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 ,~ע.י~י~~סד?מ.ס:ר w~תג~~~יט
ף~לש ,ע;ךך~לךש qג~~שט

 ,~דיח.ך ש.ל~~~
~ב;ןי~י~ים~ת~רב~ך~יץ~רב~ך~יץ

ןה, p~ח;נ{י , ר:יr.;ח·:פ;.ר~קף~ד

 ,נכ~ריח.ררי~י~יר w?ראנכסת~מאלי
ךל 1 ~~ל ,~ל:רך~צףר

~ i ארך~ Q ך~ד·ם.~ח~סם~ךיט;ך:ה,~ן

לע, 9סבי 1~סי;~נ{י , ר:~ר;סזפףק.י~ין
האהבהאתאע;רר

 ד-:-ד ·: ..-:

שיקום

:p ;ע~~~מףןתךים 1 ;ש~מ 

 י~~~רל~מ·ס,רי p riw: ~~דדס~יס
דשא.להדשיא ,פנישעללזיפיםמניח

 ·: ·: • :- :ד-- ·: • ·-- ·-

ע..לפר ,שערימזניח
- : •ז· :- • :-

שףבףמשלחבגדים.מתאיםולא
: -: • : T • : -•• -

בר:להתרב;תהנכחדיםהרגליאת
--:·: •ד:·--··:·: ·:

ךה. 9ס~קךש~תמ;ךידלא .ה~ס~ש;סה
 .ר~; J/~נ;ו

 .שי~?~ב IJ~י~י
 ,~ידסרגף~ירפף wד~יזקפף ?jך~י~?כף
 •~ליע;דלדיירלא~או w ~~ד
הטר~זים.צבעיעללשבתלאנא

T ד:- •:•:ד--:•• 

נ;~ים.~אן?;ךנ:רח.ק,~א

האהבהאתואע;רר
 ד-:-ד ·: •.-:ז

~ץ ry ~~~ד ,ה~ q ~~ל:רב~ןגל
~לליםך~סףס~ז;ם~~פףס~דא;
ל;ם qסמק ryך:

ך~ע,בר.
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החדשספרועלאישיותמיליםכמה
ברטובחנוךשל

לרחוב,מעברלאופק,מחוץברטוב:חנוך
 1עמ 287 , 2006ביתןזמורההוצאת

ברטובחנוךשלחדשספראורראההשנהביולי
לרחוב.מעברלאופק,מחוץ
פעמיים.כךעלושמחתי /בעינימאודיפההספר

יפהספרלקרואמשמחשתמידמפניאחתפעם
חנוךאתזוכרתשאנימפנישנייהופעם /מאוד

שבוהחורש~עיןבקיבוציהרחוקיםנעורימימי

שניםבמשךחברים ,ז"ליהודיתואשתוהואהיו
 ,בלביחמהפינהלשניהםשמורהמאזאחדות.
איתנושעדייןולחנוךאיננה,שכברליהודית

 .כךכליפיםספריםיוצרועדיין
רבינוביץ'·משפחתשלסיפורהאתמספרהספר
בגולהשתחילתווקשה~אמיתיסיפור ,אלחנן

שנותשלישראלבארץהמשכוובשואה,
אחד ,רבינפלשבההשחרורובמלחמתהארבעים
אלה.בימינווסיומוהמשפחה,שלבניהמשלושת

הספר.עללהגידשישמההרבהמליםמעטאומר
מרגשספרשזהולהגידלישבאהראשוןהדבר
הקריאה,במהלךאחתמפעםיותרבכיתימאו.ד
גםבכיתי.רקלאאבלספר.בכלבוכהלאואני

שסיפורההזאת,המשפחהשלהסיפורעםנסחפתי
הגדולהיהודיהסיפורשלאחדפרטימקרההוא

הרהרתיוגםואחת.והעשריםהעשריםבמאה

הסיפרובדרך ,הסיפורשמעלהבדילמות
נזכרתי.וגםהמיוחדת.

העשריםבמאהמסויםברגעהסיפר.מדרךאתחיל
היוכןלפניחדש.ז'אנרהיפהבספרותהתפתח

אופחותוברוריםקבועיםכתיבהכללילספרות
כסופריהוא,טולסטוי.לבאתלדוגמהניקחיותר.
ושלבדויותדמויותשלעולםיצרהאחרים,דורו

 .בוקייםאינועצמושהוא ,בדויסיפור
יודעיםאנחנועליוכתבשטרואהמהביורגפיה

 ,למשלושלום,במלחמהוקטעיםדמויותשכמה
הואאבל .טולסטוישלמחייולמעשהלקוחים
והןהביורגפיים,המקורותאתהןבאמנותהסווה

הכתיבהולתהליךוחייולסופרישיררמזכל
עצמו.

כאמורמופיעהעשריםבמאהמסויםברגעאבל
 ,תרצואם ,פוסטמודרניסטיחדש,ספרותיז'אנר

גדולה,במידההקלאסילרומןבניגוד ,שמתאפיין
נוקשים,פחותכלליםפיעללכתובחופששל

ריאליהמציאות.ויותר~~ןהפחותומאפשר
בשמותיהםנקראיםמסווiד".האנשיםללאלכאורה

האמיתיים.חייהםאירועיומתואריםהאמיתיים

ציטוטיתעודות,מכתבים,לעיתיםמובאים
באלה.וכיוצאאחריםמספריםטקסטיםשיחות,

איתןמשוחח ,דמויותיוביןמתהלךעצמוהסופר
ובכלהכתיבה.תהליךעצםאתגםבספרוחושף
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אוטוביורגפיהאוביורגפיהאויומןזהאיןזאת,

שעושהומהספרות.זוהיאלא-המקובלבמובן
וארגוןמבעדרכישלשורההואלספרותאותה

אבל ,עכשיועליהןאעמודשלאהטקסט,
אמנות.עםמחקרשמשלבתיצירההיאשתוצאתן
שלהנפלאבספרוהזאתהכתיבהבצורתנתקלתי
מקםשלבמונטוק ;הגדולהמסעסמפרוןחורחה
סביפור ,גוץנוריתשלשנמוגמהאבלפריש;

אחדכל-עוזעמוסשלוחושךאהבהעל
שמאפשרז'אנרזהוכי ,לוהמיוחדתוהווריאציה
סוגהמכנהאניעצמילביןבינירבות.וריאציות

המילים;שתיעלשווהבדגש ,ביוגרפירומןזאת
כפול.דגשבאותוספרותיתיעודלעתיםאו

מוכרחהאניהזה.בז'אנרכתובחנוךשלספרו
הז'אנריםאחדזהוחיישלזהשבשלבלהודות

חנוךשלהזהוהספר ,עליאהוביםהכיהספרותיים
עלי.אהוביםהכימספריואחדהוא
מרביתלאורךאותנושמלווההדילמותאחת

מאודולבסוףבהיחבאכמעטתחילה ,הסיפור
מכתבגטאות.היודנראטתופעתהיא-גליבדיש

מספרשהואכפי ,חנוךאתשהרעידההחשמל
היהיצחק,המשפחה,שאבילוכשהתברר ,בספר

אותי.גםהרעידהקובנה,גטושלביודנראט
תמונתעםיחדזאת,מספרהואשבההפתאומיות

המוותשבמצעדהדף,אותובסוףיצחקהזההאיש

לואיןכילמות,נפשואתומבקשבשלגשוכב
שניםהרבהכךכלאותי.זיעזעהעו,דלחיותכוח

עצמועלגםמעידשחברךכפיאותם,שפטנו
אנחנושניםהרבהכךכלכבראבל ,בספרו

בגרה.שלנוהחברהאותם.ששפטנומתביישים
לכך.העדויותאחתהואחנוךשלוספרו
ברורהמאודנוסחהזהבענייןאימצתילעצמי
האדומה":"התזמורתעלפרוז'ילשלספרומתוך

הנאצים.בידישהיהמיאתלשפוטרשותלנו"אין
אלהאתולהעריץלהשתאותרקיכוליםאנחנו
נשברו."ולאבידיהםשהיו

ברנדונגמבצראתחנוךמזכירזהובהקשר

אחד ,הגסטפושלכלאששימשבבלגיה,
חקירותבושהתבצעובאירופה,הזוועתיים

 .לתארשקשהבעינויים
"התזמורתחבריגםבעינוייםנחקרוזהבכלא

והרשמירה ,קאמידודהיהודיםלרבותהאדומה"
יהיהאם ,תוכלוואחרים.פוזננסקהזושה ,סוקול
החקירותעלמפורטתיאורלקרואכוח,לכם
מוזרה,האדומה"."התזמורתעלבספריםהאלה
הגורלשלהזאתהפגישהליחיתהומרגשתקשה

תשע<מבצר>פורטיבן ,בספרוחנוךשיצרהיהודי

לביןלהשמדה,קובנהיהדינשלחולשםבליטא
בבלגיה.ברנדונגמבצר

שלהלוחמיםהבניםשלושתעלמילהולבסוף
אותיליוותהבעיקררבינוביץ'-אלחנן.משפחת
צודקלאנוראכךכלצודק.לאשזהההרגשה
גםתאבדשם,כאלהזוועותשעברהשמשפחה

מטופשת,הרגשהישראל.עלבמלחמהכאןבן
מההיסטוריה.לצדקמצפהאניפתאוםמהכי

מופלאהדמות ,רביהבןעלבספרוסיפרוכשחברך
והזכירעפא,ביבתשלוהאחרוןהקרבועלבאמת,

בספרנזכרתיאניהסמוכות,דחתהחרתיהאת

פרידהקובנואבאשלהנהדרהראשוןשיריו
אחרושירדחתה,חרתיהשכולושירובומהדרום

לראשונהכשקראתיהבנתישלאשורהבושיש
"לראשונהמאוד:צעירהכנערההזההספראת

אבלבנחיריו"./קרועיםפרחיםומבםראהבחייו

נפלכשהואשרקהבנתיכברמעטרקכשגדלתי
הפרחים.אתכךלראותהיהיכולהזאתהאדמהעל

התילגדרשגםהזה,השירשלהאחרוןהביתלהלן
בעקבותממשנכתבשהואושייתכן ,בונזכרת

שנאלצוהתילגדרעםעפא,ביתעלהקרב
כפישם,עליהולמותעליהלעבורהלוחמים
 .בספרוחנוךלנושסיפר

עיניועדנחצההתיל .זחלזע.
רעים-בלחיודבקהשותקהרקפת
המאיר?האחרוןהשבילנפתללאן

פרחיםדמכםראה-בחייוראשונה-ולראשונה
 .בנחיריוקרועים

ואירועידילמותמגוללברטובחנוךשלספרו
מאוד.ועצוביםמנשוא,קשיםואףקשיםחיים

לאורובהוצאתםלסיפורבהפיכתםזאת,ובכל
מאוד.גדולהשמחהגםישכספר

לעיתיםהופכתשבההזאתהאלכימיהבגללואולי
לשמחהרעמכלוהרעוהכואבהקשהאתהאמנות
בכלל.קיימתהאמנות-גדולה
 •הזה.הספרעללחנוךתודה

כפרייהודית

הספר>צאתלכבודבערבשנאמרודבריםפי<על



לאבאשירים

 , 2006כרמלהוצאתלאבא,קדישנצר:רות

עמ' 92

דמותעלמרגששיריםקובץהואלאבאקדיש
שלאחרבחייםהקבועהשנוכחותוהחי'המתהאב,
נצררותשלבכתיבתהבולטתנטייהמזכירהמותו

הרוחני-אלהאישי-הקונקרטימןחריגה-
ואםאבעלהכותביםממרביתבהבדל •מטאפיזי

אחרות,ב.r,זמותגםהעוסקיםשיריםמכלולבתוך
ומסכתלאב,מוקדש.שכולובכךהספרשלייחודו

בזמןמשתנהמבטמנקודתאטאטנפרשתחייו

מןהתמונותדרךבולהתבונןהמעמיקההבת,של
האלבום.ומןהמציאות

 ,ומותוחייואתבכאבמסכם'אקורד'הפותחהשיר
לעומקהקודחתפתיחה""ירייתהבתעבורשהם

הבת,עלהזמן"."מגלבתחתחייםוחושפת
שלאביההתחושהמעיבה ,ההעדרעםהמתמודדת

שאלהפרומתאוס.כמושנענשבכךעוולנעשה
"היכןבאווירתלויהנשארתמשקלכבדתאחת

האש?"

התמונותבאלבוםהכרונולוגיתההתבוננות
וראשיתה ,ופיכחוןתוםוהווה,עברמעמתת

//כמוהפנים/אתליה"מעגליםבמשקפיים
אבאשלהעגולים;/המשקפיים-מאז/בתצלום
"והשמש/שבקוסמוס:להרמוניההחופפיםשלי",
שלהמשכההעולם".וככהועגולה;/גדולה

התינוקתמונתהואהרטרוספקטיביתההתבוננות

"אחריהחיבור:נוצרומיד-השמיכהעלהעירום
בהישמטהעירום/גופךאתאראהשנה/שבעים

החולים".ביתחלוקמעליך;
האבידיעלהמיוצגוהשלם,התמיםהעברעולם

גםניבטהפיוטית,הנפשבעלהאידיאליסט
אנימה("משוםבילדותםוהאחותהאחמתמונת
התמונה">,מעלמרחפתחרישיתיונהמדמה;
הנוסעמעודן",אלגנטי"עלם ,האבמתצלום
ופניולארץבדרךלמרסיימגרמניהברכבת
עדשתמאחור.שנשארולהוריוגעגועיםמסגירות
בשדה"זורעלדבותמים;"חלוץעלנחההמצלמה

בברגותהאביה.עםקטנהילדהשלתצלוםועל
עיקשבודד;כ"ספקןבעיניהמצטיירהוא

מנסהכשהואבציוריו,האמיתי"אלחותר .•.וסבלני
 ,לאחורבמבטלזמן","מעברסזאן.בעקבותללכת
שהיאבדיוקןההבעהעםהמשוררתמזדהה

מביסה;/-יתומה/אותירואה"אתהמשרטטת:

עולהבזיכרונההאבשלהתמידיתנוכחותויבתום",
עלותולפניבנעוריושציירארצישראלינוףמציור
מותושלאחרמהמקורות,פסוקחקוקובולארץ
גםבהמתנגניםאחרת.משמעותאצלהלובשהוא

'דוליבגיהטוהקטעבמיוחד ,ששראופרהקטעי
ומותו.העתידיסבלועלהמרמזביזה,שלהפנינים'
כדיחוק,כלחםבזיכרוןואוחזתשבההדוברת
נדלה,בלתיכאבגםאךופנימיחיצונייופילהנציח

שאוחזיםכפיבו"אוחזתב'פרימה':למשלכמו

בולנגוס; ,השחיביתמתחתארוכהלחםכיכר;
עמיחי:עלהידועבשירונזכרתואני-מצוא"לעת
עבודה".ליוםכפרוסותלבן;בניירעטוףאבי ר~ז:'

השונותחייובתחנותהאבאתהמתאריםבשירים

בדמותוקונקרטייםפרטיםעלהמבטמשתהה
 /הידים"כפותרגליים,כפותעיניים,הפיזית:
שיערסמיך.;"עורףתועה", ה~"מתות",ציפורים

תנועותתופחת",פניםמעtבפתדואה./לבן
כמוהסיעודיתבמחלקהמילים.רוויתושתיקה

בסביבתוהמוחלטתכשבתלותו ,הזמןמעגלנסגר
ותשע"שבעיםבן"תינוקלינקותו:האבחוזר

<"עכשיולאכולאותומשדלתכשהבתשננטש.
 ,)"הצוארעלמהפהיזלשלאנייר;סינרנשים

התינוקשלוהמנמיךהגרוטסקיהדימוימתחלף
ברצועהמחמ;ןחייתכמו"אחףזאכזרי:בדימוי

לאנושי",המתדמה/הציותבמסלול /לצוארו
שלהמתמידמקיומולהתנעראפשרשאיכשם
מכךלהתעלםאיןכך ,בתובחייהמתהאב

בדורגםנוגעתהזיכרוןשלשהפרספקטיבה
משנילכןגבינו.;מאחוריעומדים"המתיםהסבים:
אביו-נראים;הבלתימחרישים/עומדיםצדיו;
הנמשכתלנוכחותם~ע.ןהמהבתבהדבלאךואמו".
מראות"עיוורבסבלוהמרוכזהחולההאב ,בחייו
התכלתכשעינינסגרהמעגלהמלווה",מבטםאת

מוקפותילדות,תמונותהמזכירותהפקוחות,
"כמולפליטהנותרוהןחסד",של"חוטעכשיו
ועזבףן".מתוכן;נמלטושהדגיםברינות/שתי

ובמשוער:ךי.הו iJבמתרחשמתמקדהבתשלמבטה

האחרונים?"ברגעיורוחובעיניאביראה"מה

ראה"האםמשמעות:טעונתבשאלהעונהוהיא
המלאךאתראההאםבסבך?/נאחזהמלאךאת

העתיד"הרגעהואהאחרוןהרגעבירכו?"שנגע

שבאותומניחה,היאהבת.שלבזיכרון"להישאר
"לשאולאביההספיקלהתאיינותקיוםשביןהרף

שלווה".זאתאםעצמו/
כניסה"חלל<שהואהגוףכליוןאחרעוקבהמבט
הדגשמוסטוהלאהמכאןהנפש"),למעברויציאה

אתעוברתהנשמה :המטאפיזיאלהפיזימן
שהחייםבידיעהלמוותחייםביןהאחרונההמחיצה

דרכו",ועובריםבו/שנכנסיםמבוא"פרוזדורהם

בתיאוריותרתכופיםנעשיםמהמקורותהאזכורים

ה;·ף~כ"הלוךהולךהגוף:מןהנשמההיפרדות
שנותרמהלאלוהיומשיבאלומותיו;נושא

שמחזירמיכמו .בידו;שנתתאלומתוזו •מגופו/

הנוטשהאלכלפיהאבמחאתלשיעורין".חובו
הצומפני"לאנעליואתמשילכשהואשלבעולה

מבצקת",הנפוחותרגליומפניאלאהאלוהי;
הכיפה, •הדתסמליאתמעליומסירגםולבסוף
והטלית.התפילין
בהנצחה ,בהעדר ,באבלהשיריםמתמקדיםעכשיו

"ואחריהנוקבות:ובשאלותבהרהורים ,בזיכרון
בעבורבחזהו;חריץלעשותאחד;כלצריךהבכי

האבמתגלההסתלקותולאחרגםנר".שםשיהיה
"על iJת~ונראהבחלוםמופיעכשהוא ,בצניעותו

החשיבשלאמישלממותו;ענייןשעושיםשום
מתאחדתבמותובמותו",וחומרקלבחייו;עצמו
עיניושלהתכלת"ספינותהטבע:עםדמותו
תצמחהלבןהשיערורעמתמזה;הלאהיפליגו

אינההבדידותהמתיםבעולםמעמקים",כשקדיית
שורשיםשולחים"הםלאדמהמתחתשכןקיימת,

הנשמהבנרותמונצחהמתיםשלקיומםזה".אלזה
בחשכה",יפחדושלאלראות./שייטיבו"כדי

המופשטאלוהמוחשיהקונקרטימןנעיםהשירים
שלמארגשהואהבאהשירבעינייפהוהרוחני.

עיניים;גלוינופלפצוע/"רימוןאסוציאציות:
נשמה;תינשאמרכבה;בסודמאפליה;/בלב

מדרגה".סתראל
והרע,הטובאתמכילהאבשלהתמונותאלבום
קשותתמונותגםמחבקהזיכרוןוהמזעזע.היפה

אתלעכבהמלים"~ת ljב"מנסה ,לנפותןומסרב
הואבשבתשחלהבת,שלהולדתהיום .היעלמו

לציראותושהופךמהאביה,שלמותויוםגם
מרובדחיבורלמוות.חייםביןמשקלכבדמפגש

הבתעכשיו"עריסה":מהשירעולהנוסףומעניין
מצלבשהורדהאב-הבן;אתהנושאת/האםהיא;

עריסה",מנענעתבחיקה;ראשוכובשתהעקדה;/

דברךמחלחלתהאלכלפיהאבשלהאילמתמחאתו
"גםבת':'קדישבשירהבתשלבהתרסתהאחרת

היאלי",נתנוולאקדיש""להגידרציתיאני
נעות;"שפתיקדיש:ואומרתהאיסורמןמתעלמת

ב"קולינחתםהשיראבליישמע",לאקולי •
וכואבת,אבלהבתשלקולהרקלא .יישמע"

ההלכהסייגיעלהמוחהאשהשלקולהגםאלא
הנוקשים.

גווניםרבדיאלוגהואנצררותשללאבאקדיש
שביןהדקהגבולאתהחו~הלאביה,בתביןורגיש
עלההתרפקות •לסמליהפרטיוביןלמוותהחיים
 ,ואיננושחלףעולםלייצגגםשעשויההאב,דמות

ציורהשישים.שנותמשירתעודהיטבמוכרת

מאירשלידיומעשההעטיפה,עלהיפהפההנוף
אתלהמחישמיטיבהמשוררת,שלאביה ,נויפלד
ועלעליהרבותשהשפיעההמיוחדת,דמותו

 •יצירתה.
כן-דודיערה

 2006ברוקטאו
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חדריעלמשהוועוד
החושך

ספרינושבת,כשהבלונדיניתריקלין:מוטי
עמ' 64 , 2006 ' 77'עיתון

ספרונושבת,כשהבלונדיניתיכולהראשוןברגע
מצבעלאינטימיכדו"חלהיקרא /ויקלידמוטישל
המיליםאביב.תלהחטאיםבעירהבשרשוק

מדומיםהבחורותשדיומערטלות.מעורטלות
נוספות,שעותעובדהבלונדמוקה",ל"כדורי
מסונוורותוהעינייםבאנגליתמתערבבתהעברית

אמת.בזמןהמצולםהקליפשלמהפרוז'קטורים
הואתחת /זיוןהואזיון •לעדןמנסהאינוויקליד
"הואאליוט,ת"סעםבהכתבותו"אפריל",טוסיק
הצדאתבמילוןלחפשלאהבחירהבירחים",החרמן
וכךהבלונד.אתיותרעודמתלתלתיותרהמהוגן
המרחקאתמסמניםהשמשמשקפישבהבקריאה

כאיתותהשיריםנשמעיםלברכיים,הטבורשבין

הרווחזהו . D.Jה·מעמדתמורססימנישלמקסים
מאבדתלאהזאתהבובתיתוהתחושה Bל·הברשבין
הריקוד.רחבתעלמדודצעדאףלרגע
גםכדאיכזאת.בקריאהלהסתפקכדאילאאבל

דבידותשלטונותולגלותהצלופןעטיפתאתלקרוע
ממהרלאויקלידהאריזה.שלהקרטוןבפינות
בכמהמנוקדתהזאתהתחושהאבלזה,להראות

מהקפיטריה':'סיפוריםהשיר /למשלהנה,שירים.
מתמלאתגלה,ועגלמדושנת/שעה,"בכל

פרצופים,/בקשקושמחבת,כמו /הקפיטריה,

הכחולים.//הכיסאותממעמקימבטים,שדגים
החושךובחדריבצילום,הזמן;כמוקופא,וכשמבטך

לידך;/חולףאניטלפונים,מצלצליםהלב,של;
מילה",אומרולא

להיסטוריהלהיסטוריה,תשוקהיששמואלוף
משרדשלההיסטוריהספריכנגדשתיכתבהאחרת
את 1וחזזשמואלוףמשפחותאתגםותכילהחינוך
בניבארץהמזדהיםאתופרס,סוריהעיראק,יהודי

ושלו.שלהםהמרדסיפורואתהשלישי,הדור
ההיסטוריונים,אותהיכתבולאשאםהיסטוריה,

התנגדותבשיריהמשוררים,אותהיכתבואזי

כמחאה.בזיכרוןובאחיזהלהיסטוריונים
עורךשהואתיקוןעללקוראיומודיעשמואלוף

קשוראךלמשפחהפנימישהואתיקוןהשירים,דרך
שהואעד 1הישראלילמצבעמוקיםבקשריםכךבשל

~ת~לקט י~~ ם;~ o "ני:יהמדלמצבנוגעכמעט
ת i ~~פ~ .;ק nך 1~ב;rיי~לט;ך:ה 9םחידי.פרף

o נכ~~יזקיםo זpךא; / ת;~~;קg תף~t\ ~~ יo ח.זw ל
ה" wםנףס'ק:נ; iא fלז'נף;;~~ללף 1םך~ר;ן

חן,אבניפעםשהיוהזיכרונות ,) 11עמ'('באמת',

שלהתכשיטיםבחנויותנמכריםאינםכברוהיום
מתוךחרוז.חרוזאותםללקטוישאדבוהזה,המקום
העבר:שלראשונותתמונותמתגלותהליקוט

~~לה י~~ 1ט;ך:ה 9י ryo~ל~ןק;ת o~ל:~יד ט~~~"
~ o ~~~דקח~לידף;לא םיo ~~ףק~~~ ת;ק; 
~כ;ן oט;ךי;ן 9י ryo ~ 1ף~ס~יםי;~~יםע,ד:זיךים ry ~ Qן

~רףךד;ש wo~לך~ע;ת o י~~~~ת 1ד:~יר:ב;א
 ,) 45עמ'הנכון',('ההיסטוריוןהףא"

לפחותאושצועקמיישכימודיעותשהצעקותכפי
שהשתיק,מיישכיההשתקהמגלהכךצעק,

מגליםהאסיריםשפצע,מיישכימגלותהצלקות
אלפיאתחושףהנכוןוההיסטוריון 1שאסרמיישכי

שנגנבה,ההיסטוריהנכונים".ה"לאההיסטוריונים
גדולה,שירהלכתובאפשראישבלעדיהשנעלמה,
ולאהגנבים,מולכמחאה,שירהלכתובמאלצת

אבלעתידנו.מולולאעברנומולולאעצמנו,מול
המשפחהאלפנימההחזרהאתגםמאפשרתהשירה

~ם"ן~םהחיצוניים:להיסטוריוניםכאלטרנטיבה

השמןאתהפרצופים,קשקושאתמתארויקליד
הקופאהמבטאתוגםהמטאפוריבמחבתהרותח

המצלמה,תנועתאחרילעקובאפשרזמן.כמו
אותנווללמדהבחורהפניעלהעדשהאתלהצניח
מגוףהתרגוםאתלמחוקאפשרבקלוז·אפ,שיעור
שלאאפשראיאבלמילה"),אומר("ולאהזההסרט

לרהטהרצוןמבט.באותוהלבדאוושתאתלשמוע
אתמשליםשקטכורסאותבכמזההרועשהסלוןאת

וודיאמראיךמאהבה.שבאהזה,הספרשלהטון
נעשההואאםרקמלוכלך?המין"האםאלן:

 •כהלכה".
סומקרובי

"אוןטיביסטשלמיומנו
שירה"

חזז'לביןשמואלוףביןשמואלוף:מתי
עמ' 48 , 2006גולןירוןהוצאת

~מקוםאחרים,מעשים~מקוםבאהשירהלעתים
אתלמלאמנסהוהיאחסרים,האחריםהמעשיםבו

אומולעומדתהיאואזבמציאות.שנפערהחלל
אילמת,להיוותרמוכנהאינהאשרבהתנגדות 1כנגד

המדינהשלחדירתהעלהפצע:מקוםעלומציבעה
הותירהאשר /והמשפחתיהאישיהזיכרוןתוךאל

העקר",החינוך"משרדעלקרועה;געגועיםרקמת

של"חינוךהמשוררשלולאביולאמונתןאשר
עלמכעיסות');מילים'יש , 38<עמ'עבדים"
י'לכתה /ע;בריםלא;ת nופרש"ארסיםההחלטה

לאהי'ם 1'אל , 43<עמ'באוטובוסים.נשמעתאשר "
פנתרשגם ,כךעלוהפרחות');הארסיםעלמרחם
תיפול;שנהמאותארבעב"עודרקכייודעשחור

no ;~האחיםאת /"לשחררשהרצוןכךועל :"ה
'הבעיה , 19<עמ'מצליחלאהמסכה"מןהמזדהים

האשכנזית'),

השירהמולגםההתנגשות.מקוםהיאהשירה

ונתןאבירןדודשלוהומרוס,ביאליקשלהאחרת,
מקוםהיאוההיסטוריהההיסטוריה.מולגםאבל 1זך

שלהוריואתניצחהאשרהיאהגדול.ההפסד
 .אותולנצחומאיימת 1הוריוקהילתואתהמשורר

שאינולמילהעניקסירבההידיעהבה"אההיסטוריה
 1לעצמוהיסטוריהלכתובהזכותאתבשלטוןשותף

לספרהזכותאתלולהעניקאפילוהיוםעדומסרבת
בספרים,בטלוויזיה, 1הספרבבית<בכנסת,סיפור
ולמתיהנפש),ובחללהביתובחללברחובגםאבל
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~תן;~ך י~~י~~ןל~ר;ת /ה, 9ך ry ~ד~~ןדרך~י
חשכהחתיכתהםי~ nשי;דעאניעכשו ;השפה,

~ליי:רםא;ך~פףר /~ל-ג-וכ~~לף:ה/ ;~ר:ט;ך 9י ryT~ל
 ,) 30עמ'ירח',אור('סיפור~נ:וי" 9

בניאללפנות:מיאלמהססבספרושמואלוף
<להםהמתגבשתהמזרחיתהקהילהבניאלהמשפחה,

לכם",היהשלאמהרגעסי tt"אתםלומר:מבקשהוא
המדכאים,אלאוהאשכנזית'),'הבעיה 119עמ'

 ה?;ד; o ת?~~"כמגדירששמואלוףמיובתוכם
הואבטנהתוךאלמסעשלאחרהציונות, ,"ל~~
ופישלההכנסהנמסע;בן"אנילהצהיר:יכול

 ~ל-א~תי~ל'יפ~הואתלי,/סר~ם nהההיסט;ריה
רי Qס.~ד;דים; /'ת;ע~~~~ ·,תך~~-:רז i ~ י~י~~
~לז /o :מףנ;ת·~~~ןנ;םא;ת; י~א~~~לא / /~רר

~~יךה, ה~~ p ~ ry: 1~זpי~ךמףת /ךאקית,י~ ry 1~נ:וי 9
תוךאל<'מסע "י~~;רי~ ry ;ש~;נ o יד~~~ה /oןבף

עמ'"הציונות"', .מכלהגדולההגנבתשלבטנה
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אחרחיפוששלדרךהחדשבספרומסמןשמואלוף
רקמזרחיתשאינהפואטיקהמזרחית.פואטיקה

חברתי-כלכלי-מצבעלבמחאתההפוליטי'במובן
מאגרשלדקציפוירקשאינהפואטיקהתרבותי'
אוצרבתחוםהמצויהמזרח,שלמצומצםסמלים

אלףהקללות,המאכלים,כגוןהמערבי'המילים
פואטיקהואףם-כףןתףם,העףדהעןאק,ולילה,לילה

ההוגיםדרךרקעצמהעםמתקשרתשאינהמזרחית

הפועליםהשלישיהעולםמןהפוסט-קולוניאליים

~י~ה qברי 9~ד?ה"~וףעשואל:שמואלוףבמערב.
סתףמה;תנהמףלאלנעונה /נפגש;תלאפריה
 1ת s,לחנסים.נכלא·ט n ;~ ,~"שטרי!ו : ,שנה.במזףע

-כ;ס iכ'מהןכףירצפת.על/הפזףרה~ףiו nהמזר~ירת
'ליצור ', 18<עמ;-"=":םי~~;נל~יך~ q ל~~: ·~בףךה-;

ביןלאחדשואףשמואלוףמזרחית'),אסתטיקה
תחתולהכניסםהמזרחיותשלהשוניםהחלקים
אינהאוליהמזרחיותאבלהמזרחיףת",שירת"חופת
עדייןמזרחית""אסתטיקהליצורוהבקשהאחדות,

אסתטיקה,אותהשלהממשימקיומהיותרחזקה

אותהאלהמכווניםהדוקריםהפזוריםוהרמזים
שוביפגשוואיךשבורות,זכוכיותהםאסתטיקה

שלמה.כוסליצורשבורותזכוכיות
עלשמואלוףמכריזבקובץהראשוןבשיר

הז~ן"ח~יעקוראיו:אתאליהומכיןההסתערות,
ת/.מזרח-תיכ;נילאהאדמההסת~ם;לאהוכףיל;מר

~ת;ךחר w ;~~~~~ד~~~ Tד~ת;"~ייש .r ~~-~ם·י~
קףמף /אל~~~קךע;ת~לים /~נ;ת 7~חיל;ת

סךב;ת~ין~נף; ?jנף ry~ג ;ה~ /o ~ל~ךד~רף [lח~
ry לא ת;ך~~~~א;~נף;~ח~יפף ת;~~~~~סא;נ:ך~;ת

ה;~ךףס~לר~~~סהס~?ינף Q ~~ / ת;ך~~~
~לסףג 'ר~~~ף ד;~ f~~דחית,ק;ךזזיםף~:אליק;

 , 7<עמ'ה"יושלישיתלשתףפשוא /

אבלצווארי'),עלצורב-אותיזהציטוט, Tלא'וזה
הרצוןולמרותאנאלפביתיים,שיריםלכתובקשה

האותיותכנגדאנאלפביתיותעללהכריזהבוער
הקריאהבולטתשמואלוףשלבשיריוהגזעניות,
אלהשנהב,כיהודהמזוהיםהוגיםבכתביהאקדמית

פרקועםההיכרותוכןשלום-שטרית,וסמישוחט
וורידה.

