הרי
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שלא"מהחדש"'"מזרחכמוהמליציים
שלקראתאלאוכדומה.בא",-פיללנו

צפוי:לאשינוימתחוללהסיכוםסוף

קומציגהנלעג,המצבחרףנרנו'שהרי
ישראל'ארץלגביקונסטרוקטיביחיובי
האמנם?בה.ולהגשמהלעלייהמטיףואף
בכוחמלהשפיעתמידנזהרנרנוהלא

שומעיוגורלעלומנהיגותומעמדו

ישראל.ארץבנושאיובעיקרוקוראיו'
ליש"אסורוהצהירששבהואהואהלא

'אתכאןהארורהישיבתיידיעל •.•לחזק •

התחייה".חלוםשלהנוראההאילוזיה

קוראהואגנים,בעיןעכשיו'דווקאוהנה

לעלייה?!
מטיףשהואהיעדשקהללצייןצריךכאן

"מזויפים"ציוניםאותםהואלו'
בארצותאידיאליסטיםפניהמעמידים

עלעולהלאשלעולםבעודמוצאם,
שלהםהכלבים""הווייתאתלעזובדעתם

אותםמוקיעהואוכך •לארץולעלותשם
 .••ציוניותכם?היאמהאתם?אבל •.•ציונילאהנני"אנישם:במאמרו
מולדתבארץ •••עתידותיכםאתפהבוניםאתכם."רואההייתיאלמלא
זכותלכםשתהאכדי ••.עבודתכםכלאתבהמשקיעים •••זואבותינו
שלכםכיעליה,מסרתםנפשכםאתכיהיא,חייכםארץכילהרגיש

מעבודההקרועיםמעיליכםשוליאתציוני,הלאשאני, ...ודאיאז ...היא

 •••בלעדיהוביןבניצחוננו'אמונהעםביןאופן'בכלמנשקמנשק.הייתי
והואלעצמו".כשהואניצחוןכברזהושעה,חייאדם,חייפה,חיינו

לשעה".נפסקהחשבון"דממה,מסיים:
שלביצירתוהבודדיםהקטעיםאחדשזהונראה

לבטאלנכוןמוצא'הואהסתייגויותיוכל'שעםנרנו
מגבלותיוחרףהחדשהיישובשלבקיומואמונה
ניצחוןכברזהושעה,חייאדם,חייפה,<"חיינו

עצמואתלהציגשנהגנרנו'ואכןלעצמו">.כשהוא
הלאומיתבתחייהמאמיןושאינוציוני"כ"לא

שאפילובמפתיעכאןטועןהיהודי'לעםכפתרון
היאזוושארץניצחון'היאבארץארעיתהיאחזות

מנשקהואאותהאלטרנטיבהאלטרנטיבה:זאתבכל

שולי"אתהציורית:<ובלשונומאודובכלומחבק
מנשק">.הייתימעבודההקרועיםמעיליכם

המדויקתאךהקצרהלסקיצהלבלשיםכדאיכאן
אמנם •לפנינומשרטטהואאותו"המעיל"של

למעשהאבלמטאפורי'בהקשרפהמובאזה"מעיל"
יוםאחריהחוזרמצוי'פועלשלחזותבהמחישומאודמציאותיהוא

בעיןערבערבנרנוגשפראותוואשרוקרוע,מרושלעייף,עבודה

אותנטימפגשלמעשההואגניםעיןעםנרנושלהמפגשכלומר'גנים.
ביתיישראיכותושלעבודה,איששלציוני'שלאחרמודלעםראשון
בלות,ובנעלייםקרועמעילשלבעוניממוקדזהמודלאמנםאחרת.

כמופתייםמתקבליםאלהמסמנים-גניםבעיןכאןדווקאאבל
בחירתוואכןלהם.ולנשקלסגודרצוןכדיעדנרנו'בעיניוכנערצים

הפועלמעילביןהקבלהמעוררתדווקא,הקרועיםהשולייםאתלנשק
וארגמן.תכלתרימוניהרקומיםהשולייםעל-הגדולהכהןומעיל

גדול'כהןלדרגתהשנייההעלייהפועלכאןמתעלהנרנו'עבורשהרי

 ••.המפרכתמעבודתונופשהיהשם .>ב"י
היוערבערב .אורחיואתמזמןהיהולשם

נרנו'גנים,עיןחברילכאןמתאספים
שלוהנוערהספרביתמורינרביץ'שמעו
לאבטרקלין,האלהבערביםתקוה.פתח
היהדות,מהותעל-הויכוחנפסקהיה
המפלגותעלבישוב,המתהווהעל

לאחיתהשהפלוגתאזהולמרות •••שלנו

הומורעליהנסוךהיהמאוד'סוערתפעם
זורוחחיתהבייחודטוב.ממזגהנובעדק

ואבא".נרנושביןבויכוחיםמורגשת

<נשף"ננקטים"עלגםמספרתיעל
ומהושם:נערכיםשהיוימינו>,בלשון

בנוסףובכן'זה?"ננקט"שלטיבוהיה
היוהיומיומיים,ולפולמוסיםלדיונים

קמיםולבסוףושקדים,ייןגםטועמים
ונרנוהזקןגורדוןגםוביניהםורוקדים

פוסקיםהיו"אזשם:וכדבריההסרב'חמור

היתהלאטלאטהנלהבים.הויכוחים

רבברחייםיוסףעובריםהיוומשירהמתגברת,השירה

כיפתתחתאדירה,דבקותשללהורה
השלישית",האשמורהעדנפרדיםהיוולא .•.השמים

מניאחתהיאנרנו'אודותעלהיתרוביןגורדון'יעלשלזועדות
פועליםשלומכתביםיומניםזיכרונות,עשרותשישנםמסתבררבות.
ציבורי>,אואישי<באופןבנרנופגשוגנים,עיןדרךשעברושונים,

שברנוהחודשיםחמשת-ששתעלכלומר,זאת.לספרלנכוןומצאו

כמילאנרנונחשףשלפיועדויות,שלמאגרהצטברגנים,בעיןעשה
בכתיבתוומתייסרוכותבמשלו'פינהבאיזומסתגרהציבור'מןשבורח

אצלומתארעתלהפך. .) 1992שנאתם,גםאהבתםגםבאר, 'ח(
שלאנראה •לכןקודםהיתהשלאהיפתחות

מתוודעהתגורר'בהןוביפו'בירושליםכמו
לאזושונה:חברתיתאקולוגיהאלנרנופה

הסתובבבהוהחולנית,המעוותתירושלים
עםיפולאגםזותמידית:גועלבהרגשת

-צדק>נרהשלום,<נרההעבריותשכונותיה
המתחיםכלעםלחייולרדתשידעה

פתחלאגםוזושם:ששררוהבינאישיים

עצמואתלהציגשנהגכרנו'
מאמיןושאינוציוני"כ"לא

כפתרוןהלאומיתבתחייה
כאןטועןהיהודי'לעם

היאחזותשאפילובמפתיע
הזעירבהתנהגותאותושקוממהתקוה,

עבודהכלוהפכהשלה,הנצלניתבורגנית
בקונסטלציהגנים.עיןכןלאלעבדות.עברית

כמשבבפניומתגלה'היא 1909שלהייחודית
יצרנית-שוויונית,הוויהשלרענןרוח

ארץלאיזוסיכוישמעוררתואמינהיתאמית
מאמרבאותוכברמסתמנתזוהיפתחותואכןאלטרנטיבית.ישראל
'הפועלבשבועוןפרסומואתמוצאואשרגנים,בעיןכותבשהואראשון
 .) 1909<דצמברהצעיר'

ומעשיהאירועיהמוקדיעלשחלפה,שנהשלסיכוםמאמרלמעשהזהו
אלאבלבד,לסקורבאאינוכדרכושברנואלאוהציוני.היהודיבעולם
במשךשעלוהישנים-נושניםוההגיונותהחשבונותאת"לעורר".כדבריו
נדחקאשרכלעםנוקבנפשחשבוןולערוךשעברו",הימיםשס"ה

העיתונותאתתוקףהואכךוכואבים.מדממיםפצעיםלרבותונשכח,
שלה:הסלקטיביתבאינפורמציהשוללהמוליכהוהציוניתהיהודית

הצעירים"הטורקים"מהפכתעםהארץאתשפקדההאופוריהעלמגחך

 ,ניצחוןהיאבארץארעית
זאתבכלהיאזוושארץ

אלטרנטיבה
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הואגנים,עיןאתחיכשהוא

ל"מקום"להתייחסמתחיל
ומפעיל'חיכטבעול"סביבה"

ראייהשלבחדותגומציכשהוא
פרטיםתפיסתשלוברגישות

שלהקודשעבודתהיאהארץ'ביישובהמפרכתהיומיומיתועבודתו

גשים"והכותרתתחתשהופיעזה,מאמראגב,דרך •והעכשיוהכאן

אתכאןהגישנרנוכלומר'גורדוך.דודלאחווךהוקדשוהרהורים",
לביןבינושהתנהלופוסקיםהבלתילוויכוחיםכהמשךהשנה,סיכום

הפסימיסטבעמדתנרנו'הוא,בעודגנים,בעיןב"טרקלין"גורדוך
משנתגבשושעתה,אלאהמעודד.האופטימיסטבעמדתוגורדוךהחתוך

כלשעם-להבחיןניתךבעיתון'פרסומםאתומצאוהדברים
האופטימיתמהנגיעהמשהוהשניים,ביןהפולמוסיתהאינטנסיביות

אתנותנתכשהיאנרנו'שלהרטוריקהאלחלחלזאתבכלגורדוךשל
 .שלוהפסימיקצףבשצףגםאותותיה
ורקאךגניםבעיןלהתגוררבאנרנוכאמור'

הואוזאתלתרגם>,ולאלערוך<לאלכתובכדי
סיבתאתלידידיוהמסביריםבמכתיבםמדגישאף

הצעיר''הפועלבמערכתעבודתואתעזיבתו
עםואנך, .) 1967 ,'גברבר'כתביכל("אגרות",

מקוםנרנו'חיפשלרשותושעמדמוגבלתקציב
וזאתיצירתו'ועםעצמועםלהיותושקטזול
הצליחלאשברנואלאגנים;בעיןמצאהוא

אתלבצעהצליחלאובעיקרגנים,בעיןלכתוב

היצירה .) 1911ומכאן'מכאן<לימיםרומןשםלכתובהגדולהתוכניתו
אחדשהוא"עצבים"'בשםקצרסיפורהיהשםכתבזאתשבכלהאחת

מהעלכן'אםמאמרים.מספרוכןשלו'איכותייםהיותרמהסיפורים
גנים?בעיןימיואתנרנוהעביר

<דודקרוביםחבריםשלמכתביהםאויומניהםזיכרונותיהם,לפי
ויעקבקושניר<האחיםזמנייםעובדיםכצנלסון>,בולשמעונוביץ,

קהילתאתולפניםלפניחינרנו-גניםעיןואנשייערי>,פולסקיך
לפיעמם.ומשוחחלהםמקשיבביניהם,מסתובבכשהואהפועלים,
מרחבכאשרמלשוחח,פסקלאהואשלמעשהלומראפשרהעדויות

נרנוהיהבוקרבוקרתקוה.לפתחגניםעיןביןהתפרששלוהשיח
עבודהשוקהתנהלשםתקוה,פתחשלהמרכזיתהכיכראליוצא

שחרעםמגיעיםהיואליואותה>,מכניםשהיוכפי[בורסה]<"בירג'ה"

ומעסיקים.איכריםוממולםוערבים>,<יהודיםופועלותפועליםעשרות
<מלוןועלובזולמלוןנמצאהסמוך'פינסקרברחובזו'כיכרליד

עבודה,יוםלהשיגהצליחווכשלאבו'גריםהיושהפועליםרבינוביץ>
למלון .מחרליוםומחכיםבחצר'העציםתחתומשתטחיםחוזריםהיו
בא"נרנובזיכרונותיו:שמעונוביץכותבוכךלשוחח.באנרנוהיהזה

לסעודהולכיםלפעמיםמתראים.אנחנוערבוערבגנים,בעיןלגור
אתמכירוהואאותומכיריםשםכולם .••רבינוביץבמלוןערביתפת

כלאתלולספרהספיקווהכלורע,חברכאלאליופוניםוהכולכולם.

במשךהספיקכיצדפעם:אותווכששאלתי •••שלהםוהנסתרותהנגלות
ליענהאיתם,אשרכלולדעתאנשים,הרבהכךכללהכירקצרזמן

בלטריסטןהןגדול.סקרןהננישלי.הטבעכךרוצה?אתהמהבחיוך:
מעירזהעלסקרנים".הםהבלטריסטניםוכל ,)ב"י<סופר'אנוכי

השתמטות.שלתשובהפורמלית.תשובהרקזו"חיתהשמעונוביץ:
כמהידעתיאניהןמסקרנות.יותרהרבהחיתהזאתכייפהידעתיאני

ולמעלהיכולתובמידתואחדאחדלכלעזרגםוכמהלעזור'השתדל
מפרטלאשמעונוביץ .) 1947שנה,ארבעיםנרנו",<"עםמיכולתו"

הפועליםביןשהתהלכוהסיפוריםרביםאבלולמי'נרנועזרבמה
שמעילו<יקותיאל>,קרשההיחפןהפועלעלהסיפורלמשלזה;בנושא
בופגשנרנוכאשרנעליים.היולאלרגליוגםאבלקרועהיהאמנם

קרועות>היוהן<שגםנעליוחלץמידגנים,לעיןהמוליכהבסמטה
מבליעבודה,לולמצואכדיעולמותהפךונרנוסירבקרשה •לוונתן
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דרך .) 1947השנייה,העלייהספרקושניר,<שמעוןהרגיששקרשה
להשיגוניסהתקוה,פתחאיכריעםהיכרויותיואתניצלנרנואגב,

בולגם<ביניהםאחריםרביםלפועליםאלאלקרשהרקלאעבודה
גניםבעיןותפקידומקומואתהביןנרנואחרות,במיליםכצנלסון>.

אלאכסופר'דווקאלאובארץ>אחרותפועליםבקהילותמכן<ולאחר
למותרהיומיומית.האישיתברמהגםולוומסייע,עוזרכשליחכלקודם

אמצעיתהבלתיופנייתוהעםכאחדהתנהלותובשלשדווקאלציין
בשמוהתקשרובחייוכשעודמעם,כנישאנערץהואהעיניים,בגובה

טבנקין'<יצחק"קדוש"ואפילומופת,"אישהדור","מורהכמותארים
יצירתולחקרמחברותדורו",בעיני"נרנו
המאמריםרבים .) 1977ברבר'שלופועלו

נרנושלתופעתואתלהסבירשניסווהרשימות
אלאושררה,מעסקנותשברחמנהיג,כאנטי

שעצםמנהיגאחר:כמנהיגוהכתירורוממושהעם

והןכאדםהןשלו'והחינוכיתהמוסריתהנוכחות
להתמודדודוגמהכוחלהמוניםהעניקרוח,כאיש
העלייהפועלינהגובכדילאהזאת.הארץעם

הכל",לסבולכדאיברבר"למען'כילומרהשנייה
ערך"אתמעלהכאןשלוהמציאותושעצם

שם>.<קושניר'הקשה"למצבטעםונותנתהעבודה

ומבקרכסופראלאאישיות,שיחותרקלאהפועליםעםניהלברבר
"שיחותכינהשהואבמה-ומהגותומידעתנותולהםהעניקאףספרות

בפתחשהוקםהפועלים""קלובהיהאלהלשיחותהמסגרתספרותיות".

הרצאתואתנרנונשאהפתיחהובמעמד ' 1910חורףבאותותקוה

אתקושרוכשהיהשם,להרצותברברהמשיךמכןלאחרגםהראשונה.
שלאעדכךכלמתרגשהיהוהעכשיו'הכאןעםהספרותיתהיצירה

סמולנסקין'פרץעלהרצאתואתסייםכאשרקרהכךבבכי.פרץפעם
שלנו?"הדםמתפזרלאןסמולנסקין?פרץשלבניו"היכןבמילים:

והשומעים,ממש,לבקורעהיהנרנושלהבכילבכות.התחילוכאן
שתההתיישב,ברבראבללהגיב.כיצדידעולאנדהמים,שנשארו

אגב,דרךיקרה.לאזהשיותרהבטיחמתנצלובחיוךנרגע,קצת,

התפרסמהוטשרניחובסקי,בביאליקשעסקההאלה,מ"השיחות"אחת
גנים,בעיןכצנלסון"לבולוהוקדשה ,) 1910<יולי'הצעיר'ב'הפועל
בדרךברבר.עםשיחותיועלמספרביומניו'בדלגםואכןבכבוד".

בדרךועוברהביתה,חוזרהיהכשבולעבודה,יוםאחריזההיהכלל
ומהורהר.עצובבפתח,שוכבאותומוצאהיהשםברבר.שלחדרופניעל

במבוכתונרנו.אתלעודדאיךידעלאהזה,למראהנכמרשליבובול,
עדהולכיםולשוחח.ללכתמתחיליםהיוושניהםאותו'מקיםהיה

וכךמסתובבים,שובושםברבר'לחדרווחוזריםושביםבדלשלחדרו
ב'הפועלשהתפרסמההספרותית"ש"השיחההסיבהזואוליחלילה.חוזר

ומשעוליםשיחותכיהמשעול","מןהכותרתתחתהופיעההצעיר'
צורנייםלמבניםועוצבוהתגבשוואףיחד'נרנואצלתמידהלכו

"עצבים").בהמשך'<ראהבסיפוריו

דמותועםאחדבקנהעולותושאינןלהזכיר'שכדאינוספותשיחות
מובאותאלהעדויותגנים.עיןילדיעםשיחותיוהן-נרנושלהקודרת

מתקופותוהן 1910חורףמתקופתהן-גניםעיןאנשיבזיכרונות

אשתו'<משפחתומשפחהחבריםוביקרשבברברבהןיותר'מאוחרות

מעיןשםוהקיםיזםאףהואהראשונההעולםבמלחמתברוידא>.חיה
רוצ'קיך'שרהשלעדותה<וראההדדיתלעזרהילדיםשלנוערתנועת
בילדותהכיצדמספרתגםרוצ'קין .) 1970ברברי"חויינו'מרדכי
נהג"בביתנוערב:ארוחתאצלםלאכוללבואנרנונהג ,) 1910<חורף



לוהיהיפים.סיפוריםהילדיםלנומספרוהיהמוחלטת,בפשטותבונו
גםאותו";לשמועואהבנו ,אותואהבנולב.שובהשכזה.נעיםקול

;:זרבהעמו ,ילדעםלבונושהיהקשרנותירבזכרוחושףשמעונוביץ

שכרהאלמנהאמושאצלפסילוב,חניךהואהילדארוכות.לשוחח

אלההיוציפורים,קיננושבגגוכיווןתקרה,ללאעלובחדרבונו
שלוהטיוטותהרשימותדפילרבותפינה,כלומלכלכותמתעופפות

עודולאולכתוב,לחיותבונונאלץאלהלא-תנאיםבתנאיםבונו.
כילצייןלמותרציפורים.לצידמלכודותשםהציבחניךשהילדאלא

הילדאתחיבבשברנואלא ,מעיקרומטרידהיהחניךעםהמפגש
ובחר ,בחליללנגןהפליאכשרובות,בעלשהיה
 .לאמולעזורכדילעבודהולצאתלימודיםלעזוב
מכאןספרוואתבקדחת,שנהבאותהנפטרחניך

וטהורנלבבהכי("אתלוגםבונוהקדישומכאן

קבריעלנדמעמניחאניהאלה,העליםבקומץ
צ'יזיק">.ורבקהפסילובחניךוטהורייקירי

מנופיהמתפעמיםוכותביםסופריםאותםעללהלעיגנהגהוא ,להפך
להתייחסמתחילהואגנים,עיןאתחיכשהוא ,כאןוהנהמולדת,

ראייהשלבחדותמציגוכשהואומפעיל,חיכטבעול"סביבה"ל"מקום"
בכלגניםשעיןנראהאחרות,במיליםפרטים.תפיסתשלוברגישות

תודעתואתחשפהמדעת,שלאאוומדעת ,בבונוחותמהאתטבעהזאת
ולעצמים.למרחביםגםאלאלאנשיםרקלאהיצירתית

שלבמחקרניסוחואתמוצא ,בבונוגניםעיןשמטביעהנוסףאפקט
 ,וכרכרכרדיצ'כסקיביאליק,אצלדקדנס,של<מגעיםבר-יוסףחמוטל

שלהארצישראליותיצירותיוכיבר-יוסףטוענתזהבמחקר .) 1997
יותרפסימיות,דקדנטיתבזיקותמצטיירותבונו

ואולם •ולונדוןאירופהממזרחיצירותיומאשר
בר-יוסףמאתרתאחתארצישראליתביצירהרק

הדקדנטי"הפסימיזם"דחייתשלרוחהלך
שם:כותבתשהיאכפיהאופטימיזם",ו"הצדקת

שונהטבעבתמונתמסתייםומכאן"מכאן

קשרושלהטבעהתחדשותשלתמונה •.•לגמרי
 ...עמרםלנכדולפידותאריהביןוהרוךהאהבה

ויופי".תקוה ,גדולסודהמחברמוצאאלהבכל
שלחריגותולגבייוסף,ברשלזותהייתהעל

כלבעקבותלהשיבניתן ,ומכאןמכאןהרומן
המבטיחהרוחהלךגם ,כלומר •לעילנכתבאשר

הצביוןוגםורוך">,"אהבההטבע",<"התחדשותואהבהצמיחהשל
הםעם-רם>לפידות,<אריה,הגיבוריםשמותשלדופןוהיוצאההרואי
כךגנים.עיןשלטרום-סיפוריסביבתיהקשראותושליוצאפועל
ספרותית>,תודעתית<מבחינהלבונוגנים""עיןמהילסכםשאם
גנים""עיןכלומר .פרקונוסחה"הטרוטופיה"אתלהציעאוליאפשר

חבויה,כטריטוריהישראלבארץבונושלבנדודיומסתמנת
 ,להפךאלאאוטופיה,אועדןגןעבורושאינהטריטוריהאלטרנטיבית;

בו,אבלשלוהמציאותיהחברתימהמרחבחלקשהיאקיימתטריטוריה
שמתמקמתניגודיותוקונצפציה;זמןמקום,שלניגודיותלומנוגדתבעת

גםשלה,הפרדוקסליתבצורהומייצרתסגור-פתוח,תודעתיבאזור
 .יותרמבטיחהאחרת,לאפשרותסיכוי

זאתבכליםגבשעיןנדאה
בנדנד,חותמהאתטבעה

חשפהמדעת,שלאאוומדעת
דקלאהיצירתיתתודעתואת

למרחביםגםאלאלאנשים
ולעצמים

גםאבל , 1910באביבגניםעיןאתעזבבונו

מהגליל ,לעירמעיר-בארץלנדודכשהמשיך
לחזורשאפשרביתגניםבעיןראהתמיד-ליהודה

ביקוריםעלמוריםמשםהמאוחרים<מכתביואליו
גניםעיןגםבחייו>.קריטייםבתאריכיםשם

לה,המיוחסותהטעויותגםומכאןאליה,אותוולשייךלאמצוהמשיכה
יצירותיומיטבאתכתבבהבארץ,בונולחייראשונה"תחנהכמו:

<מרדכיוהחיים"הבנייןהעבודה, ,הארץעלוהערכהביטויהספרותיות,
לרומןובאשר .) 1970 ,ודורוהאדםלבטימבטא ,כרכרי"ח ,ויינו
שנהופורסם<נכתבגניםבעיןלהיכתבהיהשאמור ,ומכאןמכאן

אודותיהם.כסיפורגניםעיןאנשיקראואותוגם :) 1911 ,מכןלאחר
"הז'אנרבמאמרושהסבירכפי ,זומקביעהמתנערהיהכמובןבונו

חומריםביןזיהויכלעקרוניתבדחותו ,) 1911 (ואביזרייהו"ישראליהארץ
הבדיוניתהמציאותאתשאיכלסוהחומריםלביןהמציאותמןשנלקחו

 ,קרבריבמנחם<ראההספרותחוקריביןויכוחמתנהלהיוםעד •שלו
אומפתחרומןהואומכאןמכאןאם ,) 1990הטבריינית,הסמטהעד

 ,בונושלהפואטיהתחכוםאחרלהתחקותמיטיבאמנםנקרברי •לאו
נקטכאשרלספרותיות-של-טקסט,אפשרותכללפרקביקששמעיקרו

מןחומריםשאלהפוך":על"הפוךשלמניפולטיביתעשייהבמעין
במשמעויותאותהבהטעינובדיוניתלמציאותאותםהסיט ,הביוגרפי
כתיבה-לא-ספרותיתשלמודליםפיעלאותהועיבדושבחדשות,
מכאןאתלקרואהמוסיפיםישזאת,עםוכדומה>.מחברות<יומנים,
לביןהברבריהבדיוןביןולהקבילגניםעיןעל"תיעודי"כרומןומכאן

א"דשלדמותובןהוא-לפידותאריההפועל ,כלומר ,שלוהביוגרפיה
-הנכדועמרםב,פסילוהאלמנה-החלבניתאשתוהינדה ,גורדון
הציפורים>.של<הילדחניך
ולגבילגביואפקטיביהיהגניםעיןבונו;שהמפגשספקאיןזאת,עם

הנוף.לגבישלוהפואטיבמהפךביטוילידיבאזהועניין ,יצירתו
<"עצבים",גניםבעיןבונושכתבהאחדבסיפורהקוראכל ,ואכן

שלריתמיתתצורהאותהעלמובנהכולושכללדעתלמד ,) 1911
מפתיעפסיפסכאןמשתלבלראשונהכאשרהליכה-משעול-שיחה,

ודגיםצמרות"רססהירשפלדאריאלשלמאמרוגם<וראהנוףשל

הוא"עצבים"אםגם ,כלומר .) 2000לחברה,ספרותכיןמלוחים,"
אנטיפטרוסמבצרלרבותגנים,עיןשלהאותנטייםמנופיהסיפוריהיסט

והןתיאוריכרובדהןבנוףהשתמששברנוהעובדהבאופק,הנרמז

כמעטבונוכהעדשהריומפתיעה.חדשניתהיא ,ממשמע-תוכןכרובד

 .הארצישראלילנוףלאובוודאי ,ביצירותיוכפונקציהלנוףהתייחסולא

בדיונהמובילמושגהוא ,בונושלהפרדוקסלי""האופטימיזםבכדילא
בעיןשמתגלגלת"אגדה"לגביגםיפהוכוחו ,זוביצירהיוסףברשל

 ,לעילשנאמרכמו ,ובכןאגדה?אותהמהיותיקיה.מפיונשמעתגנים,
ובנוהישניםבתיהאתהרסובמקומותינוכנהוגעו.דאיננהגניםעין

הצריףוהוא ,נשארזאתבכלאחדישןביתאבלמידות.בתיבמקומם

איןהזה,הצריףדווקאשרדכיצד . 1910 •-09בבונוהתגוררבוהעלוב

משפחתזהבביתהשתכנההחמישיםשבשנותמספרת,האגדהלדעת.

לפנותשונותבהצעותאליהפנוהגדולההבנייהובעתמטורקיה,עולים
סירבוהמשפחהבניאבלחדשה.דירהתמורתוולקבלהמוזנחהביתאת

כלובמשך ,בחצרפרחיםשתלוהצריף,אתשיפצוהםמה.משום
אתלשמרהעירייהסוףסוףהחליטהשנתייםלפנירקשם.גרוהשנים
מוגןהואועכשיונאומים,ונישאודגליםהניפוחגיגה,נערכההצריף.

הירוקהמההוויהמשהונשאראם ,כלומרובונה.הורסכלבפני
בונו.שלהמסכןהצריףהואגנים","עיןפעםלהשקראווהיפהפייה

 •הוא.מה ,פרדוקסלי""אופטמיזםלאזהואם

תשס"הלשנתנרנוי"חע"שהפרסחלוקתבטקסשניתנההרצאהבעקבות

המאלףהמידעעלגנים,עיןבתבוסלתחיהלגב'תודה

 2006-אוגוסטיולי
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מנצרתהאיששלבקסמיונשנה
הצרבמשעולקנק:א.א.

עלוןוקציעחסדןצבי

יהודיםובואכמהאחינורואההנן

לתורהמקנאיםוכולםלהאמיןבאו

 ) ZOכייאהשליחים(מעשי

ואולםהיום,ונשכחכמעט ) 1941-1883 (קבקאברהםהרון ~
כשהידועהתקופה,במונחימכר',ליונימספריוחלקהיובשעתו ~

הרומןהיהכאן'הדיוןשסביבוזהספר .הצרבמשעולהיהמביניהם
בארץבעברית,שנכתבמנצרת,ישועשגיבורוהראשוןההיסטורי

שלדורותעלעמוקותהשפיעהצרבמשעולציוני.יהודיבידיישראל,
השנים.רבבותוליוצריםלסופריםבעצמםשהפכוומיקוראים,תלמידים,
להתוודעותהמלך''דרךבחינתהצרבמשעולהיהמעטים,לאבמקרים
טאבובחינתמעטלאשהיהנושאהחדשה,ולבריתישועשללדמותו
וישראלית.הארץהיהודיתהקהילהבקרב

רוחניתחוויהבעקבותתרצ"ו-תרצ"זהשניםבמהלךנכתבהצרבמשעול
דווי:ערשעלוהיהמוחיבשבץשלקהלאחרקבק,עלשעברהעמוקה
פרסומועםמצוות.לשמורוהחלהמסורתאלשבשבעקבותיהחוויה
החלזהשאךאדםכיצדתהו'ורביםשאלה,סימניהצרבמשעולעורר
אלודבריםוהאםישוע,חייעלרומןזמןבאותוכותבמצוותשומר

החוויהאתמחדשלבחוןבאזהמאמרשעבר.הדתיתבחוויהקשורים

שכדילהציעובכךהצר'במשעולעלוהשפעתהקבקשלהדתית
לשכמותוליצורצורךישנכון'אלהצרבמשעולואתקבקאתלהבין
סתירהשקיימתההנחהמקובלתאם'גםהפנים-יהודיהשיחבתוךמקום

 2יהודית.לאומיותלביןהחדשהבבריתאמונהשלכלשהוסוגבין

ספרותימאורע-הצרבמשעול
עקנתןכתבהסיפורית",בספרותנומאורעהואהצר''"המשעול
רביםבעיניהיחי.דהיהלאעק 3.1938בשנתהוורשאיב'תחומים'

היהזהספרועדקבק.שלביצירתומפנהנקודתהצרבמשעולמציין
רבותשהושפעההביקורת,בעינילפחותכסופר'שולימעמדלקבק

הצרבמשעולהופעתאחרי 4שפרנוב'.'דניאלעלבונושלמלגלוגו
זכהלאמעולםהואאךקבק,שלהספרותימעמדואמנםהשתפר

 ' 193 7בקיץלאורהספרצאתעםהראשונה.השורהסופריעםלהימנות

חד-פעמיתהתרחשותנס,מעיןהואהצרבשמשעולמלקיןשמעוןכתב
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לגיבורהמספרביןהמוחלטתמההזדהותהנובעתסופר'שלבחייו
כהדיחזרושאחריםמהעלעמדלמבקרים,כראשוןהלקין' 5 •סיפורו
ספרותיתיצירהשביןהמתחעללעמודצריכהקבקעלהביקורתאחריו:

התגלות,אותהמופלאה,הזדהותאותהשל~שרהלביןמחדמשובחת
ספרילביןהציוניהסופרקבקביןהחיבורעקבשנוצרנסמעשהאותו

הבעיהנטרולידיעלהזההמתחאתפותרהלקין .מאידךהבשורה,
אתהעברילקוראלהגישמצליחקבקכלומר'בו'המגולמתהדתית
ה"נס" 6באמת".שהיהכפיכך'כל"האנושי-אנושיהאמיתי'ישוע
לכן' .פלאיממדמכלישועאתלערטלשהצליחהואלקבקשקרה
למקורוישואתלהשיבהנסיוןכךכליפהעלהיהודיבידי"דוקא

הלקיןסבורזומסיבהשבו".והאלוהיהסודאתמחדשלגלותהאמיתי'
אלאאינולישועקבקשנותן"הפסיכולוגי-אבולוציוני"שההסבר
אומרהצר'במשעולאתמודרנית".כתיבהלדרךמדעתמס"תשלום
 8לכתוב".יכולבאמתמאמיןאדם"רקהלקין'

 9כרמוןמשהדוגמתמבקריםהשתדלוולכן'בעייתיתזושמסקנהאלא

"שלשלנצרות.נטייהשלחשדכלקבקמעללהסירגינצבורגושמעון
הואעלולמהןאחת"שבכלגינצבורג,כותבקבק,שללפניו"דרכים

אינואםיתירהזהירותמהןאחתבכללנהוגועליוולהיכשללהתנגף

המקדשתהנוצריתהמסורתדרךא>אברים:בריסוקנדוןלהיותרוצה
היהודית,ההשקפהנקודתב>בקרתי:יחסכלללאישואתומאליהה
מןבהחלטצדקחשבוןההיסטורי'חשבונהאתאליוביחסהמנהלת
לזכות,ולאלחובההיסטורי-עולמיכחזיוןאותווהדנהשלה,הבחינה

ההיסטורית-המודרנית,החקירהדרךג>ופשרות:ויתוריםכלללא
ההפרזותבכלהגלוםהאמיתיההיסטוריהגרעיןאתהמבקשתהספרותית,

בדרךבחרשקבקהניחווגינצבורגכומרן 10ולכאן".לכאןהרבות



האחרונה.

