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מאהבת,נ~זפטרואני
 •:•: :-זז ·-:-

-יושםנ~שפתינ~א;תא;ת
: • : T • ••ז •• 

 .ת~~;שס~ל·ןלף~~נ:רי~י

הז.פטרשאגליינ sמ~םוא~לי
 זז-··:·:·: ··:·-- :

 ,ב~ל~ל~ס~ש~ףס;ןי;ןוןים

 ,~~ ם~~-י~~~ ר~;א~~י~י
ק~ף. wי;םסןש,י;םם w י~~ לי~~~

מר;תדמע;תנ~וא~לי
: -• : " T 

 ,ס.ל; P'iJן~~ר ~ש,ס~~
ל~מ·~·לךא;תנ~~לן~~ן

- "- .. ·: : . . • nפ;רשי:ז;מעלבל~ב:פי

 1rחצי
ו~בן-חייםבסמןרבקה

לוויאשלוםמיידיש:

נפרש'מטר'המילהשלהרטובהקטלוג
("ואנימאהבההזה,המוגשבשיו

("ואולילדמעהועדמאוהבת")במטר
למטוהתחפשומורת/דמעותינו/

הקולח").
ביןמדלגתבן-חייםבסמןונקה

אקוורליבמכחולומציירתהטיפות
לדעת.עצמההמכחילהנוףתמונת
הנוףתמונתהופכתהשיאברגע

הזולגתדמעההואהמטרנפש.לתמונת
העולם.לחיעלגםוהאדםלחיעלגם

אוןאיךלנכבורפורסםהמקוריהשיר
כרכיםשניראתה>,אני<לכבודזו

שיריהקובצובהםליוויק,יבתבהוצאת
בעבריתגםבן-חיים.בסמןדבקהשל
מצוין.נשמעזה

סומקרוני
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זושהבות jבעו

'ספריהוצאתשירים,זרשה,כפרי:יהודית

עמ' 46 , 2006 ' 77עיתון

במקבילככולורובונכתבזושההשיריםמחזור
כפריזושהיהודיתשכתבההביוגרפיהרומןלכתיבת

עד-1997מהאדומה:לתזמורתיזרעאלמעמק-
עומדתשבמרכזו 1הרומןתמציתהםהשירים . 2004

השנייה.העולםמלחמתשלהיהודיותהגיבורותאחת
אלבומימתוךשנלקחובתצלומים,מלווההספר

ממחישיםוהםידידיה,ושלשלההמקורייםהתמונות
גבורתהשבפרשתצעירה,שלהייחודיתדמותהאת

ומעלה,משכמןאחרותנשיותלדמויותמצטרפת
סנש.וחנהבסוןאהדוכשרה 1בחייהןששילמו

כפרייהודיתדולהזושהאתוסנש,אהרונסוןלעומת
האבודיםעקבותיהאחרמתחקההיאהשכחה.מן

אותהומחיהאביה,שלנעוריואהבתשחיתהמישל
ארצהעלתהפוזננסקהזושהובאמפתיה.בהערצה
קיבוץאתשייסדלגרעיןוהצטרפה-1925במפולין
גויסההשנייההעולםמלחמתבפרוץהעמק.משמר
האדומה","התזמורתהסובייטיתהביוןלרשת
היומחבריהחלקואשראירופהבמערבשפעלה
תאכשנחשףהגרמנים,ידיעלנתפסההיאיהודים.
לרוסים.מידעהעיברהממנובבריסלהחשאיהשידור
בידיבעינוייםחקירותשלחודשיםתשעהכעבור

דברשתגלהמבליבכלא,זושההתאבדה 1הגסטפו
סופר 1פרוז'ילעםפגישההריגול.ברשתחבריהעל

האדומה,התזמורתעלמקיףספרשכתבצרפתי
להביןהמתקשההמשוררת,אצלומחאהתהיותמעלה
נדושהאנשיםכיפרואמרשבוהרוחקוראת

סיכוילהםהיהשלאמוקרבים",להיות"הסכימו
לרוסיםלהגיעמוכרחהיהושהמידע 1לשרודרב

דרך.בכל
אלוהים"כשרוחההיא,הנוראההמלחמהבשנות
רקוהיההארץ;עלמתה;כיונהמוטלת/חיתה
הפרידהשערה;כחוטדקוקותחום;פניעלחושך

בקושם;היית/ '1:1tהעולם;וביןהחושךבין
'חשביםבשירנאמר-החשאי"הקרבבשדההחזית/

פסל~יתאמירההןאותוהחותמותהשורותשתיההן'.

ז:ו 'tועבר;לא"והנאציזםהזמן:מבחןאתשעברה
 .עברת".לא

להשאירמבלילחלום"ה"מתמכרתהדקה,הנערה
ישראלבארץקומוניסטיתחיתהבחול",רישום"שום

השתייכהשאליהםהעמקמשמרמייסדי . 1925של
עולהשנשארוהתמונותמןאבלאותה;זוכריםאינם
בשיריםמחריד".וזיכרוןגדול;"יופיעםדמות

אתגםכפרירואההתמונותאתהמלוויםהמרגשים
זושהשלבתצלוםכךהתמונה.מאחוריהמסתתר
האישנראה,/בלתי"ובפינההגגבעלייתהיושבת
ותוססמרתקחייםמארגבדידותה".אתשמצלם
כרונולוגיבסדרהמופיעיםהשירים,מתוךעולה
-ליריתפואמהכעיןיחדיוויוצריםיותראופחות

כתיבתו.תאריךמצויןמהםאחדבכלדרמטית.
אתמשליםהדמותעלהפרטיםכלשלהחיבור

ובחלקםעובדותבחלקםהםהפרטיםהתמונה.
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 319גליון

זרשח

ישוניר

דמיונייםומונולוגיםתיאורים,~~למרת,השערות
ומרגשת.כאובההרואית,חייםפרשתיחדיוהשוזרים

בחורשהזיכרוןאבןזושה:עלהעובדותמןכמההנה
לידתהתאריךשמה,חקוקשעליהירושליםבהרי

התזמורתכצפנית/"נספתהוהמילים:מותהותאריך
עולההשיריםמןבבריסל".ז'ילסןבכלאהאדומה;

חבריעםכבישיםבסלילתעבדההיא-1926שב
בעירבעפולה.הקיבוציםבמחנהשישבוהגרעין
והעריצושאהבובחבריםמוקפתחיתהקלישהולדתה

וירוקה, 1כפרייהודיתשלאביהפישק,כמואותה,
תשכחשלא , 92בגילשנה,שישיםכעבורהמתוודה,

בצריף 11929באוקטוברמותח.יוםעדזושהאת

ופישק.זושהנפרדיםתל-אביב,חוףעלשבדיונות
בשתי-שיריםשניכפריכותבתהזאתהפרידהעל

הנפשמחלתהיאאחרתכאובהעובדהוריאציות.
אחותהחולדתלאחראותהשתקפההאם,של

שניםמאושפזתחיתהובגללהזושהשלהצעירה
מחוץלחיות/הוסיפההיאשנה"שלושיםרבות.

זושחהשלימההחסרההאםדמותאתלחיים".
הצעיר.השומרמןהטובהחרבתהירוקה,שלדבמותה
לזושההיו 1כפרישלאביהעםהאהבהקשרמלדב

עלרישומיהםאתשהותירואחרים,אהבהקשריגם
בן 1צינמוןשמואלאחריה.לחיותשהמשיכואלח
אתמותח.לאחרבבדידותלחיותבחרלחיים,זוגה

החסרה.ומותחמילאההזולתמןהמרוקןביתוחלל
עולמית",מתגשמת/שאינהלה;שמורהמקום"כל

וניצבת /מפינתה."יוצאת 1 ,ן w :כשהואו"בלילות,
בחושך;ועפההפתוח;החלוןאדןעלכךאחר

אחדשלבנובשנתי", /ביגםנוגעתהיאואולי
אתפגש 1באושוויץשנספהזושה,שללבהמיקירי

שנותרילדותזיכרוןעלוסיפר 1בבריסלהמשוררת
נאמרקנארעק'ולראי'אניהדגישבשירממנה;לו

~שההסודי./בחיוכהלידינו/"עמדהשדמותה
המשותףוהזיכרוןשונים.בזמניםאהבו"ואביושאבי

נאחזיםהםהשניים.אתעכשיוהמלכדהדבקהואהזח
מושאשחיתהמיעלמתרפקיםבקש,כטובעבו

אבודים".ילדים"כשניאבותיהם,שלאהבתם
שלחהאדומה","התזמורתמפקד 1טרפוליאופולד

משםלהעבירכדיבריסללמפריז 1941ב-שהזואת
להמשדרתכפרייהודית .חשאישידורבתאמידע

אותהלהניאכדיהאילמתצעקתהאתזמןממרחק
שהיאמכיווןולשווא,בעדה,לעצורהמעשה,מן

הכורחמוכרחים".שאומר:;הקולאתרק"שומעת
שבוההוא;"בלילהאותה.והמיתאחריםהצילהזה

לביתההגסטפוהתפרץ 1בשירנאמרמותה",התחיל
יכלהלאשכברהמזויפתהזהותתעודתאתוגילה

שהיהם wבה,כתובהיהבר?י~דןאנהלהושיעה.
שלכשמה 1שמוגםטרפו.'לליאופולדרקידוע
ירושלים.בהריבחורשהאבןעלהיוםחקוקזושה,
לכתואחריהשאירהואהזאתהזיכרוןמצבתמלבד

שמסרבתבקופנהאגן;בקליניקהישישה/"אשהרק
לן~ר".לחלוטין;

דיוקןאתלמחברתמזכירזושהשלמתצלומיהאחד
חיה,"אשהגםשהיאהרהורומעלהליזההמונה

"יהודייהוגםשנה 500לפניאיטלקייה"נושמת,/
עםההזדהותהשנייה",העולםבמלחמתלוחמת/
משוחזרשבובשירטוטלית.היאההרואיתהדמות

זכתהשלפחותבכךנחמהכפרימוצאתמותה,רגע
הקצרים.בחייהואהבהאושרלחוותזושה

דרורכפרייהודיתנותנתוצלולהפשוטהבלשון
פעמיות,חדבסיטואציותולמחשבותיהלרגשותיה

נותנותשאינןנוקבותושאלותדרמטימתחהטעונות
הסתפקהלאמדועהיאהמתבקשתהשאלהמנוח.
לאהשירים.מחזוראתגםבו-זמניתוחיברהברומן

מרצוןנבעשהדבראפשראבל 1הרומןאתקראתי
לרשותההעומדותהביטויאפשרויותכלאתלמצות

אהובהטרגיתגיבורהשלחייהפרשתבהמחשת
ובעלתחזקהאךשברירית-למר~ה,דמותונערצת,

כךכלהראויהואידיאליסtבית,אמיצה 1נפשיחוסן
 •השכחה.מןלהיגאל

כן-דודיערה

שירהשמעומלחמות

מבחרשירה,שמערשניםאלון:אנוד
הקיבוץהוצאת , 2005-1995שירים

עמ' 157 , 2006המאוחד

אלנאספואלוןאנודשלהשירהספריעשרשנים
מבחרשירה,שנותחמישיםשלמסכםמבחרתוך

בספריוהתפרסמושלאשיריםגםנוספושאליו
פורהמשוררשליריעהרחביצירהמכלולהשונים.

להיכללמתקשהאלוןאנודשלמסוגוואסתטיקן
קצרה.ספרותיתבביקורת

שלאכזרירצףבתוךמתקיימתבישראלהתרבות
במונודרמהבאטדוסלמאןשלכתיאורומלחמות,
אתהתחלתי . 1948מלחמת/אחרי"נולדתי'זיכרון':
במלחמתהתיכוןאתסיימתיסיני.;במלחמתלימודי

נולדבניאוקטובר./במלחמתהתחתנתי / .' 67
המפרץ.;במלחמתנפטראבי /לבנון.במלחמת

המתמשכת",במלחמהנולדההראשונהנכדתי
מרבות,אחתבפריזמה 1אלוןאנודשלשיריוגם

המתכתב"חלוץ"שלתודעתועםאותנומפגישים
מבקשאיניהמיליטריסטית.ההיסטוריהעםבשירה
פלסטינילנרטיבאלוןאנודשלשיריואתלהצמיד

אחרלהתחקותאלא 1אחראוכזהפוסט-ציוניאו



כמבטהשירה,מתוךהמתבררותקשותתחושות

חברתיתלתנועהוהשוואתוקטועעץבגזע
 .במעגליוהנשזרתהמלחמות,שביןוהיסטורית

שלהראשוןהשירהבספרבתנים''החושךהשיר
אתמתאר 1959משנתופריזורםחושךאלון

בתוכם:והמתגוררלתניםהשייךהחושךשלהבריחה
~י Qשבהחשכה /ך~ה. Qהאלנמלטבתנים"החושך
לפרי"להיותזורםמך nברהחושך iבשי~י.מטפסת

שלכחורבנםלהיקראיכולההחורבה .) 18<עמ'
מדינתשלביסוסהכתחילתוהפריהפלסטינים,

הפלסטיניהחושך-דיאלקטיתבקריאהישראל.
השירציונית.להתחדשותהבסיסהואהעבריברחם

לאהשביהשירהבספרהבית'הר'מאחורינו
הביתלהרהערגהמתוארת ) 1964 (קלותכשמחות

האדם:דבידותבתוךהמתגורריםגלותכלישלכסוג
 1הדיתמונותהבית./אבניכבויים./~~רות"קוצים

ורעפיםרביםאנשיםביןשמשות./בשברי 1ביתי

הפיכתשלהמחיר .) 21<עמ'לבד"פהאנחנו
המקדש)שלחיצוני<קירהתיאולוגיתהטריטוריה
יהיההמדינה)בירת-<ירושליםלאומיתלטריטוריה

כעיקרוןההיבריסאותובתוכוויכלולאלים,מחיר
הרביעיבספראין'אם'גםהשירהטרגדיה.שלמכונן
האפלהבתיאורמתחיל ) 1970 (הכבדכזרםלכדר

כף;איןחלונותשנים"אחריהכותל:עלהעולה
מנמיךהכותלעלבפניףמציצים,/אנחנובסדקים

יחפה''מיזהבקובץנוסףבשיר ,) 57<עמ'האור"קר

ראשוני,טבעשלנציגאותוהעורב,צעקתמתוארת
אתעקרוצרח:שעבר"עורבהזית:עקירתעל

סבאישובלאתיבה;תשובלאיונה,לא /די.rרי..
שמשלחיונהאותה'ביעף'בשיר .) 58<עמ' "; Jjנ

חולפת 1המבולסערותשלאחרהארץמרחביאלנח
שורותהןשלההשורותאך 1המשוררשלאוזנוליד

קרועכרכמעין 1משנתואותומעירההיאהחיילים.
 ;ו~~מעופפות;"כנוצותמתוכו:יצאושנוצות

שורה~באוז~ימפרפרת 1 ,בכיכרפניםת w~בף~~יו

<עמ'כבושה"בעיר iביעף,חולפיםיילים~ nמשיר
63 (. 

אלא 1כבדלאומימחיררקלאגבהירושליםכיבוש
חברועלאלוןמתאבל'בירושלים'בשיר .אישיגם

המחשיכותעיניך"מעלירושלים:עלבקרבותשנפל
קודםהואהמוותמחיר .) 64<עמ'לילותיה"זוהרים

שלבכורו"הייתהמתאבלת:האםשלהמחירכל

 1נלקחסלהאמף,נשענת.;עליףוירושליםהמוות;

ירושליםוחומת ;) 65<עמ'יורדת"הרףבליהיא
"פתעהמתאבל:"האני"שלפנימיתלחומההופכת
 .) 66<עמ'כחומה"וסוגר;סובבחושך 1חושךגופך

ומבשרמתלילדמדומהמלחמהבלילשנולדהירח
שלולד"ירחהעתיד:שלהפטליסטימותואתבכך
הקוסמיתהמערכת .) 66<עמ';כךה"ללילהדם;

מתערערתוהנפשיהרוחניהעולם.שלוהמיסטית
מולכוכבצונן;כוכב~ל"כוכבהאוגדן:בעקבות

הלילהשמיעז;ברעדישישהכתאנהצונח./כוכב
במרתפי ..נסגרתהמתשלהצעקה '.) 67<עמ'הזה"

סגרה"האדמההחיים:בפינותרתוהצעקההזיכרון

עוליםקרהמרצפהיבוא;לאאלינובמרתפיה;אותו
רק;אנחנוגםממעמקים;הקוראיםאבריו;קולות

 ,) 67<עמ'צועקים"שמים;צעצועי

למשוררנגליתעזהבגדיו'קורע'שמשוןבשיר
הפלישתים,שכנושבהעתיקהעיראותהכדמות

שלמאימתהקרועיםהמיתיהגיבורבגדיאך
שמשוןאת/פגשתילעזה"כשהלכתי;המלחמה:

פנים''חרושיבשיר ,) 68<עמ'בגדיו"אתקורעיוצא

בשירהוכןנדירברגענכחוהפלסטיניםהפליטים
מאונסגלותשל(ה"נכסה")נוסףבאסוןהעברית,
הנמיכו;אשרענניםטעון;אתה"היוםמאדמתם.

מערמיםפליטיםשנישמים./בפינתפניםחרושי
מקלטעיר-השמים .) 69<עמ' 11רהיטים."שברי;

שלוהשולייםבבכימלאו-המשוררשלהאלוהית
כדורשלסוגגםהואהבכיבוערים.עדייןהסיפור

"שמיםשהתגשמה:המשוררכנבואתשמתברר 1טעון

אש;שולילוחךבכיים./~עףןאתה;מטעןכבדי
שנייה''שיבהבשיר .) 69<עמ'ים"שלכלשונות
ממעשהכתוצאהאפשריתלבלתיהופכתהשלווה
בנמלהקטנים;מפרשחלומות"לבסוףהכיבוש:

שבה"לאשנייהשלווה / .םי~וr.~פחדםעזה:של
השביעיבספרנכפל'הנרות;אורהשיר .) 70<עמ'
ההבטחהשלשברהאתמסכם ) 1983 (אתועתה

הלאומית:הההבטחהעםבפגישתההתיאולוגית
שתבא~הידעלא ;םי~~~הנרגוןעל ;ו~"כאשר

בשפתייםלמההעת)/<בבואלשאולשנותיו;

<עמ' "י~~ /,םיב~~נר~סרנרלשיר;שחדלו
91 (. 

הקםהמשוררתודעתאתשעיצבההמלחמה,
 1הפרטיהפואטיהמרחבאלהגיעהכנגדה,ומתקומם

עלהחולםחיילאותואינוכברהדימוישכן
חבריואתומבכהעזהשעריאלנכנסירושלים,

המסייםבקובץגופי'שמדיף'האפלההשיר .שנפלו
המרחבאתמתאר ) 2005 (אחריםשיריםהספראת

ממרחבשהופךהמדינה,ושלהמשוררשלהפרטי

גופישמדיף"האפלהשרפה:שללמרחב"טבעי"
נטיפיםשרףנוטףמענפיהגופה;אתלוטפת
הכניסהבעקבות .) 156<עמ'שרפה"לזקיףנאספים

נסוגיםהמשוררוגםהמדינהלבית,הצפעשל
נסוגים"אנחנוהמפלה:שבהבנתהחסדלמרחב

מוחץ"מפולת ע~~הואהפעורס~ההחסדף Qאל
 • .) 156<עמ'

שמואלוףמתי

מצבה

מאז 1עבריםשבשלש
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ועדהעשבמאניצי 1

לכוכבים

כתרהוצאתפרא,עשביקנינגהם:מייקל
דבר:אחריתגיא,כרמיתמאנגלית: , 2006
עמ' 362 ,פלועודד

אותהותופרקנינגהםמייקלשבפראעבשבי
פרסזוכהלספרושתפרחליפת-שלושה-חלקים

הספריםבשני'השערת;פן-פרקנוופרסהפוליצר
הואחבילה:עסקתמעיןמדעתשלאעושההקורא

האצבעותקצותעלאבלאחד'ספרהביתהלוקח
עודאחריופוסעיםרמה)תרועהבקולנכון(יותר
ומרתודלףוירג'יניהזוחיתהב-השערתוספר.סופר

האמריקאיהמשוררהםאלההפעםשלה,ולאורי
שיריווספרוויטמןוולטעשרההתשעהמאהבן

עשב.עליהמהולל
תשומתאתבמפגיעתובעוויטמןפרא,עבשבי

כמוהואשוויטמןדומהבתחילההקורא.שללבו
ציוריםלתערוכתהכניסהקירעלהמודפסמניפסט

עולמהבתפיסתמדוקדקעיוןאבל ,בלעדיואפשר •
מוסףערךבעבודותיהלהתבוננותיעניקהציירתשל
קדמתכלאתלעצמותובעשוויטמןסופואך .רב

נשזריםהייחודיוקולודמותו ,רוחו ,כךהבמה.
בנויפראעשביהתר.לבליקנינגהם,שלבספרו

ניר ,כמבהטןכולםהמתרחשיםסיפוריםמשלושה
ממדומייצגלכאורה, ,אוטונומיסיפורכליורק.