רקלאקיימתהמזרחיותגייצרשלזאתדילמה
בפוליטיקה;ואפילובפרוזה,גםאלאבשירה,
היאישראללמדינתקדמהאשרהמזרחיתהתרבות
רבים,אליטיסטייםרכיביםשכללהעשירה,תרבות
אשרהמורכביםשירתהאוצרותכךעלויעידו
בארץהעשרים:המאהעדולהיכתבלהתפרשהוסיפו
ידיעלהמזרחיותאתכמייצגתגרתהעילנתפסת

מןחלקאצלהופנמהאשרתפיסההלא-מזוהים,
הסטנד-אפיסטיםמרבית<ולמשלהמזוהים

אנטי-למחאהחלקםאתומשמשתהמזוהים>,
גדולהעוצמהבעלתואנטי-אליטיסטיתממסדית

והמקרהארז'וקוביבוסידודושלספריהם<וראו
גמדיםשרםשילחשרהשלהחדשספרהשלהייחודי

יבואר>.לא
מןלהתרחקשמואלוףשלמניסיונותיואחד

העבריתהכנסתדרךנעשההאקדמיתהמזרחיות

<עמ' "ה~ wדמסק." ".הך~~"הפופולרית,המזרחית

האחות,המזרחיתהשפההכנסתודרך ,>'אל' ' 12
ואילובטלוויזיה,"שהידים"עלהמדברתהערבית
 /נשפהסבתיעםמדנות"אמאשליבבית

ry ,;אום~כולתי~ב~ן ', 35 ' 'נ?ע(נןיךקיתT לבין,םT ,('אמי
סלנגשלבמסווההעבריתאלשחדרההערבית

<עמ'~אריסה" ".י~ףי~~דלק." ".הך~~ \t "ואומרת:
שביןהפיצולאתלפתורבכךאיןאבל ,)'אל' ' 12

דיברהמזרחית"שירהבוהרגעוביןלבית,האקדמיה
שירה"כתבהמזרחית"זהותבווהרגעזהות",על

סמישלבמרחבאשדודית,שירה'ערב , 23<עמ'
 ' 17<עמ'שירה"כ"אקטיביסטשטרית'),שלום

ידוע')שירהאקטיביסטשלההולדתיום'ברכת
הדמוקרטיתב"קשתעבד<שמואלוףתרבותיופעיל

העתכתבכעורךמשמשהואוכעת ,המזרחית"

תרבות>,ביקורתמאמריומפרסםמזרח','הכיוון

"זהותעלהמדברהמקוםביןנמצאשמואלוף
לתבועישואשרשירה,כותבתקיימת,מזרחית"

לביןהממלכתיות,הלימודלתוכניותכניסתהאת
חדשהמזרחיתזהותלכתובניסיוןשלהמודעהמקום

השירה.דרך

הישןשביןלמתחשמואלוףשלהפתרונותאחד
בפרויקטביניהם<והשילובהמזרחיתבזהותוהחדש
שושלתבבנייתהואליושנה"),עטרה"השבת

בזיכרוןשותפיםאחדמצדאשרמזוהים,משוררים

יחדמכונניםשניומצדהמזרחי,התרבותיהעבר

המרכזכנגדבעמידתםהחדשההמזרחיתהזהותאת

וההשתקההשתיקה'בייצוגהאנטי-מזרחיהישראלי
מקומםבעיצובהנשברת,המזרחיתהמשפחהבתוך

לאשכנזיות,המזרחיותביןליהדות,הערביותבין
השושלתולחילוניות.למסורתיותהדתיותבין

הזהבמובןמתחילהשמואלוףמתישלהפואטית
דרךוממשיכהמרוקאית,מנחהשלביטוןבארז
השירה<ודרכושלום-שטריתסמיסרי'ברכה

<קינתבן-הראשומואיזהשחורה>האמריקאית

המהגר>.

האם ?מזרחיתשירהכותבמזרחימשוררכלהאם
כן'ולא.כן ?נשיתשירהכותבתאשהמשוררתכל
מזרחיתשירהשלאחדדגםאיןדברשלבסופוכי

שירה<אונשיתשירהשלאשכנזית>,שירה<או
הללוהקהילותמתוךהבאחדשיוצרוכלגברית),

כפילא,גםאבלהקיימים.הדגמיםאתמגוון
בעיקרלהתייחסבבחירתושמואלוףשמדגים
שירתה,שללמזרחיותההמודעתהמזרחיתלשושלת

 ,"ףז~~כנ~ח"אשרמזוהיםלמשורריםולא
היאואיןלבדה,עומדiואינהשמואלוףשלשירתו
השירה.בשדהבודדה,כיצירהלדבה,לעמודמבקשת

הספרותיתהשושלתעםלשוחחמבקששמואלוף
הקהילהאתולהרגיללו'הקודמתהמזרחית
בוולקריאהשושלת,באותהלקריאההספרותית
עללהיקראמבקשתשירתוהשושלת:שלכהמשכה

להםלהעניקכדיוצעירים,ותיקיםמשוררים,ידי
לקדםוכדיהשירה,עלמחודשתלמחשבהכלים
חדשה-מזרחיתפואטיקהיצירתשלהניסיוןאת

שלביצירתהשותפהלהיותמבקשתושירתוישנה:
ופוליטית.פיוטיתמזרחית,קהילה

אסתטיקההיאהאםהשירה,עלהישן-נושןהוויכוח
לשאלותמקוםגםבתוכהשישאואסתטיקה,לשם

לדעתי'וכדאי'הוכרע.לאמעולםאתיקה,של
קהילהליצורשמואלוףשללקריאתולהאזין

לבתימחוץשקורהלמהאדישהאינהאשרספרותית
ספרותיתקהילהליצורבקריאתוטעםישכןהקפה:
וקוראיםמבקריםמשוררים,סופרים,שלמזרחית

קריאתםאגבומנסחים 1אלואתאלוהקוראים
אוליחדשה-ישנה,מזרחיתפואטיקהוכתיבתם

 •רבות.מזרחיותפואטיקות
בהראלמוג

באתריוליבחודשהופיעההמאמרשלהמלאההגרסה

בירושלים:"כתובת"קבוצתשלהאינטרנט

http://www.poetryplace.org/mati-about.html 
אוריראהכאבשיעוריבהראלמוגשלהראשוןשיריוספר

עובד.עםבהוצאת

קוסמןאדמיאל

הליכה
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-שבתאייעקבסיפורי
המחויךההיבט

הספדיהאביב,בתלקרקסשבתאי:יעקב
עמ' 124 , 2006הקטנה

הגדולותהתקליטיםמחברותאחתהפיצהבנעורי
מבחרשכלל , The smiling Bachבשםתקליט

יודאזההגדול.המלחיןשלתזמוריותמנגינותשל
מחואפשרהואשכןמוצלח,שיווקיטריקהיה

שלהפופולרית,לפחותהמוסיקה,אלהתחברות
צוהרפתחגםאוליגיסא,ומאידךהגדולהמלחין

והיהבכךשרצהלמי 1שלויותרהרציניתלמוסיקה
מסוגל.

אביבבתלקרקסשבתאייעקבשלהחדש-ישןהספר
ראויולכןדומה,שיווקיתרגילרבהבמידההוא

ההיבט ."שבתאי .שיווקיתמבחינהלהיקרא
מסיפוריואחדיםבוכלוליםאחומצדהמחויך".
גםמהםאחד 1שבתאייעקבשלביותרהידועים

ישנומצדחברבורות")("נמרמצליחלמחזהעודב
ענייןלעורריכולהסיפוריםעםהמחודשהמפגש

זכריםזיכרוןהגדוליםלרומניםאותנומובילוהוא
הקובץכן,עליתרמכן.לאחרשנכתבוזכרוסוף

שעדייןהחידהלגביענייןמחושמעוררשלפנינו
הפואטיקהמןהמעברסודתום:עדנתפענחהלא
שללפואטיקהלכאורה"פשוטים"סיפוריםשל

חושמשהויצרוספקשללאהמורכבים,הרומנים
הישראלית.בסיפורתומהפכני
לפינבחרולאלספרשנבחרוהסיפוריםשבעת

אףשבתאי",בסיפורי"הטוביםשלהקריטריון
שבתאימתגלהובכולםמענייניםסיפוריםשכולם
אתשהנחההקריטריוןראשונה.ממדרגהכמספר

הסיפוריםכלשכן 1תמסיהיה 1לדעתי 1"להמו
הדווים"סיפוריהכותרתתחתלהיכנסיכולים

אתואילוהקטנהאביבתלשהיאוהשכונה",
המשפחתיים,הסיפוריםלרבותהאחרים,הסיפורים
לספרהמו"ליבנתייםדחההמסעוסיפוריביורגפיים

פרי .מ(יותרמאוחרלפרסםמתכווןשהואהשני
 ,) 11.8.2006אחרונות''ידיעות

"נמרשמואל","הדודהדודיםסיפורישלושת
ממריא",פרץו"הדוואימה"ומטילפרטיחרבבורות
נישואין""הצעת"מודל",השכונהסיפוריושלושת

 .אחדנושאעלוריאציותלמעשההםו"צ'ארדש"
שהמציאותהומותבמרכזעומדתהדוויםבסיפורי

ריאליסטיתבצורהאותהמאתרגתישראליתהארץ
(הדוד.היפרבוליתקומיתבצורהשמואל>,(הדוד
הקומי·מןבהשישסוריאליסטיתבצורהאופינק>,
הדמויותהשכונהסיפוריבשלושתפרץ>.(הדודטרגי

ההתבוננותעצמן.שלאוהחרבהשלקוונןיותרהן
הקומי·היסודאליותרמכוונתהמספרשל

"נמרכמובסיפורלגמרימובןהדבראםהיפרבולי.
העולםאתפינקוודיענשלשנה("קרובחרבוברות"

כקניבלובקנאותבחסידותמילאזושליחותוואת
צפויפחותהדבר :> 28עמ'צמחוני":שנעשה

 1הסאטירילצדגםניתנתהדעתשבוב"מודל",
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למותה-מאשרהסביבה,שלהצבועהלהתנהגות
אתלסלק("צריךהצעירההאשהשלהתאדבותה

ולהתנהגות ) 124עמ'בשבילם":רעזההילדים
מוות.עדלהשהציקולדיםיהשלהאכזרית
נקוותבעיקרתורמתוהסלחניהמחויךלהיבט

ממרחקהמשקיףהמספר'שלהמרוחקתהתצפית
שייכותשהןמשוםאוליהדמויות,התנהגותעל

המרשימההדוגמהעבר.ולזמןקודמיםלדורות
מוותרשבונישואין","הצעתבסיפורניתנתביותר

(הדודים,הדמויותשלהיתרפעלתנותעלהמספר
לכלאחתאפיזודהשלבסיפורהרקומתרכזלמשל>
מ"חבראמרישההרששלנישואיןהצעת .פרטיה

ברורלקוראשהתאלמנה.הטובהלסבתאקדישא"
אבל ,להתקבלסיכוישוםלהצעהשאיןמלכתחילה

הרששלהגסהבהתנהגותוהמתבטאתהשלומיאליות
 1עליושעטההנימוסלגינונימבעדהפורצתמרישה,

בקורא.צחוקלעוררמוכרחה
הואממריא"פרץ"הדודהסיפוריםשביןספקאין

שבתאישלהסיפוראמנותהגיעהובוביותרהשלם
הרבעוןפרסאתעליוקיבלבמקרהולאלשיאה,
דחהרבעוןשאותומפליאכיאם ;-1969ב'קשת'

פרטיחברבורות"נמרהאחרהמפורסםסיפורואת

כן.לפניכשנהאימה"ומטיל

בסיפורדווקאהואהספרכלשלהמוסףהערךאבל
האחרוןגםשהואזה,סיפורוברים","זיכרוןהקצר

זמניצוינולאמדוע(אגבכתיבתוזמןמבחינת
נערכושלאמשוםבמיוחדהסיפורים,שלכתיבתם

מןברורמעברישנושבוכתיבתם?),סדרלפי
הרומןשללסגנוןהסיפוריםאתהמאפייןהסגנון
דברי.לפתחאותימחזירזהענייןזכרים.זיכרון
במונחיםבהשאלה,שוב ,השינויאתמאפייןהייתי

לכתיבהמונופוניתמכתיבהכמעברמוסיקליים
למעבררקכאןמתייחסאניאיןפוליפונית.
ומכתיבהארוכיםלמשפטיםקצריםממשפטים
בערבקודמיםכרבעמדועליהם •ארוכותבפסקאות
של"ריתמוסלאותואלארון>,משה(בעיקר

הבוננויותהסיפור.כלאתהמאפייןסימולטניות"
שלהבניםאחדנפילתעלהידיעהאתכאןמפגישה

הקיוםשלהנצחיהנושאבמלחמה,השכונה
השכונהאנשיידיעלהתקבלותהעם ,הישראלי

מפגישההבוננויותעקיבא.שלהמכולתבחנות
והיוםהנמוךעםהבןשלנפילתו •המזעזעאתכאן
"ארץבארץ:והקיוםהמלחמהעלהקלישאות ,יומי

וכר',להורגו"השכםלהורגך"הקםיושביה",אוכלת
כולהשמאופיינתהחנווני'שלהנמוכההתודעהעם

שלאאהובהעםראשוןמשגלזיכרוןבהחמצות.
עםאמיתיקשרביצירתהכישלוןהמשך'לוהיה
 20שלעלותםלזקוףמיחשבוןעלולהבדיל' ,בניו

בטעות.שנפרסוצהובהגבינהרגם

 ,הסימולטניבריתמוסנרשמתהכרוניקהכל
כמבואכבררטרוספקטיביתבראייההמתגלה
באותוהנקראברומןסיפורתשלהחדשהלטכניקה

המפורסםהפתיחהבמשפטכברדברים","זיכרוןשם

והנחותיומיוהיוםוהנעלההגבוהמופיעיםשבו
עקיבא:שלמזוגבוההכמובןשתודעתוגולומןלגבי
גולדמןואילו ,באפרילבאחדמתגולדמןשל"אביו

היהשנדמהבשעהודווקאבינואר'באחדהתאבד

לונפתחוההתכנסות,ההינתקותבכוחשהנה,לו
באמצעותתיקוןראשיתלעצמומצאוהואחושעיון

ובעיקרהמבוקר'החייםואורחה'בולוורקר'
 •ה'סומניום'",ותרגוםהאסטרונומיהבאמצעות

אברמסרןיעקב

ישבתאעקבישליצירתובמחקרעוסקאברמסוןיעקב

 ) 17עמ'<ראה
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ויהודירוסיקוסמופוליט

מרוסית: ,משירתומבחרפסטרנק:בורים

עמ' 76 , 2006גווניםהוצאתליטווק,מירי

בגללספריאתמלפרסםלהירתעזריםלמו"לים"אל
וייקרא.שיפורסםכדיאותוכתבתילחיי.החשש

פסטרנק.בוריםאמרהיחידה,"משאלתיזוהי
 .משוררניצבלאוכנגדודיקטטורבוששולטעם
מקוםאיןשבהדמוקרטיהגםבצרה.עםהוא

אמיתימשוררמשמעותה.אתמאבדת .למשורר

המילההחברה.שלהרגשיהמפלסאתומסמןכותב
פלאים.מחוללתבהמשתמששהמשורר

 • 1960ב·לעולמווהלך-1890בנולדפסטרנקבורים

יצירתועל-1958בלספרותנובלבפרסזכההוא
ממנומנעהקומוניסטיהשלטוןאך 1ז'ירואגוד"ר
והזיכרונותהמכתביםהספרים,היומנים,קבלתו.את
מחייוניכרחלקכיהרבה,עליולנומגליםלא

שעבודתובמקוםהמשורר'שלבמעבדהטמוןנותר
בספרותלעצמועידןהואפסטרנקבוריםנפסקה.
מיריוהמתרגמתלסופרתתודותועכשיו'העולם,
העברית.בשפהמשירתומבחרלאוריצאליטווק,

 1ממשיךמותואחרישגם 1משוררהיהפסטרנק

וממשיךעריצותלכללהתנגדספריו'באמצעות
ההומניים.הערכיםאתהמודרניתבחברהלעורר

להשפעהמופתלשמשמוסיפיםשלוהשירים
והאופנות.הזרמיםחילופיבמהלךרבים,ולחיקויים
העולםאתשאהבקוסמופוליט,יהודיהיהפסטרנק

ואחדהיהודיםבשבילאחדלהיותונשארכולו
האחרים.בשביל

מהרו!כן'לרוץ!שלי!שירים
עתה!לכםזקוקכךכלאני
עצרו'שדרהשבקצההביתליד
נתקע,הימיםרצףשם

עקר'העמלהחדר'ריקשם
 .נעצרשםהזמןוממתינים,נאנחים

הםמהפוטוריזם."אקמאיזם,"סימבוליזם,
 1922('סוברמניק'פסטרנקשאלהאלה?"הז'רגונים

קטביםלשלבהמשורריכולבכתיבתו .) 1גיליון
פילוסופיהרוויותשלוהמטאפורותלגמרי'שונים

חרמןפרופ'אצלברגמניהפילוסופיהלמד(פסטרנק
ניצבהמשוררהשירה>.למעןלימודיועלוויתרכהן
בעולם.גדולההכיבאימפריההמתפשטהכאוסמול
הכותב:הואמבקר.ולאפוליטיקאילאמשורר.הוא
באשכולותמשתקעיםהגשםנטפי

ראשוןאורעדמאוד'ומאוחר

הגגות,מןשיריםשברימטפטפים

סבון.בועותבחרוזיםנושפים

והפואטיקהדוקטורטיםנכתבופסטרנקשירתעל
ברחמוטלפרופ'סודות.הרבהומסתירהמגלהשלו
לזרםלשייכםיותרשקלמשוררים"ישכתבה:יוסף

לזרמיםשזיקתםמשורריםויש 1אחראוזהספרותי
דקדנסשל(מגעים 11יותר."מורכבתמוכרים
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 .) 45עמוד 1ברברברדיצ'בסקי'ביאליק.

נאה,לאזה-מפורסםאישלהיות
הפסגות.אלשנושאמהלאזה
עבהביקורותתיקלאסוףצורךאין

באוצרות.לשמורידוכתבי

גילוימין 1דהיינוחשיפה.שלתהליךהיאהכתיבה
לנתקניסווהשלטונותהמשטר 1לפיכךהאמת.של
באמתהשירהחובבירובשלו.מהקוראהמשורראת
כתוצאהפסטרנק.שירתשלהאוצרעלידעולא

שאפילוכאלההיוהקוראיםוביןהכותביםבין 1מכך
היה"הרוב"קראו.ולאהכירושלאמהאתגינו
אותו.ולתקוףלטרוףמוכן

ספרוכימונו''להלעיתוןבשעתואמרפסטרנק
שהמבקריםלמרותקשות,יבקורותספגזיוואגוד"ר

הדיכוימכבשתחתאולםאותו!קראולאאפילו
גםנולדוהאלה,קשיםהכיוברגעיםהמשטר,של

המוקדשהשירכמו 1ביותרהנפלאיםשיריו
'שלכת':איווינסקאיה,אולגה 1לאהובתו

לכליה,שבדרךאושר-את
מעשהכלגודשכשהכאב

חבויה,ביופיתעוזהכי

לזה.זהאותנומושךוהדבר

ידיעלאיווינסקאיהנרדפה ) 1960 (מותואחריגם
מאסרשנותשמונהעליהונגזרוהסובייטיהמשטר

בורים"אםכתבה:החנינהבבקשתבתה>.עם(יחד

למותעלולהיההואמאסרי."עליודעהיהפסטרנק
פעמיים,במאסראיווינסקאיהישבהלמעשהשוב".
נובלפרסעלויתראףהואלפסטרנק.אהבתהבשל

לשווא.אךאותה,לרדוףשיפסיקובתקווה

זופסטרנקאתלתרגםכי 1נדירהואטובתרגום
 1חוריוסףבמלואה.לבצעהאפשרשאימשימה

הידועשירואתלתרגםפעםניסה 1הצ'כיהמשורר
השיר.בשםכדבונתקעהחיים','אחותיפסטרנקשל

זכרהםהצ'כיתובשפהנקבההםברוסית"החיים"

 1מכשרוןחוץדורש,התרגום 1ובכללבעברית>.(כמו

מסכיאתלעבוררקלאלושיאפשרנוסף,משהו
והפעליםהמיליםגזירתהמשמעות,היפוכיהדקדוק,

בתרגומה,אלה.בכלהצליחהליטווקמיריוכדומה.
 1בושישהיופיכלעםהמקורלאיבודהולךלא

הקונטקסט,ועלהטקסטעללשמורהשכילהוהיא
שלהמיוחדתהפעימהועלהרוחפנימיותעל

אתשקראתילומריכולאניעכשיופסטרנק.
הקודש.בשפתפסטרנק

בה.משתמשיםשאנחנוהשפההואהמשורר 1כן

היוםשלשהמשוררוחבלציוויליזציות.שבונהכלי
הטלוויזיה.שדרןכמוהשפעהגורםלהיותיכוללא

מקבליםהמודרנית,החברהשלהצרכנים 1אנחנו
פחותאבלחדש,צריכהמוצרכלעלאינפורמציה

לכן,דיכוי.זהוגםשירה.בספרימתענייניםופחות
אתמצילהזאתבכלגדולמשוררשלהשפעתו
הפיקהואאפליםבזמניםפסטרנק.גםכךהעולם.
עולםלבנותשניסתהחברה,בעבוררגשיחמצן
בציניותהרסה,זאתובמקוםושוויוןצדקשל

דורות.שלאידיאליםובבורות,
התמסרות,היאהיצירהמטרת

מחמאות.אופרסוםולא
חשיבותכלחסרלאישבושה
בריות.בפישיחהנושאלהיות

ועבורנונשאר.שנכתבמהאךמתחלפים,הזמנים

קצתעליויודעיםשאנולמיתוס,הופךהמשורר
לסטליןהתנגדפסטרנקכלום.יודעיםלאובעצם

בקולהיללושכולםממן 1בשלטונולפקפקפחדולא
 .הגאוןהשליטשהביאוהעושרהאושראתאחד

כתב:פסטרנק

היערנדמה,כאן./אורחהעתיקהאושר"נדמה,

אתחשיםאינםמאושריםבחלום./שקוע 1מערסל
הזמן.""נהירת

אבל 1יהודישהואמזהענייןעשהלאפסטרנק
 .לכךהתכחשלאהוא .נוחהיהלאשזהבזמנים

הזוהשפהאתואהבברוסיתשכתביהודיהיההוא

כלפיוושנאהרדיפותשלבתקופה"רקכשפתו.
רוסי",שהואבטוחהייתיכי 1יהודישפסטרנקגיליתי
"תכליתושיחה(מתוךאייגיגנריהמשוררכתב

לפסטרנק,להתקרבשפחדובזמניםהמשורר"),של

ככלבוולתמוךלידולהתייצבאומץאייגימצא
מסוגל.שהיה

חדש,קודפסטרנקטבעהספרותיתבאבולוציה

קוסמופוליט.יהודיהיההואלפענח.צריךשעוד
הואצבועים.הכיבזמניםנקינשארשלוהמצפון
ליברליםקומוניסטיםנגדמכתבעללחתוםסירב
ברורלא 1וסטליןבחיים>נשארלאמהםאחד(אף

אידיאליסטוגםיהודיהיההואלו.סלחמה,משום

מכךמאושרהיהטרוצקילבהעולם.כלאתשאהב
רוסי 1טרוצקישהוא,בטוחיםהיורוסיםשאיכרים

שהיהודיםבעודבה,פרדוקסישיהודי.לניןושדווקא
בסופווהאנטישמיות,הצרותכללמרותרוסיה,של
מהרוסים.רוסיםיותרלהיותהצליחודברשל

התרבותשלהתחומיםבכלהשתלבוהיהודים
היורוסיהשלנובלפרסחתניחמישהביןהרוסית.

ברודסקי.ויוסףפסטרנקבורים .יהודיםשני



ביןמסויםגבוללהיותחייבמשוררשלבחייו
פרטייםשחייםטעןפסטרנקלחיים.הספרות
שונים.דבריםשניהםספרותיותועובדות

להזדהותולארגילכאדםלחיותצריךהמשורר

מהן.להתנתקלדעתעליודמויותיו.עםלגמרי
הסיבההיא ,בךלעשותיכולתאי ,לדבריו

אמנים.בקרבלהתאדבויותהעיקרית
קרחכמופריךוהזדקן'זרםהזמן

נמס.חרק,הכורסאותקן 9

ונעצרת,אתשותקתקולנית,כהפתאום,
והס.פעמונים,הדכמוהחריש,והחלום

היהשלה,ההיסטוריהכלבמשךברוסיה,האמן

בוריםלהתכופף.אהבלאאםלרדיפותאובייקט
שונה.להיותפחדלאפסטרנק

היטלר(אודלףשיריםכתבכןגםהצעירסטלין
לסטליןהיהשלאהעובדהאתכצייר>.התחיל
פסטרנק.דווקאלוגילהאומרים,כך ,כישרון
שיר-1915בפרסםכן,לפנילכתוב.חדלסטלין

בכלנחושמאודנשארכדיקטטוראבל'בוקר'.
בהשמדתמומחהוהיהלאמנות,קשורשהיהמה
הריבםקורבנותיוביןטעמו.אתתאםשלאמהכל
 1874- (מיירהולדו'והשחקןהבמאיגםהיה

ביתהנה .וייןבאידהזייתקבהשחואשתו ) 1940

פסטרנק:שכתבמיירהולד',הזוג'לבנימהשיר
הלכתכוכביביןנדחקהוא

בבריאה,באקראיהנתונים

מרפרפתבידוהוביל
צעירה.שחקניתלבמה

מסל~הלכלל"הגעתיכותב:הוא 1957בספטמרב
כיצירהלהיחשביכוללאשכתבתישמה

עתידית".לעבודהטיוטההכלבסךזוהימושלמת.
יכולאחדכללאיוצר.שלמסוכנתחשיפהזאת

לקהאנדרייבהמשוררהזה.המחסוםאתלעבור
מנהיגימאחדשלהתקפהבעקבותבלבו

הואכיעליושכתבקאמנב,לבהמהפכה,
אנדרייבאידיאולוגי",ונכהשכלי"אימפוטנט

ספריוכלאתלקנותכדילחנותמחנותהלך
ספרים.חנותשלספrזעלומתולהשמידם,

קראקסטיליולארבלהקולומביאנ~המשורר
שבדרום-קליבעירטלוויזיהבתוכניתמשיריו
אחרי ,חיבשידורמתהואקולומביה.מערב

 .שיריועלבשלילההגיבבקהלשמישהו
 Boris-בשםהרחובותאחדקרויבברלין

Pastemak-Weg מותופסטרנק>.בורים(דרך

גםהשירה.שלרקלאטרגדיההואמשוררשל
בהתפתחותה.ערךרבמשהומאבדתהשפה

הגדולה.העולמיתהספרותאתכותבהמיעוט
המשוררפסטרנק,בוריםשייךהזהלמיעוט

רקהיחווי.לכתובחשקליישהקוסמופוליט.
במוסקבההסופריםאגודתהחליטה-1987ב

הצביעולאהםאשם.מכלפסטרנקאתלטהר
להגנהזקוקלאהואאולםאח.דפהכךעל

 •הזאת.והמיותרתהמאוחרת
יעקביצחקבןאלברט

נץאווליך

חופיםשנימפגש
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יהודי-גוטליבמאוריצי
פולני?או

אמנות,גוטליב,מאוריצימנדלסון:עזרא
שז"רזלמןמרכזזיכרון'היסטוריה,
עמ' 284 , 2006ישראללתולדות

בשנהלעולמושהלך 1מנדלסוןעזראההיסטוריון
ושניםשחירבספריםארבעהאחריוהותירהאחרונה,

שותףהיהכןכמו .שערךנוספיםספריםעשר

 Studies inבהחשוהשנתוןבעריכת
Contemporary Jewry . מאוריציהציירעלספרו

כהלכהותורגםבאנגליתבמקורונכתבגוטליב
למעשהשהוא 1הספר .שפיראוריבידילעברית
מרהיבה,אלבומיתבמתכונתיצא 1היסטורימחקר
טובהבאיכותלבןושחורצבעתצלומימציגוהוא
בןוהואלעולמושהלך 1הגאוןהציירשלידיופרי

שנה.ושלושעשרים
קטנהעירבדרוהוביץ, 1856בשנתנולדגוטליב
אמןהאוסטרו·הונגרית.שבאימפריהגליציהבמחוז
 1שולץברונווהאמןהסופרהואממנהשיצאנוסף

הואאחראמן . 1942בשנתהנאציםבידישנרצח

 .לייןלימשהאפריםהצייר
למערבהיום(השייכתבעירהונצחשלאלמרות

יהודירקלאידוע,כאמןנחשבגוטליבאוקראינה),
הקברותבביתבקרקוב,קבורהואפולני.אלא

שעליהמרשימהזיכרוןמצבתתחתהחדש,היהודי
זהות.המגדירהעובדהבפולנית,כתובת
וכךגוטליב,היוצרהאמןשלבזהותומטפלהספר
"בכתיבההסוגיה:אתהמקומותבאחדהמחברמציג

אפואנעוץגוטליבאודותעלהמוקדמתהפולנית
צריךיהודי-פולני''אמןבתוראחד,מצדפרדוקס.