הכרהלצד ,הצרבמשעולשלפרסומוממועדהזמןשחולףככלאולם
מ'האלמנטיםהחששמתגברמשובחתספרותיתכיצירההספרשלבערכו

כך •ממנוהמשתקפתישועשלהלבשובתמדמותו-שבוהנוצריים'
שלזהלביןקבקשלישועביןהבדלכל,שאיןלחוברפישלסברלמשל
מהממדלהשתחררהצליחלאשקבקסבורלחובר 11ושטראוס.ךאנן

ישועאתלהציגניסיונותחתחותרהואולכן-טבעיהעל-הנסי
נדחובעלהעבריהמספראתש"[ה]מושכתאידיליתאנושיתכדמות
לחובר 12ללכת".רוצהאינושהואלמקום

שגוברעצום,פנימימאבקאיזהלקבקמייחס
נדחו","בעלהמסנגר:עלהמקטרגהצדבו

שאינולמקומותקבקנגרר ,לרצונובניגוד
ניגשצהלא'גם ,לחוברוכמובהם.חפץ

 :הצרבמשעוללבחינתבדיוקהזהבחשש
הספראלניגשתיהיסוסבלישלא"אודה,

להזקקהאיש'.'אותושלבחייוהמטפלהזה
דרךשהואזה,ומסוכןרחוקלנושא

מאמיניםלנוצריםומעקשיםחלקלקות
מעטמתפוגגצהלאצל 13כאחד".וכופרים

שמוצאקרמושלוםאצללאאבלהזההחשש
 14דתיות.הטפותמדייותרבספר

פניםבסברהספרמתקבלהחשש,ולמרות
בחירתולמרותמשובחתספרותיתכיצירהמתקבלהצרבמשעוליפות.
עלשמעידהבחירההרומן:כגיבורבישוע ,טעוןכהבנושאקבקשל
הדתית.תפיסתולביןקבקשלהלאומיתתפיסתוביןדופןיוצאקשר

כתבתי?למה
קבקאתהניעהלישועקבקשביןהקשרבעייתיותעלשרמזההביקורת
במשעולאתכתבתי'למה'דברי:בעיתוןשפורסםבמאמרלתגובה.
קייםערךבעלאנושי"דוקומנטבוראהקרמוששלוםמאמרהצר?',

אינטימיים"דבריםשומעיועםחילקקבק 15העברית",הספרותבגנזי

וגםשלוהפנימיתבאידיאהגםשנגעודברים 16לי",הנוגעיםביותר

קבקשמציגהאידיאהישוע.עלרומןלכתובאותושהביאובנסיבות
שלמהשלוברומןהבהירשאותהישראלעםשלהתעודהבעצםהיא

שלוהאניאתאך ,עצמיותואתאךלבקשליהודילו"אסור :מולכד
כנסת-ישראל:שלבזכותהאלאקייםיהודיאיןהפרטי.קיומוביסוד
והתורההתורה:שלבזכותהאלאמתקיימתאינהגופהישראלוכנסת

לתקן ,כולוהעולםשלכולם,הברואיםשלבזכותםאלאניתנהלא

לחוויההזאתהאידיאהנקשרתהצרבכמשעול 11 ." •••שדיבמלכותעולם
ומכיווןלהגשימה.ברצונואםלעבוריהודיכלשעלפרטיתדתית

 ,היהודיהייעודלהגשמתבדרךביותרלמרכזיתהופכתהדתיתשהחוויה
עלמשהוללמדיכולבלבדבושהשימושהזה,המונחאתלהבהירראוי

קבק,ישוע.עלרומןלכתובקבקאתשהניעההחוויהאותהשל;כשרה
להגשיםכדיקונוורסיהאותמורהשמבקשהראשוןאינו ,להבהירצריך

דתיתלחוויההזאתהתמורהאתשקושרהראשוןהואאבלאידיאה,

מספר:וקבקבישוע,הקשורה

והנה ] ... [ .דוי,ערשעלשכבתיחדשים .קשהחולההייתיאחדותשניםלפני

אתאנירואההפתוח/לחלוןמבעד ~ומנגדיבחדרי~יחידשוכבואניאחדערב

גדוליםרחמיםבינתעוררו .הפסקובלאהזמןכל /במתינותמתנועעהרבושאמיר

הרהרתיכךואחר .עולםשלבאוירוגלמודאמירוכךמנענעימיוכלרבושי:על

המרובים/חיינדודיואתהסועריםנעוריאת 1חייימיאתזכרתיבעצמי~בי

חיתהלא /והגופנייםהרוחנייםטלטוליובעצםנעוריסערתבעצםהלא :וחשבתי

עלשוכבועכשיו iזהרבושכראשוידידים/חרביםביןגלמודהייתישלאשעה

נפלהגדולהואימהבאתי.שלבדיכמומכאןאצאלדבי iלבדיושובדויערש

ופתאום .אדמותעליהאנושגורלעלהרובצתהנוראההאפילהמפניאימה .עלי

משתיקהייתישתמיד ~שבקרביהאסיר ...והוא?באוזן:לילחשמישהואומשהו

 ] ... [ :ליולחשמכלאויצארפיוני~בשעתשהשתמשהואקולו/אתומחניק

 .הייתתועהעכשיועדזאת.ידעתלאואתהאביהשלמחיקויצאתלאמעולם

 /בטוחהישרה/שדרכךוחשבתהלכתעקלקלותאורחותתעית/רפאיםצלליבין

פגשתהתהום/שפתעלהצרבשבילופתאום/ ] ... [ .אלוהיםבלאגםארוכה/

אףבודדהייתישלאלינודעפתאום ...אלוהים

ובלבי .חיימימיאחדעיןהרףאףאחת/שעה

הראשונהבפעםואז/ .ואושראורמבוענפתח

מרובבכיתי .בבכיפרצתימחלתי~ימיכלבמשך

יקימניאםנדר:נדרתיגםואז .ואושרשמחה

לאדםאספראשרטספראכתובמחוליי~אלוהי

שלבעולמועזוביתוםהואשאיןכמוניאומלל

מי .פורחאבקאינוושהואהוא/רבוךהקדוש

אינוהשכינה/שלהאיקוניןאתבקרבושנושא

 .) 3ועמ ///כתבתיולמהו(פורחאבק

מיהרשקבקעדעזהכהחיתההזאתהחוויה

במשעולאתלכתובוהחלנדרואתלקיים
 18 •חוליומיטתעלשוכבבעודוהצר

-מוטיביםארבעהמעלההזההתיאור
שאופייניים-עילאיאושרותחושתתמורהדקה,דממהקולגדולה,אימה
הדתיתהחוויהמתוךעולהשזוכפי'נוצרית'דתיתלחוויהדווקא

ישהאלההמוטיביםלארבעתובנוסף 19.1902בשנתשנכתבלסוגיה
מצבואתמשווהג'יימס>אצלראטיסבון<כמוקבקזה:אתגםלהוסיף
מוטיבהחיים.אלמהקבר ,לאורמחושךליציאה ,לחופשיהיוצאלאסיר

 .) 21-17ד'לוקס ,<למשלבבשורותביותרמרכזי ,לצייןלמותרזה,

חווייתואתלהציגבוחרעצמוקבקשבהשהדרךאפוא,לומרניתן
 20לקונוורסיה.ג'יימסשקבעהקריטריוניםאתהיטבתואמתהדתית

אתחווהשקבקבוודאותלקבועאפשרותאיןאםשגםנראהמהאמור
שבעקבותיוקונוורסיה,שלתהליךשעברלומרניתן ,שלודמשק''דרך

<ומאז>אזעדנעשהשלאמעשה-מנצרתישועאתלהציבהחליט
 .היסטורירומןשלבמרכזו-העבריתבספרות

'אחר'קבק

לישועביחסובקבקשחלהשהתמורהלצפותהיהאפשרשלכאורהאף
בתשובהחזרתו"דבר ,בפועלשקרה.מהזהלא ,לכלברורהתהיה

היוהסופריםבחוגיבירושלים.החברהאתהעסיקעדייןימיובערוב

בדפוסהופיעכאשרגםבשלמותההחידהנפתרהולאזובסוגיהדשים
משמעית.חדתשובהמעולםנתןלאעצמווקבק 21הצר".במשעול
בצחוקפורץהיה ] ••• [ישו?'פתאוםמה'"ישו? ,אותושואליםכשהיו
 22בכתיבתו".וממשיךבכתפיומושך ,כדרכו

עםשבד-בבדהעובדהגםתרמההזוהדתיתהחוויהפשרעללמבוכה

מעיניהםנעלםלאזהדברמצוות.שומרקבקהחלישועעלרומןכתיבת
קבק:שלגיסוצעיר>,<רבטשרנוביץחייםכךעלוכתבהמבקריםשל
ימיכלבזהשהאמיןשדימחזהאיזהשראההוא,לומרלישאפשר"מה
 23אחר".לאישונהפךחייו

"ישויותר:מפורשיםדבריםטשרנוביץאומרעצמולקבקובמכתב
ארסיצאנחש"משרשכילהיטיב,כדיבואיןבו'מטיחהואשלך",

בענייןרקגיסושלהאשמותיואתדוחהקבק 24רע".מולידטובואין
נשמתוש'משרשבאומרךהישרהומעקםהדיןאתמעוות"אתהזה:

חיתווכלהצלבונושאיהטורקוומאדיםשלהניצוצותיצאוישו><של
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חיהמעטים,לאבמקרים
'דרךבחינתהצרבמשעול

שללדמותולהתוודעותחמלך'
נושאהחדשה,ולבריתישוע
סאבובחינתמעטלאשהיה
הארץהיהודיתהקהילהבבקר

ישראלית
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"תיארתיהנוצרי:אתלאאךהנצרותאתאפואדוחהקבק 2sהיער".
הדמותאתסותריהאשלאובמידה ,אותורואהשאניכפי ,שליישואת

 26האיבנגליונית".

המרהולאתמורה
אתאל-נכוןלהביןהרצוןאוהיכולתחוסרהרמיזות,קבק,עלהתמיהה
נאותהפרדיגמהשלמהיעדרותהנבעו ,בושחלההתמורהמשמעות

ככל .כמוהודמויותבתוכהלהכילחיתהשיכולההיהודית,בחברה

אשקבק,דוגמתעבריםסופרים

ספרותיתיצירהשהקדישווהזז,

דאוישוע,שללדמותושלמה
טריטוריההחדשהבברית

יהודית

בכךהכירהלאהיהודיתהחברהלישוע,יהודישלליחסנוגעשהדבר
רובפיעלנתפסלישועחיובייחסדת.המרתללאתמורהשתיתכן
פרדיגמהמציגקבקאבלוהתבוללות.טמיעהשסופותהליךשלכתחילתו
הנאמנותאתסותרותשאינןרקלאישועשלותורתודמותואחרת:
שלשטליתו ,לכןלומרניתן •אותןמחזקותאלאולציונותישראללדת

שבעינימפניישוע,אחרישביהליכתו-הגלויאתהסתירהקבק
אפשרי.בלתיהיההשנייםביןהשילובאותוהסובבים
ישועכלפיחיוביתגישההמשלבתקבק,שלהייחודיתהעולםתפיסת

בשנתקמעה.קמעההתגבשההפאוליניתהנוצריתהמסורתדחייתלצד
הפרידוהנצרותוביןהיהדותשביןסובריםש"ישקבקחשב 1914

להכניסרצתהשהנצרותכביכול,החדשים,המיטאפיסייםהעיקרים

'העיקרים ,דברשלבעיקרואבללקבלם.סירבהוזוליהדות,
הצרבכמשעול 27ישראל".במחנההיוישניםהנצרותשלהמטאפיסיים

ותלמידי-תלמידי-"תלמידי-תלמידך?תפיסה:אותהעלקבקחוזר
להחריבמלחמות,לעשותעתידיםתורתךובשם]בשמך •.• [תלמידיך?

 2811 •••ובעושקבגזלידםולפשוטלרצוחומדינות,ערים

שהחוויההעובדהאתחושףביאליק''פרסעלהקלעיםמאחוריהמאבק
אומרוכךיפה,התקבלולאממנהשלווהמסקנותקבקשלהדתית
שהשנההייתיסבורבחלקי.יפולשהפרסבטוחהייתיביותר"לאקבק:
להעלותיכולתילאפניםבשוםאבלהצעירים.מןמיבוודאיאותויקבל

שליהרומןבגיבורשחטאתיחטאעלהפרסאתממנישימנעודעתיעל
הדתמצוותעלעבירההואהצרבשמשעולטועןרבינוביץויעקב ] ••• [

לקבלקבקהיהשראוישאףעולהאלהמדברים 29הלאומיות".עלאו

שחשבומישהיומפניממנונמנעהוא ,הצרבמשעולעלהפרסאת
והלאומית.הדתיתליהדות,בניגודעומדתקבקשלשעמדתו

המשעולאתלהרחיב
החברהבתוךהחדשההבריתעלשהשיחלהיווכחניתןכהעדמהנאמר
אויהודיתדיכוטומיות:מבטנקודותשתיביןלהתמלכדנוטההיהודית
האלה,הקטביםמשנילז_)חדעצמםהחוקריםנוטיםאחתלאנוצרית.

קוויפיעלהיסטוריתדמ;תאוספרותיתיצירהלפרשנוטיםולכן
שאינןנוספות,אופציותעלמצביעכאןהמוצעהניתוח 30אלה.תיחום

לבהשמהדייקנית,קריאההאלה.הקטביםמשניבאחדמצויותבהכרח
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רבדיםלגלותמאפשרתסטריאוטיפית,בראייהממוסכתואינהלפרטים
 .ביצירתווהןקבקשלבאישיותוהןחדשים
השפעתושביןהקשרבעזרתזוסוגיהעםלהתמודדניסהורססשמואל

העבריתהספרותלביןמנצרתישועגייתנסוההיסטוריהמחקרשל
-נוצריאויהודיאו-הקיימותהתובנותכיהבחיןהואהמתחדשת.

אותהשלהמקובלתהתפיסהגםמתערערתולכןלהתעמעםהחלו
עבריםסופריםורסס,לדעתליהדות.החדשההבריתביןדיכוטומיה

שללדמותושלמהספרותיתיצירהשהקדישווהזז,אשקבק,דוגמת
חדשמרחבבכךויצרויהודיתטריטוריההחדשהבבריתראוישוע,

ורססוההיסטוריים.הספרותייםהמחקרכליאתאליולהתאיםהדורש
היצירה,חדוותלשםאינובישועהעיסוקהעבריתשבספרותאפוא,מניח

ללאומיותחדשהפרדיגמהמסוימותביצירותלראותשניתןומכאן
ליהדות.החדשההבריתביןהדיכוטומיהאתלטשטשהמבקשתיהודית,

דעותשליותרהרבהרחבהמניפהתגלהכזאתשגישהלהניחיש
רגשיותהתייחסויותשלשלמהקשת-ומסריםמטרותואמונות,

מבקריםהלכושבוהמשעולהרחבתכה.עדמכוסותשהיוואמונתיות
לאיותרטובההבנהתאפשרזה,מאמרשמציעכפי ,בעברוחוקרים

שניסוואמונותדעותרעיונות,שלגםאלאספרותיות,יצירותשלרק
 •דרכה.עלשנאבקההציוניתלתנועהוצידוקתוכןלצקת

הערבית.באונירבסיטהדוקטורנט 1סדןציבשלמעבודתופרקעלמתבססזהמאמר

לאומיותעלחדשיםהיבטיםמנצרת:וישועב-"הציונותעוסקתסדןשלעבודתו
 ,") 1945-1897 (מודרניתיהודית

 ~~ 53בעמ'וביבליוגרפיה~~הערות
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השיריםבוושינגטון.חיבטקסס,גדלבארה"ב,נדלודייטהילרובוט

שבכתובים.הרביעיספרדהאחורית,במראהטקססמתוך
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פלרמןיעל

שלכאורהסופריםשנילעולמםהלכוהאחרונותשנתיים-שלוש ~
L.J שולמית-ביניהםספרותידיאלוגכלהדעתעללהעלותקשה
מחודשעיוןאולם .) 2004-1921 (שמירומשה ) 2003-1930 (הדאגן

למרותוזאתמשותף,מכנהלחשוףעשויכתיבתםשלהמוצליםבשוליים
גםכנראהאבל ' 1967מאז<לפחותהפוליטיהמתרסצדימשנימיקומם

דמותעםההזדהותשלבדיאלקטיקההאובססיביעיסוקם-לכן>קודם
ושמירהדאגןחולקיםהשאר'ביןהישראלית.בתרבותהמקראייצחק
בחלקיםלהזדהותמודלולמצואהעקודיצחקאתלעקוףמענייןניסיון

 .סיפורושל"אחרים"
לתתמרביםשאיננותופעהעלבדרכו'אחדכלהגיבו'הםזהבניסיון
"ישראל"לשםההיסטוריתהנאמנותשלמרותהעובדההדעת:אתעליה
הדמיוןנשלטישראל>,<מדינתימינוועד<ארץ-ישראל>חז"לימימאז

דמותוידיעללאהלאומיתהיהודיתהתחייהשלוהפוליטיהספרותי

<בראשיתויכול"אנשיםועםאלוהיםעם"שרהאשרהפטריארךשל
אב,אותויצחק.אביושלהרואיתהפחותדמותוידיעלאלא ,)ב"ל

<בראשיתשלואביואתכזכורחיקהבזקנתו'ועיוורבילדותועקוד
מהופסיבי.תלותידרךממשיךשלהמפוקפקלתוארלפיכךוזכה ,>ו"כ

המהפכניתהציונותוכמהכמהאחתועלהיהודית,המסורתכןאםראו

זה?מקראידגםעםלהזדהותבארץ'דרכהוממשיכי
מספקתאינהזותשובהאךהעקדה.כמובן'היא,הצפויההתשובה

הואהמודרניהעבריבשיחיצחקעםההזדהויותמגווןמדויקת.ואינה

מכוחבעיקרומונעזהפערביניהן.פעורהתהוםשלעתיםרב,כה
פסיכולוגי,עיקרוןעלרבהבמידהמושתתהואאךפוליטיות,עמדות

ובניגוד"פסיביות".מול"אגרסיביות"או"אקטיביות"ההפכיםצמדעל
עלנסמכתאינהזופסינו-פוליטיתדיאלקטיקההמקובלת,לתפיסה
<והנצרותהכתר-מקראיתהמסורתעלאלאבלבד'המקראיהטקסט

ואביויצחקשליותרעשירפסיכולוגידיוקןמציעהזושכןבכללה!),

ובמקרא.מקבילותיהםושל

מיטיביםשאנודוריתאירוניהגםחבויהזובדיאלקטיקהכן:עליתר
שלהאברהמיםהםהיוםשלשהיצחקיםהעובדהלהדחיק:כללבדרך

דוריות"ש"עמדותלשכוחלרובנוטים'אנוכלומר •••חלילהוחוזרהמחר
גילתלויותכמהויותקיומןמעצםטבען'מעצםנזילותהןואחרותאלה

השחקניםמןאחדכלשלבמיקומוהטבעיהשינויעםבהכרחהמשתנות
לעתיםחותרזהמסוגדיאלקטימתחהאנושית.המשפחהשלבדרמה

וכפיבלבד.אחדסופרשליצירתושלחד-משמעיתקריאהתחתאפילו
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לערערעשויהצעירשמירביצירתזותופעהשלחישופהלהלן'שנראה
בהתייחסותהישראליבשיחהמהפךשלהמקובלעיתויואתמעיקרו

הלאומית.הגאולהלמעןהקורבןכסמלהעקדהאל

יצחק""דור

מאירופהלפלשתינה-א"ישנמלטוהיהודיםהצעיריםהמוכר:מןונתחיל
כמומבחירה.כ"יצחקים"עצמםראוהראשונההעולםמלחמתלאחר
<בבחינתשלהםשהקורבןהאמינוהםובפיוטבמדרשאבותיהםאבות

sacrifice < בשיחהחילונית.הציוניתהגאולהאתאקטיביבאופןמקדם
שלתחושהיצחק""דורהכינוימבטאזאת,לעומתהעכשווי'הישראלי

הראשונים"ל"ילדיםכביכולטיפוסיתשהיאתכלית,וחוסרמטרההעדר
<בבחינתהפסיבייםהקורבנותהציונית,המהפכהשלהתלותיים

victims < המייסדים.האבותשל
סופרישלהסיפורתשלההיכרסימןהיאזומעוותתאדיפליתדינמיקה

אתהאירוניה,למרבהאבל'זכר>.ממיןככולם<רובםהמדינה""דור
חברתזוחיתהעיןלמראיתאשה:דווקאטבעהיצחק""דורהמונח
יצחק""דורבשםמאמרפרסמהתשל"אשבחורף"אבישג",בשםקיבוץ
מתריסהחתימהשמאחורימסתברדביעבד'שדמות'.הקיבוציהעתבכתב

קשריהבזכות 2 ,הראבןשולמיתהירושלמיתהסופרתהסתתרהזו

אבישג;הראבןיכלההקיבוצית,התנועהעםהקרוביםהמשפחתיים

הגבריהאינטימי'הנפשבחשבוןהעירוני'מגוריהממקוםלהתערב,
ואשרהימים,ששתמלחמתלאחרהקיבוציםחבריבין'שנערךבעיקרו

צעירים.רביןלרחמיםשיחבקבציםגםנשמעוהדיו
העט.בשםאופייניהבלתיהשימושבגללרקלאמעניינתזוהתערבות
הראבןתחזורשבוארוך'במסעעלוםראשוןפרקמהווההיאלמעשה

האחרונהובנובלההרצאותיה,במאמריה,העקדהעםחזיתיתותתמודד
ידיהעלכונסשלאזה,מוקדםפרקאך ,) 1994 (הילדותאחרישלה

כפיבעקבותיו.שבאוהעקדהעםההתעמתויותמןמאודשונהמעולם,

שלהאתיבמותרהאמונהמןארוכהדרךעברההדאגןבעבר'שהראיתי
המקראיהפרקכילהכרהועדמומשה,טרםשנעצרההעקדהסיפור

העממית[."]בתודעהישראל"במחשבת'וכיהסיפורכלאתממצהאינו
תגיעהמוקרביצחקמיתוסשלזולקבלהאבל 3נשחט".אכןיצחק

גםוכנראהמלחמות,שתיעודאחריהשמונים,שנותבסוףרקהראבן

"מאגדותשפיגל'שלוםשלהחלוציתמסתועםמחודשתהיכרותאחרי
 ,) 1950 (העקדה"

4 

אתלטהרניסתהעודהיא"אבישג",במסווהלכך'קודםעשוריםכשני
בשיחהמוקרביצחקשלהעקשניתנוכחותואתלמחוקואוליהאווירה
אחרלכיווןהדיוןאתלהפנותהתאמצההיא . 1967שלאחרהקיבוצי
יצחק,עםזוספציפיתהזדהותשלהסוציו-פסיכולוגייםלשורשיהולרדת

הקודמיםבגיליונותכךכלשבלטהממומש,הקורבןדימויאתבהשתיקה

"למה<כדבריה>:לכאורהפשוטה""שאלהשאלההיא'שדמות'.של
הבין-דורייםליחסיםהמקראיהדגםאתקישרהתשובתהיצחק?"דווקא

בתסכוליםלדעתה,מעוגנת,חיתהליצחקהקיבוץבנימשיכתבקיבוץ.
יתרמוגניםבחממה,שגודלוהשני,הדורשלהמעוכבתובהתפתחות

המייסדיםהאבותהענקיים,האלוניםהםהלאהוריהם,ידיעלהמידהעל
חסרוטענה,היאהמקראי'יצחקכמווהמדינה.הקיבוץהציונות,של

כדיעדחדשות;בארותשיחפרוכדי"עדעצמיביטחוןדיהצל""ילדי
 sסלולה",לאבדרךהליכה

בזיכרוןכילמדי'מדהיםזהבהקשרהצל""ילדיבמטאפורההשימוש
שלמחזהומאזדווקא,השואהבחווייתקשורההיאהכלליהישראלי
ההסתגלותחבליועלהנוערעלייתילדיעל ) 1963 (תומרבן-ציון

ביטוישימשהקיבוציתשבחברהמסתבראךהצעירה.במדינהשלהם



אומרלמשל,כך,בקיבוץ.השני""הדורבנישלבעייתםלתיאורדומה
עיןבקיבוץלבינם""בינינובשיחהאלון]>[עליעליא.<הסופרעלי

כל'הבנאלית'הבעיהעללדבררוצהאניהקיבוץבעיות"מכלשמר:
אותנו?"מטרידהמצוקה."איזולנו?כואבבדיוקמההשני.הדור-כך

המייסדיםשל"."התזה"אבישג":שלהדיאגנוזהאתמזכירהתשובתו
תנובה""וילדי rי.פ.-שלינהדגשההצלצמחיואנו,חזקהכךכלחיתה

עוצמה".באותהשלנוהאמתאתלהעמידנוכלאםספקהרוחניים,
היאגם ?הפסיכולוגיתוהתוצאה

האופימקווי"אחדמוכרת:נשמעת

הואהשביהדורשלהבולטים
המאוחרתהרוחביתההתבגרות

 6מאוד",

אתמקרובכנראההכירההראבן

בקיבוץהשניהדורשלהרוחותהלוך
רגשאתלבטאבחרובוהדימויואת

אלאאבותיהם.כלפישלהםהנחיתות

"בוטני"בדימויהסתפקהלאשהיא
והלבישהמשמע><תרתיזהוארצי
ספרותי-נוסף,מטאפורירובדעליו

בשיחהזכרכלאיןזהלרובד .מקראי
שימושלוהיהאבל ,לעילשציטטנו

יריבשלהבכורהברומןלמדיבוטה
מאודייתכן ,) 1966 (הקרבבן-אהוון,

התסכולשלהמסוכנתשהמיתיזציה
בעזרת ,בוץבקיהבין-דורי

זוממומשת,עקדהשלהמטאפורה
גיבורשלאובדניותואתשכוננה

שלבסיפורוכברנרמזה<אשרהקרב
היא >] 1963 [הרוח""דרך ,עוזעמוס

אדומה.נורההראבןאצלשהדליקה

אקטיביים.כסוכניםולאפסיביים
הפסיביותתחושתאתגלחפיבןהואשלשניסיונהנראה ,בדיעבד

לאחורמבטשרקכוללת,פרספקטיבהחסרההצל""ילדישלהקורבנית
ל"פיצוץ"הביאמה ,למשלעצמה,אתשאלהלאהיא .לאפשרעשוי
בשיחרקלאהמוקרב,יצחקבדימויוהתכוףהבוטההשימוששלהגדול

בפרוזהואףהפוליטיתוהסאטירההתיאטרוןבימתעלגםאלאהקיבוצי
תופעהלזהותמרחקדילההיהלאהשבעים.שנותראשיתשלהצעירה

שהדיבורהעובדהלמדי:תמוהה
לחלוטיןנעדרקורבניותעל

האוסףלרחמים,שמיחדווקא
בניתגובותשלהראשוני

מלחמתאחרימידהקיבוצים
במבטהיום,אבל 8הימים!ששת

יכוליםכבראנחנו ,לאחור

החריף,למעברגרםמהלשאול:
כלמחוסרספורים,חודשיםתוך

שביחהמוקרבליצחקהתייחסות
מאמריםשללמבוללוחמים
'שדמות'?העתבכתבזהבנושא

יצחק""עקדת ,וייןואןרמרבנדס
שביןהמחברבקוגישההרכנראההיא

המובהקיםהתוצריםלבין 7המלחמה,מלפניאלה,מבשרותסנוניות

בשיחותהמעוכבתההתבגרותמןהתסכולתחושות ,מחדשלאחריה:
שהשתלטההמוקרביצחקעםהספציפיתההזדהות ,ומאידךצעירים,בין

'שדמות'.עלשניםבאותן
בלתיהיהזה"מקראי"שתרחישההנחהאתלקבלסירבהשהדאגןאלא

יכול"אברהםאומרת,היאיצחק','יגדלשאברהםהכרחכל"איןנמנע.

<עמ'קרה"לאהדבראבללכך.לבומכווןהואאםאברהם,עודלגדל
הבאלדורהמייסדיםהאבותששידרומודעהלאהמסרומדוע? ,) 42

"אבישג":אומרת ,כךבערךהלך
אלאןונפלא,·וישרואחראיוחרבותיוחזקיפההיה-נאיצחק,יצחק,

בדעתןיעלהאשרכלעשהמסגרות;ושרבנועולמותשהפכנוכמונו,תהיה

אלהשם,למעןאןל,ןיוצריםשאנחנוהזההיפההעולםכותליבין

אותנותעזובואלהמסגרתאתתשבוראלאנחנו.שעשינומהאתתעשה

שלי][ההדגשה .) 49 1<עמלעולם

מדבריה,המבצבצתהקרובוהעבראירופהיהדותכלפיהאשםתחושת

לגבימסיקהשהיאהמסקנותחשובותלענייננואךעצמה.בפנימדברת

הכליםיצחק""דורלבניחסרוחנקעדההגנהמןכתוצאהההווה:
"חסרשייאושםפלאאין .ומשברחירוםמצביעםלהתמודדות

העצמיתתפיסתםאתהחריף<לדבריה> 1967לאחרהפרופורציות"
כמושאים ,כלומר ,> sacrificeרקולא victim<בבחינתבנותכקור

החידה,אתלפתורשננסהלפני

שלויחידאחדשאזכורנגלה

בשיחמופיעאכןהעקדה

שלמרבהאלאלרחמים.
הדורבןשלבפיולאהאירוניה

אבשלבפיודווקאאלא ,השני
 ,נעןמקיבוץיוסקהללוחמים,

אומרם,בשםדבריםהמביא

<עמישכולהואםאשהשלמפיה
 ,ליאמרהריבליןחנה :) 184

"בעצםנהרג:שלהשהבןאחרי
 ?קובלתאנימהרוצה?אנימה

-אותו?חינכנולמהנמרוד?אתחינכנובמהסוףסוףבוכה?אנימה
לעלותבננואתחינכנואנחנוסוףסוףסנש.וחנהוהגנהשדהיצחק

בנינואתשחינכנוהוריםאנחנוהןאנחנו?הוריםאיזההעקדה.על
 \העקדה",עללעלות

מהדהדיםדורה.בנירוחאתלהפליאהולמתהאםשלהעצמיתההאשמה
הנגבכערכותמוסינזוןיגאלשלהידועבמחזהוהאבותשלדבריהםבה

מוסינזון>,שלמחזהוגיבור<כשםאברהם""דורכזכורהיהזה ,) 1948 (
שלהאשםתחושתאתסימלההעקדהזהדורעבוריצחק"."דורלא

מאשימהאצבעהמפניםבניםשלהקורבניותתחושתאתלא-האבות
אבותיהם.כלפי

ספקזאת,עם •יזהרס.הואהלאידוע,דופןיוצאהיהזהבדורגםאולם
-שחיתהככלחריפההעוק,דאברהםכנגדשלוההתרסהאםבעיני
זוכהחיתה-יצחק"אתלעקודההולךאבינואברהםאתשונא"אני

שפירא,אברהםשלהתערבותואילולאכךכלרביםובני-הדיםלהדים

גאלשפירא .כאחדלוחמיםשיחושל'שדמות'שלועורכםמייסדם
לוונתן ,) 1958 (צקלגימיעמודימאותמביןיזהרשלהקטרוגאת

ששתמלחמתלאחרשיצאההראשונה'שדמות'בחוברתחדשיםחיים
במידההמייצגגיבור ,עמיחישלהבוטההפנימיהמונולוגפרסום 9הימים.
שיחעםבבדבדכמעט ,יוצרושלהרוחניעולמואתביותרהרבה

היהזהשעתוקמקרי.היהלא 10העקדה,כיכבהלאשבולוחמים,

 2006-אוגוסטיולי
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,תלמידהעורךשלמכונןאקס ,ת~~.~~ו ת~ב~~התערבותדעתילעניות
הואיזהרתש"חדורבנישמכל ,ברגמן;הרגונוברמרטיןשלמובהק
דףעל-המונולוגהדפסתאופןכן,עליתרללבו.זזביותרהקרוב

תגובההזמיןממש-התהוותובראשיתתלמודדףמעיןרחבים,ששוליו
ופרשנות.

טיפוחיולבנישפיראשהציבהאתגרלבוא.איחרולאהתגובותואכן

גילוייועלהעקדתיהשיחפשטקוציםבשדהכשרפהלמטרה.קלע
 ,תש"לבסתיולשיאוהגיעהוא'שדמות'.שלהבאיםבגיליונותהשונים
"עקדתמגמתה:עלמעידהכותרתהאשרמשתתפים,רבתבשיחה
שהרחיקעלי>, .א(אלוןעלישלקולובלטזובשיחהזמננו".ובןיצחק
ראותו"מנקודתחיינואתלשקולכשדרשיזהרשללמחאהמעברלכת
הקיומיתהעובדהאתלקבלכלומרהמת",יצחקשל

משמעותכלאיןיצחקשלראותוש"מנקודתהקשה
 .) 19<עמ'במותו"

על"אברהם".אתלגנותחיתהלאהמודעתשכוונתווטעןהמשורר
"אמר ,גוריהסביר ,ים"לעת"הן : ,'שדמותבבשיחהגםחזראלהדברים

 ,לידומתאלא ,בנובמקוםמתולא-תחתך'מותייתןמי ,'בניהאב
 .) 31עמ'<שם,לפניו"או

אינהבין-דוריאדיפלילמאבקכסמלהעקדה ,כןאם ,גוריבעיני
גםשיחהבאותהאליוהצטרףישראל.למלחמותרלוונטיתפרדיגמה

שחם:נתן

25לפני  .עקדהעלדירבלאאיש ,ח 11לפלמהלכנוכאשר ,ומעלהשנה 20-

 ,העקדהמושגאתבפניהםהשלכנולאולכןהורינואתשאלנו]לא ... [] ... [

נפשנו.אתלהקריבמאיתנודרשוולא ,לחםילהמאיתנודרשולאהםכי

 .) 23 1עמ ,(שםבזהצורךראינואנחנו

איןזווהגנתיתמאוחרתשלעדותלצייןמיותר
שנותשלתייםוהספרבתוצריםממששלתימוכין

בחוויהמרכזיתפקידמילאבהחלטיצחקהארבעים.
יצחק,היהדוראותושלבדמיונואךתש"ח.דורשל

למשימה,שהתנדב ,אקטיביגורםעצמם,הםכלומר

ורקהוריו;שלציפיותיהםאחרפסיביממלאולא

להאשיםיצחקאותושלבדעתועלהנדירותלעתים
 .שלוהעצמיתבהקרבהאחרמישהו

ושתייצחקשלשוניםדימוייםשניכןאםלפנינו
אקטיביקורכןהואבאחתעמו:שונותהזדהויות

> sacrifice < פסיביקוונןהואובשנייה> victim <. היאהבעיה
שבאנגליתאלה,שוניםמובניםשנילבטאאחתמילהרקיששבעברית

דו-המשמעותשונות.מיליםשתיידיעלמסומניםאחרותובשפות
הפסיכו-,לגלישהלדעתישאחראית,היא"קורכן"המילהשלהסמנטית
שלהנזעקתלתגובתםשגרמהזוז 3ביניהם,הדקהוהאתיתפוליטית

לאברהמיםהצעירים 196 7גריבוהפכואותם , 1948שלהיצחקים
ותובעניים.אגרסיבייםשתלטנים,

 " ...רצחנוידינו"במואוהיצחקים""דור
נגדהמתקפההחריפהכיפוריוםמלחמתעם

לשיאיםהגיעההיאידועים.והדבריםאברהם,

לפיכךוספיחיה.לבנוןמלחמתאחריחדשים

משהשלהמאוחרתבתגובתוהענייןמןיש
התייחסדורובנימכליותראשרהסופר ,שמיר

המעברבגללהתקופה"."סמלכאללעקדה

ענייןיש ,הקיצונילימיןשלוהמפורסםהפוליטי
כשני .-1992בביצחקשלוהמחודשבטיפולרב

דורצאצאיאתדירהיהגשהדאגןלאחרעשורים

נרטיבעםשמיריצאיצחק","דורכבניהפלמ"ח
הכינויאתלדורו-הואוניכסחזרהואנגדי.

אותוהטהאופייניובמהלך ,הדאגןשטבעה
הפלמ"ח").אנו ,("אנורבים"ראשון"גוףדורמבןכמצופהרבים,בלשון

שלהפסיביותניתרגמהבמהרה
אצלשלוםלמדיניותיצחק
נמשךשבימיןבעוד ,השמאל
לדימוייאישוראחרהחיפוש

במבואשמירכתבהיצחקים'",'דורהעצמאותמלחמתלדורקורא"אני
ז 4העקדה'"·'דורכמובןהיה"זההרעים:ילקוטשלהיובללמהדורתשלו
שנמנוהבסיסייםהיצחקייםהיסודותאותםעלבדיוקחוזרהואוכאן
 :)!!(השישים-שבעיםשנותדורהשני","הדורבניכסממנילכןקודם

שהמכלולבכללחשאינוששמיראלאמרדנות.אי ,דיןקבלתפסיביות,
כאן"ישאמנםאפולוגטיקה:אורציונליזציהדורשהזההפסיכולוגי

תכונותאךאינטלקטואלית",ערותחוסראפילואוליפסיביות,שליסוד
היסטוריחוששלאחריות,רגששל"יסודידי,על,לטענתואוזנואלה

-אבל ...המקראייצחק ,כמובןזה?יסודשלהמודלהואומי ...עמוק"

יצחקשלהעצמיתההקרבה
תוךוהפיוט,המדרשברוח

האקטיבי·הממדעלהתעקשות
ולוגימרטיר

בנישלהקורבניותבתחושתזוהסלמהכילינראה
בדיון.להתערבהדאגןאתשהביאההיאהצעירהדור
נכשל.הסחףאתלעצורשניסיונהאלא

לדכאהצליחהלאשלההפסיכולוגיתהרציונליזציה
יצחק.עםההזדהותשלהפוליטייםהממדיםאת

למדיניותיצחקשלהפסיביותניתרגמהבמהרה

לפמיניזציהגםדברשל<ובסופוהשמאלאצלשלום
נמשךשבימיןבעודבעבר>,שהראיתיכפילפציפיזם,הקריאהשל

המדרשברוחיצחקשלהעצמיתההקרבהלדימוייאישוראחרהחיפוש
אומרים<וישהאקטיבי-מרטירולוגיהממדעלהתעקשותתוךוהפיוט,

הלאומית.בגאולהומבחירהמרצוןכמשתתףשלוקריסטולוגי>

דורכמויצחק","דורביניהם,ההבדליםכלשעם ,כןאםלומראפשר
הקרבתאתייחסהמאה,בראשיתהחלוצים

נראהזהבמובןלאברהם.ולאליצחקורבן pה
קדום,תרבותיתהליךהמשיךהציונישהשיח

אתהןלאטוהעבירלכןקודםשנהשאלפיים
מאברהםעבורההזכותאתוהןההקרבהחובת

 ,נותראך .הכתר-מקראיליצחקהמקראי
לפחותאו ,המאוחרהדורמכריע:הבדל ,כמובן

באגרסיביותלפעמים ,מרד ,ממנוניכרחלק
פלג>, ,בן-אהוון .ישליהשגהרומן<ראו

ברובהמובלעהבין-דוריהפעולהבשיתוף
סיפורשלהיהודייםהמסורתייםהשכתובים

מאשימהאצבעהפנהקרובותולעתיםהעקדה,
האגרסיבי.האבאברהם,לעבר

ביצחקאוחזיםשניים

תש"ח?דורבארץ","דורבניה"אברהמים",הגיבוכיצדאבל
כאבות;בתפקידםשספגוהקטלניותהביקורותאתכמובןאהבולאהם

הדימוירלוונטיותשלוכלמכלנחרצתמהכחשהנעוותגובותיהם

עצמם.שלהםהבןתוארעללוותרלסירובועדהמקראי
הםאלההןה'אברהמים'?הם"מיגורי:חייםבזעזועזעקיצחק!""דור

 ." 1948שלה'יצחקים'
ז 2

דימויאת ,לכןקודםשניםכעשוררקשהנציח,מיכידוע,היה,גורי

-שלוהידועההשורההיהודית.ההיסטוריה"ירושת"כהעקודיצחק
כיואףמחלוקת.מעוררתועדייןעוררה-בלבם"ומאכלתנולדים"הם
חזרזה,מזעזעדימוימאחוריהחבוימודעהלאהדחףאחרילהרהרניתן
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לעקוףבוחרשמירגםהעקוד!יצחקדווקאלא-"אבישג"אצלכמו
המודל:שלצפוילאייחודעלשלוהדורי"יצחק"אתובונההעקדהאת

 15 .)!!(האחתלאשתו ...והיחידהלארצוהמוחלטתנאמנותו

הניתוחכשלעצמו.המקראיבנרטיבמסתפקאינושמירזאת,עם
שלהמנדטוריתאביבבתללילדותואותומחזירשלוהרטרוספקטיבי

מדהים.בתר-מקראיטקסטואליזיכרוןדולההואוממנההשלושים,שנות

מ"צבר"לציפיותינוובניגוד ,שקיבלהמובהקהחילוניהחינוךלמרות
 ,שלועדותופיעלגבת,מעריצחקעםשלוההזדהות 16 ,דורובןטיפוסי

מעלההואבמפתיע,הדתית.היהודיתבמסורתגםאלאבמקרארקלא
שניהםעשרה:השבעהמאהסוףשלמאיטליהעברייםספריםשניבאוב

בידיוהשני ,קנטרינייצחקרביבידינכתבהאחדיצחק,פחדמכונים

למפרונטי.יצחקרבי ,תלמידו

ספריםבשניעייןבאמתשמיראםמושגליאין
לאחרויותרמאהשחציהוא,שחשובמהאלה.

