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פניהרומןבעקבותשניהם-לריחןועמוסיצחקימשה ,ועכשיווכאן

אורהשנהשראוהחשוביםהרומניםאחדפלג,דוריתמאתהמקום

האנשיםעלאביב,תלרחובותלתחייהקמיםדפיוביןבמקומותינו.
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כלועלבמחלוקת,שנוייםסגנוןענייניכמהעלגםננזפנוהזדמנות

 177עתון 1בוכתיבהקריאהלסדנתההרשמהנמשכת

אילךאוריתבהנחיית

שני)(מחזור

להסבירושאיךליופיומוכנותערנותממנודורשותהפעילויותשתימובהקת.כהלקריאהכתיבהביןההבחנהאיוהסופר,"בעיני

ויכולתמשמעותהשגתעלהמיוזע,אוהשלולמאבקו,מודעות ]".[בעצמומחבלהדמיוןשבהםלמקומותקשובהזהירות ]".[

מוריסוך][טונילהביעה."

המשתתפים.שלכתיבהעםחוצי-זיאנרים]וטקסטיםהגותפרוזה,[שירה,מגווניםבטקסטיםקריאההמשלבתייחודית,סדנה

שלוהמודעותהקשבהדיוק,אתלחדדבכתיבה;והתנסותביקורתמשוב,שלומאתגרתאוהדתסביבהליצור :הסדנהמטרות

עצמם.ועםהעולם,עםטקסטים,עםשלהםהמפגשאתולהעשירלשכלללהעמיק,והכתיבה;הקריאהבתהליכיהמשתתפים

וקריאה.כתיבהסדנאותומנחהוספרותיהדותתרטת,לימודיומלמדתחוקרתכותבת,אילךאורית

iton77@actcom.co.il :03-5618271 177עתוך 1לפרטים 



שירה

ליטווקמירימרוסית:צווטאייבה,מרינה

פלדעודד

זיגמןאברהם

אליעזרבתחגית

שניאיריס

איתןמרים

דותןראובן

אייזןאסתר

מרמלשטייןשמעון

יזהרכריסטינה

סיפורת

 36בארות-גסראלמוג

 18לוישמעון-גרמניתשירהשלאישימבחר-כתיירותהתרגום

תומאסשטראוב,דיטרקסטנר,אוידליכטנשטיין,אלפרדטוכולסקי,(קורט

הנסצשורש,גראלדמורגנשטרן,כריסטיאןביומן,דולףנובט,רבטולטבראש,

לוי)יונתןקונצה,ויינואסטל,אנפריד

ספריםביקורת

 6סמראקיסאנדוניסמאתהטעותעלפזיובל

 7לוררבבויםמנחםמאתרמאות,גמעיםעלשתלשמואל

 8סיירסטאדארסנהמאתמקאבולהספריםמוכרעלרונןיהודית

 8סערדנימאתמיליםתורפתעליעקבבן-יצחקאלברט

 10יגילרןמאתחרקיריעלסומקרוני

 10שחרורציפימאתלאהבהשנייהעונהעלבן-דודיערה

 12קריףמשהמאתהמזרחיתהקשתשלסיפורההמזרחית,עלשמואלוףמתי

מאמרים

פלגדוריתמאתהמקוםפניבעקבותהשער,נעילתבעת-יצחקימשה

גרמניתואשמהאקזיסטנציאליזם-גולומביעקב

פזמירימפולנית:אי-אשמה,שלאובססיה-באקיר-טוקארסקהיואנה

מדורים

 77עתוןהמלצות

ארכיבוגיקענבלמאיטלקית: ,י~;:ינפיליפוסומק:רוני-פינהחצי

5 
9 

11 
16 
17 

29 

34 

35 
35 
40 

דו,דבןצדוקבשער:

Beyond the limit 
אביבבתלהטיילת , 1989

ו
ו
ו

 • 1 77עתון-ואמניםסופריםאגודתלכסד ,-------------~--

ו 61163ת"א 16452ת"ד

 2007לשנתמנריבאקש
ושסושס

ו ."""" .. """.ןפר..nל .... "-.""." ......... ,_ .... ""ברנ...סזו."_ .......פשמהחיי-·--·-"ו
ו

ןמשלוחכלול mגליונ 10טערש"ח 250על-ךסהחמאהמצורתפן
---------- _ __ן

14 

24 

26 

זיקיג'יימספלד:עודד-שרהאמריקה

רביקוביץ,דליהשלרביםמיםעללויתןעמוס-זהמצד

 30ועודפלגדוריתשלהמקוםפניעל

13 

4 

7 

 42סטרינדרבגאוגוסטמאת 11האב 11עלמירוןכרמית-תיאטרון

 41הישראליתבאופרה 11ארמיד 11עללנגראורנה

 :עלוןקציעהמרקוביץ,דליה-אחורי)(שערמבטנקודת

כותרתללאאיצקוביץ:צביגסטון

8 Jידתe זr'li' .1JRi ~ R ! 

 580073575מס'עמותה

והספורט.התרבות ,החינוךמשרדבתמיכת

לאמנויות.האגף-יפותל-אביבעיריית
ת"א 16452ת"ד , 5618271סלי:והמינהלה:המערכת
המודעות.תוכןעלאחראיתאינההמערכת

www.iton77.com 

~ןןןן
ולתרבותלספרותירחון

בסריעקבהעורך:

ישראלי-גלעדעמיתבסר,מיכאל :בפועלעורכים
 ,סומךששון ,לריחןעמוסבלס,שמעוןהמערכת:חברי
פלג,דורית ,עצמוןצבי ,סיוןאריהסומק,רוני
שביסשייעקב ,וצבישלום ,פלועודד
שאולגילה :מערכתרכזת

מיליןפסחניקוד:
משהבלס,גילהאורבוך·אורפז,יצחקהמערכת:מועצת

שמאסאנסוךשוהם,גיוראש.יהושע,א.ב. ,זךנתן ,דור

והתרבותהספרותלקידוםואמניםסופריםאגודתהמו"ל:

lton 77 
Literary Monthly 
Editor: Jacob Besser 
Managing Editorial Board: Shimon Ballas, Amos Lvitan, 
Shalom Ratzabi, Sasson Somekh, Rony Someck, Arie 
Sivan, Zvi Atzmon, Oded Peled, Dorit Peleg, Jacov Shai 
Shavit 
Vice Editors: Amit Israeli Gilad, Michael Besser 
Editorial Secretary: Gila Shaul 

ם Dדרמוגל'.רובאוקרוTוושלשירחמוום.תנערםתויםםנתנםהםאםהילה Dצוראםאלאדייבתכמחיזהרראינהםתביםנירת Dעלבתכבעונהאינההמערכת
 03 5618271ו,לם:ארמש.לתאםצוירעהעםושיגפתהמע.תכרעםתביאוםט.יוםצלרוצירהנייר.לשאחדצדעלכפלורבווח

 iton77@actcom.co.il 1565-253X ISSNאלקטרונידואר



עוlתןןווהמ~~ת
הוצאתהאדמה,קנאתחזק:יחיאל
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אדמהשלסיפורה"זהוהציונות.
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כרמלהוצאתסעוייומימפינית:

עמ' 468י 2006

סירקהשלבעבריתשנייהאסופה
 .לספרמובאהקדיםסערירמיטרוקה;
נופלתהאדמה;תפוחיבור"ליד

מסתובבדב wמכובע iונפנית.הדרך

שאת,/ביתרמצמידואתהפעם./

הכפרטיפות./נמלאתותיתוךתו
פרח;בכלהדובדבן./עצינשאר.
הפרי"שלהמצפותהקטנותהפנים

 .) 46עמ'והגשם,'מאו('יושב-הראש

תבעםאתמשאירעויירי:נעים

 46י 2006תגווניםהוצאלאחירםי
עמ'

לחיזורים;יותרזמןליאין"בגילי;

ליואיןלאהבות/יותרזמןליואין
לזמן./זמןליואיןלאחרים/יותרזמן

ומאהבואלמן;ורגושיתוםאניבגילי
ומעטמאחוריכבר;העברמנוסה;/

 ,) 15עמ'('בגילי,' "".;.ינפלזמן

הקיבוץהוצאתיהלפךויין:אשו
לשירהריתמוססרותהמאוחר

עמ' 93י 2006

בסדרהמופיעים"ראפ-פיוטים",

שחיתה"שיכוניםהעברי.ביתהאלף

מכוסה;וגופםקשהילדותלהם

קניבליים;שיכוניםקעקע.כתובות
ולהפך./ ,אנושבשררקשאוכלים

גילהשבן-גוריוןתנ"כיותחיותשהם
החמישים"שנותבתחילתבנגב/

 .) 88עמ'('שיכונים'

כגכעתייםישמאןברקן:שלומית
עמ' 52י 2006כרמלהוצאת

בגללפהאנילבוא./רציתי"לא
נעיםאנשיםאחר.;מישהושלחלום

התכלתכמועתיקיםבמעברים,/
עללתיפוףנעתריםהרוחשת;

 .) 24עמ'('בזמן,'הגבול"

כישראל?עיראזישראליתעיר
זיחםימשמעזתזהז,תשלשאלזת
חייםפנסטויטוביעורכים:זכחזת;

הקיבוץהוצאתלירירןמכוןיעקביי
עמ' 322י 2006המאוחר

האידיאולוגיות,ההשפעותשלבחינה
התרבותייםהפוליטיים,הכוחות

המרחבאתהמעצביםוהכלכליים
מאמריםמבחרבישראל.העירוני
לבחינתשונותמבטנקודותהמציגים

מקום.שלישראליותו

עמ' 217י 2006חמרספרימלחמתבעתמרדשהכריזותותחנים

טבעוחברתית:אואזרחית"חירותכולל 4לצורתבחזרההכיפורים.יום
החברהשיכולההכוחשלוגבולותיושלחבריומתאריםשבונוסף,פרק
-היחיד"עללגיטימיבאופןלהפעילראייתםמזוויתהאירועיםאתוגין

 ,מיל .ס'.גשלהידועהמסתונפתחתכךהיום.
בןביותרהמשפיעהליברליההוגה

עשרה.שעחתהמאה

מאתשיריםקובץהמחק:עזרת

יוצרתלכתיבהחסרנהחבוי
גבאיגילחבעריכתי 2006ברימונה

הסדנהמשתתפישלשיריםספר

דבימונההעירוניתבספרייהשנערכה

השעזתימזכרובינוביץ:מויאןריקה;"שורה . 2006-2005בשנים

 232י 2006המאוחרהקיבוץהוצאתמחקכחול.// ,רשמיניירעלכתובה

עמ'האםמפוקפקת/עדותנותןמשומש/

ממגרשעובדהספר,גיבורגרבלוס,לאאלומה,נפשנמחקת?//אני
ללקוחותיומוכרהואשםנטוש,התרחקההמומה,נפשאומרת.//

שעתוצורך:דרישהלפישעות'עדות ,סיון(גליהעצמה"לתוך
וכר:חמלה,שעתפינוק,הקובץ).אתהפותחהשירהמחק,'

קודקוד-אש,הופרט:תומסשמואל
צביאוריהמשווושלבמחיצתו
עמ' 178י 2006כרמלהוצאתייוגנובג
שלפגישותותיאורימכתביםחליפת
לספרותהמדורעורךשהיה ,המחבר

אצ"ג.שירתוחוקרישראל'ב'קול
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מחווהיהתיןזככמזרחזמדינהדת

מנשריידורערך:שמירילשמעון
הקיבוץת"איאוניברסיטתהוצאת

עמ' 341י 2006המאוחר

יחסיאתהבוחןמחקרמאמריקיבץ

למדינהדתביןההיסטורייםהגומלין
לכבודאוררואההקובץבאזורנו.
שמעוןפרופ'שללגמלאותפרישתו
לימודישלהיסודממניחי ,שמיר
באונירבסיטתואפריקההתיכוןהמזרח

אביב.תל

לזדהיישרתעלבר-יוסף:חמוטל
 222י 2006המאוחרהקיבוץהוצאתוןתדתאהנכ.יהזסאלינג'ו:די.ג'יי.

עמ'מירןיקובימאנגלית:נירגםיה,גג
פרק(הכוללתמורחבתמהדורה 175י 2006לספרותמחברותהוצאת

 ;-1989באורשראהלספרחדש)עמ'

זלדה:שלבשירתהשוניםהנסיםב-אורשראהלספרחדשתרגום
בסימורהעוסקיםסיפוריםשני . 1991

<עליוהמחברשלהבכוראחיוגלאס,
לדגינפלא"יוםהסיפורגםנכתב

 • 31בגילשהתאבדהבננה"),

הוצאתי 4לצזזתכחזהרגוין:דרור
עמ' 223י 2006ספרים

שנה, 14לפניאורראה 4צררתהספר
צוותחברישלסיפוריםשבעהובו

נשיםכתביעברייה:עלמהקזל
ערכו:עשרה,התשעכמאהמשכליות

הוצאתפיינוישמואלכחןיטובח
י 2006מגדריםסרותהמאוחרהקיבוץ

עמ' 407

יהודיותנשיםשכתבוכתביםקובץ

מוכיחיםהכתביםעשרה;התשעבמאה

הדרתןעםהשלימושלאנשיםהיוכי
מחאותנכללובקובץההשכלה:ממפעל

מאמריםמכתבים,פמיניסטיות,

הראשוןהמקוריהרומןוכןושירים,

העבריתבשפהיהודייהאשהשכתבההחירזתיעלמיל:סטיואוטג'ון
פונו.פייגהשרהמאתישריםאהבתהוצאתק;?ויעופומאנגלית:

פילוסופיחיסרותאחוונותייריעות

ומטאפוריקה,ביותתמו ,יסודחוויות

מבניים,עקרונותצליליים,יסודות

 ,אזשנכתבההעבריתהשירהרקעעל
שלהדתיתלהשקפתהובהתייחס
המשוררת.
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לאעודכלאשםהאדם
חפותוהוכחה

מיוונית:הטעות,סמראקיס:אבדונים

לספרותמחברותהוצאתקמחי'יחיאל
עמ' 175 , 2006

פעולהלבצעצודךאיןהמשטראויבלהיחשב"כדי
מפגיניםולאבותומכיםשלאבכךדיהמשטר.נגד

חוקרמסבירכך • ) 39<עמ'למענו"חיוביתפעילות
בחשדשנעצרהטעותלגיבורהחשאיהשידות
סמדאקיסאבדוניםהשלטון.נגדמחתרתיתלפעילות
המשךבגדדשהיאמבהילה,מציאותמשרטט

 ) 1925 (המשפטמןהמוכרהקפקאילאבסורד

הטעות ,) 1948 ( 1984שלהאודווליאניולדיכוי
מציעאלה,בימיםבעבריתאורשרואה ,) 1965 (

רוחאתהתואמתומצמררת,חדשהדיכוידרך

המערב,במדינותהנושבתהדמוקרטיתההגמוניה

הומניזםבדמותכלאייםיצורבמרכזהאשר
טוטליטארי.

במגעשנצפהלאחדהשורה,מןאזרחהופךכך
בביתברגלובטעותשנתקלאחראדםעםאקראי
המשטר.נגדקשרבקשירתמרכזילחשודקפה,

 ,אותולהפלילהעשויהראיהכלאיןאותולרודפים
וגאוניתמפתיעהתוכניתכנגדומפעיליםהםכןועל

שככלבפשעלהודאתודברשלבסופושתביא
ביצע.לאהנראה

במדינתחיהלא 'ק"קפקא:כתבהמשפטבתחילת
אלהאפואמיהםבכל;שורריםושלווהשלוםחוק,

מתעורראחדבוקרבביתו?"עליולהתנפלשהעזו
שאינהבאשמהבמעצרנתוןשהואומגלהק.יוסף

המאשימיםמוללעמודמתאמץהוא .לומתבהרת
אפרוריותדירותמיניבכלהמתכנסים ,אותו

 ,אותוהעוטףהאבסורדמןנואשאךגג,ובעליות
הגנהכתבלהעמידיוכלשלאהעובדהעםומשלים

שנילמוות.נידוןהואלבסוףידוע.לאפשעעל
מילותיובלבו.סכיןנועציםאופרהבכובעיאדונים

כלב"."כמוהןהאחרונות

וינסטוןביומנובסתרכותב ,הגדול"האח"הלאה
אתמבטאהואאלובמילים . 1984גיבורסמית,
ה'שיחדש'ולמילוןה'טלסקרין'לשלטוןסירובו

שנועדהשקרית,בתעמולההאדםמוחאתהמפטמים
החשוכהלזוזוהרתאלטרנטיביתמציאותליצור

שההווהבשעה ,הערבבשכתובעודבהואוהאמיתית.

 ,במשטרמורדשנתפסלאחר .עצמואותומשכתב
גוףעינוייסדרתבמהלךמחדש.לחינוךנידוןהוא

ומבטיח ,מחאתואתלזעוקמתעקשהואונפש,
שלשסופוהגדול",ה"אחשלשליחו ,לאובריאן
 ,דברשלבסופוהאדם.רוחבידילהיכחדהשלטון
למוטב",וינסטוןאת"מחזיר 101בחדרהטיפול
עצמו.אתניצחסוף"סוףבמילים:מסתייםוהרומן
הגדול."האחאתהואאוהב

חוק,במדינתהואאףחיהטעותשגיבורהעובדה

6 
 316גליון

מתעתעתלמציאותמגוחךכיסויאלאאיננה
שלא .דוחואתולדכאהאדםאתלכבוששתכליתה

עתידהטעותגיבור ,.קויוסףסמיתוינסטוןכמו

האבדון.אלבדרכובילוייםשלמסכתלעבור
בהסופד-אבסורדיתאלטרנטיבהמציעסמראקיס

ספקארעית,דמות •ל"אחר"הופךהגדול""האח
אחיוכמוהזה,"האחר"בדויה.ספקמציאותית,

 ,לצדובאקדח.אוחזתוידופקוחהתמידעינו ,הבורג
מפלצתיציריעגומים,שופטיםעומדיםלא

ומסביראדיבחוקראלאהקפקאית,הביורוקרטיה
החשודשלזמנואתלהנעיםרצונושכלפנים

מתנהלבהםהאפלולייםהחדריםמפנקות.בחוויות
מלבבלטיולבהטעותהפכו ,.קיוסףשלמשפטו

בוהאימתני, 101חדרחיננית.עירשלברחובותיה
שכוחותיועדסמיתוינסטוןשלועצביוגופונמתחו

מעוצבחדר 717לחדרכאןהופך 1עודלועמדולא
יבלובואתניקון","מגהבמלוןשביעיתבקומה
תשבציםפתרוןשחמט,במשחקיושובחוהעציר

הלילה.תוךאלנפשושיחות

 .האבסורדלהגיעיכוללהיכןעדגבולאיןכינראה
 ,הקטןהאזרחכנגדקונקרטימשהולמשטרכשאין

עיגוליםשנישלכישרוןחסרתמים,ציורשגםהרי
להתפרשיכולשדיים,זוגלחשודהמזכיריםקטנים
לפעולההמיועדיםנשקמחסנילשניסמויכסימן
שלההזויהמסעלתחילתהבסיסזהו .המשטרכנגד
מלווה ,המשטראויבבהיותוהחשודהטעות,גיבור
השירותמשרדיאל ,והחוקרהממונה ,שוניובשני

כלנמצאושלאפיעלאףהבירה.שבעירהמיוחד
אתלהוכיחמטרההמשטרלושם ,כנגדוראיות

המיוחדהשירותבמכוניתיצאוהשלושהאשמתו.
אלבמעבורתלשוטהתכוונוממנוהנמללכיוון
הממונהנשארהתקלקלה,שמכוניתםלאחריעדם.

לכיווןלצעודהחלווהחוקרהחשודבעודבמקום,
כאשרבמלון.חדרשכרו ,משהגיעוהקרובה.העיר

מחוץלהמתיןהחשודנדרשלשירותים,נכנסהחוקר
תמונהזוהייברח.שלאלהבטיחכדיולשירלדלת
בשירההמגולמתדכאנית,לאומיותשלנלעגת
קשהמילותיואתשאפילו ,ההימנוןשלמזייפת
תתוקןלאשהמכוניתכשהתבררפה.בעללזכור

בעיר.לטיוללצאתלחשודהחוקרהציעבקרוב,

כבילוישנראהבמההשניים,שוטטושעותבמשך
במספרה,לגילוחעצרוהםקרובים.חבריםשנישל

ורחצומזדמנותבחורותפגשוקפה,בביתישבו

והשתעשעוילדיםעםכדורגלשיחקובים,עמן
חדלהלאהמשותף,הבילוילאורךפארק.בלונה

בהרהורימוחואתלהטרידהחשודשלמחשבתו
ההזדמנויותכלאתשהחמיץכמיחשהואבריחה.

תקווה.איבדוכעתלהימלט
 .נגדוראיותהיולאהמיוחדש"לשירותידעהוא
רוח,קורעלישמורלאאםמלכודת.לוטמנולכן

זהלהימלט,וינסהיתפתהאםעצמו.אתיפליל
ניסיון ]".[ידיובמובלבושיתקעהסכיןיהיהדביוק

 ,) 145<עמ'ברורה"הודאהבגדדיהיההבריחה

ביטוילמלכודת.נפלכיהחשודהבין ,למלוןכששבו
חמל~יתתשבץהגדרתאחרבחיפושוניתןלכךסמלי
טורף".גםאלאמטביערקשלאל"נהרגעבנו

אובאשמהההודאהאללברוחאם ,זובהתחבטות
ניצבחפות,להוכיחניתןשלאבידיעהלהישאר

הקפקאי.החוקשללפתחוהטעותגיבור
הואגםכךהחוק,שערעלהמתדפקהכפרבןכמו
בדמותוהמגולםהסף,שומרמולאוניםחסרניצב
משלבאותוהמלון.בביתעליוהמשגיחהחוקרשל

הסףמשומררשותמבקשהכפרבן ,מוכרקפקאי

הבקשהאתדוחההסףשומרהחוק.אללהיכנס
חייואתמעבירהחוקשערעלהמתדפקוהאדם

רגעלהיכנס.יורשהבולרגעאינסופיתבהמתנה
הייאושלעננימבעדלעולם.מגיעלאכידועזה

קורההיהמההשאלהמסקרנתנותרת 1האבסורדי
לשערמבעדאלבכוחלהיכנסהכפרבןהצליחאילו

החוק,שעראלגיבורואתשולחסמדאקיסהחוק.
האולמות,בפתחישומריםניצביםלאששםאלא
מסוגשומריםאלא ,מחברוומאייםחזקאחדכל
בחביבותםהאנושייםהמשטרשומרילחלוטין.אחר

החוק,בשערילהיכנסהחשודאתממשמפתים
שלאלמרות ,חפותואתלהוכיחיוכלשלאבידיעה
שאותויגלההואמהרהעדכלשהי.בעברהנאשם
מבעדנשקףטורף,גםאלאמטביערקשאינו ,נהר

בקבלתלא •המפתיעההטעותבאהוכאןלחלון.
התנהלותובדרךאלאלא,אולברוחאםההחלטה

בדברסמיתוינסטוןשלשחזונואף .המשטרשל
הוא ,-1984בלהתגשםזוכהלאהאדםרוחניצחון
אנושית"תקלה"בזכותהטעותאלמחלחל

האדםבנישלהטוטאליתהמחויבותאתהמערערת
למשטר.

כתיבהבסגנוןסמראקיסבחרבמקרהלאכינראה
מעצבזהחידתימבעהדוברים.זהותאתהמערפל

האדםזהותהאניגמטית.הקיומיתהתחושהאת

האדםמעמדרגליו.תחתנשמטתהקרקעמתפוררת,
אתבזיהויוגםאלא ,השלטוןבפנידקלאמתערער

והחוקרהחשודכאשרניתןלכךציוריביטויעצמו.
המעוותותהמראותבאולםטיולםבמהלךביקרו
עי~י,אבסורדי.[."]מוזר.היה"המחזהפארק.בלונה
מפלצתיות, 1כךכלמשונותהיווידישפנכי ,אוז~י
אותוכל ,כךעלנוסףאבסורדיות.טבעיות,לא
 ,אליצמוד ,לידיהיהספורט'מ'קפהכשהאיש ,זמן
כאילו ,התמזגובמראה,פנינוהתערבבופעםמדי



אתממחישהמראותאולם ,) 136<עמ'לאחו"היינו
שליחגםוהנרדףהאוםגםבההמעוותתהמציאות
המסרס.המשטרקורבנותהם,חד •הרודףהמשטר

המטלטלייצוגההואהזה,בספרמפחיוכךשכלמה
למעטהמתחתהדיקטטורית.הדמוקרטיהשל

אפליםקרקעייםתתזרמיםפועלים ,הדמוקרטי
שלאבכךחטאושכלהאום,אום:צייושמטרתם

 ,המשטרלטובתממשיותחיוביותפעולותביצע
במקוםמתוחכמת.פסיכולוגיתמערכהבפניניצב

מוזמןהוא ,המיוחדהחשאיהשירותבמרתפילהירקב
שהואעד ,ומסנוורמרהיבכההזההנופשלנופש.
לא •האמיתיהדיכויזהוחושיו.אתלעוורמאיים
שוואמקסםזריעתאלאהנפש,ומריטתהגוףשבירת

האוםאשמתאתלהוכיחהורךמשחררת.חירותשל
בהובלתוהיא ,המשטרעוצמתאתלהאדירובכך

שיהיה,ככלזכאיהתהום.פיאלוהכובדהחןעטופת
ליראתמאלפת ,שחרחסרתאשמהבותינטע
ההומניסטיהטוטליטריזםשלהאבסורדזהוהמשטר.

המודרנית.המערביתדבמוקרטיה

נובטברטולטהיטיבשלך',הטנק'גנרל,בשיר
העיוורתשבנאמנותהאירוניתהיבקורתאתלהעמיד
יכול /הוא.מועיליצורהאום ,"גנרל •למנהיג
יכולהואפגם:;בוישאבללהרוג./יכוללטוס,

מרתקת,אירוניהבאותהנוקטהטעותלחשוב",
הרגשאלא ,לרוץעהיאהמחשבהלאשבמרכזהאלא

והניצודהציידהאום,בניהופכיםכךהאנושי.

גםאלא ,הפולשנילשלטוןרקלאבנותקור ,כאחו
מבולבליםאותםהמטיליםהכמוסיםלרגשותיהם

מסריט.עולםאלישעוחסרי
מההכרההקריאהבתוםלהשתחררקשהזאת,לאור

הסיוםמשטרו.נוףתבניתהואשהאוםהמצמיתה

באשרמעיקהתחושהמותירהרומןשלהדרמטי
מציע ,אפלטוןשלב"פוליטיאה"צוק?מהולשאלה:

שלהמטרידהלשאלתותשובהתראסימאכוס
המשטרנהרזרםאתלאפייןכדיבהשישסוקרטס,

טורףגםאלאמטביע,רקלאשכאמורהטעות,של
 •יותר",החזקשלתועלתואלאאינו"הצוק •

פזיובל

ואשהאלוהיםאהבת

הוצאתמראות,מגעיםלורברבוים:מנחם
עמ' 67 , 2006ירושליםכרמל

הקודשאמנות

האותפריחת

ורדאותילימדה
אדומה-לבנה

שורות.הארבעבןהזה,הקצרבשירפותחהספר

הוורדמןקודשכאמנותנלמדתהאותיותפריחת
גםואולי ,העיןאתהעזיםבצבעיוהמושךבטבע,

 .להפרותוהפרפראת
שניו"מראות","מגעים"לשניים,נחלקהספר
אתהפותחים"מגעים"שירימוחשיות.שלסוגים
שומרתמיולאכיאםסונטות,ברובםהםהספר

מופיעהסונטותרבצףהמקובל.המבנהעלהמשורר
 ,בשלמותולהביאושבחרתישורות,ששבןשיר

ביטויבתתו ,צורתוביפיהדחוסתוכנומשום

לבינה:שבינולמערכתפילוסופי
גודרתלפניםהתכנסותך

גוהרתהיחד'את

מכוננתשלך'הגברמעל
המיניות:בריתאת

ואגמורליגמור

 ) 19<עמ'לך"

המונה ,הראשוןהשירקצרים.ב"מראות"השירים

איןתמים".חלון"איןבמשפטפותחשורות,ארבע
שלוהמבט ,בוהמתגלההמראהועירום,צנועחלון

להיזון",מבקשת"העיןלבושים.הם •דרכוהצופה
ביןהשילובעלשומרלורברבויםתשבע"."ולא

שבההייחודיתבצורה ,למשל ,למוחשיהפילוסופי
הרמב"םשלהנבוכים"מ"מורהטקסטמשלבהוא

חוכמה;שםחיתה"ואילושלו:בשיריואורגניכחלק
הרואה;הכוחכיחסהאנושית/לצורהיחסהאשר

מילה •מופיעהרמב"םורביהמשךהעין"."אל
נזקין;נפסקים"היושיר:שורותבמרווחי .במילה

תפילין''הנחתהבאהשירומזולתו".מעצמוכולם;
המשולביםובטבעיבקדושהשובנוגע ) 58<עמ'

פרחשלהחריף";ריחוהצופית,"ציוץאורגנית.
שבפתיחה,אדומה-לבנהלוורדבהמשךהויסטריה.

פועם,צבעככתםאובמוחש, ,בספרהפרחיםריבם

לשרון.המוקדשבשירשמלה,שהוא
 • .ואלוהים.אשהאהבת

שתלשמואל

עכביש

 ש~~ע~ס~ט

ח~ט~ל.יד!ןם
הופעגלוג~פ;

1 -1 \ T 

תל~ש:פכפת;רנראהה~א
• : :• : -: T 

חציו.

ו~ני~יפיליפו
ארכיבג'קוענבלמאיטלקית:

נייבפיליפואבלהזה,העכיבשנתלשחולצהמאיזהיודעלאאני
) filippo nibbi ( -'כרבנסח-שבסוסנקהאוצרבעירחיאיםלקי

 •אחובשיראותהיתפרו
סיפוראתכךכלחדיבופילהציגלוהספיקאחדכפתרוב'עכיבש'
התלישה.

סומקרוני
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ישלחלוןחלוםבין
אחרתמציאות

כרמלהוצאתמילים,תופרתסער:דני
עמ' 63 , 2006

החוסר.בגללאוהאהבהבזכותכותביםהמשוררים
מיליםבהםומחפשיםהשפהרודביאתחוקריםהם
משפיעההפואטיקהכךלפנינים.אותןלהפוךכדי
הפיוטיתהשפהאותה.ומחזקתמעשירההשפה,על
אנשיםבידישנתפרהאוטונומיהמיוחדהמיןהיא

בתוךמילוליתהרמוניהשמחפשיםורגשיים,מוזרים
אתמעשירההזאתהתפירההלשונית.המערכת
רקלאנכללתהליריתהשפההנורמטיבית.השפה

ובפיגורותוברצףבקצבבמטאפורות,בחרוזים,

אחרות.