אמנםוכךיהדותורקעעליצירתואתלהביןהיה
היהודים,המבקריםכמוהפולנים,המבקריםנעשה.

בזהוהסכימוהיהודית',ב'עבודתובעיקרהתעניינו

מצדעבודותיו."נושאיאתלוהכתיבהשיהדותו
שהואכיהודימכודבי,כייהודישיתקבלכדי 1אחר
עללהתעלותגוטליבנדרשאמיתי','פולניגם

 .) 162(עמיפולין"יהדותעלובמיוחדזמנויהדות

 1פולניאויהודיציירגוטליבהיההאםהסוגיה

כותבעליהשלו.האישיתלביוגרפיהנקשרת
אנו"רשאיםהבאים:הברוריםהדבריםאתמנדלסון

שלוהמוקדמותהעשרהבשנותכברכילהניחאפוא
היהודית.ההלכהשללתחומיהמחוץמאוריציחי

בינוממששללקרעהוביללאזהדברכילנוידוע
שלושהידעבביטחוןלומרניתןאףהוריו.לבין

(עמיבמיוחד"מרשיםהיהלאיהודייםבנושאים
30 (, 

הזהותפיעלהוגדרההיהודיתשהזהותמאחר
לאאם •השאלהנשאלתההלכה,כלומרהיהודית,

עולםבאיזה 1היהודיבעולםגוטליבמאוריציהיה
להיות?היהיכולמהפולניחוץאחר

כאחדכאמורנתפסגוסליב 1מנדלסוןשללדעתו
כתב 1920בשנתהיהודית:'האמנותשלמאבותיה

14 
 315גליון

הדרךפורץהיה"גוטליבפילכובסקי:לאופולד
המתאריםהיהודיםהאמניםיתרלוחביםולפיכך

השלישיבפרקאדיר."";חובהיהודייםהחייםאת
של"מלאכתםיהודית':'אמנותמנדלסוןמגדיר

החייםאתתיארורקשלא 1יהודיממוצאאמנים
יהודיות'.'מסרותלקדםביקשואףאלאהיהודיים
גוטליב"כי 1זולהגדרתובהתאם 1טועןמנדלסון

רעיוןאתשהביעוהיהודיםהאמניםמראשוניהיה

המאהשלהשנייהבמחציתהחלהאוניברסליזם.
פיוסשלמחזותיהודיםאמניםתיארועשרההתשע

היהגוסליבשאףרעיוןשונות,אתניותקבוצותבין
יהודיתהשקפהזוהיתהאחדיםבעיני ]".[לומסור

במשנתנעוציםששורשיואידיאלרבה,במידה
 ,) 202(עמיהנביאים"

לשבחיש 1ההיסטורי-אמנותילדיוןמעבראולם
הןגוטליבשלהן 1ואיכותןהתמונותמגווןאתגם
עובדהאגב,דרכו.ממשיכישלוהןתקופתובנישל

אףאח,היהלגוטליבכיהיאכאןהעולהמעניינת
לאופולדשלבציוריולאופול.דושמו 1ציירהוא

התקופה.בציוריכמקובליהודייה,אםדמותמופיעה
הןאותוהופךההיסטוריהמחקרעםהאלבוםחיבור
והןהאמנותבתחוםלמתענייןמשמעותיעזרלספר

 •גוטליב.מאוריצילאוהבינאהלתשורה

ברבעיוסי

 1rחצי
 ~ 1מזאישנדור

לפיר(טומי>יוסףמהונגרית:

רוצהאנירכשתי./בערב"שכברמשיריובאחדעמיחייהודהכתבבאדמה","המתים

מיסתי'.'עללמות
<משרורמזאישנדרושלהחזקבשירונרימןדודהעלשקראתיהאלהבשורותנזכרתי
בובדפשט).שחי-הונרגייהודיוסופר

בחדרנולדהזההצורך'הישרדות'.המילהשלאיותהואמיסהעללמרתשלההצורך
מרגישהנרימןודודהדברגהעלייהכמרהיאעבורההמיזiהשואה.שנקראהנוראהלידה
כנוצרייה.למותהולכתשהיא
הגורלצחוקשבהאירוניהדקה,אירוניהמזאישנדרוהגניבהזאתשבאמירהיתכן
ההיא.הנוראהבמלחמההיהודיהעםבבשרשננעצושינייםמאותןמשהרחושף

סומקרוני

השואהאחרי

מיתהלאז;בגז.פזפהלמרת
T T • -T • 
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הברבריםחיי

הוצאתלאימילשיל'אליבוא :חזןעוזיאל
 , 2006פועליםספריתהמאוחדהקיבוץ

עמ' 192

זהאופטימלי:בעיתויאליהגיעהזההיפההספר
 ,מרוקושלהברברייםבמחוזותממסעשבתיעתה

הדקליות-הטבעשלמיופיוונפעמתמוקסמת
 ,מעושןבוורודהטובליםהכפריםרקעעלהירוקות
במדינהוחדשישןהעוטפתהכחולההשמיםשמיכת

המינוסיםהמסמא,החוליותצהוברבת-הניגודים,
הקסבותהמקום,למסגדיהמיוחדיםהמרובעים
המסורתיבנייתןבסגנוןוהבולטותבוץהעשויות
עבורישהחיהרקלאזהעיתוי •ועודועודהמיוחד

הכפריםשלהמשכריםניחוחותיהםואתצבעיהםאת
אתגםליהעניקאלאתושביהם,ושלה~ך~ריים

עוזיאלהספר'מחברשלנאמנותועללהעידכולת.חי
שלהחייםולאורחלערכיםלקולות,למראות,חזן'

ייחודם?מהוהברברים?מיהםזו.מיוחדתאוכלוסייה
הפרגיםהחרציות,צמחיביןחייהםנארגיםוכיצד

והפסגותהפורייםהעמקיםהמורפין'נוטפיהאדומים

 ?לאימילשילאליבואבסיפורהמושלגות

(צפוןהמגרבבאזורחיותאתניותקבוצותשתי

תוניסיה,לוב,המדינותאתכוללאשראפריקה),
היאהאחתהקבוצהומאוריטניה.מרוקואלג'יריה,

והאחרת,ונאמקדמתהאזורתושביהברברים,של
החללאזורשהגיעוהערבים,שלהיאהרוב,קבוצת
אתאיסלמוהאחרוניםאלההשביעית.במאה

במרוקונמצאיםהעיקרייםשריכוזיהםהברברים,

שבמרוקו'לברבריםלהתייחסאםובאלג'יריה.
הרילאימילשיל'אליבואהספרמתייחסאליהם
המרוקאית,האוכלוסייהמסךכשלישמוניםשהם

הברבריםרובנפש.מיליוןכשלושיםהואשגודלה
הקשיםהרריים,אזורים-וחריףהאטלסבאזוריחיים

לברבריםסייעהזועובדהלמעבר.יחסיבאופן
חייםדבפוסיולדבוקהתרבותיתמורשתםעללשמור

שפת-המיוחדתשפתםזהבכללמסורתיים,
האחרונות.בשניםלעדנההזוכההתמאזירט,

צעירישלבחייהםמרכזיתחייםחווייתהבוחןהספר'
בכלל'הברבריתהאוכלוסיהבחייולמעשההרברבים
השידוכיםחגיגתאלהמתנקזתחייםפיסתמתאר

תרתיחיים,מעצבאירוע-באימילשילהשנתית
הסיפורמתייחסהעלילה,התפתחותכדיתוךמשמע.

בעקבותהברבריתהחברהבקרבהחליםלשינוייםגם
העירהיאהלואהגדולה","העירלהשפעותחשיפתה
זוחברהחשיפתבעקבותוכןמראכש,האדומה

ופסטיבלהברבריםכפריהגואה.החוץלתיירות
ביותרהאטרקטיבייםהיעדיםלאחדהפכואימילשיל

מקוםהישראליםתופסיםשביניהםהתיירים,עבור
עטיפתאשרהאטלס,הריילידחזן'עוזיאלנכדב.
רבותוכותב"חוקרהואכיאותנומלמדתהספר

במשפחההסיפורעלילתאתממקדהברברים",על
ושתיבצעירותהשהתאלמנהאם-קטנהברברית
ששמוקטןבכפרהחיותהילדות-הנערות,בנותיה
עלהמשקיףהגבוה,ההר"במרומיהנמצאטונפיט,
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עםוהמקייםשוצפים",ונהרותפורייםעמקים

התחבורהאמצעי-פרדותבאמצעותקשרסביבתו

ואתהמשפחהחייאתמתארחזןבאזור.המסורתי

אמיניםתיאוריוסביבתה.לביןבינההגומליןקשרי
"פינהלווישהאזוראתשמכירמיוכלחיים,ומלאי
 1הסיפורמןיתמוגגלדוגמה,כמוני 1לתושביוחמה"

הסיפור.אתהבונותהדמויותומןהטבעמתיאורי

הגיבורההיאמיותרת,אולינוספת,שפירושוזאידה,
ומאזעשרבגילמאביההתייתמההיאהמרכזית.

לצדועסקה,גדלההיאעשרהחמשלהשמלאוועד
היומיום,במשימותהמקום,בנותכשאראחותה,

במימכבסתבמקום:החייםקיוםאתהמאפשרות

טחנתאלחמורעלהתירסשקיאתמובילה 1הנהר
נושאתהיאשאותם 1לבישולזרדיםומקוששתהקמח

לרוחובהמיטלטליםהעץגשרוניעלבעורבהגבהעל
אללהגיעכדיאלהגשרוניםעלעברתיהנחל.של

עלבהליכהמורגלשאינומיהברברים.כפרי
עץלוחותהעשוייםאלה,מתנדנדיםגשרונים
בסיכונם,מבהיליםולעתיםמפתיעיםבמרווחים

שלהיציבהאמנותאת 1כמוני 1להעריךיודע
כבדיםמשאותהקטגבםעלהנושאיםהילדים,

כאשרבקלילות,הללוהגשרוניםעלוהמהדסים
דוגמהרקזואימתניים.בוץנחלישוצפיםמתחתם

חזן,עוזיאלשלכךכלוהיפיםהנאמניםלתיאוריו
 .דפיובכלהספראתמלוויםואלה

זל~ה","רווקהנחשבתבמיוחד'ובלטשיופיהזאידה,
הנישואיםגילבעודעשרהחמשבתכברהיאשכן

קודם.שניםכשלושהואחיההיאשבהבחברההרצוי
אתלמצואומתקשהוחכמהדעתניתעצמאית,היא

אףמהםואחדאחריההמחזריםרביםלבה.בחיר
שאהבתולאחרמעורפלות,בנסיבותמותואתמוצא

האדומהלעיריוצאתזאידהנענית.אינההנואשת
למעמדותודותוזאתהשכלהלרכושכדיוהגדולה

רק .המקומיהממשלבצמרתדודהשלהמעלהרם
היאשנים,ששכעבורמולדתה,כפראלבשובה
אותו 1מוניושללאהבתולהיענותבשלהמרגישה
עזיבתהטרםבאימילשילהשידוכיםבחגיגתהכירה
מאחדותונפלאותיוהגורלתהפוכותהגדולה.לעיר

שכהבשנה,ממנההבוגרתאחותהודווקאביניהם

חייהאתוחיהמבעלהמתגרשתלהינשא,חפצה
תמורתלוותרנאלצהשעליהילדתהללאלבדה

הואלאימילשילאליבואלפרידה.בעלההסכמת
ובראשונהבראשהואהיטב.וכתובמענייןסיפור

סיפורגםבעתבהאךהברברית,האשהשלסיפורה
כולה.המרוקאיתהמדינהוסיפורהברבריתהחברה

העלילה,מןנפקדאינוהיהודיםשלמקומםגם
מעטבלאשזוריםהיוהברבריםוחייחייהםשכן

היהודיוהסוחרהיהודיהזהבצורףבזה.זהמקרים

גםהובילואלהבאזור.החייםבמרקםארוגים
בין~~תואףאהבהמבטיחמים.אנושייםלקשרים

היהודי.קדוש,מרשלבנו 1אגרריילביןזאידה
בעתמשפחתובביתזאידהאתאירחאשר 1האמיד

ביןההדדייםהערגהמבטיאולםבמראכש.לימודיה
זופרשהולמעשה,הבשילולאהצעיריםשני

גרציהלעלמהאגררייאירוסיעםבחטףהסתיימה
שכזהמרומןקדושמשפחתשלחששההאם .טולידנו
זאידהלרגציה?אגררייביןהאירוסיןקיוםאתהאיצו
היאישן.רומנטיקשרומממשתלכפרהחוזרת

כשמיםנקייהשלמה,אהבהמוניואת"אוהבת
שנדמההסדרשלנו".האינסופייםכמרחביםהאלה,

הנחלומיכנועלהושבלהשתבש,הואעומדכיהיה
 •ימימה.כימיםלזרוםממשיכיםהברבריםוחיי

רונןיהודית

שפיראשלמה

הקשייםובאחרית

:ים wrסרית qד~ ~
אנחנ~ז;לבים

T • :--: 

 ם:~מ;ן q~רי?ים

א;ךמ;ן q~רי?ים

חםמ;ן q~רי?ים

 ת;צ~~~~~ריםמ;ן q~רי?ים

ךי~ית q~ןה 9מ;ן q~רי?ים

 •~לח~דנ~יחרנכלנ~אצל
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נפשאהבת

אברמסוןיעקב

ושבעארבעיםבןוהואשבתאייעקבבפתאומיותנפטר 4.8.1981ב

ב'ידיעותנתפרסםלשבתאישהוקדשרביןעוזרשלשירובלב.ד
 • 22.1.1982ב-אחרונות'

ב-שתחילתההדדית,נפשכאהבתלתארראויהשנייםביןהקשראת
קשורהוהיא ,שבתאישלהפרוזהלנבועשהחלהלפנייםשב , 1961

של"משחק-מרחביהליו~לגלעדי>איתן<עםשבתאישכתבלמחזה
הארבעים,לשנתוקרובוהיהמרחביהחברבעברשהיה ,רביןזמן".
העשריםבןשבתאייעקבשלוכשרונואישיותואחרשבימידהלך

שלבקשרהשנייםהיומאזושבע.
והתהדקהשהלכהעמוקה,ידידות
אביב.בתללהתגוררשבתאימשחזר
קשהאבדהלרביןהיהשבתאישלמותו

שלוהקשראתלבטאביקשהואוכבדה.
הכאבמעוצמתאבל ,בשירלשבתאי
רגשית.מבחינהמוצףהיהוהזעזוע

שעבדמעידהרות, ,רביןשלאלמנתו
חודשים.במשךולילהיומםהשירעל

שהשאיר ,לשירהטיוטותעשרות
ולהתחבטויותלקשייםעדותהן ,אחריו
 .מלאכתושצלחהעד ,רביןשל

שלוב"יש"ב"העדר"עוסקעצמוהשיר
ממנומרבעגופושלה"העדר" .הידיד
;ןוה"יש" ,איתרולשוחחממשבולפגוש

שבתאייעקבל
ב"מבטלהתקייםממשיךנשמתוש

קץשאיןומשקה."מפכהב"הילהבשירהדובראתומשקההנשמה"
עומדוהסיוםניפגש",לאמתי"עד-הזעקהפורצתמכאןלזוהרה",

ללכת"איתןהמוות:לאחרשתתקייםהוודאית,הפגישהבסימןכולו
נשמה",עםנשמהבידיים;ידיים

זרימהבושיש ,מודרניכשירכתובהשירומבניתצורניתמבחינה

מתארכותשורותיולזוהרה",קץשאין"הנהרהכמופוסקת,בלתי
שבוהנקודותארבעוגםבפסיחות,מאורגניםומשפטיוומתקצרות

-אחת(---)ובמילהמשתיקהמתחילהואזרימתו.אתעוצרותאינן
אתהןלמעשהשקובעתמילההראשונה,בשורה-"להיות"הפועלשם

החריזהבאמצעותהמושגת ,השירשלהנפלאההמוסיקליותאתוהןההגד
שם-הפועל.בצורתהתכוףוהשימושהאסוננסים,הפנימית,
במושגבשימושבשירהיאגםמורגשתהבינייםימישלהשפעה

בהשפעתכנראה"נשמה",לבין"נפש"ביןוהאבחנההנפש""הישארות
הרלב"ג.שלהפילוסופיה

רביןעוזר
שבתאיליענק'לח

י;ת ryל---

ח'ייםלרא;תהנשמה,מבט
 ·- :·-:דד--

 ,~~~~~ ח~~ ו~:~ח ת~~~ י.;~
 ה~~~ 1 ה~~~~~להב;ע,ך;ת, יו:נ~~~~

ס,ןrז. t ?קץ~~ין~דסןהד~מ;תס.~י~ךירא;נ:ןי
מ;נ:ןי~תך;א;תע.י~יף ,~~~~יר ' i~אי;ן~תך~~זiי

י;ת, 1ס~ל ,ת;ר~;ס~~יף .ת;ב~;אךא;נ:ןי ת;ב~~~ס~י~לך~יר

~וכי~י-דח. t~ף~ה 1~נ ל~pז~~ר Qס~סא;ך
;ת n ~ך:ךיף ,ת; n1~ל:ךיף~ל:די- ש~~~לא

השתים 1נפש;תינבידי.
 ·-:- .. :--ד:

ש;נ;וקים~~ע,~קים~ק;ל;ת-ל.ב

 ת;כ~~~;ת nס~י .ת;"ס~ ש~~~ת ש~~~ד~י~סז' ,ת;ר~

 יiז~~~ת ,ם:כו~~ /Vסס~ה ,ף~~~ל~ןה ר~~ 1
 ם:ד:~:ד:םלל~ת ף~~
 .ה~~דעםד~~ה

רביןעוזר

מבלילשבתאירביןשביןהנפשבאהבתהדיוןאתלסייםאפשראי
 ,.מאירדברסוףוהרומןהשירביןהבין-טקסטואלילקשרגםלהתייחס

הגופניותאיבודתהליךבמסעוחווה ,ברומןשבתאישלדמותובן
"ממעמקיעולהרגעובאותוהנכלמת",ב"שהותהנפש,שלבאליזיום

ממנואחתמילהגםשזכרמבליכאחדרביןעוזרשלשירו ...גופו
עוזרואילו ;) 218עמ' ,דבר<סוףטהורה"כישותהשירהתקייםכאילו
שנכתבה ,השירשלהטיוטותבאחת ,הספרהופעתלפני"מנבא"רבין
ורבין ;" •..בספרךלהיות-אזכמו-תכתירני"שםכן:לפניהרבה
הצפון-היקרהשיאתעדייןידעתילא"אזהערה:שניםכעבורמוסיף

לשירהומעללפרוזהמעלשהיאהחלוםשירתשלבחובה-ליאך
בלבולקהרביןעוזר .) 17.10.1993 (דבר"שבסוףשתיהןאתוממזגת
ב-שנה, 17לאחרלעולמוהלךהואהשיר.כתיבתאתשסייםלאחר

9.5.1999 • • 

שבתאייעקבשללמותושנהוחמשעשריםבמלאת
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• : • : --• : T 

ע~ג~עם~ב p:~עם~ז;ךק~הל;ז;ךק
 .ל~ידתאבלכלבעצםנכמ;

: :• :• : :• ."" T •• --• 

ס 1סר~מף~ת~ת;ך~מף;ה

 י~~ ל~~ק tסר wמ;א 1הת 7סנ;~
מף~ןגף~יםז tז~.~ ,םי~~~-בן~ל

לשואח;בט;תנכגפים
: • - T : T -: 

ס~~ץה u ~ fס;ףןס;ף

~ ry יקפףתt~ס~דיר
-הזההאחדאתגםלאנומפחד-הג;אל

: -•• : -•• -."" T •: T T ."" 

נרצףעה,ב;וא;חז
: •• -: T 

 ,ןא;ח,זב;א;ח,ז
ס,זכף~ית ח~~~~~~ים~קי:ןים

ס~~ט~ןקי~ת~~יףךם

סא~ק~ל ת;ט~~ {J ~ארנכ;תש!זר;ת
 . . . • · ..-:-ז

סלזפףן~~רי~לנ;ןןיםעזpים

-~ליןהףא ס;~~ן~~חףזעדא;ח,ז
 ,נבשרלבףשב,שףאניוהנה

:••• :-• T דד-

 ת~~ס~~ךב ryןד~לי א~~

רףסמ; p:פ;קן

 .ס~~ר;ן:ע,ר;ת~ת

המאוחדהקיבוץבהוצאתאודלדאותהעומדהזמןמוזיאוןהספדמתוך ר~~~ס~~ן
-רסיסים

ר fל f?ס~יטtי~~יר~ם
~פס 7~יק 9סלאס:ז~ר~תtי~~יד

האדו;תעגףליאת
:• • •• T -: 

ס~לי~ה~~פףך~ת

נראיהזפתפשטים
-• : -: • T : • 

עכשוב;שע;בר
."" •• -: T 

ס~ק,ט.~ל~ים wסס~:ם י~~~ת
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מג'ישבתאי

המיליםאצליהופיעו

הרבהלאשניםלפני
• :•• T • -: •• 

המליםאצלי 1ה;פיע . :· : . -.. 

 .סר~יןה~רךסז?לא
 .ן~;בם w ?רס~רז:וי~ד~ז:ויז

ה wקן-~~רה~סת
משא-אמרהאחת

-דד:ד--

~ /j ט;ל-~~ןהת

ג'ונסלירוי
~אךא~ה)~~ירי ~מא~י~(

מסחרר 1ר 1פעעמדתי
• : - T T T : "•. : 

~יך?-~~ךז:וי
פעםבדתידיעליהההבהרהזוהי

הנה-אמרהאחת
 ··-ז:ז--

חנה-אמרהאחת
 ··-ז:ז--

i] קא

lj אתי'לבן;' .א;ת;הפחידההשיחהקה
-• T T • : 0 

: -• 
0 

ף, qמ<~ויזות ם:~ iJ ד~?
שםע;מדתנצל.אתהאבל

 T •• •••ד-ד ד-;

ד~ינ:וי w~הר.דה ,לי wז;מית;ת.ום;פר : .. . . .. . 

 .>הדס~~ת 1סמ~סהר;י'~תא~ר'

בכה-אמרהאחת
--T : T : •• 

~ /j ש;~קים 1~~ךנ 1~ץנ~רר
ארנהשעה

T T T • •• -: 

דלתות

~~ךים iJךס~ךב,עדןה, 1~שנל [iל·"נ [iך

ry ~ד~?ריקים~~נ;ע,נןיםע,~יסז . 1 פ~;ע 
מאשרי;תרבריאה.זהוכל .הנהר
 ·:-:•• •• T •: •:ד:-זז

שהאישונאהטה 1פשידרעי;נ;ת.

~ i .מכפזי:י;~ר~יט~; T1 ל~~ד"כלf בע.ד:ז . .. . : . :· -. . 

 .' 1'עצמנעלבאהבה 1דברנ
~ליזt~איא ry ~ריקי'~לק;ל [i~תש;~ע י~~ ··:---ז:-: :-·

 '? 1 ה~~~רי~ים ם~~ 'י~ Q 'ןה 1ג [9iןלת iJ~לק;ךאת
~יב,ל wח.דר iJל wרה 1~ג [iבדלתמביטואני

-:-• -• -:·:• • T • •• • 

~ח;קים [i~תש;~עב~~ידי w~ז iJא 1שה
ןה 1ג [9iלדלת ר~.ע~ ת~~:ס~די wזt~א~תר;~ה י~~ 1-

~~ים j/משליוחברהואני~לי'החדר~ל
ךש;~ל.ת~לי-~~רק~;-'א~~י ~~·הש ."".~ל~;ו

: -:• :• :• • • : • • T • • • • • 

א;נ:ויוהיאא;תהמחבקואנינהנה?''אתה

 םי~?;~: 1נ ry ~~~ר-~ J/ ~·ך-:'ז~'ר·~ i ·~ י~~ 1
דל.ת. iJ~תוס;גרים ·, 1שלנהחדראל

:• -:• :• :• T : :• • • • 

iJ ח;ל~pז~ ie ע~~ n ךי;WiJ .ס~הקט
~סשבה.בהרףמתיםילדיםנגל, 1ג'זה

:• ;:• ; • T ' •• '." '." : T T : 

שנתהח 1והרמביטים, 1ישבנ

לאט. 1שרנ Tו :נ~ל~הפ;; iזהא~~:~~ -: :-:ד· .• :ז:ז ·ז· ·:

דרר iJדה?"ס.מ:ר w י~?
 י~~א;נ:וף,א;הבאניאהבה.ע 1תנבה

א;נ:וף,ל~~י·עה. 1 ~·ו:זללא' ,ש;~-ת~ז ~מ;~
•• :• :• : • T ' • 

הא;ךטי 1בחלהאחזלשבת,א;
•: •: T •• T •• ; : ' ' T 

wi] סג;תד~~רים,ס 1רנזים. 1ר

מות.א;דממההמים,מעל
 ·:דדד: ·---··
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 .עכשיוכמוייסורים.

 1~י~ה~ת;ך י~~

קיף /o ~ י~~א;נ:וי. א~;ש~

~וים •~ע.י~יו~ה 1מח

ח;דריםמעפשיםצלילים 1אל
•• : • • : •• • T • : • 

~תב ryא; .י~ת; /Vלד
ב;ת. 1סע,לדש;סיו

q ב; ם;ק~~ .ש~~? ,ת,?ס~~ךי~ים
ךיר pמ~~ריר ,ת;ב~;סב;ת, 1;שע.י~י

~ק~הף 1גא; ,א;ךס~דק

 , ו~~ה, wז' ,~י ר~ם~~
ת. 1~ע /o ~א; ,ק;לא; ,~ל~לא

ף, 1<ג ר;~~ממ~~ח.זה
o/ א 1הם"תםf ק~~-יל<. 
 .~לי<לא .ע;~ .ה~ /oמ~
~ס;סה~ה /oמ~סה \tז'ם ,>ף?~א;
!!ברי;נ:וי ry ~ז:וי /o ~~~לי

~תז'יש fא;נ:וי 1 א~~ךא;;~י

רחם>.א;א, 1היפה<אם
• T :• ..• -

פ; 1~ג f ,י /o ~~מ; f ( .ב~ fי;ת ryלי 1~שזה .
א;זה.להי;תי 1עשזהא;תי>.מיסוכל;

•• • : -•• • :• T • : :• 

f ~ס;א~~ .בrו o/ ת;ך 7 י~~~~~ךסה~ה
א. 1מהמ~~ר

מת;ן~ה ,ב~ fא;

ל~י fךךת ryנכ 9 ~~ה 1ס f תי~:? 1ל~ה 1 נ~~
~ד~סם 1ס~ל םי~.ק~~~י f ~ף \t~ב;סה ,ש~~מ

 .חר \tךס .ב~ fא;ים. j;~ל~ל ;א~~ ry~ק;ם~ת
ן ry •~~~ע;סיו ,~ןיו 9 ך;ת~< .מ-~ן

יפ;ת 1היולאלים 1נבצהניםפרחים
: • T 0 

"•. : : 
0 : T T 

תא~רןה, 1~ב~ה /oדסה, \t .ן~-מ .>םן;ע~
סע.ץ.מ; f ,ל;ך~~י~י, .'י~י'
הרטבים.נמשליולבנהשמש .האזביהבהר
 ·• .. :ד·:זד:דד·:·: ··ד-דד

ף 1גה. t ~ 9~ק .ה~ 1סם 1~רךים pמס~~~ים ,א;

~ע,ר;tייסם .ת;פ~ 1מ<~לימ;tייסם .ן~-מ .ה~ /oדא;
ף 1ג .>ףי~;בק!!~לא , ייt;בק!!~~רים l ~ם ryריק;ת.

מזי.מהרנעהזפענהשםשרה.במזהמשחתיםנשמה,א;
: T T 0 T : "•. : T 0 T T T •:-: - -T • • -

0 
-

זבו.>שלנס;פ; ,האניא 1האלזiים<שם
T •:: 

0 • - : T : "." T T 

ה> ?j~אךאירי~מ~אמויtז<'ונסגלירוי

ף, 1גמ;ת. 1ס~ר;ת ם:~י~ 7י z: ~~א w ~ר r~ריר

 · ;ש~~ן ם;~ ryמ; fךת ryז; .ה~~ 7~ה o ת,?ס~
~ר~י~לי .םי~~~י o י~~ ,תי~;נ~~ה 'qtז;
~ t' סה~ ryt הf שףט.ך;שא;~לים~

t' רt' ך;ש.ל;יזf ;א 1ה ,ת,?ס~ממo ,לא,ם

 .ה~ qt\7~סד
מך~ר~תצ;ךבהףא

מהףאךמך~ר . ;כ;ת~~

 . oצ;ך

פלועודדמאנגלית:

והמחזאיםהסופריםהמשוררים,מחשוביג'רזי.'ניר 1934יליד-ג'ונסלירוי
ולמדהאוורור'באוניברסיטתראשוןתוארסייםונס'גהאפור-אמריקאים.