זמננוהתעשייתית),המהפכה(תקופתערבאחד:זמן

הקוראיםמתוודעיםבשלושתםבדיוני.ועתידאנו
 ,גברואשה ,ילדשל.בזהזההנשזרעולמםאל

ילחש·סביבם .האנושיהקיוםשלהקדושהשילוש
תשקיףודמותו ,וויטמןוולטשלקולוהעתכלירעם

בעשבהפרא,בסוסיבכוכבים,ילכו:באשרעליהם
הירוק.

יםהשתבןלוקסהמכונה","בלב ,הראשוןבסיפור
אחיוסיימוןשלארוסתו ,בקתריןמתאהבעשרה
לוקסחרושת.ביבתשהפעילבמכונהש'נבלע'המת,
המכונה,אלגםאךקתריןאלקסםכבחבלינמשך
אולי .בקר~יהחיהברוראינושטיבהרפאיםשרוח
המבקשתהמכונהלבהיאאולי ,סיימוןשלרוחוהיא
שביןהדקהחבלעלמהלךלוקס .שלוחייואתגם

במוות,פאתוסמלאתבחירהלביןבחייםהבחירה
בלאהלולייןשלהמוותקפיצתאתלעשותתאב
ידייםרחבממשהול"חלקלהפוךכדי ,מתחתיורשת

להעלותיכוליםשהחייםמהמכליותרונהדר
ולהיותלחזורכדי ;) 110עמ'פרא,ע(שבידבמיונם"

לוקסהואהילדשלששמוהעובדההשדה.עשב
הבשורותאחתר wמבמאזכורלבדאירונית:היא

המוותאם"אור".בלטיניתמשמעוהחדשה,בברית
מסומא.חרקכמואליונמשךלוקס ,אורהוא

יהיהלא ,הפתרוןאינהאחיואתשבלעההמכונה
היא-היאהמכונהמאנינה,אקסזאוסבעולמנו
בחרשקנינגהםהתעשייתיתבמהפכה.החלהבעיה

בשיאיוכלהספרושלהראשוןהחלקאתבהלמקם
מגויסתלוקסשלדמותוזמננו.שלהטכנולוגיה

10 
 319גלידן

עדמופרכת,כהדמותוודםבשרכילדלגמרי:
אומנטליותלולשוותמנסהאינוכללשקנינגהם

עצמולוקסהצעיר.לגילוהמתאימיםדיבוראורח
אלטוטאליחיבורמחוברהואמכונה:מעיןהוא
בלתיהתכהשמתקיימתשנדמהעד ,וויטמןוולט

ובועטת,ונושמתהחיה ,המשורררוחביןנמנעת

 .ודועךההולך ,שלוהפונדקאילוקס,לבין
הילדלוקס.שללתנ"ךהופךוויטמןשלעשבעלי

דומהעצמושאלוהיםומאמין ,רוחנימורהבורואה
באובססיביותבספרוקוראהוא ,כאמורלוויטמן.
שעצמיותועדכמרבניות,העת,כלוויטמניתומדרב
ליישספר.ביתצריךלא"אנימטשטשת.שלו

"הנבטאו ) 12עמ'פרא,(עשביוולט"שלהספר
עמ'(שם,מוות"באמתשאיןמראהביותרהזעיר

לטיפשים ,אנישייךולצעירים"לזקניםוגם ) 13
עצום,"אניאושם)(שם,המידה"באותהולחכמים

יותרעליהחוזרשהואפראזההמונים",מכילאני
כהשלוהאניגמטיות .) 17עמ'(שם,אחתמפעם

שיחדלממנוומבקשתחוזרתשקתריןמטרידה,
נבלעבמכונה,נבלעשלוקססופו .הספרכמולדבר
מפסיקכשלבווגםבאש,נבלעוויטמן'בוולט
מכילאניעצום,"אנילוחש,עודהואלפעום

 .) 111עמ'(שם,לרגלייך"העשבאניהמונים,

היאקאטהילדים",שלהצלב"מסע ,השניבסיפור
הנמשכתבמשטרה,העובדתשחורהפסיכולוגית

שטוףילדאלכורחה,עלכמעטקסם,כבחבלי
רשתשלנציגיהבמוחוששתלובאידיאולוגיה

היאבהאותושמלעיטהמיבינלאומית.טרוריסטים
אךצרכם,דיברוריםאינםוערכיהשזהותהאשה,

ולחדולהטבעאללחזורהרצוןהואאותהשמנחהמה
אלחי,וויטמןשבההתקופהאללחזורמהריסתו:
התמהאתבעיניה.מייצגתההיאשהתקופההערכים

כאלהבגרסאותושוב,שובבספרהשזורההזאת,

עםוויטמןשלבמפגשגםלמצואניתןואחרות,
לומשמשוויטמןהראשון).(בסיפורהילדלוקס

אותומוליכהוזוהנכונההדרךאתלוהמורהמצפן
גורדיביןפתאוםשנפתחהמקוםפארק,סנטרלאל

שליחסובנדיבות.בוצומחוהעשבהשחקים
שישעירוניות,טבעפיסותאותןאלקנינגהם
מהבמידתמזכירירוקות","ריאותלהןהקוראים

 ,הציבוריהגןלמושגמלמודנדנודשליחסואת
 A Summers 'הקצרבסיפורואוב-העוזרלמשל

Reading . אליוומנחם,מגו~ן ,סגורתחוםאותו
העירברעשימואסכשהואהעירוניהגיבורנמלט

מסתפקאינוקנינגהםאבלוהמטאפוריים.הפיזיים
העשבאתרוצההואהירוקה.החמרפינתאלברביחה

האינסופייםהמישוריםאלהחזרהאתהידיעה,בהא

שלהצלב"מסעשללרקהאבו.דהעדןגןשל
אידיאולוגיותובשםכמכונה,פועלהילדים"
הפועלכשאחיד ,גורלואלנשלחהואסביבתיות

 .מעליולנתקיכולהואאיןכבליושאתציווימכוח
ש"אצלהעובדהאתמאזכרקנינגהםזהבהקשר
כשירההשיפוןבשדההתפסןשלעותקהיהצ'פמן
הואמדוע,ולשאלה ;) 155עמ'(שם,לנון"בג'ון

התפיסהאתהלם"סלינג'רכיהשוטרתמפיעונה
ורגיש.מתבודדכאדםעצמואתשלוהנרקיסיסטית

כלצודק,חולדןקולפיל.דחולדןעםהזדהההוא
המרדןהואחולדןאם ;) 155(עמ'טועה"העולם

הואלרקעררים,במרדשלאייקון ,האולטימטיבי
עמולושאיןקונספטבידישבוי ,הגמורהיפוכו
עצמואתומפוצץאורחעוברימחבקהואדבר.

קאטמנסהמנגד,בהתגלמותו.החורבןהואעליהם.
אהבה,לולהעניקממש,שלחיבוקאותולחבק
קנינגהם,לנומרמזהזההחלקשלהפתוחבסוףאבל

איןכברשאולי ,בספטמבר-11הטראומתמעמקי
בעולם.אהבה

הסיפורמדומה",ב"יופי·של-ע~יים,באופטימיות

גרעיני'פיצוץלאחרהמתרחשהעתידני'השלישי
המתגלמת(קתריןהדביונייםליצוריובוראל~ינגהם
ולרקהאנדרואידסיימוןלטאה,דמויתבחייזרית

סיימוןחדשה.התחלהאועתיד,הנער-המתנבא)

החלוציםוכמוכלח,עליושאבדעולםעוזב
הואבראשיתה,אמריקהשלהמערבאלהשועטים

אתשמזכירמהחדשים,חייםלולחפשיוצא
לאלברטשמיוחסתהאמרהעלהפרפראזה
יילחמונשקבאיזהיודעלא"אניאיינשטיין:
העולםבמלחמתאבלהשלישית,העולםבמלחמת
שלבסופוובמקלות",באבניםיילחמוהרביעית

עםיוצאהואושובמעגלנסגרכאילוהספר'
רוכבסיימון •בעורפונושףוויטמןהחלוצים,
ושמים.עשבשלעולםהעצום,המרחבאלמערבה

אתומשפץמשכללקנינגהםהסיפורים,בשלושת
בדומה .וסיימוןקתריןלרק, .דמויותיושלוש

עשב,עליספרואתחייוכלששיפץוויטמןלוולט
כיכתבגםוויטמןאבללשלמות.להביאוכדי

יותראותימספקתבחלוניבוקר"תפארת
 •וויטמןשלאמריקההספרים".שלמהמטאפיזיקה
שלוםבנןתותביבשתבנדודיושראהזוהמציאותית,

חזהשלההמעוףרבתאמריקהוגםמלחמהובנןתות
עםדברלהאיןכבר •שכתבבאפוסיםמזהירעתיד

בוחןועתידהערכיהטיבה,שאתזו'אמריקה

קנינגהם.

חשובצוהרפותחתפלועודדשכתבהדבראחרית
אליהןוההיחשפות ,וויטמןשלולשירתולדמותו
הדו-שיחלהבנתהנדרשתאורמנתאתשופכת

ביןדמויותיו-שלו'לביןוויטמןביןקנינגהםשיוצר



שוניםרבדיםלביןהפתוסרבהמשוררשלעולמו
פלומשמעות.להםומעניקההעכשוויים,החייםשל

הנחשב ,בוויטמןקנינגהםבחרבכדישלאכותב
כמו ,כמובןמותו<לאחרביותרהאמריקאילמשורר

שגיבוריוהמטאפיזיתהישותלהיותהעיר)נביאיכל
הסגידה ,לוגזיםשסודברכלכמואבל •לוגזיםסר

עגומות.ותוצאותיהעיוורתלעתיםהיא
 ,וויטמןשלאמריקהמאותהנשארבאמתמה

החלוציםשלארץ-בראשיתהידיים,רחבתאמריקה
הצדההראשבהסבתעלמיםמתאם-

המציתהאמריקה-המקוםילידימה"אינדיאנים"
שעוררווהפתוחות,ההיוליותבערבותיההדמיוןאת

במלואהטבעמןוהתפעמותחופשרוחבוויטמן
שכולולעתידשפניההחדשהאמריקה ,תפארתו

מיןאותוכןפיעל"ואף ,דוויטמןאליבאטוב.
פנים,אותםומלבומלג;זההואיומיןעתיקאנושי

חמדתאותהכמיהות,אותןרגשות,אותםולבבות,
היא"תכליתאותה~פעה,אותהישנה-נושנה,לבב

פראעשבילפתחקנינגהםשבחרהמוטופיעל-

ן"ייומעתיקיאנושמין"אותוהאמנםאךשלו.
אנושיתרוחהאםבמראה?רואהשאמריקהזההוא

והיאדמויותיושלבלבןששורההיאזואוניברסלית
אפילוספקמטילל~ינגהםפעולותיהן?אתהמנחה
הקיומית<והחרדהעליוהטובההדמיוןוכיד ,בכך

שאליוהמקוםאתמשרטטהואבלבו>מעירשהדבר
שקנינגהםהאפוקליפסהזאת,בכלמועדות.פניה
בשורות-בספרואיןברגוש.אפוקליפסההיאמצייר
באופיהממששלדיון-השורותביןלאאף ,עצמן

משרטטהואאבלאמריקה.שלהמטרידהעכשווי
המהפכההסיפור:שלהמתארקוויאתהיטב

מפנהאמריקההעולם:פניאתשינתההתעשייתית
מזהמתהוויטמניים,ויערכואלהטבעאלגבהאת

 ,תאגידיכסףגבעלודוהרתרחםללאאותווהורסת
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 •.שחורסוףלוצופהשקנינגהםעתידאלמחודשת,

שמשעדנה

פרדו-ירוןרות
ג.בשישיא.בשישי

g ףW ת#g ףW ת#
~ףז:וי wשףבסא;ט;נף~יםר;ן q ~עם

~מ;ט;תלף /oל;ף owס~ל~ק /oמ~
סעד:~ים?~ה

הפזףריםמבררים . ·: ·: ·-: .ת;ר~לדעץשלי.אלאני
 . :- . :ז :

נפלאפ;נים.
מטפחמתחם

-... . . 
לא?ס~ךב:פברחיתהאם • : T : •• • T 

0 T : T : T 

~סר?עםף~הקי~ה /oךסב·:ד:ם
דד~ר~זט;ב,מסתכנתלאאניריק. :-. . : -:· :· 

ר. wpז:ו~~זט;ב . ;ני~?~י~ידה, f לא.מף~בנ;ןןת י~~~י-נ;חףת~
~ w נףי ה:~.סק;ם~

מטילהאני ו.בשישין~ק;ם,ק;ם w ~ .ר.ח~ 7
:-• : • T 

הסלאל
~ w .ק;ם

g ףW שנאמה#ת
-:• T 

ב.בשישי
 ... ר[/~ 7 ~לי:פשאבףן

: :• T • 

~י~~יץ
f ~~י, g ףW ךע.~הךע.~ה,יוףןי 7ה;ק;ל#ת

~דףז:וילא Grow up ! ו[/ ,ת~~;ש י~~
 . ·:ד· .. : . .י~ [I~ךב Get a life f !ען;אתכ.מיחד'

 Go! Go !~~ליע,~ת 1
 .ושבתסףבשישירףצ;ת qךב;ךיםזףג

#ת Wף g ,י~~ o.k f !ק~ם~ת~ד~דים
~סה!לףק ,ה~לי: ז~~~~מתריסהאניצףף.~לצףף :-• -:• T 

מפתחעלאמףנה
פיפלל;נליוהא;לאט ת~~~~~

 ,ה~;קז;ק.~ת
:• :· : .. : 

:-T --: •• -

~ה~ה~ה~ה~ה~ה
י;ךךתמנכך~ילאידירת

 ,ה~ ,ה~~ה~ה~ה~ה~ה
 .דףק 9בכקליטמ; a.m.p.m :p .מ~לע,~י~ים~ה /o ~ י~~

א;~ריםם wדגים.מאכילה -:-• T T • ~לףק ,ה... 
דברים.מתרחשים

~לי?ף~ה
• : -:-• : T • 

אורלראותהעומדנכרןרוחהספרמתוך

1 1 
 2007מרץ-אפריל



כתשתיתהאומללות

הוצאתרעות,מידותשבעערד:מאיה

עמ' 391 , 2006עובדחרגול-עם

שטחימעלבאחתומגביההמיתמרתערדמאיה
היאבעיניהאחרונות.העתותשלהערביתהסיפורת
המוקדמות.ציפיותילכלמעברמהממת,הפתעה
השקוליםנעזבציודיקזרהועיראחרמקוםלאחר

ספרותיתתופעהשובשלפנינוחששתיוהחרוזים,
עוד<מישהונשימהקצרתמוכשרתסופרתעודשל

ודם?>;בשרמלאךזיספלכלילאתלמשלזוכר
ככולםרובםואותנוהמחניקיםהרומניםשפעת

רב.זמןכבראותיומענהמוגיעהומטה,בינוניים

האינפלציהעםהדיגיטליתהכתיבההשתלטהמאז
בציוןהיושבהעםהפךהיוצרת,הכתיבהבסדנאות

מבעלהשנתגרשהאשהוכלגרפומנים,שללעם
הכתב.עלקורותיהאתמעלהמאהבהיבדיניטשהאו
 1ערךבעלתיצירהשתצמחמנתעלכיאומריםיש

זוהשקפהרחבים.מדשיאיםלשטחיםזקוקההיא
דשאיםהרבהכךבכלצורךואין 1עלימקובלתאינה
צמחהגדולשפושקיןלזכורכדאיליצירתיות.כדשן
רוסיתספרותכללחיתהלאבעוד 1האיןמןלפתע
במאההרוסיתהאומההניבהואילךממנוורק 1לפניו
שלה.הנפיליםספרותאתעשרההתשע
לשבעבהיפוךמתייחסאינורעותמידותשבע

עריותגילוילאזלילה,לאהדתיות.הטובותהמידות
ולאסקסבכללאיןערדמאיהאצלניאוף.ולא

תבליניםמאותםפדופיליה,ולאהומוסקסואליות
יצירותיהםאתבהםמתבליםנחותיםשסופרים

שבעהקוראים.קהלאתלמשוךמנתעלהמשמימות
שלהסטרוקטורהאתבונותאשרהרעותהמידות
בידישיםעבבאיןעליהן .שלנויכומידותהןהרומן
והגורל.הסביבהידיעלנחבטיםבשלהןאבלשמים,

הואהאופטימיותתוכניותיךשחרףוהגורלזה
בצירוףהגנטיקה 1האופיתוצאתהואמשתבש.

להתפרשעלולהזומקריותהפטליסטית.המקריות
אלא 1אוסטרפולשלהנודעתלמקריותבדומה

בעלתהיאערדאצלהמקריותלו,שבניגוד
גבוהה.הסתברות

שלושהמפגיש"אטיות"המכונההראשוןהפרק
להתחרותהעומדיםשונה,אישיותבעליאקדמאים

החשובה,ורוורסבאוניברסיטתמרצהמשרתעל
שמהאתמעלעאתהשבעבריתבדויה,אוקיימת
ללשוןהאקדמיהשקבעה 1הוו"יןקללתבגלל

המשמשתו'כנגדקריאהכאםהמשמשתו'העברית.

האוניברסיטהשםאתהוגיםאיךדעולךכעיצור,
דבהם 1אחדוערליהודיםשניהשלושה,בעברית.

גיבורשהוא 1מקבליאלןהערלוכןהישראליםויואב
ומוכרת.סימפטיתהיאמקבלישלהאטיותהפרק.

מביןניגרשהזמןבמידה,בעבודותיויסודיהוא

לחוסרתירוציםהמחפשתהאטיותזואצבעותיו.
יוםוחייכנימשועשעבאופןמתארתהסופרתמעש.

מעלדוחה 1חובותיוידיעלרדוףהואבו 1בחייו
ולעיסתקפהבלגימתהכרוךהזמןבזבוזאתפניו
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המולןגירתלער<המצטרפותאוריאוגירתער
גירתערשהןלימספריםעליהןהספרותיות,
מתפתהשהואדברוסוףעממיות>,אמריקאיות

ואזבבטלנות,שהתרוצץלאחרולאכוללשתות
להסתלקומקדיםלסייםיספיקלאשממילאמחליט
פעלתןונמרץועילוי 1עבורןיואבלידועוזרהביתה.

כמואותומניע 1מקבליעלמשטרהכופהקסםורב
פרס.לקבלמנתעלשלאמהטלוויזיההאנרג'ייזר

כךכדיתוךאךלב.וטובסימפטיבחורהואעבורן
וכישראלילמשרה,מועמדותואתמציגהוא

במשרהוזוכהתחתיוכחותרנראההואסטריאוטיפי

הואעבורןיואבמקבלי.אלןאתהכיןשלקראתה
יוקדשולוהבאים,לפרקיםשתשתחלמרכזיתדמות
שלהפניםריבויאתיחשוףאשרמיוחדפרק

אישיותו.