שלפרטיובפרטילהיזכררקלאבחרהואמעשה,
אתלקרואאףאלא ,)!(ח'בכיתהבתנ"ךהשיעור

למה?כךוכלשמם.עלשלוהמבואמסת
מפאדובהקנטרינייצחקהרבשליצחקפחד-האחד

הפורגוםזוועותאתבלהט-רגשמתאר ) 1644-1723 (

פחדובחזקתכולווהוא ,) 1684 (פאדובהביהודי
-השני .עליוהמונפתהסכיןלהטמפנייצחקשל
למפרונטישמואלבןחזקיהיצחקשליצחקפחד

בחזקתכולווהואא"ב,סדרלפיההלכהאוצרספרהוא ) 1756-1679 (
<עמ'יצחקכאלוהייצחקפחדלאמור: ,במצוותיווהדבקותהשםיראת

19 (. 

לפחדשמירשלה"שואתית"הפרשנותאתקשותלבקרכמובןניתן
מבצעהאויב,לביןבמקראהאב/האלוהיביןהזיהויאת ,הראשוןיצחק

מודעאינושמיראולם .)!(העשריםאועשרההשבעבמאההפוגרום
זכות,שלביטויהאחדהזה,לביטוילופירושים"שניבעיניו •לכך

"מבין"הואהיהודית,המסורתבמיטב >.םש<חובה"שלביטויוהאחר
קבלתבזכותנפשועללבקשעמורשאיהגוי><מןופחדצרהבעתכי

עליוחובהרגיעהבעתואילו ,המקראייצחקשל(ה"פסיבית")הדין

שאחריו>היצחקיםכל<ושליצחקאותושלחייוהצלתעבורלשלם
 11השם.ויראתמצוותמכוח-"אקטיבי"באופן

אתגםשמירראהלחובהזכותביןהדיאלקטיבמתחמזאת,יתרה
שלזהמאוחרשבשלבנראההיצחקים"."דורשל )!(הגנטי"ה"צופן

שעליוהילידיהאופקיםמצמצוםבולחזורשמירניסה ,שלוהקריירה
 ,העקודיצחקשלהפסיביותעםרקלאהזדהותולהפגיןגאוותוחיתה

 ,המאוחרבמדרשמרצוןעצמוהמקריביצחקשלהאקטיביותעםאו
הפרשניתבמסורתהטבועותיצחק,שלחאימגודמויותמכלולעםאלא

היהודית.

למטוטלתטובהמנוחנקודתלהיותהיתחיכולהזומאוחרתסינתזה
ארוכה,קריירהרקעעלאותהלשפוטשישאלא •שלנוהדיאלקטית
ההקרבהסצנתשלבהמחזתהשונותמסכותלחבוששמירניסהשבמהלכה

ידועיםמחקריםשללשורהוזכוומוכרותידועותאלהמסכותוהעקדה.
מגווןשלמרותרקנצייןמלפרטם.היריעהכאןשתקצרפחות,לא

מיבשמירהרואההתפיסהבציבוררווחת ,ופרשנויותיהןהמסכות

עודוזאת ,דורושלל"יצחקים"גמורה,הזדהותמתוךפה,ששימש
 18לסוחר.עוברמטבענעשהזהשכינוילפני

גישהשלהכוללתתקפותהעללערערמבקשתאנישלהלןבדברים
בסיפורהסופרשלבשהמפתיעההמסכהחשיפתידיעל ,זומקובלת
לבלתשומתעתהעדזכהשלאכמעטליהידועככלאשרשכוח,

 19החוקרים.

20באורראהלסיפור""פתיחההקצרצרהסיפור בשעהכלומר-1953,
האנדרטאותשתישלכמחברןמוכרתרבותסמלהיהכברששמיר

הצלחתילאעתהעד •יזיזוכמוכשזזתהלךהוא , 1948גיבוריל
בוכשנתקלתיאבלהחמישים,בשנותהסיפורהתקבלאיךלגלות

לאמוכר:היהלאבודברשוםעיני.למראההאמנתילאלאחרונה,
הפרספקטיבהלא-מכלויותר ,המספרהקולולאהטוןלא ,הסגנון

שלהמבטנקודתעלכאןויתרושתייםהשלושיםבןהסופרהדורית.
מסכתאתונטשהמוקדמות,יצירותיואתשאפיינה ,שלוהגילקבוצת
הואזהסיפוראז.עדאותוששימשהמבחוץוהצופההכל-יודעהמספר

עםלהתמודדהמתקשה ,בעצמוידועסופר ,שכולאבשלגנולומר
אשםתחושתחשהואבמלחמה.הבכורבנונפילת
במודעהמתריסהבהזדקקותוהמתבטאתעמוקה,

דווקא:נוצריתלמטאפורה
נתקפתי ] ... [ ] ... [חודשיםלכמהאחתבבית,בהופיעו

אלאודוגמהאחלהיודעשאיניבהרגשהפעםלא

כביכול,נשא!הואחטאיאתבנצרות. ,כן .בנצרות

מכסתאתלמלאחטאי,אתלכופ-נצלבלמעני

 .)-304 1(עממלתיתהעצמישמטתיאשוהקוובן

שלי][ההדגשה

ב"מודלהנוצריתהאלוזיהמתחלפתמאודמהר
לעורראואותילענייןעודעלולשמשהוסבור"איננישלה:המקראי"

עללעולםרךיצורהבאתיהעקרה:למעגלחוץ-כלשהיתחושהבי
[ההדגשה .) 305<עמ'שליח"בידיאםביןבידיאםבין ,לרוצחומנת
שלי]

שלגורםכלכלפיהמכוונתלעוינותמיתוגםואבלורבזמןעוברלא
מפלגה,כלהסתדרות,כלשלאויבה"אניהקרבה:התובעחברתיארגון

והמסקנה?התאגדות".כלמדינה,כל
]לא ... [בניהםלפניימותושאבותמכךיותרחשובאינובעולםדרבשום

העולםאתהדוחהוכלהאבות,אלאהמחראתלהגשיםצריכיםהבנים

 .(שם)רוצחיםשלסוכנםאורוצח,הריהו-העתידלימותשכולו-טוב

שלי][ההדגשה

ולעוררלהדהיםכדיאלהבמובאותדיאךולצטט,להמשיךעודניתן
 •לשמירביחסוהפוליטיהספרותיהקונצנזוסלאורבמיוחדמחשבה,
 ,'-73ו ' 67שלהיצחקיםאתרקלאהקדיםזהשסיפורנראהבדיעבד

אבישג;חראבןשלהאפולוגיהניסתהותסכוליהםמחאותיהםשאת

אשרשלס.יזהר,גיבורוהרוחני,אביהםאתגםאלאולפוגג,להסביר
לעקודההולךאבינולאברהם"שנאתו"עליצהיראחדותשניםכעבור

יצחק.את

אי-שלרושםמשאירהנרטיבשלוהמליציהמסוגנןהטון ,שנימצד
המסכהמישלמי?שלחיקויאבלפרודיה.אפילו ,חיקויאותנטיות,

כאןלתתניסההצעירשהסופרייתכןהאםלעטות?המחברכאןשניסה
כתביושאת ,שמירליונה ,עצמושלוהשכולאביושללייאושוביטוי

יתר- ?העץמןרחוקיםלאבספריותרמאוחרעשוריםכמהיפרסם
שהנציח ,אביושלמילותיואתאזכברלנחשהיהיכולהאם ,על-כן

בשנהאליהולבנובסתרשכתבב"מכתב"המיוסריםרגשותיואת
 21 ? 1948לינואר-22בנפילתואחריהראשונה

מקריביםאבותבולעולםאותךהבאנוידינו.במואותךרצחנוכאילו

כןעללכולנו.לנונשקפהסכנה .עצמםשלהחייםלמעןבניהםאת

 ] ... [ .עלינולהגןוהחזק,הצעירבננואתאות,ךשלחנו

 2006-אוגוסטיולי
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שלי][ההדגשה .) 284 1(עמבניאותהרצחנוידינובמו

אביושלשמכתבוהצהרתולמרותאוליהנכון:הואההיפךאוליאו

בזמןשמירעליוידעלמעשה ,)'מע 250<שם,מותואחרירקנתגלה
עם"התכתב"שהואייתכןהאם ?אמתבזמןכמעטלפחותאואמת

כשהכתיר ,-1951בכבראלאלסיפור""פתיחהבסיפוררקלאזהמכתב
לאזושכותרתייתכןהאםידיו"?"במובכותרתאליק""פרקיאת

עמדהעםהסופרשנאבקסמוינפשימאבקשלהגלויקצהואלאחיתה
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שתבעההכבדלמחירהשכול'שלהאותנטייםוהכאבלאבלפהפתחון

 • ?הלאומיתהגאולהותובעת
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. From Jesus to Oedipus: Rewriting 'Isaac' in Tel-Aviv 
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נלוו"נפרדות"דרכינו
השלום>בתנועתשלונסקיאברהם<על

מאיףסיעקב

בכתביהדעתעלליעולהזהרעיוןוזיכרונות.ודםבשראדם?הר ~
LLJ הבא.הפרקאת
אתומשרתכרגילמסתובבנסיתאישחאצקלב"כסית".אחדלילה

א.שם?היהלאמיבאמת,לילה.באותונתאספוכולםהאורחים.

ואפילוואחרים.חפרחייםגלבוע,אמירמגד:ומתיאהוון ,ונסקישל

הוויכוחאתנסיתלתוךנתןאיינישלמ"קליפורניה"עמושסחףהזוג
הנודעהתנ"ךוקרייןרבי><היוםזוהראוריביניהם:שהיההמתמיד

מהתנ"ך:בפרקישראל""קולשידוריאתלנוהנעיםשבתלילשכל
א.ב.שםהיההאםאוכמני?עזריאלגםשםהיההאםגורביץ.עמיקם

מונוגרפיהשכתבומישניםעשרותבמשךלדרךהנאמןחברויפה,

רפאלשמיר?משההיההאםשלונסקי?אברהםעלומעניינתגדולה
שלומסלתהמשמנהשםהיועתה.חשובלאזהאך .אזכורלאאליעז?
 ...הישראלייםוהאמנותהספרותעולם

זההרי ,עליושמסופרהלילהבאותושם,בפירושהיהחסראחדאיש
 ,זייןאלכסנדרעלהנפלאהשיראברייק","שייר,משוררפןאלכסנדר
מנוחותיואתעורךהיהפןאל.היום.עדהנוערידיעלומרוקדשמושר
אז.שלדיזנגוףשבכיכרב"קנקן",הקטנה,אביבבתל ,אחרבקפה

מלא.היההחדרכילילה,באותואחריםגםשםהיוודאיאך
זההקהל.כלבפני ,כדרכושלונסקיאתוהיללאזשיבחאלתרמןנתן
שלהחמישיםליובל"אקדמיה"עדיןזוכראניבשבילי:חידושהיהלא

הבמהעלנחמני.שברחובהראשון,ה"קאמרי"באולםשנערכהשלונסקי
"מורנובלשוןשלונסקיעלשדיברוגולדברג,ולאהאלתרמןנתןגםהיו

אחריננסית,לילהבאותואלתרמןהוסיף"אבל",אברהם". ,ורבנו
פניעל " ..בל~.דנפרדות"דרכינושלונסקי:אברהםאתמאודששיבח

שללחברותוכיווןשאלתרמןהביןאחדכלרחב.חיוךנראההנוכחים
בכינוסיםולהשתתפותוהישראליתהשלוםבתנועתשלונסקי

בעודבעולם,שוניםבמקומותהשלוםתנועתשלועולמייםבינלאומיים
תמךולאהישראליהשלוםבוועדהשתתףלא ,אלתרמן ,עצמושהוא

המילים.שלהפורמליבמובן ,במפעליו

בשנותהישראליתוהאמנותהספרותבעולםאסכולותשתיהיוובאמת

שלונסקיכמוכאלההיוהשלום.לתנועתביחסוהשישים,החמישים
השלוםבתנועתלבםבכלשתמכו ,פןאלכסנדרהמסוכן"ו"הקומוניסט
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 •אלתרמןכמוהצדמןשעמדווהיו-

נפגשנושבו"קנקן"בקפהמישיבותינורקלאפןאלכסנדראתזוכראני
השלוםתנועתשלהמייסדבקונגרסעמנויחדהשתתףהוארבות.

ועדנשיאפורמליתשהיה ,יערימאיריבל"אשם<היו-1949בבפאריס
ח"כשםהיה .לקיומוהראשונותהשניםעשרבמשךהישראליהשלום
בנוגעהאלה.השורותכותבוכןבר-יהודהישראלח"כ ,טוביתופיק
המפלגותכלכינשיא,נשארהואשפורמליתלאמוראפשרליערי

התפטרותו>.קיבלולאשמעולםושובשובוהודיעוחזרו

לאוהואמשלונסקיביקשהישראליהשלוםשוועדדברהיהלאובאמת
<והןשלוםבעצומותבאספות,בפגישות,השתתפותאחריו:ממלאהיה
נוכח,תמיד ,ערתמידונו'.בינלאומייםבכינוסים >מ.י-רבותהיו

יעקבאתעמוקה,הערכההעריךהואיערימאיראתמתעניין.תמיד

הקריןהואבלבו.מקוםהשאירל~ר~הוגםנפש,אהבתאהבהואחזן
אותנומנחםהיההואוחס.דשלוםשלבעתידותקווהאמונהמסביבו
עודשזה"תראוהערבים:עםומתןהמשאעל ,למשל ,אומרוהיהתמיד
יבוא".

השלום,תנועתשלהבינלאומייםבכינוסיםשלונסקיאתלציירהיטיב

ב'צוותא',שבדבריו'מעריב',שלהוותיקהעורך ,רוזנפלדשלוםמר
אמר-שלונסקיאברהםשללמותולעשורשנערכהמיוחדתבאספה

וכךישראל.אהבתמתוךהשלוםתנועתבכינוסיהשתתףששלונסקי
רוזנפלד:אמר

נוסעשלונסקיהיהשאליהםשלום,לענייניהבינלאומיים"בקונגרסים
העולםזרועותהחובקת ,שלוישראלאהבתאתייצגהואתכופות,
אם-כךעלאיתרדיברנופעמיםוכמה-ידעכמוהומי .כולוהיהודי

עודשאין-שלוראותוומנקודתהפוליטיתתפיסתופיעלאחדכלגם
 ,שלוהעליוןהקיומיהאינטרסהואהגושיםביןשהשלוםבעולם,עם

הגדולותהעריםעשרהשתיםאובעשר-<מפוזר>ישראלעםשהרי
הראשון.החזיתבקוהןהאטומיהאיוםשלזהובעידןוהמערב,המזרחשל

משפטאחרקצרזמןבמוסקווה,השלוםלוועידתשלונסקינוסעוכאשר
עלמאפילהאוניברסליסטיהסוציאליסטיחזונואיןבירושלים,אייכמן

ואומרהרמההבמהמעלדברונושאוהוא ,כציוני ,כיהודיתחושותיו

בפוליןהאחרוןבביקוריאישיתגםשחוויתיאחריוהיום,-קבל-עולם
במכונת-המוותהתבוננותמתוךומאיידנקאושוויץ,מחוויותמעט

נתינתםבעתאותםמשהבנתייותראףהדבריםאתמביןהריני-האיומה

שלונסקי:אפואאומר-
במלחמתעליושבאאסונואימתאתמחדשחישעמנואחרלכאן"באנו

להשמידוהאפשרותעצםשלהשטניתהממשותאתהאחרונה,הזוועות

התחמקותשאיןההשכלמוסרואתטוטאליתומאורגנתמתוכננתהשמדה

גדולאתעמנוששפטההיסטוריהמשפטלאחרלכאןבאנומפניו:
בעינימסמליםושכמותושהוא ,אייכמןאודלףתת-אדם,אותו ,רוצחיו
על ,נעקרשלאהרעשורשעלאזהרהשלסמלכולושבעולםהטובים

"במלחמהשלבמשטרואשרבעולםמהבהבשעודהחייתיהפוטנציאל
טעינושתמול-שלשוםהג'ונגלאתבתוכנולחדשעשויהואכבמלחמה"

 .לעקירתוערובההיאבלבדמציאותהבעצםהציוויליזציהכילחשוב
מבג'ונגליותרעודשקרבנותיהםמתורבתים""טורפיםשלג'ונגל

בתוכם".ועמי-תמידהחלשיםהםהבראשיתי
המשמר','עלשלו",ושלונסקיאחד"כלרוזנפלד:ש.שלמאמרו<מתוך

20.5.1983 (. 



אתמקרובידיעהמתוךכן'

יכוליםהננוומעיניושלונסקי
גישתוחיתהשזולאשר

לתנועתישלונסקשלהאמיתית
הביאואלהשיקוליםהשלום.

פיהםועלהשלוםלתנועתאותו
השנים.כלפעל

 .בענייונייעתישס

זיכרונותפרקשלראשוןפרסום

 ,מאיוסיעקבשכתב ,מענייךזיכרונותפרקשל ,מפוסראשוןפרסוםזהו

שלונסקיאברהםבמשוררעוסקהפרק .עדייךנדפסולא , 1983בשנת

רביםומשורריםסופריםנזכריםכךאגב .השלוםתנועתעםוביחסיו

שפעלו ,לעולמםשהלכוומהם ,היוםעדעמנוהחייםמהם ,אחרים

השלום.תנועתלפעילותבהקשרם ,והשישיםהחמישיםבשנותבארץ

* * * 
נסעלהעלהחזןיעקבגם

שלונסקיעלב'צוותא'בדבריו
א.שלפעילותועובדתאת

השלום:בתנועתשלונסקי
התרגוםבעבודת"שקוע

תמידמצאהוא-שלוהענקית
פעילההשתתפותלהשתתףזמן

בכלמוסד'בכלפעולה,בכל
שהםתקווהבושעוררוכינוס,

השלום.ענייניאתיקדמו
הציונות,שלעתידהאתיבטיחו

כוחותאתויעמיקויחזקו

כוחהאתויחזקובעולםהקידמה
-הסוציאליסטיתהציונותשל
ההומאניהסוציאליזםכוחותאת

 .כולובעולםוהדמוקרטי
לאהמועצותמבריתבהתייאשו
כתקוותהמהסוציאליזםהתייאש

האנושות".שלוהיחידההגדולה
לספרותדףהמשמר'<'על

 .) 1983במאי' 20ולאמנות,

מעולםהבינותילאאחדדבר
רתיעתואתהמנוח:אברהםאצל

רוסיםסופריםעםמפגישה

מפגישהרתיעתולמשל'כמו'שלהם,הגדולהאמנותיהמתרגםהיהשהוא
שולוכובשלו.השקט""הרוןאתלמופתתרגםשאברהםשולוכוב,עם
אפשרותאףליוחיתההשלום,תנועתשללקונגרסיםלעתיםבאהיה
שלונסקיאךעליון'בחסדשלוהמתרגםשלונסקי'אתבפניולהציגקלה
לשכנעו.יכולתילאאופןבשוםאבה.לא

ומזכיר ,שבדרוםווגתווקיבוץחברבארץחייוכלשהיה ,מאיוסעקבי

שלונסקיעםלהיפגשהרבה ,השלוםלמעןהישראליהוועדשל ''נצחיוו

 "'גילוי'על .נדפסשטרםזיכרונותספר ,עצמועדותלפי ,כתבהוא .יויבח

עלמאיוסשלבדרביולעמודאפשר ,הזהבפרק ,לפחותאחדוימעני

שאתמספרמאיוס .החייםשנים,אנשים, ,הענקוספרו ,ארנבורגאיליה

עיןאיש ,פורתאליהוהמתרגםתרגםהספרשלהחלקיםשלושתכל

שמורהידוכתב ,מהמשוםלאוריצאלאהשלישיהכרךאך .החורש

לידיעתוהובאאילושמחהיהלדפוסהמביאהישראלי.השלוםועדבגנזי

 .השלוםלמעןהוועדשלהארכיוןהיוםמצויהיכן

שלושהבחייופרסםהוא .הואאףבכתיבהידושלחעצמומאיוסיעקב

שיצא ,לניןעם ,צטקיךקלארהמשלמתורגםזיכרונותספר .םיספר

במאבקהעממיתהדמוקרטיה ,עתדיםאתבוניםעמים . 1943בשנת

 ,לאוריצאוכך . 1951בשנת ,מרחביהפועליםתיבספרשיצא ,ובבנייך

 ,ישראלבארץהארציהקיבוץקיבוציעלספרו ,ביידיש ,בפוליךעוד

 . 1937בשנת

השומרשלהמרכזילארכיוןשמורות ,כאךהמובאהפרקעלהזכויותכל

 ,מהארכיוןנשיאלתלמהמיוחדתתודהחביבה.שבגבעת ,יערידי ,הצעיר

כאןחייבאינניארנבורג.איליהאלביחסואברהםאצלחזרדומהדבר
מסוימיםמשפחהלקשריטעןאףשלונסקיפעלו.ואתהאישאתלהציג

מעולם.פניםאלפניםעמונפגשלאאךארנבורג,עם
"אנשים,ארנבורג:שלהאוטוביוגרפימספרוקטעיםשנילצטטאהבאך

אליהומרוסיתהחיים,שנים,אנשים,ארנבורג,<איל.החיים"שנים,

שני ' 1961הפועלים,ספריתהנגבי'דודבעריכתכתביםסדרתפורת,
ניתרגםכיאםיצא,לאהשלישיהחלקאךחלקים,ג'במקורחלקים;

הישראלי>.השלוםועדבארכיוןמצוייםהתרגוםמןודפיםבחלקו'

משלחייםפרקישתיאר ,'אבחלקהפרקיםאחדבסוףהקטעזההיה
ארנבורגשלוידידויהודישהיהמודיליאני'והטרגיהמהוללהצייר

הראשונה:העולםמלחמתבסוףעודבפאריסשהותובתקופת

אתרוחיבעיניורואהמביטאניהבאים.לדורותיספרומודיליאני"בדי

אהבכמההרחוקים.נעוריידיד

להם!חרדכמההבריות,את
"שתההכתבנים:להםיכתבו

אך'מת",השתולל'לשיבוח,
שלגורלו .העיקרזהלאבאמונה

במהודקהיהקשורמודיליאני

ואםבזמנו.אדםבנישארלגורל
הדרמהאתלהביןמישהוירצה
אתיזכוראלמודיליאני'של

המרעיל,הגאזאתאלאהחשיש,

אלה,שלגורלםעלנאיחשוב

שללציוריוגםוששימשו

צווארםסביבאשרמודיליאני'
טבעת-הברזל"ובהדקההלכה
 .) 130ע'א'חלק<שם,

פגישתועלהיההשביהקטע
עםארנבורגשלהשנייה
ט~בים,יוליאןהפולניהמשורר

פרידה:שלרבותשניםלאחר
אתלבטאברצותוארנבורג

בינתייםשהתנאיםהעובדה

עםפגישתועלאומרהשתנו

"זההפסוק:אתטוביםיוליאן

אותהלאעיר'אותהלא
שנים,אנשים,<שם: ...ת"'חצו

 )'בכרךהחיים,

ידעשלונסקיטובים.ענייןאגב,
מחדששעלהטובים,השםאת

רק<ולאבפוליןלכותרות
מלחמתאחרי >.מ.י-בפולין
אתאהבהואהשנייה.העולם

מולדת"זה"מהחופשי.מתרגםהייתישלגביוטוביםשלמשירוהמובאה
כדלקמן:השאלהעלועונהטוביםשואל-

העולם!-שמולדתסברתי"אני

פורתאלישע

-מררימיתניאולם
העצובההחצרזומולדת
מכבר!"ביקרתיהשלא

הידידותיתעזרתו-

גלותליכולהנניהיוםאישית.עזרהגםליעזרשלונסקיאברהם
בתרגום,מילהשישנהומבליהמלאבאישורוופרסמתיפעםשתרגמתי

ששמוידועבלתיכמעטעממימשוררושלפושקיןשלשיריםקטעי
"מצבת",הידועמשירובתיםשניפרסמתיפושקיןמתוךניקיצין.

הוא:שנוסחם

ידייםמעשהלאהקמתימצבתאניוו

-העםשבילידשאלאאליה
 ,גבוההגאהראשהתשא

 ".אלכסנדרשלמעמודו

העםיאהבנירבות ,ורבות

-עוררתיטוביםרגשותבכנורישאני

 2006-אוגוסטיולי
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-שודרתישיר-חרותזואכזריתשבמאה
 ...הנופליםאתלאהבהוקראתי

פושקיןבימישהתמרדול"דיקאבריסטים",הכוונה-<"הנופלים"
 .>.מ.י-הצארנגד

<לפיניקיציןמשלחיההשניהשיר
האבוקה"שירלוקוראשאבי

 ).מ.יהדועכת",

תוציאפועליםשספריית'כשהצעתיביכשתמכהגדולהשמחהשמחתי
עלהרוסיוינוגרדובשלהנפלאהביוגרפיספרואתלעבריתבתרגום

ובענייןהספרותית,ברמתו-זהספרהזמ."ןצבעי"שלושתסטנדאל:

עלכמשמעו'פשוטושעורר'
עדהפךהדגול'הצרפתיהסופר
מהרהעדואזלמכר"ל"רבמהרה

חשוק.מן

 .א

כענףכופףהרוחלאזה

הדיומשמיעצעירחורשולא

הומה,הקטןלביזה

בסתיו.כעלהרבוחנרעד

ב.

הגעגועים,ביבגדו

ביער.צפעונינחש

אבוקתי,נאכבי

 ••.אניגםאתךאכבה,
ארנבורגאיליה

-ביותראותיפינקהלאהיאאך
<אףגדולתהמסימניחיהזהואולי
אחר'שבענייןסבורשהנניפיעל

טעתה-השופטתבוחיתהשהיא

הזמןבמשךכשהצעתיטעות>:

הסופראתאישיתשחכרתיולאחר
 Les Parole Sono "של

Pietre " אבנים">חן<"המילים
הסופרשלבסיציליהנסיעהיומן

לויקארלוהגדולהאיטלקי
 >" Eboliב·עצר<"ישוע
-אל"שכוחת"ארץבעברית:

מומחיתבמערכתשחיתהלאח
 ...בחיותהוגם-האיטלקיתחשפהאתידיעתהבגללאיטליהלספרות

ממרחקיגםבזאתמודחאניכאבה,התנגדותההרעיון.אתפסלהלאח,
ניתרגםשהזכרתיהראשוןשספרולוי'לקארלוהגיעלאזהכי-הזמן

שניםלפנירקפיו.עלנעשהנאהסרטוגםלשונות,וכמהלשלושים

 ..•בפאריסקולנועבביתהסרטאתראיתיאחדות

שלונסקיאברהם

אמרוכךיופיו.בטללאבתרגוםאךמקסים.השיר-הרוסיבמקור
 ...הקוראיםמקוםמכל

על"זיכרונות~טקיןקלרהשלהקטןספרונהאתבשעתותרגמתי
לביקורתהידכתבאתבכוונהנתתיהוציאה.פועליםשספרייתלנין"

תיקוניםותיקןהתרגוםאתקראהואשלונסקי.לאברהםסופיתולעריכה
מאוד.עדרביםשחוריםתיקוניםזרועאליחזרהידכתבמועטים.לא
העבריתאךשגיאות.איזהעשיתיאובתרגום,דייקתישלאלא

כןאחרישתינוהראשון.בתרגומישחסרההיאהנפלאה,חשלונסקאית
מחמאהבזאתראיתיבשיריםתיקוניםחיומשלאעתהביחד!ברכהכוס

עתה?זאתלומרליהמותררגילה.בלתי

פןאלכסנדרעלמשהו
נחוץ.רגעבכלהשלוםתנועתלרשותשעמדומהאנשיםחיההואגם

 ,-1965ב :למשללהזכירעודאפשרלעיל'כברשכתבנולמהבנוסף

אותותיה,אתכברבונתנההמחלהכיאםאונו'במלואעדייןוהוא
הישראליהשלוםוועדהמועצות,מבריתמשלחתבארץשביקרהבעת
וקראהופיעהואהחדש,"חקאמרי"באולםגדולהעצרתלכבודהערך
שליצירותיוסגנוןאתמאודהזכירהשיר"נגד".הידועשירואת

אחריוכידוע.מאוד'ממנוהושפעשפן ,מיאקובסקיהרוסיהמשורר

אז ,מחרלא"אםהנפלא:השיראתהנדלנחמהושרההופיעה

שבח.ולאלגרמניהנסעהבארץ,עודאינההנדלנחמה ...מחרתיים"
 ..•רביםאנשיםאצלהיוםעדפגלאזמרתהזיכרוןאך

השלוםותנועתגולדברגלאה
תמידהצרתיהשלום.בתנועתפעילהחיתה,לאאלתרמןכמולאח,גם
אליה.גדולהחולשהחשתילבדה.הציבורי'במובןהולכת,שהיאכךעל

הנוסףהספרבטיבו.הצטייןלאאל"שכוחת"ארץהעבריהתרגום
באיטליההראשונותהשניםשעניינו"השעון",לויקארלושכתב

יותרהצטייןחלדי>אליעזרשלמצויןבתרגום<יצאמוסולינישלאחרי

וכלגדולציירגםחיהלויקארלואגב,מרובה.לתפוצהוזכהבעברית
 .כךבשלאותוהעריצהאיטליה

* * * 

אסכולהשלכראששיריו'אתילמדועודדורותאךעודאיננוונסקישל
לדעתירצווגםוטשרניחובסקי.ביאליקאחריהחדשההעבריתבשירה

תנועתשלכמוהציבורי'בתחוםאחרים,בתחומיםגםחייומפעלאת
השלום.
שלו:המופלאיםהחרוזיםנשארו

-ושלכתתפרחתישלשיבולים"גם
 "···אחרוןיוםישליבוליםגם

הראשונות"בשנותיההשלום"תנועתמספרלקוחשלונסקיעל<הפרק
אור>.ראהטרםוהואכותב,שהמחבר

מאיוםי.

1.6.1983 

 •חבריםרבות,דישנים,במשךביחדחיינוהמעניינים.שיריחאתאהבתי
 ,תנגביודודעמנוביחדצועדשחזןבעודפועלים,ספרייתבמערכת
צהרייםלארוחתחודשמדיבנאמנותאותנומכנסהראשי'העורך

 .וכלשונוככתבו ,במקורשהואכפיכאןהובאמאיוםיעקבשלהטקסט"החלטותנופלותוהיוהמערכת,ענייניכלמתברריםחיושבחמשותפת
אחר.אוזהלספרבנוגעגורליות"
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זכאי/נראית

אביב-ירושליםתלכביש

ליהיתה"אםאמרנובחייםפעמיםכמה
מצלמה.""כאן

החלטתימשנהלמעלהלפניובכן'
בכלרגעבכלאליצמודהתהיהשהמצלמה

אחתנוסעתאביעבודתיבמסגרתמקום.

בבוקרהלוךלירושלים,איבבמתללשבוע
הנסיעותלרוב,בלילה.אובערבוחזור

מזגן/חימום,גלגל"צ,שגרתיות:

בפקקים.עומדיםבמראות,מסתכלים
הנסיעות,באחתשנה,לפניבדצמבר
מסביב.מעטוהסתכלתימהשגרהחרגתי
כמערבולת,ענניםמדהימים.היוהשמים
ואדוםצהובכתום,שלבגווניםצבועים

אתהוצאתיהכחול.גווניכלשלרקעעל
אחרנסיעה.כדיתוךוצילמתיהמצלמה

נכנסיםהנסיעה.לשרגתהפךכברזהכך
ב"היכון"המצלמהאתמניחיםלאוטו'

מסודרים;הענניםשבוהאופןונוסעים.

הצבעים,משחקיבשמים,מפוזרים

הטבע,שלהרבגוניותוהצורות,התאורה
עםהאנושיוהתיעושהכביששלהמיזוג
אלהכלאת •מסביבוהשדותהשמים
"להנציח".ניסיתי

1 
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באבןתמונה

באבן""תמונההמיזםלווךיצאכשנתייםלפני
שלושיםאוכעשריםבירושלים.משהאוהלבשכונת
בירושלים,משהאוהלשכונתמייסדישלתמונות
ביןנתלומהחומות,שיצאוהספרדיתהעדהמנכבדי

השכונה.בתי

עלהמיזם:שלהשניהשלבנחנךזושנהבתחילת
תמונותשלוצפיםכמהנקבעוהאבןעלאוהקירות
משה;אוהלשלהראשיתמימיותמונותהשכונהמייסדי

כמאהשלבאורךהנמוכההחומהעלנתלוהתמונות
משהאוהלשלהגדולהכנסתביתביןהמפרידה ,מטו

אביוןובווהביוזמתהפרויקט,העיר.לבלמתנ"ס
בנישלבתרומותיהםהתאפשרכליפא,שלוונירית

השכונה.מייסדישלוניניםנכדיםהמשפחות,
אלישעמאת'פחיתה'בשיונפתחיםהללוהרצפים
בתרגוםונחתמיםהדורותשלשלתעלהמדברפורת
 •לוונסטון.אויבידילאנגליתהשיר

פורתאלישע

פחיתה
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החייםשהווייתמדגישהמטבח''חלוןבשםהקריאה

שלום .מישהושלמטבחמחלוןנשקפתהמצולמת
לחייםוהןהמצולמותלהתרחשויותהןעדהכצלמת

באמצעותלהיבדלהשואפיםבמטבח,היומיומיים

לנרקומניםממול.בחצרההתרחשויותמןחופפות
 2005מטבח","חלון

טלוויזיהומצלמות ,לחלוטיןחשופיםחייםהמצולמים

לכלדימוייםומשלחותתכופותלעולמםמציצות
מייצריםזהמסוגמסמכיםתעודה.בסרטאוחדשותבמהדורתסלון

מההוויהביטחוןמרחקהמשמרתהקירבה,שלהזיוףבאמצעותהזדככות
לעברשלוםשלהמבטזה,מסוגדימוייםלעומתהמצולמת.הגשמית
ודרךמרחוקפועלשהואלמרותהצצה,בגדרנשאראינוהדמויות

המצולםלעולםהצצהבגדרהואשלוםשלמשהצילוםיותרחופפות.

אלמצולמת,התמונהשממנומצולםהלאהחייםמרחבאלהצצההוא

החשופהלהוויהסמוךכהשחייםהדירהבעלי
ושםהרחובשםהבית.חסריהנרקומניםשל

העבודות,צולמודירתהשממטבחהמשפחה,

משמרתושלוםהעבודה,בשםצוינולא

הדייריםשלהאנונימיותאתבכךומאתגרת

מתוךופעולההתמקמותתוךהביתיומרחבם
הנופיםלמעשה,שלהם.האינטימיהגרעין

שלהמשמעותאתמאתגריםמהחלוןהנשקפים

ידיעלהןנחווהשהואכפי'בית'המושג
הנעדריםהדייריםידיעלוהןהמצולמים

באמנותרביםלחלונותבניגודמהצילום.

וימrז,גגותיהעלאביבתלנופינשקפיםמהםהקאנונית,הישראלית

האורבניהנוףלקטגורייתחדשיםותוכןחוויהעולמותמחדירהשלום
מושגיםהםו'ביתיות''בית'הישראלית.באמנותבייצוגים'בית'ולמושג
המרחבודיירימצלמתשהיאהמרחבדייריעבורמאליהםמובניםשאינם
מצלמת.היאממנו

מסנה''חלון glו~
מישרנעמה

דפנהשצילמהמטבח","חלוןהנקראתסדרה ~
LlJ ,הפלסטיקרפפותדרךכולהמצולמתשלום
בדרוםבבנייןפרטיתבדירההמטבחחדרחלוןשל

וסוחרינרקומניםהםבסדרההמצולמיםאביב.תל
בחלליושהתמקמו 1ערבית,אומזרחיתשחזותםסמים

השלד.בשלבנעצרהשבנייתו~כןבנייןשלובחצרו
בתערוכההסדרהמןחלקהציגהשלוםדפנה

לקבוצתשייכתהסדרה 2וערביות","מזרחיות

"פצע".הכותרתתחתשהוצגההעבודות

ועדותהצצה
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הכאבהננחת

מושאהיאהמצלמהמולגופהשחזיתלבנהבגופייהעורשחומתאשה

הדיוקןלעבודתביחסלהיקראיכולהצילוםשלום.שלהעבודותאחת
דודשל'סטודיו,'גיליוןשערעללבנהגופייהעםברחובהמירישל

להזיזרוצהשהואסמלברייטברגלשרהבראיוןאומרעדיקאעדיקא.
בוומעוררלומוכרושהוא ,הציבורידיעלשנבחרהמזרחיהיופיאת

אתמציגיםהצילוםאמצעי 3האמנות.שלהיופיעולםאלמחויבות,

שלאחריםסממניםגםמגולמיםובדמותהבמיוחדשחומהבוהדנה
 4החזה.עלענקדודמגןוענידתלבלונוהשיערצביעתכמומזרחיות,

הישרתבאמצעותהאמנותבשדהמנכיהשעדיקאמזרחיתאסתטיקהזוהי

מסמלתלובשתשבוהדנההלבנההגופייהאולםבוהדנה.שלהמבט

" 

" ·;,"lj. 