ידיעלהמעובדלרגשנכבדמקוםישבשירה
בשיריההמילולית.החליפהאתשתופר 1המשורר

האישיים,המוטייבםהקוראאתמושכיםסערדינשל
והחוכמה.העומקהיפה,הפנימיותהעדינות,

למיןגורמתמיליםתופרתבספרההשתקעות
והמשפטיםוהמיליםמורפמות,שפונטיקה,תחושה,

אלהכל •והדמויותהמטאפורותבזה,זההקשורים
פועםחלוניאדן"עלקסום:אחדשיריוצרים
העיר".לבעכשיו;

אתלהאירצפויהלאדרךישסערדנישללשירים
פעמיםשהרבההזה,העולםשלהאפליםהצדדים

הפיוטיהמונולוגרציונלי.לניתוחנתוניםאינם
נושאיםכמההמתזמר 1פוליפונילמונולוגהופך

מהעולםהצורותאתתופרתסערדנימורכבים.
כאילוורגשותיהאחדים,בבתיםמהמילים,השלם,

כותבתהיאהיומיומית.במציאותונוגעיםמצטליבם
הדלתסףעלורובציםונטרפיםשטורפיםהימיםעל

יותר.טובשיהיההתקווהאתלבטלבלישלנו,
הדלת;סףעלרובציםטורפיםימיםבאים"הנה

ללשכה;דברךהחשבונות.נוקשיםהדוארובתיבת

קיומן".עלנלחמותהמחשבות;

מחופשמתפתחתהעכשוויתהמודרניתהשירה

קודמות.בתקופותלמשורריםהיהשלאהביטוי
 1פרדוקסליבאופןאבל 1למשוררנוחמצבזהואמנם,

דהיינוהיצירה,בתהליךקשייםמעלההזההחופש
העולםשלהנכוניםהגווניםאתלבחורביכולת
לאמשימהזובאירועים:כךכלוהעשירהצבעוני
באחריותנתמכתהפתיחותתמידולאפשוטה,

ספרילאורמוציאיםשמשורריםקורהובאיכות.
מעובדים,ואינםבשליםשאינםרקשלאשירה,
ועוד:פיוטית.הרמוניהונעדריחלשיםגםהםאלא

ענייןכברהיאהתמימותשלנוהאינפורמטייבבעידן
ובחירהגישהחופשישאחדלכלקיים.לאשכמעט

קל 1כנאמרידע.ושלדעותשלהווירטואליבים
ערכה.אתלהיבןניתןתמידולאאינפורמציהלרכוש

 1אמיתימשהוליצורמצליחהבכתיבתהסערדני
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קוביות/עלמטפס"הבוקרומנחם.בהירותשמשקף
מוארת'.'אמתמשקף;הזכוכיתקיר

השפה.שלהנאמניםהעבדיםהםהמשוררים
שלהיופיאתמחדש,פעםכלמגלים,המשוררים

דנישלבשיריםגםכךהאינסופי.בעומקההשפה
שקשוריםליריים,מיוחדים,מוטיביםישסער

שטחיות:אוזיוףכלללאהכתוביםלארץ'באהבה
לשירתלהקשיבהחלון;אתפתחתי"בלילה

העשבים'.'

ועדמהגרפומןהיוצרים,כלשכמעטנושאים,יש
דמותלמשלכמועליהם.לכתובניסה 1המוכשר

ומרגש:זורםאמהעלכתבהסערשדניהשירהאם.
הקשיתאפילו /אמא. 1אלייךזורמותהאהבות"כל
לכיוונך".נוטהפעמית/החדבכוס

להשפיעשיכולהאיכותיותישסערדנישלבשירים
רגשות,רוקמיםאנושבההמילוליתהסביבהעל
שלכתיבתהמחודשים.בכוחותבבוקרלקוםכדי
הליריהשירשלהקטןבשדהבנאלית.לאסער

והשירשוניםדבריםמגווןהמשוררתממקמת

לא;פעםשאףהאהבה;"בשםשלם:יוצרכמכלול
בינינו'.'היתה

גםומשאירה 1עליהןועונהשאלותמעלהסערדינ
אתיוצרתהיאמשלו.לתשובותמקוםלקורא

אתלחפשמתחילהקוראשבהןהסיטואציות
צפיםהקצריםמהמשפטיםהנשכחות.הנורמות

אתשמעורר 1לברציובהםשישמדויקים,תווים
הבעה'.'בסכנתלמחשבותמציל;"דרושהמחשבה:

ואינטלקטואלי.רגשיברקעמעוגניםהשירים
זהשנוגעיםיפים,קישוטיםסתםאינםהחרוזים

וחשיבות.משקלישחרוזלכלדומים.בצליליםבזה
לגוףמניחיםאינםהשדרה,עמודכמוהחרוזים,

שנכללתזהות,מקבלותוהשורותלהתפרקהשיר
ישהמשוררתשבחרהלחרוזיםהמושלמת.בתמונה
משמעותי:תפקיד

אותוללחוץגפרורים;לקופסתהמוח;את"להכניס
לתוךהלב;אתלהכניסלפירורים;לפוררבכוח;

הכאב'.'כמותאתולחשב;מחשב;

מוצאתאנישירים"בכתיבתכתבה:המשוררתרחל
החלוםשלההתגשמות 1כלומרפורתא",נחמה

לגלותשאפשרובעצב,בשמחההכרוכיםוהכישלון
אלהשלהנחמהבעצםשהםהאמיתיים,בשירים
חלוםבין 1כךמפתיעה.סערדנילטוהר.שצמאים

חלוםביןהיום;"כלאחרת:מציאותישלחלון
מילים."•תופרתפרומות/שורותמכליבהלחלון;

יעקבכן-יצחקאלברט

בוהווהתוהוארז

הספריםמוכרסיירסטאד:ארסנה

הוצאתיערי'ורדהמאנגלית:מקאכול'
עמ' 292 , 2005כתר

משטר . 2002ראשית 2001שלהיאפגניסטאן.
ובכוחבאכזריותוהידוע 1האיסלאמיסטיהטליבאן

ובסיועהרביתארצותמידיעתהזההובס 1שלוההרס
סיומה,אלהגיעהבכךהאפגנית.הצפוניתהברית

הרסנית,מלחמהשלכסיומה,אזשנראהמהאו

השחקניםאמנםעשורים.משנילמעלהשארכה
המלחמהזירתאך 1הזמןעםהשתנוזובמלחמה
הדםנהרותאתחיקהאלסופגתזירה,אותהנותרה

במדינההיאאףשהכתההבצורת,העשן.תמררתואת

אתוהכחידהמיםמקורותייבשההזאת,האומללה
באזורילפליטהשנותרוהירוקים,החייםסימנימעט

הטליבאןשחייליהריבאלה,דילאאםהלחימה.
המים'.'צינורותאתופוצצוהבארותאת"הרעילו
הארץ.עלהשתלטווהשממההחורבן

ולהוציאלהתמרדהטבעהחלזמןלאחרכאשרגם
מהוססים,ופריחהלבלובניצניהחרוכההקרקעמן
זאתשמתארכפיבהם,להתבשםהיהניתןלא

הספריםמוכר 1חאןסולטאןשלהצעירבנו 1מבסור
עוליםשבתעלותהמוותמלכודות"ומעלמקאבול:
הפרחיםמיפיאולםגבעול.קצריארגמנייםצבעונים
מסתכןאותםהקוטףמרחוק:רקלהתרשםאפשר

אלדרכואתעושהמבסורקטועה'.'ברגלאוביד
הנאורוז. 1האפגניהשנהבראשהקדושעלישלקברו
חוויהוהמהווהלרגלעלייהבבחינתשהואהמסע,את

במכוניתועושההוא 1עבורומיוחדתורגשיתדתית

בחנותהתוודעאליו 1איראניעיתונאי 1אכנושל
שחוודורותשבי 1ואכנומבסור .אביושלהספרים

עבור"מצלמים" 1באפגניסטאןהמלחמהמוראותאת
בנפשהנוגעתמרתקת,חייםפיסתהספרקוראי

ובמדיניותיוםהיוםבחייבאמונות,בנופים,האדם,

בפוליטיקהגםכמוהסובייטית,והמורשתהחוץ
האפגנית.

שהואלשיא,הגיעועדבהדרגהנבנהזה,מסע

הקוראלומד 1כךאגבבמזאר·א·שאריף.החגיגות



 1עליועלבאיסלאםהסוני-השיעיהשברעל

קבורתומקוםאתמייחסתהאפגניתשהאמונה

פיעלשבעיראק.לנג'ףולאלמזאר-א-שאריף
ינקמושמאעלישלחסידיוחששוהאפגנית,האמונה

בנג'ף,מקברהאותההוציאוולכןבגופתואויביו
במקוםכי 1והחליטולבנהנאקהגבעלהעמיסוה

והיאהמשאבהמתשלכוחהיעמודלאשבו
אירע,אמנםוכךעלי.אתיקברושםתתמוסס,
נקראוהמקוםומספרת,האפגניתהמסורתממשיכה

שלקברושמשמעותומזאר-א-שאריף,לימים
הנעלה.

אביובחנותרוכשהואאותםהספרים,אוהבאכבד

אלמסעובמהלךמשתעשע 1בקאבולמנסרושל
לאורשהוציאמספרקטעיםבהקראתעליקבר

עת , 196 7-ב 1אחרבעידןהאפגנייידותחתמשרד

חולפיםהםכאשרמלוכני.משסרבאפגניסטאןשלס
במישוראשרככברה"המנוקבתהדרךפני"על

ביותרהממוקשוהמקוםהקרבות"שסועשומאלי
מימיםתיאוריםלמנסוראכבדמקריאבעולם",
משום 1כללמכיראינוהצעירמנסרושאותםאחרים,
כתובהדרך",אם"עלהמלחמה.תוךאלשנולד
מחרוזותמוכרים"ילדים 1הממשלתיהתיירותבספר

האביבבתקופתהצבעונים.פרחישלורודות
שקדמשמש, 1דובדבןעציהמטיילעיןאתמושכים

המטיילאתמלוויםמדהימהפריחהשלמראותואגס.
שכןבכאב,מגיביםואכבדמנסרולקאבול".עד

אחדדובדבןעץהואלעיןשנראהכלהזה"באביב
אתשרדו[והם]כוחם."להםשעמדשניים,ואולי

ואתהבצורתשנותשלושאתהטילים,ההפצצות,
מישהואם"ספקמקרה,בכלהמורעלות",הבארות

לקטוףכדיממוקשיםחףנתיבאליהםלפלסיוכל
 ,) 152<עמ'ענפיהם"שעלהדובדבניםאת

להיות,יכולשהיההטובלכלסמלהםהדובדבנים

חיימבצבציםל"אין"מבעדזאת,עם •איננואך
הומור.בנימישזוריםבחיונותם,יוםהיום

ביותרחשובספרהואמקאבולהספריםמוכרהספר
והאומללההסבוכההמודרנית,ההיססוריהלהכרת

הכרתהואלקוראנוסףחשוברווחאפגניסטאן.של
ממנה.חלקיםלפחותאוהאפגנית,והחברהההנהגה

החדשותמכותרותיורדתאינהאפגניסטאן

הספריםמוכראתשיקראומיהבינלאומיות
הצבאיות,ההתפתחויותאתלהביןייטיבמקאבול

בההקורהשכל 1זובמדינהוהחברתיותהמדיניות
כולו.העולםעלומשפיעהמקומיתהזירהמןחורג
סרורמתקפותשחוותה-הבריתארצותרקלא

ולאחר ,-1998בובקניהבטנזניהשלהבשרגירויות

אחראיהיהלהןאשר , 2001בספטמרביורקבניומכן
 1לאדןבןסמהאובראשותקאעידה-אלגוןאר

באחדהמקובלת,הסברהפיעלמאז,המסתתר
הוכהכולוהעולםאלא-אפגניסטאןשלמאזוריה
 1המוג'אהידיןצמחובאפגניסטאןאלקאעידה.בטרור

 ) 1989-1979 (הסובייטיהפולשלגירוששנלחמו

מהםמעטלאאלקאעידה.כחייליתפקדוושלימים
והשתתפוהערביבעולםמוצאםלארצותחזרו

מטרותונגדמשטריהןנגדסרורבמתקפות

הסרוריססית-האיסלאמיסטיתפעילותםמערביות.
כי 1להזכירגםחשובלאירופה.גםהגיעה

משותףגבולחולקת 1ובוהוהתוהוארץ 1אפגניסטאן
בעלותסףעלהראשונה 1פקיסטאןועםאיראןעם
זומזמן.כבראותוניכסהוהאחרת,גרעינינשקעל
במרכזעומדתאפגניסטאןמדועאחתסיבהרק

העולמית.ההתעניינות

אתשסיקרהנורווגיתעיתונאית 1סיירסטאדארסנה

אתושליוותהבאפגניסטאןהסליבאןנגדהמלחמה
הידידותיתהצפונית""הבריתשלהקומנדוחיילי

הבירה,קאבולאלהלחימהתוםעםהגיעהלמערב,
הזרים,הכתביםלרובבדומהעברה.עלשתפארתה

"איש 1סולטאןשלהספריםחנותאלהיאגםהגיעה
עלמהלךהיסטוריהספרשיבה.",ששערונאה

דבריישקפיושעלהאיש 1סולטאןשתיים".
הוא 1אחיוועםגדלביביאמועםוהחיבמשפחתו

מטילתהעריצה,התנהגותומושבע.ספריםאוהב
ובכללאותוהסובביםכלפיהחמלהוחסרתהמורא

ספריםשאוהבמיכללאכימעידה 1משפחתובניזה
 1כבודמקריןסולטאןזאת,עםאנשים.גםאוהב

 .ביתובניאתבחריצותומפרנסדעתתאב
באמוןוזוכהמשפחתואלמוזמנתהזרההעיתונאית

המשפחהבביתשוההמפתם,אוכלתהיאהבית.בני
חושפתהיאזהמיבתהבורקה.אתולובשתוליליומם

העירוניתהחרבהבקרבהיומיוםחייאלצוהרלקורא
המציאותשלהאמיתייםהחייםאלההצצהבקאבול.
מספקתוסביבתה,אפגניתמשפחהושלהאפגנית
צרופה.והנאהרבידעלקורא

והואהיסבכתובמקאבולהספריםמוכרהספר
פסחשלא 1שישאולד"רשלמדעיבייעוץמלווה

המסייעיםהתהליכיםוהסברתהמושגיםהארתעל
מוכר .הספרבעלילתדרכואתלנתבלקורא

עלמקומואתרבבכבודהרוויחבקאבולהספרים
לאחרונהשזכו 1באפגניסטאןהעוסקיםהספריםמדף

איןזאת,עםמאנגלית.כולםלעברית,לתרגום
והעפתם<שמכירתםהעפיפוניםרלודףדומההוא

לאוגםהסאליבן)משסרידיעלנאסרהאל-על
המכסנקודתשכן d1ויא-סאראופרוונהשללמסע
מיגםלכן,לו.מיוחדתהאפגניתהזירהעלשלו

אתמיצהכילוונדמהאפגניסטאןעלקראשכבר

------------·- -- - -

ולגלותהמרתקהספראתלקרואמוזמןהנושא,
פניםבכללןמוכרות,לאאפגניותפניםבאמצעותו

מבעדחושפות,אךבוברקה,אמנםהכלואותנשיות,
תקוותושנאות,אהבותהסבוכה,העינייםלתחרת
מדהימההישרדותיכולת-לכלומעלואכזבות
 •בחיים.ודבקות

רונןיהודית
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חרו,ירי

הוצאת ,האחרוןהרביניסטיגיל:רן
הזמן""אותסדרתהמאוחדהקיבוץ

עמ' 137 , 2006שביטדןבעריכת

ויליאםכותבמותו'פניאלצופהאירי'סייסנשיר
רקיעבמרוםחונה;גורלי"ידעתי:ייסס:נאסלר
איניאוהביאתשונא,/איניאויביאת /מענענ.

שלחניחוק אל"."יגיד:הואבהמשךאוהב."":
מיןרקאותיאומה./ולאמנהיגצולאלהמריא,/

למלחמה."",המרומ'יםאלהריץ;כיסוף
מעליחגואבירן>דודשל<בתרגומוהאלההשורות
שלספרו ,האחרוןהרכיניסטאתשקראתינשעה

יגיל.רן
קרוסקילקרטןפרסית.אסוציאציהזוהימיד:יאמר
גנירולאינןמרחובמאודרחוקהייססשלמשירו
הגורלעםמתכתבתמידלאהאיריהגורלאינב,בתל

אינהשונא"איני"אויבישאתההכרזהוגםהישראלי
מאירזאת,ובכל ,האחרוןהרכיניסטסףאתעורבת

שהואולמשימהלשעברסייסהואהספרגיבורכהן
הריץ".כיסוףמין"רקלעצמומסמן

לסערתאפשרשאיהמראהמסלוללוסלליגילרן
מאירשלידיואתהניחהוא .שנוהמציאותבאספלט

לטיסתואותושיטיסהמסאפוריהמסרסהגהעלכהן
יגאלאתלרצוחמתכנן ,לומרישהוא,האחרונה.

לעינימתפענחתעמודים 137ונמשךעמיר,
יודעיגילחרקירי.למילהמרתקתוריאציההקוראים
העלילהכללאורךהתרסקות.מסלולשזהומראש

ואמבולנסיםניידותאש,לכינוימכוניותמציבהוא
תעופהבשדותמחכיםנונוהלבאותוכמעט

לאהשחורהשהקופסהיודעיגילאונס.לנחיתות
אתתגלההיאאבלטכניים,פרסיםמדייותרתגלה

השירשלהאחרונותבשורותייססשניסחמה
ריקלי:והחוור;הרהרתי"רנותקודם:שציסטתי

החייםמולהעבר;גםהואהבלאךהעתיד./והבל
והמתים".

לספרהאחרוןהרכיניסטאתהופכתהזאתהידיעה
שאיתההמציאותשניןהדמדומיםנאזורהכתוב

זרולקנותפרחיםלחנותללכת ,למשל ,אפשר
הכאילושהכרוניקההתחושהלנין ,לרביןזיכרון
החזרתסקסעלמשלמשל.היאמראשידועה

הדרן-קישוטית.לאפסנאותהחרבות
אקדח.עםקבוצתיתמתמונהחלקהואכהןמאיר

שחוקהכדוריםמצוחצחיםהאקדחשלבמחסנית
תחילהעמיר.יגאלשללגופואותםמכווןהמכוון
הדם.אתלהריחמקרוב,זאתלעשותמאיררוצה
הוא"ויתרתי",מרחוקלהרוגמחליטהואכךאחר

המעצבןהחיוךעל ,שלוהמכס"על ,לעצמומשנן
מהמקוםוההסתלקותהמדויקתהפגיעהלסוכת ,שלו
גנב",כמו

היטב,הפרסיםאתתופריגילרןהבלשיתמהבחינה
הרוצח.אםשלהילדיםנגןהמצמררהניקורכולל

שלאחבעיקרהואכהןמאירהמשפחתיתמהבחינה
(השיחהגורלחתיכתבעודהעלילהאתהמרפדבני
ילדיםאיןלמאירמדועההשערהאתבנימעלהשנה
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הזה.>הספרשלהשיאמרגעיאחד ,בעיניהיא,
שלנפלאיםבתיאוריםמנוקדהספרהנוףמבחינת

הכנסתביתעלהקטע<בעיקראינבתלהבירהעיר
האלהמהציריםאחדכלביאליק.>ברחובהחסידי

רןאבללאוסוסטרדה,עפרמדרךלהפוךהיהיכול
מקביליםכמסלוליםאותםלסמןרבנצדקנחריגיל

נצבעימהנהניםהרמזוריםשנהאחת,נדרך

זהו ,כהןמאירשלחלומותיוצנעזהוהתסכול.
דנםמתנוססתעדייןשהמדינההתחושהשלצנעה
הסייסממריאשלאורכההקורדינסהזוהיהרצח,
מתנהלשלאורוהצנעגםוזהו ,מותואלהאירי
 •הזה.החזקהספר

סומקרוני

חםבשרשלמיליםחופן

-לאהבהשנייהערבהשחרור:ציפי
 237 , 2006עקדוחדשים,שיריםמבחר

עמ'

ראייהמאפשרשהואנכךכינוסכלשלחשיבותו
עמוקהוהבנההיצירהשלרחבהרטרוספקטיבית

הואמבחרהתפתחותה.וכיוונירכיביהשליותר
 ,השיריהאניעםמחדשהיכרותלמסעיציאהמעין
שלההתבוננותניןאינטראקציהמאפשרוהוא

לאהבהשנייהערבההכותב.שלזולניןהקורא
שנותכשלושיםשלכינוסהואשחרורציפימאת

מקיפהומסהחדשיםשיריםגםחונקוהואשירה,

הראשוןספרהגונרין.נוריתשלעינייםומאירת
-1974ניצאהולכיםכשכולםשחרורציפישל

בתוכםספרים,ושישהעשריםפרסמהומאזניעקד',

סיפורים.קונץוכןונוערילדיםוספרישירהספרי
ששירהמהלקוראעושהשיריהעםהמחודשהמפגש
השלווהכימרפה,אינההיאלעשות:יכולהטונה
שאמירותיהנשירה,מדוברוהלאה.ממנה

ובבטנה-ופרגודיםצעיפיםקורעותהמעורטלות

אמיתי.כאבשלפיפיותחרב
ההתרסהוהצחוק,הדמע ,והקוקטיהאכזרי

והר;ךה~ימהוהכניעה,הנקמהוהגעגועים,

האמירהשחרור.ציפישלשיריהאתמפרנסים
עונותאני","כזאתבבחינתהמדממת,החשופה,

מןהשאוביםואותנטייםנועזיםדימוייםדרךגם

"אניבזיכרון:היטבשנחרתתאחתהנההנשי.הקיום

ואחריהאהבה;ממנינולדתקודםשליה;כמו
מתאהבת;אניככהנרגשות./דםליישכידמים,/

ו"גוף""אהבה"המיליםושותתת",מתנפצת/וככה
"בשתיקההיאהאהבהלפעמיםמאוד.דומיננטיות

רוצחת"אניחזק:וידויגםוישנוהרגזן".עדכנועה;

"עונהלכאורהיש-ומנגדאותה".ומנכהאהבה
נשירתאתלה;מגלה"הואשנהלאהבה",שנייה
מגילוימתפעלת;היאהרחוב;"דנידותואתהעץ"

לאקשהאךלהתחיל".אומץלהםוישאהבתה.//
בלאוגםהכואבת.ובאירוניההמנקרנספקלחוש
כחה; riננטמענככך"אחרקצוב:האהבהזמןהכי

ש"פקעותומאחרלילה".מענוותשלעשן;כמו
להיקטל.דינהאחתהאהבה",היאלעבה/
יד"קמוצתזדונית;שררה;עלי"מגביהההאהבה
גםכוחה,הואכזהואמנם,שחרור.ציפיכותנת

ממנה,הנחתאיולמרותוההרסני:המתעתעבהיבטה
תמנעלאארעיותהעליה.תוותרלאהמשוררת

ואףהיעלמהלפניבשוליהקצתעודלאחוזממנה
כיבחיקי",האור"שברירעםלמרחקיםלברוח
כוחהאורלשבריר"ישמורגנהלפאטהנדומה
מה.לזמןלגדול"

ימיםמאריךמהאהבהשהזיכרוןנאמר~כדילאאבל
זיכרוןכמוריחות/זוכרת"אניהאהבה:מןיותר

זיכרונות".ומכפילהומחרחרת;מריחהנכפה./
פחותלאמחניקהלהיותעלולההזוגיתהיחדחוויית

והןבחסרונההןמייסרתהאהבההדנידות.מחוויית

גםלהתפרשיכוליםשכבליםכמונןבנוכחותה.
פרסיות.המונעתכחשיפהאו 1למיניהןכמחויבויות

שכנרדילאהמופלאה"ו"הריקות:ן \tסלעתיםלכן
מנוקשלמצרךהופכיםאףאלאאיום,נגדראינם

שובהזולת.שלהמעיקהמנוכחותוחיוניולמפלט
"חופשייהכציפורלעוףהדחףמתחדדושוב

גםפעםלאלהיותיכולהבריחהמחוזמאהבה".
נמהגםטוניםחייםיש"הנהמושלם:הלאהיש

"ריחאותושהיאצחנה",אותםלחשובשניתן;
יוםכלמ::.צריםהישניםשהבתיםמתוק;טחב

מחדש".

הגעגועמרחקיאתח;ןהנשיריםהנשיתהדמות

המוצקהביתלקרבתכמההגםאבלמתוקה")("זרות
עירונית""חיההיאומטאפורי.פיזיביתוהיציב,

יחדכורכתהיאטבע.לנופימתגעגעתזאתועם
יולדתהרה, ,ם~אהובה,אשהו'היא','את''אני',

לגוףודרוכהקשובהונראית,רואהומיניקה,
חוקיבגופי;תופסת"אניובקרבתו:נוולמתרחש

ואנינימתבונןוהגוףאמת/עליהמעידיםטבע
המכסקולטפעםמדימתמוססים".אנחנויחד / ,נו

חשקאשתזאתפעםקוטביות:אחרות,השתקפויות

כמובסהרה./סהרורית/מדבר;נאת"יסמינה;

לדמותדווקאהמבטנמשךופעםלהוטה"אשה
הוויפאסאנה,ונזירותדיקנסוןאמילישלהסגופה



אחד ,ואכןוקונפליקט.פרדוקסמתוךצומחת
שלהבו-זמניהמפגשהואכאןהבולסיםהמאפיינים

הביורגפי.הרקעמןהצומחיםהסותרים,הרגשות

לדברואםוהתפוגגותה.האשליההואמאלהאחד
בעיקרקיימתהיאהריבשירים,התפתחותעל

בהעמקה,בהעזה, ,הניסויכוח"בהתחזקות

ביכולת".

בתדררקלאמשדריםשחרורציפישלשיריה
היסבנקלטיםהםבמתכווןשלאאובמתכווןהאישי.

קיומיותברמותהמשדריםאחרים,בערוציםגם

'מהפכה'כמושיריםאו ,להודוהמסעשירישונות.
הכיווניםאתמסמניםאוליברדיו'בכהו'חייל

בעתיי··להגיעזושירהעשויהשאליהםהנוספים,

כן-דודיערה

אותן.מיפיםהתשוקהוהעדרשהשתיקה

שחרורציפישלהמשורריתהאמתגם ,לכךבהתאם
ומוקצנים,סותריםרגשותשלבקצוותנמצאת
בוקר("מדיהבינייםדרךאתגורסתשאינהמכיוון

בעצםהואעצמוהשירזעם"),שורשיעוקרתאני

הארספואסיים,הניסויים .אינטנסיביאהבהמעשה

רווייםהחדשים,בשיריםבעיקרלרוב,כאןהמצויים
הוסבכספר;מדופדפתאני"הנהחזקה:ארוטיקה

רוססתבמילים;סוערתאניודפדף.;ת'אצבע
מוזהבעשן;מסלסלתדימוי;כמונשכבתבשורות/

ועגבותיהמצאות;בקפליחופנתפילסו;בלי
השירבכתיבתפואטית".עוצמהלזה;זהחרוזים

רותמתודינמית,חיהישותלמיליםמעניקההיא
ומתפנקתמילים;רוקחת"אנילצרכיה:אותן

אםאמתשירתומהיפיסוק'.'סימניכמוביניהן;

מןהחצובותחם"בשרשלמילים"חופןלא
הקרביים?

בוחנתהספרבסוףחלומה""ציפורהמאלפתבמסתה
עלשחרורציפישלהמיוחדקולהאתגובריןנורית
ובכללדורה,בנישירתשלהתשתיתחוויותרקע

שלהביורגפיהבחינתבארץ.הנשיםשירתשלזה
ביצירתה,הקשבאתלהעמיקמאפשרתהמשוררת
קשות.משפחתיותמחוויותגםהיתרביןהמושפעת

שלהחזקהחותםוכןהתנ"ךעקבותבהנבדקים
דולך.ויונהרביקוביץדליה
המעוגן ,הציפורלמוטיבמוקדשבמסהנרחבמקום
הציפוריםמשיריכמההמשוררת.שלשמותיהבכפל

"מרדבקובץמצוייםשלהביותרוהעשיריםהחזקים
שלסרסואתממשמזכיריםשבחלקםהציפורים",

מרסיסה:תמונה<'עורבים')מהםבאחדהיצ'קוק.

והעורבים,~נכ:למסתבכתעירומה"תמה"יונה
שלגלגוליובחינתאותה.קורעים ,גבריכסמל
החוקרתאתמביאהשניםלאורךהציפורמוטיב

חלקיתמצליחממנולהשתחררשהמאמץלמסקנה,
בלדב.

שהםגובדיןמציינתהשירים,מאפייניעלבעומרה
ואינםבסיסית,אי-מובנותאיזועל"שומרים
בהםהמתוארתהחייםמציאותתום".עדמתפענחים

לעמעםאלאאפשרותשאיןעדקשה,כךכלהיא
אתולבטאבצעיפים,אותולעטוףשהתרחש,את

סובהשירההכדבה'.'ההסוואהדרךעלהסיוטים

אישיתבקשה
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המזרחית,הרפובליו,ה
הטיוליםומדריךהתייר'

הקשתשלסיפורההמזרחית:קריף:משה
החברתיוהמאבקהמזרחיתהדמוקרטית

גלובסהוצאת , 1995-2005בישראל
עמ' 525 , 2005הספרייה

מקביליםנרטיביםשנימשרטטקריףמשהשלספרו
הכוללאוטוביוגרפי'נרטיבאחדמצדומשיקים.
"הקשת"שלוחרבותיהחבריהיבןאישיותדינמיקות
החברתיתההיסטוריה •שנימצדהנתונה;בתקופה

קטגוריותלתוךנופללאהספרתקופה.אותהשל
הואאלאמובהקות,ספרותיותז'אנריססיות
הז'אנר •ספרותיותצורותשלבריקולאז'

ועוד.העיוניהעיתונאי'ההיסטורי'האוטוביורגפי'

עברלאזהספרכיתטעןהמודרניסטיתהביקורת
אתשיארגןשידרהעמודונעדרמוקפדתעריכה

וסוף,אמצעהתחלה,איןבספרסביבו.הטקסט
ברורהביוגרפיה;אוסוביורגפיהכאןשאיןומשום

הזדהותעמולחושהקוראיםעליקשהיחיד'של
אתתחגוגהפוסטמודרניתהביקורתואילווהכרה.
שאיןתטעןגםזאתהמודרניססיים:הז'אנריםשיברת

דיוןוכישכזה,ספרלכתיבתז'אנריססית"אמת"
שקבעמהכליםמשוחררלהיותצריךמזרחיותעל

המערב.

יוצרשהואהחדשההצורהואתהספראתבבחינתי

פרשנית-ספרותיתבמסאפורהלהשתמשבחרתי
אתכמסמןהתיירעקרונות:שלושהעלהמבוססת

אתכמציינתהמזרחיתהרפובליקההקורא;ת;
המציאותעלכמצביעהטיוליםמדריךהספר;

השניהדורשלהכרונולוגיתהחברתיתההיסטורית
בישראל.המזרחי

תייריםשלכסוגבתוכומתנהליםבספרהקוראים
"מזרחית",התוארשםמזרחית.רפובליקהבאותה

מתייחס"רפובליקה", •העצםלשםהמתלווה
"הקשתפעילותבמהלךשנוצרההמזרחיתלתודעה

המזרחימהשיחכחלקהמזרחית"'הדמוקרטית
<בו-זמנית>מבקריםאנוהטיולבמסרגתהחדש.
מחוזותעיוניים,אוטוביורגפיים,מחוזות,במספר

הנופיםהמבנים,אתלקרואכדיועוד.עיתונאיים
למדריךנזקקיםאנוהמזרחית,ו"האקזוסיקה"

המזרחיהשניהדורתודעתדבמותשמגיעטיולים,
המיוחדתהדרךאתמסמןהטיוליםמדריך •בישראל

שנולדובישראל'המזרחיהשניהדור;דתמנהיגישל
ספרו<כשם"היהודים-הערבים"שלהראשוןלדור
הדור"הקשת"),ממייסדישנהב,יהודהפרופ'של

ועלההווהגבולותעלהצביערקלאהמזרחיהשני
אליוהעבראתסימןשהואאלאלתיקונו'הדרוש
להתפייס.ביקשואיתרהתכחש

הדורשלהאישיתהמזרחיתהטראומהביןהפגישה
עיצבהההיסטורית,הדומיננסהלביןהמזרחיהשני
להסבירניסהאשרחדש,מזרחיאוטוביוגרפיסוג
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במדינתהמזוהיםשעברוההגזעהתהליכיאת
הס~רהחברתית-היסטורית,מציאותבאותהישראל.
מהס~רהמנותקתחיתהלאלעולםהאישית

למשל'לנו'מראההטיוליםמדריךהפוליטית.
הספרהשלדווקא<כמסמןהציבורישהשיכון;הדיור

כמעטמזרחיתאפיססימולוגיהיצרהאישית>
שהוגדרוזאבה,שלמהשלבסיפורולמשלקפקאית,
אחד"בוקרלעולמם:שהלכוהוריו'בביתכפולש

החברה 1עמידרואנשידלתותיועלהממסדהתדפק
עזרולא ]".[הביתמןלהוציאואיימוהמשכנת,

ל'בןזההמעמדואיןממש.הזהבביתלידתוחייו
דונמיםשלחינםמתנתהמקבלבמושב,הממשיך'

אותה"ומוכרדולרים,אלפיבמאותבהסוחריקרים,
 .) 41<עמ'

תודעתשלעיקרימעצבלהיותהפךהציבוריהדיור
ערכי,חוקתי,למאבקמוקדוגםהחרבתייםהפעילים
 1אוקסימורניבאופןכך'וקולקטיבי.תרבותי

המזרחיתהתודעהאתשכלא 1"דמוקרטי"ההתהליך
שללמסמןהפךחנוקה,"אישית"ס~רהבתוך

אלובידיהציבורית,בס~רהויוקרהפעולהתקווה,
שלשחרורםאתולדרושלהשתחררשהשכילו
המזרחיתהאוטוביוגרפיהכךבתוךהאחרים.