כלועםבצל,כקליפותדמויותיהאתמקלפתערד
מנוגדותמפתיעות,נוספותתכונותנחשפותקילוף

דמויותיהמתעגלותכךהחיצוניות.לקליפות
אתהמהןאחתכשבכלהסתירות,רבתכמלאותן

המצטבריםהגילוייםכלעםשלך.מהאנימשהומוצא
שלהאינפר-סטרוקטורההיאהאומללותכי 1מתרבר
זוהפסגה.אתשכבשמישלואפילוכולם,

כללשלהקיוםוטעםהתשתיתהיאהאומללות,
האדם.

הפרקיםשעשוייםכפי 1סכמטיאיננוהרומן

כולולהטעות.אחתמסוימתתכונההמטעימים
שללהיסטוריהבחוגאוניברסיטהבאותהמתוחם

הסופרלדרג',דייריואתשמזכירמההמדעים:
לספרהיטיבאשרהבריטית,האקדמיהאישהמעניין

מאיהאבלבה.הרוחשיםוהמזימותהתככיםאת

בחרה,בוהמצומצםבתחוםשכן 1עליועולהערד
האנושותכללאתלתארמשכילההיא

אמיתותמבליעהגםוכבמיקרוקוסמוס,
הסטטיסטיקהכמו:להפליא,חכמותואינפורמציות

ילדים.איןבאקדמיהמהנשים-45%לכימוכיחה
ולומראחרבמישהולהביטמסוגלאינואחדאףאו:

 .) 324<עמ'ממני"טוב"הוא

פרקמקדישההיאהאחרונה,התובנהואפרופו

"כפיותשלפניוהפרקאתל"ל~אה".ומפתיעמבריק
לפרקעוברתוממנהל~אהבמילהחותמתהיאטובה"
המבטיחהגאוןהישראלישלקנאתואתהמפרק

ישראלינקלעהאקדמאייםחייואלעבורן.יואב
זהבעודמעבורן.מחונןשהואבהט,עילאינוסף,

 1בתיכוןבהיותוכברבאוניברסיטהלמדהאחרון

כךובשל 1ביסודיבהיותובאוניברסיטהעילאילמד
נחיתותבופושטתבאחתמוות.מכתיואבעלהמיט
המשתייךאקדמאי""מגההואעילאילשאתה.שאין

יואבעתק.משכורותהמשתכריםהמרציםלקבוצת
שמחציתה 1במשכורתולהסתדרמתקשהלעומתו
אינהרעייתוגםו 1שלוהדירהשכראתמשלמת
כימתבררלפתעלכישוריה.הראויהמשרהמוצאת
בעזרתלואצהשדרכווהחביב,הנערץעבורן

כיבושפלישה,שלהטיפוסיותהישראליותתכונותיו
שנאתוכדיעדעילאיבפנימתבטל 1מזורזוקידום
והזריחותהצלולהאוויר 1שלוהנוףהמקום,ושנאת

ולחיותלהשליםלומאפשרתאינההל~אההאדומות.
ממנו.טוביםבצל

ברומןמיטלטלותהאקדמאיותהדמויותכללמעשה
מההתבטלות,תחושותלביןזמנייםהישגיםבין

גםמקום,בכלוכנראהשם,החייםאתשהופך
פישרגםעת.בטרםלגיהינום 1קטןממשלתיבמשרד

חייוכלמתאמץ 1ועריריגימלאיפרופ'יהודי><עוד
הואלשווא.אך-חבריםלוולקנותולרצותלות oל

סילבהפרופ'שאפילועד 1מועילולאנחשבלא
השנייםזאת,עםלו;ומתנכרתחומקתהמצליחה
סילבהעמוקה.בידידותדברשלבסופוחוברים

כילפתע,לקראתוצוהלתוהנטושההמידרדרת
הלאידידותםממנה.נשמטיםעמיתיהכלבאחרונה

זוהיאף •והעריריםהדחוייםהמסכניםאחוותהיא

החכמה.הסופרתשמעלהחברתיותתובנותמאותן
המרה,האמתאתלאבחןהמחברתמיטיבהבאגב
ערוךלאיןביהדותבקיאהאמריקאיהיהודילפיה
בתנ"ךגמורבערהואעבורןהישראלי.מעמיתויותר

אתזוכרהאמריקאיפישרבעוד 1יהודאיןובמנהגי

אתשהופךמה<הרפורמית?),שלוההפטרה
הישגיההםאלוואם 1בעליליהודיללאהישראלי

גםמהאנוכי?זהלמהאז 1ישראלמדינתשל
גדוליהודירבובמאוכלסתהמקומיתשהאונירבסיטה

כךכלצריכיםהםלמהלהביןשקשהעדובולט
דרויאנוב>.שלבדיחהעל<פרפראזהגוייםהרבה
מעמדבעלתצעירהבלשניתכידועהיאערדמאיה

<שוביתשובאםוספקקליפורניה,באוניברסיטת
המוצהרתעמדתהלינהירהלאהקטנה>.מאיהשובי
אותהשיקראמיאבלהאשה.ומעמדהפמיניזםלגבי
תוךהמתרחש,כללאורךקוויהאתויחשוףבעיון
אלא"חתרנית"אותהימצאלאבסבטקסט,חפירה
המרציםשמכניםמהממש.פמיניסטיתאנטי

אתהחוסמתהזכוכית""תקרתאצלנוהפמיניסטים
מתגלהגברית,קונספירציהבגללהנשיםקידום

הנשיםבבעיותהבנהוחוסרידיעהכחוסרכאן

אתמצייניםהםדעתםלאישושהאקדמאיות.
מהוותהרוחבמדעיהראשונותשבשניםהתופעה

ואילוהסטודנטים,שלהמוחלטהרובאתהבנות



אותםרבאש.הגבריםעומדיםעדייןהגבוהותדברגות

שללנפשןמודעיםאינםטרנדייםפמיניסטים
והןכגברים,תחרותיותאינןשרובןהנשים,

 .חייהןאתהממלאיםולילדיםישואיןלבמשתוקקות
לעודדתחתהמשרה,בעלותהנשיםמזה,וחמור
הנשיםכלהכוורת.מלכותאתמשחקותהןנשים
ופוצעותהדוחקותוטפריםניביםחדותהןברומן

יותרידיהןעלמאוימותהןכיהאחרותהנשיםאת
עוקצניות,גברים.עמיתיםידיעלמאוימותמשהן

המתחשבתסילבהפרופ'רגל.להןושמותעולבות
אתלהלהעלותהמזכירהמןלבקשמעזהאינה

הגברים,לפרופסוריםמעלהשהיאכדרךהתיקים
נובעתהסיטואציהאותם.להמעלהאינהאכןוזו

ומחוצפתהסילבהשלהמוטמעתהנשיתמנחיתותה
עלממנההנדרשדברכלשתעשההמזכירה,של
במעמדאשהלשרתמוכנהאינהאבלהזכריםידי

המנומסת.התנהגותהחרף 1בכיר

הולךששמהנערצתמרצההמרכזית,הדמותיוהנה,
מפלצתהרשעות,תמציתהיאהמדינה,רבחיבלפניה

ורגישותאמפתיהוחסד,חמלהשלתכונותממש.של
תמידתגובותיה.בקשתקיימותאינןהזולתכלפי
מפולות,אשהפיה.בזוויתובוזלגלוגשלעווית
שלה,הקשקשיםשריוןאתתחדורלאכלימהששום

עמהנושאתהיאשאףהסוףלקראתשמתגלהעד
חייה.אתהממררשחוותה,קלון

לאטוחושףפרקכלהנשימה.כלותעדמותחהרומן
תתגשםאםדעתבלאלהתגשם,המבקשתשאיפה

בחשאימופיעהמפתיעההצפנהתמידלא.אם
אלארוהטיםולארציםלאהזהברומןובאגב.
 1עיוןלשםבאטיותפרקוכלעמודכלגומעים

האקטיביהקוראהעונג.משךוהארכתהתעמקות

בנרטיביםעשירההיצירההטקסט.עםמשוחח

הדמויותכלאתהמצמתהמקיףלסיפורהמתנקזים
בהשמיעומובהק,סטריאופונירומןזהואח.דבצומת

כולםעלכולםמדבריםשבההרב-קוליותאת
הסגנוןגםשונות.ראיהזוויותלהציגומאפשרים

בחירהמתוךוהעניהפונקציונלי 1החסכני 1הישיר
הסדנאותלסיפורתבהשוואהרבהתעוזהבעל.הוא

שוםעושהלאערדיתר.בהתפייטותהמסתלסלת
ניכיתלאשקופה,לשונה 1בלשוןפיגורטיבישימוש

ורקמרובדת,ולאעכשוויתשפתהמטאפורית.ולא
סלנגבמילתמשתמשתאותהמצאתיאחתפעם

המקראי.שקמים""בולסבמובןולא"בולס",
כשתפסתילעתיםתהיתימדופלמתבלשניתבהיותה
שפתיה""התכרכמובשגיאה. 1לינדמהכךאותה,
התכווצו.לאנתקמטולא 1בקפצולא ,) 277(עמ'
"נתכרכמו"שהריהכרכום,גווןאתקיבלוכלום
בקטנות.עוסקמיאבלצבע.שלציוןהוא
בראשרעותמידותשבעאתלאלתרלהציביש

מענגת,מקורסיפורתסוףסוףהמכר.רבירשימת

עיקר.וזה

אורייןיהודית

אבןציפור'מסביראינו

 rעאו
לקיץ'~ר p ~הדלת,לפניאלירז:ישראל
עמ' 112 , 2006המאוחדהקיבוץ

• 

שנהשבעיםלושמלאואלירזישראלשלשירתו
לייןבעי~ימשולהופוריים)ארוכיםלחיים(ייבדל
ומשתבחההולךייןמזו'ויתרהוטובישןמבציר

הפרוזה,משדותש'ערק' /אלירזהשנים.עם
כעשריםלפניועברהאופרות,ותמליליהמחזאות

אחדהואהצנועה,השירהלחלקתשנהוחמש
לספרותשקמווהייחודייםהנפלאיםהמשוררים
במףדע,שלאאובמףדעהשכיל'אלירזהעברית.
ביןשבאמצעותו'האימג'יסטיברודבשימושלעשות
קולומשמיעבמינהמיוחדתדרךסוללהואהיתר'
במרחבתנועהדבר'שלפירושווגבישי.צלול

הסמל'אתמחליפההתמונהכאשרשונה,התייחסות
האני·הבלעתואףמרבימילולילצמצוםחתירהתוך
העיןעלהואאצלוהדגשלעתים.עצמוהשר

לדמיון'חיוניתכפריזמההראייהועלהמתבוננת
הניסיון .השירלממשלתאחיזהאיןשבהעדרה

מףעדאובייקטיביות,במ~יןלזכותהאימג'יסטי
צלםואפילוציירמשורר'אמת. .לכישלוןמראש

ביער,עץבכליו-הוא,אחדכללתאר,המבקשים
זאתיחסית.אובייקטיבייםאלאלהיותיכוליםאינם

באחר'ולאמסויםבעץבחרושהםהפשוטהטעםמן
נופלאינואלירזאחרת.ולאכזוהתבוננותבזווית
מתוךדווקאיחסי'ריחוקמתוךודווקאהזה,בפח

העיןשלבפואטיקהבתמונה,ההתמקדות
למושאיואישיחםיחסאצלונוצרהמתבוננת,

'מסביר'אינואלירזדרכו'כללאורךכתיבתו.
התייחסותאפשרויותמציעאלאעץ'אואבןציפור'
הנפש,בנופיפנימיתהתבוננותשלצירוףבהןשיש

ישראלי.הארץבנוףהתבוננותעםובהכרה,בתודעה
חירותאתבכתיבתוממצהאלירזבלדב'זוולא

אמירותבכתיבתוומשלבלמופשטמשיקהדמיון'
זהולמעשה,·קונקרטיות.מושגיותפילוסופיות

ההסתכלותזוויתשלהרכה''בבטןלגעתניסיון
ה'ציפורית',המהותאתולפענחהאובייקטיביסטית

ונו',ה'עצית',ה'אבנית',

אלירז.בשירתמסוימתתמורהמשקףשלפנינוהספר
ההתבוננותושלהתיאוריהיסודשלמשקלםפוחת

יותרמגיעיםהשטחפניואלחיצוניים,באובייקטים
סוףאודותעללהרהוריםהמוליכיםזיכרונותויותר
במידהמקומהאתמפנההמתבוננתהעין .הדרך

הוא/הילדאלהנכנס"האורההוגה:לעיןרבה

החרקיםעם/ונאבקלחלון; י~~~העומדהפרח
השמש./אללנועחדל/שלאהאינסופי;;האדוםעל
/ ' J זיכרונותיף'.שלהילדעודשאתה~ה/ / 

נייר-דיוקלמרילקוט;המכילה~א~ימולרוה. Qח~.זכ
חשבונייה;/מחדדצבעי-עץ 1~סקגירסופג

('האורכיס"הכלכיס./בתוךכיסכיס,מחוגה,
 •אלירזשלדרכוזו ,) 7עמ'הילד',אלהנכנס
מחלץהואשמתוכווהיגדיםעצמיםשללקוניקטלוג

מפרטיאורגהואכךהקסם;רגעאתהחד-פעמי'את

כך ,לואיןי wש~הגדולה'יש'אתקטניםחיים
אתוהופךשי.האנוהמצבסודותעלתוהההוא

ההיזכרותתהליךאתלאחור'המבטאתההתבוננות,
מן"יצאתישיר:שללנסזכים,לצלילים 1עצמו

היכןזכרתיולאלעולם;/אשובלאאליו;המקום
שהואדבר;ממנהנותרוהאםנפשי;אתהח~ינ:יי

לראות./עודני~ן ,ט~~לילד,אמר/מישהונצחי./
עלהמצביעה;הידוזושלי;הידזואומר:הוא /

טבעיאך ,) 21עמ'המקום',מן('יצאתישלי"."היד
חשבוןמשורריערוךשבעיםלגילשבהגיעוהוא
עצמואתוישאלבעברייזכר 1הגותי/פואטינפש
פניומועדותלאן
שלערכהומהו

שלבסופושירה,
לכתוב,"אפשרדבר:
באמתאי-אפשראבל

מצהיר ".בלכתו
"כפי 1וממשיךאלירז

יפה,היתהשהשעה

עו.ד"תהיהלאהיא;
איאולי 1אומרהווה

להנציחכללאפשר
החולף.הרגעאת

החותמותוהשורות

נדע"איךהן:זהשיר

לךשבנכוןכמהעד
בתוךאחורה;

חשבוני;אתועושהעק~יעליושב/אניעצמנו?/
איאבללכתוב('אפשרהקיץ"ערבבדולחבתוך

לאמיתוהזיכרון,אתמוחקתהשפה .) 26עמ'אפשר',

פואטיארסבשירהמשוררטועןכך •דברשל
ענייןהםאותו/המוחקתוהלשון"הזיכרוןמרתק:
:יעל.ם.ופעםבכאב;לפנינויתממששפעםאחד;/
כאשנראהזהכלבשיר.//התגלותו ;יכ;:מאחורי
שהייתיראהלאאישהערפל.//מאחוריעצורה
('הזיכרוןמתי.""שאדעמבלילאח.ד;פתאום
 .) 72עמ'אותו',המוחקתוהלשון

דרכואתעושההואאלירז.בשירתהתחכמותאין
כדיותחושותחושיםשלמתעתע-לעתיםבמרחב
חיפושתוך 1המטאפיזיאל 1לו ר~~~שמהאללהגיע
סתמיביןורקיע,עפרביןחיבוריםאינספוראחר

זיכרונותל·כתיבה. \tהלנקודתהמילהביןלמופלא,
ווים wמלעולמםשהלכוהוריםותמונותילדףת
צבעים 1יותראישיממדשלפנינוהשיריםלקובץ
 1הדרךסוףאלמבטוהמישירהמשורר .יותרחמים

ליד;בתוכי'"שם,ראשיתה:אלשישובמובן
למהנדמה,כך 1;הייתיגמוריםהלאהדברים

עושיםמה;ידעתיולאלפ~יהיוח~יכלשהנני.//
הילד;בידיזמןדיהיהולאהזאת.//הידיעהעם

עמדכאילובלבד//נפשהלך;זההיהאםלברר
לקבלאיפה;לוואיןמבגדיוהכיסים;אתוגזר

חדשים;חייםאליקיצהזוהיתהאוולהסתיר;/
הדברים',ליד 1בתוכי ,םש'(להתהוות"יחדלושלא

 •ג 38עמ'

אלירזישראל

פלדעודד
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שפתילכתוברציתי
ישניםלא

גלבעאמירלהולדתשנה 90במלאות

שירתושלחדשמבחרצאתועם

גמזויוסי

מאוחרת,בערנהירמניים'רישומיםהולךהכלנע:גלאמיר
עמ' 139 , 2006לשירהקשבהוצאת

-מכלפחותישנים,לאבהחלטישנים,לאשפתילכתובציתי
יודעכולם,מבקרי-הספרותכלביןהגומזניהזמן,עפר.ישניו

כיהשיר')דברועלהחייםדבר'עלגלבעשלבשירו<כמו
קיקיונימעשרותלהבדילומשורר-אמת,נובע"מעייןהשיכחה"בקצה
תמידאך ,לחייומעברגםחיהשיינקינית,ית, inה-הפוזהאופנת

כלאףעללהצמיח,השירהמוסיפהשבהםחיים,-חיינושלבעומקם
post mortem , פטירתולאחרגם ,וזיכרוןאהבהוציפורניים,שיער

ומוליד".וצעירה"עתיקיוצרהשל

"עתיק"?למה
"צעיר"?למה
יחד?וגםהפוךגםשניהםלמה

ביןסינתזהאותהשללאזהואיך
כימולידהמשורראין-השניים

וקר?עקראימפוטנטי'גבבאם

דיאלוגטבעית,בה,מתנהלשתמידומשוםחי:כמהלבההעבריתשל
"מסורת",לביןאינדיווידואלי""כישרוןביןל"עתיק","צעיר"בין

היא-ודולריאליבאוה"כבש",הטורף""האריוביןדאליוט,אליבא
שהקדים<וכוחה,אחתבו-זמניתבנשימהוישראליתיהודיתעברית,
מאוזןשילובהואבשירתנו'החמישיםשנותשללמודרנהמסילותופרץ
ו"מוליד").פורהגםולכןו"צעיר""עתיק"של
 , face liftingל-עונהכלהזקוקההרזה","העבריתכאופנתשלא

-מותולאחרעשוריםמשנילמעלההיום,גם-גלבעשירתמיישמת
<ש>סביביו"ירק-עדשלחיוניותבמידתולויושלאליוטשלהתזותאת

"אנייפרח").חייםעץ"בחצרנותמידהטלולבשירו<ככתובהדשא"
ועםהעולם<עםמפויסתבשעהאומרהואזורמים"זמניםעמיזורם

גםורחליך'גםשהיההוא,השיר".דברועלהחייםדברב"עלעצמו>
בשואה,החימרבורותעלהבעש"טגםומאלטה,בנגאזיגםישראל'ארץ
גםתמידהואגדולחדשןכילהבין'היטיב-תש"חשלהשותקהאחגם

הארס-פואטיבפמפלטעין-רואהמרשואל"שמעת?"גדול.ממשיך
-זמננולשירתבהתייחסוהולךהכלבספרו-פואטי><והערםהשנון

זהאוזן-ערלה,מרמשתומם"אחרת?"-אחרת."מזמריםכבר"ברחוב
הזרוקה-יקית-פסוודו-ביטנהחפיפניקיתהשירהלאופנתהסכיןשטרם

שנתיים-שלוש,"יברך"שמה-שמה?"מהזו'"מיהישלנו'הפרוקה
היאהיוםצעירה-של-תמול"והרידק-הטעם,הנשאלבטעםלומשיב
 ) ...צדקכמה<עדסבה"

העתיקהקולקולות,בשנילחןשהואעצמואלעצמו'אלזוקשיבות
עםעברית,דווקאעברית,שירהמתעמתתשדרכםהצעיר'והקול

אינטואיטיבי.רפלקסרקגלבעאצלחיתהלא-קרומיהועםעכשווה
כסוג-דם:טבעיתלושחיתהלמרות credoכ-גםלונתנסחההיא

שראההולך'בהבלכותבהואועתיקה"חדשהמפכה;תהי"השורה
כלנמשל,זויהודיתשירהשלפיכויהואכן,מותו.לאחרהדפוסאור

אלנתנקזלדורותיההיהודיםשלמשירתםיובלכל-לדלתאחייו'
'שאול','רחב','משה','יצחק',ב'שרי',המקראארמזיהאחד:ימו

והליטורגיההמדרשהדיועוד:בבל'נהרות'על ,'ט"סמתחילים'שיבולת

של'שירהולך',שאניכמו'ככהבכוח','אנאהאדומים',מןב'עזריה
ניחוחותוכיו"ב:'הבדלה'יום',
ספרדושירתישראלארץפיוטי

דממה'בקולבאני',ב'מנופף
וכד:תועה'סובבת'יחידתידקה',

המזרח- ,החסידי milieuה-

'רביבהשואה,וצל ,אירופי
בורות-עלבעל-שם-טובישראל

והנכד',שואל'רביהחימר',

רעמו'רחוק ,אדום'ג'אלמד
שיריואחרים:יהושע''פניברוניה',אחותיבןיוסי'נשמתהתותחים',

לשיר',רוצה'אנירחום',לאככה.ב'כן.ו"הבריחה"העבריתהבריגדה
ב'לילולאחריה,השחרורמלחמתהמדינה,הולדתזוכרת':'עיר'יתום',

כל-ודומיהםליצחק''שיחשותק','ואחיבבוקר',בבוקר'שירעם',

בספרו<ככתובפרחיו""לפזרהניאותזרשלשוניםגווניםהםאלה
כתיבתושולחןהואפזוריםהםשעליוהשולחןאךארתך),אשלחאיילה

מתגלות-מתמיינותרכיביולשללהספקטרוםבניתוחהסינתטית.