יורק,נירקולומביה,באוניברסיטתגרמניתוספרותפילוסופיהכךאחר

עורףהפנהמסויםבשלבהאפור-אמריקאים.שלרדיקלילדוברשהפךלפני

ביטוילהשנתןהאישיתהרומנטיתולאמירהדילג'הגריניץ'ואמנילמשוררי
 ,) 1961 (כרכיםעשריםבןהתאבדותלפתקמבואהראשון,שיריובספר

~~ירי~י~אמףהשםאת-1965בלעצמואימץהלבנה,מאשתוהתגרש
קהילתימרכזבדיף~ךקוייסדלאפור-אמריקאיות,ממחויבותוכחלק~אךא~ה

התיאטרוןאתניהלמסוימתתקופהבמשךנשמה","ביתאפרו-אמריקאי'

מערכהבנימחזותבשניבלבניםבזעםהצליףהואהאולם.שלהרפרטוארי
מוצאיםוהתסכולהמרירות .) 1964 (השימוש"ו"ביתהעבד""הולנדי'אחת:

אתמשווההואבו ,) 1965 (ונטהשלהתופתמערכתשלו'ברומןגםביטוי
ליריברובדשלוביםוזעם,יגוןהתופת.למדוריניוארקשלהעונימשכנות
קבציאתמאפייניםאותה,ומהללהשחורהאדםלנשמתערגההמבטא

וספרים ) 1969 (שחורהמאגיה ,) 1964 (המתהמרצהשלו:הבאיםהשירה

 • •-1984באורראתהשלוהאוטוביוגרפיהאחרים.רבים

 2006אוקטובר

 (ך:

~ 
c:: 

ן~
~ 
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שוברהנגדתרזה

וולךויונהרניקוניץדליהשלבשיריה~האשהדמות

כחןלידובסקיצפרירה

אותןלעצבוהניסיוןהאשהשלבחוויותיההאובססיביעיסוקה
בקנוןהאשהמוצגתשבומזהשונהבקוללאמור'אחר",ב"קולו

הספרותבתולדותביותרהמעניינותההתפתחויותמןהוא"הגברי",
הפואטייםהיסודותהאחרונים.בעשוריםנשיםבידיהנכתבתהעברית

עםהשירהבתחוםהחמישיםשנותבסוףהונחוזוענפהספרותשל

דליהשלהמאופקיםבשיריהדמי-מיתולוגיתנשיתדמותשלהופעתה
ההבדליםלמרות .דולךיונההסוערת,יריבתהבשירתוהתחזקורביקוביץ
להצביעבנקלאפשרהללו'המשוררותשתישלשירתןברוחהבולטים

:עלהאשמלאךבספרהלמשל'רתוק,לילי .ביביהןסימביוטיקשרעל
רביקוביץשלהמוקדמתשירתהכיטוענת ,) 1997 (רולךיונהשירת

השיריותהפרסונותעיצובעלחותמהאתוהותירהדולךעלהשפיעה

גםטועןכך .) 1966 (דבריםולך'ושלהראשוןספרהאתהמאכלסות
האות:אתשנתנהשהעזה,וזוהזועמת"העזה,במאמרומזוריאיר

דליהשירתשלמשווהבהקשרדולךויונההרץדליהשלשירתן
היסודותאתמזורחושףשבומאמר ,) 1998 , 220 ' 77<'עתרןרביקוביץ"

הראשונהשלהשפעתהואתךך;לךהרץרביקוביץ'לשירתהמשותפים
האחרונות.שתיעל

קודמיה,שעיצבוהנשיתהדמותעקבותאתלהעליםניסתהלאדולך

רומזדברים,הראשון'שיריהקובץשלשמוכאחד.והרץרביקוביץ
 .) 1961 (מרגוטהרץשלספרהאתהחותם'דברים'השיראלישירות

הנשיתהדמותביןמעניינתהתכתבותלמצואבהחלטניתןכן'כמו
דולך.שלדבריםבקובץהנשיותוהדמויותרביקוביץמעצבתשאותה

שלל'שונרה'"שיר-תשובה"כנראהולךושלתרזההשירלמשל'
יחד .) 66עמ'האש,<מלאךלהראותמיטיבהשרתוקכפירביקוביץ,

דולךאמנםשאםלנויורההללוהשיריםשניביןעימותזאת,עם
אפילואפשרקנטרנית,תגובההיאתגובתהרביקוביץ'לשירתמגיבה
גמורניגודהיאמעצבתשהיאהאשהודמותחתרנית,הסתערותלומר

המוקדמת.רביקוביץבשירתמוצאיםשאנוהאשהלתבנית
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שוברה

מאכל:נעףגתףורדהלבנהחיתהשףנרה
 ז-:-- :·ד .. ::דדד:ד:ד

ק~ה, 9 ;מ~ס;נכה;:זיא~ל;דד;ן'ס;נכה;:זיא
~ת wד םי~;,סיף~לrז~~ים [i~ל
לי;ם. ם;~~מפרחהגגתrזאבלעננים,הרבהעם

 : " T T T • T : T-: • ד-: •• :- •

~כף~ית.~ל~ג~ת;ך ת:; iJךלף ם~~ [i~ךןת
ןrז. ה~ז:rף~י~הףלזבל;ן ה~~~;:זיא
 •יך~ן.ן;~ת~לה 7 ~;:זיא ל~~~~סב~ראהףא
 .ל~~~~עף~תא;נכrזק wך~ ;חי~ז:;~ז

ךת ry ~~ ה~~~;נקרס:הןה .
 • ם;" [i~ל ,ם;" [i~ל~~~נכיו ץ~~~ךהףא

 .לי~!עף~ת~לקקתךס;נכה~ך~יסעל~~ית;:ז~יסהשףדךה

בשוברה

סב, t ·י~~ל~~לףליתר w7 ~ w~ה 7סשףדרה
ד;ת. 9j2י wס,בף~~וים~;דף~ירה [i ת;ד~~

ןשףדךה,~~סיש;~רסץ.~ידך~ס iJ~ן
Y. י~יi] רזבת~ןרףש;~רr.~ע~;ק~~זבת; . 
 רו:r.י9iJ tשףף [iך ם:~ iJעל ל~~~יr:זים [i~ל

 .ג;מ~:;ךל;ך ryשףדךה~ל ועי~~:;~יr:זים [i י~~~
ה. 9~ק [i~לףלית [i~ת;ךי~יס .Y~ת ה~~~שףדךה
ט;~עת. ה~~י~שףדךה ל~~ ה~~ 7~ךך~האףלי

פרוטוטיפהיארביקוביץשל ,'במ'שונרהוהןמ'שונרה'הןהעולההדמות
לילישמציינתכפיופסיבית",ילדותיתתמימה,"מתוקה,אשהשל

דמי-דמותרוחנובעינימידעולהלמשל' ,'ב'שוברההשירמןרתוק.
קסומהנסיכהשלדמותהזוהיומוכרת:ידועהנערהשלמיתולוגית
הסתםמן-הדוכס""בןידיעלרעמכלהיטבומוגנתבטירההשוכנת

וחסודהנאהנערהכלומצפהמחכהלואשראגדי'נסיך-מושיעאותו
מזההשהקוראהזה,חבשיהפרוטוטיפאחר.ולאהואומעולם,מאז

מסיפוריבילדותנוסופגיםשאנחנותרבותיתוצרהואלאלתר'בטקסט
סיפורים .ועודהנרדמת,היפהפייהסינדרלה,כמולילדיםמעשיות

השפעהלהםישבטלהיים,ברונוהידועהפסיכולוגשטועןכפיאלה,
הדימויעלובנות,בניםשלהנפשיתהתפתחותםעללכתמרחיקת
שביניהם,היחסיםעלציפיותיהם,עלהאשה,שלוהןהגברשלהןהעצמי

המעוצבתהדמותאםגםזאת,עםיחדובחברה.~בביתמקומםועל

שוםבעצםאיןשוברהשלבסיפורהלמדי'מוכרתנראיתזהבשיר
הזהבסיפוראיןשהריארכיטיפית,מעשייהשלהעלילהלמבנהדמיון
בגורלהלמהפךהזוכהמנוצלתאומושפלתמקופחת,לנערהזכרשום
מלאתהדרךאחרות,במיליםהמיוחדות.וסגולותיהיופיהבזכותהמר

הקלאסיתהמעשייהעלילתשלבמרכזההניצבתהארמוןאלהחתחתים

ספקבליהיאאבלרביקוביץ.שלמשירהנעדרתמהלכהאתומעצבת
שהוא ,) 1949 ('לכלובית'בשירלמשל,גולדברג,לאהאתמעסיקה

המפורסמתדמותהאתעבריתמשוררתשוזרתשבוהראשוןהעבריהשיר

 ,) 173עמ'ומסכות,נשיםשחם,<חיהנשימחאהבשירסינדרלהשל



לכלובית

וסףפהמ~ינההזוכיםעיפ;ת
:-•• -: • T T • • : T 

-;ךקי~~פףא aר:ר
 ה~.ח;ל~לף~ית~מק~~לג~יר

נכ~י~?~ךמ;ן~לן~נ;וח;
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רביקוביץ,שלעיניהלנגדספקבליעמדגולדברגשל'לכלובית'השיר
כלהעומדה ...ועבותהיפה הזר{!."עלביאליקח"נשלששירוכפיממש
עיניהלנגדעמדהחלומותיה,לנסיךנואשותומצפההמראה"מולהיום
דומיננטייםמוטיביםמכילרביקוביץשלב''שוברהגולדברג.לאהשל

אושקיעהמחסה,שיחים,יחפות,רגלייםגולדברג:שלמ'לכלוכית'
לכלוביתשלשסיפורהבמקוםמתחילבעצםשוברהשלסיפורהטביעה.

שבוהמקוםאללאמורהנכסף,הארמוןאלהגיעהכברשוברהמסתיים.

היא,הבעיההאוהב.הנסיךשלבחיקוועושראושרנערהלכלמובטח
משתכשכתהיא<שהריבעושראוליזכתהשוברהלציפיות,שבניגוד
שאליוהארמוןתליא.בהאהאואין ,באושרשלאבוודאיאךבזהב!),
צעדיה,וכלמבודדת,כאסירהכלואההיאשבהחשוכהטירההואהגיעה,

וקצובים"."מדודיםהםממוכנת''בובהבשירהרביקוביץשלבלשונה
השקפתאך"בובה",אותהכמוומושפלתמוכהאיננהאמנםשוברה

"המתוקנת"האשהשלהקלאסיתלדמותהבנוגעהרביקוביציתהעולם
ילדותית,באשהמדוברהמקריםבשניכאחד:השיריםבשניהיטבניכרת

השולטיםגבריםשלחסותםתחתנוראבשעמוםהחיהומוגנת,מפונקת

דרכיה.אתלהומכתיביםבחייה

לטבולמבקשתשוברהשבההמוזהבתהשלוליתעלמעיביםוקדרותצל
והחושךכולוהשירעלמעיבהצלכשמוטיב •הלולמןשהותרהוזונתכאו

אולי-עיניהאתעוצמת ,השירסוףשמעידכפישוברה,עליה,גרסר
אתמעליהולהרחיקשלההנפלאיםהחלומותעולםאללהימלטכדי

שלהמוקדמיםמשיריהרביםכמונקלעה.שאליההכובלתהמציאות

בושאין ,לחלוטיןפגוםבעולםחיההזההשירגיבורתגם ,רביקוביץ
באמצעותהחולפיםהרגיעהרגעיאתמוצאתוהיאחמדה,שלשמץ

קלהלשעהאותהמרחיקיםאשרוהדמיוןהתעתועיםעולםאלנסיגה
קיומהעצםאתאףואולימעמדה,אתלסכןמבליהקודרתהמציאותמן

טובעת">.איננה("שוברה

חמדהמלאחלומותעולםבאותופותח'שוברה'רביקוביץשלשירה
ספק ,זמננובתאשהספק ,זושוברהמפרט.איננוב''שוברהשהשיר

היא ,הצארמביתאצילהרוסיתנסיכהשמאאוויקטוריאניתעלמה
כביכולשכולובעולםחייהאשרומתיקותהברכותהורודהלבנהנערה

הגדולבעולםובהרפתקאותבנסיעותמלאיםחייהותענוגות.הצלחה
שלשיריהבקונטקסטבמוסקווה"),חיתההיא ,בלונדוןחיתה("היא

"חמדהביומויוםמדייודעתדווקאהיאכילהניחעלינו ,רביקוביץ
בכינויהידועלשבת",דומיםשלההימיםש"כלמשוםכמוה"מאין

סמלשהואפורח,עדןגןבמיןלהחיהשהיאומשוםימים","חמדת
שמכירמיואולם,תפנוקים.ומיניבעונגבולהשתכרמקוםשלתרבותי

מאיןחמדהידעתי"שם;אזהביטוימופיעשבוהשיר'חמדה,'השיראת

בשיררביקוביץמשוררתשעליהשהחמדהיודעפעמים,שלושכמוה"
וסיפוקיתאוותיוהזה,העולםעםדברוחצידברלהאיןההואהמרומם
בעולםרקמוחשתחמדה,שלתחושהכלומרהיא,להפך:שלו.הנפש
האילנות"בדישבועולםוההזיות,החלוםמעולםמראותשולטיםשבו
ונו.י " ...לנבועכנהרשוטףמסביבהלךוהאורלגבוה."מתעצמיםהיו

בפתחלהפליגשוברהמנסהשאליוהזוהרהעולםהואזהמופלאעולם
להאורבתהמתרביםכענניםוקודרתהאפורהשהמציאותאלאהשיר.

הזכוכיתגגועלבתוכולהסתגרמנסהשהיאהחלומותביתעלומאיימת
איננוזכוכיתשלשגגכיווןוהלאה.ממנולהמריאלההמאפשרהשקוף

הבועהאתמנפץאותווסודקהיורדהגשם ,שבירגםאלאשקוףרק
הסכנהואלהמציאותאלאותהומחזירעצמהאתשוברהכלאהשבה

פיעל ,אמורוהיהלה"ש"חיכהזהשםנמצאמבחוץ.לההאורבות
הלזהעלםשלעיניואךאושרה.אלכפיועלאותהלשאתהאגדות,

וכאןהזה,"הנסיך"מופיעה.היאשבוהחלוןאלבכמיההנשואותאינן
השקוערציניבחורהואהמשפט,לדקדוקהיטבלבלשיםהקוראעל

המכתבלא ,לאמור"מכתב'.'בקריאתהחשובים:בענייניולגמרי
כפימיודע,בלתימכתבאלאלה,הואאולוכתבהשהיאהאינטימי

שהואעדזהמכתבשלבקריאתועסוקהוא .כלשהומסמךהנראה
הואלחלוטין.עליומתבלבלתהמיושבתדעתוואזבשונרה,מבחין

הארוטיוהמפגש ,בפניולעמודשאיןתאווהמאכלכעלעליהעוטה
ממששוברה.שליומהאתלאאבליומו.שאריתאתממתיקביניהם

נחתם'שוברה'השירגםממרכבת,י'בובהרביקוביץשלשירהכמו
אשראשהומתוסכלת;מובסתמנוצלת,שהיאאשה,שלבדמותה
אוזעםנפש,עוגמתשלרגששוםמפגינהואיננהגורלהעםמשלימה
מרירות.

המחאהלדרךמובהקתדוגמההואהזההשירשלהתבוסתניהסיום
תמידמוצגתבשירתההנשיתהמחאהרביקוביץ.שלבשיריההנשית

 ,לאמורדורה,בנישלבפואטיקההשולטתהמאופקתהאירוניהבדרך
אמפתיהמקרינהוהיא ,ועמיחי ,אבירן ,זךשלהחמישיםשנותבשירת

שללילכלוכית'בדומהבה,המתוארתהדמותשלגורלהכלפירבה
החותמותהשורותמןזועקתהיא ,) 173עמ'שחם, 'ך(גולדברגלאה
לי"והיהממרכבתי:'בובהרביקוביץ,שלהקלאסיהמחאהשיראת

פרחשלמצבעשמלהליוחיתהכחולות/עינייםליוהיוזהבשלשיער
זועקתהזאתהמחאה .;;דובדבןקישוטעםקששלכובעליוהיהשבגן;

עלמפיתהניחה"שוברה'שוברה':השיראתהחותמתהשורהמןגם

בשיריהמעצבתשרביקוביץהעלילהוניל'.'עוגתמלקקתוחיתהברכיה
אתחותמתשהיאשעהשבאותהמשוםמובהקתאירוניתדרמההיא

ואבסורדימגוחךבאורזהגורלמציגההיאגיבורותיה,שלהנוראגורלן
לדעתרוצהאויודעת,אומבינה,איננהעצמהשהגיבורהזה .לחלוטין

שתובילהתנהגותלאותהדברשלבסופווחוזרתהעגום,מצבהעל
תחושתאתומעציםמעלהאלימות,לאאם ,ניצולשלנוסףלמחזור
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 8-עמ'האש'<מלאךרתוקלילישמציינתכפידולך'של'תרזה'השיר

שהשירכךעלהמעידיםטקסטואלייםמרכיביםמספיקמכיל ,) 67
רתוקעיניה.לנגדהיהרביקוביץשל'שוברה'

וילון'חלון'כמומשותפיםיסודותעלמצביעה
אתלהוסיףגםאוליכדאיכטרף.האשהמכתב,

נפתח'שוברה',כמו'תרזה',שהשירהעובדה

("לאמבוצרתאוכבולהלאשההרומזותבמילים
גםמתחילהכאןואולםלהיכנס").לאכי;לצאת

כילאלתרלנומסתברכשונרה,שלאההנגדה.

ואיננהתעתועיםשלבעולםמבוצרתאיננהתרזה
המחזאי<נוסחזכוכיתשלבביברכלואה

לשעהלה,המאפשרויליאמס>,טנסיהאמריקאי
המתסכלת.המציאותמןהרחקענוגפרטיבעולםלחיותלפחות,קלה

תרזהאשרפקודהמעיןבעצםהןלהיכנס"לאכי;לצאת"לאהמילים:
שלחדרותוךאללחלוןמבעדמציצהשהיאבשעהעצמהאלמפנה
הסתםמןהיאושאיתרהדק>לווילון<מבעדעוקבתהיאשאחריוגבר

נקרעתשהיאהיאתרזהשלהבעיהכילהניחישחמדה.לדעתכמהה

ומשרתהללוהשיריםמןהעולההאירוניה
שלשמהגםהחתרנית.מטרתםאת

קולעלמצביעהשיריםשניגיבורת
המוקדמת.רביקוביץשלהאירוניהמחאה

ידועארכיטיפהיא'שוברה'בר'כחיית

עליתרומורה.סוררתיצרית,אשהשל

כידועהיאשוברהפסח,שלבאגדהכן'
הגדיאתואוכלתשבאהאגרסיבית,חיה

לעומת .זוזיךבתריאבאשקנההתמים
נשיםהןרביקוביץשלגיבורותיהזאת,

שהואב"חד-גדיא",הכלואותכנועות

אומר'הווהסוהר'לביתחלציכינוי
עלהכופותנוקשותתרבותיותבמסגרות

ולחיותהמולדיםיצריהאתלכבושהאשה

נאהתמה,אשהשלהקלאסיתהדמותאת

וולך.יונהשלגיבורותיהכןלאוחסודה.
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הגנהלביןגבראותואלתשוקתהבין

יותרכינכוחהרואההיאשהריעצמית,

מבקשגבראותואותה,"אוהב"משהוא

אותה>לנצל<היינו'דמהאתלמצוץ
זאת,אותה.להרוסעלולהלוושההתפתות

תרזהלמדהרתוק,לילישטוענתכפי

המחיראתלמדההיאשוברה.שלמגורלה

נחשבתכשהיאהאשהשמשלמתהנורא

שללאובייקטהיינו'-מאכל"ל"עוגת
לא.ותובשריםתאוותסיפוק

רביקרביץדליה

בהאיןעדייןסבירותה,למרותזו'מסקנה
דמותבעיצובוולךשעושהלמהפךרמזשום

שאלתהעברית.הנשיםבשירתהאשה
אתלבחוןשמבקשמילכלהשאלות,
השורשיםמתוךוולךשלצמיחתה

אותההכיצד-היאשלה,הרביקוביציים

כפישוברה"'שלהלקחאתש"למדהתרזה
אתהשירבסוףמשמנתרתוק,שטוענת

נפשהעלבורחתלאאבלשלה,הסקטים
מןמשונרה,יותרעודפוחדת,באמתהיאאמנםואםבה.רוחהעודכל

הנרות,למראשותילהלהישכבתרזהבוחרתמדועהמיני'הפיתוי
בסוףכבראנחנוואםמראש?להברורותהזההמעשהכשתוצאות

אותהונשווה"שוברה"אתהחותמתהדמותאתשנבחןהדיןמןהשיר'

קלאסיתדמותהיאערגה,מלאתועדייןועצובהעצורהשוברה,ל'תרזה',
בליתהמוצאתברכיה,עלמפיתעםדבר'לכלמכובדת""אשהשל

זאת,לעומתמתוקה.ונילעוגתשלחושנימליקוקסיפוקהאתברירה

ושובבהנעריתנערהמוצאיםאנחנו'תרזה'השיראתהחותמתבתמונה

אתהפורצתנערהכן'אםזוהי'ידיה.במושימנהשהיאסקטיםעל
למעשההיטבעצמהאתומכינהמינהבנותעלהמקובליםההליכותכללי
ורומזתהקוראים, ,אלינוקורצתגםהיאכךכדיתוךהתהוללות.של

איזומתוךקורבניתאשהשלכדמותאותהלראותשלאלאלתרלנו
הדברים.נראיםכךאםאפילויומין'עתיקתקלאסיתטרגדיה

מורכבשירהוא'תרזה'ולך'ושלהמוקדמיםמשיריהרביםכמו
שלשסיפורהלכךלבלשיםעלינוראשית .כברותוכושאיןואניגמטי'

מכניסהדולךהשיר'בתחילתשונים.קולותבשניאלינומועברתרזה
פנימילדיאלוגעדיםאנותרזה.שלהקודחמוחהלתוךישראותנו

גישהאיןהחוץמןלאישואשרבמוחההמתרחש
פתאוםהמופיעהחיצונילמספרלאבוודאי-אליו
לנוומתארהשירשלהאחרונותהשורותבשתי

התנהגותלאמור'רואה,שהואמהבנאמנות
בהחלטמעשיהפשרשאתנערהשלביותרמוזרה

שאנואלאהקוראים.לנו'גםכך .להביןלוקשה
בלייודעים-בנפשהלמתרחשעדיםשהיינו-

יכולאינומבחוץעדששוםמהספק,שלשמץ
הנרותביןלשכבשההחלטהכלומר'לשער'

בפירוששובב,תעלולהיאכקוונןולהיראות
ואחריהחופשימרצונהלשחקבחרהתרזהאשרתיאטרלי'תפקיד

קשה.התלבטות

בשיריםגםוביהמיניוולךנוקטתשבההזוהדו-קוליתהטקטיקה
'ססיליה',('ניזטה',דבריםשלה,הראשוןהקובץמןאחריםאניגמנטיים

החשיבהדפוסיאתאתמערערתכלקודםונו'>,'אנטוניה'

ש"למדהתרזהאותההכיצד
כפישוברה",שלהלקחאת

בסוףמשמנתרתוק,שטוענת

אבלשלה,הסקטיםאתהשיר

נפשהעלבורחתלא



ישכימניחיםאנולפיההקונוונציונלית
מחשבותביןמוחלטתלוגיתקורלציה

-נדלקאדוםאורמעשיו:לביןהפרט
-השפלהאוסכנהמריחיםעוצרים.
האםאך .כןהגיוני?זההאםבורחים.

 ,הבלעדיהמנחההואהזההבריאההיגיון
הקשורותבהחלטות ,העיקריאפילואו

שלא.בוודאיהפרט?שלהרגשלעולם
שעליוהגברעםרגשיתמעורבתתרזה
פתיה,איננההיאעצמה.עםמשיחההיא

כשדברה.וניצוללפיתויתמיםאובייקטאו

ואףלמרותהנרותלמראשותינשכבתהיא

ביןהאמתאתלקרואיודעתשהיאפיעל
עלהמונחהמכתבשלהמנומסותהשורות

הבריאיםשהאינסטינקטיםולמרותמיטתו
הסקטיםאתהיטבלשמןלהאומריםשלה

ולברוח.

הבולטיםההבדליםאחד ,כןאם ,לפנינו
דולךיונהבלשונהלנקוטאםלרביקוביץ:דולךשבין
האמריקאיתהפמיניסטית,הביקורתשל

בשירת ,תבוסתניולפיכך ,ביופנסימשהושישלומרעלינו 2 ,בעיקר

שמביעהוהסרקזםהאירוניהלמרותרביקוביץ,שלהנשיתהמחאה

קלאסיתאשהשלזוהיאבשיריההמעוצבתהנשיתהדמותהמשוררת.
היאהחלומותעולםאלאוהוונילעוגתאלובריחתהלגורלה,הנכנעת

ניסיוןשוםללאהמדכא,הגבריהעולםעםלהתמודדותאלטרנטיבה
הטקסטולוגיה,אוהאידיאולוגיה,ואתהאשהשלמעמדהאתלשנות

משירהמכליותרזועקתזותבוסתניתעמדהזהותה.אתהמכתיבות
מודליםלהציגשואפתזאת,לעומת ,דולך'היונה'.רביקוביץשלהנפלא

המודלעםפרונטליתלהתמודדותויוצאתמעשיהאתהשוקלתאשהשל
בתרבות.שהתבססההקורבניתדמותהועםהאשהשלהפטריארכלי

הקלאסיתלדמות'תרזה'בשירזכרשוםאין ,האקזוטימשמהחוץ
הלכההיאתרזהרביקוביץ.שלבשיריהשמצאנו

מסרבתאשראקטיביתאשהשלדמותלמעשה
בדעתהנחושהלגורלה.ולהיכנעבעולמהלהסתגר
החייםשלהכואבותהאמיתותאתלחשוף

בדרכהחודרתתרזהאליהם,בעצמהולהיחשף
פניומעלומסירההגברשלעולמואלהזדונית

המופלאהנסיךשלהנפוצההרומנטיתהמסכהאת
שעהבאותהטובות.וכוונותטהורהאהבהשכולו
מסכתאתהאשהפנימעלגםמסירההיאעצמה

והאשההגברשניהם,אתומציגהוהתוםהטוהרת

שלתרזהשלהם.ביותרהבוטיםוהמאווייםהיצריםבמערומי ,כאחד
'אנטוניה',כמוממשכפולות,במדכאות"שרוצה"נערההיאדולך

אותה",מחלישהש"הכמיההנערההיאדברים.בקובץאחרתדמות
"ניזטה"כמואדומה""כיפהגםוהיא ,קובץמאותו"כריסטינה"אתכמו

במתח".לטרוףבוערשאתהדברכ"כלומתוארתשםהיאגםהמופיעה
המלכותישמולמרותלמשל?'ניזטה',בשירהגדולה"טורף"מיהואבל
זכרשוםהזההגברשלבדמותואין"פרדריק"זה,בשירהגיבורשל

 .גדלנושעליהםהילדיםמאגדותלנוהמוכרהלבןהסוסעללנסיך-הקסם
את"שראהברגעראשואתלחלוטיןשאיבדפתטיגברהואפרדריק
בשעהזהכלכיסופים",מרוב"מתעלףאחריהמשתרךונמצאניזטה"
מןלנימפותהרומזשמהפיעל-כביכולנימפומנית-הנימפהשהיא,

טרףבהרואיםשכולםזוה"אודיסיאה",
רוחה,קורעלמשמרמכלשומרת ,קל
ואצילותה.כבודהעל

היארביקוביץשלבשיריההאשהאם

להתקייםהלומדתממוכנת""בובהלעולם
מנסהדולך ,האכזרהגבריםבעולםבכבוד
עצמיותהאתכוחה,אתלאשהלהחזיר

משתמשתכשהיאגםאנושיותה,ואת

מיתייםחומריםבאותםלצרכיה
לפניה,עודגולברגולאה ,שרביקוביץ

הנשית.המחאהשירתשלביסודההניחו
דליהגולברג,שלאהבכךספקשוםאין

זולרשימהלהוסיףהראויומן ,רביקוביץ
שלחדשגלמייצגות ,הרץדליהאת

עדדולךלפנישהבינועבריות,משוררות
עתיקיומיתוסיםאגדותמשפיעיםכמה

 •ימינושלוהתרבותהחשיבהעליומין
כוחואתחשפו ,בעיקרהדליותשתי

ככוחהמיתוסשלוההרסניהשתלטני
 ,והן ,בפניולעמודשאיןהטבעמכוחות

המציאותבתוךקיוםשלאסטרטגיותלפתחמנסותהיא,בדרכהאחתכל

המיתוסיםאתלנפץיוצאתלעומתןולךו .הזוהמקובעתהאנתרופית
דמותהאתשיצרהפטריארכלילסיפוראלטרנטיבהולהציעהאלה

הדמויותמןהיאתרזה .משמרמכללשמרוושואףהאשהשלהכנועה
 ,ומתהפךהולךאשהשלסיפורהאיךלמעשההלכההמדגימותשיצרה,
ותדמית.דמותמשנהדברשלובסופובשוליים,מתפורר ,והולךמתהפך

'תרזה',השםהגיבורה.שלבשמהמתחילהדולךשלהחתרניתהמגמה
רמזאיננו ,ולךושלהמוקדמתבשירתההאחריםהזריםהשמותכלכמו

דולךשביקורתכפירחוקה,מארץאקזוטיתאוקלאסיתלאשהפשטני
הפוגשמלומדקוראכלהחדשה,העבריתהשירהבמסגרתסוברת.