דורשלוהעצמהמחאה,מאבק,סביבהתארגנה
המשפטביתפסיקתלאחרוזאבהשלדבריושלם.

התודעהאתמבסאים 2002גוססבאוהעליון
שלוהמעצימה,המועצמתהמשוחררת,הקולקטיבית

המזרחי:השניהדורמנהיגי

 ,רהוטבאופןומדברמזרחיעומדהראשונהבפעם

הציוניתהישותמולבדיאלוגכשווהעצמואתוממצב

ולאכגיבורמדברהמזרחיהראשונהבפעם .האשכנזית

כבעלעצמואתרואההוא .פייטנותןהוא ,כקורכן

האתוסיםאתומכההשיחלמרכזנכנסהוא ,הבית

 .) 323 1(עמ ".ומנצחהמכוננים

מדריךבעזרתקוראים,כתיירים;שלנוהתנועה
הספר;הרפובליקהפרקיביןהסיולים;התודעה

תיעודי-חברתי.קולנועשלסוגיצרההמזרחית
היסטוריבלונג·שוסבפנינוהוצגהמסוימיםרבגעים
מהאדמות,-93%ב"למעלהבישראל:הקרקעחלוקת

ישראל.למדינתשייכותדונם,מיליון-20כשהם
לקיבוציםנדיבהבידבשעתוחולקומהם 1 /-4כ

<עמ'חקלאי"עיבודלצורך 1הארץברחביומושבים
בתוךויכוחעלזוםקיבלנואחריםברגעים .) 51

הללולפגישותהגיעשנהב"יהודה"הקשת":תנועת
מחרבת .שדירבנומהכלרשםשבה 1במחברתוחמוש

בינילהתנגשותעילהאחתפעםלפחותחיתהזו
 .) 13<עמ'שלו"הרישוםעלקטרגתישבה 1ובינו

המחשבותקולאת"שמענו"אחריםברגעים
א-סינכרוניב'ווייס-אובר'המספרשלוהזיכרונות

סדריהיה"מההאוטוביורגפי:ב'פס·הקול'המוטבע
אתלהפיקנשכילהאם 1הרהרתיהקשת,שליומה

הצפויה."מהפסיקההציבוריותהפוליטיותהתמורות
ליחיתהדומהשהתרגשותחשבתי 1לירעדההרגל
 .) 315<עמ'ילדי"שלהולדתםבמעמדאולי

אלוהמזרחית.הקטגוריהאתיצרוהגזעהתהליכי
ביולוגיים.למאפייניםתרבותייםמאפייניםהצמידו
הציבורי'בשיחשלילייםדימוייםנוצרוכךבתוך

ועוד.הכלכלי 1המשפטי 1התקשורתי 1המשסרי
אתיצרההמוגזעתהתרבותיתהמחשבהבנוסף,

שלפיהם 1האתנו-רפובליקניהמשטרעקרונות
השתמשהספרבישראל.והמשאביםהכוחחולקו

לייצרכדיהקולנועית·האוסוביוגרפיתבתנועה
ההגותלמסלולימבעדחברתיתהיסטוריתתנועה

המזרחיתהתודעהשלקולה·אשכנזית.הציונית
האישיביןשהפרידההתפיסהעלערערהחדשה

הפוליטי.לבין
ההנחותאתשובר 1ובתוכנובצורתוזה,ספר

בתוךמגודרותדיסציפלינותשיצרוהדיכוטומיות,
פרוזאית,כתיבהבין<והפרידוהספרות

החשיבהומדעית>.עיתונאיתאוטוביוגרפית,

הפכה"המודרנה"פרויקטאתהמאפיינתהבינארית

"דוקומנטרית"ויז'ואליתכתיבהשללסוגכאן
ומאידךדרמהרגעיהחמיצהלאמחדאשרדינמית,
"עובדותוהנביחהרציניבתחקירהשקיעה

מזרחי-ביקורתיזיכרוןהעמידהספרחברתיות".

המחברהמדינה.שלהזיכרוןספריקפאובובמקום
אינטר-חדשות""מהדורתהספריםמדףעלהניח

אחריולעקובלהלךלנואפשרהזודיסציפלינארית.
מהפרקים •נתוןהיסטורי-חברתישיחשלהתהוותו
שיחיצירתעלוהמחשבה"הקשת"הקמתשלפני
"צדקכגוןהחדשיםהמונחיםעלהמאבקדרך 1חדש

אתשטבעבבג"ץ,הסיוםלפרקועדחלוקתי"
הדין.בפסיקתהללוהמונחים
בחרשהמחבראומרהייתי 1הסיורשלבסופו

מנקודתמגוון'סטיז'אנריכליםגזבארלהשתמש
שיוכועלמוותרשאינו 1היחידשלמנסו

שלכסוגהמזרחיתהאוטוביוגרפיההקולקטיבי.
כחלק ,> Social Fact <חברתית""עובדה

אתהעצימה"מלמסה",באהאשרמההיסטוריה
התהליךבתוךאותםוהציבהקבוצתוואתהמחבר

הביוגרפיתהחברתיתהתמונההדמוקרטי.החברתי

 •.שלםחברתיסימבוליצרה"הקשת"תנועתשל

שמואלוףמתי
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 ,ומשוררסופר[ג'ורג'יה], 1923ילידהואזיקיג'יימס
שיריוקובץ .קרוליינהדרוםבאוניברסיטתומרצה
כךאחר . 1960 •באורראה ,האבןתוךאל ,הראשון
~·קסדות ] 1962 [אחריםעםטובעהקבצים,הופיעו

ב·הלאומי.הספרבפרסזיקיזכה-1965ב .] 1964 [
בחלקוהמכיל ,שיריושלגדולמבחראורראה 1967

מתארהואושבתבערה,הפצצתהקובץאתהרביעי

באותהאטום.פצצת :הסופג-תעירשלחורבנהאת
 ,]"הלצה"[ Deliveance ,שלוהרומןאורראהשנה

אנשיארבעהעלשיערמסמרהרפתקאותסיפור
אנף Rבסירתצידלמסעהיוצאיםמג'ורג'יהעסקים
הטבעסכנותכנגדחייהםעלונלחמים ,סוערבנהר
לרב·הפךהספרומרושעים.קשוחיםהריםואנשי
במלכודת""גברים •יותרמאוחרלסרטועודבמכר
זיקי,שלנוסףרומןהופיע-1993בהערבי.בשמו
תמהונימקלעןשלסיפורואתהמגולל ,הלבןהיםאל

בימיהטוקיושמימעלהמופל B-29ממטוסהצונח
אתשורדהשנייה,העולםמלחמתשלהאחרונים

סדרתועובר ,העירעלהנוחתותהתבערהפצצות
שהואתוך ,~ין; Rלה;בדרכוקטלניתהרפתקאות

באלסקהשלמדהישרדותבמיומנויותשימושעושה
קובץנוספים,רומניםפרסםזיקיונעוריו.בילדותו
שירה.עלמסותוספרנוספים,שיריםקבציסיפורים,
האמריקאית.בשירהייחודיקולישזיקילג'יימס

לובטבע,נמצאתמשיריורביםשלההתרחשותזירת
קסוםשילובבשיריוישמיתולוגית.עוצמהמקנההוא
אמירהעוצמתמיסטיים,והגיגיםנרטייביםיסודותשל

תובנה.ודקויות

;קי~ה. iJס;ד ~ד: ף~~

iJ ל;ת 9 ~יס;ע~~~ך~ה~-iJ רג:ם~~
יחדגםהשמשוא;רוה~וער

:---: -:·:· ---
הע;לם.עםוייטיבדיתר;ממד

• : : :•• ' ' T T 

גדפיםימצא~נאוירהצללים
-: • T • -: T : : • • f 

ז iא~~ק.רתרת wנ;ןנ;~ה
 .~י~ ryננ~מקקבדרה iJ ~ד:~נכחדשא;tי:ד
;קי~ה. iJס;ד ~ד:~כף

ע.פ

 2006נובמבר-דצמבר



שער'נעילת'נעת
יצחקימשח

הרומןבעקבותקריאההרהורי

פלגדוריתשלהמקוםפני

הספסלעלמוליאותו.שראיתיעדאלוהיםעלחשבתיא ,,.
 ,) 9<עמיבאוטובוס"

אשתמררתללאהביתה,דברךאביב,בתלחמשבקולילהבנסיעתכך'
מכניסהאלוהים,אתהמקוםפניהרומןגיבורתדינהפוגשתועשן'
סףעלזהבמסעהזה.העולםבשביליאותוומדריכהביתהאלאותו

ההולךעולמה,אתאלוהיםשלהאנושיתנוכחותומאירההתהום

 .אחרבאורומתאיין'
במשהוחשתיהזה,והמוזרהיפההרומןשלהראשוניםבעמודיםכבר

הקורהלעובישאכנסלפניאךעונג","חווייתלוקראבאות'שרולאן
הייתיהטקסט,בקריאתהזוהחוויהשלמרכיביהעללעמודואנסה
הקורא,שלהמיידיסיפוקואתלדחותבאותי,שללשיטתורוצה,

יששכןהספר'שלקריאתונסיבותעלמיליםכמהולומרולהקדים
הדברים.ביןקשר

מיניעללביניבינימהרהראניהכיפורים,יוםשלבערבושנה,מדי
אללשוטטמגבולותיה,לצאתשתוכלכדילנפשהנפתחיםשערים
ביתבפנימרוןכבתולעמודמהותהאתלהשיגתוכלממנוהמקום
למסעעדובאמתבשלוםלשכון-תחזוראם-תחזורומשםדינה,

הבא.הנדודים

בשתיקהמתעטףאנילמסע,ומזומנהמוכנההנפשכיחשכשגופי
מתחילספר:דפימתוךוהמראהצלילהשיטוט,מסלולילהומזמן

שערילילפנפונהעננו.""'חננומלכנו''אבינובממשיךנדריי'ניבל
מתעכבביאליק,שלבלשון'וכיסויליגילויצוללמשםקפקא,שלהחוקי
מתוךהדרך''עלהמאמרתמידובתוכםברברמכתביבאחדושובשוב

שיניתיהשנהעגנון.שלהמעשיםספרמתוךבסיפורומקנח'המעורר'
המקוםפניאתלקרואפניתיהכיפוריםיוםובשחריתממנהגי'מעט

אנסהבמינה,המיוחדתההוא,היוםשלהקריאהמתוךפלג.לדורית

מדויקחידתי'תמהילבושישספרזהוהעונג','חווייתאתלפענח
עצבויופי'עליבותועדינות,בוטותמרפא,וחיפושכאבשלואמין
במקוםומרגוענחמההמוצאיםישע,וחוסרבדידותוהומור'גדול

משלבבכלומדויקתעשירההלשוןביל.ד-פגועאינואולי'שעדיין'
שכלעצםשמות<שניפניוואתהמקוםאתלתארפלגדוריתבוחרתבו

המעורפל,ואתהבהיראתאחת>:מפרשנותליותרניתןמביניהםאחד

 .האנושיואתהדמוניאתהמואר'ואתהחשוךאת
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אחדובו-בזמןגדולה,כפירהשלרומןהואפלגלדוריתהמקוםפני

העברית.בשפהשנכתבוביותרהרליגיוזייםמהרומנים
אנושיתכדמות-כאנטי-גיבורהרומןבעלילתאלוהיםשלנוכחותו

סדראיזהידיעלעודנשלטשאינועולםלנוכחאוניםחסרתבודדת,
רשע,סבל'כאוטית,מקריותאלאאלוהיתהשגחהבושאיןגדול'

עלחריפותשאלותמעלה-ובדידותזרותחוסר-אונים,שרלטנות,
והתקווה.האמונהממנושניטלובעולםהקיוםותכליתמשמעות

אלוהיםשלועיצובוה'כל-יכול',תכונותריקוןדווקאפרדוקסלי'באופן
שהונחובעתמשונותנראושלוהחיוורותהרגליים("כפותאנושכבן

תלאותאתהחווה ) 192עמיהשדרה",שלהחוליתהאדמהעלזואחרזו
חשוף, ,) 12<עמיכולם""כמואלוהים,שלהיותוזה:בעולמנוהקיום
דינה,שלהמכרעתפעולתהביסודהעומדיםהםלגעגוע,ומועדבודד

מקוםולעולמה,לביתהאותולהכניסלההגורמיםהםהרומן.גיבורת

הביתה"חוזרשהואמרגישבאמת"לאאלוהים,כוללאחד'אףשבו
קרבהאליולהתקרבהאהוב,ילדהלגידולשותףלהלהיות ,) 12<עמי

לראותמאפשרתאךהכבוד''יראתאתאמנםהמבטלתאינטימית,

ובכךעצמו'אתלאדםמשקףאלוהיםהיינו'העצמי:אתבאספקלריה
לגורלוהאדםשלאחריותובדברהכרתוואלעצמיותואלאותומוליך

אליוםשלבסופולהגיעמאפשראלוהיםעםהזההמסע .ולזולתו
החיים.שלבכדאיותםולהכרהכן'פיעל'אףלאיזהקיומית,אותנטיות

-הכותבתבתודעתהיוחלקןרבות.יצירותעםמשוחחהמקוםפני
באיזונכחומניח,אניחלקן'התודות.בדףנמצאיםומחבריהןאלה

 .שליהפרטיתהפרשנותתוצרודאיהןואחרותיודעת:שאינהידיעה
אחרהמתחקיםבנתיביםהרומןדפימתוךלשוטטיצאהשלינפשי

אתלבחוןמרתק .בוהאמונהתולדותאורךלכלאלוהיםשלדמותו
בתני,ךילדמותובהשוואההזהבספרהאלוהיםדמותשלעיצובהאופן
לישגרםמהאךחז"ל.ומדרשימאגדותבחלקעיצובולדרכיגםכמו

עמוקה,אקזיסטנציאליתותובנהעונגלאיזהכךואחרלקנאה,כמעט

עללהתגברפלג,דוריתשלגיבורתהדינה,מצליחהשבוהאופןהוא
היישובמןהאישובהםקפקא,שלגיבוריובפנישעמדוהמכשוליםכל

מבעדלהיכנסמותויוםעדהצליחלאאשרהחוק',שער'לפניבסיפור

שהגיע,ברגעאךמתברר'לו'ורקאךמיועדשהיהשער-החוקלשער
נסגרהאימה>,מטילהטטאריהזקיףשל<מפיוהזאתלידיעהלבסוף,

 •לעדיובפגהשער
אלהחוק,שעראללהיכנסתצליחשלאמבינהפלגדוריתשלדינה

ראשיתלושאיןהמקוםאתלחוותהבריאה,פשראתלהביןכדיהפרדס,
הסבלפשרעללעמודוהמעשים,הקיוםתכליתאתלהביןואחרית,
לטריטוריהמחוץאלאלוהיםאתמושכתהיאולכןהקיומי:והכאב
זקיפיםעםתיאבקשדינהבמקוםשלה.בטריטוריהאותוומשכנתשלו'

אתלאלוהיםנותנתהיאחבלה,ומלאכישרתמלאכיושארטטאריים
ותלוי-על-בלימההארעיהזה,לביתלקרואבאמתאפשרוהאם-ביתה

זבלכפועללשיטוטיו:כנמל-בית-בית?בעולמה,הדבריםשארככל

באבא-בובה,מעיןקדוש",כ"אישאוכמובטל'אביב,תלבעיריית

שבראהעולםהתגלגללאן'מקרוב,להכירלומדהואוכךהקודש.בעיר
להכיר-עולמולשערמחוץהנמצאהכאוסחוקיאתולהביןברא>,<אם
האדם.אתגירשאליוהמקוםאת

רבים:ממקורותלנומוכרוכאומןבן-אנושבדמותאלוהיםשלעיצובו
גן:ולנטועאדםלברואכידוע,אותו'הביאההריאלוהיםשלבדידותו
בח"מרכיוצרמתואראלוהים )'ב<בראשיתהבריאהמסיפוריובאחד

באוהלומתארחאנשים>שלושה<בדמותאלוהיםאחר'בפרקוכנוטע.
בלותהלעתכילבשורתוצוחקתשרהכאשרממשונעלבאברהם,של



הואכךאחרמיד .>ח"י<בראשיתילדלהייוולד
אתגדשהשרשעתםסדוםאנשיאתלחסלרוצה

מצליחואף ,עמונושא-ונותןואברהםהסאה,

קוצרמפאת .קנאותוולמתןזעפואתלהשקיט
המדרשמספרותדוגמאותשתירקאביאהיריעה

כילהוכיחהמדרשמנסהבראשונה,והאגדה.

תפיליןמניחואףהכנסתבביתמצויאלוהים
מצויההשנייה .)א"עו'ברכות ,בבלי<תלמוד

רביעכנאי.שלתנורובענייןהידועהבמחלוקת
אלוהיםעשהמהאותוושאלבאליהופגשנתן
לחכמים,אליעזרר'ביןוהעימותהמחלוקתבזמן

~צחףני ,בני~צחףני ,ואמר"חייךמשיבואליהו

מרגעהיינו: .)ב"ענסדףמציעא,<בבאבני.""

ההכרעות,כלאדם,בנילידיתורהשניתנה
בידיולאאדםכביבידי-והתוצאותהמעשים
שמים.

פלגדוריתמשקפותאחרות,רבותועוד ,הללוהדוגמאות
רצויות><וכנראההאפשריותהשיחדרכיאת

לאלוהיםאדםביןשיחוהתלמוד:המשנהמחכמיחלקשלעולמםפיעל
 ,פרדוקסליבאופן ,שמאפשרמה •כמונוחולשותובעלאנושיקרוב,
ניתןאך-אישיתשלאודאי-השגחהבושאיןכאוטיבעולםלשרוד
בסופו ,שיובילומתןמשאלנהל ,עמולהתווכחאלוהים,עםבולדבר
שאולימההאלוהי.ההדבהםשיהיהולמעשיםלהכרעות ,דברשל

 .לזולתואדםשלהאחריותואת ,האנושיאתיצמיח

המועדיםחיצונייםחוקיםבאוסףפנימיתמוסריתמערכתשל
להתאבנות.

היכןעדבשאלההיתרבין ,התלמודבספרותהדלמצואניתןזהלעניין
מאשקלוןהבוכריבאמצעותהקוראאתשמוליכההאגדההורים.כיבוד

יותרגדולהפנימימוסריקודמתוךעשייהכילמסקנהנתינהבןדמא-
כינאחניר'שלבפסיקתומסתיימת ,בציווישמקורהעשייהמאשר

לאדף ,קידושין ,<בבליועושה"מצווהשאינוממיועושהמצווה"גדול
לאהיוכימלמדתלה,נדרשחנינאשר'הנחרצותדווקאאך ,)א"ע
פנימית.מוסריתמערכתשמקורהעשייהיותרשגדולהשסברומעט
ועושה.שמצווהממיועושהמצווהשאינומיגדול ,היינו

לעתיםשחשתיהנוחותחוסרעםיחד

האלוהי-לנמעןהמופניתהבוטהמהלשון
האנושיתבדמותואלוהיםהרי ,הארצי

אשהעםהחיזוגכבן ,זבלכפועל-ועיצובו
כמאזין ,נירילבנהחורגכאבודם,בשר

ובהדהודבתשובה,מחזירשללהרצאה

לאביהגדול''אבביןזהויותשלוהקבלה
התחפושותגדולה.אהבהביעורר-דינהשל

ליאיפשרואלוהיםשלהאנושיותוהמסכות

והלא-המוגןהזה,המרחבאללהיכנסכקורא
עםמשלידיאלוגיםולנהלבו-זמנית,מוגן

לפעמיםהנכנסוזה ,וחז"להמקראשבספרותזה ,שברומןזהאלוהים.
לפעמיםהואאצליפלג,דוריתשלמאלוהיםבשונהאך ,שלילביתי

נשים.שלבדמויותמחופשמגיע

הבחינה,פרטית','השגחההמושגאתלמבחןמעמידהמקוםפניהרומן
ברחובותהקוראיםהובלתידיעלספרותיבאופןמעוצבים ,והערעור

קבצנים,ביניהם-יוםקשיאנשיםהמאוכלסיםובבתיהאביבתל
בעלינשים,בבשרלסוחרמשועבדותזונות

שללבורנטיותעלובה,שכונתיתמכולת

יחדהקוראעוברהזההמסעאתקופת-חולים.

עללוותרהמחליטה ,הרומןגיבורתדינה,עם
ממנהתובעשהואמשוםופרנסהעבודהמקום

אימהותועלאנושייםוזמןמרחבעללוותר
גיבוראלוהים,ועםהיי-טק:חברתלטובת
,המפוטרהספרשלהאנטי-גיבור><אוהמשנה

אביבתלבעיריתזבלכפועלמעבודתוהואאף

"לקרוא"גםשחדללאחר ,מובטלונותר
מאלוהיםתובעתדינהירושלים.לבניעתידות
שארכלכמומבקשת,היאלעתים .ברואיושלהעלובלקיוםתשובה
לשינוי:שיתערב-עולמנוואת-הרומןדפיאתהמאכלסיםהאנשים
אותםיקומםאומחורבנם,אנשיםקסם,אונסבעזרת ,שיציל

פרטיתהשגחהשלזולתביעהנענהשאינורקלאאלוהיםמהריסותיהם.
אין-בזעםלעתים-בכעסעליהמגיבהואלהתערב,שלאומתעקש

עמ'לכביסה?",העולםאתאמסורשאני-אמררצית,<"מהאונים
31 (, 

בתוךדינהשלאלוהיםנעברירה,מחוסרספקבחירה,מתוךספק
שיצאהזה,העולםכי-הסופיתהתובנהעדברואיועםיחדהכאוס

ואנחנוהגיבורה, ,כךכדיתוך .בלעדיולהתנהלימשיך ,משליטתו

גיסים,מחוללתמשגיחה,כישותבאי-קיומולהכרהמובליםאיתה,
ועודשהיאכפי ,האנושיהאיוולתבמצעדומתערבתפגמיםמתקנת
האישיתהאחריותאתשיסירבאורח-שיהיהרוציםהיואחריםרבים

כינונהאתיחליףאחרות,במיליםבמקומם.אותהויעמוסכתפיהםמעל

מחוסרספקבחירה,מתוךספק

בתרךדינהשלאלוהיםנעברירה,

התובנהעדברואיועםיחדהכאוס

שיצאהזה,העולםכי •הסופית

בלעדיולהתנהלימשיך ,משליטתו

בןעקיבא,ר'נכנסושאליומהפרדסאלוהיםאתמוציאהפלגדורית

 ,>ב"עיד'דףחגיגה,מסכת ,<בבליאבריהבןואלישעזומאבן ,עזאי
התל--הגיהינום ,מפניובחלק-העולםרחובותאלאותוומורידה

הנעשקים.הנאנקים,הבודדים,ברואיואתמקרובשיכירכדי ,אביבי

מקסמיהמציעיםבשרלטניםלהתבונןרחמיםללאאותומוליכההיא
המרכזיתהדמותדינה,כילפעמיםדומה .תורתוובשםבשמושווא

שקיצץה"אr:דר"הואאבריה,בןאלישעשלמודרניגלגולהיא ,ברומן
הגלומההאוטופיהביןהפעראתלסבולהיהיכולשלאמשוםבנטיעות
במציאות.שלההמעוותהמימושלבין ,באלבאמונהבתורה,

מכינוייכאחדגםוכמובןהרגיל,זהמובניו:שני<על'המקום'מושג
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מרחיב ,שממשיךבאופןברומןומטופלמעוצבהאלוהים>

בנושאשעסקההעבריתהספרותמסורתאתומעמיק

עללטיפולזכתהמשמעות,נושאכמקוםאביב,תלזה.
לחלקהמשותףהעברית.בספרותרביםיוצריםידי

שלעיצובוהואפלג,דוריתשלזהובהםמהסיפורים,

וניכרתחתיות,כשאולאוכגיהינוםהתל-אביביהמרחב
ומשיכה,דחייהשלמעורביםרגשותבושישהזהביחסבו

כמקוםאלהבסיפוריםמעוצבתאביבתלושנאה.אהבה
עצמם<שהםלאנשיםולאלמקוםלאלגאולה,סיכויללא
זהבהקשרמכולםהבולטהסיכוי>.אתלונותניםאינם
קייםאםדברי.ו'סוףדברים'ביזכרוןשבתאייעקבהוא

לתל-אביב.מחוץנמצאהואאלובספריםלגאולהסיכוי
יל.דשלבדמותולעתים,בעמק,אובגליללעתים
אםספק ,כאןגםמרתק.שילובמצאתיפלגדוריתאצל

איננוהואואולםהאורבני.במרחבנמצאתהגאולה
הארהשלרגעחסד:שלרגעיםבוישבלדב.גיהינום

רגילהדירהשלרגילהבמקלחתהמים,סילונותמול

סולידריתבהושטת-ידשברגילים.רגילמשותףבבית
השלמיםהחסדרגעיאךלפועל.זבלמשאיתנהגבין

רגעיםליישרה".ביציאה ,לעירמחוץמתקיימיםיותר
אתלראותעיניים<לה>לושישלמינמצאיםאלה

 .קדושהכרגעיגםלכנותניתןאלהרגעיםהמופלא.
 ,הרומןלאורךיותרמודגשבאופןאךהחיים.קדושת

דינה,שלבבנהמגולמותוהנחמההתקווההגאולה,
השמותומדרשיהשמות<נושאשליהניר •ניריהקרוי
שכנתהשםאוהגיבורה,שלשמהדינה,כמו ,ברומן

לדיוןראוי ,ועוד ,האלבת •גוטקינדגברתדינה,של
עםיחדהפתוח,המרחבהשדה, ,הנירתכונותנפרד>.

עדייןהפתוחהמקוםאמו;עבורמהווהקטןשילדמהכל
אפשריתמידהמופלאשם ,מקולקלהלאהילדות,של

לגאולה.הסיכויהם-הםמפתיע,לאולגמרי

בןאלנרנוחייםיוסףפונההדרך'יעלמאמרובסוף
המודרניותמהדרשותשהיאדרשניתבקריאהישראל

בן"."שמעהחדשה:העתבתולדותביותרהגדולות
פתחיויינשאו •ראשךשא ,הצערבןשמע ,ישראל
שתהיה,איזהתהיעצמית,הונאהל ttומנוחהל ttעולם,

tt שתהיינה,מהתהיינהתוצאות,כלמפנייראהלtt ל
מנקרתצאעננים,הלאההלב,ורכותשקרשלקורט
עלה ,הערפלעדגשההכף,אתמעליךהסר ,הצור

אתמהותה,אתהשגההוויה,פניאתראהלפרדס,
 " .•.התקדשכבודה,
פניאתלקרואשסיימתילאחר ,כיפוריוםבמוצאי
באמצעותלממשהצליחהפלגשדוריתחשתיהמקום,

דינהעםויחד ,נרנוחייםיוסףשלקריאתואתהרומן

 ,ולהן .וחשבוןהתעוררותהתבוננות,במסענפשיחיתה
 •תודתי.והלא-בדויות,הבדויותהנפשותולשאר

יבתן,זמורההרצאתמנהיים,נרעהערוכתהמקום,פניפלג:ורוית

עמ' 463 , 2006ערביתלספרותעמודיםסדרת

במכללהיצירתיומבעלספורתהחוגראשמשרור,חראיצחקימשהד"ר

שלולאמנותלספורתהעתכתבעררךארוגים,לחינוךהאקדמית

נסרי''קרהמכללה,
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כתיירותהתרגום

ברליןעלרקלאמתורגמת,שירהשלאישימבחר

לוישמעון

N ומעשיותשירים,מאותפרוזה,קטעיעשרותמחזות,כארבעיםחרי

שהתרגוםקל,באיחורהבנתי,מרגמנית,שתרגמתירגים,האחים

ואזאותולעבד ,משהולהפניםחייבאתהלהבין.כדיללמודדרךהוא
הארץואתהעיראתלראותמנסהאניבברליןעתהדרכך.מחדשלעצבו
נולדאבימתים.רובםמשוררים,שלעיניהםדרךגםבהשקורהמהואת

המנדטוריתבירושליםגדלתיחמשגילעדבווינה.-אמי ,בהסןקטןבכפר

ברגמניתדיבורגאולה.בשכונתיליןאבינועםברחובהארבעיםשנותשל
היקיתברחביהאפילומה.משוםימים,באותםמקובלהיהלאברחוב

עמקגדותעלגאוןסעדיהלרחובעברנוכאשרלמדתיכךקצת,היססו
רגמניתביניהםדיברוהורימהפגזה.נפגעהבגאולהכשדירתנוהמצלבה,

גרמניה,תרבותכאישהזאת.השפהאתלשמועלינוחהיוםועדבבית,
אתאביהקניט ,מאןותומסהיינה ,שילדגתה,מתוךלמכיברוציטטשקרא
אבלשגויה.רגמניתבכללהיאשאוסטריתבטענהוינאית,שדיברה ,אמי

ולכןהמיליםסיומותאתקרובותלעתיםמשמיטיםאבישלההסיבמבטא
ברגמנית,היחסותשלהמסובכותההטיותשליברגמניתגםמטושטשות
לשפרכדי ,לברליןנסעתילכןגםוהנומינסיב.הרטיבב,הגנטיהאקוזסיב,

התרגום.דרךגםבגרמנית.שליהכתיבהואתהדקדוקאת

טוכולסקיקורט
 ) 1935-1890 (יהודיומבקרסטיריקןעיתונאי,משורר,

עלאךלעולם.הכלמעלניצבתואיננההכלמעלאינהגרמניה"לא,

אומרועכשיוהזאת.הארץאתאוהביםאנו ,כן •ארצנוהיאהכלאף
אלאואינם"לאומיים",לעצמםהקוראיםשאלהנכוןלאמשהו:לכם

שפתה:ואתהזאתהארץאתלעצמםניכסובורגנים-מיליטריסטים,
האדוניםלאוגםהחינוךמפקחולאבחליפתוהממשלהנציגולא

אנועדיין.כאןאנחנוגםגרמניה.לבדםהםהפלדהבקסדותוהגבירות
שהכנופיותוכשםהזאת.הארץאתאוהביםאנואך-לדגליםבזים

אותההזכות,באותה-הכבישיםפניעלמצעדיהןרועמותהלאומיות
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גרמניתומדבריםשכותבים ,כאןשנולדנו ,לנושמורהעצמהזכות

תובעיםאנועצמהזכותבאותה-הלאומייםהחמוריםמרוביותרטובה

לנויש •שלנוהארץזוהי •והרעמקובית,חוף ,ויערנהרלעצמנו
שסועה.ארץהיאגרמניהאותה.אוהביםאנוכיאותהלשנואהזכות

אנחנו."הואממנהחלק

קשוריםהיואבי>לדעתגזעית,יקיתשאיננהאמי(כוללבארץהייקים

רקלאשלהםחיתהגרמניהתרבותגרמניה.לתרבותהרוחניבטבורם
הפורייםמיוצריהשהיוכיווןאלאבה,ומעורביםמעוריםשהיומשום

הציירים ,התיאסרוןאנשיהמוסיקאים,הסופרים, •ביותרוהמאתגרים

היהודיםהאמנותומבקריבעיתונותהמושחזיםהסוריםבעליוהפסלים,

בגללדווקאהשארביןאותם,אוהביםשלאידעוהםתמימים.היולא
באירוניההגדירוהםלשלטוןהנאציםעלותעדאךהעצומה.השפעתם

אילוןעמוסוותיקה".טובהכ"רשעותהגרמניתמהאנטישמיותחלק
שלהאומץואתההומוראתהזאת,הנכזבתהאהבהאתלהפליאמתאר
שחלקםומגוונתעשירהבתרבותלהתערותבמאבקםגרמניהיהודי
היאשהשואהאמרתמידאביאותם.עוינתורובהכישרונם,במויצרו

לאהואאחרת".בארץלקרותיכולהיהלאש"זה ,אופייניגרמנימוצר

נסיעהאחריאבל ,צלאןפאולכמומגרמניה",אמןהואש"המוותאמר
שלגעגועיהםעו.דלשםחזרלאמעולםבילדותומגוריולביתאחת
המיוחדיםההתערותאופניבצדהישנהלמולדת(ואוסטריה>גרמניהיהודי

לתקןדרךשאיןזה,במובןלקורבנותאותםהפכוישראלבארץשלהם
 .עברהואכי ,העברמןעוולות

ליכטנשטייןאלפרד
 ,) 1914-1889 (הראשונההעולםבמלחמתנפלאקספרסיוניסט,משורר

געגוע,שיודעמי"רקהשורהאתמכירשאיננוגרמני<כמעט>אין

סובל."אנימהמבין

~ש;טללא~בס;י ~,אזזר;ת~;ןרים
גיר:פמ;הנכר~זיםה~זמיםהםחלףלים

 . : ' .• :-ז .-ד .. .-:

א;~יףם,ל;ם qת, 77ה; ,;;לי~ולין ,ן;ז~
ס;~לא.~י~הי;רצ~:זגףעים,זפ~יר w~ידק

קסטנראדיך

 ) 1974-1899 (ולנוערלילדיםנפלאוסופר ,סופר

אלישבעשלהנפלאהעבריבתרגוםקסטנראדיךספריעלגדלתי
אברהםבעריכתנדמן>(איאייליואלתרוולפובסקימ"זשלוכן ,קפלן

והפרופסורהקטןדינסטגגוסטב, ,אמיל ,כמאי 35מדני •ונסקישל

ובמשפחההאלה,מהספריםשלמיםקטעיםזוכראני .ילדותיחבריהיו
התשובות>אתיודעיםשכולםברור(כיחידוני-סרקמנהליםעדייןאנחנו

הואשמואלאשמואחרש"לאנאמרמיעל ,היטכןפוניעלבשאלות

נוכח"היישראותותח",כדורלמצערזההיה"לולמיאמרמיאחר",
לס"ס.הצטרףאו ,בסטלינגרדנפלאו ,כצוללןגויסגוסטבפניכם",

שאוליהרומןפכיאן,אתשחיברקסטנראתהכרתייותרמאוחררק

קטןבמוזיאוןההיא.האפלהבתקופההצורךדימשמעיחדהיהלא
השיריםאתשכתבמיאתגם ,קסטנראתמנציחיםבדרזדןוחביב

והסטיריים.המלנכוליים
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וציודומקלטיםבונקריםעם ,מטאפורילאתחתוןעולםבברליןיש

לסיורהצטרפתיהשנייה.העולםמלחמתמתקופתאפסנאותושרידי
מדריךעםהללוהמבוצריםהחת-קרקעייםהמקלטיםבאחדמודרך

להיכנסהרשולאולמיהרשולמיהסבירהוא •ושנוןביקורתי ,שמאלני
אנשיםעםחשבונותלחסלהזדמנותחיתהזוגםאזעקה.בעתלמקלט

בחרוהגדולהמקלטבחלליפוליטיות.אואישיותמסיבותאהודיםלא
שלקורבניותםבצדאשמתםעלהצגהלהעלותתיאטרוןאנשיכמה

המארחתאנסו.האדוםהצבאשחייליהרבותהנשיםשלבעיקרהגרמנים,
כפינאצית,כמושהתנהגהכחולותעינייםקרתבלונדיניתחיתה

תחילה .דוקומנטריאופיובעל site-specificמתיאטרוןשמתבקש
הסלקציההגרמניםאתגיל.מוצא, ,ם-'שעניינם-שאלוניםחילקההיא

אונסלקורכןהמסכנההפכהכךאחרההצגהבמהלך .יותרזעזעההזאת
הסמוךהתאשללדלתמעברשהתרחשהבסצנההכובשים,הרוסיםמצד

לאשבנוכחותיולמעונהלמענהוהודעתינכנסתיאימה.ובצוויחות
המרזחבביתבשיחהאךבהלם,היוהשחקניותכאלה.דבריםעושים
תוצאהבעצםחיתההקהלמצדשהתערבות ,הודוההצגהלאחרהסמוך

ביןלהשוותמהשאיןבצדקשיטעןמיכלמצדן.הפרובוקציהשל
בשיחההשווה.כבר"האחרים",הקורבנותלביןהגרמניותהמעונות

קצתהם •..ה"השוואה"כלפימהסתייגויותימשהוהבעתיההצגהאחרי
חיה.חוויההואגרועתיאטרוןגםלעשות.מהלא,וקצתהבינו

שטראובויטו

 )-1934ב<נולדמשורר

~עיר

~וליןמ; p:~ד;ןה
:כזp~שףתפ;דסת

 •זזק.ןסל;ן ל~~
ן j2זז~ךצףף ל~~

 ה~~ /Vף;ר.להצ;ןגסת
ף~לס~ה.