<אגב,לביאליקאפילועודב"לאות",קשוב<הואשונות-צבעהשפעות
 ,ישורוןוטוש,אצ"ג, ,לקרני-ספריוובשארורחליך>:ילידישניהם

הואהאחתהאורקרןשלצירופיהסךאבלזך>.קובנו,בת-מרים,
אריות.שעיכלאריה , par excellenceגלבעהיינו: '.'וזשמשית"קרה

זרמועמורקלאדייק.-זורמים"זמניםעמיזורם"אנישכתבמי

ההיראקליטי panta reiה-רקלא<ושינוחו>.בתוכוגםאלאזמנים

בנגאזיגםישראל'ארץגםורחליך'גםשהיההוא,
גםבשואה,החימרבורותעלהבעש"טגםומאלטה,

חדשןכילהבין'היטיב-תש"חשלהשותקהאח
גדולממשיךגםתמידהואגדול

כישכתב ," The Secret Wood "-לבמבואואליוט,ת.ס.זההיה

המסורת,עללשמורקבע.גםשלמות,גםבספרותלראותהמבקרעל
כקרושת"לאעצמההספרותאתולראותמפרה,מסורתקיימתאם

ופאטינה.חציצהבליהיינו:לזמן",מעברכעומדתאםכי ,בזמן

השפעותקליטתכיאחר'בהקשר ,להגדירשהיטיבולויפולזהוהיה
 ,נזיקיןאבותבבחינתאינה ,מקורייוצרשלהטובבמקרהומקודמיו'

לכל,כידועעיכל,וגלבעממנו",הניזוןהאריבמעימעוכל"כבשאלא
אריות.גםבלבד'כבשיםלא

בארותהרבהעםפורהרב-שיחאורכה,'לכלשירתומקיימתזומבחינה
שלדםבסוגניחנהשחיוניותהשירהזוהיארטזית.צלולה,מסורתשל

"עתיקה"שהיאמשוםתמיד"צעירה"היאאוקסימורונית:סטאמינה

ל"מודה"מחניף"בואסו"שלזוללצחצוחזקוקהאיננההיאתמי.ד
ויינותיהעסיסיהכלאל-חלד.פלדתשלממכרותשנחצבהמשוםדווקא
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באותםהנהר'באותותטבוללאלעולםזורם,<הכלאפואצדק,
אותואיש,אותובזרמויכיללאלעולםהנהרגםאלאהמים>,

השינוירקהואהקבועמשתנה,הטובלגםנפש.אותהגוף,
הקבעהן"התמורות :משיריובאחדשלונסקיכתב<איךעצמו

שלובוקרואדםשלבוקרובבוקר",בבוקרמ"שיריםהנושם"),

ללכת"),ומתחילעםהואכיומרגישבבוקראדםקם("פתאוםעם

 " hear America 1בנוסח ,וויטמניאופטימיזםמאותו
" singing שלבלילהההמון;וחיהשפעה"וחיגלבע:<ואצל

ברזיגנציה:ספריובאחרוןהמעגלנחתםעם')'לילבשירועם"
גםש:ךשלתה;עצמיתאשליהזווחיתה;הכיכראליצאתי"פעם
שדהמדמייןאניעכשיו;הכיכראלשיצאתיושמחתי;אחרים

לכיכרמעברהרחק;איןאלבוההבודד;וריקמפוכחואני;ריק

ושותק",בעבר;כאןשהשתרעה/

בתוךזוהתכנסותגלבע,בשירתהשר""האנישלזוהשתכללות
קלאסי'ניסוחלנקוטאם-קשקשותיו"בין"כחומטעצמו

יחדשללאומיתחוויהשביטאמשוררמצדדווקא-ביאליקאי
נפלאותושורותבמצעד'התודעה'שירבבוקר',בבוקר('שיר

'שיריםהמחזורמןשלם"לעםדומהאנימאו.דלרביםדומהכ"אני

הדגםהיאלעצמו'לורקסימפטומטיתאינההגדול'>ברחוב
השעה,זואוליאךכולה.העבריתהשירהשעברהערכיםלשינוי

ספרותידיוןשללסדר-היוםלהציעלהולדתו'תשעיםבמלאות
 ,האישי " catch as you can "ה-<לאערכי ,ענייני

כ"פולמוסלרש,לעגכמיןבמחוזותינו'המוחזקהכסאחיסטי'
להתמודד,כיוםהעבריתהשירהשלהצלחתהמידתאתספרותי")

החמישיםבשנותשהיהמהקולקטיבית.תמטיקהעםממש,פיוטית

צעירה,שירהשלנקיעת-נפשהונחוץ,מוצדקטבעי,מעתק

פחותלאשנתמסדרקלא-פוליטרוקית"מ"שירהמרדנית,

שהשמין'שנהלחמישיםקרובזהאלאהתריע,שנגדוממה
במסתוהצעיראלתרמןשלהנאיביתקריאתו .הזקיןנתברגן'

העבריים,והלילההיוםאללצאתהכפולות")המונאות"סוד
שהיאדומה-בשטחשנושםלמהמפולשתהשירהאתלעשות
המדינההפרטתבעידןגםכתיבתה.מבשעתפחותלאהיוםתקפה
הנושמותלריאותבריאאיןלהחרידינגהמחניק-האווירוזיהום
-עצמו>מורעלאוויראותואב"כ,מסכת<באותהשניםכבר
נשתסעהלאשעודישראלארץשלוטובהחריפהפרציםמרוח

לכל-העשקיםורגישדרוךאמפאתימקשבנדל"ן'כרישיבין
שבביושביןהציוניהחלוםמשברשמשנו'תחתנעשיםאשר

לגורמים.מתפרקעםהואכיומרגישבבוקראדםקםפתאום
כיספקאיןמעט,וחוכמההרבההתחכמויותשלרוחניבאקלים

מזןז'דאנוביזםואלד'"געולהזדעק:יזדרזונכי-הבנת-הנקרא
מאוורר'הלאהאטום,החדרשלהדיירהגנתחוקאפילואךחדש!"

מיושןבלהאקולוגיתאמתלהפריךכדיבואיןהאנאכרוניסטי'
איךלאוויר.משוועותהריאותלריאות,זקוקהאווירלאכי-

כל"ליהזאת':הארץכל'ליהנפלאבשירגלבעזאתביטא

חשותארוךאחדחלוםרואה;אניובהקיץבשנתהזאתהארץ

החלון;סורגהעץבסעיפיסנוניותסיעתמרחיף;חשמלים
שלי",שכלהרבה;ארץעלסחרחרתברוחובשריועצמותי

כברשהיאשוכחהחיים"בצרורצרורהנשמתו"תהישאומרמי

עללומרמותראם •חיינושלבצרורםתמיד'כךותהאצרורה,
כךכל"היינוהןהריבלבד'מיליםשמונהרקגלבעשירת

 ••בבוקר>בבוקר<שיריםשם."לדבריםנתנוולאעשירים;
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אותימפתיםבעיניחןנושאיםאשרספריםדווקא

ואנימשליהיוכאילובהםולנהוגתוכם,אללהיכנס
מילים,בהםלשנותשלישיתאושנייהבקריאהרשאי

הדמויותהיגיוןאועלילהשלסדררעיונות,

 ,גרמןשהזמןזכויות 1
לה~רןהזמןומצוות
בחראלמוג

יצריעליתוקףאחריםשלספריםקריאתבשעתרבותעמיםפ
לימורהשדעתיהיכןלקצץשינויים,בהםלשנותמבקשואני
המדובראיןשלי.טעמילפיוהתחלותסופיםולהמיר ,לקצץ

חןנושאיםאשרספריםדווקא .מכךהפוךואףגרועים,בספריםרק

משליהיוכאילובהםולנהוגתוכם,אללהיכנסאותימפתיםבעיני
רעיונות,מילים,בהםלשנותשלישיתאושנייהבקריאהרשאיואני
רקאםכילינדמהאףלעתיםהדמויות.היגיוןאועלילהשלסדר
מחבריהםאשרשונים,ספריםשניביןלצרףהאפשרותליניתנתחיתה

תחתמפיקהייתי ,אחדספרלכדיולהתיכםזה,אתזההכירולאכלל

עלשיעורלאיןהעולהיצירהידי
כשהןהיצירותשלמשקלן
אףכזהבמצב .מזוזונפרדות

עליופיעששמיתובעהייתילא
החדש.הספרעטיפת

מחששכןעושהאיניאבל

 .עברייןלהיקרא
הנוהגיםהיוצריםזכויותחוקי

ארצותובמרביתבארץכיום

בנכסיהםפוגעתהתערבותשלכאלומעשיםיפהבעיןיראולאהעולם
האחרוןהפרקשינויבעזרתאםגםהיוצרים.זכויותבעלישלהרוחניים

אעוררהחדשה,במתכונתוופרסומושנהעשרהשמונהבןנשכחברומן

נתוןאהיההשנייה,הגרסהלביןבינוולהשוותהמקוראללחזוררבים

אקחאםספרותי","גנבהלא-מחמיא,לכינויואזכהמשפטיתלתביעה
לכינויאזכה ,אחררומןסביבוואבנההרומןמןהראשוןהפרקאתרק

המלאבעולםהפועלאדםהוא<חקיין"חקיין"פחותעודהמחמיא
אתולהסוותכלליואתלאמץמוכןואינוומקוריות,חידוששלבחרדה

כ"מקוריות"), ,לוקודמותליצירותקבעדרךהמתייחסות ,יצירותיו
דברהיאוהמיליםהאותיותאנשיבעיניהיוצריםזכויותשלקדושתן

 ,זוקדושהבאמת.מפרהתרבותישיחליצורביכולתהפוגעחדש,מה
עולםהבוראכאלוהים-זוטא,היוצרשלרומנטיתמאידיאליזציההניזונה

התורהגםכיהמשכיחה<אידיאליזציהמחשבתופריכולומאיןיש
הבבלית,השומרית,האכדית,לה,שקדמוהספרויותעםדיאלוגניהלה

והתוהו-התהוםהתנינים,המים,אתהעלימהולאוהכנענית,המצרית,
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ולאהספרות,במרכזהבודדהאדםאתשמהלבריאה>,שקדמוובוהו
תרבות.לבניקולקטיבינכסמעיקרםשהםוהסיפורים,המיליםאת

ונולדוהספרותית,הגאונותשלהמודרניהמיתוסהועצםכךמתוך
כוכבישללזהדומהמיתוגעברואשרספרותוכוכביספרותגאוני

ערךרבשיווקימכשירהפךשמםואשרוהקולנוע,הכדורגלהמוסיקה,

מכירות.לקידום

השתלבהבעולם>שוניםמקומותביןשונה<ומספרםדורותמספרזהוכך
המתארגנתהקפיטליסטית,העולםתפיסתבתוךהספרותיתהמערכת

 ,לבדולרובכותב,הסופרובעלות.קנייןשלנוקשיםעקרונותפיעל
אינדיווידואליזםולרוחהמערביהרומנטילאידיאלעצמומכוחנאמן

למוציאיםסיימהכיחששהואיצירהשלהידכתבאתושולחקיצונית,
חותםהואיצירה,אותהבהוצאתחפץלאורהמוציאיםאחדאם .לאור
לפרסוםהכלכלייםהתנאיםמופיעיםובוהכותבעםמשפטיחוזהעל

עורךמתמנההיצירהשמתפרסמתלפניהמקריםבמרביתהיצירה.

שגיאותבוומתקןהידכתבאתקוראאשר ,וספרותילשוני ,מקצועי

"שיפורים" ,לאורלמוציאישירותאולכותבלהציע,יכולוכןשפהשל
בחלקרובפיעלזוכהאינוהעורךבטקסט.עלילתייםואףסגנוניים
ייכתבששמוזוכהאבלהיצירה,עלעבודתומתוקףהיוצריםמזכויות
מכפייותרלומובטחכןועלמראשקבועשכרווכןהספר;בפנים

עצמו.לכותבהשכרשמובטח
הרומניםכותביובעיקרנשכרים,הכותביםמןחלקיצאוזאתמשיטה

להפוךיותרקשהקצריםוסיפוריםשיריםכמובן>:באנגלית,<ובעיקר
זכויותמעידןהעיקריותהמרוויחותאבלהוליוודיים.לסרטיםלתסריטים

הספרים.שלהשיווקורשתותהספריםהוצאותהןהנוכחיהיוצרים

כוכביםשללמעמדהגיעואשראלומלבדהסופרים,רובשלפרנסתם
דחוקה; ,רבי-מכרמרגליותבקביעותלהפיקמצליחהועטםטלוויזיוניים

המשורריםרובשלפרנסתם ,יותראףרובפיועלפחות,לאדחוקה
והמתרגמים.

אחרותשיטותהיוגרתנהובעבר

למשלכךספרותי:גמולשל

העבריתהספרותמןלנומוכרת
תור-תקופתשלהחצרניתהכתיבה

כותביםהסתופפואז ,בספרדהזהב

ונגידים,עשיריםשלבחצרותיהם

פירותתמורתנדיבלגמולוציפו
ציפולאהםהנראהככלשירתם.

כלעלנוסףגמוללמכןלאחר
וכתביהםמשיריהםועותקעותק

שהנדיבלאחר ,אחרלנדיבמשיריהםאחדאתמחדשהקדישואם<אלא
העברית,הקודששירתציפיותיהם>.כפיבהםתמךולאלבוקמץהראשון
חזנים ,הקהלמטעםמשרותנושאיבידירבותפעמיםנכתבה ,להבדיל

לפנישפייטוהפיוטיםעלנוסףלשכרציפולאאשרורבנים,
אחרותלקהילותפיוטיהםלהפצתהתנגדולאגםוכמובןקהילותיהם,

דיווידנדים.בעבורםדרשוולא

זכויותלרעיוןיחסהואתהדתיתהכתיבהסודאתולהביןלהעמיקכדאי
אנושיתכפעילותמיסודהשהכתיבהכיוון ,הרוחניוהקנייןהיוצרים

אתכשהעלוובאכדבשומרהלחשיםלוחשיהבינוכךדתי:עיסוקהיא
הקוראןלהופעתבהתייחסוהאיסלאםהביןכךהכתב,עלנוסחותיהם

וקבעיוחנןהביןכךערבית>,הכתובהראשוןהספרזההיה<ואכןכנס

שלדורותהבינווכךלמילה,האלוהיםביןהיחסאתבשורתובראש

התורהספרכאשרדמאמרותנבראהעולםכיראואשריהודיםפרשנים

למציאות.וקודםהאללפנימונח

היוהאותיות,בסודהחזיקומבני-התרבותמיעוטרקבהםבמקומות



עליהםחגנו<ובכךספריםהעתיקואשרחדתכוחנירובפיעלאלו
החילוניתהספרותואילוחדשים;ספריםוכתבוספריותיסדומכליה>,

נוסחהעליתרההקפדהמקפידהאינהאשרפח,שבעלספרותחיתה
גרסאותיהביןוהעתקמקורשליחסיםמקיימתשאינהוודאיהמדויק,

לדברלמעשהאפשריוצרים>.לזכויותמקוםנחאיןכן<ועלהשונות
אשרשונות,בתקופותהכתיבהסודעלחדתאנשישלמונופולעל

ספרותשללאי-כתיבהעתיקה,חילוניתספרותשללאי-העתקההביא
רקהחול;בספרותלקרואשלאהקריאהליודעיולהמלצהחדשה,חול

בעיסוקיפרנסתואיןאשרבערים,משכילבינייםמעמדהתרחבכאשר
אלחזרהספרים,קריאתלצורךחדתיבתיווךתלויחיהלאואשרחדת,
אמנותית.התנסחותעליתרההקפדהונחכתובהחולספרותגםהבמה

ביסודובהחלטרבות,תרבויותביסודהעומדתקודש,ספריהעתקת
זכויותיתבעלאאישמעניין:מקרחהיאחמונותיאיסטיות,חתרנויות

שכריתבעלאואישחיים,אלוהיםדבריאותםהתורה,עליוצרים
שכריתבעסת"םשסופר<כמובןאותםלכתובאחרשלזכותובעבור

המשפטיתהתפיסהפישעללמרות ,אבלעצמה>:הכתיבהעבודתעל
זכותתחיהלאלאישהתורה,עלהיוצריםזכויותפגומזמןכברבימינו
<כגוןשיטותפיתחההדתיתוהמערכתהמקודש,הטקסטאתלשנות
דבריאתיעתיקסופרשכללוודאכדיופסוקים>תיבותאותיות,ספירת

כספרהתורהלגרוע.אולהוסיףבלי ,בספרשנקבעוכפיהאלוהים
על-ל"שיפורו"משמעותגםאיןהעמוקבמובןאשרטקסטהיאמקודש

יצירתיפרשנילהסברזכובתוכושח"טעויות"כיווןמחודשת,עריכהידי

חיובי.ערךלבעלותאותןההופך
 ,חחצרניהעידןאלהעולםאתלהחזירומציעכאןעומדאניאין

תופעההיאהאריסטוקרטיהלגבולותמעברהספרותשלוהיפתחותה
ולפרסםלכתוב,היכולתלזכורחובהחירם,שגם<למרותעליהלברךשיש

 ,רגפיגיאומיקוםקשרים, ,חינוך ,חברתימעמדבכסף,הדוקקשרקשורה
הדתית-במסגרתשכמודורשאיניאףומחשב>.משלךחדרעלובעלות

לצדןויכתבו ,הקהלאתהמשרתותבמשרותכותביםיחזיקומסורתית
אפשרותבהחלטשזולמרותקדומים,לספריםפרשנותשתוכנםספרים