המשקיפההאצילה-רימון""תרזהעלמידחושבזהבשםשיריתדמות
לאהשלבקולהלנוומספרתלחלוןמבעד

הנוקשיםהחברהשחוקיזרהאהבהעלגולדברג
הקוראאיןמידה,באותהלממש.ממנהמונעים

השירמןשחוץהעובדהמןלהתעלםיכולהמלומד
שיריהבקובץ ,כאןדניםאנושבהזו'תרזה',

 24אךשבוקובץדברים,דולךשלהראשון

דמותתרזה'.'דונהששמושירעודיששירים,

 3קרטון-בלום,רותשטוענתכפיזה,בשירהאשה

למראיתלאאףומנוצלת,כנועהדמותאיננה
אומאכילה,תרזהשלבדמותהמעוצבתהיא .עין

אשרעשרההששהמאהמןידועהמיתית-נוצריתדמותהקדושה,תרזה

והגיעהבזמנה,ששלטומיסוג'ניסטיותעמדותעללהתגברהצליחה
אותהאבל .הליכותיואתלשנותואףגברים,מנזרשלבראשולעמוד
עלנועזתבפתיחותכתבהאשרמחוננתסופרתגםשחיתהתרזה,
ברחביידועהכך>,בשלמאושפזת<וחיתהוחזיונותיהנפשהחוויות
האיטלקיהפסלשלבזכותואלאואישיותה,מעשיהבזכותלאהעולם
מפורסםבפסלדמותהאתעיצבאשר ,ברביבילרובדוג'יובניהדגול
הקדושה".תרזהשל"האקסטזההמכונה ,מאודוקונטרוורסלי ,מאוד
ויטוריהדלהמדיהסנטהבכנסייתהזההיוםעצםעדניצבאשרזה,פסל

דתיתחוויה-האלוהיםשליחעםתרזהשלהמפגשאתמתארברומא,

כאח.דנפשוסיפוקכאבמלאתארוטיתכאקסטזה-דברלכל

~~ 
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==וי
'=\ -=== 
ו~

כלכמו'תרזה''השם
האחריםהזריםהשמות

ולך'ושלהמוקדמתבשירתה
לאשהפשטנירמזאיננו
מארץאקזוטיתאוקלאסית
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ארוטית-כואבתלחוויההמוכנהמתמסרתנוצריתקדושהשלדמותה
השאלהכיונראה'תרזה'השירשלהאחרונההשורהמןכמובןמהדהדת
כמוממש ,דולךשלתרזההאםהיאהזהפתורהבלתיהשירשמותיר

שמאאוקדשה. ,להבדיל ,אוקדושהאשהאמנםהיא ,ברביבישלתרזה
יסודותנעדרת ,וטהורנעלהרוחניכמושגהנתפסתהקדושה,אין

קדומותדתותשלהפולחנייםבטקסיםפעםמקובלשהיהכפיארוטיים
 .) 18כג<דב'הורמהמלחמתבהםנלחמתישראלתורתואשר

פעליםרבתאשהשלהארוטילעיצובההאינטרטקסטואליתההתחברות
רביקוביץ.שלמזודולךשלהאשהדמותאתלהפרידמוסיפהוקדושה

האמנותיהמעשהכמהעדמגלהשוולךברגעכינראה ,כןעליתר

החשיבהדרכיעלמשפיע-לילדיםמעשייהאוסיפוראופסלזהאם-
 ,עורריןעליהשאיןכאמתאותהוקובעאותהמעצבבעצםהאנושית,

מסתכןממוכנת"כ"בובהאוכ"שונרה"אשהדמותשמעצבשמילהברי
במקוםודחויותדהויותמתוסכלות,נשיםשלדמויותשלבהנצחתן

דולךאםמיסודן.אותןלנתץאוכאלהדמויותשלמעמדןאתלערער
שלההמטרה ,רביקוביץשלהנשיתהמחאהשירתאלמתחברתאמנם
חוזרתהתקפהנגדלהשתרייןאוהקיפוח,תמונתאתלהגדילאיננה
המקורותאללרדתאלארתוק,לילישטוענתכפיאלימות,של

מאכל",כעוגתוורודה"לבנהאשהשלדמותצמחהשמהםהקאנוניים
אותה,שיצרהפטריארכליהטקסטשלהגבריתהמניפולציהאתלחשוף
אולמחוקאפילוהזאת,הדמותאתלטשטשאחרדברמכלויותר

הפוסט-סטרוקטורליסטיותהפמיניסטיותכמווכל.מכלאותהלשחוק
 ,סיקסוהלןקריסטבה,(ג'וליהליםמעברבזמנהשפעלוהצרפתיות

המקובעיםהסימבוליסטייםהיסודותעלתיגרקוראתדולךאיריגרי>,לוס
והיאמקדשת,שהיאוהדעותהאמונותמערכתועלהתרבותלשוןשל

מצביםשתביעדינמיתבלשוןהאשהשלסיפורהאתלכתובשואפת
רב-משמעיים.ובעיקרחד-פעמיים,סוביקטיביים,אנושיים

משוועסבלנותחוסרמגלהולךו ,כולושלההשיריהקורפוסלאורך
"בובההמכוונת";הסיפורים"בובתאחרבמקוםמכנהשהיאמהכלפי

רביקוביץ.שלממוכנת''בובהלשירתגובהספקשוםבליהיאזומכוונת"
 ,) 48-42עמ'מופערוחב',<'חתךהמאוחריםמשיריהשהואזה,בשיר

"היפהפייהאתברמזאףהמזכירהספרותיתדמותכלעלמלגלגתדולך
"היפהפייהשלה:המגוחכותהמודרניסטיותהוורסיותעלהנרדמת"

"המאנית-"הנוירוטית","הסכיזופרנית","הפרנואידית",הקטטונית",

באאיננואופןבשוםרוחב""חתךזאת,עםיחדונו'.דפרסיבית"

שישמההמבעיתה.המקאבריתהאירוניהדרךעלנשיתמחאהלהביע
המסרגותאתלהרוסהמבקשקטלנימקאבריהומורהואהזהבשיר

"לבנהאשהשלמיתולוגיותדמויותושובשובהמעצבותהסיפוריות
גובלניםרקמתלרובכולליםעיסוקיהאשרמאכל",כעוגתוורודה
 ,ריתוךאושימוןכמוגברייםעיסוקיםלאלעולם ,קירשטיחיואריגת
וכלמכללנתץשואפתדולךשירתהרוחב','חתךועדמ'תרזה'למשל.

תמימה,איננהשלהתרזההמנוצלת.התמימה,הפסיבית,האשהמודלאת
שבחרהמשוםזההרישתוקה,אשההיאואםפסיבית.לאובוודאי
מעשה,לפניאלאשוברה,כמוובעדינות,מעשהלאחרולאלשתוק.
החותמתהקריצהרומזתשאליהזדוניתכוונהומתוךמשוועת,באלימות

השיר.את

המיתולוגייםבחומריםעושהשוולךביותרהחשובשהדברלינראה
תרזהזימה.ומלאתמזימותשוחרתאשהשלעיצובההואשלפניה,

גם ,הווילוןשמאחוריהגברשלבקסמיולעמודיכולהאיננהשלה
החברה<במושגימוסריות""הבלתיכוונותיואתמגלהכשהיא
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ממנה.אותולהבריחשלאכדידברכלתעשהוהיאכמובן>המקובלים,
 ,ונועזאליםמעשה ,לדעתיהיא,תרזהשלההרמטיתהפהסגירת

מעצמה.אלאחומדת,היאשאותוהגברמןלאתרזהאתלהצילשתכליתו
ולדברפיהאתלפתוחתוכלשלאכדיבכוחעצמהאתמשתיקהתרזה
התחייבות ,עצמיכבודאהבה,בדברנדושיםדבריםאותםגבראותואל

תתפתהשלאכדיבכוחפיהאתסוגרתהיאובו'.ובו'פגיעותמוסרית,

בקולהמתרעמתזוהשכיחה,הוולגריתהפמיניסטיתהצעקהאתלצעוק
הפמיניסטיתהמחאההאשה.שלדמהושפיכתמיניניצולעלגדול

מובהקת,אנדרוגיניתכדמותתרזהשלהמיוחדמעיצובההיוצאת
האשהשלהקונוונציונליותהתדמיותאתלחלוטיןלטשטשתכליתה
המהותשביןהדיכוטומיהאתולבטלוכך'),רכהתמה,<כלומר:המיתית

-=פעילותגבר<כלומר:בכללהבתרבותהנשיתוהמהותהגברית
-לוגית=חשיבהגבר=חוסר-יוזמה;אשה-=יוזמהגבר=סבילות;אשה
דולךשלבכוונתהאיןזאת,עםיחדובו'>.אמוציונלית,=חשיבהאשה
גבריתאוקשוחה,חזקה,אשהשלהפוכהדמותקשהבאבןלעצב
עםמתיישבתשאיננהודאישכזאתדמותהרדיקלי.הפמיניזםבנוסח

למראשותיבסוףלההנשכבתתרזהשלהפסבדו-רומנטיתהתמונה
האשהכבולהשבהןהסטרוקטורליותהמסגרותביטולוקורצת.הנרות

שמטרתןקונסטרוקטיביות,טקטיקותאךהןדמותה,שלהנפחוהרחבת

 ,דולךשלבלשונה"בורגניות",וחברתיותספרותיותמוסכמותלערער
 ,האינהרנטי ,האורגניכטבעםלקבלןנוטההאנושיתהחברהאשר

אשהשלברורהחלופיתדמותשוםלהציעמבילהדבריםשלהמוחלט

ומראשיתבצעירותהעודממוכנת').'בובה ,<רביקוביץאחר""מסוג

הטוענותמובהקותפוסטמודרניותאמיתותלאבחןהשכילהדולךדרכה,
הואבאשראדם,ששוםהיאהתרבותלמסגרותשמעברהמציאותכי

סמךעלמיסגוראולמיוןניתןאיננו-אשהאוגברהואאם-אדם
הואתפקידהכיהאמינההיאכמשוררת,ביולוגיים-מגדריים.נתונים

"שפתמכנהשהיאובמהההיות""בזמןחיותאנושיותדמויותלעצב

הנובעתבשפה ,היינו-התרבותלשפתהגמורהניגודשהיא-טבע"
או ,שלובעיניורואהשהדוברמהומעצבתהיחידשלהכרתומתת

'חתךבשירקוראתשהיאלמהמשועבדלהיותבלישלובלבומרגיש
המילההמילה.שלביותרהאזוטריתבמשמעותאבל"טעות",רוחב'

זהובשיר"אלילים",פירושה<סנהדרין>הירושלמיבתלמוד"טעות"

אליליםאותםלכלאינטרטקסטואליתקישורכחולייתמשמשתהיא
שבהןהמכניותהסיפוריותולמסגרותהמילה,שלהרחבבמובןמיתיים,

הקנוןמןוגיבורותגיבוריםלאותם ,כמובןהיא,כוונתהנטועים.הם

שאותןסיפוריותמסגרותולאותןלילדים,מעשיותכולל ,הקלאסי
חוזריםואמניות,אמניםומשוררות,משורריםוסופרות,סופרים

פרטכל ,חיאדםשכלבשעה-חלילהוחוזרושובשובומפעילים
במינומיוחד ,יחידאנושימנגנוןלעולםהם ,כאחדוהיאהוא ,לעצמו
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כובלותהעונדות
משחררוהבדיון

בארחייםמאתלנוצותחבליםבין

רקדליה

אופחותהואבאמת,שקרהמשהושלגםניסוח,כללאאם"ה
הברקה.פטרכותבבדיוני?"יותרו
האמנות.בתחוםהאוטוביוגרפיהאתוהןהבדיהאתהןכוללובכך
אותנולהפנותיכולבדיוניתובכתיבהאוטוביוגרפיתבכתיבהדיון

אךזהיםבחומריםמשתמשהואבהם ,בארחייםשלרומניםלשני

חובלים.נרצותשונה:בנוסח

זיכרונותהעלאתשלאותנטיתבטכניקההכתובבדיונירומןהואנרצות
רומןהואחבליםראשון.בגוףמספר-גיבורשלוהתבגרותוילדותו

המספרשלזיכרונותיוהעלאתשלבדרךהואגםהכתובאוטוביוגרפי
האותנטיהבדיוןצורתכסופר.ייעודוולהגשמתלבגרותוועדמילדותו

המציאות,אלהאמנותאתשתקרבאמנותיתתחבולהמחייבתנרצותשל
אתמקרבתהאוטוביוגרפיהבז'אנרחבליםשלהכתיבהדרךואילו

בחומריםהסופרמשתמשהיצירותבשתיהאמנות.אלהמציאות

לדמיוןדרורלתתיכולהסופרהבדיוניתבכתיבהדומים.ביוגרפיים
מסכותולהלבישלוקרובדיוקשלאבדבריםחייםלהפיח ,המשחרר
הואגרפיתוטוביוהאביצירהזאתלעומת .לושקרולדבריםועיוותים

 .הדמיוןתזזיתללאמזוקקותלעובדותכבול ,חייולסיפוררקמוגבל
אלבדבריורות,פיליפשלאגוהאלטר ,צוקרמןזאתלהגדירהיטיב

מהבאוטוביוגרפיהלעשות-דםאו-לבלךשאין"נראההסופר:
ברומן".לחלוטיןלחיוניחושבשאתה

חייוחוויותשלשנייהקריאההיאשהאוטוביוגרפיהמצייןגוסדורףג'

כתיבהגםבאוטוביוגרפיהולראותזואמירהלהרחיבאפשרהסופר;של

הכתיבהבמעשההקוראאתמשתףבארהסופר.חוויותשלשנייה
כותבכשהוא ,עצמומשלהגונבכגנבומרגישהאוטוביוגרפי
ייסורי"אתומתוודה:בבדיה,שכתבחוויהאותהעלבאוטוביוגרפיה

אשר ,בספרהאםלדמותבפחזותישהענקתיאמא,שלומותהגוויעתה

ולהעתיקםמשםלחלץעתהביקשתיפטירתה,לאחרשבתיכתיבתואל
ניתןאלודבריומתוך ,) 330עמ'<חבלים,הראוי"מקומםאל ,לכאן
לאירועיםהראויכמקוםהאוטוביוגרפיתהיצירהאתרואהשהסופרלהבין

הבדיונית,ביצירההביוגרפיהאלמנטאתשהטמיעברגעאךביורגפיים,
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החוויהאתלזקקעליוולכן ,הבדיוןשללריבונותבכפפהגרפיההניר

האוטוביוגרפית.ליצירהוסרקכחלללאאותה,ולהעבירהדמיוןממסכות
משביההסצנהאתלפדות ,לדבריו ,נאלץהואהאוטוביוגרפיתבכתיבה

למישוראותהולהחזירנבוצרת,האמנותלצורךוהמעוותהמלאכותי

חבבלים.החיים

היצירות,בשתיחופפותובסצנותמקבילותבדמויותמשווהעיון
הסופרהדומה.מתוךהשונהעלמצביעוהאוטוביוגרפית,הבדיונית

אבלאותנטיות,היוצריםאוטוביוגרפייםפרטיםנברצותלמספרמשאיל
הבדיוניהמספראתלהרחיקמנתעלהמספר.עםעצמומזההאינו

למספר.ומקבילהמשניתדמותיוצרהואהסופרשלהממשיתמדמותו
 ,הסופרבארחייםשלכשמו ,וכלבסקיחייםהיאזומשניתדמות

-בהוריו:אתהמשפחהבשםלכלולכדימשפחתושםאתששינה
עלמספרנברצותהמספרוכלבסקי.-ו ,אביואברהם-א ,אמוברכה
ופתוכותשזורותהיושליוילדותיחייםשל"ילדותוואומר:חייםחברו

ביקשנוואניאמאכאשר ,השחרורמלחמתבשלהיההואהיוםלמןבזוזו

חיים ,) 157<עמ'הלגיון"שלפתאומיתהפגזהמפניבביתםמחסה

באותהגרכיתה,באותהלומד ,המספרשלגילובןהואוכלבסקי
הםובבגרותם ,המספרלהוריבדומהמכולתחנותישלהוריושכונה,

תפקיד.באותובצבאנפגשים

היצירה:שלהמרכזילנושאבהתאםמעוצבתוכלבסקיחייםשלדמותו
אשר ,ייעודשתחושת ,בשמןמשוחרךילדהיה"חיים .ושברוהחלום
מעשיו"בכלאותומדריכה ,היוולדומאז ,אמוובייחוד ,הוריובונטעו

החלוהואמוריומלפגיחיבר"סרנגוזהחלוםאבל ,) 158עמ'<נוצרת,
וכשנינהכמשלאותוהביאולפניםומוקיריוהשוליים,אללהידחק

הפלאהלך ,אמרוכךהנה,-שבגרילד-הפלאעלהבריותלמאמר
"בבואגדול:כימאילהיותחלםחיים ,) 159עמ'<נרצות,הילר"ונשאר

בידויעלהלאאםיודעומי ,כימאייהיהבהרהורים,חייםהפליגהיום,

בעלייתואחסונוהאוסף"פינויאבל ,) 163עמ'<נרצות,חרש"יסודלגלות

שלבחייוהכימאיהעידןקץאתציין-בוייעשהמהשיוחלטעד-הגג
 ,) 165עמ'<נוצרת,חיים"

המספרהוריביןהקבלהישוכלבסקילחייםהמספרביןלהקבלהבדומה

ומצייןזופואטיתלתחבולההמספרמתייחסחבבליםחיים.שללהוריו
המציאותשלהמגבלהללאשלוהמרחבאתלבדיוןלתתנועדהשהיא

ודמותדמותהעיצובדרךעלתכעסשאמוחוששהואהביוגרפית.

ישוובממשותהדמויותאתהמכיריםאנשים ,כןכמונברצות.האבא

סביבובאנשיםוההתחשבותשהמציאותכדיהמציאות.לביןהיצירהבין
בעצתבתחבולה,נוקטהוא ,החופשיהאמנותיבמעשהלויפריעולא
במיוחד"חשובותלאמשנה"כדמויותההוריםעלנבוצרתוכותב ,אמו

אינןהבדיוניותשהדמויותבדבריה,מציינתאמו .) 324עמ'<חבלים,
אבאלאהואשאבאיודעיםואתה"אניהממשית:במציאותהדמויות

המקבילותהדמויותשילוב ,) 323עמ'<חבלים,אני"לאהיאואמא
ועםאותנטיות,יוצרהביוגרפית,לאמתממחויבותהסופראתמשחרר

לטבעמתרחבאלאאחתמסוימתלדמותמצטמצםאינוהמסרזאת

אדוןוביןהמספרשלאביושלדמותוביןהגומליןיחסיבכלל.האנושי

עםהמשוחחתדמותשלומרחבפתיחותשלתחושהיוצריםוכלבסקי
אתשמעתילא"מעולםהדמות:בתודעתדו-שיחמעיןדמותה,בת

אחתפעםרקמלהיפגש,נמנעהמעטיםקרוביהעםוגםבהמשיחאבא

הקיצית,באפלה ,בחצרלבדםוכלבסקיואדוןהואשישבובשעהויחידה,

האמאגם ,) 44עמ'<נוצרתלחיים"וניעורזכרהשבמוסקטענביואכלו
חדותשתיהןרעותה,אתהאחתמשלימותוכלבסקיגברתדמותהובת
של"מעשיהבעליהן:עםמריבהשלובמצבמעשיותחכמות, ,לשון

אמאעםמתלחשהיההואלבעלה.למורת-רוחהיווכלבסקיהגברת



 .ייעודו
בארשלחייועלחותמןשהטביעוחוויותשתי

מספרתהאחתובאוטוביוגרפיה:בבדיהחוזרות

המכולתבחנותהקיצובמשרדפקחיביקורעל
האם.מותעלמספרתהשנייההאב,של

המכולתבחנותהקיצובמשרדפקחיביקור
בעקבות .מותואתמסמןנבוצותהאבשל

לאדםוהפךהחייםטעםאתהאבאיבדהביקור

בסרמיכאלצילום:השמונים,שנות ,' 77'עתרןבמערכתבארחייםהשקיעהואורבמקומו"יושבומאוכזב:בודד

שנבוצותכיון .) 22עמ'<נוצות,פניו"על
 ,חלומואתלהגשיםיכולשאינוהאדם,שלקיומואבסורדמועלה

אתלמצוא ,חלומותיושניהאב.שלידואוזלתאתהאפיזודהממחישה

באר .נגוזוהערבה,ענפיהםהאקליפטוסשענפיולהוכיח ,בנוקבר
תחושתאתומעציםריקליס,הקברןשלדמותואתזהבהקשרמציג
הדממהאתמדגישאףהואלמוות.הקשורמיליםאוצרבעזרתהשבר

עללאגדהבארמזומשתמשהבית,עלהמשתלטת

ולפואמהארכובה,המילהבאמצעות ,מדברמתי

האדם,במרדהעוסקתביאליק,שלמדבר''מתי

מצבואתמחזקזהארמז .המדברדממתשולטתשם
מתוארהואכבול,נשאראבללמרודשרצההאבשל

שמתיכמו ,פניועלהחלוןסורגישלהצלכשפסי
שלשחורותברצועות"ככפותיםמתואריםהמדבר

הרמחים".צללי
חוזרתהקיצובמשרדפקחיביקורשלדומהסצנה

מתוךמתוארתהסצנהשונה.ברוחאבלחבבלים

 ,אשתושלהקנטרניתהתנהגותהכיואומר
הפילוסוףעלמשפיעהשהיאהטובהושפע

משנאתאלאהמןמאהבתאינםהאדמוני

<נוצות,ממנו"נפרעתהיאזוובדרך-מרדכי

 .) 167עמ'

ממלאותבנוצותאלומקבילותדמויות

דווקאולאוהיצירהלרוחבהתאםתפקידן

שנישלדמותםלמציאות.נאמנותמתוך
לדמויותבדומהחולמותדמויותהןהאבות

המעשיותהןהאמהותואילוביצירה,הגברים
האוטוביוגרפיתביצירהביצירה.לנשיםבדומה
תופסותדמויותיהם ,הוריואתהמחברמפצה

וחלקמרכזיותלהיותוהופכותחשובמקום
חשיבותםוכאמן.כאדםהסופרשלמעיצובו

עלדמויותיהםבעיצובמתבטאתההוריםשל
להגשמתותרומתםשבהםוהשליליהחיובי

המנחהשהקולראותניתן .שלוהפלא
בדיווחדיוקהואהאוטוביוגרפיתביצירה

שהובילההממשית,למציאותביותרקרוב
הבדויהביצירה .ייעודולהגשמתהסופראת

השלדגרפייםהנידהאלמנטיםבעלת

הסצנהטרנספורמציה,עוברהביוגרפי

המספרשללאביומושאלתגרפיתהניד

הילדותשתישסיפוראו ,הסופרשאינו
אתמפקיעהסופר .שנפטרלילדמושאל

לולתתכדיגרפיהנידמהמרחבהאירוע

העוסק ,סמליבמרחבנוספתמשמעות
 .ודיכויולחירותמאבקו ,המורדבאדם
היאהיצירותבשתיהמופיעהנוספתסצנה

האדםבחלומותעוסקנוצותהאם.מות
ולכןבמוות,ומסתיימיםמתגשמיםשאינם

בניגודהאדם,סופיותאתהאםמותמדגיש

בתיאורהטבע.שלולאינסופיותלמחזוריות
והתייחסותהקבלהישהאםשלמותה

והלילההיוםומחזוריותהשנהלעונות
האחרון"בחורףכמו:רביםבביטויים

מייחלת"חיתה ,) 59עמ'<נוצותלחייה"
"באחד ,) 60עמ'<נוצות,האביב"לבוא

 ,) 61עמ'<נוצותאדר"בשלהיהבקרים

החמץ"אתבושבודקיםהיום"בצהרי

בערב",יום"באותו ,) 63עמ'<נוצות,

עמ'<נוצות,שמש"מוכהקיץיום"בצהרי

הפריחהבתיאורבולטהתמותהבןלאדםהנצחיהטבעביןההבדל .) 64
<נוצות,פתאומית"לבנה,פריחההשקדפרחחלונה,,מול"בחצרבטבע:

בהליכהזובסצנההנזכרתהאםשללגוויעתהמנוגדתהפריחה .) 61עמ'
שאיןוההכרהלטבעהאדםביןקשרלראותהרצוןבשלג.אביהעם

מעמידלמות,עומדתאמאאבלבא,האביבפורח,העץביניהם,הקבלה

של,במוגבלותבמקומואירוניבאופןהאדםאת

האדםעלהגוברהזמןשלכוחוהחולפים.חייו
ושעותהמשתנותהעונותבציוןרקלאמודגש
עלהמורההשעוןשלבסמליותגםאלאהיממה,
בילדותהראתהשהאםשעוןהימים,אחרית

ממשיךהמוותתיאורהמוות.בסצנתומוזכר

התיאורהמתים,בחדרהאםטוהרתשלבסצנה

המטהרות,תיאוראתכוללכשהואביותרמפורט

האירועאתמפקיעהסופר

לתתכדיהביוגרפימהמרחב
במרחבנוספתמשמעותלו

המורד'באדםהעוסקסמלי'
ודיכויולחירותמאבקו

 ,הבגדקריעת ,המספרשלהמעשים ,שלהןהבכי
ממוטיבחלקהםאלהכלהמתה.האםותיאור

הכאבעללחפותמנסיםבסצנהוהמעשיםהפעולותביצירה,המוות
מתה"ציפורשלבתמונהמטאפוריבאופןמודגשהכאבאם.ארנוןשל

 .) 62עמ'<נוצות,תחתיו"אותהוקוברעליהונערםהולךוהשלג

החיים.הואהאוטוביוגפיהשנושאכיוןוההמשכיות,החייםתחושת

להגשמתומסעוחייוסיפורעלשהקרינהחוויהזובסצנהרואהבאר
במוות,הקשורותמיליםמופיעותחבבליםבתיאורגםאמנםייעודו.
הולדתושלפניהחייםעםאותוהמקשרהחוטאתמרגישהואאבל

לידתובטרםלקדמוהראשונותשהיוילדותלאמא,שהיוהילדותלשתי

בעקבות .) 109עמ'<חבליםשלהן"המעגליםאתלעריסתומסביבו"התוו
את"שלחהאמאבנוצות:הדממהלעומתועשייה,דיבוריםישהביקור

אצלקורצהלאכולשהלךטובה,וכפויאלמוניקליינטבאותומאותה

השחור"."השוקבעסקיידלהםשישאבאועלעליהוטפלהמלכות
שלשללםהיההמדוקדקהחיפוששלבסופוכיושובשוב"מלמלואבא

עמ'<חבליםשקדים.""רוטלובהפחמקופסתיותרלאהכאלערעס
בשיקויבמטבחממשיךאבאאבללב,להתקףגרםהחיפושאמנם .) 110

היצירההאם.שלהמוותסצנתמתוךהחייםמתגליםבחבלים
באופןהסופרמשתמשכאשרולכןבחיים,עוסקתהאוטוביוגרפית

הציפורנבוצותשרבה.התמונהחבבלים,הציפורבתמונתמטאפורי
את"עברמעופףדרורחיה,ציפורזוהיחבבליםואילובשלג,מתה
המספר ,) 332עמ'<חבלים,שממול"החלוןבעדויצאלאורכוהחדר
מעמדאלובנוהאבשלהליכתםאתחבבליםהמוותשלבסצנהמתאר
הגדולמחזורהאתהשמשמשלימהשבוביום ,ציוןבהרהחמהברכת

זהולבריאה.הרביעיביוםבושנתלתהלנקודהברקיעלמקומהושבה
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~ד;סיס~ל~ת 7ג;~ת-~ןם Q ~~ל
אם. 9ד~?יףזה P ל~~סש~ה

גמזויוסי

המלחמהאחרישיריםשני

המקלטיםיושביעלבלדהא.