~רףך·א.לךי;םי;ם~ל
גן;להמחלהלחתמשז-ו

 T : ז-:----:•

:כ~ק~הדן ttסצל
:כ~קגיםף~ךח;ב;ת

~צ~~זו ש~'כ:~ף ת~~;ה
;ר;ךה.~ק~הא;.~דת 7

למףתכלכםיכלז-וםהרי
:-•• T •: : •: : "•• T 

ך~~שףנ;ו~ם.זק~נ;ו~םעם
ים /Vזקס~נף ry ~,אל~ם~חףץ

~ן ir:כ;כש;ןז.tת

w ק.דסר:כ~רחיםא.לל;• 

חזירובשרהחוחיםיפהפייתבראש,תומס

 ) 2001-1945 (יהודיומשוררסופר ,מחזאי

ל~ןל;נכל.ק Q ~~י
י~ן [iל;גזז?~רןגרף:ן~י

רלי~הזק Tסל.:ן~ן~נכסת
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צף.ףכאגה;ףגר.ר~לאץ Qא.ל.:ק ...... . . 

ז.tנ;ומ;לח~י:ןה~~סר~רןה
:כ~ך~גיל;ם q:כ"זה

סא,סי;תו;ת q ~ו;נ~ס;ףס;ף

זקכזקפ;תזז?.סי:כנכפףסנכסת

גזז?~ר wהףאכ;נכב w~י

י~ן [iא;~םא;~אן

הףארדףף-~כ;ה,ב~י

~ךא;~ך

ספרות,עלהרצאותמתקיימותובומכודבתרבותימוסדהואנובטבית
מהבדלינורחוקלא ,והפוליטיהחברתיבהקשרבעיקרותיאטרוןשירה

ולטריפרצל ,עדייןשםשורההמסכןנובטברטשלרוחו .אנסמבל
עלנובטבביתלדברהזדמןליוגם ,למותוחמישיםמלאוהשנהכבד.

 .עלינונובטשלהשפעתועלגםומעטישראליתיאטרון

אפליםזמניםנובט,ברטולט
העשריםבמאההתיאטרוןעלביותרמהמשפיעים-משורר ,מחזאי

) 1956-1898 ( 

א,~לים!:;ג,זזגגיםסיא,גי ת~~~
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ממךהתמלאהבוקר

 .•. ר~~ח~מל.א:נבק,ר
ןמף.סך'ע;ז?העז:יים 7דמע

ר: dזק.ון:קמ; ת~~;א
 .ם;~~נ;א;ךליס:ית~ד 7~ז;ידק

הזcירה, י~~~ת~ש w:נ

רזcי~י.לא~ש w ר:~~ד~ר
~ P. סצ:ן~רס,~יליסיף~גרים

 •מי w:;כטל , ר~~

לילה

 •ל~י~אן~ל:רל;להח~יצ
~~לימע,~דע;דמס,זיקלאמס,זיק,לא
זה..סמצל ך.ל~~ ב~~~ל~ן
לר' ./o~ל ה~י~~ש;קצהףא ן~~:קמ;
 ,מ;נ~ א~~:ם wדק

לצד·וק.ל;ס~תעית Rר Rצל~ח

 ...ל~י~אן~ל:רל;להח~יצ

שישישו>שלמותו<שנת 33בתבחורהעםהמפגשהיהבמיוחדמרתק

אוליהייחוד'בגלללהדגיש,לעצמימרשהאניסטיגמטח;לה
ושפויהחביבהנורמלית,ומדברתנראיתהיאהזה.העניין'שלהסנסציוני
ובעיקראינטליגנטיתמשכילה,הוריה,שנימצדיהודייההיאלחלוטין.
כבראכלהלאלטענתהלב.משובבהומורבעלתהנוכחי><בהקשר

לאמים.רקושותהתמירה,יפה,גמור'בסדרנראיתאךחודשים,כמה

לנוהיוככה.מזון.קולטאינושגופהכיווןאלאלטענתה,מהתנזרות,
זיינתילא )!!!(שעדייןבגללולאעו.דתהיינהואולישיחותכמה

כלומררבות,שניםבעודאי"המותהאחריורקוכאשר<אםקדושה

כלהמסובכיםהקשריםעללתהותהזדמנותהנההזיון>.לאהקדושה,
האמנם,שבשמה,והרוחמניחים;אנחנוהנפש,לבטח;הגוף,ביןכך

באי-הבנה,בהלם,<לעדותה>וידידיהחבריהוחצי.כשנהזההדברקרה

ארכיטקט.שנים,וגם><צדיקיםבל"וממנההמבוגרבעללהישבריחוק.
עלהרצאותבמתןעוסקתבאחרונהבמקצועה,ארכיטקטיתהיאסטיגי

ישוע.שלייסוריועל"להעיד"בצורךשליחות,בתחושתלהשקרהמה
חזונותלהישאלה.בימיםלאורהיוצאספרהאתלקרואסקרןאני

ההגיגליזרלאפרטי-פרטים.הצליבה,בימיחיההיאכאילווחזיונות,

פסיכולוגירקעעלמושתתותכךכלונוצריותקיצוניותשתופעות
עלמלענותנמנעהסטיגיבעבר.אי-שםבטראומהקשורבלתישאינו
שתחושתמשוםאולילתופעה.אפשריפסיכולוגירקעבדברשאלתי

האופפתהרגילההמציאותשלמזובהרבהחזקהחוויותיהשלהריאליות
היאשאזהמושיע,נצלבבוהשישי'יוםלמעטהשבוע,ימיבכלאותה

[פרןהגלים"אתב"לשבורהמוצגתהשאלהעולהשובאחר.בעולם
לוגיתמבחינההלא-מוציאהקשרעל[טרקובסקי]וב"הקורבן"טריו]

אחדלאשאףייתכןהדתית.הפרשנותלביןהפסיכולוגיההסברבין
תמצאלאשהריהתרבותי,הרקעגםכמובן,<כולל,ההסבריםמשני
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הסתםמןהסוף.עדהתופעהאתמסבירסטיגמטה>עםלמשל,מונגולי,

מהלוגיקה.הדםסמיך

נופלתהחומהצשורש'גראלד
<נולדפעילותובשלנאסרגרמני'המזרחהמשטרנגדופעילמשורר

 )-1951ב

ן~ע,קף~~דףהם

 .ק;ח~לאזה .•;נש;ף
הרימףלא~צם~ף

 .היןדשףם~יצף ryסלא .ם:ד:

דרורי ,;~צל~דרףהם
~שףט. ה~~:נ~רידים.

ט;ב י~~~ת

w .ז~ ד*~~~חף.t~נטצם.~ת ן:

חיסולמכירתאסטל'אנפרידהנס
 )-1933ב<נולדמשורר

:נחרדור
תףלי f:נ

זק.כח;~ה

לימ;~יט
~בףלש;~ך~עיר;ן

מ~עףל;~ת
 ,הרי~~?

ף~חף;ה,~זpיש

 .זזומזp*צז;ימףדת

החומהקונצה,ויינו

 )-1933ב<נולדמזרח-רגמנימשורר

לגףס:הלאא;נ:יה:;כזק.,מקנף

חיא ה~~ ג'~
ת;~נף fב;סה 1

נף 7ח~ד~
וק.להלא~ק

-סרףמד~מת 7ף

האחריםכלשלהב~ל
-•• ."" T T T :-•• • 

~לליםחזpילףלא

ע;~ךים~נףןח~ה

ח~טךקףת ל~~~בז,ךזקלים



לוייונתן
לכתובובחרסופרים,עודעםעירוני"כ"כתבלברליןהוזמןבנייונתן
 :גרםלתרזקוקהאינההיא .הגרפיטיהעיר'שלהסתריםשפתעל

ביותרהרבהזמןשאתנדמהבברלין'התרבותייםהמוסדותכלמבין
ברכבת,קוראיםאנשיםכמהלראותהופתעתיהתחתית.ברכבתביליתי
אתמצאתיהגרמנית,ובשפהבארץכזרמעיתונים.יותראףספרים

אופייניזאתובכלהוראה,ובלימובןבליאחר'טקסטקוראעצמי
לאורכההכתובהבעולםעיראףשאיןנדמההגרפיטי:לברלין:במיוחד

הרכבתלחלוןכשמבעדדופן'יוצאותכהובחריצותביסודיותולרוחבה
אלפיבמאותרצופהכמגילההעירשלהתת-קרקעיתהמטריצהנגלית
וקודים.קמעותחתימות,אותיות,שמות,

כולושהעולםהרעיוןאתביטאהעתיק,הקבליהמסמךהיצירה","ספר
אלאאינהתופעותיה,מגווןכלעלכולה,הבריאהמאותיות.נברא
בחומר.המתגלםטקסטואלי DNAשלשוניםצירופיםשלאינסופיאריג

אותיותכתיבתובאמצעותהאלוהיתבפעילותחלקלקחתיכולהמקובל

בטריפתאותו:'להשמיד'לחלופיןאוהעולםאתלשכלללברוא,מסוגל
והתרבותייםהמושגייםהמבניםאתלפרקגםיכולהואלמרכיביההשפה

להם.מעברוללכתתודעתואתהכולאים
DKSMBL ,SRWF ,TZD . סיסמאותאינןהכתובותשלהמוחץהרוב

עיצורים.חמישהאוארבעהשלושה,בנירצפיםסתם,אלאמובן'בעלות
פנימהנושףהתנועהאתתנועות.איןשבוהעברי'לכתבמאודדומה

העיצוריםביןהחולף >" movement "פירושו " vocal "<ובעבריתהקורא
הקריאה.כיווןאתקובעגםהרכבתכיווןהמהיר.הרכבתלחלוןמבעד

למונחלחלוטין'מילוליתאחרת,משמעותמוענקתכך
" Stadtschreiber ", לברליןבואיוסיבתהרשמיתפקידיאתשציין, 

נאלץהגרמניתאי-ידיעתשבשל ," Stadtleserל"נעשיתיאניואילו
נאספותשהאותיותלפניהעיר,שלהקדם-לשוניתהתשתיתאללסגת
המילה.היותלפניגרמנית,לידי

ברובהמופיעבמגע,האיסורעיקרון

בלתי-לשיאמגיעהכוהניות,התרבויות
אסורהואהכלהגדולה:בעירדווקאמודע

זכותהמוצר.מלבדכמובן'הכל'במגע.
הכלכליים:ליחסיםבלעדיתשמורההנגיעה
נוגעשאתהומהלגעת,בשבילמשלםאתה

שהדבריםלינדמהשתקנה.ראויבו'
עליהםלשלםמבלינגעתישבהםהיחידים
המסילהגרטן'ובטיספסלהםבברלין

המטרד'בדלתוהכפתורהנעות,במדרגות
לאהבא.בביקורילשלםמבטיחאנישעליו
-במדרכהבגדרות,בקירות,לגעתנהוג

הפקיעההעירתרבות .מלוכלךנחשבזה

 " tangiblenessה"אתהציבורימהמרחב
//עולהביןהמודרניהניגודאתויצרהשלו'
היוצרותאתהופךהגרפיטיל"טמא".כסף"

הואנוסף>,קבליבעיקרוןנוגעיםאנו<וכאן
מהצורהאותוגואלהחומר'אתגואל

האמנותי-המעשההתרבות.עליושכפתה

ריק,לקנבסהקירלבניאתהופךונדלי
התועלתנית.מהפונקציונליותאותןומשחרר

אמןהאנושית:לתשומת-לבשובזוכההקיר

לראותומדהיםאחרת.בומביטברחובוהאישאחרת,בונוגעהגרפיטי
יותרורחוקיותרגבוהלהגיעגרפיטיאמנישלהראוותניתהתעוזהאת

אינושאישלמקומותלבנותשומתאתלמשוךכדישלנו'מהציפיות
לשיפועיותחתהשחקיםגורדימרומיאלבהם,מביטאובהםנוגע

נושא-ללא-זהותופונקציונלילחלוטיןאנונימישהיהומההגגות.

עקרוןשלאידטיזיקוקעצמהשהיאחתימההאמן'חתימתאתלפתע
גרפית-כנוכחותהגרפיטי'חתימתוהחד-פעמיות.האינדיווידואליות

המשוכפללמותגבניגוד-מובןבכלכמעט"אנטי-מותג"היאעירונית,
ניתנתבלתיזמניתובובמהותהחד-פעמיתהיאהחתימהוהמזוהה,

אתמציבהמותגובעודכלכלי.תפקידלהואיןתועלת,בהאיןלזיהוי.
נטולככתבהגרפיטי'החומר'לעולםהאדםביןכקירהדימוייםעולם

המציאות.אלאנושיתלבתשומתשלכמוליךפועלופדנט,
הג'יברישכהלכה,בנוימשפטכלהמטילהכאוטיהצלהןאלהאותיות
מגדלשלהבנייןאבניאלהתרבותי.מבנהכלישובשאליוהעפרשהוא
האירוניהלמרבה'החנוקאישתרשערבבל:<ואפרופומטהבדרכןבבל

כלקודםבפרוטרוטשםמתוארגמרן'פרמוזיאוןשלהחדריםבאחד
ובכלל'-טמפרטורותהתאמתקורוזיה,ניקויושחזור'שימורשלכמבצע
שלהצלחהכסיפורובקיצור'הרואית,דקדקנותשלמונומנטכמעין

גםנקיים.בדבר'הנוגעיםלידיעתשם,והקירותהגרמנית.התרבות

ברנדנבורג>.שערסביב

גיה.אידיאולושלביטוילאגםכשלעצמו'גיהאידיאולואינוהגרפיטי
מעידיםקריאהוסימניושם,פהמתנופפיםשמאלנייםאגרופיםאמנם,

הגרפיטי'תמציתבאלהלאאך-ענייניםמיניכלונגדבעדהצהרותעל
'כגולםהעיראתלהחזירשבאההכתב,שלהמאגיתבמניפולציהאםכי

מהארכיטקטורהמונעהואהראשונית.חומריותהאליוצרו'עלשקם

האנרכית,הפעולהחיה.אותהמשאירכמובן'וכך'ומאליוהמובןאת
עלקדומההיררכיהלהשיבלמעשהפועלתכביכול'האנטינומיסטית

הרוחחירותאתהתרבותיהמבנהישרתסוףסוףשבההיררכיהכנה,

 •להפך.ולא

 1989רגפיטי ,דבליךחומת

 2006נובמבר-דצמבר
23 



שלכתוצרהאשמהאתמגדיריאספרס

הואכןועלמצפונה,עםהנשמהשיח
הגרמניתהנפשאתלעוררמבקש

אשמתהעלפנימילשיחלהיכנס

אקזיסטנציאליזם
גרמניתואשמה

גולומביעקב

N אתשהביאהדברכיקובעתלפילוסופיהחשובהנציקלופדיה
 ,) Die Schuldfrage (האשמהשאלתאתלחבריאספרסקול

להתנסות,נאלץשהואהביוגרפיתהעובדההיהשנהשישיםלפני
העםשלובתלאותיובחרדותיוגרטרוד'היהודייה,אשתובאמצעות

מדיוקרחוקאךוהרואייפהנשמעזההשנייה.העולםבמלחמתהיהודי
 ) 1946 (ממששנהבאותהופרסםחיברסארטרגםוהריוהיסטורי.אידיאי

למרותהיהודית",בשאלה"הרהוריםהאנטישמישלדיוקנועלמסתואת

 .נשויהיהלאשמעולם

הדגוליםההומניסטיםשניאתשהניעהעיקריהטעםדעתי'לעניות
מעוגןהיההללו'לסוגיותלהיזקקהעשריםבמאהאירופהשלהללו

<יאספרסבדורםחשוביםאקזיסטנציאליסטיםהוגיםהיותםבעובדת

ומשמעותיתבצרפת>.וסארטרבגרמניה

שלהרועמתשתיקתושמולהעובדה,היא
השנייה,העולםמלחמתאחריהיידגרמרטין

האישיתוהאשמתומעורבותוכאןמופיעה

ב"מכתבהיידרג'כיידועוהרייאספרס.של
לכינויבתוקףמתנגדההומניזם",על

כאקזיסטנציאליסטסארטראותושכינה
ההודאהלענייןלאודאיועניין.דברלכל

מדבריושחלקיאספרס,נוסחבאשמה

ביברצוכאןמקום,מכל •היידגרידידונגדבמרומזיםמופגבחיבורו
יאספרסשלהאקזיסטנציאליזםשביןההדוקותהזיקותעללעמוד

בעברית.מכברלאשהופיעלחיבורו

טיעוניו'מתבונתישתכנעועמושבנירקמבקשאינובספרויאספרס

שינוילעבור-האקזיסטנציאליסטיתהמסורתברוח-מהםתובעאלא
שליסודיתלהמרהאותםמעוררואףהקיומיות,בעמדותיהםמשמעותי
 Umkehrungכמובמושגמשתמשהואכךלשםונפשם.תודעתם

דתית,משמעותבעלתמילה- Verwandlungכמובמושגנוקטואף
תמורהלשםהאדם.שלובתודעתובנפשויסודיתתמורהעלהמעידה

ולעמודעברםעםלבבאומץלהתמודדעמומבנייאספרסמבקשכזאת
אתלהעבירומבלידברלטייחמבליופשעיהםאשמתםמולנכוחה

24 
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אותההנטייהעללהתגברגםעליהםאחרים.לשדותהאשמהכדור
וגםעצמית,אשליהגםשמשמעה , Selbsttauschungיאספרסמכנה
תואנותולחפשמאשמתם,לברוחלגרמניםהמסייעתעצמיתהונאה

לפשעיהם.ותירוצים

המוסריתהמטרהאתלהשיגכדייאספרספיעלנדרשתכזותמורה

החיים-דהיינוהאקזיסטנציאליסטים,ההוגיםמןרביםשלהעליונה
האותנטיותשלהניטשאניהמונחאתמזכירהואזהבהקשרהאותנטיים.

אמיתותמשמעו:הקיומיתההגותשלשבז'רגון , Wahrhaftigkeitה-
<ואגבוההכרה.השכללאמיתותבניגודאישית,אותנטיותאוחיים

שגםיאספרס,שלהגותועלביותרהמשפיעיםההוגיםאחדהיהניטשה
המבחןמאמרים>.שלקטןלאומספרחשוביםספריםשניעליוכתב

יכוליםהאם-הואמלחמהבפשעיהאשמיםהגרמניםמולהעומדהעליון
בפשעיהם.להכירעליהםכךלשםהזאת.החייםאמיתותאתלהשיגהם

במצבנתוניםהיוהשלישיבדייךגרמניהאזרחיכיחשביאספרסשהרי

אותנטיותאתקבעהבמסגרתושהתנהלותםקיצונית,התנסותשל

אלאהמלחמה,בתקופתרקלאכן'עליתרהיעדרה.אתאואישיותם
מהזה,קיצוניתהתנסותשלבמצבהגרמניםמצוייםאחריהמידגם

אלהגבולמצבי .) Grenzsituationen (גבוליכ-'מצבייאספרסשמכנה
האדםשלליכולתוכמבחן-עלהאותנטיותהוגירובאצלמשמשים

ללאזאתלעשותאותומעורריםואףהאותנטיים,החייםאללהגיע
יאספרסנוקטואזלהתחמק.לאןכזהגבוליבמצבלואיןכירתע,

קירקגורסרןהאירופאיהאקזיסטנציאליזםאבישלבלשונוביודעין
לבבאומץקובעהואכלומר .> Entweder-Oder <"או-או"עלומדבר

בלדבאחתכשנהבגרמניההושמעוהללוהדבריםכינשכחובל-רב
קבלתואולנאציזםמלאההתנגדותרקשלמעשה-המלחמהתוםלאחר

שעמדוהאמיתיותהאופציותלהיותיכלוכאחת>האקטיביתאו<הפסיבית
למעשיאחראים"אתםבמפגיע:יאספרסטועןולכןגרמניה.אזרחימול

בלבבותחרבמדקרותבבחינתהיואלהודבריםשסבלתם",המשטר
הצלחהלכלזכהלאזהחיבורובכדילאהמלחמה.שאחריהגרמנים

שם.מוופרסאחרי

להודאהבאשרלדעתו'הקיים,המצבזהו
הייתאםאפילואשם,שאתהאובאשמה:

שאינךאואייכמן><כטענתקטןבורגרק

לתת-לחלוקהניתנתהאשמהאיןאשם.
אומלאהלהצדקהניתנתהיאואיןאשמות
רצחת.אז-רצחתאז-רצחתאםחלקית.

אם .הצדמןעמדתאז-הצדמןעמדתאם

אפךואתמשמוע,אוזניךאתאטמת

-מראותעיניךאתכיסיתואםמלהריח,
 .חייוועלגורלועללאדםשישהאחריותבמלואלכךאחראיאתה

ההגותמודלפיעלושוב-מאליוכמובןמניחהכזאתעמדה
אחראיכןועלחופשייצורהואהאדםכי-האקזיסטנציאליסטית

בפימכונההואזאת,מאחריותבורחהואכאשר .ולמחדליולמעשיו

ז'אן-לגבול'מעברלדעהחברומזויף";"מצפוןכבעלכאןיאספרס
אמונהאועצמיתהונאה- mouvaise foi-זהמצבכינה ,סארטרפול

רעה.

הדוקבאופןאותוהקושרזה,בחיבורלדעתי'המרכזי'הדברואולם
מבקששבאמצעותההדרךהואהאקזיסטנציאליסטית,החשיבהלמסורת
החשיבהכנגדהגרמנית.ובלאומנותהאריתבגזענותלהילחםיאספרס



להיוולדוואפריוריותמראשקבועותמהויותשלבמושגיםהאדםעל
 ,מחותניבאופןהאדםטבעאתמתארתגזעניתתורהכלוהריבפועל.
גבוה,חזק,וביהמניהאתההריהארילגזעשייראתהכאשרלמשל:

תכונותונו',לממוצעמעלומוכשראינטליגנטיעיניים,תכול ,בלונדיני

<לדוגמה:באמתאתהמיבפועלמשנהולאהאריתלמהותךשייכותאלה
התופסתהפולקיסטית-לאומנית,החשיבהגםומגרמך),שחרחרפיהרר

הגרמנישלמהותוכי ,היתרביןטענה,אורגנייםבמונחיםהלאוםאת

שלהגזעיתמהותםעלהעולותתכונות ,האריובגזעובדמוטמונה
לה.ומנוגדותאחרים,עמים

יאספרס,שלהאקזיסטנציאליסטיתהחשיבהבאהאלההשקפותכנגד
 .מלידתובוהטבועה ,כביכול ,ולמהותוהאדםלטבעלהתייחסהמסרבת

מהותבשלמרעאומיטיבהואאיןרע,אומנעוריוטובהאדםאין
עושהשהואמהבגללאלא ,בוהטבועהיכלשה
חירותומתוךידיובמוולעמולעצמו ,בעצמו

מושגאתליישםהתנגדיאספרס ,בקיצורבסיסית.

אואדםבני,עלאפריוריהקבועהטבעאוהמהות
ניטשהשללדידםכמו ,לדידושלמים.עמים

חופשי ,ייחודיפלאהואואדםאדםכל ,וסארטר

ולאדםהואילכרצונו.שטן,אומלאךפעמי:וחד
לעצבביכולתו-ובת-קיימאקבועהמהותאין
המסויםההיסטורי-חברתיההקשרבתוךטבעואת

מסויםהיסטורי-ממשיהקשראולםממוקם.הואבו

הסופית,מהותואתולקבועלהגדירויכולאינוזה

אינסוףמכמעטבאחתלבחורתמידאדםיכולשכן
לפרשויכולהואהאמור.להקשרתגובהדרכי
בהרבהעליולהתגברויכול ,רוחועלהעולהככל

לולהיכנעאועמולהשליםהואיכולאופנים.
גםיכולהואנינוחה.וקונפורמיותפחדנותמתוך
האדם,אתעושהההיסטוריהאין .ממנולברוח

היצוראינוהאדםההיסטוריה.אתהאדםאלא

בערכאהלהכירחייבהואאיןכאןשונות.שבדרכיםהגם ,המוסריההיבט
האישי",מבמצפונוחוץכלשהי

אותימביאיםבאשמה,האישיתההכרהאתהמדגישיםאלה,דברים

שיאספרסהעובדההיאזאתכאן.להבליטשברצוניהאחרוןלעניין
שכבר ,) Schuldgeftihl (האשםרגשמתופעתבמפורשמסתייג
<ובללאדםנפשיתמזיקהשהיאמשוםבחריפות,נגדהיצאניטשה

תחושותעלמדברהואאיןלכןפסיכיאטר>.גםהיהיאספרסכינשכח
אישיתבאשמהונוקבתמודעתאמיצה,הכרהעלאלאאשם,ורגשי

הדרישהפילוסופית,"מבחינהקובע:הואומכאןעליה.המגיעובעונש

עצמו",עםאדםשלהפנימיהשיחהיאאשמהשלבשאלותעיסוקבכל
הריעצמה,עםהנשמהשלכדיאלוגהמחשבהאתהגדיראפלטוןואם

ועלמצפונה,עםהנשמהשיחשלכתוצרהאשמהאתמגדירשיאספרס
להיכנסהגרמניתהנפשאתלעוררמבקשהואכן

רקמדוברלאאךאשמתה.עלזהפנימילשיח
גרמניהעלכותביאספרסאמנםהגרמנית.בנפש
לפשעיםגםנכוניםהדבריםאבלהגרמנים,ועל

עשרותבוצעושחלקםאחרים,היקףרחביולזוועות
מעורבעצמומצאשיאספרסהאירועיםאחרישנים

בהם.

אספרסיקול

האנושיות.היצירותמןאחתהיאהחברה,אלאאריסטוכטענת-החברתי

ראשית,נחרצות:קובעשלפנינושהחיבורמסקנות,כמהנובעותמכאן
אלאשווה,במידההנאציזםבפשעיאשםהגרמניהעםשכלנכוןזהאין
איןדהיינופשעו.אתהתואמתבמידהאשםהגרמניהעםבןיחידכל

העונשכןועל ,בלבדאישיתאלאקולקטיביתבאשמהמאמיןיאספרס
תירוציםשוםשנית,שלמים.עמיםעלולאאישיםעללהיגזרחייב

כאלהאוגיאופוליטיות,כלכליות,היסטוריות,תואנותאומקילים

יאספרסשהריהאשמה.למידתרלוונטייםאינם-לגזעאולעםהקשורות

היכןחשובלאטיפוסית:אקזיסטנציאליסטיתברוח ,לנואומרכאילו
חשובאלאקיבלת,מהחשובלאגזע.לאיזהאועםלאיזהנולדת,ומתי

לחלוטיןאחראיאתהשעשיתמהועלשקיבלת;מהעםעשיתמה
פשעיךאתלתרץיכולאינךשלישית,לכך.בהתאםאישיבעונשותישא
שרובהפרוטסטנטית,זאתלמשלהאמונה,,;~מותעלהסתמכותמתוך

הואבאשרשהאדם ,הקדמוןהחטאדוגמתדהיינובה,החזיקוהגרמנים

חושבשאינוהוגהבקיצור:האלוהים.בפניאשםתמידנולדודםבשר
אותםהמייחדותמהויותשלבמונחיםשלמיםעמיםועלהאדםבניעל
וזהוגזעניים.במונחיםאדםבניעלגםלחשוביכולאינוהאחרים,מן

שיאספרסלכךליהודייה,נישואיוכךכלולאנוסף,פילוסופיטעם

 .שלוהגזעולתורתהנאצילשלטוןהתנגד
גרמניכל"לאיאספרס:שלבקביעתומתומצתיםהללוהדבריםכל

מןעצמואתלבחוןסיבהישגרמנילכלפשעים."עללהיענשצריך

הסופית:להערתיאותימביאוזה
אתעצמויאספרסכלפילהפנותאפשרהאם

בניהגרמניםשלהאישיתאשמתםכלפיטיעוניו
אשם,הרגישיאספרסכיחשהקשובהקוראדורו?