הכותביםרובכיהעובדהאותימתמיההאךבצדה.רביםשיתרונות

כדירק ,כזכור<שנולדההיוצריםזכויותשיטתאתעליהםמקבלים

שיפרסמובמלכותפגיעהדבריעלסופריםלתבועיחיהשאפשר
ומקבליםהספרותית,העשייהמןחרבהעליהםהאוסרתבספריהם>,

עליהםהמצווהחאינדיווידואליסטיהרומנטיחאידיאלאתבחינהבלי
לכתביהם,ולחידושאחריםכתפיעללטפסולאולכתוב,לבדםלעמוד
חםשאין<כיווןפרנסתםעלמגינותאינןהיוצריםזכויותממילאכאשר

חפצתאתמונעותחןזאתולעומתהכתיבה>,מןלמעשהמתפרנסים
רחבה.בצורחיצירותיהם

 ,יצירותיועלהבלעדיתזכותועליחידשלמרצוןלריתוךמשמעותאין
החלטהזקוקהכךלשם .לוותרהראשוןלחיותהאומץליאיןואף

מתקבלותאינןההחלטותרובכיכןגםלפניידועאבלקולקטיבית.
שהביאההמהפכהאם .אותןמכריחהזמןאלאושכנוע,מעמיקדיוןמתוך
ההמוניםוכלכלתהדפוס,היאהיוצריםזכויותלהמצאתדברשלבסופו
אטאטהמביאהזמננובתהמהפכהחראשהאינטרנטחריאחריה,שבאח

קדם-לדגםשיבחעלאוליומבשרתהיוצרים,זכויותעידןשללקצו
היצירה.מושגישלמודרני

ימשיךאחריפתח,אחדאדםאשריצירהשתיאסףאפשריבאינטרנט

חמישימאמצעה,מהדברישמיטרביעיסופח,אתישנהשלישיויסיים,

וכןנח,נרחביםחלקיםיערוךשישיושירח,פתיחהדברילחיוסיף
הסיניתחתרנותשלהמופתמיצירותרבותנכתבוכךסוף.בליעדחלאה

אליה,גםהיוצריםזכויותרעיוןחדירתעדהאחרונות,השניםבמאות
המלאכותיתההפרדהבלירבדים,רבותלחיותבכוחןחיהאשריצירות

מעמדותבקרבשלחןהפופולריותאתשאפשרהבצורח ,ונמוךגנוחבין
בדידות>.מתוךהכותביחידלאדםמאודעדקשהשהיא<משימהרבים

זכויותעליודורשיםאיננואשרשכזה,רעיוןפעםגלגלתיחברעם
ספרותית,כתיבהשלמרוביםאתריםאותם,דוגמתאתרהקמתיוצרים:

כותביוקהילתכלכאשר ,הגדולהעבריהאפוסכתיבתתהאמטרתואשר
סיפורביחדונונחפרט,כלשלהיוצריםזכויותעלמראשמוותרת
דבריםלגרוע ,לסיפורמהדברלהוסיףיכולאדםכלכאשרשלם,

יודעישלמצומצםמספררקדרושיםהשאר.אתולערוךאחרים,

שלדורותאושניםוכמה ,לדברמשוגעיםשלרחבומספרטכנולוגיה,
אוליהחדש,חוירטואליבעולםהדבריצליחאםפוסקת.בלתיעבודה
 .הישןאלוירטואליהלאמעולמנומעטיחזיר
גםבטובאינוממילא<אשרזהבמצבהסופריםשלשכרםיוסדראיך

 •אחרת.למסהנושאכמובןזהכעת>,

סמית'ג'יויליאם
בשןוייטחילרובוטמאנגלית:

לחלוןשמתחתהעולם
The World below the Window 

 ר~~~~מל;להל;~י [l ~מ~דדי;ן

העבר'טרםשם, 1ע;ד~לידיעתי
• • 0 T "." T •: •: T ז:-

 .הדברשבככהב"אחשע;ןבכלישארא 1הושם
: T ז••• T :•: זז:•דד-

א;ניתששלא"שאחש"בע;ןבכלישארא 1הושם
 •ז- •: :•: T ••ז•:ז

 'י~;ל [l~תמ~סקיםל 1מלרגסה~ל~ת"ס
 :י~י~~ק~הה t ~~ךרד-מ~ןח~ל ה~~

ים, nצ;מלעליםמעברמ;צא;תשעיניש·ב nאע;דבכל
T : •: - •• •: : •: •• •• 0 T : : " 

מפכפכים,למיםנהר'במ;רןנע;תלארב;ת
:-: T : -TT :-· :-::• 

~זp~ןךז:זים, םי~י~~~ת 1סג ry ~~~זז?יק 1~פ

 ,ה~י~~ 1 ת~~~מ~ממ#~ה~~זז?יק 1~פ
פה, 1שבתעצפריםהמשמיעמהשמע

 T : • •: •ד: •- • :--- ••- ••

o/ ~ IJ עב~:לא תר.~~ 1 ,םי~[/~ע,~יקא 1ה~ים. 
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קינרגד

0 

:במף~ט;ת,זר;ע;סיסי gך ?j ~ע,ד:ד~זpי

ד~דיםזכ~ק 7 ה~~??י~~יםך~ת:ק??~ילה
צלופח~יםנינים

• • : T • 

ק;ך~ים:ב~פף~ים סי~;ך~~

נשר'ע;ך'נגדים,תלשי
0 : •• : 0 T T T 

~ןה 9 ~ ה~~~ן~לף~~~קךעף

שורשטיפולשיריבשרעלהשיר

~ w יזכתס;~ר:ב~פףד~ירירt~ייr.~פףרת;ת 9 ~ל
העדשהנכמ;חזףדיםחזףדיםחלףליםחלףליםנעשה

-:-:• :-
0 

:-
0 0 0 0 • : T T -: T 

סןצ;ן~~ע,לה~ד
~ן~~ינףן:,זרק.ר
ע;ד~ר 9 :לאןע;ךנף

עליולהתמצעתףכלוהאדמה
: T :-ז T -: T T - •• - : 0 

~~rתכ 

~ךש;~ל~~קירןלא
~ך~נף 7 ס~~ו;נ:לאדסע.~ב
מפנינףא;תהלהסתיר

: -: 
0 T T 0 •• 

ק~ה.ברי~ר ה~י~~ב:ר w ~#ה~~חףש ת~ן;~ב:
לאי;םלאשהףאהלילהמ;ראאתיראשירינשרעלהשיר

-
0 

-: -
0 " ""T •: T T : - -:• 

פעמיםשבעויז;ךךואדענףעליואגהרנ;לילה
 •ז:-•: 00 0 ••ז••: TT-:·: ד:-

הםוהנהויחיףהמותזמףיינ;ויע;ךף
 .. . .. : : . : ·:ד- .. . ··:

??גת

האנסמפניהמכשהעררהכמ;
ז-ז ··:· ז-:- ד:·: :

התעדכנות

~קצ;תן:~עיףןד~.גף;כנף~ד

ס~ד??ה~לשף;כים qססע,~~ים
מזאת

 ב;א~~.r.ידעןלא
א;סה~דעןלא
 ו~~ע;ד.r.ידעןלא

 .ה~~ד 7נ;~יףןלא
ע;ד.

שמחצהאחריהרכבתמחס;םהתר;מםמתי
- T : 0 •• : -•: •: - T ••-: -T -: T •: 

מתיהאדישףת.גבףלאתחצינףמתיא;תנף
T - T • T •: : •-: T T -

מע;פפ;תזרחנ~;תלכסי;תהשחפיםהיף
T -:ד:- ד:• •ד• : : 

~ע,ל.יסד~ח~ילף
א;-סן~~טף:ב~~ים~ת

נ;זtלז:יק!ה~~יוקף 9ןחנ;וד
 דסיו:r.~~~ל

אורלראותהעומרקשבהפרעותהספרמתוך
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בוקובסקיצ'רלס

 ...כןואםתתקרבאל

~חףץלא י~~ז\ם ת:~~~ה ry ~ ,ח~~ 'ן~
בף:ים p:סא;ך;תז\םז:וןפק~ל

~~קןאא;ק;ל;ת~ז:ו~ו:ועא;
פרףסטאףליאז

T -: : 

לדלת~.rיסתט 9~רףף ryן;~י~הףז\ם
שלי'לתבשילמעצמ;תיואחתאתא;

:• --••-; T --;• :•• 

~.ןהא;ף 9 ~לןו;ת:כ;ללאב~~י
מ~לפ;ן

~לימ~כ;~ית~זג;נכר wו:רהא;
ןק~ל:כ;ל~~סהל~ר;ת

 ל;מ~~~לסנןת;ן~ת
Q נ;ל;ד:הדדריץ' 9א; ה~~;ן~ה
מ~~ה~ללישךא;
~ל;לה oצ;ךלא~סהז\ם

 ף~~~~לןד~ר:כ;לד~סה
נ;רמלי:לגמריזה

:• : -:•• : T • 

?לנף~לע;דךיםים ?r ~~ו:ו~ים
 הס~~~ן~ךלה 9 ~~לאב~~י

ןמךבואךד~ז:ו~ק~ל
 'ו:~ח.י ?9rלקנ;תא;
ןח;ק~ש o ~לא

~ים o ~~י wryןדקה 9 ~~
ק~ת,ע;ן

ל~~~יםן;~ק~סהז\ם~ז
ע;~הלאב~~י
ה wז\אז fד~יז

הלסתאתאףלישברתי
T -: • -:• -:• :• 

~ר.זלחףט~ש o ~ב~~י
מ~ך~ריםרי q ~ך;ךףא;

שלי,בטפטים --:· . :· . 

נולד ] 1994-1920 [בוקובסקיצ'רלס

ולאםאמריקאילחיילבגרמניה
בגיללארצות-הבריתוהגיעגרמנייה,
במלאכותעסק 35גילעדשנתיים.
לכתובהחלואזשחור'כפועלשונות
הז'אןהיהבוקובסקיופרוזה.שירה

הברית,בארצותהספרותשלז'אנה
שלמנבלי-הפה"מלךלכינויוזכה

מןבאהיצירתו .האמריקאית"השירה

מחדריםמה~ךים,הביבים,מןהרחוב,

מחוספסת,והיאבפרוטה,בבתי-מלון
ברובה.ואוטוביורגפיתבוטה,ישירה,

לחיותשבחרמישלביצירתוהעיקרייםהמרכיביםהםואלימותסקסשתייה,
קבציעשרותופרסםפורהיוצרהיהבוקובסקיהחברה.בשוליומנודהכזר

כלבהיאאהבהבלהבה,טובעבמים,בוערשיריו:ספריביןוסיפורת.שירה
פראסרסיכמרבורחיםהימיםהייסורים,ודרךהאימהרחובהגיהינום,

הדואר'סניףזקן'אשמאישלמיומנושלו:הפרוזהיצירותביןבגבעות:
וידוייושגרתי'טירוףעלסיפוריםושארחשפנרירתזרע,פליטותזיקפרת,

סיפורו .צפרןשרםשלדורוםחיות,ביןלחיותכדימטורללמספיקאיששל
והוסרט.לקולנועעובדה~ךים""עכבר

:p 'ע;~הלא י~~ז\םל;ו:ור
יא ryןמ~~ה ,ה~;עלא י~~

א;~ףרג qלע,ד:זמף~ןלא י~~~
 ,ף~;אןק~לב~;כלףא;~ףב"ל~הא;

ןד~ר'ך;~הלא י~~~א;~ךתזאת
 w ~ o י~~ ,ע~ /o ~ י~~~םףק, י~~

חבל:מ;תחאניואףלי
: -:-· .. -:· :· 

ד;ןקיםסא;ך;תז\ם~ם~ז
צליליםש;מעואתה

: -T •• -: • • 

זה

על~דקז:וי
ףממשלהאמנףתשל

."" T T T T : •: 

מהוכלואלחים
•• • : T -

שלינרא~זהשמחבל
 • •: T •ז: ••- : :

שליהנידהאתנעתמרים
' 

0 0 
•• T '." -T 0 ."' • 

ו:וק~י~ה
אחר-צהריםנא;ך

: --T :-ד~ל •זr? א;~;כלהא;י~הr? יןה
 ת;ז~~ R~ןגףלא;דןי;~ל

-נ:וי~ה p: ת~;כ~א;
מ~ז;םלא.זה~פה,ל.ר

 :ה~ wממל;ןה,
~ימףס,ר 9ח~ת;ךנףרףתלאז;

~~לףם,ל~ג~ך;~הלא

~ש ?V כ;~לא~;כלף
ך~י;תף gא; י~~ל~~~ים ל~~
~ךףך~י.זהמד;ךש;:זסףג~ן

~חל;תיף w ~ ryמ~חל;ת,דע.י~יף
 ..ק~ת·ןף ש.:~םף~~ךף,

~ס fryן;כ;ליםלא-ף qמא;

~ק~רא;סר ry ~~ל ry~מל~~י
ןת;ך ס.ל~~~ י~~~ל~~יא;

שהפצעלפניחדש;ת,מרא;ת
- ·:- ·: •• : . ד-: :-

~~סחא;ו:ר~ליר
לנצח

- ·:ד

t ה"ב

 :.זה~תליש:.
ך~תרך'ח.י 9 ~~

;:זזpןןכ;ת ת~~~~לים,
 םי~~;~~זףךים p: םיז:ז~:~~קיר;ת

לףף, 9לא ,ת~~.זה~ל
חףםשןך;ךושעה

; T T ."' : 