רל ryל~ליב;ןה;ד;תסא~ץ~ם~יד aס~פ;ר f~ל~ןר; ry ה~~י~~בףןה
~ Q ~ p ס י.ע~~~~ל~שףזםא;סבף~ים,ם'~רעב;~הז:וינ;קתq ןןה

דקףת, wryסף Q~לג;~ל ף~~~לק~ה~~זקי 9 ~:~ישס~~דתא; ,~גלר:אן
ל.~לינ;,ןב ~ף~ ry~~יב~ל~~רףק;א;

ס~קלזקים. י.ל~~~~ךקידס;ן~ךעד

ריךטף~לילאלל fססהףא,ס~י~ס~יע·ס~?דק;ת Q ~דק ה~~י~~בףןה
~פף:ן-~~ס;סיסס~ןהעם~ג;ל~יג'~לף~ה תס~~~ב;
סח~~~~סףת לי~'~~~ידת ת:~ ;ת;א~ס~ר~ים~סיס ת~;מ~~?דק;ת~ל
ן~קף"ם~~לח ה~~~~י~לזאת~ם~ם~י

 .ן;ר~~להר t~ף ל~~~א;ט;בףס,

ע,~ם t~ת~-ןאס~רףן יר~~~מףל~~ךזקילך:הס~~ףחיםס~~רים
ים ryסר;~ס~:ץ י~~~ם ryי 9 ;ט~~!ל~להי;~םס~~~י~יםף~~י-~ילם
~~~ת·סןםד.ררים Q ס·ת~~~~~לק~יס~ת:ה ryךדא~צ;ר ,נ~-ל~~~
 ,ם~~~~ם~הך~~~עיםם ryרע.י~ת~ש-ת~תנכסתד~ים aס~ךסח;~~ים

ר~ר ל~?.סןיתןידת ם;~~~הףאעךף ;ת;א~~ם~ינ;ןדףס~ם~ןלא

א;סם.~ך~הך~ךמףסה ה~?~~~ א~~א;סה~לףק~י-~ך~הף~סק~ה

זרזיו~לי ץ~~~ינ; ף~~ךשףם ן:~~ ש:.ךת 7נ;~י~ה~בףןהשףם~י
ס~ש;ת~עת;סיסס~~~להד aס~חם~ל,דךם·חלף~יזךא;ת;

 ה:~: ל~~~ף ry ~ ם'א~~~סי~~יש~יס 9 ~~ס~~המזאתס~~ה~ל

 י~;ל~~ה tרי fר~לקס·~ין f ל~?~~~ס ה~~~~ס-ן;נ~ד~~תש;~עים~~אם
~ספףת-ג;ןל.~ל~~דקי~~נףרא;ת;נףת-ס~@ש 9p ·ד"~~~ל~ת~~נכץב;

~יךנ;ת,~~ידת ל~~~ז"דך~א"דה,~ימ; f ,ב; ש.:םןהה·סעךף wקסעךף~~אם
ה t ;פך;מ~~ , י~?~~ס ,ה:~י~?~~ין;
ת. a ~ הס~~~? ~~;הזל.ם~ם~ה

ךס~ד;ןסריבק~~י~ים Q ~~~לקת ryף~~~דע~פףדע;רמ; fם'א~~
ס~י~ה~ע~ק~א;בס~ע,לה~י~צףא;ת; ת;ע~~~~ל~?זקי~סן

סר~תק~ה~ל:ע,להלאר 7ב;ך~שףםסט;ב~וח.י~~דדיריס~~ים~ת
:ץ p ·י~~~מ; fסלא·~פףיל~לף~ם~ת
ס~ךבףת~ל

והפדיבףת
: -: . 

 .ת~~~סך

~~ף·ןםמ; f ,ךחבףש;~בףש;יא ry.ד aס~פ;ר f~ל~ןר; ry ה~~י~~בףןה

ס~קלזקים תל~~~~ז:וינ;ק;תת, 7ryת; ;מ~~~~לאם-ע;ךקים 9ח;?פףף
מףך~תת·חסףן p~ךי~ין f ,ם~·ב.ל q ~?בףם,בףם~ין ,הס~~~ר fא;סה,י;דקים

-רףס iע ;מ~~ D.N.Aס·~~נ:ןיב ה~~

 .•.לחד.לולאלהי;תלהי;ת,החצפהאת
•,• -,•' : T • : • : : -: 

~~ 

ולבריאה.לטבעהאדםקשרשלזריחה,שלתחייה,שלסיפור

יותרושכלתנידיווחיאופיבעלתהיאהאוטוביוגרפיתשהכתיבהכיון

האםלתיאורהגיוניהסברלמצואהמספרמנסההבדיונית,הכתיבהמן

היידיש.בשפתילדותהלמחוזותוחוזרתמותהלפני"אבא"לוהקוראת

מוצא ,אמואתהסועדכבןושלושלהוהסבלהאםשלגוויעתהבתהליך
שלהרוחבציורנזכרהואזהבהקשרשבחיים.האבסורדאתהמספר

נושאתינוק,פניבעלמבוגרהמציגמגריט,רנהשלהגיאומטריה
הוא ,חדכאבבומעבירזהציורמבוגרת.אשהפנישפניהתינוקת

במציאותהמצבאתומצייןגוססת,באםהמטופלעצמואתרואה
ההוריםאתלסעודוצריכיםכילדיםעדייןחשיםהבניםבההמודרנית,

מלאכותי.באופןחייהםאתהאריכהשהרפואההחולים
מאפשרתהסופרשלהשונותביצירותיוודמויותסצנותאותןעלהחזרה

חוויותשלומגוונתמעמיקהרחבה,וראייהתצפיתנקודותשלעושר
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הקרבמשדותרגליהםעלחזרושלאהחייליםב.

המשפחות ,המילואיםהסדיר,לחיילי
המחאהמפגיניוכלהשכולות

ךב rס ת;ד~~ל.יסם 1ד~לזרד,ס~לא~לים oס
סנ;ע,ך;תס~~ע;ת~ין~~אד~ם~י

~קךב ;מ~~~הדאח;~ש~ירים-ע;ךקים gח;~מדרי

נסער;ת-הא;יבשללצלפיו
-:-: •• T •:-זז:

ב~סךיו~מ;סיור \tד~'~יל 1~ידת-ךאס, 't~רדן·קךב;ת
ד~זpןר;ןים Q ~ך~ס~ןת~ו~ל

ד~ךיו ש~~~ת ש~~ס~סרףסחלדץעם
- 'ן;ר~~א;;~דד~ה~רד ryך~

 ו~~ל f ~ס~~ר~ת~~נד ו~~~לים oס
~מ;ן ם~~~פ;קקי~לח.ךשדסם~ל

ס~~רסדסב~ח;לם /oרא~~נד~ים /o ש~~
-מ;ן' 9ןסךר gןס~סס~יף~ל

~ o ז~~?יםp q7 ןאדלאס;~ךליםמ;ת~
~~אדם ש~~ךה R ~-ם;י~ םס"~~~ת

ילאדולאחטאעלעכשיוש~~נדחלםואח"מי
 :· : :··-ז:--·: :·: .. :-:

-דם, iio ~לאל~דש;דא;)ס,ןה~ל(~יש

המלחיםמלחהאלה,המפלאיםלים~זהח
' :• T ' : '•,- '-ז- ' T - '." T : -' 

י;~~יס~תסא?לתן;~ךץ-ךם~ל
ע,ך~ים~ל~דן~ם~ל ע~~~~י qסנכ~לדםחם
~ :p ;ם~;~צ;ףמ -f טסש;~~םל;~~. 

ס~ןךrזת tנ; '1tדי~לל f ~ס~רסtי~לדםסם
ךק;~~ינ;ת,דיליםלאיגדת-~~ת, ry~ד~ל

 זrך~~~ל דר~~~לא~~לדל) ם~(?יח;ת 9~שדם
ע;.דנכ?~יז ם~~~~~ , ד~?~ת \ot~םא 1ל

ס~ס~ה~נד~ת~ל~זדקיס~ד;לע.ת fךסם
ד~ית 9 ;פ~י~לrז ז~~;~י:ז~םא;ילrז,~א;י

~ה wס~ים sד~~דיג;ך~יס 7לrזנ:י~~רקא;
א;סד~ית.ת ~?~מדדת-~ד' 0 : 7ק;ךאת

 דניt~~~~סזpליםחדעןג;ת ה~~
ס~ךעי~הסך~~ה~ל~ןמדסrזמדל
ק;tיינד 7ry ~ב;ד f ·י.ח~~ל f ~י;tןר

האדמהנהפערה~בא~ז;ת,
-: ' T " T ' : T :ז-T 

!ל~להי;ם~לנד,~נכי·~?~ין ל~~
:p לא-:.דע-מ?רזה"~י~לע;סיו'ל
w לדי~לאסאךם~?כדת~ע~קד~הri 

לע,קןהסע;?ים~:~סקינד
 :ז~א;ה w ~ן~ם, ב~?סנ;~~יםנכדחד~ינדמדל

ע;לם" 7ע;דן~~היפד Qת;"~לא

o/ ה~~ f ל:p ס~כ;ל'וד:.י:p ך.ןל;~~pל~ז'סז
~דלם.תלדזח.ר \tן~ר~ןעד.לאשדב

סק~רנ;ך~יב 9ס~יד~נדד~ים~ם~י

q רי~ ii ;ם-o/ ןה.ל~ה~ qt\ ךיו
-נ;ק~ת ל~~~ךה ת~~-~ח;ת~~ים

ךב. jpס~~רהס~~ל~ים~ע,ריקים

~ירי-ס~ם·ךסמ;ןךתל fךח.ךף
f ם~~~ד~~יס~יג;ן ,הס~~~ל, 
~ ii ןרי;ם 7;םt;ןר~צד~ה,יt;נ;ךךתי

ס~ם.ל~~תרים qנ;נד ry ~~~ע;ד

~ית 9סחד;~י;נד~הנד, ry ~~~ע;ד

ק 9ק; 9דיא;~~ללהא;~ארא;~אב~ל
~ית 9א;~יסד~ה, י~~;פ~ע.י~ינדע;~~ים

~tיקנכקןזדף~ל ;פ~~-ת~~~מדל
המפגיעוינטרסלםשלם 1א;ת;ת-חר .. :· .·• -. : :· --: . -
ין QQ~ינ;~יש~י~נדךס~~ךה

~רי~ה ry ~ת~ת p:סקריז_\ת~י~ע~ש

ין". Qךס"~ךךס"~קל" "א~~"ס~ל

ךב rס ת;ד~~ל.יסם 1ד~לס~רד~לא~?ים oס
-ר~ ryא;קך~יח;~ש~ירי~~אד~ם~י

t' בך~~?נ"ט~ש~ין~לד~ה-7דדד-א;-17חים 

 ר~.ע~לסם~ז:ייז ry ו~~ס~ס;ק~ל
~יסם oא;~~י~סם~ת דנ~~~םח-פ;ם ryל~י

 ח~~~דלסםסס~ים~ינד o~~חיו
סזp~לחםס~ז ת;ד~~ןה. f ~ ח~~~יןש.: ם~(

 )ע~~~ןםא;~~ע;ן-סח;ל~~ר;קן 1

יו /o ~~~ד~ל;נץלאת,ך \ry tי;ת ryלסח;~ה~ת
 ם:~~~יאדלי~ד;לד~ר;ן ן~~ראש~ל
ושבח;שביםע;שהעםשלאחרידת;נמלאאםני

' ' ' : -: T •: -'." ' : T : 

 .ם:~י.עת o~קדןריכדתיא ry ~~~מדת;~ל

~ ry ס~מדרסס~ריא~ q לא·ן:תw ם·~צדז
ד~חיחדת-ר~ת~~פדת w~לי;ת 't~ל

ךצדץ ה~~דק זr~נ;סר~ךהק~ה זr~א;~ד ם~~

סג;ן~ת.א;~~ינד:דח;ן~ת~ליו

דריסם oא;חםס~לה,ד~י·סגדף~לים oס
ת~ת p: ~י;tירנד jp ד~:לא~ןע;לם
~~ב;tייסםיש w~לקדקים qסמ;סםנכ~רי~י
-חק-סנ~,~תס~יד:~רירך~~ךם

f לקלט לי~~~סל.ב~זייןס~דדעיםא;ס~צדעיםל
פזi, ור~.:לא~ןע;לםח~ןךם~ת

- ת;ל,ע~~לא·ע.רר~בהוזייןלסם~מדךה~זייז
פזiסזpרךןר~ם 1ר ם;ה~~ןלאקד;~ים

דכ;~הלא~נדסהלסםס~~~יאזה" 'זר~~~זית
 ,קך~~ןלא~~ילםלא~עסם,לא
 ז:;~;ר qבסש~הס~ה 77Pס י~~~מדלחם,
נמדדתבלתיאהבהשלנשמrזיצאד

 ·:·::· ·:· ז-:- ·: ז:· :ז

ע;ת /oן.ן;ן~דסקתןית q~ס~רעךףןא;ת;
 ,ה~~;א~ם א~? 't~םיא ryל;ירדסם Qד~

וסד~ע;תסךם~;דקד~ים w ~~~ליסז;
הרגעמכל:הפ;ראשלבמזמנים

' :,•' ' T •: -T ' T .'' -

 ם~~-ל~~ריש--יך~;א-~ב;תיע.י~ 7חםמדךןיםב;
- o~תדנ;ך~לסז;ך;ת,ךר g:p~לא
 ם~~ר~?ךאד:ים~נד~ם י~~~ש;~ל י~~
מ;ךה, י~~ס~יד'ןלא
 . o~טד י~~
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זהמצד
~~~~~~~~~~----~~ 

לויתןעמוס

אירועיםספרים,מוספים,

גבריותוצבאעלאגדות

חזותם,שמם,לפיכבראשרצפויים,ספריםיש

אליהם,הנלווההיחצנותודףגבםשעלהכיתוב
לימודישלאפייהתנורמאותושיצאולךברור

מדילשוקמהםעשרותהפולטומגדרתרבות
עליהם,בכתיבהאולישישהיחידהענייןחודש.
הזאת,האחידההתבניתעלבהצבעההוא

<מילההמשעתקתעגהלשוןבאותההיצוקה
שלעבודתואתזהאחר>בהקשרעליהםחביבה

ספרהגםכזהושונה.פעםכלהנושאאםגםזה
גבריות-במדיםזהויותששון-לויאורנהשל

מאגנם;<הוצאתהישראליבצבאונשיות
הספרעוסקבמהתשס"ך), ,המאוחדהקיבוץ

כותבתמסקנתו?גמורה,בתמצית ,ומהי

דבר':ב'פתחהמחברת

המגדרפיעלקבוצותארבעלעומקבוחןהספר

חייליםקרביים,חייליםהצבאי:התפקידפיועל
בתפקידיםחיילותכחול'צווארוןבתפקידי
לבן.צווארוןבתפקידיוחייליםקרביים
הצבאיהשירותבמהלךכיעולה,מהמחקר

חייליםשלשונותקבוצותבקרבמתכוננות
ושלאזרחותשלגבריות,שלנבדלותתפיסות

קבוצהשכלפיעלאףאולםביניהן.הקשר
כלנבדלות,ואזרחיותמגדריותזהויותמעצבת

עםמתמשךדיאלוגמתוךמתעצבותהזהויות

.החיילהקרביהחיילשלההגמוניתהגבריות

ההגמוניתהגבריותאתכמגלם'הנתפסהקרבי
בראשאפואניצבטובה','אזרחותעםומזוהה
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ומשעתקתהמשקפתההיררכית'הפרמידה'

אתניותמעמד'מגדר'פיעלחברתיריבוד
 ,) 3-2<עמ'בצבאותפקיד

ספרה,אתהכותבתהמחברתכן?לאמפתיע!

מפורשתפמיניסטיתעמדהמתוךכדבריה,

ומתוךמיליטריסטית>,ואנטישוויונית ,<כלומר

בקיעיםלחשוףשנועדהמחקריתמתודה
המערכת,כלפיהשונותהקבוצותבעמדת
החיילהצבאישבארגוןהעובדהאתחושפת
"הגבריותשלכמגלםזאתבכלנתפסהקרבי

זוהיתהההיררכיה.בראשוניצבההגמונית"

למסקנהמגיעהחיתהיותרהרבהגדולההפתעה
צורךעודשאיןסימןזההיהאז ,שכןהפוכה.

 .לאלתרלפרקוואפשרבצבא
הכותבתמעינינסתרתזופשוטהשאמתדומה

שנהביהודהכצפוי,משבחיה,<ומעיני

וספרות'ב'תרבותלאורויצחקב'ספרים'

בשםהידועהכשלזהוב'הארץ'>.
disregarding of the obvious דהיינו, 

זהכשלשלשיאו .מהעיקרהתעלמות
החותכת""הפשוטה,מהעובדהבהתעלמות

משלמיםקרבייםשחייליםאבירן><כדברי
אחרים,מחייליםיותרמלחמהבעתבחייהם
נסתיימהשאךהשנייהלבנוןמלחמתוראה

אפשרששון-לוישלמספרהלהלן>. 1<נספח

פריווילגיהאךזוקרביחיילשלהיותלהתרשם
לאחייללהיותואילו ,-יתרבזכויותהכרוכה

אלהבזכויות-חסר.הכרוכההפלייהזהקרבי

שאינההדעת,אתנותניםאםהבלים,כמובן

הגדולההזכותהםשהחיים,לעובדהכאןניתנת
<פרקבספרההיסטוריפרקחרףשיש.ביותר

מושאאתחוקרתששון-לויכינראהשני>,
הצבאיתהמערכת ,הקשרמכלבמנותקמחקרה

הנחקרתהתופעהאתשמהכאילובעלמא.
לאחריה,ומהלפניהמהלשאולמבליבסוגריים

נועדהתכליתולאיזהנוצרהמהלשם
מלכתחילה?

הביקורתית""התיאוריהשלהנוסףהכשלזהו

האמורה ,זותיאוריהשלהקסםמילתבכלל.

"הבניה":המילההיאקושיה,כללתרץ
נשיםשלשזהויותהראומגדריות"תפיסות
 ,) 10<עמ'חברתית"הבניהשלתוצרהןוגברים

מקצתבהמשךומונהששון-לויכותבת

"ג'ודיתנתלית:היאשבהםהגבוהיםמהאילנות

כלאיןכיבטענתהנוסףצעדצעדהבטלו
ולנשים><לגבריםוקוהרנטיתאותנטיתזהות
עקבעםסנדליםלנעולבוחרתכשאשה ,למשל
זהותכאשה.עצמהאתמסמנתהיאגבוה,

המעוצבותפרקטיקותשלסדרההיאמגדרית
של"גישתו ,) 11<עמ'גומלין"יחסיכדיתוך

<כמוגבריותכיהיאקובלרובוטהסוציולוג

המובניתתרבותיתחברתיתהבניההיאנשיות>

כיטען"ברווייה ,) 12<עמ'ההיסטוריה"בתוך

שליטהשלהמבנהאתהפנימוגבריםכמונשים

בתכונותבמוסדות,גםמוטבעהואולכןגברית,

לשאול"ישמסכמת:והיא ,) 13<עמ'בדברים"
הגבריותהזהויותאתמבנותפרקטיקותאילו

אלה",זהויותמשרתותאינטרסיםאילוובעיקר

"התפתחות",כמולמושגיםבניגוד"הבניה"
"הבלתיהמחקראתששימשו"השתנות",או

כאילוהקודם,שיפוטי>הלא<כלומרביקורתי"

משהועםענייןכאןלנושישלומרמבקשת
התפיסהמראש.ומתוכנןמניפולטיבי ,מלאכותי

רקלאהיאמאחוריההמסתתרתהמחשבהאו
היאזוש"הבניה"אלא"הבניה",הואשהבל



שרירותיתבחירהשלענייןלחלוטין
אילכלאחראיתהיאולפיכךואינטרסנטית,

הייתילאמעולםהיום.ועדמאזשבעולםהצדק
המרקסיסטיתההשקפהאבלאדוק,מרקסיסט

ושהבלשרירותיאיננודברששוםההפוכה,

כברלינראיתהיסטורית,התפתחותכורחהוא

להלן>. 2נספח<וראהיותר.הרבהרציונלית
העבדותמשטרשללאלנואומרהמרקסיסט

אפשריתהמודרניתהדמוקרטיהחיתה'לאביוון
התיאוריהלפיהסוציאליסטי'שהשלב<כשם

קודם>.קפיטליסטישלבללאייתכןלאלפחות,
תובעיםזאת,לעומתותרבות,מגדרחוקרי
צדק,<שלפוסט-מודרניותמידהאמותלהחיל
תקופותעלרטרואקטיביבאורחואחווה>שוויון

אתלהביןאפילולנסותמבליקודמות

<דלעיל>בטלוג'ודיתתקופה.כלשלהאילוצים
באילוציםלהכירלמשל'מוכנה,אינה

הןבעיניהונשיותוגבריותכלשהם,ביולוגיים

באופןקוויר<וראהגרידאהחלטהשלעניין
גםמטיפהשהיאפלאלארסלינג>.ביקורתי'

ההורות,המשפחה,מסגרותשלטוטאלילשינוי

צרכיעלדעתהאתלתתמבליוכדומה,החינוך
עתידה.וסיכוייהחברה

כדיעדלכתמרחיקתאינהששון-לויאורנה

גבריתשדומיננטיותברורלהגםאבלכך'
גברייםאינטרסיםלשרתאלאנועדהלאבצבא

מזוהיםנשים,הדרתבאמצעות<אשכנזיים>

כלליקיומיצורךאיזהלשרתכדי<ולאומהגרים

שלה:במילותיהאומרתהיאוכךהמדינה.>של

הגבריותשבדהאופןאתאפואחושףהספר

היררכיותשלבעיצובןמשתתפתההגמדנית

אדהמרחקמידת •בישראלואזרחיותמגדריות
מדדמהודההקרביתהגבריותאלהקרבה
קבוצותוחומריות.סמליותזכויותלקבלת
לגבריותקרובותאינןאדמשתייכותשאינן

האזרחות,ממוסדמודרותאינןזד'הגמדנית

המדינהמבודל.באופןבדמשולבותהןאולם
ההגמדניתהגבריותשלמעמדהאתמשמרת

הפעלתידיעלהצבאשלהריכוזיהמבנהואת
לשולייםודחיקההכללהשלדואלייםתהליכים

מגדירלצבאהאוניברסליהגיוסבד-זמנית.

נמוך'ממעמדמזרחים<נשים,חלשותקבוצות
להיותכדימספיק'כ'גבריםובדואים>דרוזים

הצבתןאולםהביטחון'בתחוםאזרחים
המבנהאתמשמרתפריפריאליים,בתפקידים

מוגבלת''הכללהשל.המכניזםהאזרחיבדדיהרי
כוחןואתהצבאשלההיררכיהמבנהאתמשמר

להסתכןמבליהחזקותהקבוצותשל
מעמדיתאואתנית,מגדרית,בהתקוממות

 .) 6-5<עמ'

לאהעדפהרקלאכדבריה,אפוא,לפנינו'

הערמהגםאלאהקרבי'החיילשלעניינית
אתהגדירהשכךברגעהחלש.האחרשלמפלה
להוכחתהדרכיםגםמצאהמחקרה,מטרת

הראיונותפרקיארבעהעוסקים<ובזאת

בפשטותאומרלפרטיםלהיכנסמבלישבספר>.

שזולאמיתה,אמתהןשמסקנותיהבהנחהכך:

-לכךמוצקותהוכחותלהוישהמציאותהיא
<כפיבג"צלמבחןאותןתעמידשלאמדוע

הדמוקרטית"הקשתלמשל'שעשתה,
ותתבעהקיבוצים>אדמותבפרשתהמזרחית"

ייתכן ?מכוונתהפליהעלוהמדינההצבאאת

<וכמואלהכגוןאמירותעםלהתמודדשראוי
המובאתטיליצ'רלסהסוציולוגשלהאמירה

רקלאמאורגן">פשעהיא"המדינהכיבספרה
במישוראלאהאקדמיה,שלהשןבמגדל

 .הפומביהמשפטי

היאבידה,הנקוטההמחקריתהמתודה

שלבאמונותיהכדבריה,ותלויה,סובייקטיבית

<המעגלמונהשהיאהדרכיםשלושהחוקרת.

הגוף>ודרךהפמיניסטית,המתודההפרשני'

כלומר'החלק.מןהשלםאתלהסיקמנסות
שחקר<כפילמערכתהפרטכפוףובמהכיצד
ללמודמנתעלסוהרובתיחוליםבתיפרקו

עצמם")אתשליטהמשטרימצדיקים"כיצד
אתלהביןשבלאסבוראנילהפך.לאולעולם
ניתןאםספקהמערכת,שלהכוללהגיונה
הפרטים.כלפיהתנהגותהאתלהבין

הצבאכיושובשובלקרואאנונידוניםוכך'
שימורלשםבעיקר'אחתלמטרהאלאנבראלא

הגוףניהול"ניתוחבחברה:הגבריתהשליטה

ההבניהדרכיעללעמודלנומאפשריםוהרגש
אתולחשוףבצבאוגבריותנשיותשל

הגברית"השליטהאתהמשמריםהמנגנונים

רצוןעלושובשובשומעיםאנו .) 25<עמ'
בשוויון?>,הנשיםרצון<ועלבשליטההגברים

קיימים.סטריאוטיפיםמעמיקותשרקקלישאות
חיילים 65עםראיונותעלמתבססכולוהמחקר

אומרתעצמההיאנשים>.-13וגברים 52 (בלבד

להשיגמתיימרואינוכמותני"אינומחקרהכי

בקבוצת .) 26<עמ'מדויק"סטטיסטיייצוג

בלבדחיילים 20ראיינההקרבייםהחיילים

 2לבי'מגו 1<למשל'יםהשובמהחילות

אתלאפייןממנהמונעשאינומהמהצנחנים.>
יכולתמדגישים"בגדלניכדלהלן:הללוהחילות

בצנחניםואילולסמכות."והתנגדותפיסית
וערכים.השכלהעצמית,שליטהמודגשת
והשריוןהסיירתהטייס,שלהמודליםלעומתם,

המסקנהאתלהסיקכדיזאתכללגמרי",שונים
שלבזהותוהכרחיאוטבעידברשוםש"אין

הבניותשלשוניםגווניםהםאלאהלוחם."
ושובשובלחזורבמקום ,) 50<עמ'גבריות"

<בראשומראשהמובנית"ההבניה"אתולהסיק

אחרת,למסקנהלהגיעאפשר ,>ת 1החוקרשל
התנהגותאלאהבניה,שוםכאןשאין

אבלהתפקיד.מצרכיהנובעתפונקציונלית
ששון-שלדעתהעליעלהלאזהפשוטפתרון

קבוצתאםהנחותיה.אתלהוכיחהנחושהלוי

אתניתמבחינהביותרהמעורבתחיתההקרביים

וקשהמעורב>ממוצא 6אשכנזים, 9מזוהים, 5 (

בדרגילאלפחותמזוהים,שלהדרהבהלהוכיח

גםולחפשתוסיףזאתבכלהיאהריהפיקוד'
בקרבמעמדית"אתניתעבודה"חלוקתתמצא

העיקרישהמחקרלמרותקרביים.הלאהחוגרים

 ' 1983משנתסמוחהסמישלמחקרוהיהבנושא

עלנתוניםלספקמאזמסרבשהצבאלמרות
למרותבצבא:אשכנזית-מזרחיתהתפלגות

למזוהיםנכבדייצוג"ישכימודההיאשגם

ממוצארמטכ"ליםשלושההיווכברבמטכ"ל
טענותיהעלששון-לויתוותרלאמזרחי",

מרואייניה.מפיאותןלחלץותשאףהעקרוניות
מסגרתאיזולתוךראיוןכלנוצקכךלשם

למשל' .מאייראךהואשאותהקודמתמחקרית
שללמחקרכאיור ) 60<עמ'יונתןהחיילדברי

כאיור ) 61<עמ'גיאהחיילדבריוייס:מאירה

<עמ'עומרהחיילדבריגל:ראובןשללמחקר
מחקרכלומרהלאה.וכןפרקולמישלכאיור ) 63

החוקר;ת.מראשמובנה

ושנייםמחמישיםאחדעםלהימנותמבלי

להלומריכולאנישלה,הגבריםהמרואיינים

לפניובמילואים,בסדירהצבאישירותיכי

גדול'אחדסיוטעבוריהיהאמנם,רבותשנים
הואאשהכלהיותהיתרונותשאחדאזוחשבתי

השירותפטור.ממנולהשיגיותרלהשקל

ככורח,פשוטנתפסלפחות,בעיניהצבאי'
בעיקרבונושאיםהיסטוריותנסיבותשבשל

כורחם,עלהמשרתים,כלבדיעבד'גברים.
אולםלעצמם,המרבאתממנולהפיקמנסים
הקרבייםהחייליםדווקאאםבטוחאיני

הגדוליםהנהניםהםחייהם>עצםאת<המסכנים

החיילכמוהכחול'הצווארוןבעליולאממנו'
אתלבסוףשהשיג ,) 126<עמ'בספרהאשר

לאלבית.סמוךצבאיספרלהיותמבוקשו
כגוןצבאיתלעגהזכרכלמספרהנעדרבמקרה

שישי'<חמישי'שבועסוףחופשת-"המשרש"

לבית:קרובשירות-קל"באובבית,שבת>

בבית,שבועבצבאשבוע-שבוע""שבוע/או

המצביעהעגהבצבא'הטבחיםעםההסדרשהוא

דווקא,הלא-קרבייםהחייליםשליתרונםעל

מחקרה.מטרותאתתואמתשאינהמכיוון

ובעיקרלגברים,כישאומר;תמיכללכן

בשימורוגבריאינטרסישהקרביים,לחיילים

מהת 1יודע;האינופשוטהצבאי'השירותשל
סח;ה.הוא;היא

להילחםשצריךברורהמיליטריזם,לענייןאשר

 2006ספטמבר
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ומטפחמגדריענייןבושרואהמיאבל .בו

מיליטריזםשווה"גבריותכגוןקלישאות
מאדיררקפציפיזם"שווהונשיות

חלולים.סטריאוטיפים

החדשה"החללים"מפת : 1נספח

 2006לבנוןמלחמתשלבדוקההלאהכרוניקה

בעקבותבלבדהאילוסטרציהלצורךהולך<ואני
רובכיאומרתשטרן>אלוףהקצח"רדברי

הקרבייםהחייליםקריזו'במלחמההנופלים
פיתוח,עריהפריפריה:מןהיובה,שנהרגו

קיבוצים,מושבים,התנחלויות,ספר'ערי

חלקםבהםשבלטוכדומה,מיעוטיםיישובי
מאתיופיה.ועוליםמברה"מעוליםשלהיחסי
מקוםלפיהששון-לוישללתזהבניגודזאת

עריםיוצאידווקאבהלתפוסצריכיםהיוכבוד
או :משתייםאחתלפיכך' .דןבגושמבוססות

מהאינההחדשהההגמונית"ש"הגבריות

"הגמונית",כךכלאיננהשכבראושחיתה,

בכלהמלחמה.תוצאותגםשמרמזותכפי
אינהששון-לוישלשהתזהנראה,מקרה,

תרנגולת.כרעיעלעומדתוהיאעודמעודכנת

צ'גובאימטריארכליתחברה : 2נספח

יצאששון-לוי'אורנהשלבספרהעוסקבעודי
'ידיעותשלימים" 7 "בגיליוןלקראלי

הים"בתבשםכתבה ) 11.08.06 (אחרונות'

בתמטריארכליתחברהעלהמספרתהגדולה"

הןשבוטוביוםכולה.ובחברהבמשפחתן
שבלוליםחלזונות,קונכיות,ברשתןמעלות

עשוייפנים,לסוחריםהנמכריםים,וקיפודי

בכלעתקסכוםדולר' 200-כלכיסןלהכניס

בצ'גוצוללנית

אתומגדליםבביתנשאריםהגברים .מובן
נולדתאםתוגה,יוםזהובןנולדאםהילדים.

במשטרכמוהלאה,וכןשמחה.יוםזהובת
 .להפךרקפטריארכלי

שוםכאןאיןכיאומרת,חיתהששון-לויאורנה

הכתבהשליופייההבניה.הכלזהוכיטבעידבר

בפשטותלנומראהשהיאהתמימההעיתונאית

וכלכליים,ביולוגייםאילוציםכיצדגמורה,
תופעהלכלהיסודהםכמשמעם,פשוטם
גמורזילואידךוחברתית.אנושית

<באוניברסיטה>.קוריאהדרוםשבאייהגדולצ'גו'באיימינו
היאהאיפרנסתמסיאול>.ק"מ-450כ<מרוחק

בצלילהברובםהמושגיםפירות-ים,על

אינטלקטואליתאתנחתאאךגברים,בכךעסקותחילההים.לקרקעית
כאשרהדבריםפניהשתנועשרההתשעבמאה

עדצוללניםבתפקידיאותםהחליפונשים

העיתונאימספרהתחום.עלכלילשהשתלטו
הןמדהימות.שלהן"המיומנויותפורו:ניצן

בלוניללאצלילה,ומשקפיגומיחליפותעוטות
ליותרנשימתןאתלעצורמסוגלותהןחמצן.
 15עדשללעומקוצוללותדקותמשתי

 70 , 60 , 50בנותנשיםבכךעוסקותמטרים".