הנאצי:המשטרשלקוונןעצמוהואהיותולמרות
הקתדרהמןגורשהואליהודייה,נישואיובשל

ואשתוהוא ; 1937בשנתבהיידלברגלפילוסופיה

כאשרבהןלהשתמשבמטרהרעלגלולותהשיגו
נמנעשמימושו ,מוחשיאיוםלמחנות,יגורשו

להיידלברגהאמריקאייםהכוחותלכניסתהודות
הואשבעיניומודה,יאספרסזאתכללמרות .הגירושלפניכשבועיים

מתווהשהואהאשמהשלהקטגוריותארבעמביןבשלושאשםעצמו
זה:בחיבורו

כי<אםפושעתבמדינהכאזרחהתגוררשהרי ,הפוליטיבמובןאשם

רצונואיובשלהרעועהבריאותובשלמגרמניהמלצאתנמנעהוא
מכיווןהמוסריבמובןאשםלהשמדה>:ולהפקירהאשתואתלנטוש
אשמהגםהנאצי.השלטוןמעשינגדאוהמדיניותנגדפעלשלא

מכוח ,הזמןכלכולנועלחלהכזאתאשמהשהרי ,עליוחלהמטאפיזית

הנעשיםלפשעיםובמיוחדבעולם,ואי-צדקעוולה"לכלאחראיםהיותנו
בידיעתנו",אובנוכחותנו

באשמההאשם ,גרחייוידידושללזהשלוהמקרהאתנשווהאםאך

יאספרסשלעומתוהריממש,פליליתבאשמהדהיינו ,בעיניהעיקרית

מאוד.קטןפושעהוא

דבריאולייאיםיאספרס,קולשלולחיבורולפועלוכסיכום ,כןעל
לאאם-נשקוכליהיה"ומהוולטר:עלהרגוויקטורשלההספד

 •שבידו?"הקולמוס

שאלתיאספרס:קולשלהעבריתהמהדורההוצאתלרגללכנספתיחהדברי

בעריכתעמית,ודפנהגוטשלקיעקבמרגמנית:ושם,וידמאגנסבהוצאתהאשמה,

גולומבויעקבויבנקדוד

 2006נובמבר-דצמבר
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האובססיהאתרואיםלאמקרוב

לאמקרובאי-אשמה.הפולנית:

אי-האשמהשיגיוןכיצדרואים

הציבוריהוויכוחכלליעלחולש

בפוליןהמקובליםוהפרסי

אי·אשמהשלאובססיה
טוקארסקח-באקיריואנח

פזמירימפולנית:

עללדברכדיבווילנה 2000בקיץנפגשונובלפרסחתנילושה 111
האירוניה,למרבה ,ליזכוריםשםשנאמרוהדבריםמןזיכרון. ~

המוזרות.ותהפוכותיוהגרמניהזיכרוןעלגראסגינטרשלדבריורק

אתבמיוחדמטרידיםבווילנה,גראססיפר ,הקיבוציהזיכרוןטקסי

מושג-זיכרון'מ'עבודתחלקמהוויםאלהטקסיםבארצו.הישןהדור
הואלדבריו; ,רצוניאינוהזיכרוןמסוים.בלגלוגאליוהתייחסשגראס

המציאואלמלאגרמניםהיולאהריהגרמניםאבלקיים.אינואוקיים
היאהגרמניםמןהנדרשתהזיכרוןעבודתמשלהם.לשוניחידושאיזה

ש"מדוברבטענהמידנדחיתבאשמההודאהאךבאשמה','הודאה

שבמשךכיווןבשום-לבזוגישהלטפחממשיכיםאנומרומזת.בהשמצה
מעובדתהיאשוב,בנונתקלתשההיסטוריהעתבכלשנים,עשרות

רובץלאעודההיסטוריהשמטען,אלהיותרצעיריםדורותבידימחדש
ואבות-אבותיהםבמקוםזוכריםוהנכדיםשהילדיםדומהעליהם.

יותררבהבמשמעות[."]נטעניםשהפשעיםדומההשותקים.אבותיהם

גדל".מהםשהמרחקככל

המתמהמהיםההיסטוריונים

מאמרומתוךכאןהמצוטטיםגראס,שלדבריו
טובה,בשורהנושאיאינםהזיכרון"!"שתיקת

שברצוניהצנועהלתרומהטובמבואהםאבל
שכנים,שמעוררהוויכוחבשולילהוסיף
 2בידוובנה.הפשעעלגרוסטומשיאןשלספרו

שבתיממקוםהזההוויכוחאחריעוקבתאני

המערער ,החוץמןמרוחקבמבטבגרמניה.

מבחינהאניאחרת,אועצמיתצנזורה

לאשאחרתהזה,בוויכוחמסוימיםביסודות

לאשגרוסההשערה,מןלהימנעיכולהאיניבהם.להבחיןיכולההייתי
מתכוונתלאאנילפולין.מחוץעבדאילמלאשכניםאתכותבהיה

אופטית:לתופעהאלאהאקדמיה,חוגישלזואוהסביבהשללצנזורה
מקרובמסוימים.דבריםרואיםלאפשוטמבפנים,ובמיוחדמקרוב,

כיצדרואיםלאמקרובאי-אשמה.הפולנית:האובססיהאתרואיםלא
המקובליםוהפרטיהציבוריהוויכוחכלליעלחולשאי-האשמהשיגיון

עצמיתלהתבוננותהאומלל"הסירובאתרואיםלאמכל,ויותרבפולין.
 ,כללעיניהגלוי-מרטוןתומסהנזירהפילוסוףכהגדרת-מעמיקה"

לעינינו.לארק
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הפולניםמתרגמיםכיצדיודעים.שהםמהרקרואיםשאנשיםנדמה
 ?פולניתלאי-אשמה-השואהועלעצמםעל-יודעיםשהםמהאת

-בצדקושלאבצדק-כלקודםמופניתהפולניםיודעיםמההשאלה
תוכניותאתהקובעיםהםשההיסטוריוניםמשוםבצדק,להיסטוריונים.

הגרמניתשהדוגמהמשוםבצדק,לאהספר.לבתיבהיסטוריההלימודים
המוצקהידעעלמבוססתכשהיאאפילו-היסטוריתאשמהכימלמדת
הלאומית.בתודעהבקלותנוצקתאינה-ביותר

עללדברבכללניתןאם-האחריותמוטלתפולניםהיסטוריוניםעל
ההיסטוריוניםהשואה.עליודעיםאינםשהפולניםלמה-אחריות

בזהירות-היתרלעתיםנעוץזהחטאהזנחה.שלבחטאנגועיםשלנו

דרכםבראשיתכברמסוימים.מנושאיםאותםומסיטהבהםהטבועה

בפולין.עת''בטרםפרסוםשלמחירומהוצעיריםהיסטוריוניםיודעים
 ,בפולין'רציני',להיות ,כלקודםרוצה,אקדמיה,אישככל ,היסטוריון

שנויבלתיפולנילהיסטוריוןבמחלוקת.שנוישאינומיהוארציני
בעמיתיובזלזולמהולהבסלחנותמתבונןהואהדרך;אצהלאבמחלוקת
הנחפזים.

אחרונישבהבארץשכאלה,מתמהמהיםהיסטוריוניםשלתועלתםמה

לי;ברורהאינההשתהותםלעולמם?הולכיםולשואהלמלחמההעדים
ארצובניהצפוי:ההמשךאתחזהגראסגינטרידועה.לאתועלתם
ילדיםשגםכנראהאבותיהם.שלההיסטוריהמטעןאתלשאתייאלצו
ואבות-אבותיהםאבותיהםבמקוםלזכורעתידיםפולניםונכדים

העדיםאחרוניאתיטרידולאהפולניםההיסטוריוניםהשותקים.
הקבראלעמםייקחוולשואהלמלחמההאחרוניםהעדיםבשאלותיהם.

שלוההלשנההסחטנותמעשיעללספרניתןשעדייןמהכלאת
שעבדההפולנית<המשטרההכחולה''המשטרהעלהשמאלצובניקים;

מדיהבשלכךונקראההשנייההעולםבמלחמתהגרמניםבשירות
על ; 1940בשנתהפסחאבחגבווארשההפוגרוםעל ,)פ"מ-הכחולים
כפיוידויים,במהלךשמעושמותיהםשאתיהודיםשהסגירוכמרים

 3גרופינסקה;לאנהאולמןמרקשסיפר

יהודה"שויפתשלהתמיםהטקסעלוברדזילוב;בידוובנההפשעיםעל
ליהודיםמכרושפולניםמיםכוסותעלהמלחמה;בתקופתקריות"איש
הרכבות""אקצייתעלזהב;מטבעותתמורתהמוותברכבותנדחסואשר

כ-הרכבותמןהחמושהלאומיהכוחאנשיהורידו,שבמהלכה-1945ב
-המועצות,מבריתחוזריםתושביםיהודים, 200

שחזרויהודיםשלרציחותעללמוות;בהםוירו
המלחמה;בתקופתמהםשגורשואחרילבתיהם

מאותעלובקרקוב;בקיל.צההפוגרומיםעל
המלחמהבתקופתידועות,אינןשעדייןהלשנות
ואחריה.

כללזכוראמוריםבפוליןונכדיםילדיםהאם
ספקאיןואבות-אבותיהם?אבותיהםבמקוםזאת

המתמהמהיםלהיסטוריוניםנחכהאםיקרה,שזה

להתבצרלהיסטוריוניםאפואנניחשלנו.
תומאשיאןכמווננהגהעצמית,בחשיבותם

זה.עללדברנתחילגרוס:

למקורותחדשהגישה
פחותהשואהעלמלמדתימינובתשהסוציולוגיהכתב,באומןזיגמונט

לפרובוקציהאםיודעתאיניהסוציולוגיה.עלמלמדתשהשואהמכפי
גרוס.תומאשיאןשלכתיבתועלכלשהיהשפעההיתהבאומןשל

לאאושבמודע ,כךעלמכליותראותותוקפיםגרוסשלמבקריו
שלבספרוביותרהחשובהדברבעיניתיגר.עליהקוראהואבמודע,

ההיסטוריוניםאתכךכלהמקוממתלמקורות',החדשה'הגישההוארגוס



כמובן.היאקוטים,

יצאהכברזוהשקפהלהשתכנע.יכולתופיעלנקבעאדםשלשערכו
כיוםנחשבלאבקלותשמשתכנעמיהשתנו:הזמניםמזמן.האופנהמן

כיצדהיא,חידהלשוטה.-הצערלמרבה-אלאלקדוש,אולפילוסוף
היום.השקפתםאתלשנותמסוגליםאנשים

האדםהואגרוסשללמקורותהחדשהמהגישהשמשוכנעמיכינראה
 4במצח;האדוםהפנסעםהחולד-השומרעלמילושצ'סלבדיברשבקולו

קיארמונטהניקולההאיטלקיהמבקרדבריכוונושאליוהאדםהוא

> Chiarmonte Nicola <, יאןפנוואליו ,המצפון''נברןעלהכותב
ליפסקייוזףיאןבגטו':מסתכליםמסכנים'פולניםבמאמרובלונסקי
מזובייצקיותדאושמולדת,'אהבותשתיארצות,שתי-'פוליןבמאמרו
וטובים.'עדיניםאנשיםשל'אנטישמיותבמאמרו

וגרוע,מעטקוראיםאנחנונשכחו.שכמעטחשוביםטקסטיםהםאלה
בהתחמקותאמר ,לזכור"לצוותאפשר"איגרוע.יותרעודוזוכרים
בגרמניהשעורר ,) 2.11.1998שפיגל',('דרולזרמרטיןהגרמניהסופר

האמתמןגההפר

משכנעתהיאאחד:חיסרוןישגרוסשמציעלמקורותהחדשהלגישה
וינצנץסטניסלבהפולניוהמסאיהסופרבלב.דהמשוכנעיםאת

> Stanislaw Vincenz < וסוקרטסאפלטוןבהשפעת-פעםאמר-

גורמתלמקורותגרוסשלגישתו'שערורייתית',להםונראיתשלנו
פוסט-רפאיםרוחותלהעלותז'קובסקייאצקלעיתונאיאפילו

טועןגרוסגרוס?שלבגישתו'שערורייתי'כךכלמהמודרניסטיות.
חייבתהשואהניצולישלעדףתלכלשלנוהמוצאשעמדתשבכנים,

ולאשרלקבלהעלינובספקנות,אליהלהתייחסבמקוםלהשתנות;
אותה.

שמדוברלינדמהאךהמקורות,אימותשלבחשיבותולהמעיטאין
בטרםבשמםלדבריםלקרואלאכדישיעור.לאיןחשוביותרבמשהו

ותיקה,מגוביהנמצאתבווארשהחלודנהברחובסיפורים.שניאספרעת,
נשקףלחלוןמבעדמשפחתי.בניעםקרובותלעתיםיושבתאנישבה
בצלליתמכותרחלודנהרחובמוזר:באורחמוכרלינדמהשתמידמראה

כנראה-נושנותמרצפתאבניולידוהקדוש,פיוסושםעלהכנסייה
חשמלית.מסילתשלעקבותטבועיםבהן-וארשהבוגןמסוהאחרונות

עדליהתחוורקורצ'אק,ואיידה,אנדז'ישלסרסואתכשראיתירק
היהחלודנה,רחובמעל ,שכאןהבנתינבערת.אניכמה
הקטן ,הגטוחלקישניביןשחיברהמפורסםהעץגשר

שלאוטובוסיםלכאןמגיעיםכךשבשלהבנתיוהגדול.

כיפותחובשיזריםצעיריםנראוהמגוניהמןתיירים.

שהםהיהנדמה .למדריךומקשיביםהגשוםברחובעומדים
מתפללים.גם
חלודנה.ברחובהמוזנחתבכיכרלחפורהתחילואחדיום

על'כיכרהכתובתעםולוחצלבשםהוצבומהזמןכעבור
בתנועתשתמךקתולי<כומרפופילושקו'יז'יהכומרשם

לידלכיכרשקראוהאנשים ,)-1984בונרצחסולידריות,

בעליהיולאמעונהפולניקדוששלבשמוחלודנהרחוב
אךבווארשה,כיכרותהרבהישזאת,ובכלרעות.כוונות

פקידיגם ,כמוניחלודנה.רחובמעלאחדגשררקיש
שלנוהזיכרוןהזה.הגשראתזכרולאבווארשההרשויות

יש,גרוסיאןשלשלברעיוןיהודים.בושאיןמקוםהוא
ל'גישהזקוקיםכולנוהזה.למצבתיקוןאיזשהו ,כןאם

למקורות.'חדשה
חדשהל'גישהזקוקיםאנומדועמביןאינושעדייןלמי

כמהלפניאמיתי.הואאףנוסף,סיפוראספרלמקורות,'
יאקוסץ.לאזורמסעלאתנוגרפיהסטודנטיםארגנושנים
זאתלעומתבמיוח.דמענייןשאמאניזםשםמצאולאהם

 2005וילנה ,גרפיטיההיסטוריהעלבמינומיוחדזיכרוןיששלמקומייםגילו

במקוםדביוקקפואה,אדמהעלשכןהכפרשלהם.הקרובה
דיוק,ליתר-קבריםעלשחייםהסתברעבודה.מחנהפעםנמצאשבו
אפשריים.בלתיהיו-אדםגוויותהושלכושלתוכההתהוםידעל

אתנוגרפים,להיותחדלושלרגעהאתנוגרפים,בהמוניהם.מתוהילדים
נועדה,זריםשלתפילתםהמתים.לזכרקתוליתתפילהלשאתהתבקשו
שתוגמלומיבהםהיוהמקומיים.שלמצפונםאתלהשקיטכנראה,
היהדיהוכחה,<לשםהסגרתםועלהמחנהמןנמלטיםלכידתעלבעבר
וחינוכינאיביסיפורזהוהקורבן>.שלאופיינית,לבנה,ידכףלהביא

המקומיתהתרבותהתפוררותעלמלמדהואכיעצובהואיח.דגם

אחרות>.תפילותומתבקשותמשפיעות,אינןכברהשאמאנים<תפילות
אצל-הרוחעולםשלממשותואתמוכיחהואמעודד:גםהסיפוראבל

כהשלנוהזיכרוןמדוע ,לשאולזאתבכלראוי .הזיכרוןעלויכוח
ללאשנראה,בענייןכשמדוברעיקשכהציותסרבןהואמדוע ,גחמני

כך?כלונכוןמוסריספק,כל

מאליהןמובנותהעובדותובהצהרות.בעובדותמזלזלהקיבוציהזיכרון
אסתייעושובלהן.מחויבאינוהאנושיהזיכרוןאךלהיסטוריונים,

החינוךתהליךעללהערכהראויההגרמניתהחברההגרמנית.בדוגמה
מגיביםכיצדלראותדיזאתעםהמלחמה.אחריבושהחלההעצמי

העבודהשלביעילותהלפקפקכדימסוימות,מבחןבשעותההמונים
מחדשהעצמיבחברףתשנהמחמישיםיותרבמשךשהושקעההעצומה

סט'בכנסייתולזרמרטיןהסופרשלנאומו('אוטו-רה-סוציאליזציה'),
"הפרקטיקהנגדמחהשבמהלכו , 1998בשנתבפרנקפורטפאול

הגרמנית"החרפהשלפוסקתהבלתישבהצגתההמזוכיסטית

בתשואותנתקבלאושוויץ",עלהזיכרוןשלו"האינסטרומנטליזציה
האינטלקטואליותהאליטותנציגירובםהנוכחים,בקרבממושכות

נגדאולם .לאשורןהעובדותאתידעוהריאלהאנשיםוהפוליטיות.
בכנסייתולזרלמרטיןשהריעוהנכבדיםהאנשיםמחובדיוקאלועובדות
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שלבפניהםלהביטכךכלקשהמדוע
נקשיבשלאמדועובאמת,היהודים?

הטרגדיהב"שפתהמדבריםליהודים

אתלהסבהזכותאתתבעוהםהאמת:מןהפוגהתבעוהםפאול.סט'

ממנה.מבטם

הקשיש,בוניםאיגנץהיהולזרלמרטיןהריעולאקםשלאהיחידהאיש
בגרמניה.היהודיתהקהילהראש

אחריםפשעיעלוידוי
במהאלאבעובדות,עוסקתאינהשלי'ההתמחותתחוםאתנוגרפיה,

העובדותעלמספריםשאנשיםדבריםהעובדות.עלמספריםשאנשים
ניצבשההיסטוריוןמפתיעזהאיןההיסטוריון.בעיני"איוולת"הם
ייאמר'גרוסשללזכותו .הקיבוציהזיכרוןאשלייתלנוכחאוניםחסר

בעובדותרקלאעוסק'הואשלואחריםובחיבוריםידוובנהעלשבספרו
העובדות.עלמספריםשאנשיםבמהגםאלא

השואה,שלבהקשרפולנים-יהודיםיחסיעלויכוחמתעוררכאשר
בהתחלה,הדברים.אותםבתורו'אחדכלואומרים,הפולניםחוזרים

-שלהםהמקודשעת'ה'בטרםטיעוןעלחוזריםכשההיסטוריונים
בפאריס,הפולניתהגולהירחון ,' Kultura '-בהכותביםשגםטיעון

במפתיענוסקתהשיחהכן'פיעלאףקולחת.אינוהשיחה-בוהשתמשו
כדבריאחרים',פשעיעלל'וידויעוברתכשהיאאיכותיתבשלותלאיזו

דוגמאותויספיאנסקי.סטניסלבשלחתונהבמחזההליצןסטנצ'יק,
אתבהמוניהםהמציפיםבמכתביםישאחריםפשעיעללווידויים
אישלבד;גמההפוגעיםמאמריםפרסוםבעקבותהעיתוניםמערכות
כאלהתגובהמכתביהאםיקר'<עורךהיהודים.כלפיהפולניםאשמת
אלה?>ברגעיםגםשולחנךאלמגיעים

אופייניים,נושאיםשלשורהכוללאנטישמיותעלאמיתיפולנישיח
כלומוקרנותמידהנשלפותחיות',ב'תמונותהשארביןהמתגלמים

תמונותכאןלמצואשמצפהמיטועה'שואה'.המילהשנשמעתאימת
כמוישנות,כנסייתיותבקלישאותמתחילזהעם.רצחשלמזעזעות

הכופרים'.היהודיםבעבור'נתפללאובנינו',ראשועלעלינו'דמו
אינההללוהקלישאותשלהימיםאריכות
חוזריםשנהבכלתמיהה:כלמעוררת
לפניהגדולשישייוםבתפילתעליהן

השניםמןתמונהמוקרנתבהמשךהפסחא.

שחורבלבושיהודיהמלחמה:שלפני
בגןהמזרקהידעלספסלעלמתרווח
כברמתכונןהואכאילובווארשהסאסקי
-לנוהרחובות,'לכםההבטחהלמילוי

אחריםיהודיםהבאה,בתמונההבניינים'.

אתכךואחרהרוסיםאתתחילה-ובמלחבלחםמברכיםשחורבלבוש
טורפי·היהודיםהבאהבתמונההרוסים.אתשובכךואחרהגרמנים

אתלראווהמפגיניםלפולין'הסובייטיםבידישהובאוהפולנים,
המלחמה.שלאחרהפולניהביטחוןבשירותשלהםהיהדותואתהקומוניזם
-םיפולנישמותמאחורימוסוויםהפעם-יהודיםהבאות,בתמונות
ובחוצפהוגיירק,גומולקהבתקופתפוליןשלדמהאתמוצצים

הפיננסיתבמאפיהביותרהבכירותהעמדותאתתופסיםלהםהאופיינית
 • 1989אחרי

היאשגםבחרטה,להסתייםחייבאחריםפשעיעלהפולניהווידוי
דברילספרשלאמחויבבתשובההחוזראחר.מישהושלכמובן,תהיה,
איזההיטביודעים"העורכיםדמיונית.פולניתאנטישמיותעלהבל
הנפנוףהאםבחו"ל.פוליןשללמעמדההפולניתהאנטישמיותגרמהנזק

גרוביצקיאלכסנדר-1957בשאלזה?"נזקלתקןאמורבההמלאכותי
 .' Kultura '·ב

יאסיניצהפאבלוההיסטוריוןהסופרבתיאטרליותקרא"חברים!"
> Jasienica Pawel < הפולניתהסופריםאגודתשלבחירותבאספת
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עמנואתלהכתיםמנסהמישהולו'רקהידועות"מסיבות '-1968ב
מהפצתנזקיותרלנולגרוםשעלולדבראין ] ... [אנטישמיתבתווית
"בתשואותמתקבליםדבריואנטישמים".שלאומהשאנובעולםהדעה
 . ' Kultura 'ב·כמתוארוממושכות",רמות

יאצקשלמאמרופרסוםאחריכיום.גםנמשכותוהתרועותהתשואות
פולנים-יהודיםביחסיפומבידיוןלפיהןאזהרות,נשמעושובז'קובסקי

בניוהמשפטבביתפולניתלתבוסהויגרוםפוליןשללעניינהיזיק

 .יהודירכושלהחזרתבתביעותיורק,

פולנית'אנטישמיותשל'פסיכואנליזה
איןפיהשעלתזה,פעםניסחהיניוןמריחהתרבותומבקרתחוקרת
תזהיסודית.פסיכואנליזהזולתמקוללות'פולניותל'בעיותתרופה

ירחון , ' Kultura 'ממייסדי ,ילנסקיקונסטנטיניסחזהבהקשרזהה

בבעייתדיוןשכללדעת,נוכחילנסקינפריס.הפולניתהגולה
מכתביםאחריוגורר ' Kultura 'דפימעלהפולניתהאנטישמיות

ב-הפולני.הכבודעללהגןהנזעקיםנזעמיםקוראיםשללמערכת
זהולצורךפולנים-יהודים,יחסיבנושאמשאל ' Kultura 'ערך 1957
הכותרתאתנשאהשאלוןשלהראשוןהחלקלקוראיו.שאלוניםשלח

היוהתשובותפולנית'.אנטישמיותשל'פסיכואנליזההפרובוקטיבית
הטמונהמסקנהלהסיקנסקילילשגרםדברבאופיין'ואחידותספורות
באומרו'צדקוהסופר><הציירמאלצ'בסקישרפאלייתכן"האםבשאלה:

כמומגיביםהפולנים ?המוניתפסיכוזההיאפולניתשאנטישמיות

תקיפההכחשההבעיה,מןבריחהבפסיכוזה:הלוקיםפרטייםפציינטים
במחלה?"ההכרהאחריעצמםכלפיואכזריותקיומה,עצםשל

הוויכוחכוללאנטישמיות,על-והציבוריהפרטי .הפולניהוויכוח

הנמרצתההאשמהמהיואמנם,הללו.התסמיניםבכלנגועידוובנה,על
הבעיהמןבריחהלאאםהפוגרומים,בביצועשבחברה''החלאהכלפי

ההגוניםהאנשיםלביןשבחברה'החלאה'ביןהיחסומהוהכחשתה?או

רשמהלבדומאלופולסקהבאזורכאשרבה,
האנטי-הפולניתהמחתרתקריובה','ארמיה
שמאלצובניקים? 60,000שלשמותנאצית,

מן-לאודנסקילאחיםהאמפתיהמניין
הפוגרוםשלביותרהאכזרייםהמבצעים

נגרםשבוודאיונזקסבלעל •בידוובנה

לאווירהההבנהפשרמהיהודים?מידילהם
שאוליקטנטנה<"עירבידוובנהששררה

לפנישבהכאב",מרובמדעתהיוצאת

לא-יהודים")?שלאחתחנותולולשרוד'חיתהיכולה"לאהמלחמה
רצחניאינסטינקטנגדלהתייצבהנורא""הקושיעלהתירוציםפשרמה
שכניהם?אתלרצוחהחליטועתהשזההאוכלוסייהמןחלקיםשל
לה?הראוייםידוובנהיהודיאלהאיןכלום-אמפתיהעלמדבריםאם

יאצקוהעיתונאישארוסהתומאשההיסטוריוןאבלזאת,עושה<גרוס

שלבפניהםלהביטכךכלקשהמדועכך>.בשלאותומגניםז'קובסקי
הטרגדיהב"שפתהמדבריםליהודיםנקשיבשלאמדועובאמת,היהודים?
"שפתנגדבמאבקהאםלה?קוראז'קובסקישיאצקכפישלהם",
להסבשלנו'הזכות'עלבמקרה,מגיבים,לאאנחנושלהם"הטרגדיה

 ?מהאמתמןמבטנואת

שלהם"

המדומההעדןגן

למרבה .זוללאפופולרי'לאבפולין'חשודענייןהיאפסיכואנליזה
הפולניםבמיוחד.עקבייםלאאנשיםשלארץגםהיאפוליןהמזל,

אותם.לקרואבהכרחלאאךמסוימיםסופריםלהלללמשל'עשויים,
בהקשרולהפך.לקריאתם,ראויבפיהםשמהוללמהכללאכלומר'



תסביך-אחתפולניתתכונהעודעללהתעכבראויהפסיכואנליטי
מאנשיםדברכללקבלהפולניםמוכניםשלהםהאבלתסביךהודותאב.

ספתכמומרהתרופהאפילומסוימים,מ'אבות'ובפרטמסוימים,
מרטון.תומסהפילוסוףהנזירהואהאלהה'אבות'אחדהפסיכואנליזה.

הפלא,למרבה ,טישנרטישנר.זף 1יהפילוסוףהכומרהואהשניהאב
הפסיכואנליזה.שלמוצהראויבדווקאהוא

בארצות-שחורים-לבניםיחסיעלנכוחיםדבריםכמהכתבמרטוןתומס
בעיהועלהפולנית,האנטישמיותבעייתעלגםלהחילםשניתןהברית,
האזרחיםמלחמתעדכי ,טועןמרטוןקיומה.הכחשתיותר:אףחמורה

במטעיםשרוחביביםשחוריםעדן:כגןהאמריקאיבדרוםהחייםנחזו

גןאתחיסלההאזרחיםמלחמתלקיומם.דאגולבניםאציליםבעוד
לאלחטא.שותפהנעשתהכולההאומההאזרחיםמלחמת"מאזהעדן.

המטעיםבעליאוהמתיישביםשלבנםהזה.החטאמןלחמוקהיהניתן
האכזריותעםלהתעמתחייבהיהפתאוםמשנתו.באכזריותנקרע

 ,הזדוןקיומה:עלידעולאכמותהשיערשלאאכזריות ,בתוכוששכנה
שישיודעכברהואהאנושיות!חוסרהצביעות,הבצע,תאוות ,העוול
קין".אותלהיותעלולזה •בוולהכירלהביטפוחדוהואמצחועלאות
מגןגירושםעםהשלימולאהםעיקשים.היוהלבניםהדרוםאנשי
השחורים.עלבהשלכההזאתהלא-נעימההידיעהעםהתמודדוהםהעדן.

אותהמציגכשהואורקאךלשחורבשנאתולהכירמוכןהלבן"הגזען
האדםיכול ,השחורעלהאשמהאתבהטילוללבנים'.'השחורכשנאת

שראהכפיאדם,אותוש"הואב~טחה,עצמועללומרהדרוםמןהלבן
 " •••פשוטזאתעםויחדמנומסאציל,הוגן,אדיב,חביב,תמיד:עצמו
ופגיעים,רחמיםחסריוטובים,עדיניםפולניםשלהאנטישמיותהאם

יהודיקולכלהמעצימים ,בופתחובטרםהשואהנושאאתהחותמים

טראומטימניסיוןנובעתאינהצודק,קולכלומשתיקיםצודקשאינו
מבוגרים,פולניםהרבהשלמבטםמנקודתהשואה,איןכלוםדומה?

לסופליצובובשיבהלעדהמחבלתבוגדנית,יהודית-גרמניתחזירדתעוד
יכהוינקל ,ירבץגדיעםאריהשם ,ויספיאנסקישלחתר,~בהעדןגן-

;רוואזי?שלהפקוחהעינותחתבמצילתיים
המאבקבתקופתחשובתפקידמילאבסופליצובוהמיתיהעדןגן

לאשליההזההמיתוסהפךולמולדתלביתהשיבהאחרילעצמאות.
"ראוי ,מרטוןתומסכותב ,בהקיץ"לחלוםהופך"כשמיתוסמסוכנת.