חל;נישלהרא~זהבשדהצ;לל
 •- •: T 'ז: ••: • ••

~~רי~ה~תשףבש;ך~יםים 9ף~ט;
באשמףארנלה;תנחל;ם

-:--T T :•• 

f ו:רהלw ~~7ו:ו~ת~ל א~~~~ריר יo/ זסז;: 
פ;~סז ,תי~~ o~רנזי~י

Q 2~לף~יז ,o ~~שם~מדק ,ת;נ;ר~~
~ f ןן~הךר;ך'~לך;ן~t רינ:וית-

~~~ע;נכי.rיסת.זה
 י~~~י~~ י~~~י~~ י~~~י~~

פלועוררמאנגלית:
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ישראליתדנוישראלי

שני)(חלקהישראליתהשפהמופלאות

צוקרמןגלעד

העברית""המיתולוגיה

מההנחותכמהמיתוסים"''כלחשוףשואפיםהבאיםהתת-פרקים

לוקחים-רוויזיוניסטיםגםולעתים-מסורתייםשלשונאים

הניתוחבפניהןמכשולמעמידיםאלהמיתוסיםמאליהן.כמובנות

 1פוליכרונילומר(שלאהדיאכרוניהניתוחבפניוהןהסינכרוני

במיוחדתורמיםרוזןשלהרביםפרסומיוהישראלית.שלפאנכרוני>

 .הישראליתשלסינכרוניניתוחהמכשיליםהמיתוסיםלניפוץ

העצלנית"השגויה,"העבריתמיתוס
הישראלית>עלעברידקדוק<כפיית

הישראליםכיקרובותלעתיםמתלונניםדובריםוסתםישראליםמחנכים
גרועה""עבריתשל"עצלני"בדיבורשפתםאת"אונסים"או"שוחטים"

ההיגויבמקוםב''בכיתהאומריםהישראליםרובאמנם sבטעויות.מלאה

המיוחסדשא',ב"חרא"נעוצות'העינייםעם<השווהב'ב'כיתההטהרני

'ברי-מזל'שקלים','עשרהולאשקל''עשראומריםבחלול>,לזוהיר
אתישלישראליתטועים!אינםילידיםדובריםאבל'בני-מזל',ולא

רוזןשמצטטכפיהעברית.שלמזהמאודהשונהשלה,הפנימיההיגיון
בעמ'שיצרום".לישאומריםמהרקאוזניאת"צורם ,) 19עמ' , 1977 (

רבה:בתבונה ) 1977 (רוזןאומר 31

נוגדותשהןמשוםלבלתי-רצויות,אותןהחושביםשישמסוימות,דיבורצורותיש

שמזכירים 1דברכך.עללדברמרביםכיידוע,זההקלאסית.הלשוןהרגליאת

אותןמטיליםמבינינושאחדיםכאלה,לשוניותמניעותשלצדהואפחות,אותו

אתמגביליםהקלאסיתהעבריתכללירקלאהפוכות:מניעותגםישעצמם,על

התואמתבעבריתהשימושלהפך:אףאלא 1זובהגבלהשדוגלמישלדיבורוחופש

המדוברת.העבריתשלכלליהידיעלבהחלטמוגבלנמצאהקלאסיותכלליאת

בחיים?"עושהאת;ה"מהלשאלהשונותבתשובותנתקלתםבוודאי

הצבעוניהביטויאתהיטבמכיריםישראלים '.א.בלומדת'אנילמשלכמו

משמעאלה,בביטוייםמשתמשיםילידיםדובריםאםבחוץ'.'תצא

שלהייחודיהדיבור<כלומרבאידיולקטלאלפחותשגויים,אינםשהם

שפה ,הכלאחרי .הדוברשלהדיאלקטאוולקטוציהסאומסוים>דובר
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לאורגניזםלאדומהשפהאידיולקטים.של,אוסףאבסטרקטימושגהיא
ודיאלקטיםסוציולקטיםולקטים,אידילישראלית ,כךאם 9 •לזןאלא

שמתיישבאחדאותנטיל~טישנואכןאםתוההאניזאת,עםרבים.
רביםשמחנכיםהיאהאמתהישראלים.המוריםשמטיפיםהכלליםעם

מתעלמיםכשהם ,הישראליהדיבורעלעברידקדוקלכפותמנסיםעדיין
העברית.שלמזהאחרמשלה,דקדוקיששלישראליתמכך

"הנכון"ההיגויאתשהעריצההיסודיהספרמביתאהובהמורהזוכראני

לשעבר>.באר-שבעעיריית<ראשנאוויאליהוושלנבוןיצחקשל
"בנעליבנאי:יוסיכותבהקטן',ומואיזוסימון'אניהמפורסםבשירו
להגייתומתייחס '"חועםע'עםיפהובעבריתבוס,שלוכובעשבת

שכיוםכזו ,למשלמתימןותיקיםעוליםשלבדרכםהללוהעיצורים
שישראליםלמהבניגודברם,הישראלית.בהגייהרחוקותלעתיםנשמעת

בקרבשוליתתופעההיאו-עחשלהתימניתההגייה ,למדורבים

הצברים.

10בספטמבר sב-אחרונות'ב'ידיעותשהתפרסםבמאמר מתאר 2004,

מצביעיאתמאשרפחותהליכודניקיםאתמכבדיםמדועליפשיץהדר

שינוי:מפלגת
נחשבלפידשלהכבשיםועדר 1נמוךהליכודניקיםשלדימוים 1כןאםמדוע,

התקשורתאתהמרכיבההסוציו·אקונומיתבשכבהנמצאתלכךתשובהיותר?

כעיתונאיםכמוהםהכפר.מאותובאווהפרשניםשינוימרכזחבריהישראלית.

רע:ח'בליהמדבריםתקשורתצרכניחילונים,אוניברסיטה,בורגיאשכנזים,

חמורפחותלאאקדמית.השכלהחסריוחלקםמסורתייםספרדים,הליכודניקים

"און·לאגםהםמשלנו.לאהםמעיתונים.פחותלאתהיליםקוראיםהם .

הטרורידיעלשהותקפוהמתנחליםאתמציגההישראליתכשהתקשורתליין".

הגדוללחלקםגיבורים.כאחיםאליהםמתייחסיםהליכודניקיםלשלום,כמכשול

הציוני.הדיסקאתלהחליףשכחוהםבבית.מחשבאין

 ,בישראלשנולדוהצעיריםשהמזוהיםהיאהאמתאבל ,נכוןאוליזהכל
שאלווהע'!החיאתמבטאיםבקושיהאשכנזית",ה"אליטהכמוממש

הללו!העיצוריםאתמבטאיםמנכדיוכמהכהןעוזיאת

כיטעןטובישתופיקפעםבפניצייןאמיראהווןוהסופרהמתרגם

נראה ,בעיניפרדוקסליבאופןבכנסת.טובההכיהיאשלוהישראלית
לאישראליאףכיטוענים,עוד .איתרמסכימיםרביםישראליםכי

הואשגם ,ולבהלזוהירהרדיומשדרןיותרטובישראליתלדבריוכל
ערבישכלייתכןכיצדשהרימטעות.הןכאלהטענות .ישראליערבי

עבורלחיקוילמודלאוטומטיבאופןהופךישראליתשיודעמשכיל
השפה?שלילידייםדוברים

הנפוצהלתופעהכביטויואחרותכאלהטהרניותנזיפותלראותאפשר

שמתרחשיםה"פוחזים"השינוייםמןמרוצהשאינומבוגרשמרנידורשל

החזקהתביעתברם, .) 1998ו-היל 2001אייטצ'יסוןלמשל,<ראו,בשפה

ניסיוןשלהאופייניהמודלעםמתיישבתאינההישראליתהשפהעל
הבלשןהשפה.עלמסוימתחברתיתאליטהשלוהגייהדקדוקלכפות
ישראליתהפקהלראותהצעירהבתואתפעםלקחבלנקחייםהמנוח

אליזהאתמלמדהיגינסהנויפרופסורזובגרסההנאווה"."גבירתישל

להקנותמנסההואהערב'.ספרדבדרוםירד'ברדהשורהאתדוליטל
האופיינימכתשירוטטכצלילוהעיצורשלה"נכונה"ההגייהאתלה

ענבליכצלילולאובערבית>,כלאדינו ,למשל<ומופיע,ספרדיתלהגייה
בסוףיידיש>.שלבדיאלקטים<ומופיעהישראליתלהגייההאופיינירפה

פרופסורלמה'אבא,גלויה:בתמימותבלנקשלבתושאלהההופעה
שלנו?'העוזרתכמולדבראליזהאתלימדהיגינס



הרזההשפהמיתוס

הסופראתקדריצבימנחםהבלשןביקרבר-אילןבאוניברסיטתבכנס
רביםשמעתירזה",ב"שפהכותבשהואכךעלקרתאתגרהצעיר

הואעליו',מתה'אשתוכתבכשעגנוןלעגנון.המתגעגעיםאחרים
היהקרתאם ,) 13עמ' ,-1977להשוו , 1944 (התאלמן"ל-"הואהתכוון
אותואהבהל"אשתומתכווןהיההואמשפט,אותוכותב

קרתביןהשוואותעורכיםשישראליםהיאכאןהבעיהמאוד",

שפה.אותהשלשוניםבמשלביםהשנייםכתבוכאילולעגנון
שעגנוןבעוד .עגנוןכמושפהבאותהכותבאינוקרתברם

איננהשהיאשברורמשנאית>,<לרובבעבריתלכתובמנסה

בשפתאותנטיתכתיבהכותבקרתיידיש>,<שחיתהאמושפת

שעגנוןאלא'רזה''בשפהכותבשקרתלאזההישראלית.אמו'
השפההיאעבריתשבעבורםישראלים,'זרה',בשפהכתב
אינהשפתםמאבותיהם.פחותמוכשריםאינםהראשונה,הזרה

שונה.רקדליל'איננושלהםהמיליםואוצררזה

צריכהספרותששפתוכללכללזהמאמרכותבטענתאין
קרתאתגרכימאמיניםרביםאנשיםדיבור!כשפתלהיות

כך.הדבראיןמדברים.שהםכמוכותביםקסטל-בלוםואורלי
'אמרהשם:לפניהפועלאתמציביםהםכללבדרךלדוגמה,
בדיבור?זאתעושיםישראליםכמהאמר','שלמהולאשלמה'

צעיריםשישראליםטועניםהרזה"ה"שפהשלמבקריםמספר

לבטחהםלהם.שקדמוהדורותמאשרמיליםפחותמכירים
קונהדיבורו,לשוןלשונו,"אתשאמר ,) 1953 (מבן-חייםמושפעים

ברם,חייו",ימיכלמתמדתביגיעהשנים,שלוביגיעהבעמלאדם

תחדישיםשלהעצוםהמספרעלברצינותפעםחשבמהםמישהוהאם
ישראליםכיייתכןומדע?תקשורתמחשבים,שלבתחומיםישראליים

יעלאולתיש<כינוי'משכונית'במילהנתקלולאמעולםצעירים
משתמשיםהםאבלאחריהם>אותוומושכיםהעדרבראשההולכים

ו-'פנטיום'.אמת''מכונתכמובמילים

ליכולתשגויה""עבריתביןהמקשרהאדום"ה"הרינגכשל
ול'דפ"ריות'לקויהביטוי

רלוונטילאנושאהצגתכוללאדום""הרינגהמכונההלוגיהמשגה

הואהבסיסיהרעיוןהמקורי.מהנושאהלבתשומתאתלהטותכדי

מחנכים .אחרלנושאומעברמהדיוןסטייהבאמצעותבוויכוחלנצח
<בניגודהעבריהדקדוקידיעתביןוקושריםבפחנופליםרביםישראלים
כלהורותנכבדזמןמבזבזיםהםביטוי.כושרלביןהישראלי>לדקדוק

ב-להשתמשואסור'כדי')<אלא'בכדי'לומראסורכילתלמידיהם
ש"טעויות"יודעיםשכולנולמרות"כדי",שלבמשמעות'על-מנת'

מצוין'ביטויכושרבעלירביםדובריםבקרבמאודנפוצותזהמסוג
מצליחים.דיןעורכילמשל

תלמידלבגרות.ללמודבעברנדרשושישראליםודייקשלםספרנכתב
נחשבתיכוניסט>בהיותוזהמאמר'כותב<למשלבספרשליטהשהפגין
אוביטוייכולתלביןזהביןמהאךצחה.עבריתלדובראוטומטיבאופן

בכנותמעונייניםהתיכונייםהספרבבתיהמוריםאם ?פיקחות

שיקדישומוטבומשכנע,מרשיםביטויכושרבעלייהיושתלמידיהם

ואפיסטמולוגיה.סמנטיקהרטוריקה,לוגיקה,ללימודלמשלזמנםאת

ההסקהיכולותאתשלהם,האנליטיתהחשיבהאתלשפרהסטודנטיםעל
ושליפתהמיוןהארגון'יכולותאתגםכמושונים,תחומיםביןוהקישור
ולבקרמחשבתיתומרדידותמבינוניותלהימנעאותםלעודדישהמידע.
אנטי-אינטלקטואליות.אוציניותריקות,מעורפלות,טענות

כמובמובהקלשונייםנושאיםעלגםהדעתאתלתתשישספקאין

1 

21 

עלימתהאשתי

ובהירמשמעיחדברור'באופןכלומרסדורות,במיליםרעיוןביטוי
"עבריתדיבורעםפעוטקשרישזהלכלאךבשירה>.אולי<להוציא,

הערכים,וארנוןהאחריותחוסרהפטליזם,הניהיליזם,כיהטענהצחה",

רגועה""עבריתשלבאימוץיסודםהישראלית,מהחברהחלקשמאפיינים
תרבותיותמגוונות,סיבותישעשן.מסךאלאזהאיןפשטני.הסברמהווה

רוציםמחנכיםאםאלה.וותחלואיםלהסברתוהיסטוריות-חברתיות

והן<נימוסים>הישראליבמובןהןארץ'דרךיותרלישראליםלהקנות
הנכונה!הכתובתאינולבטחודייק<כבוד>הייריבמובן

להבחיןמנתעלבטלוויזיההאירוחלתוכניותלהקשיבאלאאין

נחשביםולפיכך"נכון"עברידקדוקלכאורהשיודעיםבישראלים
אינםלרובצחה""עבריתדובריאותםזאת,עםבדיבורם.רהוטים
מפלטםאתמוצאיםהםקרובותלעתיםפשוט.סילוגיזםלייצרמסוגלים
ניסיוןכלומרמעגלי'בהיגיוןשיסודםמופרכיםטיעוניםשלבמגוון
פוננסמודוסאוהטענה,אותהמראששמניחטיעוןעלטענהלבסס

הטיעוןוכמובןגשם>,יורד Aולכןקר Bקר; Bאזגשם,יורד A<אם

ולאהדוברלאדםהתייחסותכלומראד-הומינם,שלהנפוץההרסני
מפנינכונההזו"הטענהלמשל'הוא,"חיובי"נםאד-הומי .לטענותיו

אד-הומינםשלביותרהנפוצההגרסהאולםכך",אמרשלישהפרופסור
מסוימתעמדהבצדקתלשכנעמניסיוןמעברכלומרהעלבה,היא

אישית.להתקפה

אינניהתרבות,להשטחתשפהביןאפשריקשרשקייםלמרותלסיכום,
ועצלנילמדישטחילכך.הסיבההואהישראליהדקדוקכיחושב

'עשרהלהגידהבאיםהדורותאתנלמדשאםלחשובאינטלקטואלית
מפאתמחשבתית.רהוטיםאומבריקיםאנשיםכאןלנויהיושקלים'

מחקריוראו- habitusעלהמרתקלדיוןכאןנכנסאינניהיריעה,חוסר

נוודיה.פיירגולווציהסשל
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סלנגמילתליצורויצירתיותהברקהמורכבות,נדרשות ,כןעליתר

עלהמבוססרב-מקוריתחדישהלם",שלבמצב"טירון'הלמוט'כמו
'הלם',העבריתהמילה ) Helmut>, (2 ('הלמוט'הגרמניהפרטיהשם ) 1 (

למעשה,משנית>.<השפעה"קסדה" helmetהאנגליתהמילה ) 3 (-ו

מזכירות-שקל'ה-'עשרדובריידיעל-כאלהפופולריותהמצאות
שלהיצורמפס<אקוויפר>,'אקווה'כמורב-מקורייםתחדישיםמאוד

משמעותימבניהבדלאיןאחרות,במיליםהעברית.ללשוןהאקדמיה
כללשבדרךלמרות creation savanteלבין- creation populareבין

 ,) 2004צוקרמן<ראושונותשלהןהמוטיבציות

ההדדיתהמובנותמיתוס

הישראליםגרועיםכמההמדגיםעדכנימחקרעלשמעתםפעמיםכמה
איזושהיקיימתאםאי-פעםעצמכםאתשאלתםהאםהנקרא?בהבנת

הבנתאתבוחןהואהאםעצמו?במבחןפגוםמשהושישאפשרות

הישראלים?בעבורשנייהשפההמהווהבעברית,אובישראליתהנקרא
לכאלובישראלהנקראהבנתמבחניביןלהשוותלנוכדאילאהאם

הנקראהבנתכישורילגבימסקנותשמסיקיםלפניאחרות,בארצות

לים?מעברתלמידיםלעומתילדינושל

שדוברמפניעברית,היאישראליתכיקובעההדדיתהמובנותמיתוס
שלוטועןאולנדורףאדוורדעברית.להביןבקלותיכולישראלית
הואכיום,חיהיההנביאישעיהו

ישראלית.להביןיכולהיה

Wishful thinking ! שניתןהסיבה

ספראתלהביןמישראליםלצפות
הרביםהקשייםלמרות-ישעיהו

שיעורילומדיםשהםמפניהיא-
אחתבמשךהספרבביתתנ"ך

שהשפהבגללולאשנים,עשרה
היומיום.מחיילהםמוכרת

מאמרכותבהתנכ"י,לנביאאלאללייבוביץ'מתכוונתלאהיאישעיהו.
אחדיוםהוזמנתיבאיטליה:כששההדומהבאופןפעםהתרברבזה

הפילוסוףשלמבטומנקודתאלוהיםשלקיומועללדברתיכוןספרלבית

-בשפתלנושפטפטנובזמןו ,ישראליחברעמיהבאתישפינוזה.ברוך
 Che cosaבאיטלקית:ושאלהתלמידיםאחדניגשבהפסקה,אמנו

parlate, israeliano ? לאמעולםהואישראלית"?).מדברים,אתם<"מה

בעינינושנחשבמה"עברית",כלומר , ebraicoהמונחעלכנראהשמע,
חיתהתמימה,ואף-על-פי-כןהכנה,תגובתיבורות.שלמחפירלגילוי

! No, noi parliamo ebraico, la lingua del vecchio testamento 
התנ"ך!")שפתעברית,מדבריםאנחנו ,אל"(

לרעיוןבקלותגלויתרשהישראלים ,כךאםלצפות,יכולאינואיש

יהאאנגליים,במונחיםגנטית.מבחינהשונותהשפותששתישייתכן

זההאינהששפתו ,אמושפתהיאשאנגליתלמילומרננסהכאילוזה

האנגליתלדוברשקספירשביןהוא,היחידיההבדלשקספיר.שללשפתו
אם.כשפתאנגליתדוברישלהמשכיתשרשרתהתקיימה ,העכשווי

התקיימהלאהיוםשלהישראליםלביןהתנ"כיישעיהו,ביןלכךבניגוד

עבריתשדיברואנשיםהיולאלמשל,הביניים,בימיכזו.שרשרתכל

עברית,שאינןאחרות,רבותשפות-אםהיושליהודיםבזמןאם,כשפת

במשךדוברהשלאשפהשהוחייתהנדמייןבואויידיש.למשלכמו
ובאותההיטבשיבינוהזוהשפהמדוברילצפותהיהאפשרשנים. 1700

זהשהוחייתה.החדשהזואתוהןהעתיקההמקוריתהשפהאתהןקלות
הזרההשפהמהיישראליםשואליםכאשרבישראלית.שקורהמהלא

ייתכןלומדים,שהםהראשונה
אנגלית,ולאעבריתלומרשעליהם

הספרבבתינלמדתשהאחרונהמפני

ואילותשע,אושמונהמגילרק

<עםשבעמגילכברנלמדתהראשונה

הראשונההזרההשפהמהיישראליםשואליםכאשר
ולאעבריתלומרשעליהםייתכןלומדים,שהם

אנגלית

בישראליתנכתבכאילוהתנ"ךאתקוראיםישראלים ,יתר-על-כן
כאשרלכך.מודעיםלהיותמבליבהבנתופעמיםהרבהשוגיםולכן

פסוק , 31<פרקבירמיהוהמופיעשעשועים''ילדבביטוינתקלישראלי
משבר",עדבנים"באו"פלייבוי",אלאנחמד","ילדמביןאינוהוא ) 19

הגיעוכ"ילדיםישראליםבפימפורש ) 3פסוק , 37<פרקבישעיהו

היולדת,לכיסאהרחם;לפתחהגיעו"ילדיםבמקום ,) crisis (למשבר"
רקמתייחסותאינןהדוגמאותאלפיכילצייןחשובלהיוולד",כדי

היבטיםלזהותמסוגליםאינםישראליםקרובות,לעתיםהמילים:לאוצר
אינו )'ן ,א'<יונהונרעה"גורלות"נפילה ."ךנתבהמצוייםוזמנים
זריחה;מתאראינו >ז"י,ט"ו<בראשיתבאה"השמש"ויהימליצי;עתיד

ישראליםמה?אתשחקמה ,)ט"יי"ד,<איובמים"שחקווב-"אבנים

מודעיםלאבכללרובםאךישראליתמבטמנקודתהתנ"ךאת"מבינים"
לכך.

המשכנעותמוחשטיפותעובריםישראליםילדיםאלה,כללמרות
בבתיאחרות,במיליםאמם.בשפתנכתבהתנ"ךכילהאמיןאותם
אותו ,אקסיומטיבאופן ,הןוישראליתעבריתבישראלהיסודייםהספר
 ,באולפןמורהפגשתיפלורידה,בטמפה,אקדמיבכנס •עצמוהדבר

 ,בארץשלהלאולפןמגיעיםחדשיםעוליםכאשרכיבגאווהשהכריזה
שפתאתלדבריוכלוהםאחתלימודיםשנתשאחרילהםמבטיחההיא