ההתיישבותילדישלנפוציםייצוגיםדווקאומאפיינתוטוהרלובן
הויזואליתבתרבותהאשכנזיתהשריריםיהדותשלייצוגיםאוהעובדת

והזרהחיקויגםהואעדיקאשלהצילוםבכך sהישראלית,

במקבילהאשכנזיתההגמוניתהתרבותשלוהמלאותלאקסקלוסיביות
שהדירההאמנותבזירתהמזרחייםהאסתטייםוהטעמיםהערכיםלהנכחת

אתמאתגרתאךהשוליותבהנכחתעוסקתשלוםגםכה.עדאותם

 ,והחיקויההלבנההטעם,הננחתאסטרטגיות
 ,האקזיסטנציאליבמובןשולילקיוםונדרשת

היאכאב.הננחתשלאסטרטגיהבאמצעות
לחישובכוחותבונותרושלאקיוםמצלמת
שלהגופייה .חיקוישלולפעולותהאסתטי
אךלבנהאמנםשלוםשלבעבודההמצולמת

מרמזתואינהבוהדנהשלהגופייהכמוצחהאינה

מפתחיהשלכלבטןגופייתזוהי .טוהרעל

והבטןהחזהאזורועלכתום,טריקובפסגימורים
 .' sixty nine kitten 'הכתובתבכתוםמודפסת
אחת,רגלעלחולבאדמתעומדתהגרומההאשה

ועיניהשמוטותידיהוהצדה,למטהסיבוביתבהטיהראשהאתמטה

,הסתרתהפורנוגרפיהז'רגוןמתוךלעצמהשואלתשהיאהשםמוסתרות.
לדימוימהופךייצוגהםבעמידתה,היציבותוחוסרוהעינייםהפנים

בוהדנה.שלוהחםהזוהרהיציב,
ביןשעוברותוגבריםנשיםשלדמויותכמהמתוךאחתדמותזוהי

מושגיםהםו'ביתיות''בית'

עבורמאליהםמובניםשאינם
מצלמתשהיאהמרחבדיירי

היאממנוהמרחבודיירי

מצלמת



וכאזורימגוריםכחדריהמתפקדיםפרוציםחללים
בהתרחשויותמתמקדתשלוםבסם.ושימושסחר

למרותוהחצר.מהחלליםשנייםביןהיומיומיות

אותןאתבסדרהתמונותבכמהלזהותשניתן
סתומהנשארתשלהןההתניידותהדמויות,

הסם.סביבסובבתשהיאברורכיאםלמתבונן'
משגרהכחלקהכאבאתהדימוייםמשאיריםבכך
לינארינרטיבממנהלחלץניתןולאיומיוםשל

רע.אוטובבסוףשמסתייםבזמן'

הענקתשלמטאפוריכאקסהאמנותמעשה
מחסה

בחייםהכרוךהכאבבהנכחתמסתפקתאיננהשלום .

באמצעיםשימושועושהבית,ללאובחייםהסםעם

בצילוםלכאב.להימעןכדיהצילוםשלהאמנותיים
שמשאוראלומתנקלטתהנשיתהדמותשל

אותם.ומבהירהמאחורוכתפיהראשהעלהקורנת
בהרתשלבמרכזההדמותאתממסגרתהאלומה

אותהומבודדתהחולית,הקרקעעלאליפטיתאור
גםשמאחוריה.האשפהמערמותבהירהבמעטפת

מעניקיםומשמאלמימיןבדמותהתומכיםהשיחים
צהובות.פריחותשלהילהשלההמרומזלחורבן
שארואתהזוהדמותאתועוטפתממשיכהשלום

באמצעותדווקאמפתיעבאופןבסדרההדמויות

אתמאתגרכופפותשלוםשלהשימושחופפות.

אתומאתגרמבעדןההצצהאקטשלמאליוהמובן
העירוניהנוףשלתרבותיכאייקוןבהןהדיון

המצלמהעדשתאתממקדתשלום 6הישראלי.

שמחוץוחופפותממול'הנטושהשבחצרבדמויות
הוריזונטליות.לערפיליותהופכותלפוקוס
המטושטשהמתארלקונמסכיםהחוץשלהדימויים

המרחבלביןהביתפניםביןוהמיסוךחופפותשל
הופכותהמרוככותחופפותמוחלש.המורחק
החשוף,הבטוןלקירותצילומיאלטרנטיבילמרחב

זירתאתשמרצפתולפסולתהפרוציםלחללים

החייםהווייתאתמכניסותכמעטהןהפשע.

לתפקידבניגודתוכו'אללביתשמחוץהחשופה
משתמשתשלום .ממנוכמבודדותשלהןהממשי

ולהבנותלמצולמיםלהיענותכדיהאמנותבמעשה
 •מטאפורימחסהעבורם
המיוצריםמרחביםמייצגיםאביבתלבדרוםנופים

הביתיותעוגתאתשמחלקיםמקצועניםידיעל
בית, .תכנוןבאמצעותשלההממשקאתומנהלים
ועבורבבנייניםדייריםעבורביתיות,ותחושת

אוהפעלהבאמצעותמתכוונניםחסרי-בית,
ובאמצעותשיטור'אמצעישלמהפעלההימנעות
מייצרתשלוםדפנהלכל.אנושימחסההענקת
המרחבאתשמאתגראלטרנטיבימרחבהביתלחסרי

מוחלשים.עבורמוסדותידיעלוהמיוצרהמתוכנן
שלהייצוגיםלשדהחודרשלההמטאפוריהמחסה
בחתרנות,-איתרומחדירהישראליתהאמנות

מחסיםלבנותהדחףאת-החזותיההגמונילדמיון

• 

הערות

מרוקאי.ובניבפלשתיניבניבערביתהיאהמצולמיםביןהדיבורששפתלשמועיכלההיאהצילוםבשעתכימספרתשלדם . 1

ה·ביןערבייםוכפריםובעריםפריפריהעריפיתוח,בעיירותבמתנ"סיםהוצגההתערוכהחרש.דזאהדקשתשדלהאוצרים . 2

 • 10.11.05ל 29.9.05

 • 47עמי , 149'סטודיו'סמל,ברייטברגשרהעםבשיחהעדיקאדודראי . 3

שלהרהוריםשסועדת:"זהויות ,] 1992 ( ) 2001 (שוחטאלהשלבמאמרהראהמזרחיתבתרובתאלדסממניםשלזיהויעל . 4

אבודים.זיכרונותבתוךיהודייה-ערבייה,",

 • 107עמיהיום,עדהצילוםימימראשיתהארץצלמי ) 2003 (רזגיאשלבספרדקלדגרזדלטןשלצילומיםלמשלראי . 5

הישראליהביתןכלאתשעטפה , 2002בדדנציהלאדריכלותבביאנלהקדבלסקיומאירהאפרתצבישלעבודתםאתראה . 6

כופפות.
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האחוריתהחצרבית:ארץ'

מרקוביץ'דליה

ירושלים.העירברחבימבניםשלפורטרטיםמצלםישראלעקבם
לעירמכברזההפכהירושליםשכןחידוש,כלבכךאיןלכאורה,

בתיעודעוסקאינושישראלאלארב.לתיעודהזוכהמונומנטליתראווה
מתעדישראלהתייריות.הנוףגלויותאתהגודש ,הקיטשי ,הסכריני

שלהאחוריתהחצראת-והבלוקיםהשיכוניםהשכונות,שלהנוףאת
שמבקריםאתריםאינםהמצלמה,בעדשתלוכדשהואהמרחבים .העיר
ברחביהמפוזריםוהשיכונים,הבלוקיםבלב.דאמנותיותבנסיבותבהם

 2004ירושלים " 1מרטיןסן"רח'משפחות.אלפילעשרותמחייהכמרחבמשמשים ,הארץ

השכונותמרבית .כפויבידודשלמרחבהואהשכונהשלהמרחב

לשפהנרדףשםהפכוהשיכוניםהשיכון.שלהאדריכליתבשפה
למעשה.הלכהחומר""דלותמחסור;שלתחבירענייה;אדריכלית

דומההשכונות",שיקום"פרויקטכמופטרנליסטיםמפעליםלמרות

בשפהדברהשתנהלאהחמישיםשנותמאזכי
כפיהיחידים,השינוייםהשכונה.שלהאדריכלית

תוספותשלבדמותןמופיעיםהעבודה,שמעידה
עצמם.התושביםשהטליאושונות,"פיראטיות"

הקטנותהשיכוןדירותאתפרצורביםתושבים

גגותושנסגרומרפסות ,שהורחבוחדריםעם

שלגודלןכילצייןחשובבחטף.שהונחוקלים
החמישים,בשנותלעוליםשיועדוהדירותמרבית

שהדירותלמרותוזאת ,מ"ר 65ל·מ"ר 26ביןנע
ילדים.ברוכותמשפחותשימשו
המתכננים,שקצבוהמחיהגבולותפריצת

מהעבודהגםהעולה ,אקלקטיבריקולאז'מייצרת
ברחובהבית .) 2004<ירושלים, " 4הסייפן"רחוב

הגגותאדום.רעפיםבגגמתהדרקולומביה,ברחובהביתכמו ,הסייפן

הבטוןשלהמונוטוניותהרצועותעללהתגברמבקשיםכמוהאדומים
הרשויות.הזנחתאתמחדדתרקהתלושהנוכחותםאךהחשוף.

כסמלוהשכונההשיכוןהוצגוהמיישבתברטוריקהכילצייןחשוב
הארץ""בנייןהמאמריםאסופתלמשלראובקרקע.האחיזהלמאמץ

אתמהללתהאסופהבונה.ומיכאלטוביהמריםבעריכת ,) 1999 (

ההרואיתהפעולהאתכךובתוךהחמישים,בשנותשנבנוהדיורפתרונות
המתכננים,לעצמםשחלקוהשבחיםלמרותהמתכננים-המשכנים.של

 ,למשלכךהמבוססת.השכונהשלהנחותכקוטבההשיכוןהתקבע
 : 1965בשנתשהתפרסמהבכתבהבירושליםהקטמוניםשכונתתוארה

ביןלקשרשטועןמי
מבנחשלגיהחמורפולו

הגוףשלגיחלמורפולוהמגורים
כיימצא ,דייריושלוהנפש
זהוהשיכוןדירותשלבהקשר

ומטרידקשהקשר

כמעיןאותןהתוחמיםמהיריםוכבישיםסואניםבצמתיםמחושקות

הפיזי.במובןרקהכרךמןמנותקתאינההשכונהאולםמובלעת.

השכונותמרביתהמוסדי.במובןגםהמרכזמןמנותקותהעניותהשכונות

הרשמיים,למוסדותהכוח,למוקדיחיצוניות
בשכונותחברתיים-קהילתיים.לשירותיםאו

סוכנויותלבנקים,ייצוגלרובאיןהעניות
ממשלה.משרדיאוקניות,מרכזי ,דואר

הם ,בהןשפועליםהיחידיםיםהשירות
עללרובהמוצעיםהאלטרנטיביים,השירותים

וולונטריים.ארגוניםידי
אסתטינוףגםמצטרףהדלהממסדיהנוףאל
שנקלטוהמבניםמרביתמחסור.ושלהזנחהשל

חפוייםאתממלאיםהמצלמה,בעדשת
"רחובהעבודהלמשלכזוהימחניקה.בדחיסות

הוא 1מרטיןסך .) 2004<ירושלים " 1מרטיןסך
הרביםדייריואת,הכולאבטוןשלמלבניגוש

זיקהנטולההפשוטה,ומטריתהגיאהחזות .וצראופקימחיהבמרחב
 ,כמותורביםשיכוניםשללחזותםדומההבנייןשלחזותומרחבית.
אולםהחמישים.שנותבשלהימשכנות""חברותידיעלשנבנו

והרברטקלושרחלמחסור.שלמתחביריותרהיאהאפורההמונוטוניות
העוליםעברוהרציונלי","התכנוןשלחסותותחתכיטוענים,יון!לו

שטועןמיפנימיים.וקולוניזציהאקולטורציהתהליכיבשיכוניםששוכנו

הגוףשללמורפולוגיההמגוריםמבנהשלהמורפולוגיהביןלקשר
קשהקשרזהוהשיכוןדירותשלבהקשרכיימצא ,דייריושלוהנפש

ומטרי.ד

המצלמהעדשתאתממקדת ,) 2002<ירושלים, " 2"קולומביההעבודה
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ואיןשביליםבהאיןומוזנחת.עזובה"השכונה
מסולעים,הבתיםביןהמגרשיםמדרכות.

פחרקישביתלכלבהם.צומחיםקוצים
ברירהמחוסרבמהרה.שמתמלאאחדאשפה

הפחים.לידהאשפהאתהתושביםמשליכים
פינה ,אחדעץאףראינולאהשכונהבכל

בשכונהישילדיםהמוני •ספסלאוירוקה
מגרשרקמשחקים,מגרשאפילובהואין

מארצותנדבןידיעלשנתרםאחדכדורסל
 2הראשי".הכבישלאורךרקישפנסיםהברית.

בשכונותהתפרץהסביבתי""המודחק

חברתיותפעולותשלבדמותןהירושלמיות
היוזמותמרביתנקבצובמקרה,לאשונות.
לתלוש,נרדףשם •"אוהל" •הכותרתתחת

ראו:במרחב.ודאותלושאיןלמה ,לארעי

האוהלים""תנועתיוסף",אוהל"תיאטרון
שלשמההיהיוסף"אוהל"תיאטרוןועו.ד
בשכונתשפעלהרדיקליתתיאטרוןסדנת

יצחק.אריההשחקןשלבבימויוהקטמונים
 • 1976השניםביןפעלההאוהלים""תנועות

יםשירותלמסדביקשההתנועה • 1981
ובתוך ,והחינוךהחברהבתחומיקהילתיים

חיילניהול ,ועצמאיחדשמודללעצבכך
נוספתדוגמההואהסלעים""גן 3הקהילה.

עבודהפריהואהגן •מקומימאבקשל

וזאבה,וזאבה.שלמההאמןשיזםקהילתית
בנייהמפסולת"הגן"אתיצרהשכונה,תושב

הוקם,מאזהקטמונים.בשכונתשהושארה

מתריס.פוליטי-אסתטיכמיצג"הגן"מתפקד
ההזנחהכנגדבעיקרמכוונתנוכחותו

המרחבעלהמופעלתהממסדיתוהאלימות
המתריסההפעילותלמרות 4בשכונות.הציבוי
העניותהשכונותבגללה,דווקאואולי

כמרחבהעירשלהמרחביבזיכרוןמתויגת
חי ,שגדל ,ישראליעקבהאמן •ומופרדשולי

עדשתעםלשרטטמיטיבבשכונה,ופועל
החללביןשנפערהשסועהיחסאתהמצלמה
 .לתוכןהצורהבין ,להקשרהמבנהביןלמרחב,

• 
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 2004ירושלים " 4הסייפן"רח'

הקיר",עלהכתובתבצבעים:"לשון . 2000שלמה,ואזנח, • 4
 • 246 • 245 : 16ויבקורת''תיאוריה

מקוםומראיהערות

וחביתהלאומי"חבית . 2000לו·יון,וירכוסרחל,קלוש, . 1
המרחב",בעיצובהציבוריהשיכוןתפקידהאישי:

 • 180 • 153 : 16ויבקורת''תיאוריה

הקטמונים,משכונתקולות<עורכת> . 2002אילנה,יונח, . 2
 • 30 • 29עמ'אנדלוס,

כישראלהמזרחיהמאבקא. 2004 ,סמישז:כרית,שלום . 3
אביב.תלעודב,עם , 2003-1948

 2002ירושלים " 2קולומביה"רח'
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שנוןרווית

מקורהחניון

תמידמרץבתחילתשלג.בבוסטוןיורדשבמאינדירלאזה

שיגיעתייר'זר'במיוח.דקריםהבהיריםהימים .קרמאוד •קר

אךהשמים.תכלתאחרשוללללכתעלולהתיכוןהיםמאגן
הקורהמגוננת,הענניםשמיכתללאניסיון.למודיהמקומיים

בעצמותבאף,-הגוףשלהבולטיםבחלקיםקורכוויותמותיר
למכוניות.גםקר.לאנשיםרקלאהאצבעות.בכריותהלחיים,
אין·ולדלק,השמשותלניקוילמיםהמוספיםהחומריםאפילו
הקורמפניהמכוניותעללגונןכדיקפיאה.למנועבכוחם

אורניו'בלונגוודהמקורההחניוןגםמחוממים.החניוניםהעז
הרווארדשלהענקהקומפלקסאתהמשרתיםהרביםמניאחד

אתלהתניעיהיהניתןלאאחרתמחומם.סקול'מדיקל
הקודמות.הסופותמןהשלגנערםהמדרכותעלהמכוניות.

הסופותמןשהשלגמכדיוקרשלג,שירדמכדיקרעכשיו
 .יפשירהקודמות

Cover 
מחקרושיתפרסםרוצההיהמקצועיעיתוןבאיזהביולוגשאלתםלו

מהאיןלפיזיקאיאולכימאי . Cellבירחוןבוחרשהיהיחלהבסביר
והמועדוןמדעניםקבוצתכלשלהם.המגזיניםאתישלהםשם.לחפש

 Natureכולם.עלשמקובליםמועדוניםישאבלשלה.החברתי
כימאיאסטרופיזיקאי'מתמטיקאי'ביולוג,אתהאםביןכזה.הוא

בשבועוןבפרסוםלזכותמאודתשמחאחר'מדעמתחוםאואורגני
Nature . שלהכרומונייראינוהנייראמנםCell , אותהלאזו

אבלהמרהיבות.התמונותשלצבעאיכותאותהולאדפוסאיכות
 .בדמנו .יוקרתי .בחומולהסתופףשבעיםהחבריםמעגלסרגבהחלט
אתהאם . Natureל-שנתימנויעולהשטרלינגלירות 200בריטי.

משלוחדמישטרלינגלירות 100לכךלהוסיףתיאלץבבוסטון'
בכלוכמומתפרסם.הואבובשבועכברבעיתוןלאחוזחשובאווירי.
ישלחברים.המוכריםקודיםיש N atureב·בפרסומיםגם ,מועדון

בפזיסולאשלאומה .מאמרכדיןלעורךמכתבדיןאיןהיררכיה.
התמונההשבועון.שעראתהמכסהתמונהאותה . coverה-הוא

 .בעיתוןהאוחזהואאחראםגםמרחוק.גםלראות,יכולאחדשכל
שבוע.מדיהעיתוןשלהזיהוילסימןההופכתהתמונה
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החםהקו

שלהגילממוצעשלה.הלווייןובעריבבוסטוןישמחקרמכוניהרבה
גריםהעירשלהמהוגניםמתושביהרבים . 27הואהעיראוכלוסיית

מגוננתהעירבשכירות.רגיםהםעל-פי-רובבלדב.ספורותשניםבה

דואגתהעיראבל .בבוסטוןקרלחיקה.אותםמאמצתעליהם,
טמפרטורתאתבחוקמעגןעירוניעזרחוקחם.יהיהשלתושביה

 ' 1 • 800מספרבעלחם,קולהשכרה.בדירותהמותרתהמינימום

אשרהתושביםלרשותעומדבחינם,הנהאליהםשההתקשרותמאלה

ביממה.שעות 24פועלהקוהתקן.פיעלמחוממותאינןדירותיהם

לתחוםמחוץ
ברחובותהישניםאנשיםלמהוגנים.העירחושבתדייריהכלאתלא

המדרכותעלבבוסטון.קרבבוסטון.כאלהרביםאיןכאלה.אינם
שיר.דמכדיקרשיפשיר.מכדיקרהקודמות.הסופותמןהשלגנערם
נעיםכך .עירוניעזרחוקזהגםלשכב.אסורהספסליםעלאבל
התקן.פיעלמחוממותדירותיהםאשרלתושביםיותר

 N atureעלמנוי
בקרבתמצויאורניובלונגוודהמקורההחניוןשלהחימוםארובתפתח

הסופותמןהשלגערמותעםהמדרכה,'עלאליוצמודלחניון.הכניסה
אתלחמםשצריךטובכמהכתינוק.מכורבלשוכב.הואהקודמות,
דבראוחזהואבידיואותן.להתניעיהיהקשהאחרתהריהמכוניות.

היקריםמצעצועאומבובהמרפהאינובשנתושגםתינוקכמומה.

הזההמרחקמןגםהרחוב,שלהשניהעברמןשהואלמרותללבו.
הזה.השבועשל Natureשל coverה-זהובזיהוי.לטעותניתןלא
ישושמאכסותם"-אדםבני"הדרכירבותינושנוכבראוצר.אכן

 •לגופם.צמודאשר coverה-לומר



 ~ 006דיזנגוף,נכינו
אורייןיעל

מוסקבהדיזנגוף-זמנהוף;זוויתדיזנגוף:כיכר

 soה-שנות
כסופה,רכה,גדולה,מעופפתוצלחתונכד'וסבתאסבא

העגולה.הכיכראבניעלושובשובנוחתת
אותהמביאבצהלה,אחריהרץהילדנחיתהכלעם

המזרקה.שלהמיםלזרמימעברהרחקמחודשתלזריקה
רוכסהסבאלנשוב.מתחילהורוחאפוריםהשמיםקר.

קוראהכיסים,בעמקיידיו'סומךהשחורהעורמעילאת
ללכת.שצריךלהםמסמךולנכד'לסבתא

הרחוב.אלחזרההמשופע,ברגםיורדיםשלושתם

לונדון'דיזנגוף-פינסקר;זוויתדיזנגוף:כיכר
-10השנות

חבורתיושבתהחומות,הצ'יפסושקיותהריקים,הבירהבקבוקיבין

בחזותלסערתקשהשחורים.עורמדיעוטיםחבריההצעירים.
המתכת,אבזמילעצמם.לשוותמבקשיםהםאותההמאיימת
כתמיצפיםביניהם,מרחוק.נראיםהגבוהותהמוהיקךותספורות

הנערות.שיער-מסאליבוורודאור'
ומדברים,יושביםהםהמזרקה,קיראלפניהםהברזלים,אלגבם

ילדים.מפלרטטים.צוחקים,

לידיומשווההלכלוךאברים.פשוטקבצך'יושבמשםרחוקלא
עליושנחהאפורלאורגמורבניגודהעומדשזוף,עמוק,גווךופניו
העיר.ועל

שנותאביבתלפינסקר-דיזנגוף;זוויתדיזנגוף:כיכר
-2000ה

זריז,צעדךהמשופע,בכבשעולותעגלות,דוחפותאמהות,שתי

בודפשט,ריינס-דיזנגוף;זוויתדיזנגוף:כיכר

-60השנות
פנסיונרים.שלושהיושביםהקיצוניהספסליםבמעגל

נינוחים,נראיםהםשלהם,הכדביםהחורפייםבסוודרים

וימים.שעותביחדככהיושביםשהםבהםניכרמחויכים.

שלמקוםנותניםבדיחה,אומילהפעםמדימחליפים

לשתיקה.גםכבוד
הרצפה.עלישנותלחםפרוסותמפוררמהםאחד

היוניםתנועתאתמכתיביםומתגלגלים,מעטעפיםהפירורים
אישמהלךביניהןחליפות.ממנוומתרחקותהמתקרבותהמנקרות,

ספקשחור'צמרומעילבלויים,סנדליםארוך'כשיער ,גילללא
בידאוחזצד'אלמצדמהלך •יתמהונסתםספקקבצך'ספקאמך'
נגלות,פניומזמזם.אולעצמו'ממלמלומתפוררמצהיבעבה,בספר
מפתיע.רוךמשדרותמאירות,להפליא,נקיות

ומחייךהמהלךבאישמתבונןמקלו'עלקדימהנשעןהפנסיונר
לעצמו.

ובשמיכה.בכובעחנוטיםמאוד'שקטיםהתינוקותעצבני.

מנסיהןהילדים,עלהבעל'עלרשמים,ביניהןבמהירותמחליפותהך
הזו~ים,אתרואותלאהךלצדדים.מתבוננותאינךהךלפנים.ממוקדים

המהירהבהליכהמשוקעותכולךכלהיבת,חסראוהנערים,חוברתאת
הבית.אלאביב,תלאלהרחוב,אלחזרה ,הכיכרדרך

שמים,ולאארץלאשאיננובמקוםלילה,ולאיוםלאשאינהבשעה
מוכנהאביב,תלבלבניצבתהיאשיגורכךכמולבדה.הכיכרנותרת

 •שונים.לזמניםאחרים,למקומותשובלהמריא

וטלוויזיהבקולנועראשוןלתוארלמדהההייטק,ברעתפליטת •אורייןיעל
נשים.תפילתבנושאוידיארעבודתאלהבימיםמביימתאביב.תלבאוניברסיטת

 2006-אוגוסטיולי
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חלומותשחלמתי"קרהסערי:רמי
כתוביות"שבשוליהם

שחורידפנהראיינה:

מלרןגםומילוןגם"הגרף
חלוןרגםוילוןגםהגרף
האדםשפתאתוקולטפולטהוא
רבדם"בבשרבלשוןבשן

סערירמי

בזכותואשרסערירמיאתלנושישמזלנו

זרותבשפותשנכתטליצירותמתוודעיםאנו

הממשלהראשפרסחתןסערי,ורחוקות.

ספריםלערביתתרגם ,-2003ו 1996בשנים

ספרדית,יוונית,אסטונית,מאלבנית,רבים

ידיעותיו'רוחבבזכותופינית.פורטוגלית
רואיםמאיתנורביםוסקרנותו,אנינותו

והמתרגםהמסאישלדרכוכממשיךבסערי

ממשאלהבימיםז"ל.רבונוסקייורםהדגול

תרגומועבורטשרניחובסקיפרסלוהוענק

הישגיםועלואניפלטרולספרהמופתי

נוספים.

(יצירתנחתהאיסרפבספרופסואהפרננדו

"רקכיאומרשלו)המרכזיתהפרוזה

אתמצדיקההדמיוןשלהקיצוניתחולשתו

ובהמשךלהרגיש",כדימקוםלשנותהצורך

במדרי,דלנסועזמה"לשם :שואלהוא

היכןהקטבים,בשניבסין,בפרס,ברבלין,

שלובמיןובסוגעצמי,בתוךלאאםן::>מצא

מהם.עושיםשאנומההםהחייםתחושותיו

רואיםשאנומהלנוסעים.שייכיםהמסעות

שאנו."מהאלארואים,שאנומהאינו

לנסוע,מהלשםסעריאתנשאלאםאך

ולאכמעט(אשרלפסואהבניגודלו'יהיו

רביםנימוקיםליסבון)עירואתיצא
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חריגהשיצירההמשובפעםלאהןעיןוצרות
בינוניותשלרקעעל ,בונתקלתוחדשנית

שגםולחוותלראות ,כןאםמשמח,וקטנוניות.
 .ושכרתהודהישולהתמסרותלעמל

מוכתריםמיכאליסצילם:סערי,רמי

שלך?חחזקהראשוןהילדותזיכרוןמחו
פסיפסאלא ,ויחידאחדילדותזיכרוןליאין

זיכרונותלאותםביחסאפילוזיכרונות.של
מקוריים,מביניהםאילולגמריבטוחאינני
שניםרקשראיתיתצלומיםעלמושתתיםואילו
בינחקקומקום,מכל .שצולמואחרירבות

שםאיידס,בבואנוסרביםממקומותמראות

כןכמוהמוקדמת.מילדותיניכרחלקביליתי
בפתחילדיםגןאותוזיכרוןהיטבביטבוע

הספרדית,הלשוןממנינעקרהשבותקווה,
שתיביןהבכורהבמעמדזכתההעבריתואילו

אז.עדלישהיושפות-האם

אלח?בימיםביתךנמצאחיכך
מקום.בשוםקבועביתלישאיןהיאהאמת
שכורותבדירותמתגורראניכךמשום

אכסניותבחדריולפעמיםשונים,במקומות
חברים.ובבתי

קורםחראביתךכילעתיםחשאתחחאם

סערי' .רחוקיםלמחוזותבמסעותהמצדדים

ביונודדיבשות,חוצהעיסוקו,מחמת

ומתווךותרבויותשפותביןנודדארצות,

רבותתורמתדווקאזוכשעובדהביניהן,

מדפיולהעשרתהתרבותימפעלולהעשרת

ביןבאתנחתאות :שלנוהערביתהספרייה

נדודיםשלמעגליםהמסמנותלמסע,מסע

מנחותסערירמיעמומביאושיבה,

מרתקות.ספרותיות

כ'תופעח'וראינתפסאתחרביםבעינירמי,

ויוצרחיאתחזרים.ניחוחותעמחשמביאה

שפות,אינספוררובואחרים,במקומות

אלחובימיםורחוקו,תשונותמשפותמתרגם
טשרניחובסקיפרסלךהוענקגםממש
חרבים.הישגיךעלאביבתלעירייתמטעם

חתחושח?איך

משהוישובעשייתישבחיילעובדהעראני
בקרבוהמקובלהרגילמןבמידת-מהחורגאשר
הנםשעיסוקיכיווןאבל ,ומכרימיודעירוב

בהםרואהאינני ,הווייתישליוצאפועל

פרס •דופןיוצאתתופעהשוםובעצמי

בחשיבותלהכרהאותהנוטשרניחובסקי
שימחהואהשכםעלטפיחהובתור ,יצירתי

אופקיםשצרותכיווןהשארבין ,מאודאותי



הפיזי?גופךכל
האנשיםלבכלקודםהואביתיכיחשאני

בלבי.הדהודישלאהבתםכאשראותיהאוהבים

שלך?הדגשיחביתנמצאוהיכן
במקומותוגםנמצאהפיזישביתיבמקום

המשךעלחותמםאתושהטביעובהםשהייתי
חיי.

אצלךמתקשרתהיאהאםארץ,חמילח
בית?למילה

מובןמסוימת.לארץמתכוונתאתאםיודעאיני

המזללרועאבלכלשהי'בארץנמצאביתשכל
ובוודאיבוודאיבית,לשמשיכולהארץכללא

אדם.לכללא

כותב,שאדםחשובכיסבוראתההאם

חולדתו?בארץיתגוררמשודר,אוסופד
לאורךזרחבארץמגוריםלדעתךהאםוכן,
חשפהעםהקשראתלרופףעלוליםזמן

היצירה?בתהליךלפגוםובכך
שגםחשובלינראההראשונה,לשאלתךאשר

יזכוכותביםשאינםאנשיםוגםכותביםאנשים

בה.לחיותלהםשטובבארץלגורמלאבחופש

בענייןמסמרותלקבועשאפשרמאמיןאיני
אותולהחילנבוןלינראהמכךפחותועודזה,

לשאלהאשרהאדם.בניכלעלעצמוחוק
חד·באופןשליליתהיאתשובתיהשנייה,
היאוהכתיבהביצירה,עסוקאדםאםמשמעי.

הריהזמן'רובבמשךאותוהמעסיקהדבר

ולאוראשובתוךמתבצעיםהלשוןעםקשריו

ועוד'זאת •החיצוןהעולםעםבמגעיודווקא
מיידיתהתחברותהמאפשרימינו'שלבעולם

למיקוםחיים,לאנשיםהןכתוביםלטקסטיםהן

היאולפעמיםבלבד'משניתחשיבותישהפיזי
המשפיעיםאחריםלגורמיםבהשוואהזניחהאף
 .שפתועםהיוצרשלהקשרטיבעל

במובניםהואמלחמהכמהכמה,ספרך
חשאתהכמהעד .פוליטימהאחספררבים

בארץ?במתרחשמעורב

ומעסיקללבימאודעדקרובבארץהמתרחש
שאינםומתרגומימשיריברביםגםרבות.אותי

עכשוויותם,רמתמבחינתכפוליטייםנתפסים

פוליטית.אמירהשלמשמץיותריש

כאמור,מתרגם,אתהמשורר,חיותךמלבד
חבלתיהדחףמקודמאיןרבות.משפות
חדשות?שפותועודעודלדעתכלאח

אחרים:אנשיםכלפיואמיתיתכנהמסקרנות
אמונותיהםכלפיגופם,וכלפינפשםכלפי
לעולמם,לחייהם,ביחסתפיסותיהםוכלפי

בלתי·אינוהזההדחףולסביבתם.לרגשותיהם

הלשוניענייניעיקרהאחרונותובשניםנלאה,

מכךפחותכבר'שלמדתיהשפותבשימורהוא
נהירזאתעםיחדחדשות.לשונותבלמידת

גםלעולםהיאחדשהלשפהשהתוודעותלי'
דרךעםהכרותנוספים,לאנשיםהתוודעות

לשינויופתחלגירוייםמקוראחרת,חשיבה
חדשים.חייםליצירתאוהעכשווייםבחיים

כינתהליפסקחאוחהפולנייההמשוררת
"כירורגיםהמתרגמיםאתמשיריחבאחד

זח?חריףדימויעלדעתךמחחשפה".של
 •חלקישהואלינדמהאבלמעניין'הדימוי
לבצעשעליואתמבצעבודק,פותח,המנתח
הואשעהאותהכלאךגר'וסרתופרכךואחר
זאתלעומת •ויחידאחדבגוףמעשיואתעושה
הרףובליבגמישותלחוללנגזרהמתרגםעל
אתולהעבירהלשונותשתיביןהגבולעל

ארץאלמשלוכלליםבעלאחדממחוזהכתוב
משלה.חוקיםעםאחרת

רבותנחשפותדוברחיותךעובדתהאם

שלך?כתיבתךאתמעשירה
שכלוכיווןעברית,היאשליהכתיבהשפת
שמורוכבודהבמקומהאצלישמורהושפהשפה
כאשרהלשונותביןלתמרןמנסהאינניעמה,

הדבריםמטבעאבלליצירה:מופניםמעייני
העושרמןמתעלםואיניחלקית,היאהחציצה

עםיחדרבות.לשונותשלידיעתןבעצםשיש
יודעיםאשררביםאנשיםשישברורזאת,

עוסקיםאינםואשרממנייותררבותלשונות
שהמיומנויותמאמיןאניבכתיבה.וכללכלל

קשוריםהכותבשלעולמוועושרהלשוניות
מקורותיהםאולםהדוק,קשרבאלהאלה

שונותהיצירהתהליךעלוהשלכותיהםשונים,
ומקרה.מקרהבכל

מלבדנוספתכשפחחולםאתההאם
בעברית?

ממושךעיסוקקבע.דרךלאאבללפעמים,
בהחלטעשויזמןלאורךויחידהאחתבשפה
חלומותשחלמתיגםליוקרהלכך'לגרום

וחלומותלתוכםנשתרבבואחדותששפות
כתוביות.היושבש~ליהם

בשפח;ותספונטניבאופןחושבאתההאם

בעברית?מלבדנוספות
שאנישפותגםהןבהןלדברמיטיבשאנישפות
הנתון:בהקשרתלויההחשיבהעצםבהן.חושב
קשרישהנתוןבמצבהאםחושב,אנימיעל

פעילותתחוםולאיזהלא,אוהזולתעםמילולי
עלתשובתיגורףבאופןקשורה.החשיבה
שלמדוקדקתבחינהאבלחיובית,השאלה
משמעותלהקשרישלרובכיתורההעניין

מכרעת.