בנויהנשי"הגוףכיהתבררשנה". 80ואפילו
עםלהתמודדותהגבריהגוףמןיותרטוב

נשיםוכיבמעמקים,האדיריםהלחצים
השומןשאחוזמשוםגםלצלילהיותרמתאימות

ממושךזמןלהתמודדלהןעוזרבגופןהגבוהה
הקפואים",המיםעםיותר

הנשיםנעשוהענף,עלמהשתלטותןכתוצאה
ההחלטותומקבלותהשליטותהמפרנסות,
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עשוידלעיל'הדיוןמןאינטלקטואליתאתנחתא
בנדרוסטיבןלוויטסטיבןשלספרםלנולשמש

יערי'ורדהמאנגלית:<כתר'פריקרנרמיקם
שכותרת ) 2006פול'משהמדעיתעריכה
העולםאת"לתפוסהיאשלוהמשנה

המגדריתלסוציולוגיהבניגודבכלכלתו",

שוםצפוי'לגמריבהושהבלכךכלהמובנית
לוויט.סטיבשלבחשיבתוצפוילאממשדבר

בתורטיימס'יורקה'ניוידיעלשהוגדרלוויט,

באמריקה"'ביותרהמבריקהצעיר"הכלכלן
מכלכלןמצפיםשהיינובשאלותעוסקאינו

ולמתאבקילמוריםמשותף"מהבהן:לעסוק
אמם?",עםגריםסמיםסוחרי"מדועסומר?",

משמותחלקהםאלהכולם?",הפושעים"איפה

טיפוסי'כלכלןאינולוויט .בספרוהפרקים

הכלכלייםהניתוחכליאתמיישםהואאבל

נשאלושטרםבשאלותלעסוקכדיהמשוכללים
נגזרמכאןמפתיעות.תשובותעליהןולהשיב

ה'ניוכתבעם<שנכתבבאנגליתספרושםגם

 freakonomicsובנר>סטיבןטיימס'יורק
ומהמילה ,מוזר- freakמהמילההמורכב

economics -.כלכלה
עשוייםהראשכבדישכמהלמה'בניגודלדעתי
מאתמזלזלמאמרעליוקראתי<וכברלסבור
לכלכלהפרופסוררובינשטיין'אריאל

זהאין'ספרים'),במוסףת"א,באוניברסיטת

לחלוטין'מקוריספראלאאנקדוטלי'ספר
מוכרשיחלשוםמצייתתאיננהשמקוריותו

האקדמי.הטעםלאנינילבליעהקשהולכן
הנסתר"הצדהקרויהההקדמהמתוךזאתנדגים

המחבר.שלגישתואתהמדגימההדברים",של

התשעיםשנותבתחילתכיבהמסופרובכן'
התקשורתבכליביותרהמדוברהנושא

הפשיעה.התגברותמפניהחרדההיהבאמריקה

באופןטיפסהלסוגיההפשיעהשיעוריעקומת
כלהגדולות.האמריקאיותהעריםבכלתלול

ביותרהגדולהאיוםשהיאהסכימוהמומחים

הקרימינולוגהאמריקאית.החברהעלמבית
מיוחדדוח 1995בשנתחיברפרקםאלןג'יימס
שיעוריוכפלהבאבעשורכיניבאשבולממשל

הנשיאנוער.בניבידיהמבוצעיםהרצחמעשי

המגמה,תשתנהלא"אםכיהכריז'קלינטון

~ 

ארצנו."עלאנדרלמוסיהתשתלט

לצנוחהפשיעהשיעורהחל-לוויטכותב-ואז
ורצופהעקביתצניחהזוחיתהלעלות.במקום

במקוםאותה.צפהלאשאישהמדינהרחביבכל
אתיכפילנוערבניבידיהרצחמעשיששיעור

צנחהואפרקם,אלןג'יימסשצפהכפיעצמו'
שנים.חמשבתוךאחוזיםמחמישיםביותר

בארצותהרצחמקרישיעורהיה 2000בשנת

ירידהחלהוכןשנה, 35זהביותרהנמוךהברית



שלאהמומחיםהאחרים.הפשיעהתחומיבכל
תלהחלקלהסבירה.עתהניסוהירידה,אתצפו

מחמיריםבחוקיםחלקהכלכלי'בשגשוגזאת
שיטורבאסטרטגיותחלקירייה,כלילרישוי

בכלכופרלוויטיורק.בניוכמונוקשות

רווחתלדעהשהפכוהללו'ההסברים
מקוריותו'נעוצהוכאןלדבריו'בתקשורת.

משמעותיתלירידהמכליותרתרםאשרהגורם

והואלכן'קודםשנהעשריםנזרעבפשיעה
נורמהבשםמדאלאסצעירהבאשהקשור

שתנודתהפרפר","אפקטכמומק'קורווי.

באמריקה,הוריקןסופתמחוללתביפןכנפיו
באופןמק'קורווינורמהשלהמקרההשפיעכך

כללשחיתהמבליהאירועיםמהלךעלדרמטי
 , 21בתצעירהחיתהנורמה .לכךמודעת

לסמים,ומכורההשכלהחסרתאלכוהוליסטית,

שבעברלאחרהפלהלבצעהיהמבוקשהשכל
לאימוץ.ילדיהאתומסרהפעמייםילדהכבר

אמצועניינהואתהפלותעלהחוקאסרבטקסם
נגדתביעתהאתשהפכוהשפעהבעליאנשים
ייצוגית.לתביעהויידהנויטקסםשלהתובע

העליוןהמשפטלבית 1973בינוארהגיעהעניין
הפלותוהתירלטובתהשפסקהבריתארצותשל
המדינה.רחביבכל

נגדרותיקאפוא,השפיע,איךשואל:ולוויט
שיעוריירידתעליותרמאוחרשלםדורוייד

בהיסטוריה?ביותרהמשמעותיתהפשיעה

לבצעשבחרוהנשיםמיליונימשיב:ולוויט

נערותהיוויי,ןנגדרותיקבעקבותהפלות
אילוילדיהן'שסיכוינשואות,ולאעניות
מןגבוהיםהיוהפשעלעולםלהידרדרנולדו'

לידתם.אתמנעויידנגדרותיקהממוצע.
הדרסטיתותוצאתועוצמהבעלהיהזהגורם

נולדושלאהילדיםכאשרשנים:כעבורניכרה

הפשיעהגילשלבשיאולהיותאמוריםהיו
לרדת.הפשיעהשיעוריהחלושלהם,

ירייה,כליעלהפיקוחחוקי"לאמסכם:והוא
שיטוראסטרטגיותולאהאיתנה,הכלכלהלא

לכךתרמההפשיעה.גלאתעצרוחדשות
הפוטנציאלייםהפושעיםשמאגרהעובדה

פעמיםכמהכן,אםדרמטי.באופןהצטמק

המומחיםבדבריהחוקיותההפלותהוזכרו
לפתחהשלהםהתיאוריותאתשגלגלובנושא,

 ,) 18<עמ'אפס" •התקשורת?של

מסרבתשהיאמשוםעליאהובההזאתהדוגמה

שכךסבוראנילפנס.מתחתהמטבעאתלחפש
מחקריםבעודהחשובות,התגליותרובמתגלות

מבליזהעלזהלהםנערמיםזהאתזההמחקים

דבר.לחדש
ומפליאותכאלה,בדוגמאותמלאהספר

המהפכניתבהשפעההעוסקותאלהבמיוחדות

האינטרנט.של

מבקרשלשירהמשורר'שלפרוזה

חייםבפרקיהעוסקיםספריםשנילפנימונחים
מאתקצריםארוכיםחייםמחבריהם:של

לשירהקשב<הוצאתריבנוטוביההמשורר

מאתהתגלותשלורישומיםעמ') 158 , 2006
עםחרגול;<הוצאתהירשפלדאריאלהמבקר
ספרודווקאכימעניין ,)'מע 212 , 2006עובד

משהו'יבשהמדודה,בפרוזהכתובהמשוררשל
פיוטיתבפרוזהכתובהמבקרשלוספרו

לכתובמהםאחדכלנהנהכאילוומתפעלת.

 .חברושלבלשונו

1 • 

הזיכרוןבעקבותבפשטותהולךריבנוטוביה
זיכרוןזהאין •אותופוקדשהואכפיהחי

כדבריו'שמעודו'גםמהשיטתי'כרונולוגי

הכתבעלהעלהולאיומןרשימותכתבלא

חבריו'עםששוחחספרותנושאיעלשיחות

"זיכרוןמבעבע:זיכרוןאלאמיצר'הואכךועל
 .כחפצוואחורהקדימהקופץבועט.מנכיה,

כוונתבשוםנוצרשלאהזההספרכתובכך
 ,) 156<עמ'מכוון"

בשמו'כברהטמוןהעיקרי'נושאוזאתעם

החייםחלוףכלומרקצרים"'ארוכים"חיים
מחלחלזיכרון'הואמהםשנותרמהשכלוהזמן
 .זיכרוןאלאאינםהחיים"כל .דפיוביןרבבכוח
כי •זיכרוןאלאאיננוהווהמכניםשאנומהגם
הואכברלו'שמודעיםברגעשחוויםמהכל

יודעים"שאיננומההיאהמציאות .זיכרוןבגדר

לשונודווקאלעתים ,) 38 • 9<עמ'כותבהוא
להעבירמצליחהגרידאעובדותהמדווחת

חיתה"אמילמשל:רבה.בעוצמהאלהתחושות
תהיהבתיוחצי. 56בןאביכשנרצחה. 43בת

ובמקום ,) 77<עמ' " 82בןאני . 57בתהשנה

ידידוומורה<משוררשטראוס"לודוויגאחר:

לאה . 61בן-1953בהסתלק >.ל.ע •ריבנושל

לעולמוהלךעגנוןגם . 59בת-1970בגולדברג
בןהיוםאני . 60בןאלתרמן.גםשנה.באותה

יותרארוכים"ל"חייםשזכהאף ,) 122<עמ' " 82

שלבסופושלוחייוגםכיחשיםאנומשלהם,
בנוסףאלה,כלעלוהצער"קצרים"הםדבר

והסתלקותמשפחתורצחעלהתוגהלרגש
עמוק.חבריו'

וחייומשפחתועללספרמרבהריבנוטוביה

הואאותם.שפקדומעטיםהלאהאסונותועל
למשפחהסלובקיה,בברטיסלבה,-1924בנולד

ולאדודוסבו'אחותו'הוריו'אמידה.יהודית
בזכותהוא,בעודבשואה,נספומחבריו'מעטים

ברגענחלץמועד,בעודשנרכשסרטיפיקט
נעריםקבוצתעם 1941ב·והגיעהאחרון

חיהואשבוא"י'בפלשתינהמרחביהלקיבוץ
נספתהעדה,הראשונה,אשתוהיום.עד

שניםכברחיהמרים,בתם,אוטובוס.בתאונת

עין·לבתבשניתנישאהואבאיסלנד.רבות
שנילהםונולדוגלילה,הפסנתרניתחרוד,

אבדומורן'הצעיר'הבןשלעקבותיובנים.
הבכור'הבןואילואמריקה,בדרוםטיולבעת
בנפאל.החיטיבטינזירנעשהעידן'
בספרהמסופריםהחייםזאתכלאףעל

ואפילומענגים,עשירים,כחייםמצטיירים

בעולםהרבהלנסועזכהריבנולמדי.טובים
עללספרמרבהוהואשםגדוליעםולהתחכך

הואושובשובבכך.להתהדראףולעתיםכך
בתיאלבלבד'בזיכרוןואםבפועלאםחוזר'

ואלובשטטיןבברטיסלבההאמידיםהמשפחה

מלחמתשלפניהנוחיםבורגנייםהזעירהחיים

הרביםהצילומיםגםמעידיםעליהםהעולם,
השוויצריהמחזאיאתהרבהמזכירהוא .שבספר

סוגיואתידידושנעשהדירנמאטפרידריך

שאבלי'ייןקרי'פרמייאמיליון'<סט.היינות
עריםהרבה .בחברתולשתותשלמדועוד>
בתימוזיאונים,הרבהוהחדש,הישןבעולם
דפימביןנושריםקונצרטים,ואולמותהוצאה

טמוןהאנקדוטי'לענייןמעבראולם .הספר
כאדםלזהותוהשיירמהותימשהובכך

עדבשאלהלהתלבטמרבהריבנווכמשורר.
שיריואת .ישראליכמהועדאירופיהואכמה

השתייךוגםבגרמניתכתבבארץהראשונים

שכללבירושלים,גרמניהתרבותיוצאילחוג

לודוויגאריהקראפט,וונוכמואישים
שלום,גרשםגולדברג,לאהפגים,דןשטראוס,

 .הכירכולםשאתעגנון'ש"יואףנוברמרטין
האוטובוסאסוןלאחררקלכתובהתחילעברית

משה>בןט'העט<בשםהראשוןשירוואת

הוא .-1950בב'דבר'גולדברגלאהפרסמה

עונותמכלעליחביבנעוריימי"מאזכימודה
כימצייןהואזאתעםהאירופי",הסתיוהשנה

הרילגיטימי"באורח"זרהואשבאירופהבעוד

 2006ספטמבר

~ 
~ 
~ 

ן~
~ 

35 



עלומתמרמרבדין"'שלאזרהוא"בישראל
היהכאילואביבבתלאליופוניםלעתיםכי

"גםמעורב,ישראליהואכימדגישהואתייר.

בהפגנות"'יצאולאעצומותעלחתםלאאם
להיטמערצהלאאמנםעמדה.נקטתמידאך

רוצה"הייתיאבלבן-אמוץ'כדןצברולהיות
בארץ".חיישנות 65בישיוכרו

הכפולה","שייכותואוהכפולה","זרותו
טינהקצתגםהספרשלבסופומולידות

ולשםלהוקרהשזכהריבנו'טוביהותסכול.
מידהבאותהלדבריו'לה,זכהלאבאירופה,
מוערךמשוררהיהתמידכי<אםבישראל
כיאפוא"אגידכותב:הואכךעלונחשב.>

ראוייםשהיוהפניםלקבלתבארץזכולאשירי

שלהבעיהזאתהריבדברי'צדקישאםלה."
עשיתילאמעולםשלי."הבעיהולאהביקורת

'ספרייתשלוההזנחהשיריהפצתלמעןדבר
מקובלתוגםרוחילמורתגםחיתהפועלים'

לומצאהאחרונותבשנים ,) 149<עמ'עלי"

רפימסור'ועורךלשירה"'קשב'ב"הוצאתבית
 .לספריווייכרט'

ריבנו'טוביהשלשדבריולטעמי'רק,חבל
באוניברסיטתלספרותפרופסורגםשהיה

מצומצמיםממשוספרותשירהעלחיפה,

שלגישתםאתלואימץכיאומרהואביותר.
ולודוויגקראפטודנוחבריו-מוריו'שני

לאמירהמעברהרבהמרחיבלאאךשטראוס,
ליצירהמקנה"אשרהצורה,חשיבותעלכללית

<השנהפגיםדןעםמשיחותיוגםתוקפה",את

לומדיםאנו ) 56בגיללמותושנהעשריםימלאו
עצמו:האישעלדבריודרךבעיקרשירתועל

אני-לדןמהשירה.חשוביםליהיו"החיים
שירתומהחיים.חשובההשירהחיתהחושב

מעולםכיהלום.ומלוטשתוצלולהקשהחיתה
<עמ'הזאת"החדההנוקשותאתהשגתילא

ואנוארוכים,בחייםזכהזאתלעומת ,) 119

יצירה.שלארוכותשניםעודלומאחלים

2 • 

גםמובאים<ובספרהמשוררהירשפלדאריאל
<ובוודאילמדיזוטרמשוררהואמשיריו>כמה

אריאלאבלריבנו>,לטוביהבהשוואה

ואריאלואוהבה,השירהמבקרהירשפלד
התגלותשלרישומיםשלמחברםהירשפלד

זiוייםבהשוואה<ובוודאימעולהמשוררהוא
'ספרים'למוסףבמכתבקצרים.>ארוכים

בתגובהחלפירחלהעירהכבר ) 6.9.06 (

שלספרועלזנדבנקשמעוןשללביקורתו
בצדקשלאמגדירזנדבנקכיהירשפלד'

מעברשמצוי"מהכלו"הפרזות""היפרבולות"
"האםתוהה:והיאלנו".המוכרהרגשילשדה
בעוצמותבנושנוגעמהכללכנותבאמתצריך

והיפעלות,הרגשה,חישה,שלגבוהות
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כמוגזם?"

ברובהירשפלד' .חלפירחלצודקתלדעתי'
אבלכביכול'"מגזים"אמנםשבספרהרישומים

לתחושותאותנוהחושפתבמקומה,"הגזמה"זו
מתעוררותכללהיולאהיא,שאלמלאוהרגשות

שלרישומים("נעילה:הסיוםבפרקבקרבנו.
דווקאאיננה"התגלותכיאומרהואהתגלות")

שדהאלאלוהיםאואלשלרועשתכניסה

הירשפלדאריאלוהתגלותשלרישומים
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הלועזיהשםאפיפאניה,שמכונה<מההראייה"
שלהיחשפותהיא"התגלותאלאספרו>,של

הרגל'בשלאםמאיתנו"מכוסהשהיהמשהו
הגדרותמונההואוכדומה.עיוורוןפחד'

ההתגלות,בזו.להסתפקניתןאבלנוספות,

נשענתכןועלבתודעהמתרחשתמסביר'הוא
מוצאתטבעה,מעצםוזו' .ולשוןמיליםעל
ביותרוהאינטנסיביהמתומצתביטויהאת

בשירה.

גםכמדומני'היאהזו'הרגשיתהאינטנסיביות

נאמר:אותוהפותחבדףזה.ספרשלהמיילדת
לכתובישבתיאהובתימותאחריום"שישים

שהיאהיטביודעואניידעתיהאלה."הדפיםאת
<כוונתואליה".נכתבוהםזאתובכלאיננה.

במאי-19בשמתהגור,בתיההסופרתלאשתו,

הסרטן>.ממחלת 2005

האהבהשלהגדולההאינטנסיביותואכן'
אפילואותם,המאפיינתהיא<המאוחרת>,

ילדותושלרחוקותתקופותעלכותבכשהוא
כותב,הואעליוכמעטנושאכל<המוקדמת.>

שלאופרהזואםלסקלי'חזישלשירזהאם
מתכוןזהאםהנורית,פרחזהאםמוצרט,

זהאםהנגר'אביועלזהאםפיש,לגפילטע
הציקדותשירתעלזהאםבמדריד'כפילועל

מתחבעלחזקזרקורשלבאורומתגלהבקיץ'
להראותדרךאיןואט.אלפישלועוצמהגבוה
באחתבחרתיואניטובה,בדוגמהאלאזאת

נוגעתאבלדרמטית,דווקאלאורבות,מני

מספרהואשבויד''אוזלתהפרקמתוךללב,

בפרדסהמשפחה<בביתהזקנהאמושלידיהעל

חנה>:

תבונההעשויה.ידידיעלמונחתהזקנהידה

 •לשתוללעשות.ידיעהשכולהידטהורה.

מסמר'לתקועצמה,לקלועלפרוש,לרקום.
לסרוג,כבסים,לקפלביב,מתוךזוהמהלעקור

ולמלאודקבצקללושוכסתות,כריםלהתפיח

לצייר'וקינמון'וסוכרוצימוקיםתפוחים
לעדור'דברים,הרבהלשאתפצעים,לחבוש

להכיןחומר'כדיליצורקרעים,לתקן
אטריות,ריבות,לביבות,חמיטות,כופתאות,

'לרחוץ,באווירהלחםאתלחתוךוממולא,צלי
הטיבידיהמתוךוהכללגזום,לארוז,למרק,

נקלע,נפרש,היטב,תפחהכלולצמוח.לגדול

תוקןנרקם,להפליא,נסרגקופל'התנקה,
הזקנהידה ."מאודהיטבהכלהיטב.ונבנה
בסכיןלאחוזעודיכולהאינה .ידיעלמונחת

שלילידיאפילומגיעהואינהבמחט,או
 ,) 30<עמיבה"האוחזת

 .באיכותוכמעטיזהריסמךקטע
הפרקיםאחדאתלסיוםלהזכירשלאאוכלולא

הואשבושמו''מחשוף'בספר'הראשונים

גור.בתיהעםהראשונההיכרותועלמספר
באוניברסיטהפרנקליונהשלבסמינרזההיה

אשהישבההכיתהשלהמזרחיבקירהעברית.

חומה,כתומהשמלהלבשההיאועישנה.אחת

חיתההיאונוצץ.דבשימאוד,ארוךהיהושערה

הירשפלד><לאריאללווהתחשקמאו.דיפה
הראשונהבהפוגהסיגריה.ממנהלבקש

שלידה:המושבאלבחיפזוןזינקבשיעור'
מאודנדיבמחשוףהמחשוף.לינגלה"ואז

מתעגלמשולשנדיבים,שדייםמעלשנפרש

אתשתחםשקוף,כמעטמכווץ,דקבדשל
מעודי.""שראיתיביותרהנהדרהמתון'המורד

שלמיםעמודיםכשנילאורךהלאה,וכן
המחשוףלישנגלה"מהרגעכתב:שבסיומם

ומןנגרע."לאשמעולםשפעממנואליבא
ממנו"ההתגלותנמוגהלאבושנגעתיהרגע
 .) 26-7<עמ'

כולןההתגלויותשביסודבעיני'חןמוצא
 •.יופירבתחושנית,נשית,התגלותעומדת
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שרוולים
אלכלךנגח

אתותופרתהשרווליםאתפורמתהייתיתינוק,כשהיהרדע
החזהלביתהחורףבימיהקוריחדורשלאשנפער'הפתח
במדףכולם,לאבוודאיעמי'שמוריםהשרוולים .הקטן

אופנת"ליליתישנהכתובתעליהגדולהשקיתבתוךבארון'העליון
נשים".

טריקוחולצתשרוול
ארוחתבשעתאחדיוםליאמרהשביעית,בכיתהבניכשהיה

הצהריים:

אותי'להאכילהספרלביתעודלבואתצטרכילאממחראמא,-
אותי.תאכילדעהממחר
שלך?מהכיתהדעהאורז:שלכפיתבפיושמתי

 .בראשוהנהןהוא
לגמרי.שלווההייתיטוב.רעיוןשזהחושבתלאאני-

היום.באמצעהספרלביתעודלבואלאממךמבקשאניאמא,-
אותי.תאכילדעה

שתקתי.

בי.דהקבועההשקיתעםבאה,כשאתאותךרואיםהילדיםכל-
מבינים.הילדיםשכלבטוחהאני-
אותי.תאכילדעהיותר.שתבואירוצהלאאני-

חדשה.עובדהקובע-מהבלויותרומתחנן'כועסקולואתהרגשתי
שאםממנווביקשתיבניעלסמכתיאבלדעהאתהכרתילאטוב.

שיגיד-מפעמייםיותרתשכחהיאושאםלה,שיזכיר-תשכחדעה
לי.
הבמהעל .חיבשידורבטלוויזיההעבירוהעצמאותיוםשידוריאת

וכשהתחילבהםצופההמדינהשכלידעוהםהרקדנים.צפופיםעמדו

 .המכשיראתכיביתיברגש.באמונה,הריקודאתביצעוהנכוןהשיר
אתלשטוףהלכתיאזמיםשכשוךשלקוללשמועמאודרציתי
הכלים.

דעההריקה,בכיתההגדולהבהפסקהיושביםהםאיךסיפרהוא

שלה,אתגםמוציאההשקופה,מהשקיתשלוהכריךאתמוציאה
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לפיומושיטההיאכךאחרקבוע.סדרלפיעצמהואתאותומאכילה
זהכלאחרי .לונזלאםבמפית,הסנטראתמנגבתואפילוהפריאת
להפסקה.זמןלהםנשארעוד

הספרים.תיקאתעבורולשאתכדיבאההייתיהלימודיםיוםבתום

לומחכיםהיינווהספריםאניממני.בנפרדחבריו'עםצעדהוא
בבית.

הודיעההיא .לביתנודעהצלצלהאחדערבאיךעכשיונזכרתאני

שובצלצלהכךאחריומייםהספר.לביתמחרתגיעלאולכןשחלתה
שהבריאה.ואמרה

כחולגשםמעילשלשרוול
בלילהבאוהלים.לינהשכללמכיווןהדמיוןאתהציתפסחשלהטיול
רצוכולםוהילדיםקרסומהאוהליםחלקשוטף.גשםלרדתהחל

הגשםלשאוןמבעדנשמעולאקריאותיהאוטובוסים.אלבבהלה
הילדיםאתלהחזירבדרכםיצאו'האוטובוסיםהמנועים.ורעש

אחדעלהואגםעולהבניאתשראהאמרמישהולהוריהם.
האחרון.האוטובוסאלעליתילבסוףלחפש.המשכתיאניהאוטובוסים.

הילדיםהמולתבתוךקטן.דגכמוהתרוצצתיהספרביתברחבת
אלחזרהאותילקחתהציעהנהגיםאחדבני.אתמצאתילאוהוריהם
מעט.שכךהגשםבדרךהנטוש,המאהל

חלשעולהילדותיקולישי"."ישי'קוראתהאוהליםביןרצהאני
מתחתןמוצאתהיריעות,אתפורמתאניהממוטטים.האוהליםמאחד
שמעיללמרותרטובאינוהואגופי.בכלאותוומחבקתבניאת

דמעות.שטופותפניורקלידו'הארץעלמוטלשלוהכחולהגשם
נזכרכיצדהאוטובוס,אלכולםעםרץכיצדסיפרקרועבקול

אתגרורלמנסהבעודווכיצד'בריצהוחזרבאוהלמעילואתששכח
האוהלמתוךבתוכו.אותוולכדהאוהללפתעקרסבשיניו'המעיל

המתרחק.באוטובוסיושבתאותישמעהוא

אחידהתלבושתשלשרוול
 ...טובותהפסיכולוגיותשההערכותנכון-
בניעלעולהשלוהידעדבריה,אתקטעתיבחינה,מכלבוגרהוא-

המשכתי.יציב,הואמוטוריתמבחינהגםגילו'
לשירותים?ללכתירצההואאםלמשליקרהמה-

אותי.הפתיעהלפרטיםהמיידיתהירידה

תראי'היום.כללאורךאותואלווהאניהזמן'כלאיתראהיהאני-
טוב.רצוןשלשאלהרקזואמרתי'

תלמידיםארבעיםישבכיתהטוב,רצוןשלשאלהרקלאזו-

במהלךאחדלילדמיוחדתכךכללבתשומתלתתיכולהלאוהמורה
ההפסקה.אוהשיעור

מיוחדת.לבלתשומתזקוקלאהואאבל-
בשיעורים.עצמובכוחותמשתלבאותולראותליקשה-
מדוע?-

מפנילדפדף,יוכללאשהואמפנילכתוב,יוכללאשהואמפני-

להצביע.יוכללאשהוא
ולהקשיב.בשיעורלשבתלותנורק-
 ?בחינותיעשההואאיךשיעורים,יעשההואאיך-
פה.בעלייבחןהואלו'אעזוראני-

משליטתה.יצאהבקפידהשתכננההשיחהנחרצות.היושליהתשובות



ואמרה:רךקולגייסההיא
להיותיכול .שלךהרצוןאתמבינהשאניבטוחהלאאני ,תראי-

אחרת.במסגרתיותרטובישתלבהואשמבחינתו
 ?מסגרתאיזו-

שתקה.היא

,אמרתימהגןשלוהחבריםלביןבינולהפרידרוצההייתילאמאוד-
בשקט.

חברים?לויש-

כלאתהקירות,עלתלוישהיההחינוךכלאתוניפצתיקמתי
לבסוףהמנהלת.ועלעליולבןבשחורשהביטוהממוסרגיםהמחזורים

אמרה:היא

 .שלוהגננתעםלדבררוצההייתיהתנגדות,לךאיןאם-
חודשיים.שלניסיוןתקופתקוצביםאנולי:נאמרשבועכעבור

להמשיךיוכלבנךאםהתקופהבתוםלהחליטיהיההספרביתבסמכות
אחרת.מסגרתלולמצואשיצטרךאואצלנו

צהוביםפסיםעםאדוםשרוול
חולצהללבושהתעקשהואאבלמגוהצת,לבנהחולצהלוהכנתי
כברהוא ,איתרלהתווכחליהיהמהצהובים.דקיםפסיםעםאדומה

ילד.היהלא
מחיאותהיוהתעודה.אתעבורושלקחקרוב,חברעםעלההואלבמה
כפיים.

המחודדהקצהכאשרמחזיקהיההצהובהעיפרוןאתצהוב:עיפרון

להקלידבספרים,לדפדףאותומשמששבקצהווהמחקהפהחללבתוך
אתקלותמניעהמקלדת,אלרכוןיושבאותוראיתיבמקלדת.

התאפקתי.גרעינים.לוקטתיונהכמולאות,מאותועוברעורפו

 26לקוועברנו 13קושלהמסלולאתשינושנים,כמהלאחר

ארוחתשלהקבועהלשעהעדבאוניברסיטהמחכההייתיהמפותל.
בכריכים.הזמןעםהוחלפוהמבושלהאוכלקופסאותהצהריים.

 ,בידענותומסתופפיםהםצעירים.תלמידיםומלמדבכיתהעומדבני
באמבטיה.אותורוחצתאניבבית,בערב,קרבתו.אתמבקשים

תינוקגופייתשלשרוול
ושקטעטוףידיים.ללאנולדבניהיחי.דבניאתילדתיחורפיביום

בטניאלפנימהנוהםהאילםקוליחלשות,ידיהביתה,אותוהבאתי
מראהאתלשאתהיהיכוללאהוא ,הבעלואסורות.עצובותנהמות

בידאותנולכלכלוהבטיחלעזובביקשהוא ,הבעלהפגום.הילד
מחסור.ידענולאמעולםואניבניאכן,נדיבה.

איךראיתיהמים.בתוךגבהעלשוכבתשהלוטרהאיךנחמדזה
מחזיקהכשהיא .אגוזומפצחתהמיםבתוךהגבעלשוכבתשהיא
קטןאישכמונראיתהיא ,באבןאותולבקעומנסההבטןעלאגוז

שכולםלבשםאינוהקטןהאישעצמו.לביןבינובמשהוהמתעסק
אבלהזה.הקטןבאגוזמשקיעהואריכוזכמה-וחושביםמסתכלים
האגוזאתלפצחלהשמאפשרהוא-הזהוהריכוזרעבה,הלוטרה
היוהקולותכשכלבלילה,כצלחת.משמשתהבטן ,אותוולאכול
להכניס ,תואיזהלשיריהיהשניתןמבלימתכתית,חזקה,כשריקה
אותי.הרגיעהאגוזקליפתעלהאבןנקישת,צלילאנושיקולדבוחק
השריקה,אתקוטעותהיותינוקשלועליזותנמרצותרגלייםתנועות
בבוקר.

לקרבומנסהבהנאה,בוומרשרשברגלייםצעצועאוחזהוא ,ראו
שלוהמאמציםאתגם ,הכלרואהאניהצלחה.ללאבתנופה,לפיו

החזקההשריקה .הקטןגופותנופתבעזרתהבטןאלמהגבלהתהפך
בחלש.מתחילהתמיד

גופואתדוחףוהואמורםישבנו ,הבטןעלשוכבבניאתרואהאני

,מתקדם.גחונועלמחליקהואהרגליים.כפותכריותבעזרתהעגלגל
מתמקדהגדולהקושיבעצמי.כךלזחולניסיתימפרקים.ללאכתולעת
צמודהחזהשביתבזמןמעלהכלפימתוחלהיותשצריך ,בצוואר
לרצפה.