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ספרבתיויותריותרישזאת,

 ,)'במכיתהאנגליתשמלמדים

המיליםנקמת

כתבשלוםגרשוםהמפורסםהקבלהחוקר , 1926באוקטובר-26ב

שלנו".לשפהאמונים"הצהרתשכותרתומכתברוזנצווייגלפרנץ
דעת,בקלותעבריותמיליםמחלליםשישראליםשלוםטועןזהבמכתב
דתיותבקונוטציותהעמוסהוה"פצועה",העתיקההשפהאחדושיום

המודרניים.הדובריםכנגדנשקהאתותפנהנקמתהאתתנקוםורוחניות,

כמומיליםעלחשבשלוםכילינראהאבלדוגמאות,מספקלאהוא
המכונית","תיקוןשלבמשמעותכיוםבהמשתמשיםשאנו'תיקון'
הרוחניהיהודישההקשרטועןהיהשלוםונו',השבור"החלון"תיקון

 .ויתקוןישובעודזומילהשלהקבליסטי

במונחיםחדשותחילוניותמשמעויותשלההתערותנגדמדברשלום
'כנסת'המילה >א<הבאות:בדוגמאותלמשלהביטו<מיושנים>.דתיים

בישראליתמשמשתוהיום"התכנסות"פירושהמשנאיתשבעברית

מתכוונתתנ"כיתשבעברית'משכן'המילה >ב<הנבחרים;לביתככינוי
אתמשהשיכןבווהמקוםהעםשלהתכנסותומקום ,מועד"אוהלל

למטרהשהוקםבניידלתיאורבישראליתמשמשתבמדבר",אדוניארון
הכנסת',ו-'משכןהבמה'לאמנויות'המשכןלמשלמסוימת,

 , cellהאנגליתהמילהלמשללישראלית.ייחודיאיננוכמובןזהתהליך



משדהמחודשתמשמעותקיבלהנזיר"שלמגוריו"תאבמקורשפירושה

הכנסייה""שירותהיהשפירושה officeהמילהדומה,באופן 12הביולוגיה.
כלומר 13 ,גנוזות""חשיפתשלהרעיוןזאת,עם"משרד",כיוםהיא

בישראליתנפוץ ,המודרניהעולםחיקאלארכאיותמיליםשלאימוצן
שלאלצייןויש 14מתנערותו'מיליםאותןהמכניםישמיוחד.באופן

"ביתתגבעברית'אקדח',המילהלמשלכךבדת.הקשורותמיליםכולן
ישעיהובספרומופיעה 15לקישוט,אדומהפזלאבןכשםהמילהמשמשת

כ"כליהחדשהבמשמעותההמילהאתשטבעמי ,) 12פסוק , 54<פרק
 16'קדח',העבריהפועלמןהושפעכיהמצייןבן-יהודהאליעזרהואנשק"

 drill full ofהאנגליהביטויאתגםבדעתוהעלהבן-יהודהאליעזראם

bullets בבואה.בתרגוםגםכאןשמדוברהריבכדורים",מלא"אקדח

 ) 8עמ' , 1995 (בר-אשר
שתואםמבפנים",השאיבהב"עיקרוןתומך 17

מיכליחיאלרבישלהשקפתואת
"הגדולה :) 61עמ' , 1893 (פינם

איננהאם-חדשהלמילהשבמעלות

יוסףשלדבריואתוכןחדשה";
"כדי :> 289עמ' , 1940 (קלאוזנר

שישישנה,מילהלמצואצריךלחדש

צורהלהשיש ,עברישורשלה

 : 1956רוזן<ראוהמתרוצצים"ש"היסודותספקאיןממנה.שונהכךכל

מקראירקאינושמקורםמבנהיסודות ,) 55 : 1953בן-חייםוכן , 83-106

החפיפהעיקרון .כאןרלוונטייםהעברית,שלאחרותמתקופותגםאלא
העבריתסוגיעלרקמבוססתהישראליתאיןברם,זה.אתמחזקלעיל

השונים!

שלהשמרניתהתפיסהאתהמחזק-הפנימיתההתפתחותמיתוס

 ,רוזןשהראהכפישוב,מטעה.הוא-העבריתשלכהמשכההישראלית
המודרניתהאנגליתשלמזהלחלוטיןשונההישראליתשלהמקרה

מצערתהבחנהחוסרבשלהשארבין-טועןהמיתוסהמודרנית.והיוונית

הואבישראליתמרכיבשכל-ישראליתלבלשנותעבריתבלשנותבין
אתמותירהזוהשקפההעברית.בתוךפנימיתהתפתחותשלתוצאה
שנויההישראליתעלמערביותשפותשלההשפעההיקףשאלת

מפנימעטלאבמחלוקת,
מעדיפיםיםטחובשלשונאים
תישארהמודרנית"שה"עברית הסטנדרטיתהממוצעתוהאירופיתהיידישהשפעת

לאוכברלמדישיטתיתהיאאנקדוטלית,איננה
לשטיח"מתחתאותה"לטאטאניתן

עברי",טעםבהשישעברית,

משיבמספיק,מחדשאינוכאילובן-יהודה,שללנזיפותיוכתגובה
מזי"א:מאיראהוון

שהוועדמזהמרוצהאדרבא, ,שהנניאלאבזהמתבייששאיננירקלא

רובןאבלוכדומה,למלבושים ,לחשבוןלהתעמלות,רבותמיליםקבע
לחדשחפצנולא ]".[ישנותמיליםאלאאינןהמילים,אלהשלהגדול

 18העתיקה.בספרותינוהמוכןמןצרכינואתלהספיקשביכולתנוזמןכל

ימיתהפגההתפתחותמיתוס

העבריתמןשונהשפתםכילהאמיןחונכוהישראליםרוב ,כאמור

גרישםג'וןהאמריקאיהסופרשלשהאנגליתאופןבאותוהתנ"כית
ביתליוולהשוותה ,אולי ,יעדיפואחרים .שקספירויליאםשלמזושונה

בתכליתשונהספקללא,שהיאימינושלבאתונההמדוברתהמודרנית
המשורראותוקידידסההיסטוריוןאריסטופנס,המחזאישלמהיוונית
נחשבתהיאואף-על-פי-כןוהאודיסאה,האיליאדהבכתביוהומרוס
 ,שהריומטעות,פגומותהןזהמסוגהשוואותאולם,עצמה.שפהאותה
כשפת-אם,ואנגליתיווניתשדיברמיהיהתמידציינתי,שכברכפי

ולאשנה.-1700מלמעלהבמשך-אםכשפתשימשהלאשעבריתבעוד
התפתחותלביןוליטורגיתספרותיתכשפההתפתחותביןלהשוותניתן

כשפת-אם.

תנ"כית.עבריתידברושהישראליםהואאולירצהבן-יהודהשאליעזרמה

הגלותיות,אתהגולה,אתלשלולביקשהואהשפה,מחיירובכמו
למשלראו-בגלותהיהודיםאתשאפיינהההכלאהאתגםולמעשה

וכך-<הגרמנית-סלאבית-רומאנית-ארמית-עברית>הרב-לשוניותאת

היהבן-יהודהאםעצמה.ביידישהמשתקפות-הרב-תרבותיותאת

לביןהישראליתביןהדמיוןהתנ"כית,העבריתאתלהחיותמצליח
שלהאנגליתביןמהדמיוןיותרגדולהיההעתיקההמדוברתהעברית
היינוכזומוצלחתשבפעולהמפניוזאת ,שקספירשלזולביןגרישם

מןישראלים,טבעית.התפתחותשנותאלפייםעללמעשהמדלגים
הישראליתמדועהיאהשאלהתנ"כית.עבריתמדבריםאינםהסתם,

מזוהמת"."בלתי

אתגיםהמסורלשונאיםישנם

ניבשלבקטגוריההישראלית
הערביתכמו ,מודרני ,מקומי ,שמי

תכונותבעלותשמיותלשפותהישראליתהשוואתאולםהפלסטינית.
ילידיםדובריםשלהמשכיתושרשרתהישראלית><כמוהודו-אירופאיות

לאהישראליתשלהיווצרותהבעייתית.היאהישראלית>כמו<שלא
לביןהעבריתבין ) language contact (שפותמפגששלתוצאהחיתה

שמושפעתהפלסטיניתהערביתשלבמקרהכמוחזקהעיליתשפה
מהכורדית.שהושפעההניאו-ארמיתשלבמקרהאומהאנגלית,
בעודועברית.יידישעיקריות:תורמותשתילישראליתהיומלכתחילה
תורמתהיאיידישהניאו-ארמית,שלעיליתשפההיאשהכורדית

מבניבשלמקבילים,אינםאפוא,המקרים,שנילישראלית.עיקרית
דורשתהישראליתשללחידהרציניתתשובהכלהשונים.ההשפעה

ממוצעתאירופיתושלהיידיששלהמגוונותההשפעותשלממצהמחקר
להשיבניתןהאםהיאהאמיתיתהשאלהשהריהשפה,עלסטנדרטית

והצלבותהדדיתהפריהשתתרחשנהמבליהחייםאלמדוברתלאשפה

שלא>.חושב<אניהשפהמחיישלשפת-האםעם

והיפההצעירההשפהבתוךפנימיותהתפתחויותשאיןאיננההטענה

ה"כפייתית"<הצורהש-'התפ~על'ייתכןלדוגמה,ישראלית.הנקראת
'התפרסו''התנודב',ראו-פנימיתהתפתחותהיא'התפעל')בנייןשל

ה-הלח~ילעומתן,ברם,הערבי>.לסבילגםהשוו<אולםו-'התאובד'
portmanteau דווקאמבוססיםו-'מדרחוב''ערפיח''תקליטור',כמו

מבנה ,כןכמומילים.יצירתשלאירופייםמורפולוגייםמכניזמיםעל

מוסברלהיותיכוללא ) C)(C)(C)V(C)(C)(C (הישראליתההברה
השוו . CV(X)(Cהעתיק(העבריתההברהממבנהפנימיתכהתפתחות

האפנתטיתה-א'אפלטון'.העברילשם'פלסטיק'הישראליתהמילהבין
ההברה,בראשיתפלהעיצוריםמצרורלהימנעכדיהוספהב-'אפלטון'

אפשריהיהלאשהדברמפני , Platoהיווניהשםשלישירבתרגום

העברית.פלנית' 9ל-'איהישראליתפין' 9 'אתגםהשוובעברית.

<לעומתב"'ב~יתההוא'),לי'יש<ולאאותו'לי'ישעםגםוכך
וכןהלאהוכןשקלים'),'עשרה<לעומתשקל''עשר ,)"ב'ב~יתה
הממוצעתוהאירופיתהיידישהשפעתמלהכיל.קצרההיריעההלאה,

רוציםהיו"מלומדים"שמספרכמואנקדוטליתאיננההסטנדרטית
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1 
לשטיח".מתחתאותה"לטאטאניתןלאוכברלמדישיטתיתהיאלקוות.
<ראהבמשפטהרכיביםסדרלאגםבכך.מהשלדבראינוהברהמבנה

אופניאו ,)'ב 2006<צוקרמןההשלמהפסוקיותמבנהאולעיל>,

מרכיב-שפהשוםבישראליתקייםלאלמעשה,ונו'.ונו'ההשוואה

בולראותניתןשלאונו')פונולוגיהסמנטיקה,תחביר'<מורפולוגיה,
 2006 (צוקרמןראו-הלא-שמיותהאצבעותטביעותאתשיטתיבאופן

הנצחית,העבריתלמיתוסמתקשרהפנימיתההתפתחותמיתוס .)'א

מעולם.מתהלאהעבריתלפיו

הנצחיתהעבריתמיתוס

מדוברתחיתההעבריתכיהטועניםמחקריםמופיעיםזמןבכמהפעם

מחקרים .) 2000 , 1992 (הרמתילמשל-העשריםלמאההשנייההמאהבין

דובריםשלהמשכיתגנטיתשרשרתהתקיימהכןשדווקאטועניםכאלה
לזמןהעתיקההתקופהמןכשפת-אםהשפהאתששימרוילידיים,
בכלמוזכרלהיותצריךחומסקיכיהמאמיניםבלשניםישהמודרני.

פעם:טען ) 218 : 1957 (חומסקיוויליאםבבקשה:אזבלשנות,עלדיון

lt may be safely assumed that there were always somewhere in the 

world, especially in Eretz Yisrael, individuals or even groups, who 

could and did employ the Hebrew language effectively in oral 

usage. 

יחידיםובארץ-ישראלבייחודבעולם,שהואהיכןהיושתמידבביטחוןלהניחניתן

לצורכייעילבאופןהעבריתהשפהאתאימצוואמנםשיכלוקבוצותואפילו

דיבור.

אתלפרשבקלותעלולזהמסוגהצהרותשקוראמיכינראהזאת,עם

שחלפו'המאותבמהלךבעבריתהשתמשואפילו .שגויבאופןהמצב
שונות>,שפותשלדובריםביןתקשורת<שפתפונקהכלינגווהזההיה
מסחר'לצורכילקהירביפוליהודיהגיעלמשלאם-אם.כשפתולא

נשמע?''מה<ולאלך?''השלוםבברכתהמצריהיהודיאתשבירךייתכן
ידברישראלישפילולוגכפיבדיוקזהאבללמטה>.ראה-הישראלי
מסוגליםיהיושהםייתכןפרינסטון:מאוניברסיטתעמיתעםלטינית
מהווההדבראיןאךנוריה,עללטיניתיודעיםששניהםמפנילדבר
מדוברת.כשפהמתהלאמעולםשהלטיניתלכךמספקתראיה

שבומצבלצייןכדי ) diglossia <דיגלוסיהבמונחמשתמשיםבלשנים
מדוברת.ואחתספרותיתאחתלמשלזו'לצדזומתקיימותשפותשתי

גבלותמרבנסיבותבעבריתמשתמשיםהעולםרחביבכליהודים
הכרתיאחרות.שפותמספרעםולעתיםשפת-אמם,עםבדיגלוסיה

מהמאהספרדמלךעלהסיפוראתלישהזכיראוקראינייהודיפעם
דיברהואבביתשפות:ארבעדיברהואשכילדליואמרעשרההשש

הרביעית?"השפה"ומהעברית.הכנסתובביתרוסית,בשוקיידיש,

שלי".הסוסעםשדיברתיאוקראינית,"הר'שאלתי;

שנחשףהבינייםמימייהודייםמסמכיםשלהמפורסם'האוסףקהירגניזת
ידיעלבעבריתשנכתבומכתביםמספרכוללתעשרה,התשעבמאה

הראשוןהצלבלמסעועדהאיסלאםכיבושימתקופתבמצריםיהודים
שלחשיפתולפניכילצייןישלספירה.עשרההאחתהמאהבסוף

אולם, 19ביותר.מוגבלהיההזוהתקופהעלהידעהזה,הבלוםהאוצר

שימשהשעבריתהטענהלביסוספקת 9מאינההיאגםקהירגניזת
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מדועיומיומיות,בנסיבותמדוברתאמנםחיתהעבריתאםכשפת-אם.

הקודששפתכחילולהעברית""תחייתאתתפסואורתודוקסיםיהודים

בן-יהודה?באליעזרחורמהמלחמתולחמו

אומהלך","מתבתורהתקיימהאלאמתה,בדיוקלאשהעבריתנראה
שנים.-1700מיותרבמשךנרדמת","יפהפייהיותר'אופטימיבניסוח

יודעיםאנוואמנםוספרותית,ליטורגיתכשפההתקיימההעבריתשהרי

ובכלהעברית.בשפהבאירופהשהופיעושוניםופרסומיםכתביםעל
יחסילמחסורהביאמדוברתכשפההשפהשלהקליני"ה"מוותזאת,

המילים.באוצרמשמעותיריקשייצרמחסורהתחומים,בכלבטקסטים
וראשיתעשרההתשעהמאהבסוףהישראליתהופיעההזההחללתוךאל

העשרים.המאה

היוחסיןאילןמיתוס

יששפהלכל ,) family tree, Stammbaum (היוחסיןאילןמודללפי

הסתמכו ,) 2001 (וכרזו ) 1986 (יזרעאללמשלבלשנים,מספראח.דהורה

טענהלחקורבבואםקריאוליותבשפותהבלשניהדיוןעלרבהבמידה
חשובהתרומהשלקריאוליסטיקהספקאיןהישראלית.שלבמקרהזו

קריאוליתשפהביןניכרשוניישזאת,עםהישראלית.שלהבעיהבהבנת
שאימצולמשל,עילית,ושפהשפת-תשתיתהמונחיםהישראלית.לבין

ביסודההיאשהעבריתטענתםאתלחזקכדירוויזיוניסטיםבלשנים
השפה,אבולוצייתשלובמחקריםבקריאוליסטיקהלרובמשמשיםיידיש,

מקובלאחרת.עלאחתשפהשלהיחסיתההשפעהאתלתארכדי
היסודותאתהקובעתהבסיסית,השפההיאשפת-התשתיתכילטעון

היא,כןכשמההעילית,השפההמתהווה.הקריאוליתשלהמבניים

המילים.לאוצרשנוגעבמהבעיקרמלמעלה,הקריאוליתעלמשפיעה
השפה,מחיישלשפת-האםשיידיש,טועניםרוויזיוניסטיםבלשנים

העילית.השפההכלבסךהיאשהעבריתבעודהתשתית,שפתהיא

מונחיםהםעילית","שפהובמיוחדתשתית","שפתאלו,מונחיםאולם,
הישראלית.שלבמקרהמטעיםקרובותולעתיםפוליטימטעןבעלי

לשונות",השוואתלשונות,משפחותלשונות,"קרבתהמאלףבמאמרו
ומבחיןשוכארדט><ראהאבא-אמא"ב"מודל ) 1993 (רוזןמשתמש

המונחאתמעתה"ניישם<טיפולוגי>.אבלבין<גנטית>אםביןבחוכמה
דיאכרוניים.תהליכיםדרךאופיקווילצאצאיההמעבירהללשון'אם'
אלאהדיאכרוני-ההתפתחותי'במסלולבאאינוה'אב'מןשבאמה

אותם"ולהגדיראותםלתארלמדישקשהאחריםמכניזמיםבאמצעות
 .) 69<עמ'

השפההתפתחותשלהמציאותרבת-ערך.היאלאםאבביןההבחנה
בעודאולםפשוט.יוחסיןאילןשלממערכתמורכבתיותרהרבההיא

<עמ'יידישהואוהאבעבריתהיאהישראליתשלם \tשהברורשלרוזן
היסטוריתמבחינההכל'אחריזאת.תובנהלגבישאלותלשאולניתן ,) 70

דיאכרונייםתהליכיםדרךאופיקווילצאצאיההעבירהלאהעברית
לגביאומר ) 2005 (שלאורלמהכאןשנטעןמהאתהשוו"נורמליים".

כמחוזהיידישניצבה<אשכנזים>משורריםהרבהכךלכל"ומעלשירה:
אבהיאהגבוהההעבריתהלשוןכאילומוכחש,אמיתי'תשוקה

לא-גנטיתשפהאופן'בכלהאם".חיקהיאוהיידישאבלי'פרוטסטנטי
 40%עברית, 40%להיותלמשל'יכולה,חלקי"":ךנדףספרישהיא

 5%אנגלית, 10%ערבית, 10%רוסית, 10%פולנית, 10%יידיש,

 ...חדשה 10%ו-לאדינו' 5%גרמנית,



~rךזורכלומר reconstruction, 20שלואתיתהחשוהמתודולוגיה ,לפיכך
.וכןאחרות,לשפותהשוואהמתוךאומבפניםהלשוןמקורותשל

שהןלמרות- 21לשמצההידועהההשוואתיתהלקסיקו-סטטיסטיקה

שלהגנטיקהאתלבדןלהסביריכולותאינן-רביםבמקריםשימושיות

היוחסין'אילןמודלאתמחלישלעיל><ראההחפיפהעיקרוןהשפות.כל
ייתכןכיצדומסבירהישראלית,שלהמורכבתראשיתהעלאורשופך

לחפיפה,הודותממאה.גבוהיהיההקודמתבפיסקההאחוזיםסכוםכי

בו-שפותממספרהישראליתאלדרכואתלמצואיכוללשונימאפיין
זמנית.

המורכבתההיווצרותלגביזהמאמרתפיסתאתמציגהבאהתרשים
הישראלית:שלביותר

השייכותמבנהאתמעדיפההישראליתסמיכות.שאינהבשייכות
סינתטי.מבנהעל , my grandfatherב-כמו ,והאירופיהייריהאנליטי

אומריםשבישראליתהרי'סבי',לאמוהיהנהוגשבעבריתבעודכך,
שלי'.'סבא

הרבהיששמניים.בצירופיםרקלאניכרתהישראליתהאנליטיותאך

צעקה' ם~'עלהביטופועליים.צירופיםשלפריפראסטייםמבנים
הרצוןהן'הביט').<לעומתמבט'ו-'העיףמבט''נתן ,>'קעצ'<לעומת
ביידישמקורםהאנליטיהמורפולוגיהמבנהוהןמהירהפעולהלבטא

היידייםהצירופיםאתלמשל'ראו'-סטנדרטיתממוצעתובאירופית
gebn a kuk מבט","לתתton a kuk ו-מבט""לעשותkhapn a kuk 

הישראלייםהמבניםכיהקוראיחשובנאאללסיום,מבט"."לתפוס
הישראליתהמערכתחוקיים.אדבבואהתרגומירקהם

פועליצירוףקרובותולעתיםפרודוקטיבית,היא
למשל-ביידישקייםלאבישראליתספציפיאנליטי
ארוחה'.'הרביץמהירות','הרביץ

 ..וו1

ע•קר•תתורמתיידיש ~-~---~-r--יעבריתעיקריתתורמת

ונויארמיתערבית"לאדינו"משניותתורמות

...1111 

ישראלית

מבניםבמיוחד !\

בלתי-מודעבמיוחד

'11111 " 

רכיביםבמיוחד