בעולםדניםבמקומותושוחחנוסעאתה
משפיעזחאופןבאיזה .לשוניוכתיירכתייר

חייך?על

גליתפרדסו

tז:ם~דל.ינ~ .i'סנכל iJ~ל~נ;י
-חש~פ;תיריםבגשן.ןישניםמא;ת

1 • T 1 • " ••רדי

צדפ;תאו;ת,רר~ח;ת,זפתאן.ן
דיז-ז ".ד :-

'לא·דח~צים,~בריםשלמלחוריח
 • 1די• 1 ."- ".- •• ,

רלה, iד יז:י,·י~~ד~ל:ם,~פ;ת
 ,ק~·~~ד;ליםז~~~יםל i~ר~יםו~ים

בג~ק, r ~~ת;ף~יק 9 ~ י'~ס;ב ז::~נ:י
 •ד~ל.ד'ית Q ~מ; r; 'ד:ן::נ;ן~מר r;~דק
'לא·ךח~,ים~~ויםא;סםססמרן'~נ;י
יפ;תנשיםפנימ~ל

:" • T T 
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הבגית,פניםאתהזפסן.ןיד;ת
 ·-- • 1 :- •ז--

זום, uק;ן~י-tז~ח~,יםס~ל~יםיד VI~נ;י

~ r. יt ם~~'י ~ t :גד~ת-~נ;י .ת~'
וויה~בליוויה,בגלישתיתי

• T • • # TT 1 • 1 TT 1 

 'ד:ן::נ;ני: 'ד:~ל~~ת
 ,י;~ף~ש;ת VIן~ת:~ים uל.ילרזו:ד~ת

 •ינ!:דן~תינ~דך~ת ד~~ד~ 9~ת
.ז:ופ~ינ.מ; r;~דק·~דםז~י~ה~נ;י
הד~ח.שיראן.ןוהפרצים,הד~ח;תאן.ן

-די • 1- • 1"1' 1-ז :-

ינםדע t~נ;י

סא;ד,~ה rי i ל;·ל;לי i~גכזא'י
;דט~גל. sשללש;נ:דעד

 Tז 1-ידי 1-

מכליותראופחותתיירבעצמירואהאינני
אינםהאדםבניכלהבנתילמיטבאחר.אדם
שאינניכיווןאבלהזה,בעולםתייריםאלא

שמיייתכןויחיד'אחדלמקוםשעהלפימרותק
הווייתיאתבהםרואהמבחוץ'חייעלשמסתכל

מישלחייולאורחמלאהבהקבלהקיומיואת
רבים,במקומותהחייםקבע.דרךתיירשהנו

בניאנשיםועםמאלהאלההשונותבשפות
משפיעים,שונותעולםותפיסותתרבויות

 •כתיבתיעלגםכךומשוםחיי'עלכמובן'
בהכרחלאוגםתמטיתמבחינהכבולאינני

אלאליאיןזאת,עםיחד .וזמןמקוםלענייני
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אליהן'להגיעמסוגלשאניהחוויותרפרטואר
איננישכך'וכיווןבדמיוני'אולמעשההלכה
היוצרים.משארמהותיבאורחשונה

רבותנחשפותרובוחיותךעצםהאם

חזרות?בתחושתלהפחתהתורמת
בשוםאותימעסיקאינוגםוהדבריודע,אינני

לימציקהאינההזרותשתחושתייתכן •דרך
שיפחיתמהעלחושבאינניגםכךומשוםכלל'
לא.אורצויהדברואםאותה,

בעיניךרומחחרשהשפחלמידתאקטהאם
כיבוש?שללאקטמסוימיםבמובנים

דעתיעלמעלההייתילאואופןפניםבשום
לחלוטיןלינהירכיאםדווקא,כזהדימוי

אני •ארוטיגםאלאפוליטירקאיננושהקשרו
שלמימושחדשהשפהבלמידתשישחושב
מצליחהלומדרקלאיחד:גםוהיכבשותכיבוש
משתלטתהיאגם-החדשההשפהברזילשלוט

כבשלה.בוועושהעליו

ספרועלברשימתוויזלטירמאירהמשורר
עשיתימהגרמך>בתרכעת(שהופיעפסואח

שארםשפחבין"החבולכותב:החייםמן
להפליא,נחשולטואפילוחיטב,נחשולט
שמכניםמהשלו,הטבעיתחשפהלבין

אחר:ברברבעיקרחראאם','שפת

סבוכיםחיבוריםבריבואמחוברתהאחרונה

העצביםולמערכתהרגשלנימיועלומים
כשפחלהשתמששיונחמיאמנם,שלו.

שכאלח,חיבוריםעמהגםייצורנרכשת
יחסיתוחלקייםמוגבליםיחיוחםאבל

האם'."'שפתעםהמסועפיםלחיבורים
'אמךאתהאםבשפתרואהאתההאם

'אמהותכהזרותהשפותאתואילוהביולוגית'

חורגות'?

אמיאתרואהאניהביולוגיתבאמיורקאך

ששפהבעקיפין'כיאםהערתי'כברהביולוגית.
שהיאאימתכלורקאךלדידיזרההיאזרה
אינטימית,לשפהנהפכתהיאכאשרזרה.אכן

למיטה,איתםונכנסיםדובריהעםחייםכאשר

אתואוכליםריחותיהאתמריחיםכאשר
מקוםאתומתפוגגת.הולכתזרותהמאכליה,

שהנוחותפיעלאףקירבה,אזתופסתהזרות
רקמושגתשלוהאםבשפתחשילידישדובר
אחרות.בשפותגםרחוקותולעתיםרבבעמל

בצומת,גבריםספרךמתוך'שושלת'בשיר
אנינעזבתי 1982"."ובשנתכותב:אתה

אתפינלנ,דאתלחיותכריתקווה;מפתח
אבלזה,לכלקרםמשחוהונגריה/ואתיוון

חוברים""אתלהבהירמרימאוחרעכשיו;
להבהירמרי"מאוחרבמשפטכוונתךמחי
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חוברים"?את

הלשוןכמוממשוהבנתם,שהחייםלכךכוונתי
דבריםישדינמיים.תהליכיםהםוהתפתחותה,

היומהלתהותניתןבדיעבדורקשמתרחשים,
כיווןדבר.שלבסופוהובילוהםולאןגורמיהם

מופנהומבטיההווהאתרבהבעוצמהחישאני

שורשיאחריזומעיןהתחקותהרי ,העתידאל

בתחוםאותילרתקאולסקרןיכולההעבר
חייאבלהיסטורית,מבטמנקודתאוהבלשני

נותרתהבהרתםולכןלאחור'הולכיםאינם
מהעלכלשהובעתידלהביןאולישירצולמי

שהתגלגלו.כפיחייהתגלגלוולמה

התערערותפריחראכשפחמופרז"עיסוק

מחימשיריך.באחרכותבאתהנפשית",

שגונחהמחירמהוכןזה,במשפטכוונתך

זה?עיסוק

הנפשבריאותעלשהשמירהלכךכוונתי
מובנותאינןהנפשיתהיציבותעלוההגנה
מוקדשאדםשלעיסוקועיקרכאשרמאליהן
קיוםעלתמידמבוססתאיננהשממשותולתחום
לעולםהריהיאהלשוןלו.המקבילחיצוניעולם

בהכרחתקפיםאינםוחוקיהשרירותית,מערכת

הספציפיבמקרההחוץ-לשונית.למציאותביחס

וחוסרהבלשנילעיסוקיהתמסרותישלי'
לכךגרמופנכהמלחכתרכיכהלהיותנכונותי
באוניברסיטהנכספתלמשרהזכיתישלא

הזההמחירזאת,עםיחדבירושלים.העברית
החופשעלמצרואיננימדי'יקרלינראהלא

לאשרעצמיאתלהקדישבחלקישנפלהגדול
נפשי.אהבה

מכל?יותראותךהקסימהארץאיזו
ביחקוקאינוזיכרוןששוםכפיהמילים.ארץ

יכולאינניגםכךסופרלטיבי'באופןמילדותי

יותראותיהקסימהאחרתאוזושארץלומר
מקסימיםדבריםגםפגשתיארץבכלמכל.
לביאתששבהלמהיחסימבעיתים.דבריםוגם

בעיקרנובעמקוםבכלאותישדחהולמה
כאלהאנשיםמילים.ועםאנשיםעםממפגשי
בכלממילאישואחרותכאלהומיליםואחרים

וארץ.ארץ

להגיע?רוצחחייתחרשחפץמחוזלאיזה
במקומותבדיוקלרובנמצאואנימזלי'התמזל
אותםאליהם.להגיערוצהועודנישרציתיהחפץ

-חדשיםתמידלהיותחייביםאינםמקומות
וקסםחןישוידועיםמוכריםלמקומותגם

 •משלהם.

עקבהאלקטרוניהדוארבאמצעותנערך<הראיון

בחר"ל>סערירמישלשהותר

אלמאדירושדי
עויידינעיםמערבית:

הנאמנהעזכבנערתעכו
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 ,) 1926 (מינסוטהיליד •~ליירובוט

בשדותשקטהראשון'ספרו

 •-1962בהופיעהמושלגים,

הספרפרסאת~לייקיבל-1968ב
מסביב'האורהשניספרועלהלאומי
המעורבותנגדמחאהוכאקסלגוף,

כספיאתתרםבוויטנאםהאמריקנית

לצבאהגיוסנגדשפעלהלתנועההפרס
בולטבכתיבתושנים.באותןהאמריל~י

אינטימית,טבעשירתשלהמיזוג
העושהלעתים,מיסטיגווןבעלת
עםמפתיעים,בדימוייםשימוש

בחדףתהמשרטטתחרבתיתמעורבות

~ליי,האמריל~י.הדקדנסשלניואנסים
עדפרסםבפרוזה,שיריםגםשכתב

פרוזהגםותרשירהקבציכעשריםכה

rז~ס;ןוקנףטל~ךל;ףל~ה 9של
ביניהם •וספרדיםגרמניםומשוררים

 .כתיבתועלשהשפיעוורילקהלרוקה
כפריתבחווההיוםעדמתגורר~ליי

שולטיםהטבעונופירזיבמינסוטה.
ברובדהןהדרך'אורךלכלביצירתו

אוניברסלישהואהמיסטי·פנתיאיסטי
הלאומי-מקומי:ברובדוהןדבר'לכל
ראשיתבטבעמוצאהואאמריקהאת

כל.

העשירנגדשיר

א;ך~ל:םי;ם ל~~ ,י [l י~~י;ם ל~~
י ryרף~ע.י~י ,ם~;ך~~

~ך~ה ן~~~י~~ה
f ;ט~~ח;~ך;תע.י~יסיףמ ~tי l] ל~ן~ה.ת

ס~ד"ם ;ע;;כ~ס~~ירס~יש

ל~מ~:כ;ל~ינ;

~~לת [Qi ת;ר:,ע~ י?~
 .ך;ן~~קת;תtז~לףליתר~ע;תא;

 ם~;ך~~א;ך~ל:םי;ם ל~~

 יב~~~סמ;ן~לםנף;הה wל~ר ןי~~~ י~~
w ג;ןף~~לת ס~:~~~יש·~ישם:

ל~ים. 9 ת~~;ש
ח;ל.ף.זוף;ה י~~~~~ססמ;ן fנ;ךע;תס~;~ים

אמריקהבידיהנאכליםאלה

t להע,~ת~i] ה~יר~~~ירי~~~לים, 
מאחרתלזלילהנאגריםרוניםחףריםאחרים

 •:•: "•. : T • : • •ד•:: •: •- : •: • • ••-:

ך;'@ךס;ן

ה wס.דשף~ל ת?נ~~ז:יד~ה~~לה

iJ ס?~ה םי?י~~~ם~ך~~ים~ז:יים
ר~ל.יסם ת;ע~~~~ין ח~~~ךא ו~~

ר~ל:ם~פ;ת~ע;ך;ת~ל;לה
~.רנ;תן;נ;תךן?ים~מ;ךדן;ךןךןצ;ת

לע,קר םי~~;~ף~?ים iJ ~~~ךים 9
לזpן~ר

f ראשצ;ןלים,~ריםf ס~ן~ה ן~~~ל ,ה~~ל~י
~ o/ ןםי!ry ףךים

ןש;ת q ת;~ר.~~ר~י ?i~לים ?:f ~~~~~~ים~ב~ת

ר fל fנף~ים~לה~יריםל~ן
השר;תאתן;ךסיםזה-נברהמתים

-•• • ."" : T • : •: T -

 ה~~ ~,ק;שססמ;ן

 ע;~א;ש w~~ילי;ע.ר;לזים י~~~סא;ר

~~;לים~לק~נ;תןמ;;יב;תסע;לם ל~~~:ןה ry ~~י

בליירובוט

אוקטוברשלהצלולהאוויר

 (ן:

~ 
c=: 

1 ~ ~ 

~~וים?לאסב tי .P~ד~חףץלךא;ת:כ;ל י~~
~;ד~ים [iמ~:ם ת;ך~~ך~ת~יב, 9 ת;פ~;ע~

 ,~~ריר~~ריםךtזך~~ים~אנכ:ם;ה"~גך~נ;ת?לא ת;ב~~
 .ה~;~ /oםא;סןאת wנ;ם~ד~רים~~רת~תלחףש:כ;ל י~~

קיל;~~ךים,~א;ת םי~~~~לה~וים~~לליםי;ך~ י~~
 ת;~~~ f~לדלת;ת 1 ,ת;רי~~ ת;ר:,ע~א;ת w~דח;~ים

 :ת;~ך;ת~

זדסה,,~ת 1יר ry ~~ר ryד;~ה wםס.~שףסי;ר~ י~~

 .~~יל?לאד.זה~יש ;ב~~לא wנ;

tזזיר;ת,~~ןךג;ת ת~~;ש ש~~ [i ~י;ך~ב~~י

f ;ן:?י:.נמ i] ;פg ~ ך~ןת;ך.r:י~ר~ם ףיtן;ל~, 
ד~ר;ת, 1רס~די;ת,סב, vררס~;ת

י;~ים, iJ ~ 9ך

ש;ןךים.~ע.י~ים~ןךג;ת~ראש~rכ~ים

פלועוררמאנגלית:
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tיג:י:ד
זהמצדו~- ~

לויתןעמוס ~ 4 ·-------------------~

אירועיםספרים,מוספים,

שלההאינטרטקסטואליותאתגלו

הנאשמתהגיבורה,מובאתהנובלהסיוםלקראת
לבושההיאשופט.לפניאהובה,ביתבהצתת
והינומה.ראשכיסוילבנה,בשמלהככלה

קורעשלפניו'הדפיםאתבעיוןקוראהשופט
"גזרומכריז:ללבלראותםמוסרלגזרים,אותם
אתמגלהניגש,הלבלרפניה",אתגלוהדין.
קרעיאתלתוכותוחבפיה,אתפוערפניה,

לועסתהגיבורה"ללעוס!"עליהומצווההנייר
כתובמתברר'כךעליהם,הדפיםקרעיאתלאט

במשפטיםהנובלהמסתיימתוכךסיפורה.
שלהדיאלקטיקההיא"האהבהנפתחה:שבהם

רציונלי."האישלההכרחיהפלאהיאהשנאה."
תוחלת><חסרכחיפושכמוהפשרות,בהאין
שרואהמיאמונה."רפיבקרבאלוהיםאחר

אתלהשיגמסוגלהאהבהמקוראתבאלוהי
ביסודהעומדיםהפלאיםשניהרוח."בשלות
הזמןוהמצאתהאהבההםאדםנבגיקיומנו

 11יד."עתהדקדוקי

הזוהסיוםתמונתאתמסלוןרוניתכשכתבה
 , 2006לעםספריהעובד'<עםפניהאתגלושל

שלההתקדשותתמונתאתהמזכירהעמ') 69

המגילהאת"לאכולהמצווהיחזקאלהנביא
שיערהלא ,)'ג<יחזקאליתנבאבטרםהזאת"

הביקורתלהעשהשתמהשזההסתםמן
וגםסיפורהאתלבלועאותהתאלץהנמהרת,

ברבים.פניהאתתלבין

וספרות''תרבותעורךציפו,בניתקףתחילה
ואת<הקצר>אורכהאת ) 16.6 ('הארץ'של

שקראמבליהנובלה,של<הגבוהה>עלותה
בתגובהשבועכעבור .לדעתיכלל'אותה

עמהערךשבלראיוןמירוןדןלעגלמערכת
גלסנראריקספרהאתכיסחכךאחרב'ספרים',

ברשימה ) 7.7 ('מעריב'שלוספרים'ב'ספרות
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אלהכלספרותי",אחריות"חוסרשכותרתה
ביצירהפורתאוקוולאבמשפטםנחפזו

זואבלמופת","יצירתזואיןאולישלפניהם.
והיארבהמחשבהבהשהושקעהחשובהיצירה

מורכביותרקצתפירושלניסיוןלפחותזכאית
נקודותכמהלהאיראנסהכה.עדשנעשהממה

חורגשלהמלאשפענוחאףשבה,מרכזיות
זה.מדורממסגרת

קורותיהסיפוראתהנובלהמתארתלכאורה
'ריקןגעםהנוסעתאשהשלאחדלילהבמשך
סיפורזהולמעשהאהובה.ביתאתלהציתבנזין
 .כפשוטואינובודברששוםמאוד'דחוס

מזהיותרגדולמאמץממנידרשה<קריאתו
אורלישלטקסטילאתלקרואלישנדרש

להלן>.וראהכמה.פיממנוהארוךקסטל-בלום
היצירהבשםכברהנזכרהפניםגילוילדוגמה:

ולאהדעתעלמעלהפתחנו'שבהבמובאהוכן

פנים""גילויהמקראיהמושגיםצמדאתבכדי
מרובתסוגיה-אלוהיםשלפנים"ו"הסתר

לראותמשהמבקשכזכור'כשלעצמה.פנים
לראותתוכל"לאלועונהוזההאלוהיםפניאת
ואחרלג>.<שמותוחי"האדםיראנילאכיפני
ופניאחוריאת"וראיתעודנאמרבהמשךכך

גבולכאןמציבאלוהים .>םש(ייראו"לא

לדעתרשאיהואאיןהאדם,לידיעתעקרוני
מהואתהעבראתרקאלאלקרות,העתידאת

לראותיכולהאדםאיןכלומר'קרה.שכבר
"מאחוריה"אלא"מפניה",ההיסטוריהאת

רבנומשהעלהידועהמדרשגם<וראהבלב.ד
כלומרלאחוריך"'"חזורהביטויאתהכולל
'מנחותבבליבתלמודלאחור'בהילוךהתקדם

קוראתשלה,בנובלהמסלון'רוניתכס>.דף
זו'מבוססתמסורתיתתפיסהעלתיגרלמעשה
במשפטאותהונועלתפותחתהיאכאשר

קיומנוביסודעומדיםפלאים"שניהמפתח:

הדקדוקיהזמןוהמצאתהאהבהוהםאדםכבני

היאכילומר'אפשר ,) 10,69<עמ'עתיד"
בסדרימהפכנישינויהאהבהבשםתובעת

עולם.
בתביעתהלבדהניצבתאינהשמסלוןהאמת

העמיקושלאהמבקרים,מעינישנעלםמהזו.
בעמודשורותשתיבתהערההיאביצירתה,

"בעמ'הלשון:בזו ) 4<עמ'הספרשלהזכויות
מתוךבציטוטיםשימושנעשה 69ובעמ' 10

עובד<עםאראטהסטיינרג'ורג'שלספרו
מילוא>".יוסיתרגום , 2001

הןכילמעלהשציינוהפסקאותשתיכלומר'
משפטכוללפניה,אתגלואתונועלותפותחות
קיומנוביסודעומדיםפלאים("שניהמפתח

עתיך")הדקדוקיוהזמןהאהבהוהםאדםכבני

הנודע,התרבותחוקרמשלאלאמשלהאינן
 184-<עמודיםסטיינרג'ורג'והמחזאיהסופר

אלאמיצירתהמפחיתזהאיןבספרו>. 185

גחמהפהאיןשכןערכה,אתמעלהלהפך'
שכתבכפי 1/"מפוצצותבמיליםשימושריקה,

מתוחכםשימושאלאבמאמרו'גלסנראריק
<ואניבהמשופעזהשספרבאינטרטקסטואליות

זוסוגיהעלועוד:זאתמקצתה>.רקפענחתי
כתבאחוריה")אוההיסטוריהשל"פניה<של

בונוס""אנגלוסלציורבהתייחסובנימיןולסר

המלאךכיקליי'פולשלההיסטוריה><מלאך
העתידאלכשגבועדןמגןנהדףנראהשבציור

לאחוריך",ב"חזוררבנו<כמשההעבראלופניו
גלהואהנדהמותעיניושרואותמהוכל >.ל.ע

בהתקדמותה.ההיסטוריהשמותירהההריסות

סטיינרשלבספרונזכריםאלהדבריםגם
מסלוןשרוניתספקואין ) 101<בעמ'אראטה

פרשנותיאתשמחזקמהעליהם,פסחהלא
ליצירתה.

פנים","הסתר'שכןיותראףמורכבתהתמונה



העתידהסתרתרקלאחראתיאולוגית,מבחינה
ההשגחהחסרתגםאלאהאדם,מידיעת

לדברישארע,<כפיהעולםמןהאלוהית
מסלוןשלבנובלהבשואה>.אחדים,פרשנים

אתבעצםחושףהגיבורהשלהפניםגילוי
קריהאהבה,שלכלומרשלח,הנסתרותהפנים

"ההשגחהממנהשחוסרהברגעטירופהשל
כלומרהאלוהית,דווקאלאו<אבלהממסדית"

ממסדי>.לאאלשל
הנובלהבתחילתנוסף.בקטעזאתאדגים

מהשטחים","רצוילמונית,הגיבורהממתינה
נחוגהמוניתארתחאוספתליעדה.ארתחשתסיע

למשפחהליאורה.בעצםששמחפאוזיח,בידי
ולאחרברמאללה,למחוכיםחנותחיתהשלח

בהוייצרולחמאסארתחהשכירורגלשפשטה

הנוסעתכאשרדגמנה.שפאוזיחנפץ'מחוכי

בכללנסועחוששתאיננהאםארתחשואלת
פאוזיחלחמשיבהחללו'המסוכניםהמקומות
כאשרואילואותי".מכירלא"אלוהיםבמילים:
בדיוקמהלומרשלחמהנוסעתפאוזיחמבקשת
"אהבנוהגיבורה:לחאומרתשלח,הסיפור

באלאהואובסוףבטירוף,ברחנובטירוף,
 " •••לולשרוףהולכתאניהמכלול.בגלל

("רצויפוליטי-הקשריםשלשפעלפנינו
בעצםשהיא<פאוזיחזהותימהשטחים"),

אותי")מכירלא("אלוהיםאמוניליאורה>,

כלעבורו .כללמזכירלאשגלסנר-וכדומה
בטירוף"ברחנובטירוף,"אהבנוחראהסיפור

וחסל.
שהמילהלעובדהלבלשיםשצריךאלא

ובאותשונהבגופןבמקורמודגשת"מכלול"
פאוזיחמיוחדת.כוונהלכךשישוברורמוטח,

לךשמושטתהזרועהיא"האהבהאומרת:
היאכךאחרמתוכו".אותךועוקרתמהעולם

זוכךועלהמכלול'מחוהגיבורהאתשואלת
וסמכותציבורית"אישיותלח:משיבה

המהפכניבפוטנציאלשחשהפאוזיח,מוסרית".
התפעלות:בשריקתמגיבחהתשובה,של

ארגוןאיזהעיוני.הגדול,הכסףעל"הלכת

 .) 16<עמ'אותך"שלח

הפילוסופיהמתחוםמושגהוא"המכלול"
החוויהמכלולאתמצייןוהואחאידיאליסטית,

הגיבורהאחת.קוהרנטיתכאחדותהנתפסת

וסמכותציבורית"אישיותארתחמגדירה

כלליאהובהעלחנופהזודהיינומוסרית",
פאוזיח,ממנה.אותוהמרחיקיםהתנהגות

אתנכוחהרואהארתח",מכירלאש"אלוחים
ועוקרתמהעולםלךשמושטתכזרוע"האהבה

"המכלול".מתוךכלומרמתוכו",אותך

המהלךאבללכך'מודעתרןמטלאםבטוחאיני
פרנץהיהודיהדעותהוגהשלהראשון

הגאולה,כרכבהמהפכניבספרורוזנצווייג

לנתץחרא ,עולמוהשקפתאתבונההואעליו
במקומוולהציברציונליסטימכלולאותו

עםלהתמודדהבאדתי'אקזיסטנציאליזם
החישלהיסודיתתוויתושהיאהמוות"אימת

מאמינהזעתעמיריהוידע<וראה:הוא"באשר

עודבעםרוזנצווייג,פרנץשלבמשנתועיונים
שנירוזנצווייגשלהגאולהכברכב .) 2004

השני:אדם.עולם,אלוהים,האחד:משולשים.
זה.עלזההמורכביםגאולה,התגלות,בריאה,

כרגעחיוניתלאשהבנתומסובך'מבנה
"מטרתמעניינת:דבריותמצית'אבללענייננו
התנאיגאולה.היאבעולםאדםשלפעולתו
המבעהיאאהבהאהבה.הואזולפעולהההכרחי
רכיביםאלוהים".שלהנצחיתמהותושלהנגלה
גםקיימיםאלוהים>אהבה,<גאולה,אלה

לעסוקמרבהאף<היאמסלוןשלבנובלה
אך ,) 51בעמ'אמנם,נוצריים"במשולשים"

לנתץהיאובראשונהבראששמטרתהבוודאי

לאהבהמקוםמותירשאינו"המכלול"את
מתארתשהיאכפיומערערת-כל,טוטלית
אותה.

אירועיםשרשרתבאמצעותמושגתזומטרה

תפיסתהההצתה,מעשההואששיאםהזויים

 ,"הכבאי-הממסדנציגיארבעתידיעל
לפניוהבאתה-החכם"והאיכרהרעיה ,השוטר
ואצייןלהרחיבאוכללאדינה.אתשגוזרשופט

אוסףפאוזיהידיעלשנעזבהלאחרבקיצור:רק
בידינחוגקומותיים"קטנוע"תלתאותה

סמלשממית,למצחההמצמידפוחלץדוכיפת
במיליםממנהונפרדמיניתולתשוקהטובלמזל
 ,) 22<עמ'מסומן"אדםאת .שלךהסימן"זה

מיאת ,קיןלאותבניגודבו'לראותשניתן
נופלתהיאבהמשךאהבה.שלכקרובןשמסומן

תשתית"."פועליהמכוניםפועליםשלושהבידי
לאונס"מסכימההיאאםאותהשואליםחם

האחרונות"בשניםמשיבה:היאקבוצתי?"

סולידריותאופעולהשלרעיוןמכלהתרחקתי
כילנסות,הפעםמוכנההיאאבלחברתית",

סיטואציה .) 28<עמ'מעצמי"לצאתצריכה"אני
אופנותמיניכלעללמדיוביקורתיתמשעשעת
היאהנפתלהמסעבחמשךומגדריות.חברתיות

"איכרשכן'בידיגבול"כ"מסיגתנתפסת
אתמכילהאנושיתפעולהש"כלהיודעחכם",

האיכרהאהבה".מןחזק"הפחדוכיתבוסתה",

עם"הגברתובסיפורוצ'כובבכתביבקי

הבודדותהיצירות"אחתזוולדבריוהכלבלב"
 •••אהבהשלאפשרותברצינותשמניחותשלו
<עמ'החברתי"לסדרמחוץרקבקושי,זהוגם
אוהחברתיהסדרושובשובכלומר .) 38

ליבןהאדםביןעומדבנובלה,כשמו"המכלול",
יים.חאמיתחייו

התרחשותעודאזכירהקצוותאתלקשורכדי

עםהגיבורהשלפגישתהאחת,משמעותית

כרטיסושעל"המכונפת"ששמהנשיתדמות
צ'כונח.או"השכינה,כתוב:שלההביקור
ייעוץעזובה,אשהמכל.לגדולפעםהתמסרה

 .) 43<עמ'הלקוח"לביתומשלוחיםאישי

ולאביהדות,ומלואועולםשהיא"השכינה",

בןהילל<כמוהשמיםמןמורדת ,כאןנרחיב
באלוהיםהמורדבנצרות,"לרציפו"הוא ,שחר

להיותוהופכתהמציאותקרקעאללשטן>וחובר
עליסתםעירוניתשכונהכלומר"צ'כונה",

עלמוותרתלאהמחברתזאת,עםאדמות.
משירלצטטמוסיפההיאשלה.דשמיאסייעתא
הבורגני"הקסם"בסודסיוריםעורכתהשירים,

אהובה.ביתאתלהציתלגיבורהומסייעת
שלהבמרידהאליהחוברתהיאאחרות,במילים

הזמןוהמצאת"האהבהבשםב"מכלול"

עתיד".הדקדוקי

סטיינרשלמהטקסטמסלוןסוטהאחתבנקודה
 ,אצלו •מדבריוהסיכוםמשפטאתומשמיטה

נוסף:משפטמופיעלעיל,הנזכרהמשפטלאחר

הדקדוקיוהזמן<האהבההשנייםשל"איחודם
ימותהואפעם,אייתרחשאם ,>.ל.עעתיד,

המשיח".

המשיחיהימיםקץ .בכךמאמינהאינהרןמטל
נהפוך •זונובלהשלהציפיותבאופקאיננו

כוחותבשיתוףבמאבקמאמינההיאהוא.

צ'כונה".או:"השכינהכמואנרכייםאלוהיים
נתקבלה,שבההקשההפניםקבלתגם<ואולי

זה>.ממאבקהחלקהוא

ולשוןבספרותיחידותשלוש

שלהמושבעיםמחסידיהאיננימיד'אומר
הרומןשללאבוודאיקסטל-בלום.אורלי
סימןהחדשה,<הספדיהטקסטילשלההאחרון
עתירנזיד .) 2006 ,המאוחדהקיבוץקריאה

<אמנותיים>בתבליניםודל<סמליים>משמנים

עםלחסכיםקשהלאכהלכה.נאפהשלא
בשנותישראלשלגרוטסקיציור-התכנים
מהמרקמיםליהנותקשהאבל-אלפיים
שבחכברהביקורתקיימים.אינםשכמעט

רואהעיןישבלוםקסטללאורליכיוציינה
אתחיטבקולטתוהיארגישותשומעתואוזן
הישראלית,שבמציאותהאחרוניםהטרנדיםכל

באופןונמסרהשטחמפניכאןאסוףהכלאבל
 ,גרונואמנדהעיבוד:שוםללאכמעטגולמי
המייצרלו'לי'לילההטקסטילמפעלמנחלת
מתה ,החרדילציבורשעטנזחששללאפיז'מות
האחרונההמילהשכמות,להשתלתבניתוח

עירובעלההפלסטית.גיההבירורבתחום
שוקד ,ישראלפרסוחתןגאוןממציאן ,גרונו

עשויים ,טרורנגדמדיםמטי"ת,פיתוחעל

 2006-אוגוסטיולי

 (ך:

~ -== 

ו~

49 



 ~י::ג
ו~- ~

אשתו'מותלאחרעכביש.קורישלמיוחדמזן
הברית,בארצותבהיותומתבשרהואעליו

שמקורהפוסט-טראומטיתבתסמונתלוקההוא

ברוךתלוהיוקרתיתהחדשהלשכונהבמעבר
בתילשנידרומיתתב"צ,היאהלאצפון'

שנילזוגשאול.בקרייתהגדוליםהעלמין

בסיכולהעוסקבצה"לצלףדעאל'בן'ילדים,
מופת.ספרותשללרוחבובקריאהממוקד

מסובכיםלניתוחיםאמונכנסת'בעצם,בגללו
מתה,גםהאחרוןובזהארוכה,הרדמההדורשים

החיהאורגנימזוןשלפריקיתלירית,ובת,

המפעלאתלבסוףיורשתהבתבדרום.במושב
אתלהמשיךאםההחלטהמוטלתועליה

המזלג,קצהעלזאתכלהמשפחתית.המסורת
גדושיםמשפטוכלפסקהכלברומןואילו

שלו:הפתיחהפסקתהנהכרימון.סמליות

"'O פןאלכסנדררחובפינתמריםבתיוכבדחוב

עלכבוי.ומנועדלוקיםבאורותמוניתעמדה

כתבבאותיותכתובהיהשלההאחוריהחלון

כעמיואתה?גאז,עלנוסעאניוגדולות:לבנות

9 (. 

רב.שללכמוצאתכךעלהתנפלההביקורת
במוסףכתבהלמשל'אדיבי-שושן'אסתי

 :) 16.06.06 ('הארץ'שלוספרותתרבות

הרומןשלהפתיחהבמשפטהמכריזה"המונית,

חלונהעלבכיתובהמשודרגתהווייתהעל
שלהמורשתדלדולעלמעידההאחורי'
ואלכסנדרמריםבתיוכבדהעברית.הספרות

אלאמרכזיים,יוצריםשלשמותעודאינםפן

 " ..•לנוסעבומחכהשמוניתרחובותצומת
לדלדולעצמהקסטל-בלוםתורמתלטעמי,
הפתיחהפסקת<כברבכתיבתה.הזאתהמורשת

ראשית,ולשוניות:לוגיותפרכותכמהמכילה
"דלוקים".ולאדולקיםאורותלומריותרמדויק

"כבוי"שמנועהשמוניתיודע,נהגכלשנית,
אתמהרחישתרוקן"דלוקים",ואורותיה

כותביםתקניתבעבריתשלישית,שלה.המצבר
ג'אז.>לקונצרטמתכווניםאםאלאגאז,ולאגז

מדדההזהשהרומןהיאהעיקריתהבעיהובאמת,

אסתיועקומות.דקותלשוניותרגלייםעל
סבורההיאאבללכך'מודעתאדיבי-שושן

"גםכותבת:היאהיצירה.אתהולמותשאלה
ההוויהאתכמשקפתהעברית,השפה

 ...דלותהבכלמתגלההישראלית,התרבותית
קצרצריםלמסמניםנהפכיםמילולייםצירופים

בריבויניכרתהצריכהתרבות ...ממותגים

גיסהדיאלו ..•בדיבוראמריקאיותמילים
 11 •••וריקותשדופותממיליםמורכביםהמעטים

שמסקנתהאלאנכונות,העובדתיותקביעותיה
פואטיקהששוםסבוראנילהבניגודשגויה.

התפלהלשוניהטעםעללכסותתוכללא
ליחיתהדומהמחלוקתהקורא.בפישנותר
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שרםשילחשרהשלספרהעלהביקורתעם

התלהבההביקורתשםגםיבואר'לאגמדים
שרהאצלאבלטעמים.מאותםהסתייגתיואני
אצלואילוסגנוןשלניסיוןלפחותהיהשילח

מהשטחחומריםאוספתפשוטהיאקסטל-בלום

לעתיםלספר.שהםכמותאותםומכניסה

"הדיבורכמוחמדה,שכיותאלהרחוקות

עםמסכיםאניזה<ובעניין " ...שלממקום
בגיליוןבמאמרהאורייןיהודיתשלהערתה
כללשבדרךאלא ,)' 77'עתרןשלהקודם

עגה,שלעומסתחתקורסתשלההעברית

ממנהנותרשלאעדאמריקני'ולעזסלנג,
לחושכדיזאתלטעוםמוכרחיםכלום.כמעט
דוגמאות:כמההנהבכך.

ישבהלעבודה,הלכושכולםאחריבוקרבשעת

בייקפהתבייצ,"מיקדו",המסחריבמרכזלירית

בליקפהמגישמיוחדיםבמקריםשרקלהיי,או

שהזמינהבמאגלהפוךזמןהמוןוחיכתהחלב,

למלצריתאמרהוליריתבמאגההפוךהגיע " .

והמלצריתדקותמעשריותרחיכתהשהיא

במאג"להפוךפהשמחכיםמהשזהלהענתה

 .) 159כעמי

המציאותאתלאחדאחדתואםזהאז .אוקיי
תאמה '"גאביב"רמתשהטלנובלהכמוממש
דיהאםאבל' .'גאביברמתשלהמציאותאת
דוגמה:עודהנהבכך?לנו

אבלחמישים,בןהיהשאמנםגרונו,עיור

נראהכיעדמדוכאכההיההאחרוןבחודש

 .) 12(עמיוחמש."שישיםכבן

בןעללומרתיאור!שלעליבותאיזוראשית,

זההאםוחמש,שישיםכבןנראהכיחמישים

אותוכאןמהושנית,משהו?לנומתאר

מיותרסרבול"אבל"?אותוומהו"שאמנם"?
אלאדיבור'לשוןולאסלנגלאוזהלגמרי!

הלאה:רישול.סתם

המדעןסבלאחרותצרותעקבהאחרון,."בזמן

 .) 13 1(עמ ".נפשעוגמתשלמדכדוךהמוכשר

עלוליםהיינועודנפש"!עוגמתשל"דכדוך
התרוממותשל"מדכדוךסבלשהואלחשוב
לבן"אורעמוד:באותוובהמשךנפש".