ולזנוחתקףאינושכברלקבועמגדלת,לזכוכיתמבעדאותולבחון
לדוןפירושו ,היצירתיתפקידואתשאיבדאחריבכוחבולדבוקאותו.
נפש'.'למחלתעצמנואת

בטוחים?גבולות
לחיותאיךטישנריוזףשלבספרומצאז'קובסקייאצקהעיתונאי

מעברחורגתאינהאדםשל"אחריותוהאחריות:בשאלתמרגיעמשפט
לגבולותמעבר ,כלומרשלו".האפקטיביתהפעולהיכולתלגבולות
זהאיןשלי,הראותמנקודתמוגן.חשז'קובסקיטישנר,האבשהציב

 .נכוןזהואיןצודק
הוא .טישנריוזףאותושהכירכפיהאנושיהמצפוןאתהכירומעטים

לעמדתבניגוד-מסוימיםובמצבים ,המצפוןעליונותעלבתוקףהגן
ניתןשלאכשם ,פרטימצפוןלכפותניתןשלאידעהואהכנסייה.
ההונאהשיטתהשניים.ביןזיקהקיימתוהלוא ,קיבוציזיכרוןלכפות

לעצמךמחילהלהעניקהיא ,טישנרטען ,ביותרהרווחתהעצמית
הואמצפוןפרדוקס:טמוןהמצפוןשלבטבעוהאחרים.אתולהאשים

הואבעתבהאבלמפשע.חפיםלהישארלנוהקוראהמוסרשלקולו
שבקדושים"הקדושלגמרי:הפוךמשהואותנוהמלמדהדת,שלקולה
ביותר".הגדולהחוטאשהואחש

דתייםהיוהפולנים"אילוחד-משמעית:היאטישנרהאבשלמסקנתו

האחריםואתעצמםאתלשכנעכוחםבכלמתאמציםהיולאהםבאמת,
 • .אמןמפשע'.'חפיםשהם

הערות

'גזסהבעיתוןפולניבתרגוםפורסםהזיכרון""שתיקתרגאסגינסרשלמאמרו . 1

 • 11.10.2000ויבורצ'ה',

הוצאתמיכאלוביהיז'יבידילעבריתותורגם 2000בשנתבפולניתאורראהשכנים . 2

 • 2001ושםידאחרונות,ידיעות

הקיבוץסנ,ןואלכסנדריונתמפולנית:תרגמורגופינסקה.אנהמאתסחור'סחורב . 3

 • 2000המאוחד

תורגם .-1943במילושצ'סלבשכתבנגסו',מסתכלמסכן'נוצרילשירהכוונה . 4

'מעריב.'שלהספרותבמוסףוייכרסרפייבדילערבית

'האנטי-התעמולהבמסעממשרתושהודחמבריק,פולניסוציולוגבאומן,זיגמונס . 5

תלבאוניברסיטת 1971-1969בשניםהרצהפולין.אתלעזובונאלץ-1968בציוני'

לומייחסיםבקיימברידג.'והרצהלבריטניה,ישראלאתעזבחיפה.ובאונירבסיטתאביב

מודרנהספרומתוךבהמשךמצטטתהמחרבת'פוסס-מודרניזם.'המושגהמצאתאת

מאנגלית:תרגם ,האנושיההיבט-גלובליזציהספרואורראהבעבריתעם.ורצח
 • 2002אדוםהמאוח;ןקוהקיבוץחזנוב,גרשון

לאתנולוגיהפרופסור ,) Joanna Tokarska-Bakir (סוקרסקה-באקיריואנה

האינטלקטואליותלאחתנחשבתוארשה,באוניברסיטתהתרבותשלולאנתרופולוגיה

 >' Gazeta Wyborcza '(ויבורצ'ה'ב'גזסהלראשונהפורסםמאמרהבפולין.כיוםהמרביקות
עסהמפריהמסותקובץאתפותחהואהשנה.''מאמרבפרסוזכה 2001בינואר-13ב

 • 2006בספטמברעודכןהמאמר .) 2004 (כערפלדברים

פזמירישלבעריכתה ,הפולניהחשבוןזיכרון:עםעימותבאנתולוגיהכלולהמאמר
 • 2007בפברואראורשתראהאדום,קוהמאוחד;הקיבוץהוצאתובתרגומה,

אקטואליה
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זהמצד

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

אירועיםספרים,מוספים,

הטובים"מהימים"פרידה

מיםרביקוביץדליהשלהעיזבוןמןשיריהספר
המאוחד<הקיבוץ 2005-1995שיריםרבים

הכוללשביט>ועוזיאולמרטדנהבעריכת , 2006
שתייםלהבליטמיטיבהכל'בסךשירים 27

שלהמאוחרתשירתהשלהבולטותמסגולותיה
לארביםמיםוהאירוניה.השנינהרביקוביץ'

לנאמר<בניגודהאהבהאשאתהפעםשכיבורק
בתהומותבולעיםגםשהםאלאהשירים>,בשיר

<האוןתארנישהיאהטרופה,הארנייהאתים

היאהזאת/"הארנייההמשוררת:שלוהאני>
טובעתהיאהיום/תטבעהיאמריח;דליה

 .) 8<עמ'היום"

נואשהרביקוביץשלהמאוחרתשירתהכידומה
כלאתמעליהמשילהוהיאהאהבהמןגמריל

היה./שהיה"מהבה:הקשורותהפיוטמחלצות
מיליםפעםעודאומראםלחכילשוניתדבק
לחייםסמלעודאינםרביםמיםאהבה".של

ולטביעה:למוותאלאולאהבה,
מבקשתאניאהבהלא

רביםמיםרק

לראשימעל

 ) 17נעמיהאהבהאתשיכבו

מכלהמעורטלתזו'שירתהכיסבוראנילכן'
בראייהומצטיינתכוזבתרומנטיותשלסרח

הולםסדןזהבספרמוצאתומפוכחת,מרירה
דווקא.הפוליטיבשירשלהולאירוניהלשנינה
הארץ','מזמרתהשערכילינדמהזהמטעם
פוליטיים,שיריםלכנותשניתןמהאתהכולל

שיריםעשרשנים .בספרוהמרשיםהחזקהוא

בדיזנגוף,הפיגועעלשיריםובהםזה,בשער

שלהפואטיקההתקשורת,רדידותרבין'רצח
פורסמומהשיריםחלק .ועודמתון'פיסילחץ

30 
 316גליון

אולםראשון'פרסוםזהוולחלקשונותבבמות
מעמידנפרד'בשעריחדכינוסםמקרהבכל

מבריקה.ביקורתיתפוליטיתשירהשלחטיבה

"שאינהרקלארביקוביץשלהפוליטיתשירתה
מהגםבהישאלאאחד",לאףחשבוןעושה

ניהיליזםאוקסימורון><במעיןלכנותשניתן
הפיגועעלהפוך'על'הפוךבשירחיובי.

כותבת:היאתשנ"ובפוריםסנטרבדיזנגוף

ואיןימינה;ואיןישראיןוצינה;בדיזנגוף"כי

שלאהחגזההוא;נהפוךכמובן;שמאלה

רבPיובןייnיילד

 •.כר"
 Q1991 -200$ףיtו1

ההתאבדותפיגועעל .) 37<עמ'המן"אתניצחנו
ולאלימין'לאלאמצע,לאתשובותאין

המן.אתבוניצחנושלאפוריםחגזהלשמאל.

אוליוזהלחשובמהעלישאבללחגוג,מהאין
הניהיליסטי.שבהיבטהחיוביההיבט
רצחעללשאלה'מספקתלא'תשובהבשיר
בצדק,<וגםרבבכישרוןרביקוביץ,עושהרבין

את"מהמהתקשורת:ואיטלולאחוכאלדעתי>,
אתמהכןהממשלה?/ראשרצחעלחושבת
מההממשלה?/ראששלהרצח;עלחושבת

 /בדיכאון?אובשוק;אתהאםמרגישה?את
 11 •••השאלהנשאלה

"ואניאומרת:היאלבסוף,לענותלהוכשניתן
מתהממשלהראשדבר;עודלהוסיףרוצה
בביתהשיראתחותמתכךואחרמאושר"אדם

ואבבעלהממשלה;ראשלעפר"שלוםהבא:
<עמ'האדומה"ורזהשלהבןמה/דברועוד

של<בשיאהמאושרכאדםמותותיאור ,) 38
מנטרלאמו'שלכבנהכךואחרהשלום>עצרת
והדרמטיההיסטוריהמעמדמןאותו

נוסףבשירמחיר.בכללייצררצתהשהתקשורת
בחוףהפיגועאתהמתארחדד','מרינה

מותםאתמצאושבואביבבתלהדולפינריום

לבקררביקוביץמוסיפהרוסיה,מיוצאירבים
שאינובמיענייןמצאהשלאהתקשורתאת

למשל.חדד'מרינהכמועמנו'מבני
צפוני'חורף'יוםהםבמיוחדמרשימיםשירים

אוכדור'מפליטתשנהרגחיילעלהמספר
אשרמתון'פיסילחץשל'הפואטיקההשיר

ואומרמוסיףהייתיבמלאכה".לעושים"מוקדש
שירהשבסוגוולגרית,לעתיםהבוטה,השפהכי

אתכאןמוצאתצורמת,לעתיםנשמעתאחר

'מזמרתהנבואיבשירלמשלכמו .הנכוןמקומה
מהימיםפרידה"שירהמכונה )-1995(מהארץ'

לבנוןמלחמתעלנכתבכמואשרהטובים",
השיר .) 52<עמ'שלההפשלותוכלהשנייה
תותחים;דיישאם"שאלתבשאלה:נפתח

נפל"םארגזיויש / ...והותר;דיואמרו:צחקו
הגבלה.""ובליבשפעהכלחנ"ם/ארגזיויש

איזהכברשתבואמשאלהבהבעתומסתיים

המלחמה:אתותציתתקרית
הקטןהגפרוראשרי

עיליתביחידתחייללפתעשיצית

 .הסמטוחהאתויעיר

מטאפיסיחיבוק

ביתן<זמורההמקוםפניפלגדוריתשלהרומן
הואעמ') 461 , 2006עבריתלספרותעמודים

רעיוני'ואתגראחדמצדגדולהספרותיתהנאה
שני.מצדמבוטללא
כבר .הסיפוראמנותשלשיאיםבספריש

מתוודעתהגיבורה,<דינה,כשלעצמההעלילה
אביבבתל 5בקובנסיעהשגב,אלילאלוהים,

מספקתיחד>לחיותעובריםהםקצרזמןוכעבור
מבריקות:סיטואציותאינספורלמחברת
לענייניכיועץבעירייה,ניקיוןכפועלאלוהים
ברסלבחסידישלכיריברחוב,כקבצןקבלה,

המצאותועודשפוי'בלתיעליוהמכריזים
העירשלנפלאיםלתיאוריםבנוסףזאתלרוב.
מרבהבהומערבהדרומה<בעיקראביבתל

שלמעמיקיםתיאוריםלשוטט>:הגיבורה



שכנתהדינה,שלהפולנייהאמהכמוהדמויות,

ועמירםרבקההמכולתבעליגוטקינד'הגב'
החדשים,הסופרמרקטיםידיעלהנרמסים

בצדומגדליהן'עובדיהןעלההיי-טקחברות
דומה .לחלוטיןוהזוייםסוריאליסטייםפרקים
בתיאורהמספרתמשקיעהכוחהעיקרשאת

הזרוקים,האבודים,כלשלהרחמיםחסרעולמם
אחדהתקווה.וחסריהמטורפיםההומלסים,

<ששמו 22פרקהואבספרהגרוטסקייםהשיאים

 Freedom is just another nameבאנגלית
for < בפתחהומלסיתאשהשלמותההמתאר

מעלמדלגיםאנשיםכאשרמכולת,חנות

לצלצלבה,להתעסקרוצהאינוואישגווייתה
אדום.דודלמגןלהודיעאולמשטרה

סבוכותהשאלותרעיוניתמבחינהזאתעם

כופר'<אלוהיםזההואאלוהיםמיןאיזהיותר:

בנישלבחייהםמתערבואינועצמושצמצם
וכןאלוהים>?שהואשחושבמשוגעסתםאדם,
סיפורהיאהרומןעלילתבסיפור?עושההואמה

מיוניגרושהדינה,הגיבורהשללמטההדרך

עבודתהממקוםהמתפטרתנירי'שלואמו
-רוצהשאינהאו-מתקשההיי-טק,בחברת
ורע.הולךשמצבהאחר'עבודהמקוםלמצוא

זוגה,בןשלעיניולנגדמתרחשתהידרדרותה

לנקוף-מסוגלשאינואו-המסרבאלוהים,
היאכאשרגםממצבהלחלצהכדיאצבע

נס.להשיעשהבפניומתחננת
לעמתניסיוןעושההרומןכינראהלכאורה

חסרבוראועםהנבראהעולםעליבותאת
"פנישמוכבררומזשעליוניסיוןהישע,

אחדגםהואבעבריתמקוםכידוע,המקום".

הםאלוהיםפניאםלכןאלוהים,שלמשמותיו
היאהמקוםשלעליבותוהריהמקום,כפני

בטוחאינניאולםאלוהים.שלעליבותוממילא

שלהעיקריאוהחשובנושאובאמתזהוכי
כרפהלהיותהיהיכולאמונילמחבר .הספר
מפסוקיההתורהשהריבו'להתגדרנרחב

לבו"יצררובץ"חטאתלפתח"כיהראשונים,

הנשגביםדבריהועדמנעוריו"רעהאדם

היוםלפניךנתתי"ראהניצבים><פרשתבסיומה
 ...הרעואתהמוותואתהטובואתהחייםאת

דרךוזרעך",אתהתחיהלמעןבחייםובחרת
המדרשים,התלמודים,הכתובים,הנביאים,

עוסקתממש,אלהימינוועדהחסידותהקבלה,
בעולם.ותפקידוהרעמקורבשאלתסוףבלי

העיקריוהשיחהשיגזהשלאלינראהאולם
אלוהים.עםברומןולגיבורהלמחברתשיש

יותרהיאמדפיוהמצטיירתהעולםתמונת
המודרניתהחילוניתההיסטוריהתמונת

הוגימחזיקיםשבהבנימיןלוולטרהמיוחסת
מלאךנראהשבהתמונהזוהיהיום.עדהשמאל

פולשל<בציורנרכוס""אנגלוסההיסטוריה
וכלהעתיד,אלכשגבועדןמגןנהדףקליי>,

שלתליםתליהםלעיניוונגלהשהולךמה
זוהיהאנושית.ההיסטוריהשמייצרתהריסות

בספרואופירעדישמציירהעולםתמונתגם
וראה 2000עובד<עםלרעלשוןהפילוסופי

גלובליעולםשלתמונהזה>,במדורמאמרי

גםהטובעים"."פלנטתבפיוהקרוישוקע,
 63פרקדומה,בחזוןמסתייםפלגשלספרה

מתארוהואהעולם""סוףנקראאותוהחותם
אתהפוקדתאמנם><סובייקטיביתאדמהרעידת

דיזנגוףמגדליאתחלקיתומחריבהאביבתל
אחרים.ומקומותסנטר

הקייםהאלוהי><אוהחברתיהסדרלאאולם
ברומן.הגיבורהלגורלהישיריםהאחראיםהם

להשתכרשיכולהמחשביםמהנדסתהיאדינה
החברה.שלהמבוססלחלקולהשתייךהיטב

היאכולןשאתעבודה,הצעותלהחסרותלא
להיותזמןדילהיותירולאכיבתואנהדוחה
הסיבותכימבינהעצמההיאלבסוף,בנה.עם
ובאיבהבעיקרונעוצותסובייקטיביותהן

היי-טקלחברתלהשתייךהעקרונירצונה
בכלל>.הזולחברה<ואוליהנוצציםולמגדליה

הבנקחסכונותיה,אתמרוקנתהאבטלהאמנם
ויותריותרנדחקתוהיאחשבונה,אתחוסם

יבת,חסריעםמתמדתולהתחככותהעירלדרום

ככלאולם,קופים:וזוגמטורפים,קבצנים,
כמהעדבטוח<ואיניבקריאהשהתקדמתי

אתקראוהיוםעדשפורסמוהביקורותכותבי

הסיבותכיהשתכנעתיתומו>,עדהרומן

גםוכיאחרות,הןלהידרדרותההעמוקות
פרקיםשניזה.בהקשראחרתפקידלאלוהים

אותי""תבין 62ופרק"למטה" 58פרקבמיוחד'
אתבידינונותניםהספר'שלסופולקראת
 .זולהבנההמפתח

התפתחותשלשיאההוא"למטה" 52פרק

שלהבית,ארכוןשלהרומןלאורךהנבנית
ארכוןושלפעם,אילהשהיוהבתיםכלארכון
הואזותחושהשמחזקמהלאדם.כביתהעולם
 On the Way Homeהספרשלהאנגלישמו

כלל'הביתהבדרךהגיבורהאיןבעצםכאשר
אםבטוח<איני .ממנומתרחקתהזמןכלאלא
בעצםאלוהים,אולםגמרי'למודעזהחלק

הראשוןהציוויאתגםכאןמהדהדנוכחותו'

ומביתוממולדתך'מארצךלך"לךלאברהם
ברומן'מרכזיתפקידישולאםלאבאביך">.
מןבצאתההגיבורהשעוברתההלםובעצם
מקורותעודלהשאיןמתבררכאשרהבנק,
לעזובשנידוןמישלמאוחרהלםהואקיום,
נורמטיבי>,התבגרות<בתהליךהוריוביתאת

אחדיוםומתפכחמשלוביתבהקמתנכשל
בסיפורהזהגעהר .קיומועצםעלאיוםנוכח

את"חשתיהכרה.וארכוןעילפוןשלרגעהוא
 ) 401<עמ'למטה"ונוזלאוזל •••מגופיאוזלהדם

"הפאניקהנוראה:בהלהבתחושתהמלווה
רקיכולאתהבפאניקהכשאתה ...אותיסחפה

 .) 404<עמ'במבוך"אבודעכברכמולהתרוצץ

חורשתמהם,ויורדתאוטובוסיםעלעולההיא

להגיענואשבניסיוןלקצהמקצההעירכלאת
היכןיודעתואינה ) 14כלפור<ברחובלביתה

"במנהרההזה,הסיוטשלבעיצומונמצאת.היא
תלאתשמכיר<מיואלבני"העלייהבצומת
לעזובהסמלהואהזההמקוםכמהיודעאביב

בוכה:ילדהתמונתבזיכרונהעולהולהזנחה>
תלכואל ...קראההיאאתם?איפהאבא,"אמא,

ואני ...לבדכאןלהיותרוצהלאאניבבקשה,
הזאתשהילדהשומעת,אניעצמישאתהבנתי

 .) 405<עמ'אני"היא

הבית,ארכוןעלסמליפרקהוא 52פרקאם
סמליארכוןמתאראותי""תבין 62פרקהרי
הבעל'כלומרבית,לאותוהזוגיהשותףשל

דירהלשכורכוונתה •עצמואלוהיםאוהאב,
הרגושעםאותהמעמתתהתקווהבשכונתזולה
ומאייםלכךהמתנגדבנה,אבייוני'שלה,

מרשותה.ניריהבןאתמשפטיבצולהוציא
בטרםהעברמןזיכרוןאליהמחזירהזההאירוע

ההואהלילהאליחזראחת"ובבתגירושיה:
בשתיקהזהלצדזהשכבנוואיךשנתייםמלפני

לואמרתיאותיותביןישנים.פניוהעמדנו

דומייה,באותהליאמרוהואאז'כמוקול'בלי
אפילולחדוריכוללאאחדואףאותי'תביני
 .) 433<עמ'מילים"רקשםהיוהעור'שכבתאת

הבנהאיאיזועלכאןמצביעההמחברת
לגישור.ניתנתשאינהלאשה,אישביןעקרונית

כמהכעבורעצמהעלחוזרתהסיטואציה

נכנס"אלוהיםאלוהים:עםהפעםעמודים,
שלידומגעאתחשתי ...לידיונשכבלמיטה
אלימופנותהיופניואליו.והסתובבתיאלוהים

ביקש.אותיחבקילגמרי'אפורותבתחנונים,
יכולתילאיכולתי.ולאמבקשהואמהידעתי
יכולתילאאליו'עדלהגיעיכולתילאלנוע,
<עמ'אמרתי"יכולהלאאניהי.דאתלהזיז

לקוחממנהפרק,באותוהבאההפסקה .) 436
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הואשגרעינוזהענייןללבןמנסהשמו'גם
למילים:שמעברולקרבהלהבנהעמוקהכמיהה
אתהלפחותקול,בלילואמרתיאותי"תבין

הבשרהעורלשכבתמבעדאליתחדור
שמעברהלבאלפנימה,אליתגיע ...והמילים

אפשרואיבפניםשםששוכןמהאלהבשר'ללב
וכב.ד"גדולגוששם,שכברקהואאבללראות.

אתלחצותיוכללאדברששוםהבנתיואני
שלנוהגופיםשניביןנגמרהלאהמרחק
 ,) 43 7<עמ'במיטה"

התנסותבדעתהמעלהאלוהיםעםהכישלון
שלבפנים"נזכרתיאביה:עםדומה,קודמת,

אבלעליהןזרועיםזיפיםאותםעםשלי'אבא
גםלמיטה".מעלאליהמושטתובידואפורים,

ואףחיבוק,-אלוהיםכמורוצה,שלהאבא

אותוגםשיעור'לאיןגדולהלאביהשאהבתה
אבן'כמושם"ושכבתילחבק.מסוגלתאינה

המיםמןאליהושיטשהואבזרועוהסתכלתי

אתלפשוטמסוגלתהייתיולא >.ל.ע-<כטובע
מסוגלתהייתיולאאותה."ולקחתידישתי

האחדהדבראתלאבפרטדבר'שוםלעשות
אתלהשליךוהואלעשות,והכרחינכוןשהיה
לוולהגידהכוחבכלאותוולחבקעליועצמי
אתאחדאוהביםאנחנוהריאבא,נכון'נכון'

בצורהזותובנהמסכמתוהיאכך".כלהשני
להשליךרקלינשארתמיד"וכמונחרצת:
שלאמישלהבכיאתולבכותהמיטהעלעצמי
אותו'לחבקלהםלתתולאאחריםלחבקמסוגל
עולמית"החיבוק,למעגלמחוץשנשארמישל

 ,) 438<עמ'

האל'הבעל'<עםהאלההכישלונותכלאולם
ניטיבאםמייצגים,הםפסוק.סוףאינםהאב>

גופים,ביןפיסימגעשלכישלונותלקרוא,

אחר'למגעהיאהגיבורהשלהכמיההאבל
אחרלחפשממשיכההיאלפיכך .מטאפיסי
עובד'הואשבההזבלמשאיתבמסלולאלוהים

נולדה"אזעמו.להשהיההרעהניסיוןלאחרגם
שהלכהאורשלתבניתכמומאוד."ברורהבי

יכולהלאכברשאניהידיעהבמקומה,והסתדרה
כברשאני"והבנתי ,) 439<עמ'בלעדיו"לחיות

אלוהים"בושאיןבביתלחיותיותריכולהלא

פרק,אותושלבסופוובאמת, ,) 440<עמ'

מאתרתהיאוגחמנימלצ'טהרחובותבפינת

"הואעליו:ומסתערתשלוהזבלמשאיתאת
היהלאאבלזיעה,נטפושלוהפניםהסריח,

עליועצמיאתהשלכתיפשוטלי.אכפת

שלי'אבאבשבילבשבילו'אותו'וחיבקתי
 ,) 440<עמ'בשבילי"יוני'בשביל

חיבוקאלאממשי'פיסי'חיבוקלאשזהברור
במידה .בוממשיצורךלהשישמטאפיסי

אתמבטאפלגדוריתשלהרומןמסוימת
קאנט:שלבאתיקההדתי-מוסריהפרדוקס

לוזקוקהואאבלבאלוהים,מאמיןאינוקאנט
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אינההמקוםפניגיבורתדינה,למוסר.כערב

בלעדיוהמקוםאבלבאלוהים,ממשמאמינה
המוקצההמקוםגםמידהבאותהלגמרי.אבוד

נוכחותוללאאבודמקוםהואבחייה,גבריםל
בעולמה.המדומייןהגבראלוהים,של

הואהספר'אתהחותםהעולם""סוף 63פרק
 .הספרעלילותכלאתלתוכוהמנקזפרק

פלאלאמחייה,ויוצאאלוהיםנעלםכשבסופו
"ופתאוםאומרות:אותוהמסיימותשהמילים

'משאירלדרכולוהולךשובהואשהנהתפסתי
גבריםשלכדרכםהספסל."עללבדיכאןאותי
אתהמאשרותמילים .) 461<עמ'הם"באשר

הדמותהואבסיפוראלוהיםכיהנחתנו

הוא.באשרהגברשלהסימבולית

המזרחאלהמזרחמן

לכדיחברתיאוספרותיזרםשלהתגבשותו
בדרךמציינתומגובשת,מודעתאידיאולוגיה

שלבלעתיםבהתפתחותו'מאוחרשלבכלל
כך .מאחוריוכברהיצירהעיקרכאשרמסכם

"חוכמתעםבגרמניהעשרההתשעבמאהקרה

האירופיהעולםלפנילהציגשביקשהישראל",
החקרבאמצעותהיהדותשלפניהאתהנאור

תלמוד'<מקרא,היהדותמדעישלהאקדמי
שהיצירהלאחרלעולםשבאחסידות>קבלה,

 .מזמןפסקהכברעצמההזאת
גיליוןבקריאתגםליוותהזומתחושהשמץ
שאיןאףמזרח','הכיווןהעתכתבשל 12מס'

ככולורובוהמוקדשהתופעות,ביןלהשוות
גיליונותקראתילאאמנם .ביסדןארזלמשורר
מעטלאקראתיאבלזה,עתכתבשלקודמים

חביבהפרופ'ביניהםבו'המשתתפיםמדברי

ובאמת, •זובהגותבולטמקוםהתופסתפריה
אתגם<כמוהעתכתבגישתאתשמאפייןמה

המזרחיהענייןבכלמשענידרורשלספרו
הוא ) 2006עובדעםאבסורד'איזהישהזה

הפוסטהשיחברוחומחקריתיאורטישפע

מדעיתיאורטיגיבוילהעניקהבאקולוניאלי'
המזרחית.הספרותליצירת

למאמץהערכהבהחלטליישאחד'מצד
שלאיכול'אינישנימצדכאן.הנעשההרעיוני
על .לפתחוהרובצתחטאתעלגםלהצביע

ספרולהופעתשנהשלושיםהמצייןביסדןארז
שחר<בתהעורכיםבדברנאמרמרוקאיתמנחה

היתרנתן"ארזכישמואלוף>ומתיגורפינקל
התודעהאתלבטאמזרחיםויוצריםלמשוררים

התודעהאתהמעמתתהקונפליקטואלית
ניסוחזהוהישראלית",התודעהעםהמזרחית

ביסדןארזבעודומאוחר'מהוקצעגיאידיאולו
<המתפרסמתהאוטוביורגפיהמן'בקטעיםעצמו

בתחילהגיששכיצדמתארבחוברת>היאגם

היה"לאהראשוניםבשיריוכמהועדדרכואת

העוסקיםהמאוחריםלשיריםסימןשום
במיטבהשהיצירהלומר'כדיזאתבשורשים",

בעקבותיה.המנוסחלמניפסטקודמת

גורמזאנויצחקהעת,כתבשלהראשיהעורך
"נביאשכותרתהרשימהלביטוןמקדישגורן'

"לשיריוכך:מתארהואשיריואתהמזרחיות",

לאינטלק-הלועגמאגיקסםביסדןארזשל
אלאותנומחזיריםהםהמערבית.טואליות

החלבטרםשלמותשלהרגש,חוכמתשלהתום
בטוחשאיניביטוייםדבר":בכללקצץההגיון

כלישמחובחוברתאחריםמשתתפיםכמהעד

לקוראם.כך
-ביסדן"ארזהמרכזיהתיאורטיהמאמראת

חביבהכותבתהגירה"שלפואטיקהפענוח
רצוןביןדקחבלעללדעתי'המהלכת,פריה,

לביןאחד'מצדהמזרחית,הזהותאתלהעמיק
בעיהשני.מצדאתניות,מכללברוחרצון

כ"פואטיקהמגדירהשהיאמההיאיותרמהותית

ארזבשירתהגירה"שלופואטיקהגלותשל

הפואטיקהגםלהיותצריכהשלדעתהביסדן'
תמותשתיעלהדגששימתהמוצהרת.המזרחית

להתייחסמבליוזאת-ו"גלות""הגירה"-אלה
כמהעדלדעתי'מבהירה,לתוכנן'כאן

עלבנוימייצגתשהיאמהוכלזופואטיקה

מאודנזילותמהויותהןגלותוהגירהשכןחול'
מדינתאמנםהיאישראלבמהירות.המשתנות

עוצמתאבל"הגלות"'מןהבאה"הגירה"'
השתנתהובוודאיליום,מיוםמשתנההתופעה

ספרואורראהמאזהשניםשלושיםבמשךמאוד
והחברה ,-1976בביסדןארזשלהמכונן

והאשכנזיותהמזרחיותכוללהיום,הישראלית
 .גמרילאחרתחברהכברהיאשבה,
ש'הכיווןדומהשפתחתי'במהלסייםאםלכן'

תודעההמגבשעתכתבבהיותומזרח'

עלרבהבמידהנשעןמזרחית,ואידיאולוגיה
כאשרהמתהווה,ההווהעלמאשריותרהעבר



<והיצירה>היצרחשבוןעלבא<המדעי>החקר
 .אחרבמקוםכבראולישהיא

אתלהזכירבלאזורשימהלסייםאפשראי

גולןאבירמהשל<והאמיץ>המענייןמאמרה
 ) 14.11.06('הארץ'תרבותיות"הרב"כשל

לב.אליוהושםלאהאלההימיםמהומתשבשל
הרבהזהויותשפוליטיקתטוענתהיאבמאמרה
קורעתהיאולמעשהלכתהרחיקהתרבותית

היוםדואגזרםכלכאשרלגזרים,החברהאת

היהתרבותיות"לרב •שלוהנרטיבלטיפוחרק
כורשלהמונוליטיותבפירוקחשובתפקיד

לחברהההיתוךמכורהמעבראבלההיתוך."
כוחניתלהתפוררותהידרדרמגוונת,

'הכיווןכמועתשכתבטענותומתנכרת".

אליהן.להתייחסיהיהחייבמזרח'

המילההתגשמות

 ,<כרמלחומהבניתילאמילידפסחשלספרו
ואולילקורא,מזמןעמ') 124 , 2006ירושלים,

אחרתבקריאההטמונההפתעה ,למשוררגם

שלמשמולכאורה.שנרמזתמזושירתושל
פוליטית,הפרדהבחומתמדוברכינדמההספר
החומהכגוןאובשטחים,ישראלשבונהזוכגון

המלחמהבעידןהגרמניותשתיביןשהפרידה
הקוראסובר ,מכאןלמערב.מזרחביןהקרה

זוסברה •בעיקרופוליטישירהספרשלפניו
בחלקה,כמוטעיתהקריאהבמהלךמתבררת
 ,בורביםפוליטייםשיריםשאיןלאלפחות.