כרכתימסביב ,רךבספוגשעטפתיגדולהפלסטיקקובייתקובייה:
קשורההקובייהארוכות.רצועותשתיחיברתיהבדואלנוקשהבד

בלשונוממששהבית,ברחביבעזרתהמחליקוהואהחזהלאזורלבני
כיסא.שלרגלייםבהנאהטועם ,הארוןזוויותאת

הנדחקבמצחנתמךגופוכללהתרומם,ומנסהיושבהואאיךראו
הילדים,בחברתשמחהואכמהוצוהל.עומדהואאיךראוהספה.אל
ומטפסים.עוליםבהםמתבונןשהואבשעהגם

פזמון.שרקתי

לבןשרוול
צחקה.ומרתהשאלתיהשני?השרוולאתגםשאוריד
מרתהשלהכלולותשמלתנותרההלבןהשרוולאתשפרמתילאחר

צדהרקום, ,עדיןשרוולבעלהאחדצדה-חיתהמשונהמאוזנת.לא
רקלהישכאילולשמלה. ,ידלהחסרהכאילו ,שרוולמחוסרהשני

לשמלה.אחת,יד

השני?השרוולאתגםשאורידשאלתי:
 •צחקה.מרתה
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שניות 60למדוד

N ימצאולאשניות 60למדודאדםירצהם
למדידתאחראמצעיכלאוחפציוביןשעון

מומלץהבא.הקטעאתבקוללדקלםיוכלזמן'
ושגרתי:רגילדיבורבקצבלקרוא

בגןילדיעםביליתיעתהשבוע,מסופיבאחד
בלונדיניתילדהאלי'פנתההשכונתיהשעשועים

בצורתהמתנדנדהמתקןעלישבההיאחמש.כבת

מאודחזקלהתנדנדיכולה"אנילי:ואמרהסוס
אביה,אתואיתרתיסביבחיפשתיהסוס".על

עלמשועמםישבאשררוסי'ממוצאצעיראיש
"אניהמשיכה:היאעיתון.וקראהספסליםאחד

איתי".לשחקשיבואושליואחשלילאמאמחכה

עלפסעהאשרגבוהה,אשהעלהצביעהלפתע
בשמחהוקראהתינוק,עגלתוהובילההשביל

והתקדמהצעדיההאיצההגבוהההאשההם!""הנה

לשלום.בעליצותמנופפתכשהיאלעברנו
כיוהבנתישכנתי'אתבההכרתימשהתקרבה,

אלולאלשלום,נופפהאליוכיבאהלקראתי

הילדה.

ידיעלהוסחהדעתימידאולםלרגעהתבלבלתי
עםשיחתינקטעהבאחתשכנתי.שלפטפטנותה

מקיומה.לגמריושכחתיהקטנההילדה
לי.שסיפרהובמהבילדהנזכרתיבבית,בערב,

והאחהאםאתמלבהבדתהכיליהתחוורפתאום

יחידהבתחיתהכיהבנתיהמתקרב.בואםואת

גרושים.להורים

יוכלתמימות,דקותשתילמדודאדםירצהאם

 •פעמיים.זהקטעלדקלם

לספרותסטודנטיתהיאאלכלךנגה

אביבתלבאוניברסיטת

40 
 315גליון

מוצרטפולחן
קודםמגליוןהמשך

הפלאילדשללהולדתו 250חוגגזלצנורגפסטיבל

לנגראורנה

עלזלצבורג;שלבאספקלריההישראלי-פלשתיניהסכסוךעל

שלושהעלמוצרט;שלהייחודיתהצליליתבשפתוהמודרניות

הקרואסוןמקורועל ;בהליקופטרנערים

מוצרט,שלהפלאיתהצליליתשפתואתהמייחדתמודרניותה
מושכתלאוזן'כהרמונייםשנשמעיםבדיסוננטיםהמשופעתו

יצירותיושללפרגמנטיםסיומותלהלחיןזמננובנירביםמלחינים
לפסטיבלבמיוחדלחברהוזמנומלחיניםעשרשישהגמורות.הבלתי
צ'רנוביןחיההישראליתהמלחינהלהווה.העבראתשרו )jשייצירות
 22בגילמוצרטשהלחין~ינגש~יל-ז'יןה" tל"משליםהמשךהלחינה

המזרחתרבותביןהפעראתבומתארהואלהשלימו.הספיקולא
צ'רנוביןהמזרח:בשביהנמצאאירופיזוגבאמצעותהמערבלתרבות
קשרלטוותה gהמנוישראלית,ערביאוהבים,זוגב"אדמה"מתארת

בהאירההמוצרטיהפרגמנטאתממשיכההיאמקבילות.בשפותדובראך
וגבולות.חירויותשלשוניםהיבטים
כלהשנההועלוצדדיהמכלמוצרטשליצירתואתלהאירמגמהמתוך

 " lrrfahrten "הטרילוגיהלמשל, ! 12בגילשהלחיןאלואףיצירותיו
לדמויותעדייןאיןבהבוסריצירתתעייה>,נדודישלאודיסיאה<היינו
מגובש.אופישלעיצוב

למעיןגלשבזלצבורגהיוקרתישהפסטיבלהראשונההפעםזוהי
קאמריתבתזמורתנגינהמחול'הוצגובמהאותהעל"בינתחומיזם":

הבמה.שלהאחרבצדהאופרה,בתוךאופרהומעיןמצומצמת
השירהרמתביופיים,קסומיםהיוכשלעצמםהמוצרטייםהפרגמנטים

והמחולומעלה,משכמםהיוהסולניםמרביתכיאםאחידהחיתהלא
בה"מעבדה"מעיןהתקיימתהבימהעל .ברעננותוונועזסוחףהיה

הצמאשהקהללצייןלמותרפרגמנט!בדיוקמהוהשאלהנחקרה
בעיצובבלטהכיאםמגדרו'יצאבזלצבורג!)גם<כן'לחידושים
רעיון.כלבוצעבההיסודיתוהמרובעףתהמגושמףתדווקאהטרילוגיה

הועלההאוניברסיטה,באכסדרתשנבנהוהקרהנוצץהשישבאולם
עשרההחמשבןמוצרטשהלחיןקסומהיצירהסקיפיו",של"חלומו

לאלתהתשוקהאלתביןבחלומוסקיפיונקרעכיצדמתארהואובה
לנפץשטורמינגרמיכאלהבמאיטרחהראשונההשנייהל~ןהמוסר.

בעטותוקי Q ;ק~בלג;~יהצעירהמקדוניהטנורשלשירתוטוהראת
זאת,בכלאבלצחור'מכלצחיםאמנם-בלבדתחתוניםגיבורועל

בעלאךקמעאלחוץסופרןטוב:מכלישזהבחלוםכותנה!תחתוני
ניקיונותבאיגדושהשירההרעייה,בתפקידק;בלקהאנהשלנוכחות

עםהמשפחהשלקבוצתיתתמונהנ;ןך;'ברבורה-"המפתה"של



סמכותית,כדמותשמופיעסלייררובוטהאב
אתלרסןהמנסהטיקיאטיורבין ) 23 (צעירמנצח
הקשתכלישלהנוקשהונגינתםהנשיפהכלירעם
הסימפונית.רט~ר .?jתזמורתשל

ולהעניקהמוצרטיותהאופרותאת"לעדכן"הרצון
תוכנן.אתאחתלאשינהמודרנייםבימוייםלהן

הקסם"ל"חלילאאודיפיירשלהמחודשבימויו
למרותהילדים.אגדתשלהנאיביבפןדגששם

בבימוי-במיטבושהיה ,מוטיריקודושלניצוחו
שלהמאגיוהפןהמסתוריןלחלוטיןנמחקוזה

החופשיים""הבוניםבכתחברשהיהמוצרט,

מהחושים.ובהיטהרותהתבונהבשלטוןוהאמין
היצרכיבושעללמאבקמשמעותחיתהלא

התבוניהטובלמלךהלילהמלכתביןולמלחמה
הטנורגילםטאמינוהנסיךתפקידאת .זאראסתרו

"ילד-טוב-ירושלים"דמותשהיהא'ונילסיימון
הנצחיהבאס •דמותוובכלהרופסתבשירתוהן

מלכתאך ,בשירתוהרשיםפאפהרנההאגדי

קולבעלתחיתהלאומראוויאבההלילה
אתשגילמהמי .דיוומלכותיאיתןקולורטורה

קמיהרג'ניההסופרןחיתהרבבכישרוןתפקידה
הקסם""חליל

בתפקידאולריךברבורוהטנורפאמינהבתפקיד
באופרהחיותשמסךמי .מ;~ס~אט;הכושיהעבד

הציפריםציידבתפקיד.ךך~המרקוםהיהמשחקוובכישרוןהעשירבקולו
לבימהגחושהנעריםשלושתהרעיפוקונדסירוחמשב . ונ~~~

הבמהוציורימאוירת,יתבמברגהגיעפפגנואף •זעירבהליקופטר
 ,ל~~קולההולנדיהבמהמעצבשלבמופגןוהנאיבייםהססגוניים

קסומים.רעיונותשפעו

הבליטהדגול,אבאדושלעוזרושהיה ,ק~;המנפרדהאוסטריהמנצח
שאפילו ,מהירבקצבובחרכולן"עושות"כךשלהקלילהפןאת

רביםניקיונותמאיסבלוהביצוע ,בועמדהלאהווינאיתהפילהרמונית
שלהמוקפדהבמהעיצובמסוימים.בקטעיםלכידותומהעדרבקרנות

אךענוגים,פסטלייםבצבעיםהתאפייןארנסט-הרמןואורסולהקול
עברה",לדבר"הסרסורבתפקידאלןתומססרהבאסקרירות.נשב
הסופרןחיתההקהלבחיבתשזכתהמיאך ,במיטבוהיה ,אלפונסודון

רבהבחיותוספינהתפקידאתשגילמה ,)! 66<בתדו~אטהלןהנצחית
בזמרטימריחשלוהגעגועיםהכמיההמלאתשירתה .והומור

המצר-זמרתלביןבינההתיאוםכיופיה.נדירהחיתהכפיודרלידג'י
ומעלה.משכמםהיוהגבריםאףמושלם.היהק;ךסופיההחםסופרן
 Shawn Matheyהאמריקאיהטנורהליריתבשירתובלטבעיקר

מופלאלוויהבןהיההואהאהבה.כבודעלהמגן-פרננדובתפקיד
ההאזנההקנאי.גוליאלמובתפקידךגףטסטפןשלהרךהבריטוןלקול

התעלות.בגדרחיתההקולותלשישיית
מפלישתהאוסטריהצבאאתשהזהירוינאיאופההמציאהקרואסוןאת

בנס!ניצלהוינהשלו.המאפייהמתוךשמעפעמיהםשאתהתורכים,
 ,-1683בהבירהבשערישעמדוהתורכים,שלהממשיהאיוםבהשראת

ומעצבחרמייםסטפןהבמאיההרמון".מן"החטיפהאתמוצרטהלחין
זעיר-בסלוןדווקאההרמוןאתלמקםהחליטופילץגוטפרידהבמה
אםשכןהאופרה,משמעותאתלחלוטיןשינוכךטיפוסי.בורגני

אמורההיאוממיממהברורלאביתה,בסלוןשבויהקונסטנצה
מופיעיםו~למףנל?הקונסטנצההאוהביםהאופרהבראשיתלהשתחרר.

שלדמותוגםמשתנהוכךהקדמון.החטאלפניוחווהאדםכמובעירום
מנסיםממנהאבדמותלמעיןזובפרשנותהופךוהואא;ס~יןהסוהר

מנסיםואנו ,בתודעתנואלאבנכרבהרמוןנמצאאינוהכלא .להשתחרר
כהלכתה:חתונההבמהעלנערכהשעהולפימהמוסכמות.להשתחרר
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קיבלהזוגתוואילווכהנה,כהנהועוד ,צביקרניגלובוס,קיבלהחתן
המוסיקלי:ביופיומופתיהביצועהיההזה,הלהגללאמושלם!מטבח
המוצרטאוםמתזמורתלהפיקהשכילאשרבולטוןאיורובמנצחהחל
האמריקאיתהקולורטורהבסולנים:וכלהמלוכדצלילועומקצבעחיות

זמרתשלהפעמוניםקול ,ה~ד~ 9ק;דבתפקידאייקיןלאורההמופלאה
האוסטריהטנוראף ;הך~;ל~בתפקידפרקשולנטינההרומנייההסופרן
משחקבכישרוןפדרילו·המשרתתפקידאתגילםקרשנבאוםדיטמר
הטנורהפגיןכובשמשחקוכישרוןמשוחררטנורמרשימה;ובשירה

מיאך ,ה?ל~;מל~תפקידאתגילםאשרסטר;ב;נן j2צ'רלסהאמריקאי
בתפקידהוולtכiדפרנץהמשובחהמעוגלהבאסהיהלשחקשהיטיב
השטני.אוסמין

הועלההבובותתיאטרוןבאולםהגורל,הרותה"משמעויות"מכלוהרחק
בהומורהתיאטרון.ומנהלובסטיינהבסטייןמופלא:מוצרטיתיאטרון
המריונטותבתיאטרוןפעילחלקהנוטליםהשחקניםהפעילוקונדסי

שלהצרופהלהנאתוהתחכמויות,נטולמוצרטיבחןששרוהבובותאת
המריונטות.תיאטרוןשלהעגולבאולםאדומותכריותעלשהסבהקהל

עלקונצרטים:עמוספסטיבלגםנערךהאופרותלפסטיבלבמקביל
להתענגהיהניתןועומקוודקויותיוגווניוכלעלכהלכתומוצרט
מינורבמיהרביעייהאתניגנהאשרהאוסטריתא~ן jjלרביעייתבהאזנה

התיאום ,הזוהרהפלסטיהצלילעומקחם.ובטמפרמנטבלכידות ) 428 'ק<
כובש.היהפתאומילפיאנוברדתםהדינמיקהעיצובוגםהנגניםבין

כשעזרהאגןלוקסהראשיהכנרשלהצלילהיהועושרחיותמלא
ברההרביעייהבנגינת ,האגןקלמנסהצ'לןשלהחםהצלילכנגדו
ובעיקרהסוחפתהנגינהשלוהצבעההבעההזרימה .) 458<אופ'מינור

 'ק<מז'ורברההרביעייהבנגינתמזהזההפרקיםשלההכרחיתהנביעה
התעלות.לכללהנגניםאתהביאה-הערבאתחתמהאשר ,) 589

סאליםועלגולןאיתמרעלניצחהנודע,האיטלקיהמנצח ,מוטיריקודו
ניגנואותו ) 365 'ק<מינורבמיהקונצ'רטובנגינתאשקאראלעבוד

המלאהשירתיהצלילבולטגולןאיתמראצלכאשרמושלם,בתיאום
שלנגינתוואילו ,דרמטייותרבצוותגםלהיותלוהמאפשרוהפיסוק

מופנמת.יותראשקראלעבד
 Fabio Vacciהצעירהאיטלקיהמלחיןשלהפתוסמלאתיצירתואת
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סוחף.בלהטהווינאיתהפילהרמוניתהתזמורתביצעהוקרייןלתזמורת
כלאתהבליטבהיופיטרסימפונייתבביצועמוטיריקודוהיהבמיטבו

הסימפוניהכיאם-הפעמותאתבהדגישולאביבהסערהביןהניגודים
בטהובנית.מאודכךנשמעה

ברההסרנדהעלסטאטיתכמעטבאדישותניצח-82הבןנולדפייר
לסכמטיותנטייתוכאשרמוצרט,של ) 361 'ק<הגדולהוהפרטיטהמינור

הפילהרמוניתשלביכולתהפגמושלוהמדודהוהמתינותמוחצנת
אולגההמלחינהשליצירתהמדובבת.לליריותלהעפילהווינאית
קוהרנטי.ולארועםאקלקטיכלקטנשמעהולתזמורתלחצוצרהנ;יוךירט

נגינתולצליללהירגעהזלצבורגאיהקהלהיהיכולהקונצרטבסוףרק

אשקאראלעבודסאלים

ריחףאשרלגג,לגג ) 34 (הצעירהסיניהפסנתרןשלוהמעודןהקסום
שלמינורבסולהמופלאהקונצ'רטועל petitובצלילענוגהבקלילות
מוצרט.

פרלינימאוריציוהפסנתרןניגן ) 457 'ק<מינורבדוהפנטסיהאת
הנשימההפיסוק,חשבוןעלבאהמסחררהקצבאךוירטואוזית,בקלילות
-זרימהוחיתהבמקומןהיוההטעמותאםגםהארוך.הקוובניית
מדיביותרהשתמששפרלינינדמהוהיהרומנטימלחיןאינומוצרט
שירתימאודהשניהפרקהיה ) 457 'ק<מינורברההסונטהבנגינתפדל.
מרחף.בצלילניגןהחותםהאלגרואת"מרוח",מאודגםאך

שהלחין ) 27<אופ'וריאציותפרליניניגןהקונצרטשלהשניבחלקו
שהלחיןהסונטהשלו.כבתוךשחהכאן- 1935-6בשנתוברןאנטון
ומתונהמהורהרתתנופה,מלאתלסירוגיןחיתה ) 12<מס'-1925בבולז

ריק.חללאווירתהשרתהאך-
יצירותניגןשבהמוצרטטהרתעלתוכניתבנהשיףאגרוסהפסנתרן
אופיוצדדיאתלהאירמנתעללסירוגיןומינורייםמז'ורייםבסולמות
קהלאתהכניסמדובבתובליריותחםבצלילהמלחין.שלהשונים

אותהביצירהחתםהתוכניתאתהמלחין.שלהקסוםלעולמוהמאזינים
ההמון".שלהמטופשדמיונועל"וריאציותהקיסר'לפנימוצרטביצע

מוצרטבשנתלנגןומההכרחוה"עקרונות"הפולחניםמכלמנותק
עלהמושתתתתוכניתנובדלאלפרדהפסנתרןבנה-בלבדאותו

הפשטותמלאתהסונטהבנגינתפתחהקונצרטאתמוסיקליים.ניגודים
של > XVI : 42<הרב'מינורברההסונטה-הקונדסיוההומורהבהירה
וכובדההצללותעומקאתנובדלהעמידזולקלילותכניגודהיידן.
נובדל ,) 894 'ך(מינורבסולבסונטהשוברטשלהרומנטיתההבעה
הבליטאותההברורההקולותוהולכתהעילאיתהחדווהאתהבליט
הקוויםאתלהשמיטבליזאתועםבתבליטהצליליםאתפיסלכאילו

משוםמהאטותחוששאינונובדלההבעה.מלאתוהליריותהארוכים
עושר,ורבאלי.רצ'יטטיבבסגנוןובהירהצלולהכההיאשנגינתו
הסערההחרישי'הפיאניסימוגוונישלההצללותהניגודים,מורכבות
שוברט,נגינתאחרירקלייחודית.נגינתואתהפכובהמשך'הדרמטית
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-כקודמיונובדלניגןארוכים,ובקוויםבכיווניףתבעיקרשהתאפיינה
ישבנגינתואבל :> 457 'ק<מינורבדוהפנטסיהאתלגגולגגפרליני

הואדרכו.לואצהלא ,-75הבןנובדל,לחלוטין:שונהמשמעותלה
אתוהןבבאסהןהראשיתהמנגינהאתלהבליטהזמןאתלעצמונוטל

הסלסוליםאתלהאט.אומץלוישחרישי.לפיאניסימוהירידהשלהניגוד
ומוצק.עגולבצלילתמידאךבשקיפותנובדלמנגן
בסולהסונטהשלההיירניתלחדווהשובנובדלחוזרהתוכניתבתום
מופלאה.ובשירתיותאניןקונדסיבהומורניגןאותה Hob.XVI : 50מינור
שבגדראמירהמעיןוההומורהעילאיתהתבונהמלאתבנגינתוחיתה

הזמןאתליטולאפשראימדועהזה?הפולחןכלפשרמההתרסה:

גולןאיתמר

ואףזמנובנימלחיניםלצדגםהפלאילדשלגאונותועלולהתענג
ה"פרויקטים"כלמהלשם ?העילאיתהחדווהאתממוצרטשקיבלואלו

קורטובללאלנגןכללאפשרואישמחהוראשונהבראשהיאמוסיקה-
מוצרט!אתשלאודאי .הומורחוששל

* 
פלים.יורגןרוז'יצ'קהפטרוהמוסיקאיהמלחיןאתיחליףהבאהבשנה

מוצרט,שלאופרותשלחדשיםבימוייםלהעלותכללבתוכניתואין
הישראלית-התזמורתשםתופיעלכהונתו!הראשונהבשנהלאלפחות

אתלהגשיםיותרקלהסתםמןברנבוים.של"וידואן"-פלסטינית
 •ג.בזלצבורהשלוםחלום

טעותתיקון

 .טעותלצערנונפלההקודםבגליוןוגנויפהשלבשיריה

הפותחברצף,האחרוןהשירשלמראשונשמטה 5הספרה

מהקלה."".להקיא"רציתיבשורה:



lתג~~~רגזינ
מירוןכרמית

גחחגי

חן,רועיתרגום:גשר,תיאטרוןצ'כוב;אנטוןמאת"גן-הדובדבנים"

ילנחתלבושות:עיצובקרמנקו,מיכאלתפאורה:אריח,יבגניבימוי:
בנימיןאבימוסיקח:קלריך,

הייסורים,לאחור.אחדוצעדקדימהצעדיםשניהאדםבניפוסעיםהאמת,אחרבחיפוש

חת,ללאוהרצוןלאמתהכיסופיםאולםאחורה,אותםהודפיםוהשיעמום,הטעויות

 ) 1904-1860 (ציכובאנטוןיידו-קרביי,האמת.לחוףיגיעואולייודעזומי .קדימהדוחפים

אמןכילהאמיןלפעמיםיתקשהצ'כובבסיפורילעייןהמורגלהקורא
העולמיתהדרמטודגיהלפסגתיעלההרוסי","המ;~סאנט ,הקצרהסיפור
המסדשהןמצבי-נפש",שלב"דדמותהמודרנייםהמחזאיםלראשוןויהיה
שנוהיםוהנהייהויונסקו:בקטעד-לפרטיוהמודרניהאבסורדנבנהשעליו
"גן-הדובדבנים"עדים.כמאהכךעלתעידהעולםבמותעלבימיואחריו
בהצלחתואולםשבהם.והפיוטיהבשלכתב,שצ'כובהאחרוןהמחזההוא

 ,סטניסלבסקישלרבאשותוהאמנותי""התיאטדוןבביצועהבמה,עלהגדולה
בשעה-רגמניתבעיר-קיטעת,בטרםמתהואלחזות.המחזאיזכהלא

לחייםהשטחאתלפנותמנתעלנכרתים,שלו"גן-הדודבבנים"שעצי
שנתהחדש.הסוחריםלמעמדמעשייםיותראךאצילייםפחותאחדים,

 ••• 1904בטרם:שנתהיאצ'כובשלמותו

ממעבדיםמעבדיםכולהשזורהזאתועםלכאודה,סטטית,המחזהשלעלילתו
האדיסטוקדטיהמעמדמידי"גן-הדובדבנים"העבדתשבהם,החשובשונים.

גןבאותועבדהיהשסבו ,לופאחיןהחדש,הפעילהמעמדנציגלידיהגווע
איןזה,במחזהדרמטיתהתפתחותכלאיןכאילו ,ראשוןממבטעצמו:
ופדיישןגןהיה-נרצחלאואףמתחתןאינואישסועדת,אהביםעלילת

לעלילהנושאזההאם-לבסוףונמכרלמכירה,עומדוהואנותןלאכבד
התפתחותשלשלביםשלביםהתפתחות,כאןישזאת,ועםדרמטית?!
האדם.נפששלמעמקיהמזרמיהעולהעצמם,כחייםכמוהעצורה,נסערת,

הבמאישבחדמזואחרתבדדךלבטאושינסהמיאבלבה,מתרחשמשהו
גודלצ'כוב.שלמטרתואתיחטיאאדיה,יבגני ,גשרתיאטדוןשלהנפלא
בימתיתנוכחותשלבמעטה,נתוניםוחלומו,תוגתווייסודיוכיסופיוהאדם,

הדרמטית.השלמותאתהיוצריםאלהוהםביניהם.הפרדאיןעדומשולבים
ודבקתושביובשיחגםדבק"גן-הדובדבנים"שלהדיחנימליטופומשהו

לאוחלום,הזיהשלאווירהאותהעםיחדהבמה.שעלהמצויניםבשחקנים
להתמוגגותמקוםפינתהולאהאמןדוחשלהאובייקטיביותנעלמה

נוסטלגית.

כאשדכאחת,ומפוכחתפיוטיתדאייהאותהצ'כוב,שלהגדולהאמנותוזו
להיעלםשעומד"גן-דובדבנים"כאותוכביכול,ונשמטים,הולכיםהדברים
הפשוטה.והאמונההתוםהמאושרת,הילדותואיתר

זאתועםיתד'הדגשתאוהפרזהללאבמתינות,קולחתהמחזההתפתחות

ומנגינהמיוחד'חןבעלתיצירההוא"גן-הדודבבנים"ורעננה.חיונית
אווירתהאתמושלםבתזמורלהעבידהשכילוהבמאי-המנצחנפלאה,
צ'כוב.יצירתשלהמיוסדת

1-
לתקווההודותהדברשבאהדיהבלתי-גמור'בסופומדכאאינוהמחזהואם

שליישוביקוםמשמעויותיו'כלעםהקמל'"גן-הדובדבנים"שבמקום
למשחק,ואשדבשאון-חיים.העציםמקוםאתימלאואשדואנשים,בתים

השחקנים,מרביתאצלהודגשוהצורבת,והאווירההליריתהתוגההפיוט,
אדיה.יבגנישלהמיומנתבידוכאמוד'שהודרכו'
שחקניתוודינה,יבגניה

גילמה ,זוומחוננתנבונה

ואףאציליתאלגנטית,בצודה
אתאחריות,וחסרתילדותית
האחוזה,בעלתשלדמותה
דאנייבסקאיה,ליובוב

עזרכולם.לבאתהמושכת

בתפקידדמידוב,ישראללה
וילדותיתמיםגאייב,אחיה,

"גנב"ההצגהאת •אחותוכמו

בתפקידליאון'מיקי
המ~ן'יק-הסוחד'ין' ryל~~א

הורשולאוסבו'שאביו
אשדלמטבח,אפילולהיכנס
אחוזתאתלקנותמצליח
מצוין'היהמשחקו .יוארוב

זאת,ועםותרבותי'מאופק

שאינהמיוסדת,נפשבעל
ומנוחה.גדעמדמוצאת

פדידמן'אלוןעוד:השתתפו
אלכסנדראחנוב,בודים

שלהצגתוואחדים.סנדדוביץ'

שלייחודואתהולמתצ'כוב
מומלצת.גשר.תיאטדון

דמידובישראלדודינה,יבגניההדובדבנים","גן-צ'כוב"של"ח~ארסות

קצרות;קומדיותשלוש
בן-נחוםעדחכחן,אלברטתרגום:חקאמרי),(בתיאטרוןקפח-תיאטרון

קפלןעיריתכחן,אלברטמשתתפים:דיקמן,טוביבימוי:אלוני,ונסים
וינשטייןוניר

דמעות,עדומצחיקמשעשעמופעלצייןברצוניעסקינן'בצ'כובואם
לרפואה,סטודנטעדייןהיההדגולהסופדשבההתקופהעלהמבוסס

לאבזמנו"צ'כונ~ה".בשםלעיתונותקצריםסיפוריםכתבולפרנסתו
הקוראים,ידיעלולאהביקורתידיעללאהללו'הסיפוריםיפההתקבלו
שלהמפורסםהסיפוראתלספרצ'כובנהגכךעלקיצורם.בשלבעיקר
אוליכך?כלקצריםשידייך"מדועשנשאלה:ציפורעלן;ךה,אלפונס
נשימה?"מקוצראתשסובלתמשום
רוצהוהייתילשיר'שיריםהרבהלישישמשוםאלאהציפור'ענתה"לא,

 ...כולם"אתלשירלהספיק
 '""הפאדסותאתהמבצעיםשלמשחקםאתבהחלטהולםזהויפהקטןסיפור

מעשיה,קטנוניותעלמנהגיה,עלהחברה,על-הכללספרהמעוניינים

 •בכללהחייםועלעלינו
העלוקפלן'ועידיתכהןאלברטשלבעיקרהמבצעים,שלהמצויןמשחקם
העלובותהדמויותלגביוברגישותבהומורבחן'הכרנו'שלאצ'כובבפנינו

בסיפוריבעיקרבהופעתו'מעטהגזיםוינשטייןנידהבמה.עלהמועלות
נישואין.הצעת

הקאמדי.התיאטדוןשלוהאינטימיהנעיםהאולםבקפה-תיאטדון,מהנהערב
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מבטנקודת

ח~מותקרטוןמקופסאותבונהקידרהדס

מעקב,מצלמותאולמשקפותהנדמיםאובייקטים

משקפת;לכלהתערוכה.בחללמציבההיאאותם

אדומה.ואחתכחולהאחתעדשות:שתימצלמה

באתרשצולמהתמונהמצויה 11המשקפת 11בקצה

והופרדהמיוחדעיבודעברההתמונההתצוגה.

מבעדמביטיםכאשרוכחול.אדוםלצבעים

והקופסהממדיתלתלתהתמונההופכתלעדשות,

מה.לדיור

חדשהבצורההמציאותאתמארגנותהמשקפות

בעיצובהמבטשלכוחואתהמנכיחהצפויה,ובלתי

עלבעיקרמתבססתהנתפסתהממשותמשמעויות.

התובנותהחוויות,מרביתקולטת:שהעיןמה

האדםבניהראייה.חושדרךמתווכותוהזיכרונות,

מכ,ךויתרהוידע.חוויותעצמים,במבטםמבנים

שלבמצייוהמבטכיטוענתהפסיכולוגיתההגות

מאפשרהמבט"האני"·שלבכינונוגםמהותי

ישותבמראההנשקףבאנילזהותלסובייקט

ומובחנת.מובדלתעצמאית

באיכויותהעיןאתהטעינהאףהמערבתרבות

למציאותהמקנותואובייקטיביות,אמפיריות

החברתיהתפקיד(ראוודאותשלסוגהנראית

נדמהאףלעתיםהראייה).עדשממלאוהמשפטי

אתהמארגנתהנעלמה","הידהיאהיאהעירכי

שכ,ךכיווןקיומו.אתוממשטרתהחברתיהסדר

רב.חרבתיכוחהמבטצבר

כפיהראייה,טווחועלהמבטנקודתעלהמאבק

הפילוסוףטבעאותומושג-הפנאופטיקוןשמנכיח

בחיימפתחמקוםתופס 1פרקומישלהצרפתי

כולוהנשלטמרחבמסמןהפנאופטיקוןהיומיום.

קידרשלהעבודהכידומההמפקח.המבטידיעל

עוקבותאינןהמשקפותאלו:בוודאויותמהתלת

דימוימייצגותאלאבמרחב,התנועהאחריבאמת

איןכימרמזותאלומשקפות .ערבתמונתהמשקף

נראית,מציאותבכלכשלעצמה:הקיימתמציאות

מתכוננתמבט,נקודתכלמולסמוי;רובדגםטמון

רבהסמויזה,עלנסתכלשלאאיךאr.ורת.נקודה

 •הגלוי.על

מרקוביץ'דליהעלון,קציעח

קידרהדס

אביבתלרידינג,וצביבןטלאוצרת:עכשיו","הווהמעורבת,טכניקה , 2006לו~ה,

רידינגהכוחבתחנתשהוצגהעכשיו","הווההתערוכהמןחלקהיאהעםדה

הארץ"."אמנותהמיזםבמסגרתסוכות,המועדבחול

בתערוכה.שהוצגודימוייםשיכלולקבועמדוריארחוהבאיםהגיליונות
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