צלילכידוע, " ...באישוניוצרםפלוארוצנטי
אוראבלבעיניים,צורבואורבאוזנייםצורם

עניות,דקדוקיאינםואלהבאישונים?שצורם

שתוכיחכפיבכלל'זולשוןשלטיבהאלא
מתארתזופסקהנסיים.שבההבאה,הפסקה

מתהשממנוהניתוחלאחרמנדישלמצבהאת
עמודים:כמהכעבור

אבל ,העיקרוןמת O'"הצליחשהניתוחור O'"היה

 .מימיהחוותהלאשכמותםתופתכאבילההיו

וזהמהבטן,השומןשאיבתאחרילאאפילו

 .שיקוםמבחינתלמסובךשנחשבניתוח

מנדיהופצצההניתוח,מאזשחלפהביממה

לוולטרןעדובמשככיםלשמיםעדבכאבים

עולםמלחמתעליהשישהרגישההיא .ופרקוסט

 .) 99 1(עמ

נחשבאבלהעיקרון","ברמתשהצליחניתוח

שמופצצתחולהשיקום":"מבחינתמסובך
לשמים",עד"בכאביםמלמטה?)או<מלמעלה

ופרקוסט".לוולטרןעדו"במשככים
שלמוצלחלאחיבורכמולינשמעזהמדוע

שלושהלומדתטיפוסיתישראליתתלמידה

ולשון?בספרותלבגרותיחידות
"החגיגההספר:גבעלפרימנחםכותבזהועל

הדמיוןהאפיון'שלהחריפותהלשונית,
גרוטסקיתלקומדיהכאןחוברים-המשולח
 .ללב"ונוגעתאימהעדמצחיקה

שקלים-5בטובלקח

ג'ורג'קינגברחובמשומשיםספריםבחנות

בחוץכונניתעלסדוריםעמדואביבבתל
בדובעטיפתקשהבכריכההדוריםספרים

שנדפסועובד''עםשללדור""ספריהמסדרת
 .) 1944 (תש"דבשנתישראלבארץ'דבר'דבפוס

הדורותבמעגלאתקניתישקלים.-5בספר
רשימותעשרהחמששטיינמן'אליעזרמאת
שוהם.מתתיהוועדממאפועברים,סופריםעל

עלולמעלהרשימתיאתשכתבתילאחר
ספרולידינפלקסטל-בלום,שלטקסטיל

באמתאותיסקרןבעתו.כדברשטיינמןשל
מוכרמנדליעללמשל'כותב,הואמהלראות
עמקהקבצנים,ספרשלמחברםספרים,



של,ממציאםהשלישיבנימיןמסעותהבכא,
 ,גרהחיפישקה ,יקנה"זאלתר ,כסלון ,רןבטל
חששללאש"פיז'מותהמצאותמיניועוד

יצאוכאילוומט"ית,תב"צית,תב"צ,שעטנז",
מבחינותהיהאפשרובאמת •לאדרתומתחת

הקומי-הז'אנראביהואשמנדלילומרמסוימות

שאורליהחדשה,העבריתבספרותגרוטסקי
רחוקצאצאלהיותחיתהעשויהקסטל-בלום

בנקודהמידקורסתזושהשוואהאלא .שלו
"יוצר ,הלשוןאמןהיהמנדליאחת:מרכזית
-עליוןבחסדצייר ,בזמנושכונהכפיהנוסח"

להיות.כללמנסהלאשקסטל-בלוםמהכל
מתארלאהואוהדלות,העניותהקבצנות,את

ברשימההוא.נהפוךודלה.ענייהבשפה
שטיינמןכךעלמרחיבמנדלי""בעדשכותרתה

כותב:הואוכך ,הדיבוראת

חזונובמלכות .טעםמלאמשלופסוקכל

הפועלתהנפשאבלרצוצות,נפשותמשוטטות

חשקוראכל ...גדולהנפשהיאהכלליבמחזה

מעלקבצנים,שלזולחבריהמעלכינכוןאל

הוא,ומנצחעומד ,הללוהמדולדלותלבריות

עמופגישהשכלהגיבורים,מגזרתאדםמנדלי,

-המנוולתהדלותעלאלינוידבר .דברתאלפנו

 .תתעשרעשירועםעשירלעולםהואבכןזמה

אתה ,קולמוסואתבידומריםשהואאימתכל

 .) 115 1(עמשרביטבידואוחזשהוארואה

חשוביםהבאים,הדבריםיותרועודאלה,דברים
אמנותילשונימידהקנהכלארנוןנוכחביותר
לשוןהמהלליםכאחת,ומבקריםעורכיםשל

דווקארבהחשיבותםאמנותי.כהישגעילגים
ובשאלה ,גרוטסקי-אבסורדיברומןכשמדובר

ירודיםחייםאמנותית,מבחינה ,לתארכיצד

ירודיהיהעצמושהתיאורמבליורדודים,
מאלףזהבענייןשטיינמןשכותבמהורדוד.

נוסח"הנוסח",ליוצרנחשבמנדליהיום.גם
 ,התלמודהמקורות,לשוןעלמושתתשהיה

גםיצרזהנוסחעלוהאגדה.ההלכה ,המדרש
משלו:סגנון

ארץדרךהלכותלקייםאדםחייבכלקודם

לחדש,באיםשאנוועדבסביבתו.הנהוגות

גמורהידיעהלדעתעלינוחובהבלשון,למשל

דורותושלדורנושלהאדםבנילשוןאת

לאחררקפסוקלחדשאנורשאיםקודמים.

אצלמחופשחפשמתוןאותומצאנושלא

 .) 116 1<עמהקדמונים

 ,מנדליבנוסחרכיביםחמישהמונהשטיינמן
הואלהםהמשותףאבל ,כאןאפרטשלא

 •במלאכתושהשקיעהעצוםהלשוניהמאמץ
שכבותמנדלישחפר"כשםכיאומרשטיינמך

ספריםמוכרמנדלי

הדורות,למעמקיעדמזולמטהזו ,כלשוךרבות
קיצוריאיך ,כלומרונוקב".חודרתיאורוגםכך
דרךאמנותילהישגלהגיעאפשראי .דרך

בכותבו:זוסוגיהמסכםוהואלשוני.רישול
הביטוימתחוםויצאכביכולשהתמרדמי"כל

אלאעצמיות,לידיהגיעשלאדילא ,המסורתי

 .) 117<עמ'סגנון"בעללמעלתכללהגיעלא

אמיתיים"חייםלי"תן

לפנינומעמידפשוטהלאפרשניתמשימה
עםערבארוחתהחרשבספרואלירזישראל

 .>'מע 106 , 2006חושך<אנךוחבריםשפינוזה

ידיעותינואתלרעבךאותנומחייבהואראשית,
בעתעיניולנגד<שהיוובכתביובשפינוזה

האדםאלוהים,עלקצר"מאמרספרו:כתיבת
"אתיקה">.השכל",תיקוןעל"מאמרואושרו",

ובמהכמהעדלבדוקמאיתנותובעהואשנית,
 ?זאתביצירתושפינוזיסטהוא

יוסףשלהיפהבספרוזומשימהלצורךנעזרתי
שפינוזהברוךשלבתורתופרקיםבן-שלמה

רקלאשהוא ) 1983משודרת,<אוניברסיטה
בידיהכתובספרגםאלא ,וצלולבהירספר

ומעמיקה.נלהבתפילוסופיתנפשבעלחוקר
בפרקהביוגרפייםהמבואדבריכבר ,ובכך

הפילוסופים')פילוסוף-('שפינוזההראשון

המתקשרתמעניינתבהערהעיניאתהעירו

ברוךכימספרבך-שלמהאלירז.שלספרולשם
אנוסיםלמשפחתשנולד ) 1677-1632 (שפינוזה

 ,אביומותלאחרמתקרב,החלבאמסטרדם,
דעותיו,לאאולםנוצריים.לחוגים

רוגזהאתעליו,העלוכשלעצמךהאפיקורסיות
 :התנהגותואלאהיהודית,הקהילהשל

עלהעבירה ,שלוהחייםאורחעל"העדויות

עםבסעודותוההשתתפותמעשיותמצוות

ולחרםלנידויולבסוףשגרמוהםנוצרים",
היהודיתהקהילהבידי 1656בשנתעליושנגזר
 .) 11<עמ'

ערב"ארוחתשביןהמקבילהמןלהתעלםקשה

שפינוזה"סעודותלביןוחברים"שפינוזהעם
חשובה:שולייםהערתועודנוצרים".חבריםעם

שפינוזה,שיטתשלבערכהשהכירוהראשונים
המשורריםמגדוליכמההיובך-שלמה,כותב

כמאההרומנטית,התקופהסףעלאירופהשל
נובאליס, ,הודרגתה,ובהם ,מותולאחרשנה

שפינוזהשלשיטתוכיהעובדהאףעלונוספים.
כדברי ,חשוהםורציונלית,גיאומטריתהיא

בלבהחבויוהפיוטיהפנימיהלהט"אתגתה,

המשורר .) 14<עמ'האתיקה"שלהקרחשדה
פחות,לאבאירופההיוםמוכראלירזישראל
מופיעיםספריו .בישראלמאשריותרואולי

ודרבימבואבצירוףובבלגיה,בצרפתבצרפתית
לפניעודלעתיםמרכזיות,בהוצאותהערכה
אפוא,זאת,מבחינהבעברית.אוררואיםשהם

מסוימים.ומירךקווייש

ביןמדוקדקתפילוסופיתהשוואהלערוךקשה
ניתךאבלשפינוזה,שללרעיונותהשירים
חמישההכולל.והמהלךהמבנהאתלהשוות
כלוםאיך"בקצהאלירז:שלבספרוישחלקים

אלירזישראל

הרבה",קורהלאשירים"מלבדמטבח",מלבד
"האםהסמוך",בחדרעכשיומנגן"מישהו

שכךוכנראהערבוייכובלהישכח"יכולהאמיתי
ב"מטבח",ספרואתפותחאלירזיישאר".זה

בדבריםכלומרהארוחה,לקראתבהכנות

בפתחמשפינוזה<מובאהשבעולםהחומריים
כלאתלגזורעלינוכל"קודםאומרת:ספרו

ולהתקדםחומרייםמדבריםשלנוהאידיאות
אחר"),ממשילישאחדממשימישהאפשרככל

 ,"שירים"עללדברעולה,בסדר ,ממשיך
"הערב".ברדתומסייםו"האמיתי""מוסיקה",

<תוךמסבירהואהספרבסוףב"הערה"

כליםשהואמטבח,בשירהתחלתיהשמטות>:
לדבוקהלכתימשםגופניים.דבריםועצמים,

 2006-אוגוסטיולי

 :t aר:
ו~- ~
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ו~י:ן(
אפשרויותשהםהלא-גופניים,הדבריםאת

שלמקומהעלהשאלותעלוכךאחר .השיר

להרהרבאתיהלא-גופנימתוךהמוסיקה.
האמיתיים"),("החייםהאמיתישלבמשמעו

זהשכך;וכנראהערב;ש"כבריודעולבסוף,
דברבאיזהלהיאחזמנסהעודאנייישאר",

ילדכמוספרי>.בכללחפשוחדללא<שאני
לגשתהאפשרויותומןהעובדותמןמשותקאני

אנימה"עםהשאלהתלויהלכלמעבראליהן.
 ,) 106<עמ'נשאר?"

בן-שמסבירכפישפינוזה,שלבאתיקהגם
"עלראשוןחלקחלקים.חמישהשלמה,

חלקוהאינסופית>,המוחלטת<הישותאלוהים"
כישותהאדם<עלומקורה"הנפשטבע"עלשני

מקור"עלשלישיחלקוסופית>,פרטית
וטבען>,הרגשות,האמוציות,<עלההפעלות"

הלא-<לרגשותהאדם"שעבוד"עלרביעיחלק
השכל"יכולת"עלחמישיוחלקרציונליים>

האושרוהשגתהשחרורדרךאתמציעהוא<ובו

החופשי>.האדםשלהעליון
כרכיםנכתבוכךעללפירוט,כאןאכנסלא

שבוהעליון""האושרכיאצייןרקאלארבים,
פסגתשכלית",אלוהים"אהבתהיאמדובר
זהותכליתה.שפינוזהשלהפילוסופיתהשיטה
ש"אלוהיםבעובדההאדםמכירשבוהשלב
המסוימתהאישיותדרךעצמואתאוהב

מסוים,אופןשהיא ,) 98<עמ'שלו"והפרטית

הכרה .האינסופיהאלוהיהעצםשלוסופי'פרטי
האדםשבו"מצבועונג,שמחהמקורהיאזו

עלמופרעשאינואושרעליון'באושרנמצא
לאגםפחד'שוםידיעלולאעצבות,שוםידי
 ,) 99<עמ'המוות"פחד

באותוומסייםפותחשפינוזהאחרות,במילים
לולקרואשאפשרואינסופי'מוחלטדבר

 ,> deus sive natura (הטבע"או"אלוהים
נצחית,ודאותבחזקתהואמקרהבכלאבל

ומוחלטת.גמורה

אבלבדרך'הוא .בספרואלירזישראלכןלא
בראשהמוטוודאויות.לאותןמגיעאיננו

נחמןר'דבריהםהספרשבסוף"הערה"

הולךאניכיפנאי'לי"איןהאומרמברסלב
כשעברו"עכשיוכישםכותבאלירזאליך".
 >.ל.עשבעים,בןיהיה<השנההחייםכמעט

קרובהרחוקההוגהשלבמשפטיוונאחזשבאני
ושובשובממנולומד •בולעסוקחדלולאההוא

המחשבהאתהחושבתהשפההיאשמחשבה

וכלעצמם.החייםאורחותהןניסוחהודרכי

הואהריהוא,חופשיאדםאםבשירה,העוסק

שמעניקהמעמדאת ,) 105<עמ'בחיים"עוסק

במחשבה,ולעיסוקהשכליתליכולתשפינוזה
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בשירהולעיסוקהשיריתליכולתאלירזמעניק
ישכאמור'אבלבחיים.העיסוקבעיניושהיא
הוודאותאתלהעניקיכולהאינההשירההבדל.

החלקגיבורלפיכךהמחשבה.שלהפילוסופית
וכנראהערב('כבראלירזשלבספרוהאחרון
ראש,כבדבוגר,הוגהאיננויישאר'),זהשכך

שלהגותועל<גםקושיותהמקשהילד'אלא
לי.ד/מידהידאתמעביר"הילדשפינוזה>:

הפהבמקוםסגור./בחלום,הפתוחהפה
יישאר;זהשכךוכנראה;ערבכברנשיקה./

מודיעאיךשואל:;הואמאוחרשיהיהולפני

 ,) 87<עמ'האדם?"לבניאלוהיםעצמו

מיכביכולהואהילדיותר.מורכבהעניין
האםילד,בעינילבדוק,העולםאלשנשלח
שפינוזה,אותושמדמהכפיהואהטבעאמנם

שווהבמידההפועלתוהכרחיתחוקיתמציאות

בולהתבונןנהגששפינוזה ,) 90<עמ'"בזבוב"

 ,) 93<עמ'"בנמלה"עכביש,בקורינאבק

 ,) 99<עמ'"בחיפושית"

לנו'תקסוםתמידשפינוזהששיטתספקאין
אםוגםהחיים,עלינושיעברוככלובוודאי

מבטיחה,שהיאהעליוןהאושראתנשיגלא
ישראלשעושהמהזה .לכךנשתוקקבוודאי
ההגותייםהאחרונים,ובספריובספרו'אלירז
חייםלי"תן-לבקששנוכלהמרבזהבכלל.

כאשר •הספראתשחותמתהשורה-אמיתיים"

עלואםשפינוזהפיעלאםהם,אמיתייםחיים
אלוהים"אהבתרוחניים,חייםאלירז'פי

הטבע,הואכאןהאלוהיםכאשרשכלית",
היאזאתלחיותוהדרךשיש,מהכלכלומר

 •רוחנית.
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286-270 • 
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לנפש"צי~ןוולפסרבג,ישעיהוחיה.לנפשציוןורלפסרבג,
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264-261 • 

היסטורירומן"עלורסס,שמואלהזז.עדממגדליורסס,
הוצאתהזז,עדממבדלירבסביביו",-נגמרשלאהזזשל

תשמ"ז,הערבית,האוניברסיטהמאגנם,י"לע"שהספרים
 • 329-362עמ'

מכתבי"צרור ,צעיררבמשפחה.מכתביצרור ,סשרנוביץ

אב-אלוליא-יב,'בצררן,' ,"ל"זקבקהמנוחשלמשפחה
 • 327-320עמ' ,) 1945<יולי-ארג'תש"ה

 ,)?( 1937לקבק,סשרנוביץחיים . 1937לקבק,סשרנוביץ
 • 13389/25מסמך 589תיקגנזים,ארכיון

נירלקבק,סשרנרביץחיים . 2.12.1937לקבק,סשרנויבץ
תיקגנזים,ארכיון ,) 2.12.1937 (תרצ"חחנוכהה'יורק,

 •-89431אמסמך 589

לארבהםסשרנויבץחיים . 19.2.1940לקבק,סשרנוביץ
ארכיון ,) 19.2.1940 (ת"שא'באדרי'יורק,נירושרה,

 •-20957אמסמך 589תיקגנזים,

בגבורתו"'קבקא. .א" ,כהןישראל •בגוברתוקבק ,כהן
תשכ"ב,איבב,תלרע,דהוצאתא,הסופרים,שערתרצ"ז,

 • 204-198עמ'

 ,")א(הצר'ב'משעולכומרן,משה .)א(במשעולכומרן,
 • 199-198עמ' , 18.11.1937י"א,'העולם',

 ,")ב(הצר'ב'משעולכומרן,משה .>ב<במשעולכומרן,
 • 211עמ' , 25.11.1937י"ב,'העולם',

אברהםאהרן"לתולדותנץ'מרדכיקבק.לתולדותנץ'
<יולי-ארג'תש"האב-אלולי"א·י"ב,'בצררן',קבק",

 • 312-309עמ' ,) 1945

אש",שלרםשלהיהודית"זהותונץ,ורדהאש.שלרםנץ,
<נמצא 1972חיפה,אוניברסיטתסמינריונית,עבודה

ים.>בתאש,שלוםבמוזיאון
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Hannah Berliner Fischthal, 'Sholem Asch 
and the Shift in His Reputation: The 

, Nazareneas Culprit or Victim', Ph.D. Thesis 
. 1994 the City University of New York 
כ"א,'הדואר',הצר","במשעולצהל,א'במשעול.צהל,
 • 354-353עמ' ,) 31.3.1939 (תרצ"סניסןי"א

קבק",של"במחיצתוצור,יעקבקבק.שלבמחיצתוצור,
 • 21-20עמ' ,) 21.10.1983 (תשמ"ד,חשוןי"ד'דרב',

הוצאת ,הצרבמשעולקבק,א"א •הצרבמשעולקבק,
תש"י.אביבתלעודב,עם

"נתיבות":'הקובץקבק,א"אנתיבות.הקובץקבק,

אגודתהוצאתביקורת,ודברימסות ,] 1914 [ביקורת'

 215-191עמ'תשל"ה,ירושלים'שלם',

ספריאתכתבתי"למהקבק,א"אכתבתי.למהקבק,
כ"בולחגים,לשבתותמוסף'דבר', ,']![?"'רזה'במשעול

 • 3-1עמ' ,) 13.1.1939 (תרצ"ססבת,

הכרם,ביתלבן-אמתי,קבק . 24.1.1938לבן-אמתי,קבק
תרצ"ח,שנסכ"כ ,'בדגניהבן-אמתי'לויאלירושלים,

 • 26282/1מסמך 309תיקגנזים,ארכיון

לרויסלאבסקי,קבקא"א . 1.3.1938לרריסלאבסקי,קבק
 ,) 1.3.1938 (תרצ"חא'אדרכ"חירושלים,הכרם,בית

 • 8808מסמך 69תיקגנזים,ארכיון

סשרנריבץ,לחייםקבקא"א . 26.12.1937לסשרנויבץ,קבק
 ,) 26.12.1937 (תרצ"חסבתכ"בירושלים,הכרם,בית

 • 13503/15מסמך 541תיקגנזים,ארכיון
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 •-21149אמסמך 93תיקגנזים,
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קבק .א.א"קלוזנר'יוסף .הצרבומשעולקבק ,קלוזנר
 • 409עמ' , 1941דצמבר'סדרים',שלו',הצר'רב'משעול

416 • 

 ,זמנוהנוצרי:ישווזבד'קליוסף .הנוצריישררזנו'קל
ברלין-בל'שסי .יא.הוצאתרביעית,הרצאה ,ותורתוחייו
תרצ"ג.ירושליםאיבב,תל

אמונהקבק:אברהם"אהווןקומר'שלוםקבק.קומר'
מגנסיןעבריםמספרים-עלושבירתוריאליזםואמנות",

 101-עמ' ' 1968איבבתלמסדה,הרצאתאפלפלד'עד

114 • 

ואמנות"'"אמונה ,קומרשלוםואמנות.אמונהקרמו'
 • 373עמ' ,) 15.3.1940 (ת"ש ,'בבאדרה'אמר,

תאנה,בכורידיבבוניהיוסףתאנה.בכורידיבבוניה

 • 1887לייפציג,

הוצאתקבק,אברהםשה-לבן'יוסףקבק.ארבהם ,שה-לבן
תשל"ס.אביבתלארד-עם,
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חיות-מןאיל
י•אעזבךאם
עברבבן-גוריוןוביקורת-הדרכוניםהביטחוניותהבדיקותתחר

אותו.אופפתוחוסר-מציאותניכורכשתחושתיחסית,במהירות ~
אתשבדקההפקידהאותווכששאלהאיש,עםמיליםהחליףלאהוא

בראשו.הנידרקישראלי?""אליהודרכונו:

כלשבהוהמזוודההחלון'לצדבמטוס,מושבועלכברישבעתה

מהדיילת .המטעןבתאבבטחהדחוסהאדמותעליהחומרירכושו

ביןה'גרדיאן'.שלהקודםהערבמהדורתאתרהוטה,באנגליתהזמין'

אתעליושנשאאחרחפץכלאובעברית,ספרכלהיהלאחפציו

שימושכלבהןלעשותניתןשלאכך'כלהעמוסותהאלה,האותיות

למשורר.להפוךחשבשבהםבימיםנזכרמתישות.אותיותבלעדי.

הסמליםבכך.להמשיךלואפשרושלאאותו,שייגעוהסמליםאלההיו

צורךלושהיהאשהימים,באותםגדולהאשחיתהבנפשווהאותיות.

יודעשהואחשבישמע.העולםשכלכךאותהלזעוקאותה,להסביר

שהפתרוןחשבעברו'בימיםשנעשוהטעויותכלאתלתקןכיצד

 .לשונוקצהעלבוערכגחלמתגלגלהואכיצדחשבידיו'נמצא
תחתיו'לנהוםאיירווייז''רביטישמטוסשלהאדירהמנועכשהחלכעת,

לשרוף.דברהיהלאאךהבעירה,חומריהיואש,בוחיתהשטעה.ידע

הגדוליםהנביאיםשלארצםזו'אכזריתארץהאש.כבתהוכעת,

אודיםמלבדדברבוהותירהלאביותר'המרהיביםוהכופריםביותר

הבוערתהמטוסאשעלעכשיו'אחרתאשעלנסמךהואורמצים.

חלומותיהםעוצמתעבריו'מכלהמבעבעתהאנושיתהעוצמהעלסביבו'

שנקבעמסלולעליושבהואבוהאשרכבאתהמריצהאחריםשל

יערותשסופומסלולהשמים,ושמיהשמיםשסופומסלולמראש,

אנגליה.שלהעדותרבותהעד

אתוראההחלון'דרךהביטאלימעלה.לנסוקהמטוסכברהחלוהנה

שהפכועדמתגמדיםוהבתיםהעציםאתומצטמקים,הולכיםהשדות

לידמשחקלכלישהיועדחרסינה,ומיניאטורותפלסטיקלצעצועי

ושרפהושברהשהרסהבידבהם,להשתעשעפעםמדישהושטההכבירה

שממנהידאותהאלוהים,אוהזמןאוההיסטוריהידונטעה,וליטפה

חלקיםהעולם,שליותרשרגתייםחלקיםלעברנעהמטוס,כעתחומק

האדם,שלוהמסורותהעלובותלידיוהאלוהיהכוחמידיועברושהוזנחו

בשיגעונותיושאלוהים,מזובהרבהגבוההלרמהטופחווכך

יופיאיזההיהזאת,ועםאליה.להגיעהיהיכולשלו'ובדרמטיזציה

המשחקיםחצרשחיתהבארץהזה,המוחלטבטירוףזה,בכלמיוחד

חבריו'שללמשחקלהצטרףהוזמןשלאכילדחשאליאלוהים.של

לבו.שםאישאיןלכעסווגםאונים,וחסרזועףבצד,יושבהואוכעת

דרךהנה,כיהמעגל.שנסגרידעלבסוף,הדמעותממנוכשפרצו

לרדתהחלמעליהם,לטפסהחלכברשהמטוסהמעוננים,השמים

שתחתיו.הענקלמשחקתרומתוזוהישלו,הגשםשזהוידעואליגשם,

 • .שלוהגשםהיהזה .שבוהאששלהמוחלטפורקנההיהזה
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 .לעם
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מדומןקטע

פטרובאלכסנדר
בן-ציוןקטןדינהמסרבית:

שניביןלשלוםהאפשרויותעללדברדג~ן Qהחלמכונית ~
לפלשתינאיםמקוםדיבהישהקודש.בארץהעמים ~

מדינות.בשתיאםכיאחת,במדינהולאוליהודים,
בכתביכתובשכךמפניולאמשלהם!למדינהזכותישליהודים

שזומפניאלאהתנ"ך'שללפוליטיזציהמתנגדהואשכןהקודש,
הנוצריםנבדליםהזהבמובןהמודרנית.בהיסטוריההמציאות

מסתמכיםהיהודיתהמדינהאתבהצדיקםהאירופים.מןהפלשתינאים

היהודיםדקולאהאמריקנים,ובמיוחדהאירופים,הנוצרים
האל,דבראיננוהתנ"ךאבלהתנ"ך.מקורותעלהאורתודוקסים,

לביןהאדםבניביןהיחסיםתולדותספדהואהתנ"ךהקוראן.כמו
והמוסד'הדתעיקרילמעטהקודש,בכתבישכתובמהכלאלוהים.

איננההיאאךנצחית,האמונהההיסטורי.בהקשרולפרשלקרואיש
ובכלושובשובנקראיםהקודשכתביועל-היסטורית.על-זמנית

והאיסלאםהנצרותהחדשות.לנסיבותבהתאםמחדשמיושמיםהםעת
במזרחאנשיםודתיות.היסטוריותחדשות,נסיבותהןגםמהוות

ויודעיםחשיםבו'נולדוהמונותיאיסטיותהדתותששלושהתיכון'
כמהלפניישראללעםהבטיחשאלוהיםמהגםלכןהיטב.זאת

זמננובןלעולםכמשמעופשוטולהעבידאפשראישניםאלפי
הנצרותהנוכחי.ההיסטוריהמעמדלגביהנחיותאוהבטחותבמושגי

מסויםברגעהמקראשלחדשהכפרשנותהיאגםלעולםבאה
ומרחיבההתנ"ךשלחדשפירושמהווההחדשההבריתבהיסטוריה.

ידוע,סופדשהיהגון'סד[שלאביוגםכתבכךעל .שלוהאופקאת
פעם.שהיהמהאיננוירמיהומספרהידוקהעתיקהזיתגם .].קד.-

צריכיםהענפיםכל •המוסלמי •הנוצרי •עליוהופיעוחדשיםענפים
לכולם-ליאותבליסוגרןממשיך-האלוהיתבהבטחהלהיכלל

ארץהזאת,בארץשכןכללאארץ'בכללחיים.זכותלהיותחייבת
שעשוכפיהיהודי'העתיק,הענףאתלשבוראסורהקודש.

לענפיםגםאךאירופה.ברחביוהנאציזםבספרדהאינקוויזיציה
שוויחייםלחיות .האלוהיהזיתגזעעללחיותזכותישהחדשים

עדך.

סוגיילעיני .].ב.קד.-סוגיישחווה[ההזיותשובמתחילזההנה,
כלפיפונהשצמרתםהשחור'הזיתגזעשלך~אייםעציםשניצצים

תאומים.זית.גזעישניהאדמה.
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כרומךוישראלישראלעלרומך
המשוררשלספרוהוצגכרומן"וישראלישראלעל"רומןבמשפט

בבלגודלכטדושנערכהבמסיבהפטווב,אלכסנדרהסרביוהמספר

 .) 2004דבצמרבשםספרוצאתנעם

פרסיםעטורסרבית,הכותבידועמשוווהואפטוובאלכסנדר

ביעיתוןבערבאורואוכשיריולערביתלוטתאחוות,לשפותומתורגם

מאנגליתבתרגוםהשחהכא(הבתיהוסבפוימקוובי,שלובגיליון 177

המלמדספרות,וחוקומספומשווו,פטווב,רבנשטיין.אוריבידי

שנערןהמשורריםבפסטיבלהשתתףפיטסטוג,באונירבסיטתכיום

דוקטורהיאגםפטווב,אלכסנדרשלרעייתובירושלים.אשתקד

בישראל.סוביהכשגויותמכרבלאעדכיהנהלספרות,

 ,רומניםשלושהגםבפטרואלכסנדרכתבומחקושירהספריעלבנוסף

גיטוובישראל.מתרחשתשעלילתוהראי,ואמתרהואבהםשהאחרון

אשואמריקנית,באונירבסיטההמלמדסוביפרופסורהואסוגיי

עקטתיועלמתחקהשבחלקוהקודש,באוץפרטיצליינותלמסעמגיע

פעמייםושביקרעשרההשלושבמאהשחיסאווה,הסומהקדוששל

רבציפותהפועליהודה,שבמדרבהעתיקסבאמרובמנזרהקודשבאוץ

בשניהםגםהנזכריםסוגיי,שלידידיוהחמישית.המאהמשלהי

סופושלבנונוצרי,עוביךג~ן, pהםבזה,מובאשתרגומםהקטעים

 .בעולםנפוצובניה 1948שלאחולחם,ממתלמשפחהבןידוע,עובי

באונירבסיטהמוצההואגםערב,ללימודימומחהמזרחן,הואסורגן

העמקים.שעוקיטץחרבתסוגרן,שלסטודנטיתהיאשרה .אמריקנית

ממוצאישראליםשלדבויותלאדמויותכמהגםבשמןנזכרות(רבומן

במסעדהצהרייםלארוחתהשלושהנעצריםלחיפהדברכםיוגוסלבי.)

ערבייה.מתאדבתבידיפיגועמתרחששבהסוגון,שלחרבושבבעלות

בפיגוע.נפצעסוגיי

הישראלי-הסכסוךסבבןואמפתיההבנהמתוןנוגעפטוובשלספרו

 .המתרסצדימשניהמתחוללתובטרגדיהותוחלתו,שורשיועלעובי,

להלן.מובאשתרגומםהקטעיםבשנימטרילידיבאזהמהיבטמעט

סוגייחווהובעקטתיהלסוגיי,סוגוןמןשיחהמתנהלתרבאשון

במועקהבנפשונכוןהישראלי-עוביהסכסוךשבההתגלותמעיו

בביתסוגיימתעוררהשניבקטעקוסווב.ייו iבעחשיםשתסומם

הקטע .בפיגועפציעתובעקטתטשנעשההניתוחלאחרהחולים

הניתוח.מתרדמתבהקיצוובנפשובזיכרונוהמתחוללאתמתאו

ד.ק.ב

המוסלמיםידיעלהישראלי'אוהיהודי'הענףשבירתאתמזכיר"אינך
 11 ? 1948במלחמת

הפליטיםאיןוכלוםהזה?החטאעלגםביוקדשילמנולא"האם
היום?"עדכךעלמשלמיםזוממלחמההפלשתינים

אינםהעמים,אוהאדם,עודכלביוקדמשלמיםמשגים"על
במחיראיךזמהם.לסגתוישמשגיםאלהכיבהבינםמהםמשתחררים

משלםועודנובכךהתנסהעמי .ביוקדעוליםהללוהמשגיםכי •יקד
בסבלותיו."



המילהזב-דם,גבעלנכתבהכאילומצטיירת,סוגיישללעיניו
ו ;ע

באותיותדומהאימהשמהלכתאחרת,למילהנהפכתהיאבדבבד
בהן:שנכתבההשחורות

 ;ב ;ס ;ק

אר~רם 1ןש~מק;מ; א~:ע Qדגוייםומשחית ;כ~ 9מאריה"עלה
? w י;מ~יןז:י~ידה~ד:ר~הw "7 ,'ד<ירמיהוב <. 
<ירמיהומתוכם"~ת;שיהודהביתואתאדמתםמעלברטשםהנני .•• "

 ) 14י'ב,

לנחלתואישוהשבחיםורחמתיםאשובאותםנטשיאחרי"והיה
 • • • : • +) 15י'ב,(יימיהו Tלארצו"ואיש

כאילוגון'סרהמשיך "' 1948למלחמתפסוקסוףלשיםצריך"כן'
במלחמהשקשורמהכל"עלסוגיי.דבריאתהסוףעדשמעלא

עובדהמהוויםכברשכיוםהגבולות,עלכשמדובררקלאהזאת.

עלינו •שלנובפליטיםכשמדוברגםאלאאותה,מקבלשלנושהצד
כשאנושהריהפליטים.שבמחנותלאומלליםחדשיםבתיםלהקים
המדינהמותאתדורשיםאנוכאילוזהלישראל'ישובוכידורשים

אניזאתבכלזאת,אומרכשאניהחזהמןלזנקמבקשלביהיהודית.
אתעמםנשאולשוואבתיהם.אלשיבהלהםתהיהולאאין-אומר

עשרותעליהםשמרולשווא •גורשואוברחושמהםהבתיםמפתחות
זאת.לומריכולאנילךלפחותלשווא!קדושים.חפציםכעלשנים
קל,זהאין •-1967מהאחרת,למלחמהקץלשיםחייבתישראלוגם
עלאואדמתך'ועלביתךעללוותראחר'אדםלכלולאלךלא

זו'בדרךרקמשיגיםהסכםאבלכואב,וזהקשהזהואדמתו.ביתו
להסכיםיכוליםהיריביםהצדדיםהצדדים.שנישלכאבםבמחיר

דבריםעלהסכמיםאבלמסכימים!שאינםכךעלרקכאבבלי
גדול.הדדיבכאבכללבדרךמשלמיםעליהםומוות,לחייםהנוגעים

כואב."אינומוותכואבים,החיים

* 

אמש.בלילהפוגהבלישריחףכפימרחףהואכילונדמהשוב
היהאךנמשך'זהזמןכמהבדיוקיודעהואאיןהפוגה?בליהאמנם

שנערומשעהלמיטתומעלשהההלילהמחציתלפחותכאילוזה

בתוכושרקלושנד~האףאליו'חזרועשתונותיוהניתוח.לאחר
מראהקםלעיניואתמול.במסעדה,לושקרהבמהנזכרהואהתפכח.
לאחרטבח.ממשהאבן.רצפתעלשכבשביניהםוהפצועים,המתים
אתשמקפיא~לםמחרידה.דומיהדממה.תחילההשתררההפיצוץ

זבקמוט,לח,לסמרטוטנהפךעורושמדמם!זההואאניהריהדם.
גיהינוםזההיההכרתו'אליומששבההכרה.אידבעיןלהרףדם.

עומדיםשנותרואלהשלהדעתטרופיפניהםאתרואההואאמיתי.
המרוטש.האנושיהבשרלמראהיתפלצולאאיךוכירגליהם.על
הפלא,למרבההפצועים, •בכיאנקות,זעקות,שוועות,שומעהוא

הגההוציאלאעצמוהואאףלגמרי.שקטיםהרצפה,עלשוכבים

 .זרגוףבתוךשוכבהואכאילו .לוכואבאינושדברכאילו .מפיו
למכונית.אותוהעבירובחוריםכמה •זרמחורר'בשרשקבתוך

בדיוקלמזלו •עיניואתשפקחהבחינוואזמת,הואכיחשבותחילה
חובשיםראשונה.עזרהלומגישיםבתוכוכברלמקום.אמבולנסהגיע

הדם.זיבתאתעוצריםהפצעים,את

מפח.דהואאיןלא,האזעקה.יללשלהחודרניהצלילאתשומעהוא
נושאיםואזהכביש,במעלהלונדמהבטירוף,שועטתהמכונית

הניתוח.לחדרעדאותומסיעיםניידתמיטהעלאלונקה.גביעלאותו
אלדבריהם.אתמביןאינוהואאךמשהו'אומריםאליו'מדבריםהם

אור .כאןזרשהואתופסיםאינם .בסדריהיהשהבללואומריםנכון
חלומות.בליבתרדמה.שוקעהוא .עיניואלהיישרמגיעהצהובהנורה
הרגעיםבאחדושמאשעות.במשךכ~תישןהואשגםקרההנה,

הגבולקועלאוליאובמוות.הקיץתחילהשמאמת.היהבאמת
לא,למציאות.חלוםביןמרחףהואחיים.וביןמוותביןהמפריד

סחרחורת.בכעיןרקחשהואאמש.בלילשריחףכפימרחףאינוכעת

חשלאאמשבלילואילו .במאמץאותםמריםוהואכבדיםעפעפיו

העינייםהיואלהאבלכן'לרווחה.פקוחותהיועיניוכלל.בהם
בעולםמתבונןהואשבהןאלופנימיות?עינייםאיזההפנימיות.