יותרששוביםהשיריםכימגלההואבהדרגהאך

דווקאהםהמשורר>לבאתגם<וכנראהלבואת
הרבהיש .לאורכוהפזוריםהארוטייםהשירים

<בערבשיריםועלמיליםעלבספרשירים
אתבצדקשציינהמיחיתה ,לכבודוההשקה
בארמיתשפירושו ,למיליןמיליםשביןהקשר

התעופפו':'המיליםהשיר ,למשל ,כמומילים>.
רצתיפרפרים;כמוהתעופפו;"המילים
<עמ' " ...אותןלצודכדירשת;ובידיאחריהן

מתחילותהמילים ,לטעמיאולםהלאה.וכן ) 12

הגופניבהקשרןוממשותעומקיותרלקבל
בשירועצמוהמשוררגםעומדכךועלדווקא

כותב:הואהשירבפתחכלה'.היא'המילה
והיאבה;יחשקמיאךכלה/היא"המילה

כותב:הואבסיומוואילו " ...עירוםאוהבתאינה
היאהמילהחתניה;/לכלכלה;היא"המילה

בעילת .) 25<עמ'אותה"הבועליםלכלנדוניה;
חכמים>תלמידיבידיהתורהבעילת<כמוהמילה

מיליםמלצודיותרמשקלכבדמעשהכברזה
עודכלכן:עליתרכפרפרים.שמתעופפות

קשרנוצרלאעירוםאוהבתאינההמילה
המשורר.נועלה,לביןבינה<ויצרי>יצירתי
התרשמותרקלאשזוסבורואני ,מעניין

עוסקשהשירמקוםבכל ,שליסובייקטיבית
מקבלהואבלבד>באמירהאובמילה<ולאבגוף
למשלהםכאלה .יותרחזקיםונוכחותנפח

'עירום' ,) 59<עמ'ים''איזההיפיםהשירים

שבהמשכם ,) 66<עמ'עירום''המלך ,) 64<עמ'
חומה',בניתי'לאהשיראלגםהקוראמגיע
מפורשות:נאמרשבו ,הספרקרוישמושעל
שהאהבות/רציתילאחומה;בניתי"לא

 .) 71<עמ' " ...בכותליתנגשו

שלתהליךחווהבספרושהמשוררחושבאני

מודעלגמרילאשהואבגוף,המילההתגשמות
'גשם'בשירמופיעלמשלכזהביטוי •לו

עלשירלמעשהשהואהתגשמות><שמשמעותו
שלוםשלום;זהמה"אזאומר:הואשבושלום
עורהואשלוםבשר;הואשלוםגוף;הוא

למושגנותןהואכלומר ,) 76<עמ'ועצמות"
ביטויבספרו><לראשונההמופשטהמילולי
גופני.קונקרטי

המחזורהואהמוכרחת,ואוליהגדולה,ההפתעה
השונה ,הספרבסוףגוף""שיריהמרשים

כלכאילוהקודמים.משיריוובלשונובצורתו

זכההחוצה,לצאתדרךוחיפשבהםשגיששמה
שיריםחמישהבןמחזורזהלהתגשם.לפתע

לפתעמביןשבוכתיבתם>עלנוסף<ושיר
 ,חייוהםוגופוגופוהםחייוכמהעדהמשורר

עכשיו"חורףבזה:זהתלוייםהםכמהועד
ביניים;קריאותומייצרמתקומם;הואבגופי;

אתהחותםובשיר " ...ורעמיםברקיםכנגד

מיהרתי;כשהתעוררתי"בבוקרנאמר:המחזור

יכולתילאעצמי;אתומיששתיבראילהסתכל
חי;אניהאםאניזההאםשלם;שאנילהאמין

גופי",בתוךאניהאם

אתהחותםהיפההשירגםשייךלכאןובעצם
מתוךהשמים',לבאתשורטות'כמוהספר

"."הלבכיהחשה, ,רביקוביץדליהעםשיחה
שיםמדברים;שאנחנוזהברגעגםבוער;שלי

תיכווה",שלאתיזהררקלבי;עלידךאת

חורזים"שישראליםהחרוזים;"תופעת

ו של 4מס'החדשבגיליוןהמענייניםהדברים
לאוהם ) 2006ספטמברבית,<אחוזת '!רה'

הנושאיםשניבמסגרתהמובאיםאלהדווקא
רגעים"השטן:-מוקדשהואלהםהמרכזיים

המאהמספרותשוניםתרגומיםהמביאבחייו",

שלבדמותוהעוסקיםוהעשריםעשרההתשע
שלהשיריתבצורההעוסקו"מרובעים" ,השטן

בעליובעיוןבשירדבריםדווקאאלאהמרובע,
אידיאולוגית ,'!וה'שמיוחדהישראליההקשר
מהם.להסתייגנוהגלפחות,

היפה,שוואעל'הבלדההואשבהםהראשון
יוסימאתהבלליקה'ועלגגבלילילותעל

מאהבמלאותפןלאלכסנדרהמוקדשתגמזו'
אינניהחוברת.בפתחוהמובאת ,להולדתושנה

אבל ,גמזויוסישירתשלהמושבעיםמחסידיה
ובאנרגיההלשונייםבכישוריומכיראני

הפואמתיהשיראתההולמתשלוהשירית
מעידותמעטלאישזהבשיראםגם .הארוך

שיאיםכמהבוישוקלישאיות,פזמונאיות
למשל:יפים.וקומייםליריים

 ,נו

והעיריבללילקהלינגני

והאובות!הרפאיםאתמקבריהם

סיביריממזראחד,עללינגנינגני,

ממנולומדשאב

קצת

 ...אבותפרקי

עדכיאומרלחוברתבמבואמנורדוריהעורך
"המתאפיינת ,גמזושלהרציניתשירתוהיום

אינהכמעטנדירה",צורניתבווירטואוזיות

האחרוניםבעשורים .העכשווילקהלמוכרת
פ.העטשםמאחורילהסתתרגמזונאלץאף
העתבכתבבעיקר ,מיצירותיולפרסםכדיקול

קוראיםקהלבהדרגהצברוכך'הליקון',לשירה
ומשיב:שואלמנורנלהב.
מקוםלולקנותגמזוכןכלהתקשהמדוע

שהסיבהאפשרהישראלית?השירהבמרחב

מווירטואוזים.פוחדיםאנחנו :בזהדביוקנעוצה

כלואפורה,יומיומיתלשירההתרגלנוכךכל

נסעלהמעלהמגומגמתשירהעםהסכנוכך

כללזהותממהריםשאנחנוגמגומה,עצםאת

פזמונאותעםמתנצלתבלתיוירטואוזיות

פתרוןזהאךאנכרוניסטי.קיטשעםקלילה,

(עמ'כבדבמחירהעבריתלשירהשעלהנמהר

12 (. 

 '!רה'שלהאג'נדהאתהולמיםמנורשלדבריו
שקולהשירהלקדםכידוע<השואףייסודומאז

מתאימהגמזויוסיששירתספקואיןוחרוזה>,

עלחסותלפרושמזדרזהייתילאזאתעםלה.
השירבתיכלעללאגםו ,גמזושלשירתוכלל
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ששנייםלברודסקילמשללהשוותו<ודיהזה

לעמודכדיבחוברת,כןגםמובאיםמשיריו
גדוללמשוררכגמזו"וירטואוז"ביןההבדלעל

שישלהודותמוכןאניאבלכברודסקי>:סתם
בבלדהומשעשעותמבריקותשורותמעטלא
בהנאה.ככולהרובההנקראתזו

מענייןלטיפולמצדןזוכותוהמליצההקלישאה
ומאיהנץרויאלשלמקוריתבמסהבחוברת

העממיהחרוזעל-המסכות"נשףערד
שהנושאראשונהפעםשזוידומנהישראלי",

גםברשתוהמעלהשכזהמקצועילטיפולזוכה
הםבהתאם,המסה,נושאאתהפתעות.כמה

חרוזה,בלשוןכןגםדבריהםבפתחמנסחים

כך:

החרוזיםתופעתעלמאמר

ישראליםכותביםשאותם

הזדמנויותימינבכלומבצעים

בשמחותומיוחדיםבימים

בעיקרפורחהעממיהחרוזכיומצאוחקרוהם

מיוחדאתראפילוויש"ברכות"שלכז'אנר
רב>חומרדלו<ממנושמו"ברכות"באינטרנט,

כביטויאםשכאלהברכותמתנקזותאליוואשר

שאילהלצורךכמאגרואםהגולשיםשלעצמי
נושאים:לפיממוינותשםהברכותוציטוט.

וכדומה, ,אבללימודים, ,נישואיןמולדת,יו
המובאתנהיגה,רישיוןלקבלתברכהואפילו

נכון?/שזהלהיות"יכולדוגמה:לשםבמאמרם
יותרמתרגשיםאנורישיון!?קיבלתבאמת
 " ...איתרלסיבובכברומחכיםממך;
לתשובהאופוליטיתלתגובהגםמשמשהחרוז

נועדהואבמקורואבלבטוקבקים,פולמוסית

ממאפייניואחדוזהקהלבפניפהבעללביצוע
הסוציולוגית,קביעתםמעניינתהעיקריים.

"מסכה"לשמשנועדההחרוזההברכהלפיה
המברךבין"מתווך"משמשהחרוזוהטקסט

 )"תוהמסכ"נשףמאמרםשם<מכאןוהמבורך

ולאמסויםמרחקעללשמורכדידווקאוזאת
הישראלילדבריהם,מדי.אישיבאופןלהיחשף

הברכהשלהאנגלו-סקסיתהמסורתאתחסר
 after dinnerה-או toastה-הנאוםאו

speech , איןוגםכהלכה,אליהםשמתכוננים

בתילחניךכמופהבעלדקלוםשלמסורתלו
"אנוכותבים,הם ,לפיכךהרוסיים.הספר

המכריעהגורםהבאה:ההשערהאתמציעים

המבוכההואהישראליהעממיהחרוזבצורת

אתהופכיםהישראלישלהשפההרגלי ]".[
כדימאיימת.לחוויההפומביהדיבורעצם

שלכקבייםרקלא ,הניירנדרשבהלעמוד
 ,) 144<עמ'מסכה"שלכתווךגםאלא ,זיכרון

מןהקריאהבאירועעצמואתמעליםהדובר
שאיןגםגישהמדהניירמןהקריאה •הנייר

ביןחציצת-מהוישבהכרחספונטנייםהדברים
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הברכה .לפניוהנוכחנמענולביןבשירהדובר
ממבוכתמשהועתמרב ,לפיכךהכתובה,

ישיר.שבדיבורהחשיפה

העממילחרוזמאפייניםכמהמוניםהם
דווקא.משובחחרוזהואאיןכיעליוהמעידים

צורניים,משחקיםנעדרמטאפורות,נעדרהוא

וכדומה.מורכביםרתמייםמשקליםנעדר

השלמה,השורההיאשלוהצליליתהיחידה
שורות,בסופיהחריזההואשלוהיחידהמבנה
 ,כלומרבקריאה,ההפוגהנקודותגםהןואלה

לדבריהם,המשפטים.אתחופפותהשורות
אוליהואהשורהשלהפנימיהארגון"העדר

החרוזלשירתביותרהמהותיתהתופעה

שאיןמענייןאוסיף:ימשל<בהערההעממי",

העממיהביטויאתמזכיריםולאמכיריםהם

בצעירותישיוחדו"צימרמני""צימרמן"

לאודוגמאותכאלה,לא-מאורגניםלחרוזים
החרוזכיכךעלעומדיםהםזאתעםחסרות>.
המתאימהצורהאלאפגומה,צורהאינוהעממי

וכאןהברכה><שלהחברתילצורךבמדויק
העממיהחרוזמינימלית.צורהבדיוקנחוצה
גרידא,מסכהלכדימלכתחילהעצמומצמצם

חריגהמכלהנזהרתמכוונת,אי-מקוריותזו
אתמאמצתולכןחשיפה,בהשישאישית

כזהלהיות"תמשיך<למשל:האנונימיתהנוסחה
והםאחד"),רקיששכמוךותדעמיוחד;

מסכמים:

מאודשראליתיצורההיאהעממיהחרוז

מעמדעםלהתמודדישראלימקושיהנובעת

היומרהביןשבתווךהמצויהצורה .חגיגי

לנוכחהמבוכהןילבגינוניםלהעדרהישראלית

המגונןתיווכםללאעצמיתשבחשיפההכורח

מונעתהישירותיומרתאחדמצד .גינוניםשל

יתפרשצורנימשחקכלשהרי ,מורכבתצורה

הדיטרמןהמבוכהשנימצד ,מתחנחנתכחריגה

שאינה ,מסכהלעצמוליטולמחייבתהישיר

יהעממהחרוז :דיהמוטעמתאךמדי,עשירה

 .) 161 1(עמ

החרוז.שלפשטותוכחולנמורכבדיסיכום 3
האמנותיתהשירהעלהשלכותגםלכךויש

המקור.•אללילךכדאיולמתענייןהרצינית.
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נאוות

ננחראלמוג
•• T 

N העינייםואילומעצמהנעהימין,ידבחושךעכשיוכותבני
שורהדבריכלאתכותבאניאוליהנכתב.אתרואותאינן
מיליםבאלףמילהכלאכסהכךושוב,שובשורהעל

תוכללאועיןהדףעלתתעבהדיושכבתמילים,אלפייםאחרות,
האחרוניםהדבריםאוליאלולקרוא.כבראנסהלאאנילקרוא.

לראות,לאביקשתיפעםמאהועודמאהטרגי,כמהכותב.שאני

לכתוב.המיטהאתיצאתיהזה.הלילהעיוורוןעליבאעכשיוודווקא
תחושתאותיתקפהנרדמתי'ולאלישוןלתוכהנכנסתישעהלפנירק

אזגםואשתי'אתאעירהאוראתאדליקואם .בבטןקשהמוות
אתלכתובשאנסהמוטבמשק;כי.אתשאמצאעדארוךזמןיעבור

כך.הדברים

הראשונההפעםזואיןמקרה,בכל .זקןאיששלהזיותאלואולי

אחלץלאכברלי'נדמההפעם,אבלהמוות.תחושתאותישממלאת
אחריימיםכמהזההיה ,-1945בכך,שחשתיהקודמתבפעםממנה.

כשנפתחופתאום,עצמי.עלהמוותאתלהביאוהתכוונתיהשחרור'
לינותרשלאהבנתיהאוכל'עםהרוסיםהחייליםובאוהשערים,
שקועכולימחשבה,בלישחייתישניםאחרילחיות,מהבשביל

לעצמי'אמרתילמות,דרךחיפשתישבועותשלושהיום.יוםבמאבק
הרואי'מוותלמותויכולתיחשמליתחיתההגדרחודשלפנירק

אעשה?מהועכשיו .בגבייורההיהאס.אס.חיילאיזהאולי

עיתוןאליהגיעמתי'לאועדייןיוםואחדעשריםכשחלפואבל
מאחדמשוחרריםשלתמונהבתוכווחיתהוחצי'שבועבןרוסי

עדחיינוכלהצעיר.אחיאתראיתיוביניהםהאחרים,המחנות

 ' 1945בשנתזמןבאותואבלבינינו'מונחתאיבהחיתהלמלחמה

תמונתאחריהם,למותוביקשתימתומשפחתיבנישכלכשהאמנתי
ולפגושאחריולחפשיצאתילאבחיים.אותיהשאירהבעיתוןמבטו

שהיהמיכלמותאתבחריפותהבליטומחיייותראףוחייואותו'
התחלתיזאתובמקוםהמוות,מניסיונותחדלתיאבלעלי.אהוב

ברלין.לעירילגרמניה,חזרהעללחשוב
בוראשוןרגעאותואחריידעתי.ההיא,לארץלשוביהיהקללא

שבהגרמנים,ויצאוהרוסיםהחייליםנכנסוהמחנה,שערינפתחו
מןעליהםלשמורבשעריםעמדווהפעם .ושמורסגורלהיותהמחנה
דואגיםהחלוהרופאיםאמנםהמחנה,ובתוךרוסים.חייליםה~~ים
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מוקפיםנותרנואבלחדלה,הטעםוחסרתהקשהוהעדבותלרפואתנו'
והיובמחנהשהסתובבוהשלדיםמןורביםגדרות,אותםשהיוגדרות

והרוסיםאכילה.מרובלמותהחלוהרעב,בשלחודשלפניעדמתים
נפיץשאנוסכנהשישמכיווןנפתחיםהשעריםאיןכילנוהסבירו

כיהחוץ'אלשנצאלפנילהבריאעלינוכיאירופה,ברחבימגיפות
לאןאיןכיידענוואנחנוצמודה.רפואיתלהשגחהזקוקיםאנחנו
היהודים,שלנו'הפנימיבעולםובינתיים,חרב.העולםכברלחזור'

זכויותאתאיבדוהגרמנית,יודעיהישנים,והמנהיגיםמהפכים,חלו

ויכלורוסיתידעואשריהודיםאותםבמקומםעלוועתההיתר'
להטבותבמקומנווזכוהמחנה,שלהחדשיםהשליטיםעםולתתלשאת

המתורגמנים.ממעמדהמתחייבות

פישעלהודי'ביתעלחושבוהייתיבמחנה,שם יי:r.~לאשנהכמעט
שנתאת . 1941בשנתכברנרצחוהאדוםהצלבמןשקיבלתיהודעה

מחשבהאפילובראשיחלפהלאשנהבאותהכיוידעתיזכרתי, 1941

 ' 1943מתחילתאולי ' 1942משנתכך'אחרשנה .הוריעלאחת

ליוקראידואתעליהניףגרמניכשחיילאחדברגעהזמןקפא
בגופועודףסרחועונשה,האנושותטינופתכבד-אף,יהודיעכברוש

אניאבלזוכר'איניהמכותכאבאת .אותיהכהואחרעולם,של
ספרות,מביןאדםשלבנוסחכלפיקללותיואתאמרשהואזוכר

כן'ועלהתחנכתי'עליההגרמניתהשירהשלדרכהאתהכיראשר
הכבדה,ידואתעליהנחיתבאמתכילהישבעיכולשאיניפיעלאף
האחרותהמלקותמאלףיותרשאמרהדבריםבישפגעויודעאני

מקרבתםיותר ' 1940בשנתהאקדחשלהמוותמאיומייותרשקיבלתי'
עשןשלהקבועמצלויותרארוכות,שניםהגזיםתאישלהמאיימת

הקרמטוריום.

רקחופש.שלשנהאחרילאגם .תנועתואתחידשלאעדייןוהזמן
רצונותיאתאיבדואותי'גםהרגובאמתהגרמניםכיהבנתיכךאחר

מבחוץ,עצמיאתרואההייתיהזמןוכללבי.ותחושותומהשברתי
אשתואתשמצאמיהיההמחנה,התרוקןלאטולאטריק.כגוףנופל

ולהסתפחהקומוניסטיתלרוסיהלנסועשביקשמיהיהאליה,והצטרף
ויצרבילדותושמעעליהםבאמריקהבקרוביםשנזכרמיהיהעליה,
לארץבספינהלהגרכדילאיטליהלנדודשרצהמיוהיהקשר'עמם

לרומניה,לפולניה,מוצאם,לארצותלחזורניסוומעטיםישראל.
בבתיהם,חייםזריםלראותליוגוסלביה.ליוון'ללטביה,לאוקראינה,

כפיחייםהוריהםאתאולילמצואחרבות.עיירותיהםאתלמצוא
שנותראחדאחרקהיהולישווא.רצוןלמלחמה.קודםחייםשהיו
בדרכו'התגלגלהואלאןיודעאיניהיוםעדמשפחתי'מכלבחיים
מתהאםהמחנות,יוצאיאתתוקפותשהיוהמחלותבאחתמתהאם

ממפקדביקשתיואניישראל.שלבמלחמותאוסיבירשלבשלג
 .בחזרתייינתמערבחיתהלאבן'כמויה,מבגריה.מבגרללחזורהמחנה

במיטתמחזיקמיבחנותם?עובדמיבברלין?הוריבביתיושבמי
לשאלותאמתתשובותמשרציתייותראבא?שלובספריוילדותי
העציםשלהריחאלילדותי'רחובותאללשובביקשתיהללו'

החייםטעםואתהחייםרצוןאתבייחזירושאולילי'המוכרים
מקומנו'אתלעצמולקחמישאבררכללחשבתילאבי.פיעמושפעם

ולאהרחוב,מןהחוץ'מןתמידובחנותבביתהתבוננתיבדמיוני

שמונהבגיללישנעלםהחוטאתלחבררציתירקלתוכם.נכנסתי
במשרדארוראדםאותוישבשניםששהמלחמה.כשהחלהעשרה

חוטעלשגונןאבאובזכותהארץ'תפארתשחיתהבעירנוהפיהרר

שנאמריהודיםעכברושיםאותםשאנחנועצמנועלקיבלנולאחיינו
לצאתהיהוכשאסוראור'גםבתוכןהיהההןשניםששלהיות.לנו



ונשבההאחוריהספרייהבחדרבביתיושבהייתיאניהרחובותאל
עשרההתשעהמאהבניהאתאיסטיםהיהודיםהמשכיליםרוחאחר

 .אביעלחביביםשהיוהעשריםהמאהוראשית
מעטבאוזניומעלההייתיבולמרודמבקשכשהייתיימיםבאותם

אףאחדולרגעקומוניזם,אוואלוהות,דתשלרחוקותמחשבות
נוערתנועותמאותןלאחתללכתחשבתיבאמתאחדלרגעציונות.
לארץעמהולברוחרחוקממקוםיהודייהבנערהלהתאהבציוניות,

אלוכיאותימשכנעכאלו'מרעיונותמזדעזעהיהאבאאחרת.
המחשבותאתממנילהרחיקכדיהרבהנזקקלאוהואהבל.דיבורי

שקולהנוראה,חיתהמתוכולהרגוהמחשבהעולמיכלהיההביתההן'
שחיםבןשהייתילפניאחת,פעםאמאאמרהאיךזכרתילמוות.

ואילוהמטבחשלהרחבההואהביתכיהסיוט,שהחללפניעשרה,
על .ממנולהיזהרוישמנגדעומדהעולםהבית,הרחבתאינוהעולם

מןרחוקשיכולתי'ככלהמטבחאלקרובנשארתיכן
עםוהשיחותהספרייהחוטידרךרקאליוקשורהעולם,
ונעשיתהולכתרגמניהכילבנומסבירהיהואבאאבא.
האתיאיזםמןומתרחקתהולכתגרמנית,ופחותפחות

השבטיים-שורשיהאלחוזרתשלנו'העירוני-אירופאי
ביערות.פגאניים

בקרבלהב:ושווהאשרבעולםשפהשאיןמופלאהגרמניתבאותה
תרבות.בני

אניבעיקרגמור.תאיסטאוגמוראתאיסטאניאםיודעאיניהיום

דווקאבעצמיהמלחמהלפנימאמין.לאאניבעצמיאפילומת.אדם

להיותביקשתיהגרמניות.ו~מיליםובהשכלתנו'באבי'וגםהאמנתי'
כךולאריקות,כותבאניבהןשהמיליםמרגישאניועתהסופר.
אלוהיםאףריקים,עושהאניאותםהמעשיםבילדותי,אותןהכרתי

בשמו'להשתמשאנוסאניזאתובכלהאדם.בניככלריקנעשה
שהייתיוכפישתכננתי'מעשיםאותםלתכנןאנוסשהייתיכפי
אחת,פעםלהמעיטבהם,להיכשלכמעטאובהם,להיכשלאנוס

שכתבזעקהלנושהקריאהדרשןדבריעללחזוראנוסשאניוכפי

אלושלחארוחות,מספרבמחירשקנהובדףבדיוהמלחמהבעת

חמתך'ידעוולאיוערךלאאשרהגוייםעלחמתךשפוךהשמים

אחירובכמומתים-בלי-קבר,שניהםואביכשאמיועתה

אלויותריותרהולךהתחלתיודודו.זכי'דודיובניואחיותי
בתוםמידבמחנההניצוליםמןכמהשארגנוכנסתבית

ופאותיהםזקניהםאתמחדשלהצמיחהחלואלוהמלחמה.
ולנחשלותםלהםלעגנוכךשכלראשם,וכיסויי

אתפהעלזכרוכנראהוהםלמלחמה.קודםהאוריינטלית
לבקרשבאויהודיםכמהשהביאולפניעודכיתפילותיהם,

אתשרוכברהםהכנסת,ביתאלתורהוספריסידורים
היידישיידיש,יהודיאותםשלהמזרחייםבניגוניםהתפילות

ומקולקלת,קלוקלתגרמניתשהיאעליהמכריזהיהשאבא
ואניהיינה.ושלגתהשלשפתםיופיעיקראתהמשבשת
הכנסתמביתהרחקלשירה,אטאטמצטרףביניהםפתאום

הגדולים,בחגיםאליוהולךהיהשאבאהגדולהרפורמי

היפה.הרגמניתהרוחמןהרחקהקדוש,האתיאיזםמןהרחק

ללחושהמיליםשמעתיולאבלחישה,מתפלליםוכשהיו
הגרמניםשחרטוהספרותעלושובשובחוזרהייתיאני'גם
זכרתיאשרהיהודיםתורותמכלהיחידההתורהזרועי'על
פה.על

גרפיטי ,ברליןחומתששימשבאולםששכןיידישכנסתביתבאותולראשונה,אז
שרשראותטבעות,זהב,לשיניאיסוףמקוםלכןקודם

כליהואהאדםכיהמחשבהאתהדרשניםאחדמפישמעתיונעליים,
ואףהאומה.אוהרוחאוהאמנותבידילאהאלוהים.שלבידיושרת

היהמהוכילהאמין'יכולתיולאכמובן'בכך'האמנתישלאפיעל
זהכמשפטאיןבידיו'שרתכלילהיותהמתועביםהגרמניםבקצינים

במובןכילכתובאנוסאניכןועלסיפורי.המשךאתלהסבירכדי
כשחזרתיאבלשאחריה,ובהמתנההמלחמהבזמןלאאמנםמסוים,

אבא .תוכניותיובולעשותאלוהיםבידיריקכליהפכתילגרמניה,
ממנישומעהיהלומכנסיושלהעורחגורתאתשולףהיהודאי

הדת,תעתועיאחרההולךבבןמעונייןהיהלאהואזה,משפט
אבלויורשיו.קאנטשלהגמורהרציונליזםאתלתארתמידוהיטיב

נוקשה,ברצינותלימקריאשהיהשלו'המשורריםאתגםזוכראני
המצוחצחיםבמשפטיהםועליו'עליתעתועיםלפרקיםלכו ryאיך

הארץכיהבטחתךקייםעשן'נעשיםבניךאםלמיםעולמךהחזר
ואםצדקתך'תיכוןבעבורגופהמעלרשעתהאתוקרעתבלהכבגד

נחיהבעבורמהשמידהתעצוראלכעמודהואםהארץחיתהכסדום

אנחנועכשיוכברבמוות,ניוושעואנחנובמוותיענשוהםאנחנו'

 .לעולמךמעולמםומתענותהכלותנשמותינולהעבירומתאוויםמתים
אבלובבררנותי'בתוכניתייחידהייתילאכילינודעשניםאחרי

תוכניותיועלשונים,במקומותבודדיםאנשיםפעלנוימיםבאותם

מתוודהאניאםיודעואינניכאן.מתוודהאנישליבררנותיועלשלי
כישלוניעלמתוודהאניאםאווחלילה,חסלגרוםשיכולתיסבלעל

זמןבאותואבל .אחדמקרהאותולמעטסבל'אותוגרוםמלהמצער
ביןמחולקתשחיתהגרמניה,תוךאלמפולניהדרכיאתחיפשתי

בפולניהויערותועיירותעריםביןבדרכיעודשונים.כיבוששטחי
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בחפציעמיאותומסתירוהייתילקנות.רעלמעטמקוםבכלחיפשתי

קראתישניםאחריגרמניה.תוךאלעמיאותולוקחהמועטים,
שישהלרצוחותכננולנקמהעצמםשכיוונויהודיםהיוכיבספרים
במימיהםוימיתורגמניהבארותאתשירעילוכךידיעלרגמניםמיליון

הזמןבאותוהתקדשלאהאמתפיעלאבלשלמות.עריםיושבי
אניהגרמנים.רצחויהודיםכמהידעתיולאמיליונים,שישההמספר

שהיושחישבתיאנשיםכשלושיםתחתכשלושיםלרצוחביקשתי
במלחמה.ומתומאודעליאהובים

נישואיןשנותחמישיםאותה.להעירלאכדיבחושךעכשיוכותבאני

המיטהמןהולךשאניפעםכלמופרעתהקלהושנתה ,בינינו
אסורועתהלכתוב.אולקרואכדיאורמדליקשאניאולשירותים,

לפעמים,הזה.הווידויאתמלכתובאותיתעצורתתעורר.שהיאלי
שלאעלבאוזנימצטערתחיתההיא ,יותרצעיריםהיינוכשעוד
הואמזלוכי ,אותיעיקרההמלחמהכיידעהלאילדים.לנונולדו
להסיפרתישלאמהכללהםמספרהייתילאילדים.הולדנושלא
אומללים.צאצאיםעברם,עלגמורידיעהבחוסרגדליםהיווהם
שששירה,לכתובהפסקתישניםוששעשריםאיךיודעתלאהיא

שלושיםלכתובחזרתיואיךאחריה,שנהועשריםבמלחמה,שנים
שכתבתיהשיריםאתמחדשלכתובניסיתילה,לספרבלישנה

לאפעםואף~סערה.ליואבדוהראשונותשנותיעשרהבשמונה
כדימוםממנישנפלוחלולות,חלולותמיליםרקכתבתיהצלחתי.

נוכחדקסבלהזמןכלמספיק,כואבלאגםאךבריאלאגופיקבוע,
הפכושליהמיליםכךתקנה.לושאיןמברזאטימיםכדלף~ריאות,

ומיותרות.עקרותונולדובבטניעודמתות
 ,שבשכונתנוהבארותעללה,סיפרתילאמהיודעת,לאהיאמה
כלבברליןחייתההיאדבר.להסיפרתילאבגופי.הכאבבארותועל

פניהעורשנים,בשבעממניצעירהבמחנה,הייתישאנישניםאותן

אותוהכרתילאאבי.שלחנותואתלעצמולקחואביהשמחה.אומר
בתוםאותומכירהיהאביאםיודעואיני , 1939שלפניבימים

 .ארוךזמןטרפואתלטרוףנכוןליוםחיכההואאםהמלחמה,
ראיתי , 1946שנתלהסתייםכשעמדההחנות,אתלראותוכשבאתי

ומחצה.עשרהשמונהבתכברחיתהאביה.אתשראיתילפניאותה
לחייךלמדהחנותה.אלבאומימחייכתהיאמיאלידעהולאחייכה

אליבאומהרמנצחים.חייליםשנמלאהעירה ,ברלין~עירזריםאל
לדלתמעברעמיויצאמבטיפיעלאותיזיהההחנות,מפינתאביה

במקרהרקאותה,ללכלךחנותואלשובלבואאעזשלאלאייםכדי
 .חינותרתיבטעותאו

ובחוסריפותבנשיםהצטיינוהםתמיד ,אמרתיובלביהלכתיואני
יוצאיםהיו .אביגםנהגכךארורה,רצינותאותהתמיד .הומור

להםחיכותמידבביתאבלומאיימים,מצוחצחיםבמגפייםלרחוב

גםלצחוק.נוטהאינו ,רצינייופיהואגםויופייןיפות,נשים

מןלהכחידםעלינושהיהארוריםרשעיםאנשיםאותםלאס.אס.,
יפות,נשיםהיולהםגםכלביהם,ואתאותם ,האחרוןעדהארץ

המחנה,ראשאשתמרחוק,אותןרואיםהיינולפגוע.כדיעדכאילו
קנאתאתמעוררותהיווהןהמשרפה,מפקדאשתהמוות,קציןאשת

לשמועהיהשאפשרעדותמימות,קטנותבנותולהןהרדום,הלב
היינוואנחנו .ברכותוהלבאתמחמםפעמוניםכצלצוליצחוקןאת

התברכואםעלינועליוןגזעאכןהםכימרגישיםמרחוק,שםחושבים
כאלו.בנשים

אריתאשהעםלשכבעליהאוסריםהגזעוחוקי ,לפ~ייפהזוועתה
להםנשמעיםועדייןחודשים,עשרשישהלפנירקהעולםמןבטלו
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הייתימוות,המעבירותהמיןמחלותעלאזיודעהייתיאםכולם.