החיצון.בעולםהתבונןהללובעינייםלא,אבלהעפעפיים.מ~נים
שבהןבמיטות,הדחוסהחולים,ביתחדראתהיטבסקרמגבהים

למיטתו.ממעלמרחףוהוא?עצומות.בעינייםשוכבים,הפצועים
ב, 1חשכך.עללחשובבדעתועולהלאיודע.אינוזאתגובה?באיזה

חוזריםכוחותיולשעהמשעהכאילוטוב.עכשיולהרגישחשוב,הכי

 .למחרהאפשר'ככלעליהםולשמורכוחותלאגורועליו •אליוושבים
היססלאהוא .שלובוריםלהגיע.עומד ].ב.קד.-[בנובוריםמחר
לצדלהיותכדיהאטלנטילאוקיינוסמעבראלמידלצאתלרגע
הטיסהכרטיסעולהוכמהבמטוס?מקוםלקבלהצליחאיך .אביו

ומועדחגשבימיעודמההטיסה?ערבבדחיפות,אותוכשקונים

עללעמודמתחילרקהואכסף.חוסךעדייןבוריםואילולנוצרים.
ושהואהערב?ממריאשבוריםנכון'הביןהאםהחדש.בעולםרגליו
 .ולחבקולראותומייחלהואכמהבורים!אלוהים,בבוקר?מחרמגיע

מהחיים,נפרדכשהואלמיטתו'מעלמרחףשהיהבשעהוהלילה,
 .בנואתלראותלפחותאחתפעםעודהיהיכולרקלו-דבעתועלה

אףוזאתלצדו.להימצאכדילבואלרגעאףהיססלאבוריםוהנה,
המוות.מחיבוקונחלץסכנהמכלליצאכבראביוכילושידוע

להרגישברוחו!שהצטייר'כפיהקרהחיבוקזהאיןוהריהמוות!חיבוק
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לחץ.שוםכלום,מדגישאינךלמעשהאךנשברות.עצמותיךכאילו
מעולמשוחררקליל.מדגישאתההוא!נהפוךמועקה.לאאפילו
משוחררמדגישאתההאמת,למעןמפחד.אפילומסבל.מכאב,עצמך,

הכלוב.מתוךכציפורמתוכולפרוחיכולאתה .מחיבוקומגופך'
חשבכךעלבדיוקכן' .אליולשובתוכלאםיודעשאינךאלא

לרדת,האוכל .בעצמוהתבונןלמיטה,מעלמדחףבעודוכאשד'
גופי?בתוךולעגוןלשובעצמי'תוךאללחזור

ונלכדהחוףמןהתרחקכשבילדותומזמן'פעם,אז'כמוהדגישהוא
מסוגלהיהלאאבלבמעגל,הסתובבלאהואלא,המים.במערבולת

אוזל'כוחושוחה,מתאמץ'הואהחוף.אלולשחותהזרםמןלהיחלץ
להגיעמסוגלהואאיןאבלדחוק,אינושאפילוהחוףאתדואההוא
המעגלבתוךלכודנשאראךכיוון'ולשנותלצלולמנסההוא .אליו

המתעתעשהחיבוקמשעדכבדהואאךטובע,הואאיןהמכושף.

לעולמים,מסוים,ברגעזאתבכלאותוימשוךוהעדין'הקלילהזה,
כפילקרקעית,עדאותוילגוםהוא ?לקרקעיתמדועהקרקעית.אל

למים,יהפוךהואגםקרבו!אלאותויספוגהואמכ;ס.מיםשלוגמים

הימים,משכבדשפעם,הקודרים,המיםאליחזורהואבהם.יתבולל

בזעקה.מתוכםהגיח

הערבשיצעק?למהזעקה.ובלאבקלות.כאב,בלאחוזרהואאליהם
החושךכבדועתההחמה,שקיעתבטרםלשחותכדיהגיעהואיורד'
האופק,אללשחותפנהואז •אותוישמעלאאישיצעק,אםגםיור.ד

אתיחצהלאימיטורףאיזהאםניצל.כיידעלהתרחק,החלוכאשד
עוקפת.בדדךהחוףאליגיעהואנתיבו'

דגליךכשכפותדקזאתתופסאתהזו'היאנפלאההדגשהאיזו
מתבונןכנוצה.קלשריחף,בעתהלילה,וגםהחולית.בקרקענוגעות
איאםעצמואתשאלאליה,כממוסמרהמיטהעלהשרועבעצמו

נוגעתהדגלשכףכפיכך' .גופומגעאתלהדגיששוביוכלפעם
שלו'הגופניהכלובאלעצמו?תוךאלישובהאםהים.בקרקעית

החופשי?במרחבחיהלאשמעולםכציפור

בעינייםלמטהשםהשוכבזהאושמדחף,זההוא?בעצם,זה,ומי

מתיקהואנטול-הגוף?כפילושמאאוהחולה,הואהאם ?עצומות
יש,אםשמא,אואיש.איןבגבהים,מסביבו,מעצמו.מבטואת

דואים!מעיןסמויותהללוהמרחפותהנפשות
ממרחקיםאמנםאליומגיעההיאקול.בתגםשומעהואלראשונה
המעלותלמילים,מצותתהוא .חרחורמעיןכדבה.כאנחהגדולים,
אתהיטבדואההואכן'שמתפלל?הוא,זההאםתפילה.דבעת
החלון?אלמדועהחלון?אלהיסבראשוואתשפתיים!מניעעצמו
בדחומנודתבנודה.ומבחין .החלוןלעבדבאוויר'מפליגהואהנה

חדש,החלון.בזגוגיתהכההענףבענף.גםהבחיןבעתבהפשוטה.

הזיתועודהזית.ענףזההדיאלוהים,נשמע.בלתיכמעטבאופן
הידרדרהאימהכודבובלחץאימה!נתקףהואלראשונהההוא!השחור
 •עצמותוךאלמטה,וצנח

בנוגהמוארהשחור'הזיתענףאליומנופףהחלוןלזגוגיתמבעד
בכףאובפנס,רכבתבתחנותשמנופפיםכפימנופף,הענףצהבהב.

חזרהואהסוף.זהמשמע,הלילה.תוךאלהמתרחקתלרכבתהיד'
שכעתיודעאינואישמתים.אדוןתוךכאלעצמו'תוךאללבסוף
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עלזאת.יודעיםהרחובופנסהשחורהזיתענףדקהסוף.מגיעהנה
 .אליומנופפיםהםכן

אבינו"אבי'זאת.יודעאל-נכוןומושיעו'בוראוהעולם,ריבוןגם
רצוני,לארצונך.ייעשהמלכותך,תבואשמך,יתקדששבשמים,

השמיםמלכותאלהחוטא,אותיגםאבי'נא,קבלרצונך~אלא
רכה."מלאכיםכנףתחתמקוםבשביליגםי~צאלו .שלך

שוב,כילונדמההבוקר'באודעיניו'אתבפועללראשונהבפוקחו
הואירוק.ענףזההדיאלוהים,הזית.ענףאליומנופףהחלון'דדך

אומדתזאתמהלהיכן?הבא'.ב'בדוךאותומבדךאליו'מנופף
החולים!ביתחלוןדדךלימנופףוהענףהחולים!ביתזההדילהיכן?

ענףנופףלפסטדנקגםאחוזענףשמאאו ?זיתשלענףזהוהאם

החיים.מןחולים,בביתכך'נפרדבעודואיזה,יודעאינניאחד'
העולמיםריבוןאותיקיבלאילוגםחיהייתילאכלוםחיזשאנימשמע

יבשות,בשפתייםאליוהתפללתיכאשדלינענהאילומלכותו?אל
רותחות!

ן 1דג Qואתשדהאתדואההואושובעיניו.אתופקחחזרסוגיי

בחדדדולקותלילהמנודותערב.שעתכבדזוהי •מיטתולידניצבים
עםשדיברהלוהאומדתשדהשלקולהאתשומעהואהחולים.בית

9tt בצדפתחוליםביבתהעודבתרופאהסוגיי,שלהקרובה[ידידתוסד
כיטילפנהלאהיאבחיפה.שאירעהאסוןעלשמעההיא ].ב.ק.ד-

סוגיי.שלהישראליהטלפוןמספרלההיהלא

במנזרהקודש,בארץימיםעשרהלהתבודדשברצונךלה"אמדת

לאאפילומהמנזר'שיחהשוםתנהללאגםולכןנשים.בפניהסגור
בדרכךהיציאהערבאליהשתטלפןהסכמתםזאת.הבינההיאאיתה.
הקיבוצים,לאחדנוסעשאתהבבוקראתמוללהכתבתלפריז.חזרה
שאתמול,ציפתההיאהפלשתינאי.חברךבחברתמחיפה,דחוקלא

החלהממך'ידיעהשוםקיבלהמשלאדקאליה.תטלפןבשובך'
לדאוג.להמניחאתהמדועתהתה,היאמשהו.לךקדהשמאלחשוש
בארץחוליםלבתיכמטורפתלטלפןהחלהוחיכתה,שחיכתהלאחד

עלנוסףובוהו.תוהוממששדדהחוליםבבתיאךעליך.ולשאול

שביוםעדכלום,לבדדהספיקהלאהיארבים.פצועיםהיוהמתים
הוזעקהבכנסייה,בתפילההשתתפהעתהצהריים,לפניראשון

בחיים,שנותרתבשומעהדרכים.תאונתבשלהחולים,ליבתדבחיפות
היאהזה,החוליםביתשלהטלפוןמספראתלהשמסדנוולאחד
זאתדקהצליח.שהניתוחלהנודעמפיהםהרופאים.עםקשריצרה
איןעדייןבצהריים.מחדאביבלתללהמריאמקווההיאיותר.ולא
להלהשיגהבטיחוההמתנה.ברשימתהיאאבלטיסה,כרטיסלה

מחרתיים.לבטחאזמחד'לאואםהעסקים.במחלקתגםלומקום,
השנה.ראשלימיגיילסדמזומנתמצוינתסברהכן'כיהנה

פנהואזלו'להגידשביקשהמהכלתאמרששדההמתיןסוגיי
'שםחברוושלהמשפחהקרובשלבגודלםעלהמהבשאלה,ן iדג Qל

לאשאפילומזל'בדהיהגוןסדכילדעתנוכחגייסדבמסעדה.
נפצע.

בןכמאויושבגוןסדשדה.בשרלועונה 11גל'בדקל'באופן"דק
 .פיואתלפתוחרצוןמשוללאוכוחחסדבמקומו'
ברגעסוגרן.שלחייואתהצילוהערביוחברוסוגרןשל"הקרוב



כשגבםעמדוסוגרך.לביןהמתאבדתביןניצבוהםההואהנורא
בהלוויההיהסוגרךישנת,שאתהבזמןהצהריים,אחראליה.מופנה
חזר."עכשיובדיוקשלהם.
הקורבנות?"אתלקבורהתחילו"כבר

מחר."והנותריםהיום,כברמהםכמה"בך'

קצרה.שתיקהכעבורסוגיישאלהזאת?"האשההיתה"מי

הראשוןבעמודוהמתאבדת.תמונתובוהעיתוןאתלוהושיטהשרה
עשרתשעהעלהמודיעהלכותרתמתחתפוסט',ה'ג'רוזלםשל

שבתמונהאלאהיא.היתהזובך'תמונתה.אתרואההואחללים,
תשומתאתלבך.צווארוןעטורתשחורהשמלהלבושההיאהזאת
דם.זבילדבזרועותיהםהנושאיםואשהגברתמונתמושכתלבו

רגלייםקצרים,מכנסייםהיל.דשלהתחתוןגופופלגאתרקרואים

סוגיי'שלמבטואתליוותהכאילושרה,ספורט.ונעליחשופות
כשהמסעדהבשבת,היהזהילדים.כמהישהמתיםשביןאומרת
טיולמשותף,לבילוישלמותמשפחותיוצאותזהביוםמלאה.היתה

כךבמסעדה.צהרייםארוחתפשוטאוקניותהים,חוףעלאובהרים
שתימחקהפשוטהזאתההתפוצצותהזו.הטרגיתבשבתגםהיה

מקום.שבקרבתמקיבוץהיתהמהךאחתנפשות.חמשבנותמשפחות

נקבצוהמסעדה,ממקוםהרחקלאקברותבביתשנערכהבהלוויה,

שנה.משמוניםלמעלהקייםהזההקיבוץהקיבוץ.חבריכלהיום
נרצחובעברגםכיאםכזה.בהיקףאסוךלואירעלאתולדותיובכל

לפניאפילולהםהניחולאהערביםהשכניםפעם.ולאחברים,בו
לרעידתבעוצמתומשולהזהגרעהפי .ישראלמדינתשלהקמתה
פציעותישילדים.עשרההפצועיםביןמלאים.החוליםבתיכלאדמה.

 .יותרקלותהמזל'למרבהואחרות,קשות,
"והאשה?"

הטבחעלשמעתמג'נין.דין.עורכתכנראהמשפטנית.הזאת"האשה
באביב?"בג'נין'

"טבח?"

שהישראליםתחילהטענוהפלשתינאיםשונות.גירסותקיימות"טוב,
עשרששלושהלאחרתגמול'בפעולתאזרחיםמאותכמההרגו

אתהכחישוהישראלים •ונהרגומארבעלבג'ניןעלומחייליהם
כארבעהמהםחללים,כחמישיםשהיוהתבררואנךהאלה.המספרים

מיושרת.אדמהכליל'נחרבמהעירחלקמעט?זההאםאזרחים.עשר
זה?אתלכנותאיך .ניזוקוממאהויותר .נהרסובנייניםממאהיותר

הזאת,הפלשתינאיתלה?ישתוצאותואיזה ?צבאיתהגנהפעולת
והנה,דודה.בךואתאחיהאתהזאתבפעולהאיבדההריך'עורכת
תמימים,אזרחיםעשרותשובנקמתה.מגיעהשנה,אותהבסוף

שלנוהצבאשכוחותהרדיומודיעהיוםביניהם!ילדיםושובמתים.
יבואומהשן!תחתשןשובנקמה!שובהקרקע.עםהביתאתיישרו

 .במעגלהזמך'כלוככה .תגמולעודקמה,בעוד ?מכךלאחר

בתגובהנגדממכתהימנעותבעדלאאניגםסוגיי'לך'אומרתאני
אוהאיסלמי'הג'יהאדהאלה,הטרוריסטיםבנושמכיםלמכות
לנותהיהמוסריתשמבחינהכדיאבליהיה.אשרשמםיהיההחמאס,
הזכותאתלהשיגעלינותחילהמכה,תחתמכהלהחזירהזכות

כיבושתחתמחזיקיםאנועודכלאותהנשיגואיךהזאת.המוסרית
ולמה?שנים!עשרותנמשך?זהזמןוכמהפלשתינאים?שלאדמות

חלקית!לאלחצאיך'לאהללו!האדמותמכללסגתישמתי?עד

המוסכם!הבינלאומיהגבולשלהאחרוןהמטרעדהסוף,עדלסגת
הפלשתינאיםגםהאחרון.המטרעדממשלהיותחייבלאזהטוב,

שטחיםלחילופילהגיעואפשראחוזיםבכמהלדוןשאפשרמסכימים
זכותכלומדהזכות,לנותהיהאומרת,אביאז'רקאבל .כפיצוי
אםהמכות.עלשלנוהצבאיתהעצמהבמלואלהשיבמלאהמוסרית

אובג'נין!שנהרגושלנוחייליםבגללולאמצדם!מכותאזיהיועוד

צרעותקןבתוךנהרגושהםאומריםאנחנוג'נין!לידפליטיםבמחנה
הטרוריסטיהקןאתנשמידהצרעות,בקןנכהאז .טרוריסטי

וכשהחיילים •שלנואדמתנועלאותנויתקפומתוכוכשהצרעות
מטורףמעגלהואזהכלשכך'בעודבפלשתין!עודיהיולאשלנו
מגניםהצהרות,מפרסמים .ולנולהםהמשותףוהתאבדות,רצחשל

תגמול!פעולותומבצעיםמתכנניםדו"חות,כותביםהפיגועים,את
הנקםפעולותאתמצדיקים'אחריםמהטרורמסתייגמהאנשיםחלק

מצדיקיםשהראשוניםכשםביטחונם,עלבאיוםאותךותוליםשלהם

נגדוהמושפליםהמדוכאיםשלבהתקוממותבאזרחיםהפיגועיםאת
מתיםזומטורפתמחד-גדיאכתוצאההאדם!זכויותוהפרתהכיבוש

עוולכללאעלמפשע,חפיםביניהםורביםהצדדים!משניאנשים
למשל!כמוך'בכפם,

במחשבהעצמואתתופססוגיי-אותיקוברתכברשרהזה,מה

איכשהולפייסהראשותנועותגבותבזקיפתמנסהבעודוהקודרת,
חזiדמביתבאמריקה,פגישתםבעתשחשלמהשבדומהשרה,את

הכל.מוחהאשרמדברית,רוחמעיךנושבתשובהחלה

התאדבותילדחףנתפסותמדינותגםלפעמיםיחידים,רק"ולא
מידבקת!כמחלהלהתפשטעשויהההתאבדותשלמים!ועמיםכזה!
-ליוגוסלביה-לשעבר[הכוונהלשעברבארצכםשם,אתםהאם

לאמה,ובשלמיבגלללשאלהכעתניכנסולאוכיום, ].ב.קד.
במצבנתוניםעודכםואולישלום,עשורבמשךנתוניםהייתם

כזה!"קולקטיביהתאבדותי

כללכנראהששרהבשקט,כךכלסוגיי'מלמלריחוף,"של"במצב
 • .דבריואתשמעהלא
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כצבכמוה
חזקיהקרין

תסכולהאתיותרמאוחרתפרוק ,פחדכזהידעתילאעולםuנ
הומבולט,אוניברסיטתשלהמהודרתבקפטריהאינ~הבפני

הסכנותכלעםלדרביה.תוקףיתנוהניסיוןלמודישקירותיiז
הייתילאפעםאףלא,ומהופיגועיםמלחמות ,בארץלנושאורבות
כמעטמשותקתעצמימצאתיבמערכה.לבדממש ,כךכלנטושה
הרכבתמקצהכולםושמעושמעתיהלבהלמותואתבהלה,מרוב
שאחזההחרדה,עלתתוודה ,לירועדותעודהידיים ,תראיקצה.ועד
תאבתג'ינג'יתלדירה,שותפתהבאוזני ,לכןקודםקלהשעהבה

חוזרתהמס~.~;יתההיסטוריהכאילומאוימת,פשוטהרגשתיחיים.
הצלחתיבמאמץורק ,בשריעלאותהאחווהאנישגםכדיעצמהעל

אופיינילאנחישותבפרץ ,ואכןהתחתית.ברכבתמהקרוןלהסתלק
ספסלאלהוורודיםהקשבסנדליודידתהלבסוףעצמהחילצה

עליוהצניחהרווחהבתחושתהרציף.עלהקרובהאדוםהפלסטיק
בספסלהגוףשחבטתודימתהוהתקשה,לרגעשהתאבןהדקגופהאת

אביבתללחוףעזיםוגעגועיםבמטקה,הפוגעגומיככדורהדהדה
נדמתההדביקההלחותאפילולבה.אתצבטווהאינטימיתהחמה
שללנוכחותומודעתהמתעתע.האירופיבקיץנפשמשובבתלרגע
ריטהביקשההרציף,אתבמהירותהכובשהאלמוניהאנושיהזרם

שכלהאדישהההבעהאתולעטותבידיההרעדאתלעצורלשווא
היובשהרגש.עלהמכסהמסכהקבע,דרךעוטיםהזאתהעירתושבי
לעצמהלפלסכוחותיהכלאתשגייסהלאחראבללה,הציקבגרונה

בקבוקאתלפתוחכוחעודבהנותראםמסופקתחיתההחוצה,דרך
::זג;רבלהשכברהגדולהעורתיקבמעמקיהתחובהפקוק,המים

לעצמה,אמרה ,תירגעי .הניסיוןעלמראשויתרהולכן ,בפינותיו
 ,אחרייךעוקבלאאחדאף ,דברשוםקרהולאגדולמזללךהיה
חדשים.בנוסעיםבהתמדההמתמלאברציףעכשיוגבתמרדיואת

בפיה,עמוקמתחפרתכשחיתה,מרירהנותרההבהלהלע~תאבל
בקלילותאותהלבטלניתןלאברגונה.המטפסותישנותבהלותבצד

אחותאם,חברה,בתפקידשאינגה,כפי ,הישרהשכלבאמצעות

 ,פטרוניבטוןלשכנעיותרמאוחרתנסה ,כאחדטיוליםומדריכת
היסטרית,תהייאלכלל,להרגיעהבליריטהאתנגדהתקומםורק

אתתגייסיאל ,אחדלכלנטפלתשחיתהפרחחיםחבורתסתם
שהבהלהמשוםאוליוביאר-נאצים,אנטישמיותשלהכדביםהתותחים

שהמתיןקמאיבזיכרוןבמעמקים,נטועיםושורשיהמאיןישצמחהלא
זהבההטבועמולדפגםמזינה ,להצדקתומחדש,להטענתובסתר
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התורשתיוהניסיוןעוללה,אתבומגמיאהשאםבחלבנמהלדורות,

ביודעיןשנמנעהאףכורחהבעלפעםמדיובצבץשבוהמוכרהזר
בו.מלהרהר

הספסלעלבחופשיותלההתרווחהשבוהריקלקרוןשעלתההחבורה
בצהרילהגיששעליההרפרטבקריאתמשתקעתרגע,אותועד

בראשיתלהיימאט,למולדת,גרמניהיהודינאמנותעליוםאותו
הוריבהשראתלושנתפסהנושאהקודמת,למאההשלושיםשנות
אחדלפניה,התיישבוהראשממגולחישנייםסביבה.התגודדהסבה,

להתעלםהשתדלההיאהספסל.עללימינהנדחקוהרביעימאחוריה,
ויתמלא,ישובהקרוןהבאהשבתחנהבידיעההרעשנית,מנוכחותם

להםויורהבקולועליהםשירעיםבשרבריאגבראיזהודאיויימצא
היהונדמהונמשכהנמשכהשהנסיעהאלאלהירגע.אולהסתלק

קולביץ'קטהלכיכרכללתגיעולאמדרכהלהכעיססטתהשהרכבת
כולללהפליא,בזיכרונהחרותהיהכברהרכבתמסלולהקרוב.היעד

התחנה,שםאתהמציינותומוטעםברורבהיגויהמוקלטותההכרזות

ומשמאל'מימיןלרציףהיציאהואתאליההמקושריםהקוויםאת
וביןהביתביןקובאותונוסעתהיאשנהחצישכברלאחר

 .ביומויוםמדיוחזורהלוךהאוניברסיטה,

ובלשונובגבתונקוביםעגיליםוהמנומש,השריריהצעיראליהכשרכן
התכלתעיניאתלתדהמתהפגשההיאהקר'מבטואתבהותקע

מטירוללההביאהשסבתארוחמה,בובתהשלהמימיותהזגוגיות
הספריםאצטבתאתמקשטתהיאהיוםועדהעשירי'הולדתהליום

דהויים,זכוכיתחרוזירוטשיל.דלשדרותסמוךההוריםבביתבחדרה
פיומהבלנרתעההיא .אנושימניצוץחפיםרדודים,שטוחים,

אותו'להביןשהתקשיתילמרות .שבפיוההמוניתומהעגההאלכוהולי
מהצחקוקיםמההקשר'קלטתילב,בקרבתלאינגהיותרמאוחרתספר
מגונה,בהצעהאליפונהאופיואתמנבלשהואשלו'החבריםשל

חשבוניעלמתחכםאמיתי'כגבראותםלהרשיםמנסהשהואוהבנתי
לתיקאותהוהכניסההדפדפתאתסגרהביטחוןליתרחופשי-חופשי.

קולטתהנייר'דפיאתמידיהלחטוףינסושהבריוניםחוששתהכבד'
השתוייםהצעיריםאצללהתפרץעלולהשבנקלכבושה,אלימות
באוזניעליולכסותשניסתהלב,במורךציינהיורדת,אנימהבוקר.

חרוטשחורונשרחייליםכמדימנומריםבגדיועליה,הסוגרהבריון

שלוחיםטפריומכוון'ברישולקוצץששרוולההשריריתזרועועל
ודחקמהספסלהיציאהאתחסםהואאבללעברה.הטרף,לעבר
לשובאותהמאלץמצועצע,במגףהמשוריינתרגלואתפנימה

חייבתאני , lch muss aussteigenבה.ייגעפןבמושבולהתכווץ
בקולה,הרעדאתלדכאגםניסתהבשנית,מזלהאתניסתהלרדת,

אין .ירפולאועכשיועליסגרוהתרשם.לאהכנופיהמחבריאישאך
נוגסתכשהיאהסכנה,גודלמלואאתקלטהנגדם,סיכוישוםלי

כוח,להפעילאנסהאםהחושנית.התחתונהשפתהאתבשיניה
כלעלייתנפלובתיק,הזהבשיכוראחבוטאםהמחשבות,התרוצצו

רושםעושהלאשליהנימוסמחכים.הםכזהלאותבדיוקכיהשאר'
הצחור'מצחהאתבקמטהבמועקהלעצמהסיכמה ,אחדאףעל

רקזהבעצםהתוקפנות.אתאצלםומגביראותםמגרהרקהגבוה,

מדליוןאתשיניהביןונעצהלרגענואשהאני'קלטרףאיזהמסגיר
לפנישקיבלהמסבתהירושהבו'משובצתמשנהבשמדונההזהב,

שהתפשטוהאודםוכתמיחשוףנותרהאביביתשמלתה~פתחנסיעתה.
להםישבטחלעין.נגלוהתרגשותברגעיהלבנבןעורהעלתמיד



חסרתוכמהאניפאניקהבאיזוקולטיםוהםטרף,כלבישלחוש
נגדם.אונים

כזאת,לסיטואציהנקלעתחיתהלוברלינאיתבחורהעושהחיתהמה
יחווירוכמוולחייהאפהעלשהנמשיםאינגה,אתכךאחרתשאל
החוצהונדחקתעסיסיתקללהמפטירהחיתהודאיומבושה.מחרון

אתלעולםמאבדתשאינהאינגה,כיבעצמה,תשיבבמרפקיה,

לרגע.תיאלםקנאה,מעוררוגופנינפשיבחוסןובורכהעשתונותיה
אניכאילוהצגהעכשיולעשותאצליחולארגמנייהלאאניאבל
משחק.ככליבידיהםאותיהשאירהקרביהשירותואפילו ,כן

כשהואסבא,להשסיפרבמעשהנזכרההיא

 1938בשנתכיצד ,סודכממתיקקדימהרוכן

קצרזמןלווינה,מפלשתינהסבתאעםנסע
,לפגושמנייןלהגייסושבקושיחתונתם,לאחר
שחיכואחיה,שניואתסבתאשלאמהאת

באחדמולולהתרווחאהבההיא ..ל"סרטיפיקט"
ביןהעמידהשסבתאהצהוביםהנוחמכיסאות

שנערםועבהרךמחטיםמצעעלהאורנים,
כפובתוךנתונהכפההשנים,במרוצתתחתיהם

 .מותירהאךחופנתרכות,בההאוחזתהקשה
עםיחדצומחתכמובתוכהלנועמרווחלה

הדוברהעמוקלקולומקשיבההגדלה,כפה
מיליםמהולכבדובמבטאבוכריבניגוןעברית
דבריואתתקטעאםשיכעסיודעת ,אמומשפת

שאיןבסמכותיותלהשהסבירלאחרבשאלות,

להקשיבעליהשתחילהאחריה,להרהר

להישיבואזדבריואתשיסייםעדבסבלנות
להקפיץנהגכילדהשאלותיה.כלעללבבחפץ
מתחרזיםשיריםלהולשירברכיועלאותה

לשובואזמעונג,בפחדשצרחהעדבאוויראותהלהניףאוברגמנית
האישעללהפעילשלמדההרגישה,וכנערהבזרועותיואותהולקלוט
מפיוולדלותהמתפתחהנשיקסמה,אתטרורומשליטפחדהמעורר

בערבכברלחשוף.מתקשהוהואלשמועאוהבתשהיאזיכרונות,
לרחוב.הבחוריםשלושתיצאנוסבא,סיפרלווינה,כשבאנוהראשון

שלהאחים ,אותרוודודקולודודשלושים,בןצעיראזהייתי
לאווירההתגעגעתימרזח.ביתלחפשמעט,רקממניצעיריםסבתא,

העורוברהיטיבקירותשנספגוהבירה,מרתפיולריחותהאינטימית

הכלאביבבתלשקמוהבאריםבשניכישימוש,שנותעשרותלאחר
לחקותמאודשהשתדלואפילואווירה,ובליאופיחסרחדש,היה
באטיותשנמזגתגזעיתגרמניתבירהעלוחלמתי ,האמיתיהדבראת

סבא,המשיךהרחוב,מפינתמבקבוק.ולאחביתמברזחרסלכוס
יהודים"כשדםמשולהבת:קולניתצעיריםקבוצתלקראתנוזינקה
אבןלחפשחיתהשליהאינסטינקטיביתהתגובההסכין".מןיותז

שלךהדודיםשניאבל ,דיטיליין ,ליתאמינילאאתעליהם.ולזרוק
שהתרגלואחרי ,שרוהאלהשהבריוניםהמיליםאתקלטולאבכלל
ההולךמה~י~םולהתעלםהרחובלקולותהאוזנייםאתלאטום

תפסוהאלה,לנאציםלשתוקמוכןלאשאניכשהבינורקומתממש.
שהבחוריםשירשזהו ,שהשתגעתיבינוזפיםחזק,שליהגיסיםאותי

אתישחטואותםארגיזואם ,שלוהתוכןעללחשובבלילשירנהנים

אתםלחזוראותיוהכריחופעמיים,לחשובבליהמקוםעלשלושתנו

מהחבית.צוננתבירהעלשליהפנטזיהאתשאגשיםלפניהביתה
עלהתהדקהוידו ,מאזשנהשישיםעברולאכאילונרגש,היהסבא
 ,~אץ~ין ,אוצרי ,עליךאשמורתמידלומר:מבקשתכמוכפה,
שניםשלושחייתישכבראחריהיהזהבך.יפגעלאאחדשאף
הבעללהיותהתרגלתיהשנוק,ברגונומכחכחסבא,סיים ,בארץ

איזהאניכאילואלילהתנהגאחדלאףלתתמוכןהייתיולאבית,
שלה,לריחהתרגלובאנטישמיות,שהתבגרושלךהדודיםאבלזבל.

 •פילעורוהצמיחושלהולפרצוף

אמרלאשסבאזכרהותמידהכירה,כברהקשותהמיליםאת

 ."ה 9 י~~"אלא"זבל"אמרולא"אנטיזמיטיזמוס",אלא"אנטישמיות"

מבטומחייכות.להנראושתמיד ,בעיניוהממזריבמבטנזכרההיא

עםהשריריות,זרועותיועם ,מוצקותועםהשתלבלאהקונדסי
זוחיתהאםגםבאדמה,היטבנטועותלהשנראוהאתלטיותרגליו

פליטותתחושתבושהותירה ,כךכלוהרחוקההזרההמולדתאדמת
 .ימיולשארית

החאקיקסקטשמצחייתזהשלפניה,הפרחחיםאחדהזדקףלפתע

הבהירות,החיטהמשערותטפחוגילתהלאחורהופנתהשחבש
הרכבתבקרוןיציבותעללשמורמנסה ,שורשיהןעדכמעטהקצוצות
חיילוהצהיר:ידבמועלמצחואלידוהניףימינה,פתאוםשהתעקל
בטבורוהתקועהעגילאתראתהוהיאהתרוממהחולצתוהיטלר!

הואבטנו.עלהמקועקעהקרסצלבשלהתחתוןבקצהוהבחינה
בנחיריה.הכההבירהוריחרצונולשביעותבקולגיהק

כיצדאדעלאהיוםשבבואנגה,איבאוזניהתוודתה ,ידעתיתמיד
שמו~ןמהרועיותראותישמפחידדבראיןאלימות.עםלהתמודד

יתקיףחלילהאםמולו.אוניםחסרתשאהיהיודעתואניבאדם,
מצרורמפתחבעיניולתקועאוכלאםמסופקתאניאנסאותי

כיצדנזכרהוהיאהגנה.בסדנתמדריךאותישלימדכפיהמפתחות,
מגוריהםלשכונתהמכולתביןשהפרידהרחבהשדהאתפעםחצתה
כשהתכופפהרקבשריון.מכורבלקטןבצבוהבחינהוסבתא,סבאשל

 ~~ 65בעמ'~~המשך
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מנוחותמיעל
 2006ישראלפסטיבל

לנגראורנה

דוןילעהחכםהעיבודעל ;ננסיםוגבריםגבוהותנשיםעל

אטרונייהתהחללסתיתפעל ;"וניההדוד"שלהצמיגהמלנכולי

הקשתעל ;"הזוהרתהעיריישלהחלולהניכור ;ברוקפיטרשל

על ;במרתוניםההישרדותיכולתעל ;וויספלווישלהמרחפת

הברוטליתהאלימותעל ;סקולרסהטאליסשלהמלאכיהזוך

פרימהועל ;הסיזיפיהקיבוציהמחולשלהעצמיתוהענישה

 .ההםהטוביםהימיםנוסחאווריריותטולוחצאיותבלרינה

 ! Voila :צרפתממשלתבחסותוהכל

בוישראל'לפסטיבלהשנההגיעוצופיםאלףמאה
"הזירהשלמוזליםמופעיםשפעהפעםהתקיימו

כדימגדרההפעםיצאההפסטיבלהנהלתהבינתחומית".
השנההתקייםהפסטיבלהמופעים.מחיראתלהוזיל

המחתרותאסיריבמוזיאוןאביב.ותלחולוןבירושלים

מדיסקבאולםאלטרנטיבי.תיאטרוןמופעיהתקיימו
ילדיםהצגותהתקיימוירושליםובתיאטרוןשבחולון
שלזוטאפסטיבלנערךהפסטיבלבמסגרתרחוב.ומופעי

קברוטריפירושלים.רןיאטוובתהפעמוןבגןשנערךג'ז'מופעי

במסגרתוכךלפסטיבלחסותהאתהעניקהצרפתממשלת
הפסטיבלמנהלמצרפת.ותיאטרוןמחוללהקותשפעהגיעותמיכתה

והחליטסיכוניםהפעםנטללאטל-גן'יוסישנה,עשרהשלושזה
לפסטיבלהגיעווכך :עורריןעליהןשאיןהצלחותעלבטוח",על"ללכת

עםדודיךלבהבמאיברוק,כפיסומרתקיםבימאיםשלתיאטראות
מבריטניה,סקולרסהטאליסאנסמבלפטרבורג,מסנטמאליתיאטרון

וויספלווי.פיטרנוסחנדירוצ'לןמרסיישלהמחוללהקת
הבמאיובראשםהתיאטרון'מופעיהיוהשתאהפסטיבלאירועיבלב

דןפרסאתבארץשעברהבשנהשקיבלברוק,פיטרהמופלאהבריטי
 Royalה-מייסדיעםשנמנהואחת,השמוניםבןברוק,וריד.

Shakespeare Company אתבהלהקיםכדילפריזעקרהאגדי

פריזבפרוורינטושבמבנה .רןיאטוחתלחקרהבינלאומיהמרכז
Bouffe Du Nord וברוק,אליבאניסיוני.תיאטרוןקבוצתייסד

כלהואאטרלייתואירועפוטנציאלי'תיאטרוןבמתהואריקמרחבכל
לעקרונותיונאמןלשחקנים.קהלביןאושחקניםביןאינטראקציה

השחקנים,שלהמשוכללתהמשחקיכולתאתהמבליטהפשטותשביסודם
קרטוניםשלארעייםמבניםשכולה-במהרקעעלברוקהעלה
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אפריקאייםדרוםוירטואוזייםשחקניםצמדעםגלגליםעלמתחלפים

הנלחמיםשחקניםשנישלדיאלוגקומדי:סטנדאפמעיןשהיהמחזה-
המנציחממולחדיוקנאותצלםהאחדעורם;צבעלמרותקיומםזכותעל
מוצאשאינותמים,כפרבןוהשניהמצלמה,באמצעותדורופניאת

שלזהותואתלעצמוולאמץזהותועללוותרונאלץבעירמקומואת
מהאדם!כמובןחשובההתעודההנכונה'.'"התעודהבעלשהואמת,אדם

הרף,ללאדמויותבקלילותהמחליףומבלה,חביבהשחקןביןהדיאלוג
כבדגולמיכפרישלדמותהמגלםקונגה,רומנהפיצ'והשחקןורעהו
אדםשלזהותואתולשאולמזהותולהיפרדנאלץשהואעלגחתוומלא
"בבזיאתללב.נוגעהואאךכקומיפניועלנראה-לשרודכדימת
משחקניושנייםעםפוגארטאטולאפריקאיהדרוםהמחזאיצרימת"
שלמציאותבשרםעלשחוושחקנים-נטשונהווינסטוןקאניג'ון
שלהדיכויבמשטרה"נכונה",הזהותוללאמעברתעודתללאחיים

האפרטהייד.

אדקינסג'יימיוהאקרובטהליצןהיהשלווהאנושיהעגולבהומורנדיר
רקאינואדקינסהפסנתר.ועלבמופעכמלווהלנסרומאריאןעם

הואיצירתי.דמיוןבעלבעיקראלאאקרובטיקה,שלמהמםוירטואוז
הקהלאתשיתף

וכךבהתלבטויותיו

למשעשע.המופעהפך
אתאףאפיינהפשטות

דודיך'לבשלבימויו
מאליתיאטרוןמייסד

מסנטהקטן><התיאטרון

"קטן"פטרבורג;

ל"בולשוי"בניגוד
 .המוסקוואי(=גדול>
זה,מופלאתיאטרון

לפסטיבלשהגיע

ההצגהעםונאבקדמת

-<היינו"גאודאמוס"
סאטירהנשמח":"הבה

המשטרעלנוקבת
ושיטתהסובייטי

"אחיםוהגולאג>
הפעםהגיעואחיות",

שלוניה""הדודעם
בתכליתשונהביצועלהיותחייבואחתהעשריםשבמאהדומהצ'כוב.

סףשעלהמעודןהדקדנטיולייאושהצמיגההצ'כוביתלמלנכוליה
תיאטרוןלהקתעםואולםצ'כוב.שלדמויותיואתהמאפייןההיסטריה,

לבשלבפשטותודווקאהמדובבהמינימליסטימוייובבזומופלאה

מרהיבותסצנותסדרתבסקיבורוורידהבמהמעצבעםשיצרדודיך'

שלוכובשאמיתיממשחקצרופההנאהבגדרהמחזההיהביופיין'
היטבהבנויקלאסימחזהגםזההיהנדיר;שכשרונםשחקניםלהקת
חוסרשלהמייאשתהמציאותאלהמתנפץשיא,לקראתעלייהעם

סרניה,ושלוניההדודשלהניסיוןמהיומיום.לחרוגוןיבניסהתוחלת

העגמומיהיומיוםשלהמדכדכתמהמציאותלחורגהפרופסור'שלבתו
השחקניתשמציתההאסורותהתשוקותוסערתבדמיון'שא~להלמציאות

ממעל'לדירתחתהשחתערמותכמוונבלונגוזו-כיופיהרפופורטיהקזנ
הפךזהמרהיבבבימויהמחזה.בסוףוניההדודאתוקוברותהנופלות

המאה,בראשיתשחוברהקסומה,אימפרסיוניסטיתמתמונהה"יונ"הדוד

בליהוקבה.ולחיותשאולהזהותלעצמנולאמץכיוםגםשלנולניסיון
וניהדודקומתובגובהמגלםקורישבסוגייהשחקן-דודיךלבשבחר



קלינינהאלבהספקות;מלא,אלאוכללכללסמרטוטי"נענעך"שאינו
הפרופסור-איבנובואיגודומפוכחת,מעשיתדמותהיאסרניהבתפקיד

כללמבולבלישישואינולמצבוהיטבמודע ,לבןשחורחליפתהעוטה
דמותאלאריקהבובתיתרעיהאינההצעירה,אשתואלבה,וכלל.

ממדאפואמתגמדזהבבימויסרניה.שלסבלהעםהמזדההאכפתית
המחזהמתחדד.הדמויותביןוהעימותההיסטריה,

שלשיקוףבעצםהואהבמהעללאטוהמתנהל
 .חיינוממציאותקטע

כלבוכהלכה,עשויבמחזהדיתמידלאואולם
התקופה,לסגנוןומותאמותמוקפדותהתלבושות

ועדהמדיאבליותבאנפילאותהחללשכנע.כדי
חיוטהושקיהגלימותשלהצהבהביםהמדברלגרוני
לורסל,דומיניקהבמאיהצליחלאהשחקנים,שעטו

להקתלשכנע. ,הראשיהגיבורדמותאתשיחקשאף
 Les Passeures de <הזיכרונות""מעבירי

Memoires < ירושליםתיאטרוןברחבתהעלתה
שארךמרהיב,אור-קוליחיזיוןהחכם","נתןאת

המלחמהעלהפסקה,ללאדקותוארבעיםשעתיים
חכםמחזהחיברשלסינגאלאהדתות.שלושבין

אםשגםמייגעת,הטפהולאסובלנות,עלומורכב
במשחקצורמתהיאויזואלית,היטבעשויההיא

דמויותיה.שלהפלקטי

שללמותומאהמלאתאתצייןישראלפסטיבל
מיינםמאנותיאטרוןהבובות","ביתליהבמאיהעלה ,המחזאישלמותוביום .נסןאי

 Mabouתיאטרוןלהקתעם > Breuer (ברויאר
Mines המסראתמעבירברויארהבובות"."ביתאתיורקיתהניר

ממקםשהואלמרותגרוטסקית:אלגוריהבצורתאיבסןשלהפמיניסטי
למאפיינימעניקהוא ,ילדותיויקטוריאניבובותבביתשחקניואת

בגובהםהמשתקף ,פיזיהיבטהפטריארכליתהחברהשלההיררכיהכוח

והנשיםננסייםהגבריםזובהפקההשחקנים.של
תדירנאלצותהןשכןשמונים,ממטרלמעלהגובהן

הדימוינשמרכךהגברים.למעןעצמןאתלהנמיך
ומכשפותכמלאכיותהוויקטוריאניתבחברהשלהן

בתפקידמיטשלמורומפתות.כבתולותזמנית,בו
גםאךנשית,ילדותית,שברירית,חיתהנורה

נוביצקיניקהמרשיםהשחקןאתבשאתה-תקיפה

עמולתנותכדיכפיהעלטורוואלדאתשגילם
הבובותבביתבקרינולינהששטהכשנורה,אהבים.

לבסוףמתקלפתלכלא,שהפךהמיניאטורי
פיאתאתגםאלאהמחוךאתרקלאומשליכה
בעודקירחתונותרתהבלונדיניתהתלתלים

יוצרת ,בקהלמיואשאותהמחפשואלדטורו
כאשראך .לחלוטיןשונהאפקטשלההדלתטריקת
איבדהחזרות,ולאינספורלמניירותברויארגלש

בשחורקשרליותשמלותשללמרהיב:היהוהתלבושותהתפאורהעיצוב
הווירטואוזיות,הרקדניותשלהזורמתהנשיותאתברכותןהבליטולבן

מאבקמעיןבמחולןוגילמוהתערטלוכתינוקות,וייבבוצחקו ,שבכו

והיופיקרלסוןוליןקרשליןהאבההומור .ההרלראשלהעפילסיזיפי
לקטאתלגבשבהםדיהיהלא-והתפאורההבמהעיצובשלהמושלם

קוהרנטית.יצירהלכללהאפיזודות
המחוננות,הרקדניותשבעשלהזורמתהתנועהלרכותמוחלטניגוד

ההרסתהליכיאתהמסמלותהאפיזודותבלקטהבוטההפיזיותהעמידה

המוכשרהכוריאוגרףשליצירתו"אקורדם",-האדםידימעשיוהחורבן

מעוצמתה.ההפקה

הכוריאוגרפיתהגישהלנשיותלחלוטיןשונהעיבוד

גרפיההכוריאומרכזלהקתעםקרלסוןקרולין
קרלםוןקרוליזלהקת"איננה", ; Inannaבמופעבצרפת,רובהבעירהלאומי

ואלתהשו~ריתבדתהשמיםמלכתהיאאיננה
אומנוהמלחיןשלקסומהלמוסיקהבמסופוטמיה.והנשיותהפריון
כוח-הנשיותשלהסותריםפניהאתבריקודןנשיםשבעהציגועמאר
אופירמידהמעיןהבמהבקצההתנזרות.מולחושניותשברירות,מול

ושוב.שובגלשווממנולטפסהרקדניותלשוואניסואליוגעשהר

כהתפתלותשהחלמהבו";תמשולואתהרובץחטאת"לפתחבאר.רמי
המשיךהדעת,עץצומחממנובכלובהכלואהערומהאשהשלמיוסרת

בשפהטכנובמוסיקתהתוף,עוראתכמעטשקרערועםפסקוללצלילי

האלימותשלבעיצומהפתאום,ולפתעקלו.דאלכסשיצרהגרמנית
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בקטעיםהמחולהסתייםלשאתה,שאין
ענוגיםשלגובפתיתיהומוריסטיים
הראשיתהרקדניתאתש"טיהרו"

המחוללהקתכללאתמכןולאחר
"אמירות"מדייותרכאןהיו •הקיבוצי

יכולתועלמשמעותהרותוהצהרות
ופחותלרע,טובביןלבחורהאדםשל

 •יחדיולהשחוברהיצירהשלבנייהמדי
לפרטיותראנושימחיהמרחבבריאת
המודרנית,המתועשתבעירהאובד

שאולהאדריכלהמאהבראשיתהציע
להבכינויוהידועז'אנרה,אגורה

-שבנההתיאורטיבמודלקורבואזיה.
 La Cite Radieuseהזוהרת""העיר

בוחלללפרטיהיהבהלעירשאף-
 'פלמאנדפרדריק .לשרודיוכל

הבלטבראשכיוםהעומדגרףהכוריאו
פרוט,דומיניקוהאדריכלמרסיישל

קרה"זוהרת"עירליצורכדיחברו

כדיתוךמזיזיםהרקדניםבהומנוכרת,

בוראיםוכךמתכת,מסכיתנועה

מתפתליםהםביניהםחדשיםחללים
רמתנפלא.הרעיוןורוקדים.מרחפים
גרבינונייפריאדרםדולנושלמייסודוהבלטשלהרקדנים

בסיסלרקדניםשכןמשובחת,פסי

במכווןבנאליותלסיסמאותוהגלישההחזרותאינספוראך .איתןקלאסי
ובניכורבבדידותהעיסוקאתהפכוהמסךעלשהוקרנוכתוביותשל

לתפל.ה"זוהרת"העירשלהקר
הנוסטלגיתההתרפקותבערבחיתההאידיאולוגיותמגודשאתנחתא

פטיפהמרירםשלהרומנטיקהפסגתג'יזל'עלהישראליהבלטשל
קלאסיותרקדניותעדייןלנואיןאםגםאדם.אדולףשללמוסיקה
ברקדניותרבקסםיש-ומעוףתעוזהלהןהמאפשרתטכניקהבעלות

הסצנותשלהחיקויאווריריות.טולבחצאיותואילךאילךהטופפות
חסרהאךמדויקהיהפטיפהמרירםגרףהכוריאוהמאהבראשיתשיצר

כנקמהמוות,עדהגבריםאתהמרקידותהנערותשלבמחולעוצמה
היוהשני'בחלקובעיקרלמרהיב,הבלטאתשהפכומיבגידתם.על
ומריאנהגודנובומיסויהתואריפההנסיךהבולשוי:שלהסולניםשני

הבימה.מעלשריחפההאגדית,ריז'ינקה
כשעזרגובינו'פריאדרסיניההודיתהרקדניתעםהמפגשאףהיהקסום

נאטובגאם,לאלסג'יוהנגניםמאהשפריטיהזמרתשימשוכנגדה

הדגימה-בגופהותגתובכלמוחלטתבשליטהוסיגאמאני.סאקטהיבל
-רגלייםכפותידייםוראש,פניםתנועותמבטים,שלבמחולגובינו
שלוהקצבהמחולשפתאתבגוף,ואיבראיברכל-קרסולעקב

במקדשישנערכוהפולחנייםהריקודיםמסורתומרתקת.קסומהתרבות
הסבירההרקדניתכאשרוגידיםעורקרמההודובדרוםההינדיםהאלים

חברואליההגוף,בשפתהמסופרהאפוסמשמעותאתרהוטהבאנגלית
העצורההפראות .ומחולקצבשלאחתמקשהלכללוהשירההנגינה

זואמניתעםהמפגשאתהפכה-בתנועותיהוהדיוקהעידוןמאחורי

לסוחף.

* 
בערבהפילהרמוניתהתזמורתפתחההקלאסיתהמוסיקהאירועיאת

פילהרמוניהזמרימקהלתעםהשמיעהבורוול'שלליצירתושיוחדגאלה
ואת"הבולרו"את"שחוזרה",אתלוייואלהמנצחשלשרביטותחת
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וכלואה"."ופניםשלהמלאההגרסה
הרקדניםעםגת,עמנואלהכוריאוגרף

העלהשמורק,ואלכסאסףרועי
גרסתואתעולמיתבכורהבביצוע

לאוכלואה".ול"דפניסל"בולרו"
צלילשלעומקדילתזמורתהיהתמיד

אךקמעא,אטיהיהוהקצבמלוכד'
שירתהספקללאחיתההערבפסגת
המופלאההמצר-סופרןזמרתשל

נולדהשכמוונזרן'מאוריהביאטריס
עתירקולהברכותשחוזרהאתלשיר

הגוונים.

השידוררשותהסימפוניתהתזמורת

האיטלקיהמנצחשלשרביטותחת
אתערביםבשניהעלתהזמבלימרקו

ומכלולוהטרגיתהאקדמיתהפתיחה
הקלילניצוחוברחמם.שלהקונצ'רטי

לאהאיטלקיהמנצחשלגנטיוהאל
הסוערמזגועםאחדבקנהתמידעלה

גרשטייןלקיריהפסנתרן .המלחיןשל
חיתהנגינתואךבכלישליטההפגין

נשימה.אורךלהוחסרפרגמנטרית
שלהאימפרומטובביצועדווקא
עלהתעלהכהדרןניגןאותושוברט
מרטיטצלילבעומקעצמו

ובניקיוןחםבצלילניגנהקלמנג'ירןפניהצעירההכנרתובשירתיות.
הצ'לןלביןבינהוהדיאלוג ,) 77<אופ'מז'ורברההקונצ'רטואתמופתי

בנגינתהגיעההתעלותלכללאךושירתי'חיהיהוויספלוויפיטר
 .באךשלעטופריההדרן

הפסטיבל'שלהמוסיקליהיועץנקטהשנההקלאסיתהמוסיקהבאירועי
להעמיקהקהליכולבמרתוןרקלטענתוהמרתונים.בשיטתשוחט,גיל
הנוגדתתפיסהזוהיבדיעבדאךמלחין.שלצדדיוכלעםהיכרותואת

נדיריםמופעיםלקטמעיקרושהואפסטיבל'בתשתיתהמונחהרעיוןאת
למרותרחמנינוב,מרתוןמתישהיהכן'עלובמקוריותם.באיכותם

חלקשנטלוהפסנתרניםעשרתמתוךהתעלות.קטעימעטלאבושהיו

נגינתו'שלהמלאבצלילסטניסלבסקיויקטורהפסנתרןבלטבמרתון
המלחיןשלהקסומההסלאביתהכרומטיקהאתוהבליטלקיטשגלששלא

המוסיקלייםהמומנטיםאתניגנה~רסקילובהותמירת.עלשמירהתוך
מכלולאתמופנם.בצלילולסירוגיןועשיר'מלאבצליל 16אופ'

שעולםבשל'כפסנתרןבממרייאלברטניגן 33טפ'האטיודי-טבלו
השירתית.בנגינתובלטרחמנינובשלהקסוםהאגדות
הפכוטטוייבלריסההסופרןשלהדרמטיוהכישרוןהעילאיתהתובנה

הריויבואסו'בגודששרהלעתיםאםגםלייחודית.שירתהאת
כפיגווניה,עתרתכלעלהסלאבי'המלוסשלהמופלאהשהכרומטיקה

הפיאניסימובקטעיבעיקרבשירתה.השתקפהרחמנינוב,אותהשצייר

קולה.גווניכלעללהתענגהיהניתןהחרישיים
המכוריםציבורישבוכךהקהל'שלכוחולפילאלרובהםמרתוניםאך

שלברסיטלמקום,אפסעדמלאבאולםמהופנט,קלאסיתלמוסיקה
בסגנוןומרחפתקלילהבקשתניגן.הואוויספלוויפיטרההולנדיהצ'לן
ההתמכרותבעוצמתמשכרוהיהבאך'שלהסוויטותששכלאתקזאלס
נוסחתובעניכהאתגרעםלהתמודדיכוליםצ'לניםמאודמעטשלו.

מחוללכלולהעניקבאךשלהסוויטותששכלנגינתשל"מרתון"
שלצ'לו-ניגןעליומהצ'לוחםצלילבהפיקוייחודי.צביוןבסוויטה



הקיבוציתהמחוללהקת"אקורדם",

השתאותמעוררבניקיוןוויספלוויניגן--1760בשנבנהגואדניני
הבאכיים.והקונטרפונקטהקולותהולכתמורכבותאתבשקיפותוהאיר
שלעתיםאלא ,סחפובנגינתווהקצביותהמרחפתהקשתמגעשלהקלות
מלא,צליללעומקתחליףמופלגותלהאטותנטייתושימשהקרובות
הפרלוד.בפרקיבעיקרהבאכית,התפילהמשמעותאתלהביןכדיהחיוני
שלהחכמהוהפרשנותהצלולחזרךעםהמפגשאףהיהביופיונדיר

ליצירותפיליפס,פיטרבניצוחהבריטיסקולרסהטאליסאנסמבל
קולותאתהתקופה,לסגנוןשבניגודהגםוזמננו.הרנסנסמתקופת
שהשרוהייחודיתהתחושהנשיות,סופרןהחליפוהגברייםטנורהקונטרה

 ,אנסמבלשלהקולותוהולכתהמלודייםהקוויםשלוהשקיפותהצלילות
חיתה ,האופראימהסגנוןאורשנותמרחקרחוקהשלוהשירהשתרבות

חיצונייםמאפקטיםהנמנעתהאינטימיות .אותנטירנסנסיניקיוןשל
<ילידסאבנוג'וןשליצירותיוביצועאףהיהמרתקהתפעמות.עוררה

אורתודוקסיתאשכבהתפילתמתוךפסוקיםעלמבוססתהאחת :) 1944
יווןשלהטוהרעלמבוססתוהשנייה ,סגפנייופיעלושומרתלכמרים

המלחיןשלוטוהרחזרךהשתלבופלאבאורחהעתיקה.ואלכסנדריה
הרנסנס.סגנוןשלהפוריטניותעםהמודרני
האנסמבלנגניעםהרצוגמיונההמנצחתחיתהכובשתרעננותמלאת

והזמריםאביב"תל"קולגיוםמקהלת"פניקס",עתיקהלמוסיקה
"מיסהלבכורהבביצוע ,נתנאלוצביוטמןנודוד ,אוקרןמיכליםלבהסו

בראשיתשחיברמיסה,פרקיהםהקטעיםרובהמקסיקנית.זפוטק"

האינדיאני.ה"זפוטק"שבטבןמוטיבם,אגרוסעשרההשבעהמאה

 .מגדרושיצא ,ובקהלהאנסמבלבחברידבקההמנצחתשלהעליצות
הטבלהנגןצ'אורסייה,הריפרסאדההודיהחלילןעםהערבהיהמופלא
אליאס.תייאסירהעודונגן ,פרסקוזוהרההקשהכלינגןגהטה,ויג'יי
ליכולתההרכבחבריהעפילוהמופעשלהשנישבחלקוהיהדומה

נדירה.וירטואוזיתאלתור
האקדמיהשלהמהפכה""תזמורתשלהאנימציהפרויקטהיהמרתק

בבצלאללאנימציההמחלקהשלהומורמלאירעיונותמבחרלמוסיקה:
טעםבטובעשויהיההכל-למוסיקהמהאקדמיהמחונניםמלחיניםעם

על,שניצחאופנהיימררועיהמבריק.מהשפעשבעלאשהקהלודומה

פסטיבלשהיהבערבופלפלחיותמסךהמצטיינים,הנגניםארבעים

 •ויצירתיים.מקורייםרעיונותשל

כצבכמוה
חזקיהקרין

 ~~ 61מעמ'~המשך

התקפה,בעמדתשחורנחששלהמאיימתבנוכחותוחשה ,אותולהרים

במקומה,קפאהארוכהשעה .אותוולבלועהצבעללזנקנחוש
חסרתהמוחשית,הסכנהנוכחמהופנטתנפשה,עלמלברוחמנועה
לאינגה,תספר ,אלינטפליםבקדרןהאלההחלאותועכשיואונים.

שוליאתדקחושפת ,שלךהאריהמראהאתלישאיןבגללדק
תינוקת.בעודהבהשנקדשהאימהקרחון

עוגןהשליכווהענניםעמדהאווירנע,לאועלהבשדהנדםהכל
נצבעווהשמיםהעביםמאחודימסתורחיפשההשמשלשוט.וחדלו
לצרצרהמשיכוהצרצריםדקהיוקד.החוםאףעלמתכתיאפוד

מאיציםכלבנותם,שפרחוהחצבענפיאתוכיתדההסתחררהוהדוברה
השדהעלהשתלטוורוגעהתפייסותהסתיו.בואאתבריחניותם

כמתכווןלועואתפערדבממההנחש.ציפהזה:ןןא;תהתרפה,וגופה

שדיונועללסתותיווסדגעיןבהרףהצבעלהסתערואזלבולעה,
שקפאההזעקהוחדלו.לרגעזעושבלוליםעמוסיהדוליםשניהדך.

מהדהדמגרונה,בקעזדוקולבקדרןפתאוםהשתחררהברגונהאז

תסתלקועבד,לכלחבטההכבדבתיקדי.די,די,הרכבת.במנהרת
הצעידאתוהודפתמזדקפתבמנוחה,אותיתעזבונבלות,מפה,

גםועמוםזדצלצלהצווחני.קולהמעיניוניבטהשהתדהמהשלידה,
רוצים,אתםמהנטפלתם,מהבמנוחה,אותיעזבו ,דיבאוזניה.

משפילסבאאתדאתהדוחהבעיניטרף.חיותשכמוכם,אדםשונאי
מישהואמשוכנעאךלעזרתה,להיחלץשבוששנבוך ,מבטואת

 .באיחודאמנםהנחישות,אתבהשהפיח

תעביראינגהממנה,ללגוםמתקשהוהיאלפניהמונחתהקפהכשכוס
אצבעותיהובקצותריטה,שלהחוםשעדהעלקלבליטוףידהכףאת

התגובה ,ריסיתירגעימצחה.עלשנקווהזיעהטיפותאתתמחה
שרצובדיוניםכמההכלבסךשקדה.למהפרופורציוניתלאשלך

י.דהורמהלא ,סכיןנשלףלא •והצליחואותךלהפחיד
אתלייצבמנסהבפניה,תתריס ,שלךהנפשיהשקטאתליאין

הכעסעללחפות ,להשתחררהמבקשהבכיאתלאפקנשימתה,
אתלשיםנסיהרעים.לצדאינגהאתלדחוקלא,מבקשתהמתעודד

לעולםוהאוהבתהחמהשאינגהששגתה,תבחיןומיד .במקומיעצמך
ביניהן.מפרידהתהוםכיבמקומה,לעמודתוכללא

מנסהממצחה,זיעהידהבאמתמוחה ,הקרוןדלתעלנשענההיא
לתחנההרכבתבואועם ,בפחדבזעם, ,בתסכול ,רבעדולשלוטלחזור
האדיש.•ההמוןשלהמגונןלחיקונפשהעלפניםבבושתנמלטה

 2006-אוגוסטיולי
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jJך(לJ~~וןרגו~- ... :t aד:ו
מירוןכרמית

קיץשעשועי

הבימה;בתיאטורן"הלהקה"
פי(עלגרבענתלבמה:עיברו
אילןבימוי:כשד),אבישלסוטר
ומימרסיקליים:עיבוריםורכן,

יאירמרסיקח:קלייכשטיין,
שמו,כעמיורזכבלרם,

תפאורה:רז,וכנחכרויארגופיח:

כרמלורכיתלבושות:חקו,נטע

מהשתלשלותחלקמהוותוהיציאותהכניסותכאשרלהפתיע,אפילוומצליח
העלילה.
ורותיששוןסיון 1כליךריקי 1רביץבתי 1פישמןאסנתרב:בחןמשחקים
קל.ושעשועקרירותשמחפשלמימומלץלבראו.

 :בימויחקאמוי;חתיאטורןסרבול,יהושעמאתהפועלים"מעמד"גיבור
ארליאלחייםמרסיקח:סרבול,עדנהותלבושות:תפאורהקרטלו,עודד

גסהידעמל;אישהרגם,רחבכמוהו;ישנםרבבותפשוט/אדםהיה"הוא
בןקטנטונת,בתפועלת;אשה-זקנהאם /ונשמהאדוםלב /ומיובלת

שירים>פן:אלכסנדר'נגד'<מתוךפשוט."אדםהיההוא /פעוט

יולי-אוגוסטחוםערפיליבין
אפשר 1ומחוץמביתדאגותלבין

הלחותמןמילוטפתחלמצוא
שלהמקורריםבאולמותהמציקה

ליהנותגםואוליהתיאטראות.
הטוב.במקרהמרעננת,מהצגה

<התרבותי>שבעולםבנוהג
 1ההיפךולאלסרטמחזהמעדבים

את"הלהקה",שלבמקרהכמו
ההצגהומןראיתי'לאהסרט

יפיםהשיריםהתאכזבתי.

וקולותיהםמוכשריםוהצעירים
 1בעיניבה,שחסראלאטובים,

 .כלשהוערכיממד
פייאמירהמקסימה,מימוןשיריביניהם-הזאתהמוכשרתהצעיריםלקובצת
הלוהטותבדרכיםהלוחמיםאתשליוולהקות.אותןלזכרוכןואחרים,גוטמן
יותר.ומכובדרצינימעמיק,מחזהמגיע-השונותהמלחמותשל

תמיד"כיהבא:המחזהלכותבהשראהישמשוחפרחייםשלשורותיואולי
עודאוכלולאזיכרונותישטפוני /צונחשקיעהפרשעתהערב;בבוא

לפידי:;אורהשבעה,ך:ן,ד~ר.- /הלילהא"ש 1השחראוראלמסעותשאת:;
קלה"),תחמוש'תהחטיבה:"לחיי<מתוךקוראת"החטיבה

כהןמוריס ,יאשכנזחרותלוי,ביואצ'רצ'י,יונתןאילוז,אלברטגבריאל,יאורדברן,יהתח ,"םיהפועלמעמדבוריג"י:הקאמרהתיאטרון

לפין,דניאלתדגום:הבימה,תיאטורןהאורן;ורביןמאתמושלמת""חתונה
נידעינת :תלבושותנודי,אלכסנדרהתפאורה:מרשרנרב,מרניבימוי:

כיצירהלהיראותרוצהשאיננהומצחיקה,חביבהקומדיהאחר.מסוגשעשוע
שחקניםשללצוותזכינואםוגםטעויות.שלפארסהפשוטאלאשקספירית,

מןברווחשיצאנוהרימושונוב,מונישלהמקצועיתהדרכתותחתמצוינים,
לאהיאאבסורדית,היאאםגםהאורן.ורביןשלהמטורפתבקומדיההצפייה
אפשרית.בלתי

ביל,מתעוררהמרגש,הטקסלהתקייםעתידבובמלוןהחתונה,יוםבבוקר
ובלתיויפהצעירהאשהלצדבמיטה 1סגליובלשלהכובשבגילומוהחתן'

כאשרמשעשעות,אי-הבנותשלשרשרתלהתגלגלמתחילהמכאןמוכרת.
ומהנהזורםהמשחקהאחרים.הגיבוריםמןהאמתאתלהסתירמנסהאחדכל
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נהגישלמאבקם-אמיתימקרהעלמתבסססרבוליהושעשלהחדשהמחזה
 1כאןעדשבע.בבאר"מטורדן"חברתעובדיהמופרטת,הציבוריתהתחבורה

המלט,זאתאמרכברהחיים.ראיהואכידוע,התיאטרון,ולגיטימי.נכוןהכל
לזמןאשרהאספקלריה"הםכילשחקנים,יפהלדאוגפולוניוסאתבבקשו
שלונסקי>.אברהםבתרגום("המלט",דרבי-ימיו"וקיצור
בימתית.אמנותית,ליצירהוהפיכתוהמציאותיהמקרהיבןבמערבנוצרתהבעיה

שייצורגםאולם 1בזמנו 1בתקופתומושרששיהיהממחזה?תובעיםאנומהכי
הבעיהלפתרוןומגיעהמאליה,מתפתחתהדרגתית,דרמטית,השתלשלות

במערכההקירעלהתלוי"רובהצ'כוב:כדבריהעלילה.בתחילתשהוצגה
האחרונה",במערכהלירותחייבהראשונה,

הםהצערשלמרבהאלאגיבוריו'באמצעותסיפורלספריודעסרבוליהושע
"קפיטליסטהואהאוטובוסיםחברתבעלדיים.אמיניםולאפלקטייםלעתים
מעשהכנגדהקםהלוחם,הבןמנוצל.קרובןהואשפוטרהנהגואילוחזירי"
שוב,מצילים,הכתובהמחזהחולשתאתהפועלים."מעמדגיבורהנו-העוול
הטובים.שחקניווחברקוטלרעודדהבמאי
שגילםאילוזאלברטבצדק,שלאשפוטרהנהג 1בברבתפקידגבריאלאורי
-מורדיהבןלוי'ויואבשבגד'החבר 1צ'רצ'ייונתן 1הציניהקפיטליסטאת

מאיימתההפרטהסכנתכאשראלה,בימיםומשכנעת.יפהעבודהעשוכולם
בימתעללהעלותטובוהציבוריים,הפרטייםבחיינוטובהחלקהכללכבוש

המפעליםובעליהפועליםהצופים,אתלמחשבהשיעוררמחזההתיאטרון
זו.מורכבתבעיהעללמיניהם,



שלומיתרגום:הנימה;תיאטרוןויליאמס,טנסימאתהסתגלות""תקופת
תלבושות:כן-נחשון.ליליתפאורה:נרון.וויבימוי:גוטליק.ויריבמושקוניץ

ויריסלנסקיאורימוסיקלית:עריכהניר,עינת

לכתיבתואופייניולאמוקדםבמחזההכרנו'שלאויליאמסטנסיחביב,ואחרון
בערבאחרים>.רביםועודתשוקה"ושמה"חשמליתהזכוכית","ביבר(להזכיר:

צעירים,זוגותשנינפגשיםהחמישים,שנות'בסוףאמריקאיבפרנוהמול,דחג
ממלחמתחזרומזמןשלאהגברים,שרטון.עלעלושלהםהנישואיםחייאשר

שבחייםהשיכחה(אוליהמנוחהאחריבחיפושיהםמגששיםעדייןקוריאה,

בולען'עלבנויהמצוין>גרהרינו(רמיואלףשלהבורגניהביתהאזרחיים>.
חברולג'ורג',מפחידה.ברעידהפעם,מדיהביתשוקעשלתוכוענקבורמעין

רועדיםכולםולמעשה,המלחמה.לפצעיזכרפוסקות,בלתירעידותישהטוב,
כפוי.אנוחפימעיןהואהסוףאםגםלשקוע,ועתידים
קלרהקנולר'אוהדגר'הרינורמישלמצויןלמשחקזוכההזההצנועהמחזה
אךקטןבקטערוטברגואורנהכהמרסקואריהוכןלב-ארי'ודוריתחורי

אפשרואלף.שלאשתודורותיאה,שלוהשנואיםהבורגניםכהוריהמשמעותי
 •וליהנות.לראות

וןןוו lעתהמרוצינחו
 ~~ 2מעמ'~~המשך

הוצאתמילים.תופרתסער:רני
עמ' 63 , 2006כרמל
תחתיך;מוצעת"אניראשון.ספר

לבך;עלפזורותפרועות;סעודתי
שביןהצרבסדקסתורים;פחדי

אותך',רוצהאני('ככההמזרנים"

 ,) 42עמ'

מצבג:לייפציגלשטייןונקה
 79 , 2006פורסהוצאתמשפחתי'

עמ'

איךתאמיןלאחזקה;בלילה"אני
התקרה;עדמתרוממתבלילה;שאני

ביום;ביהפעורהחלל;אתממלאת
כנפיאיךתאמיןלאכצעקה./

בלילה'אני , 64(עמ'מתנועעות.""
חזקה'),

אופציהארלחייט:עמוס ;.אאריק
כרמלהוצאתמשוררים. 2פואטית
עמ' 136 , 2006עמרח

לאכעתרחוב,אותושל"באמצעו
עיניויעמוד;לגופך;אחדעלכנירו;

ישאלא,/שמעודןכפימאדימות;
 ,.א(אריקהמקום"אלמאודו;בכל

 ) 50עמ'אביב',תלשמי"תחת

נשבהבבגדומיבגד;כאן"מי

אתלהסירנשבעומיבחייו'/כנשבע
מגבוגבהאגבוכדרךמעליו;שומריו

אדלהייט,(עמוסבחייו"גבהו;את

פרופ' .) 110עמ'גיבור',כאן'מי

מבואוהקדיםערךמוקדגבריאל
ואריקאדלהייטעמוסשללשיריהם

המצודד"),במרכזביחד'("שניהםא'

עםמזכרמחזאיכלום:נילחח
 245 , 2006מאגנסהוצאתבימאי'

עמ'

בימתעלתרבויותבמפגשעיון
הקלאסיקוניםביןהתיאטרון
הבמאיםשלעכשוויתלפרשנות
היוצרים.

הוצאתבביז'שבטחלוחמהרון:זיוה
עמ' 47 , 2006חלונות
הבושם/גרתלעררירד"דודה

ירדדודהדשא./בנאותביצהלהר
אינהשמאלוסטירה.להונתןלגנה
מעילו.""בכיסוימינוראשה;תחת

 ) 36עמ'מוכה',('אשה

 11'1זmי

ש•דיס

בשם.אבאאוזח:כןפרירלנרשוח
עמ' 66 , 2006עוכרעםהוצאת

הדברהגיעולאלומר;עת"הגיעה
וקרחת/גזוזהאשהוהעתלהאמר;
ובושהונקביה;עורהשקרצפה

לטבולשאינה;לבלניתממתינה;
 .) 17(עמ'מימיו"שיבשובמקרה

שלרישומיםחירשפלר:אריאל
עוכרעםגולחדהוצאתהתגלזJו

עמ' 215 , 2006

האבל;מתוךשנכתבאישיספר
שיריםאהבה,בגרות,ילדות,סיפורי

עצמיל"דיוקןהמצטרפיםומסות
גדולה".אהבהשלולסיפורה

משואבלימזרא'בליאראל:ניצח
הזה''רהעזלםאבבריאזריפנים,

עמ' 378 , 2006מאגנסהוצאת

'העולםחוברותשלטקסטואליניתוח

 ; 1965-1950בשניםשיצאוהזה'

העיתון'שלייחודועלעומדתאראל
החברהפניאתשיקףכיצד

תהליכים,בהזירזואףהישראלית
העלאתהעיתונות,פנישינויבעיקר

עצמאיתחשיבהעידודספקות,

יותר.פתוחהחברתיתותפיסה

אראלנ•צה

 •חזהלם 1ע nי 1נאנירווא•

פעם,היההיהאזולאי,אריאלה
הוצאבנימין.זלטרבעקבותצילום

עמ' 181 , 2006אילןנראוניברסיטת
שלמרכזייםלטקסטיםפרשנות
החזותייםלדימוייםמבעדבנימין'
אזולאיבכתיבתו;התייחסשאליהם

לאשבנימיןלדימוייםגםמתייחסת
שגויים,פרטיםאליהם,התייחס

לא• 1אזאר•אלה

בנימיןולטרבעקבותצילום

 ~י'•«תטס«י<•ת"

תאריכיםשהוחלפו'זהויותחסרים,
שגויים.וציטוטים

יגאלמרוסית:לוייותן.אקרניך:נוריס
אחרונותיריעותהוצאתלינרנט,

עמ' 279 , 2006חגג,עלייתספרי
פנדורין.תיבתבסדרהשלישירומן

פטרוביץ'אנאסט . 1878השנה

הפאראנייתעלמפליגפנדורין
לשליחותבדרכו"לווייתן"
הנסיבותמכורחביפאן.דיפלומטית

שלחקירהאלשובנשאבהוא
רציחות.שרשרת

בצ'ילה,בזקטזרבז :כדלביורובוטו
עוכרעםהוצאניצן.טלמספרדית:

עמ' 147 , 2006לעםספריה
שהואכומר'דווי'ערשעלבהיותו
נזכרספרות,ומבקרמשורר

בתקופתהכרוכיםחייובמאורעות

ועורךפינושה,שלהרודנישלטונו
כאישלתפקידובאשרנפשחשבון
ההיא.החשוכהבתקופההרוח

חתונה.תמונותאילוטוניץ:גיל
 , 2006לעםספרייהעוכרעםהוצאת

עמ' 212

אותההפכואלקהשלהקשיםחייה
ושוחרתמזגקשתבודדה,לאשה

בגין'מנחםשלהתפטרותוביוםמדון.
אתלשנותשעתידלמסעיוצאתהיא

הדברים.מהלך

התמונותמאחזריאטקינסון:קייט

אנמוך.יעלמאנגלית:במוזיאון.
עמ' 388 , 2006ינשוףהוצאת

דורותשלושהמשפחתית;סאגה
"שנולדהלבוקסרובישלבמשפחתה

נכון'הלאבזמןנכון'הלאבמקום
נכונה".לאהמאודלמשפחהובעיקר
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ההרשמהנמשכת

 " 77ב"עתוןוכתיבהקריאהלסדנת

אילןאוריתבהנחיית

הפעילויותשתימובהקת.כהלקריאהכתיבהביןההבחנהאיןהסופר'"בעיני

למקומותקשובהזהירות ] ... [להסבירושאיןליופיומוכנותערנותממנודורשות

השגתעלהמיוזע,אוהשלולמאבקו'מודעות ] ... [בעצמומחבלהדמיוןשבהם

להביעה."ויכולתמשמעות

מוריסון][טוני

פרוזה,[שירה,מגווניםבטקסטיםקריאההמשלבתייחודית,סדנה

המשתתפים.שלכתיבהעםחוצי-ז'אנרים]וטקסטיםהגות

ביקורתמשוב,שלומאתגרתאוהדתסביבהליצורהסדנה:מטרות

שלוהמודעותהקשבהדיוק,אתלחדדבכתיבה:והתנסות

ולהעשירלשכלללהעמיק,והכתיבה:הקריאהבתהליכיהמשתתפים

עצמם.ועםהעולם,עםטקסטים,עםשלהםהמפגשאת

ומנחהוספרותיהדותתרבות,לימודיומלמדתחוקרתכותבת,אילןאורית

וקריאה.כתיבהסדנאות

 iton77@actcom.co.il , 03-5618271 " 77"עתרןלפרטים:

www.iton77.com 
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