היפות,גרמניהמנשותכמהבהןולהדביקבהןלהידבקדרךמוצא
אבלמלהולי.דאותןלעצוריהודים,עםלשכבאסוראכןכיללמדן
איסוראףעלעמהלשכב ,נקמתיתהיהזאתכיחשבתירגעבאותו
לייינתןעמהאתחתןאםכילעצמיהסברתיואףואומתה.אביה

השופךאניכיאותייאשיםלאואיש ,זמןלאורךברגמניהלהישאר
שנבנה,החדשלביתנוהקרובהבאראלהרעלאשפוךלבארות.רעל
ביניהם,אמותואוליהמים.מאותם ,בארמאותהאשתהאניואף

חייובסוף ,חיונותרתיכיהודילהמיתניביקשוהםוהיא.אנינמות
שלי.מידיכגרמניאמות
אחרינכנסרחוב,בפינתהחנותלידיוםיוםלהאורבהייתיוכך

הייתישם.נותרההיארקכייודעיוצא,אביהאתרואהשהייתי

פניהבמראהחברתי.אתומבקשתבימתעניינתחיתהוהיאנכנס

ואנייותר.אולישנה,עשרהבחמשממניצעירהנראתהובגופה
היאאולי ,כלפיחיבתהאתחשתיכאשרלעצמיאומרהייתי

גרמנייהידיעלאחדיהודילפצותמבקשתהיאאולימתביישת,
מעטהגרמנים.כלידיעלהיהודיםכלאתפיצתהכאילואחת,
לאהמחלה.אתמגופילהוציארחמנייהאחותרחמים,בפניהראיתי
ואתיהודיהמילהאתאמרהלאוהיא ,יהודיהמילהאתאמרתי

עצמיאתשואלמשוגע,קםהייתיבלילהולעתיםנוצרייה,המילה
לאבעולם,יהודיםישכיידעהולאגדלהאולייודעת,אינהאולי

משפחתישםאתלהאמרתילאבמחנות.הנשרפיםעשןאתהריחה
חלוןעלרשוםשהיהלמרות ,בקולמשפחתהשםאתאמרהלאוהיא

עמיששכבהואחרימשפחתי.שםרשוםהיהשפעםאיפההחנות,

להנעשתההישןלביתנומקוםבקרבתששכרתיבחדראחתפעם
הרגשתי.כךרחמים.רקלאלי,אהבה

אףכיאמרהלה.להינשאאותישכנעההיאחודשיםשישהואחרי
עזה,בחיבהרקאובאהבהאותיאוהבתהיאאםיודעתשאינהפיעל
שבההמהירותמןהופתעתיעמי.להתחתןתוכהמתוךנדחפתהיא

אמוניאתתרכושהיאמהרכךשכלניחשתילאהדברים.התרחשו
בבנייןנוצריולאיהודילאנישואיןבטקסנישאנומשפחתה.נגד

בודדכךכלהיההטקס .ואמיאביובליואמה,אביהבליהעירייה,
משפחתהאללחופשילצאתבה,לחזורלהאציעאוליבלבישאמרתי

גרמנייהעםלהתחתןשמחתיכךכלהצעתי.ולאומקומה,ועמה
ואחיההוריהבביתביקרנוולאהחנות,אלחזרנולאויותראמיתית.
כלאךדמיוןתכליתלהדומההשהיתהתאומה,אחותהרק .הצעיר

אותנולבקרניאותהעדינים,ששלהבמקוםמאודגסיםגופהקווי
במרחקשלנובברליןשנמצאהחדשבביתנוחודשיםחמישהלאחר
לעולםכיהיהוידועלאישנשואהחיתהלאהיארחובות.עשראחד
הדודהלהיותלתפקידהמתכוננתהיאכיצדשנינווראינו ,תתחתןלא

בימביטהאותהראיתילעתיםנולדו.שלאהרביםלילדינוהמטפלת
בעיניה,הרצוןשביעותחוסרבאותותהבחנתיאחרותפעמיםבקנאה,

ליהדותי.אולקיומי ,לעקרותירומזתהיאאםידעתיולא
שטמנתיהרעלאתלקחתינרדמה,שהיאאחריהחתונה,בליל

אנטישמיםשלדורותשהאשימורעלאותוחודשים,כברבתרמילי
שאדמתהיבשתאותהאירופה,שלהזכהבנשמתהטמנואנחנוכי

בןבתלמידנזכרתיהמים.בארותאלוהלכתי ,בדמנועתההתמלאה
שהחריבוהםשהיהודיםאמראביוכיהיסטוריהבשיעורשהכריזכיתתי

וכי ,הנוצריישוששמוהרעלאותובעזרתהרומיתהאימפריהאת

עצמהתטהרבוביוםהקדושההרומיתהאימפריהאתתחדשגרמניה

ואילו ,להכותועליוקמוהקתוליםהתלמידיםכלהיש~נןי~ת.מן



אתאוהבלאשאניאמרתיבכיתה,היחידיםהיהודיםמשני'אחדאני

ופנולויחדהנקתוליםאותםוכלולו'לימהבכיין'יהודיעוד ,ישו
לנהרשנינוקפצנותלמידואותואניאיךגםנזכרתיאותי.להכות
שלם,המיםמןייצאמאיתנומישהתערבנואחריבחורף,הקפוא

ועכשיוהימין.אתוהואשמאלרגלאתאנירגלינו,אתשנינוושברנו

איךלו'וקינאתילישורגעשלחיבהליחיתההמיםלבארותבדרך
מתנשא,לדיבורהעילגותאתהפךאיךלב,לאומץהבכיאתהפך

מתפרצת.לאלימותהלבמורךאתהפךאיך

העירשלעבר'לכלפרוצותחרבות,בארותאלאגיעכידמיינתי
עםוהחדשהגבוההמבנהאתלעצמיתיארתישלאכמובןההרוסה.
שקשפיכתשלהפשוטההפנטזיהוכךגיליתי.אותובפתחוהשומר

מאותאועשרותעודעםיחדומותיהמים,בארתוךאלהרעל
שתכננתימה .יותרהרבהקשההפכההמחרת,ביוםהעירמיושבי

בצינורותשניםשלמתמשכתפעילותהפךאחדרגעשלמעשהשיהיה
התחלתישכונתי.שלמרכזימיםאתרמאותוהנמשכיםהשונים

טיפיןטיפיןולהחדירוסדקים,חוריםבהםליצור
לאטלאטוהתיישן.שהלךמפולניהרעלאותואת

שנתייםומניתיהחודשיםכשעברוהשתכנעתי'

מסוגלהואואיןהשפעתופגהשהרעללניסיונותי'
ומתקנימספיק,חזקאינואוליאובאיש.לפגוע

בוקר,וכלהשפעתו.אתמסנניםבבארותהטיהור
כולם,העיתוניםאתקונההייתיבערב,מעשילאחר
פעולותי.תוצאותעלמבשרמהםאחדאםלראות
הייתילפעמיםדבר.כךעלכתובהיהלאותמיד
מותם,אתשעודדתיאנשיםהיוכילחשובמנסה

למותם,המיםשתייתמקרהביןזמןעוברשהיהכאלו

טרחלאאישולכןמחלה,בעודחוליםהיווהם

למותםהמורעליםהמיםביןהקשראתלציין

הרעל'בשלאוליאחת,ופעםהעיתונאיות.בידיעות
התחנהשלטיהורונערךשלם,יוםמיםהפסקתהיתה

הרעל.אתהשלכתיבתוכה
תאומהאחותאותהבגללי.מתהכיידעתיאחתרק

'אוליויותריותראלינולבואשהתחילהאשתי'של
להריוןסימןהיאאשתישלהשמנתהכיחשבה

כוסבטעותשתתהאחדויוםלמשימתה,ונערכה
במטבח.השישעלשהנחתיבמיםמהולרעלשל

ולקחנומכאבים,להתפתלהחלההיאקצרזמןאחרי
גרפיטי ,ברליןחומת

הרעלאתשהסתרתילפנילאהחולים,לביתאותה

ימיםשלושהלאסלה.בכוסשנותרמהאתושפכתייבש,לישנותר

ההרעלה,נרגמהכיצדלהביןהצליחולאוהרופאיםמעמד'החזיקההיא
ביקשהמתהוכשהיאתרופותיהם.אתלהלתתהועילבליוניסו
ואנימשפחתה,כלעםיחדארונהאחריללכתלאאשתיממני

ללוויההליכהממנישנחסכהמכיווןלעצמיאמרתיבבית,נשארתי

אביהלווייתאתסוףסוףאערוךאחרת,לוויהלפניאערוךאחת,

לאפעםואףנולדלאפעםאףמלאבמובןכיליהיהנדמהשפתאום
דיבוריואתהלווייתו'סידוריאתעורךוהתחלתיבסלוןוישבתימת.

האחרונים.רגעיוועלמותועלהשכנים

במשרדארוראדםאותושלכשמוכזה,שםעםאודלף.לוקראו

ואולי'אודלף.להיותיהודייכולאיךשהשתגע.פלאלאהפיהרר'
כןועלהביןלאאבאאודלף.שלבמותולרצותגרמנייכולאיך

הואכיהביןולארוחותרדוףהרגישזעק,הואמותוולפניהשתגע.

אותי'לאכולרוציםהםזעק,הוא .עמוידיעלרדוףאדם,בנירדוף
לנגוסרוצהזהומזלגות,סכיניםבינועציםאותי'לאכולרוציםהם

צועקואניעלי'קופציםקניבליםובכתפי'בזרועותיזהבצווארי'
שפהלהםאבלגרמנית,ושפתיגרמני'אניגרמני'אניעליהם,

אתמביניםלאכנראהוהםשפתםאתמביןאיניאניקניבלית,

רחוקלמקוםאחרת,יבשתאלעדהרחקתיאוליחושבאנישפתי'
מבעבעיםמיםמלאגדולבסיראותיישימוהםרגעעודממקומי'מאוד

שלשירגדול'בקולמותי'לפניבקול'קוראואניאותי'ויבשלו
ואביאמיאודלף,שמילהםצועקאבא,קוראמת,אניואזהיינה.

לחמתיהראשונההגדולהובמלחמהשנה,שישיםלפניאודלףליקראו

קצין'הייתיהברזל'צלבבעיטורוזכיתיהמזרחבחזיתהרוסיםמול
ול~ביניכםאיןואתםהקצינים,יתרלכלכמומפוארשפםליהיה

לי.שהיהזהכמומפואראחדשפםביניכםאיןאחד,קצין

חול'שעוןהואהזההלילהמת.אניאףעכשיו'לוצועקאניאבא,
כיליאמרזיאתהשנה.חמישיםכברלושחיכיתיקץלחיי'קץס;~ר

בגרמניתעודשולטאיניהתרוקנה.כןעלורוחיהרוח,היאהשפה
שבינובגדנואוליבחירה.כלבהליואיןבי'שולטתמביתהרג .שלנו

למדתיורקנקמתך'אתנקמתילאלשווא,עמלתיאניבגרמניה?
כאשרגםבדידותה,אתולהפיגגרמנייהאשהלאהובהשניםעם

יותר.ומיואשיותרבודדנעשיתיואניהתרחקהושמחתההלךיופיה

בתוךי~יכלדשדשתיבתפקידו'נכשלאשרלגרמניאותיעשוחיי
ולהוציאבקרביהלגעתהאומץלישיהיהבלישלנוהמפוארתהתרבות
ממנה,הרחקגםאךהגרמני~תבתוךחלפוחייכלקולה.אתמתוכי

ממנהרחוקגםאךאשתיאלקרובממך'הרחקגםאךאליףקרוב
מאוד.מאוד

אותישמעההיאהלוויה.מןאשתיששבהעדאביאלדיברתיכך

מותעלעמיודיברהנכנסהדבר'אמרהולאמרחוקעצמיאלמדבר
ואמהאביהאתראתהכיעמידיברהבקולה,עצבניכרולאאחותה,
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בשתייתזהאתזהניחמנובקולה.עצבניכרולאאותה,ראולאואלו

שנתמאזלראשונהבכיתיאנישנינו'בכינולילהובאותואלכוהול.
עלבכתהוהיאוהאחרונה,שהרגתי,הראשונההגרמנייהעל , 1939

אבלהיוולדה.מאזלהשמתאליההקרובהראשוןהאדםעלאחותה,
ואינהחיינואתהמלווההעקרףתעלעצמנו'עלשנינובכינובעיקר

ארוכות.שניםזהעםזהלחיותנשארנוכךאחר .להפשירמסכימה

בליהחולבשעוןאטאטהתמוססוחיייודע.איניבהןקרהמה
בארותבתוךרעללהטמיןהפסקתיהזמנים.לחילופיערשאהיה
ארוכותשניםוהמשכנוילד.עמיללדתלנסותהפסיקהוהיארגמניה,

באמת,שומעיםולאמדבריםאחד'ביתבתוךחולפיםזהלצדזה
לאמשתדליםבשירותיםאפילובשקט,אוכליםבשקט,הולכים

מקדישיםלקיומנו.המידהעליתרלבנשיםשלאכדיכמולהרעיש,

לשני.האחדקדוששקטאותואתלהעניקחיינוכלאת
אכתוב?מהאחרי.קצרזמןכן,גםתלךודאיוהיאאמות,אניועתה

נולדתיאניבי.בגדההיאגםאךאמת,בגרמניה,בגדתיכיאכתוב
אביאביגםואוליאביאביוכמואביכמוהגרמנית,הרוחתוךאל
בני-בלי-עצמנואתוהכרנובתוכהדרכינואתשילבנולפניו.אבי
התרבותלבושהיאהגרמניףתכיהאמנוהגרמניףת.דתמלבדדת

והתמלאנואחריםעמיםראינוהברבריות,לבאתהאדםמןיעקוראשר
ומילאיותר.וגבוהונעלהאחרשלנועמנוכיעלשמחנותיעוב,
חיתהומילאהצ;עניףת,אתמאירופהלעקורגרמניהמבקשתחיתה

עמי-ארצותיהודיםאותםשלהבזויההיהדותאתלעקורמבקשת

ומניחהבמחנותאותםמרכזתוחיתהלגרמניה,ממזרחבעיירותיהם
מונחתכיואומרכרצונה,לעשותלגרמניהמניחהייתיאזליהודיה.

העלוביםמחייהםיהודיםאותםלתיקוןתקווהאלובמעשים
שהיינואנחנונגדנו'פנימהפונהגרמניהחיתהלאאםוהברבריים.

ולתרבותה.לאומתנואמוניםשומריםהיינולבה,
האם.אס.חייליאתמקרובשהכרתיאחריבמחנה,שניםאחריאבל

עשרותעודשחייתיאחרימסוגלים,אנחנולמהוראיתיוכלביהם,

ההיסטוריהאתשוקלאשראמיתיכגרמניגרמניה,בתוךשנים
אםאותנו.גרמניה,אתלהרוגעליכייודעאניקרה,ברציונליות

לבי.היאגרמניהיכול,איניאבלמלבי,אותהעוקרהייתייכולתי
בוואריהבןביןאונוצרי'לביןיהודיביןהבדלאיןובכךלבנו'היא
אכןבגוף.לעוקדנוישבנפשלעוקדנואי-אפשרואםשלדיה.בןאו

שבשנתפיעלאףהארצות,שאריהודיחטאולאחשבוןשלבסופו
ומבדילההכיבושבארצותהיהודיםאחרצדהגרמניהחיתהאם 1939
שאריהודיחטאולאכנגדה.קםהייתילאיהודיהלביןבינםהיטב

הגרמניםובכלובאביביבגרמניה,אזכברחיתההבעיהכיהארצות
ביהודים.ולאגרמנים,הםבאשר

לאאףאותנו'לעקורהצלחתילאכגרמני.בתפקידינכשלתיואני
שנים,חשבתיכךעמי.תמותלאוגרמניהלמותהולךאניעצמי.את
גרמניהאניזה.אתמביןאניעכשיואחרת.חושבאניעכשיואבל

האמיתית,היחידההגרמניותעמיתמותגרמניה.תמותובמותי

אלושלהשקרגרמניותתיוותרובחייםעמי.ששרדהאביגרמניות
שהתחזואלו ' 1945לבין 1933ביןהשמדתנועלשטרחואלוהחיים,
ידיהם,מעשיעלידעוולאמשמדינועםנמנושלאכמיכךאחר

ילדיהםאתשחינכואלועלינו'נובחיםאותםראינולאמעולםכאילו
עתהלנועושיםוילדיהםהמלחמות,היפוךהיאגרמניהכילהאמין

העולם,מלחמותכלנגדפציפיזםומפגיניםבעירנו'גאווהמצעדי
גרמניה.אינהזאתמכולן.הנוראההמלחמהמזרענולדולאהםכאילו

אינםכבראלוהדרך.מןשסטהבשללהורגולפ~ישלםעםאין
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היהאביאבלבבשר.אפילואוליבשם,רגמניהאוליאלוגרמניה.
וכשאמותאחריו'הגרמניםאחרוןואניומת,שברוחהגרמניםאחרון

במתאללעולםעודתחזורולאגרמניהעמיתמותקצרזמןבעוד
ט 9;יאףמתיםעמיעצמה.ההיסטוריהבמתתעלםועמהההיסטוריה.

מתיםעמיכהן'וחרמןורוזנצווייגמנדלסוןמתיםעמי ';ט 9ו~~י
ואביאבימתיםעמיוקאנט,ניטשהמתיםעמיוגתה,והיינהשילד

מתעמיהזאת,התרבותשלהפועםהלבשהיואביאביואביאבי
אוראלהברבריותמןאותוהצעדנואנחנואשרגדולשבטאותו

ובמותימחנכיו''כנגדכנגדנופשעוהואהעיר'אלהיערומןהתרבות
תמותגרמניההאנושית.השושלתמןוייכרתעונשועליבואהוא

 .השקררקיוותר .עמי
הן .אורןאתומאבדותההולכותמנורותהןהריקות,שלי'והעיניים
שלמיםחייםאותםאתלימזכירותהן .טבעוחייכלבהםהבארות

אורועתהלראות.צריךהייתיולאשחייתיהחייםואתחייתי'שלא
אראהלאאותו'אראהלאבא.לאעדייןוהמוותלבואקרובהשחר
לפניקוראהמוותמלאךאתאראהלאעצמי'ואתהעולםאתשוב
ואקרארקתיאלואצמידוהמגירהמןהאקדחאתאקחאנידיני.גזר

ועתידוחתמתיכתבתישאניהדיןגזראתראשימתוךעצמילפני

קרובוהמוותוהנשפט.השופטהייתי .והנידוןהדייןהייתילבצע.

לעיניתישארנההןאראה.לאלעולםאותןגםהאלו'השורותלבוא.
הםמהמתוכן'ילמדוהםומהחבריה.ולעיניאשתילעיניהאחרים,
ביןלדעת.רוצהואינייודעאיני .חייובארותלביבארותעלישפטו

והלבכואבותוהידייםארוכותשעותכאןכתבתישוואכךוביןכך
מןאותאחראותוימחקהדפיםעלמקווה,אבייישפך'דמיעייף.

 •עדות.ולאדברלאוממעשיממניייוותרלאושובהכתוב,

ירושליםה'תשס"ה,אלול , 2005ספטמבר
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הקולותאתדואיםוהעם
לנגראורנה

האופרהשלבכורהבביצועהעונהאתפותחתהישראליתהאופרה

ירושלים"הפואמהפיעל ,קינופיליפמאתללירביתגלוק,מאת "ארמייזז

עיצוב,בימוי,רולאן;סבסטיאןמנצח: ;טסוטורקואטומאת 11המשוחררת

יוהאן :תאורהעיצוב ;פינטווענבלפולקאבשלום :ואנימציהכוריאוגרפיה

האופרהומקהלתלציוןראשוןהסימפוניתהתזמורתבהשתתפות .טיטלי

24.11הבמה,לאמנויותהמשכןוולף,לאונטיבניצוחהישראלית .2006 

הריושירה,מחולעםמוסיקההמלכדטוטלימדיוםהיאאופרהאם

התיאטרליבמדיוםהדגשאתומתמידמאזשמההישראליתשהאופרה

שלבכורהבהפקתהחדשההעונהאתלפתוחבחרהבכדילא .ויזואלי

ב-הלחיןאותהגלוק,של"אומיו"בארץ'בוצעהלאשמעולםאופרה
-המשוחררת""ירושליםהאפוסעלהמושתתשלקינו'ללירבית 1777
נסיכתאומיומתוארתובו-1581בטסוטורקאוטוהמשוררשכתבטקסט

משיבלאזהאךריבו'הצלבניהנסיךהמושבעבאויבההמתאהבתדמשק
ופיתויקסמיםמכשפות,פיות,לעזרתאומיופונהיביאושהאהבה.לה

אתללבותלהשתסייעבה,החבויההשנאהלמכשפתפונההיאולבסוף
אתאומיומציתהונואשתמושפלתלשווא!זאתכלאךהנקמה;אש

אותה.ובולעתהנפערתהבמהלשאולוצוללתהמכושףארמונה
במרכזהעלילהסיפוראתשהעמידבכךמהפכהגלוקיצרב"ארמיד"
יותרהואזוביצירהאותה.מבליטותוהתנועהכשהמוסיקההאופרה

הארכנייםהסלסוליםכלאתומחקתמצתהואמלחין.מאשרוציירמשורר

הקצרותבאריותוהדגישהצרפתיתאופרה"ה"רגנדבסגנוןנהוגיםשהיו

שלתובעניתפקיד-אומיושלתשוקתהאתבעלילההמשתלבות
תומה!ועדהאופרהמראשיתששרהזמרת

אבשלוםובמאיוהשחקןפינטוענבלהרקדניתהיוזומרתקתהפקהכוכבי
"אריסטו",המחוללתיאטרוןהכוריאורגפיהאתבעברשעיצבופולק

דווקאשבגרמניה.וייסבדןבפסטיבלשנתייםלפניכברהעלורגסתםאת
-תוויםפרטיטורתכללקוראיםואינםהמחולמעולםשבאוהעודבה
ולהעמידבבימויים"מטיף"מסרלהעבירהיהירמהצורךאותםשחררה

לכלמושלםאסתטיעיצובעלשקדוזאתתחתרגנדיוזיות.תפאורות
תיאטרוןשלשופעהומורומלאתקסומהפנטסיהיצרוהםוצליל.תנועה
הנוטליםלגיבוריםעצמןהתלבושותאתוהפכוהבמה,רקעעלצלליות

עכוזיםבעלותורדרדותספוגחליפותהעוטותרקדניותבמופע:חלק
דרקוןדמויתאדמוניתמכשפהה"פיתוי",אתייצגואשרופטמותדשנים

עוטיאביריםמשופדות,מגבעותשלוסאגה"השנאה"אתהמייצגת

שדמוהמשוננותהאצבעותקצותעלשטופפורקדניותורומח,שריון

גיבורותלחילופיך'אוהיבניים,ימיאגדותנוסח"שטניות"סוסיםלפרסות

ששוליהןיוון'אלילותנוסחתכולות"שמימיות"בגלימותמאוהבות
פרוותעטוה"ממושמעת"המקהלהחרביחביבים.שדוניםבידיאחוזים

הנסיכה-קטן;פעמוןמוצמדהפועותה"כבשים"שלכשלצווארןצמר

בראששהוצבמתנפחובאוהל-ה"מבצד"מראששרהאומיוהמכשפה
הרקדנים.רצואצותחתיולגשרהשנייהבמערכהוהפךלולייניותמדרוגת

הישראליתבאופרה"אומיו"

אףאלאהמופעלגיבורידקלאזוייחודיתבהפקההפכוהתלבושות

שלחצאיתהלמשלכךהבמה:עלגיאומטריותוצורותחלליםעיצבו
המושבעאויבהעםאהביםתינתהתחתיולאוהללעתיםהפכהאומיו

הקרניים/כנפייםמשולשילמבצר;החצאיתהפכההשנייהובמערכה

הדמויותנעותחתיושערששימשולטרפזיםהפכוהקטניםהשדוניםשל

עלהגרוטסקיתהפרודיהשלההיתולייםהרעיונותשפעמרהיב.במחול
שנטלוהחירותשכןומרהיב,משעשעהיהלכאורהנאייבתילדיםאגדת

ב~רט-החל-סגנונותבמגווןהבמהאתלעצבופינטופולקלעצמם
-הפריזאיברז'ר"כ"פוליססגוניותנוצותעתירמחוללמופעועדנ;ב;
 .החופשילדמיוןמקוםיוהרת

הצרפתיהמנצחשלשריבטותחתניגנהלציוןראשוןהסימפוניתהתזמורת

בצליללרובאךהתקופה,לסגנוןכראויויובאסו'ללארולאן'סבסטיאן
עללהתפתלנאלצואלההזמרים.קולותעלשכיסהכתערוחדרם

להתגברשיוכלצליללהפיקכדילאחורגווםאתולהטותקמעאהבימה

סופיהצרפתייההסופראןזמרתבשירתםהרשימוהתזמורת.עוצמתעל

שרההיאבמסגרתוההרואי'בתפקידהב"גבורה"שעמדהדגורמוין

הגרמניוהבריטוןתומה,ועדהאופרהמראשיתכמעט,הפוגהללא

בקולוהישראלית.באופרההראשונההופעתולושזואימלר'כריסטיאן
השירהכללאאוכלו.הצלבניהאבירתפקידאתלגלםהיטיבהענוג

הוויזואלי'עלהדגשאתששמהזו'בהפקהאךברמתה,אחידהחיתה
הבמה,וקסםהזורמתהמוסיקהיפיאחרלעקובצרוףתענוגזההיה

הרעיונותשללעללהתענג-לכלומעלוהתלבושות;התפאורות

 .מגדרויצאושעשועיםללחםהצמאהקהלההומוריסטיים.

 2006נובמבר-דצמבר
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1 Jjו(ךJ~ 19 רגזיו
מירוןכרמית

אבייסורי

גרתרגום:הקאמרי,התיאטרוןסטרינרברג,אוגוסטמאת"האב"

שבוי,אביתפאורה:פולק,יוסיבימוי:שניר,חנןבשיתוףקינר
בלליאבימוסיקה:קרנפינו,עפרהתלבושות:

ועיקרון

פיתגורס

-האדםואתהאוראת ,הסדראתשיצרטוב,עיקרון"ישנו
האשה".ואתהאפלהאתהתוהו-ובוהו,אתשיצררע,

סטרינדברגאוגוסטששונאכפינשיםלשנואיכולגדולאוהברק
מסוגלכמוהוגאוןמחזאירקמידה,באותהבמחזותיו. ) 1912-1849 (

דוגמהשישמשובימתיותיצירותעשרההתשעהמאהבשלהילכתובהיה
עיצוב ,החיהדיאלוג ,הדרמטיהמבנהמבחינתהן ,אנוימינועדומופת

המינים.שביןהקונפליקטיםועומקהאינטנסיביותמבחינתוהןהדמויות,
והוא-הכלכחזותסטרינדברגבעינישנראההאנטגוניזם,אףעל

"האב",של<במקרההמיניםבמלחמתליישובניתנתהבלתיהסתירה
-הנ"להתמסיהמחדלאףעלאבהותו>,בדברהגברשלהביטחוןחוסר
מטהרתוהיאתמציתית,כתיבתוהדרמה.אמנותאתהשוודיהענקקידם

עדיין<המצויהמיותרתולעתיםנרחבתאקספוזיציהמכלהמחזהאת
בן-דורו>. ,איבסןאצל

-צדדיוכלאשריהלום,מעיןמושלמת,יצירההנו"האב"המחזה
בו.מתבונניםשממנהזוויתמכלנראים-הסבוכיםוקשריהןהנפשות

מקסימליריכוזבוישתיאטרוני:ומופתמודרנימחזהזהמזאת,יתרה
המשפחה,אבישלגורלועלסוגרתאימיםצבתבימתיות.פעילויותשל

בתואם ,גבריידעלאשלעולםאותולשכנעמשתדלתאשתוכאשר
היא.שלוהאהובה,
בהתרחשותלאאףמפתיעה,בעלילהלאמדהימה.יצירההוא-"האב"

ובערטולוהמרה,העמוקההרגשיתבאינטנסיביותאלאמותחת,חיצונית
כלשהן.קונוונציונליותמוסכמותעלמשמירהאונימוסמגינוניהמוחלט
מעלההשוודיהמחזאיולזמן.למקוםקשוריםאינםסטרינדברגגיבורי

המקומותבכלמאוד>הסובייקטיבית<לדעתוהנשיםלסמלהאשהאת
בעולםהחלש.הגבריהעולםמולוכמנצחותכטורפותומעמידןוהזמנים

האשה.שלהשטנייםלתככיההקורבןהואהגברהזה,
מוקףבביתהחי ,וחוקרצבאאישהואהראשיהגיבור"האב",במחזה

ההרסנית,ומהשפעתההביתמןבתואתלהרחיקמחליטכןועלנשים,
היאכיעדהורמה,למלחמתיוצאתה~םהנשים.חבורתשל ,דעתולפי

בדברבעלהשלביטחונואתלערערהמשפחה,רופאבעזרתמצליחה,
 .בתועלחוקיתחזקהשוםלושאיןומכאן ,אבהותו
הבימהבתיאטרון"האב"בתפקידשיחק<שבעצמופולקיוסישלהבימוי
הקונפליקטשמחייבהבלתי-נשברהקצבעלשומרשנה>כעשריםלפני
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קמבוסורזינהפונק,גיל ','באה"

ועלמסמלשהואמהכלעללאשה,הגברבין ,הסטרינדברגי ,החיצוני
 ,המתייסרהאבבתפקידפונק,גילהפנימית.שבסתירההמופנםהמתח
נפשיתלהתמוטטותאותוהמוליכהכאבה,בעוצמתהמפתיעהדמותבונה

גנדברסטריבימינהוגהיהשאילושיטעןמייהיה ,ודאיטוטאלית.
נחסךוהיההאהבותבדברהאמתמתגליתחיתה , DNAבדיקותלערוך
לזה,ובדומהאנטומיקריטריוןלפילאכידוע, ,אך .הטרגיהמשבר
אחרת,כייצירה.כלשל ,תיאטרוןיצירתשלהאמנותיהערךנבדק
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 .•.הדורותכלסוףעדועושרבאושרוחייםבחייםנשארים
שלאומחזה,שלערכונבדקכךלא ,התיאטרוןאוהביכללשמחתאך
לדמותלהעניקהשכילהפון-שווארצהשרהאחרת.אמנותיתיצירהכל

קורלצדורחמים,רוךשלבודדיםקוויםהאשה-האםשלהשטנית
פריבן-זוגה,שלהשלמהבהתפוררותוהמתבונןהאדםשלמקפיא
הנמרצת.ועבודתהעמלה
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הבת ,סנדרסוןדינהחביבה,ואחרונההרופא,אתהמגלםטרמיןאבי

אמה.שלהתקיףרצונהלביןלאביהאהבתהביןהנקרעתהאומללה
 •לצפייה.ראויההצגה
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בישראלכזהעיתוןעודאין

העכשוויהתיאטרוןלמחשבתהמוקדשבארץהיחידהעתכתב

ובעולםבארץובשוליים,במרכזייחודיות,הצגותשלמעודכנותסקירות

אהרונסוןשרוןד"ראלמגור.גילהבישראל:הפעיליםהתיאטרוןאנשיממיטבמורכבתהמערכתמועצת

רנהיפה.נעמיד"ריערי.נוריתד"ריזרעאלי.יוסיהורוביץ,דניבלקין.אהובהפרופ'בסר.גדליהלהבי.

ריבליןליאורהרונן.אילןקוטלר.עודדפתר,סניימלנין,ז'נטד"רמוניץ.ציוןןבלרנר.מוטיירושלמי.

נגידחייםד"רקינר.גדפרופ'עורכים:

לכדוב
 61230איבב,תל , 23033ת.ד~יבשרלא,וספירםשליללביאדוג
יבשרלא.וסידפםלשיללליאדוגלתדוקפ , 11איסןור w1גייכיוונת 3ל•מיונימדתע 135ךסעלהמאחהב 11מצ
 _ ____משחפהשםפטרישם
 _ __ימדוק ___יער ___מס.רוח
 _ ___קQס.ניידלס.

 _ _________לאקסחינת___,בותום

בחוריונהקרן

בלעדיתהמטפליםאורפואילטיפולהנזקקיםחוליםולמשורריםלסופריםלסיוע

ספרים,להוצאתמיועדתאינההקרןכלכלית.במצוקהונמצאיםחולהבבקרו

עלאישוריםרפואיים,מסמכיםמפורטות,פניותלשלוחנאוכד.יפרסומים

 . 52117ג 11ר , 1704ת.ד.מ, 11בעם 11לאקוהכנסות
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שהתרוקנולאחרשצולמורגילות,שחייהכריכותאלולכאורהכריכות.מצלםאיצקוביץצביגסטוך

הרצל,בהרמצויותהכריכותזו:אפשרותמחשידנטועותהךבוהקונקרטיהנוףאולםממתרחצים.

ישראל.מערכותלחלליהזיכרוןיום-בלבדאחדיוםמשמשותהךונופש.שעשועיםכריכותאינךוהך

עלהמתקיימיםהרשמייםהאבלמאירועיאינטגרליחלקהמהווים.זרים,המיםעלמושטיםזהביום

משימוש.בטלותהךבהךהימיםאתהכריכות,שלהקלעים""אחוריאתחושףאיצקוביץההר.

הואקיומהושאתנטועהואבהלפסטורליהשיירולאכתלוש 11האבל"מיצגנדמהאלובימים

מייצר.

בבחירתואירופאית.ממסורתחלקהואהלאומיהאבלשלהראווהמאירועיכחלקענקבזרישימוש

הכושליםהניסיונותעלמלגלגכמואיצקוביץחם,קיץביוםדווקאהריקותהכריכותאתלהנכיח

בהו,דמתנגשיםוהשובבותהחוםהמים,משחקיאירופאית.חזותלעצמהלאמץישראלשעושה

מהמתחיםכמהאגוזבקליפתלכנסאיצקוביץמצליחכךהזיכרון.יוםנטעךבהםובהדרבעצבות

הישראלית.החברהאתהמכוננים

שלתצלומיועצמה:בקומפוזיציהגםמצויכמו-אירופאי" 11והה"אירופאי"שביןהחמקמקהגבולקו

הנחהפסטורליתירקשפעתהמתארותאירופיות,נוףתמונותשלנפוץסוגמאזכריםאיצקוביץ

 11האבוךהעדןגך 11לכסמלרבים,ישראלייםבסלוניםימינועדנתלותזהמסוגתמונותאגם.שללצדו

שמייצרתהאירופאיתלפסטורליהביותרהקרובהדימויכיבעובדהטמונהרבהאירוניהלאירופה.-

 •וריק.חשוףשזהבשעהואבל,מוותשלבדימוייםמוטעןישראל,

עלוןקציעהמרקוביץ',דליה
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