מודעבמיוחד

ונויאנגליתגרמניתרוסיתפולנית

עשרות,מניתופעות,בשתיכעתאדוןמלהכיל'היריעהשקצרהמכיוון
 ) 1 (הישראלית:עלהאירופיתבהשפעההשיטתיותאתשמראות

פרוזודי'מבנה ) 2 (-ךושייכותסמיכותהישראלית,אנליטיות

בוחראניהישראלית.בשפההשורשומעמדהבנייניםפרודוקטיביות
מרכיבשהיאבמורפולוגיה,שאפילולהראותכדימורפולוגיותבתופעות

בפונטיקה,וחומרקלאירופה,שפותניכרותביותר'חשובשפה
ובתחביר.בפונולוגיה

ושייכותסמיכותהישראלית,אנליטיות

הןאנליטית,יותרהרבההישראליתסינתטית,חיתהשהעבריתבעוד

הספרותיתשהישראליתמראה ) 2004 (מוצ'ניקבפעלים.והןבשמות
שהאנליטיותמציעזהמאמראנליטיים.דקדוקייםמבניםמעדיפה

<המדוברת>,הישראליתשלמזונובעתהישראליתשבספרות
אנליטיתיותרהרבהחיתה-האירופיתהתרומהעקב-שמלכתחילה

העבריתשלפנימיתבאנליטיזציהמדוברלאאחרות,במיליםמהעברית.
שהנההישראלית,שלאיניטי;אבבאנליטיותאלאהשנים,מרובת

שנים.מאהבתחדשהשפה

לעברית,בניגודנפוצה.שמיתתופעההסמיכות,עללמשל'הביטו'
הילד''אםאתהשוופרודוקטיבית.איננהשייכותהמציינתסמיכות
היחלשותכישיטענוישהישראלית.הילד'שלל-'האמאהעברית
סמיכויותכינראהברם,שייכות.עלכשמדובררקמופיעההסמיכות

לקסיקליזציה,עוברותשלהן'מהסמיכותהןגםמאבדותאחרות
ל-ההיסטוריהדין''עורךאתהשוואחת.כמקשהונתפסותמתאבנות

גםניכרתהישראליתהאנליטיותבישראלית.הנפוץדין''העורך

הבנייניםפרודוקטיביותפרוזודי'מבנה

הישראליתבשפההשורשומעמד
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הפועלבצורותאפילולמדיניכרתהאירופיתההשפעה
אתלהתאיםננסההישראלית.שלהלא-פריפראסטיות

transfer , להלן>,<ראוהפועל""גזעמכנהאניאותו
היום'זקךנס;כר',הואאתמול :'ל~~,בנייןשללתבנית

העיצוריםרצףכשורה,הכלכה,עד'זקר;נס~ר'.הוא
מהאבלחשוב>.פחותהואהתנועות<שינוינשמר transferהגזעשל

מתעוררות'יטרנספ;ר'.שהואהרי'רגם-גורם-יגרום',לפיבעתיד?קורה
'יטרנספרו'במילהטרנספהעיצוריםרצףראשית,בעיות:שתיכאן
 Sonority (הצליליותרצףהכללתאתמפרהואכיאפשריבלתיהוא

Sequencing Generalization (, מ-עולהצליליותאוסרשבישראלית
צליליותאחרות<בשפותשלה ) margins (לשולייםההברה > peak (שיא

ה- Vtr.nstVב-אחרות,במיליםהכרחית>.היאלשולייםמהשיאעולה
r מה-צליליתיותרt , -והn מה-צליליתיותרs -ומהf . 

לא'פיעל'בנייןשעדייןלהניחישאפשרי'היה'יטרנספ;ר'אםגםאך
ביןהתנועהשחוסרמכיוון trensferהגזעאתולשבץלארחנבחרהיה
לכךהסיבהזוהי . trensferשלהפרוזודיהמבנהאתהורס nל- rה-

בבנייןולא'הפעיל'בבנייןמשובץ ) clickאנגלית<ראו klikשהגזע
'הקליק'הצורהול-'קלק',ל-'קילק'בניגוד'פעל'.בבנייןאו'פיעל'

 • klהעיצוריםצרוראתשמשמרתהיחידההיא

שיקולייםמבטליםפונולוגייםששיקוליםהיאאחתחשובהמסקנה
גרימהבנייןשלהיסטוריתהוא'הפעיל'ש-למרותסמנטיים:

) causative (, גרידאפונולוגיותמסיבות-בומשתמשתהישראלית-
'השוויץ'העומדהפועלוליצירתלמשל klikו- shvitsהגזעיםלשיבוץ

שתירקואלו'הקליק'.עומד><בדרך-כללהאמביטרנזיטיוויוהפועל
פנימית!סמנטיתהתפתחותעלכאןמדובראיןעשרות.מנידוגמאות

משתמשתעדייןשהישראליתשלמרותהיאאחרתחשובההשלכה

ושפותהיידישידיעלנקבעתשלהםהפרודוקטיביותעבריים,בבניינים

מקורםוהןהישראליתאלשהגיעומיליםהשופעותאחרותאירופיות
הפרודוקטיביהבנייןשבעבריתבעודהישראלית.בתוךרביםגזעיםשל

שלפרודוקטיביותו .'ל.עי~'הואהריבישראלית ,'ל~~,היהביותר
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1 
אותםהתופסיםשישמשמותהגזוריםבפעליםרקניכרתאיננה'פיעל'

למשל'ראו'ו'לחרופ·.''לטרנספר''לשנורר,'שלבמקרהכמוכזרים
'לאותת.'ו-'לסבן''לקודד,''לסמרטט,'

גבוההאינהבישראליתהשמיהשורששחשיבותהיאקריטיתמסקנה
לרובובניגודחדת-העין ) 1994 (בת-אלכמובעברית.שהיאכפי

הטענהאתלמשולניתןשורש.יששל·'שנורר'מאמיןאינניהלשונאים,
ולטענהבירושליםעתיקמבנהלמציאת-שורשכזהבפועלשיש

מ-'מגנ"ט'גזורלא'למגנט'דו.דבארמוןשמדוברמתפשרתהבלתי

בהשוואהאינטרנציונליזם.במקורושהוא , magnetמהגזעאלא
-כאןהמוצגתהמערכתעיצוריים,שורשיםשלהמסורתיתלאפופוניה

הרבהדומה- ) fax (ו·'לפקסס' ) focus ('לפקס'כמומזערייםזוגותעם

כבגרמניתההודו-אירופי Ablautל·היא>רחוקהעדייןכי<אםיותר
sprOch ראה>spricht-sprechen-sprach-gesprochen-Spruch ( 

 ,פניושעלשלמרותיוצא .) sing-sang-song-sung) sOngוכבאנגלית
בהםשהשימושהרי<בניינים>,שמייםברכיביםמשתמשתהישראלית

מושלמת!ההסוואהאירופיים.צרכיםעלעונה

סיכום

דאז'ישראלמדינתנשיאוייצמן'עזרהשני'המילניוםסוףלפניממש
בפניוהוצגקהיר.בגניזתלצפותכדיקיימברידג'באוניברסיטתביקר

בכבודההמלכהבידישמונהפרופסורלעברית,המלכותיהפרופסור

ושאל:הפרופסורשלכתפועלטפח'עברית,'הנשיאשמעובעצמה.
זיך'הערט'וו~סביידישהביטוישלבבואה<תרגוםנשמע?''מה

המקבילהגםראו-נסתר][יחידנשמע?""מההמילוליתשמשמעותו
לאלעבריתהמכובדלפרופסורוייצמן'שלהרבהלתדהמתוהפולנית>.

שוייצמןחשבהואלתנ"ך,כמומחהמדבר.הואמהעלקלושמושגהיה
פולנית,לאיידיש,לאידעשלאמכיווןאךישראל,שמעלתפילתרומז

שלהמשמעותאתלנחשסיכוישוםלוהיהלאישראלית,שלאובטח
הזה.והחסכוניהיפההביטוי

לגביהרווחותבתפיסותבהתחשבמפתיעהאינהוייצמןשלה~חתו
לאאורמעטשפךזהשמאמרמקווהאניהישראלית.השפהשלטבעה

גם,אלאוייצמן'אתהביןלאמקיימברידג'הפרופסורמדועעלרק
לאלעבריתשהפרופסורגעלוחשדלאוייצמןמדועמכך'חשובואף
 .שפתואתיבין

הקולנועןמציג ,> Rashomon (ךש;מ;ן ,-1950משלוהמופתביצירת

במורכבותומתעתעועדיין-פשוטסיפוראןוה 9ר; 1ק~קיךההאגדיהיפני

מ;ךי>,קי 1אי 9 א~(גברשלורציחתוקי;> ;קי'~א~(אשהשלאונסעל-
דרךמוצגכולוהסיפור .>ה~ 1~יפ ;ךי~;ט(שודדבידיהנראהככל

מןמחסההמחפשים~~פרים,מספרשל<פלאשבאקים>ההיזכרויות
קיוטו.העירשלהמתפוררבשער-ושומרןהסערה

מהשלתמונהלהרכיבמנסיםכשהםברשומוןצופיםרביםאנשים

כזוגישהכישנראהמסועפיםכההםהדיווחיםאולם,התרחש.שבאמת

האירועים,שלכרונולוגיתבקביעהעוסקאינוושומרן •לכישלוןנדונה
הואזהבמקוםוחפות.אשמהשלבשאלותעוסקשאינוכמוממש

שלהיכולתחוסרמחשבה:ומעוררעמוקיותרהרבהבענייןמתמקד

אתרואהשהואחושבהואאםאפילוהאמת,אתלדעתאחדאדם
והופכתהמציאותאתמעוותתהפרספקטיבהבהירותם.בשיאהדברים

נגישה.לבלתיהאבסולוטיתהאמתאת

שטיפותנגדהקורא,שלבמחשבתוספקלזרועמצליחהזההמאמראם
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הכל,אחרימטרתו.אתהשיגהואהמסורתית,ההשקפהשלהמוח

 multiple (סיבותריבויאורב-סיבתיות,שלהרעיוןאתמקדםזהמאמר

causation ( שלפנאטיאפילוולעתיםילדותי ,הפשטניההסברמולאל
חד-סיבתיות.
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משמשתמשהשואהיותרהפוכה:היאשהאמת

30 
 319גליון

ומבקריהשולליהאתמשמשתהיאישראל'את
ספריהםעםיקירהמתמודדבעיקרהבוטים".

צוקרמןמשהלרע>,<לשרןאופירעדישל
<האומהזרטלעדיתהאטום>,בחדר<שראה

בירושלים><אייכמןארנדטחנהוהמורת>,
נוספים.וכותבים

הגלויבמישורהוויכוח,מתנהלמישוריםבשני

להכרזותיומחלחלותכבר<שהשלכותיווהמיידי

העיוניובמישוראחמדינג'אד>שלולאיומיו
שלאכב.דפילוסופימסךמאחוריהמתנהל

בימיןבעיקרמסורתיים,שואהכמכחישי

ונוספים,פוריסוןרובוגירם,<פיירהצרפתי

שלהראשוןהחלקאתיקירהמקדישלהם
הישראליהביקורתיהשיחבעליהריספרו>,
הישראלית")הטרוניה"כתמכנההוא<אותם

כמועצמהבשואהכךכלמתענייניםאינם
ישראל.בידילטענתם,בה,שנעשהבשימוש
הטענהשלומנסחיהיוצריההםלמעשה

כיבעולם,רווחתמוסכמהכברשנעשתה
<טענתהשואהאתלרעהניצלההציונות

הקמתלשםהידועה>האינסטרומנטליזציה

אמנםהפלסטינים.חשבוןעלישראלמדינת
ערב;ן<עםלרעלשרןהגדולהפילוסופיבספרו
גםידואופירמושךלא ) 2000ליודןמכון

נספולאבשואהכיוטועןבמספריםמעיסוק
הסמלית("הפיגורהמיליוניםשישה

שםטענתועיקראךפחות:אלאהמקודשת">,
חדשה"דתלמעיןעשתהבהשואהכיהיא

<אושוויץ>לרגלעלייהמרכזיעםבישראל",
בזיכרוןהעוסקושם><ידהיררכידתיממסדועם

חיזוקקריפסולות,פוליטיותלמטרותובהנצחה
כברזוטענהשגם<מסתברישראל.מדינת

מידיעהללמודשאפשרכפיבעולםנפוצה

עלהמספרת-11.02.01מה'הארץ'בעיתון
-1בפרנסיסקונסןדיזלאלישלחטיפהניסיון

אמריקאישואהמכחישבידיהשנהבפברואר

השואה").דתשלהאפיפיורהוא"דיזלכישטען

דיאלקטי-היפוךבמעיןכיצדמראהיקירה
הקורבנותהרדיקליבשיחהפכופילוסופי
ונעשוהפלסטינים><שללתליינים<היהודים>
בהערת<הנאצים>.לתלייניהםדומיםבעצמם

שאלןלמההבסיסזהוכינאמר'אגב
קוראהיהודי-צרפתי'הפילוסוףפינקלקראוט,
למכחישיהמשותףהחדשה",ה"אנטישמיות

האינסטרו-טענתולבעלימסורתייםשואה

טפלההשואההזהבשיחהחדשים.מנטליזציה

ישוהציונות.ישראלאשמתשהואלעיקר'
וישהמסורתי><בימיןבהכחשההעוסקים

בטענההרדיקלי>,<בשמאלבהשכחההעוסקים
לאכזריותהמכליותראחראיהשואהזיכרוןכי

למשל'טוענת,<כךישראלשלולכוחנותה
השואהבהפקעתהעוסקיםוישזרטל>,עדית
מהםלשלולמנתעלהיהודיםקורבנותיהמידי
עדי<בעיקרמשלהם.מבטלנקודתזכותםאת

"נוצרלהתעמת>.יקירהמרבהשעמואופיר'
-יקירהכותב-משוכפלרועשלגורדיקשר
מזה.ישראלמדינתוהקמתמזההשואהבין

תיאורטיבמאבקמרכזילטיעוןהפכההשואה
בעיניהשואהוישראל.הציונותנגדואידיאולוגי

ביותרהאפקטיביהאמצעיהיאישראלמתנגדי
שלתמיכתןאתהןלקנותלישראלשמאפשר

הרועלנוכחשתיקתןאתוהןהעולםאומות
יהודישלהסכמתםאתגםכמומייצרתשהיא

 .) 78 (<עמ'חייהם"אתתנהלשהיאלכךהעולם

אולםהשטח.פניעלהגלויותהמסקנותכאןעד
המסדאתגםחושףמקצועי'כפילוסוףיקירה,

שלושהעלנשענות.הןשעליוהפילוסופי
אופיר.שלהתביעהשולחןניצבאשמהעמודי

הפוליטייםההוגיםהזכרנו'כברמהםשניים
מסתמכת<עליהארנדטוחנהאגמכןג'יורג'יו

השלישית,הרגלבעודזרטל>,עדיתבעיקר

תרומתוהיאהמוסר",של"האונוטולוגיה
בכךמלעסוקהמצעיקצר .אופירשלהמקורית

טיעוניועםלהתמודדניסיוןכלאולםבהרחבה,
שלהם.מסויםבירורמחייבאופירשל

אופירפילוסופיתמבחינהכימסביריקירה

הפוסט-סטרוקטורליזםשלההקשרמתוךפועל
מבקשתדברשלבעיקרוכאשרהצרפתי'
מוסרנושאים:שניביןלהפגישכתיבתו

מאמרו<כשםימינובתרבותוקטסטרופה

והפקרתהאסוןניהולמוסריות:"טכנולוגיות
המסגרתאת .) 22וביקורת''תיאוריההחיים",

ומאגמכן.מפרקונוטלהואלדיוןהמושגית
ניהול""טכנולוגיותהמונחאתשאלמפרקו

אתומאגמכןוכדומה>מאסר'<אשפוז'

עלמצדו<המסתמךהפוליטי"של"התיאוריה
נירנברג>.חוקישלמהאידיאולוגיםשמיט,קול



שלמהותהכיהתפיסהאתמבטאתזותיאוריה

החוק,אתלהשעותביכולתמתגלההריבונות

יוצרתהחוקהשעייתהחירום.במצבכלומר
אינםאשרלנתיניו'הריבוןביןישיריחס

זוהיגרידא.חייםנושאיאלאעוד'אזרחים
מוללחוקמחוץעירום""קיוםשלהקטגוריה

נטלסאקר""הומרבתורהגדרתהאתהריבון.
"החומרהקדום:הרומיהמשפטמןאגמכן

אינואמנםאשרהקדוש","האדםהואסאקר"

מוחלטאיסורגםחלאךהחוק,להגנתזוכה
המהותמתגלהאגמכןלדעתכאן .להקריבו
כאשרבימינוהפוליטיושלהריבונישלהנצחית

אםקציעות,גואנטאנמו'<אושוויץ'"המחנה"

הקטגוריהשלהמודרניהביטויהואתרצו>

ביןהבדלאיןאגמכןאצלהזאת.הנצחית
הטוטליטאריתלמדינההדמוקרטיתהמדינה

אושוויץ'כאמור'הוא,שלההמובהקשהגילום
המרכזיהלקחזהומטושטשים.ביניהןוהגבולות
רצףאתלייסדכדימאגמכןאופירשנוטל

הלקחישראל.ועדמאושוויץהנמשךהרעות

שלבהתעלמותהואהוא,אףהחשובהאחר'
יהודיםשלהפרטיקולריתמההשמדהאגמכן
שלווההתמקדותבאושוויץשהושמדוואחרים

והעיוניתהאוניברסליתבמשמעותורקאך

<במהדורהואומרלכתמרחיקאףאגמכן'שלה.
לפחותשמרובאושוויץכיספרו>שלהצרפתית
למשלשנמנעדברהיהודית,זהותםעלהיהודים
בגואנטאנמוכיוםהמוחזקיםהטאליבןמעצורי

הזהירשכברמציין<יקירההאמריקאים.בידי

"התהוםמפניהספרעלבסקירהמארטיאריק
השיחלהידרדריכולהאליההמוסרית

"אופירמקוםמכל ,) 133עמ'הפילוסופי",

הפרדיגמההיאשאושוויץאגמכן'כמוחושב

וקורבנותתליינים-כולנושהננומהשל
וטוטליטארייםדמוקרטייםמשטריםכאחד'
תהוםבשוםחשאינואופירכינראהכאחד",

הפרקאתמכנההואכאשרלאלרגליו'פעורה
השם","קידושבשםבספרואושוויץעל

שםאתבמותםשקידשוליהודיםאינהוכוונתו

שםאתשקידשולציוניםאלאבאושוויץ'השם
בשוםחשלאוגםשלהם.למטרותיהםאושוויץ
אתלרע"ב"לשוןמכנההואכאשררע""טעם
מלגלגאופןבאותוהשואהלייחודיותהטענה
האמונהכידוע<שהיאהייחוד""אמונתבשם

היהודים>.אצלאחדבאל

הדברים:שביסודהמגמהעלמצביעיקירה

וראשונהבראשהואלרעשלשוןלומר"ניתן

ושיטתימפורטכולל'טיעוןלהציעניסיון
שלזכותםשלילתאתלבססניתןשעליו

השואה.עלמשלהםמבטלנקודתהיהודים
זכותםשלילתאתמצדהלבססאמורהזושלילה
יכולתםאתמידםולהפקיעמשלהםלמדינה
 ,) 153<עמ'להרע"
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לבססאופירמנסהיקירה,אומרלרע,בלשון
הואהרעשבהאונטולוגית,מוסרתורתגם

תורהכלומרהטוב,שלהסימטריהיפוכו

פיעלהעולםהתנהלותאתלהסבירשתנסה
נרצחואםזו'תורהלפיממילא,הרוע.אידיאל
אלאיהדותם,בגללזההיהלאהרייהודים,
אינטרס.וחסראינסטרומנטליבלתירועבגלל

שלקוהרנטיבלתימושגזהוכימראהיקירה
איפילוסופית.מבחינהאפשריובלתיהרוע
הטובאתשרוציםכפיהרעאתלרצותאפשר

המוסרלתורתאופיררומזואםבמהופך>.<רק
דברכאותו"הטובאתהמגדירקאנט,של

אפשראיאזיעצמו"'בשבילרקאותושרוצים
אותולרעאיןלפיכךהרע.אתכךלהגדיר
כלשאםמכאן'לטוב.שישאונטולוגימעמד
להפקיעאלאנועדלאאופיראצלהזההדיון
הריהיהודים,קורבנותיהמידיהשואהאת

קודםכאןנכשלאופיר"עדיבכך:גםשנכשל
הואהעובדות:שלמדויקתבלתיבהצגהכל
אישלפילוסופיתבהבנהנכשלגם

הכלמעלאךהשואה.שלהאינסטרומנטליות
לאאםמבקששהואמפנימוסרית,נכשלהוא

נקודתאתלהשתיקאזאושוויץ'אתלהשכיח
בניושלילדיהםשלקורבנותיה,שלהמבט

 .) 160<עמ'עמם"

וישראל"אייכמןארנדט,"חנההאחרוןהפרק
הדעותגתהרעםנרחבתהתחשבנותהוא

שאותובירושלים,אייכמןספרהועםהנודעת

שלהבספרהפינהלאבןזרטלעדיתד"רעשתה
שיקירהאומרורקאאריךלאוהמוות.האומה
שלהפוליטיתבהגותהגדולכבקיכאןמתגלה
הסתירותאתגםלהראותמצליחוהואארנדט

בכלעקביותהחוסרואתבמחשבתההרבות
כמעטתחוםבכלולישראל.לציונותהנוגע
מהציונותארנדטשוללתהפוליטית,הגותהשל

באופןאותומחייבתשהיאמהומישראל

"בפעולהשצידדהלמרותלמשל'אוניברסלי.

הציבורי"במרחבהחירותשלכביטויפוליטית
שלבהקמתוהשלושיםבשנותתמכה<ואפילו

עליךכיהודי'מותקףאתה"אם-יהודיצבא
תקופהלאחרהריאז>,כתבהכיהודי",להתגונן
אתבחריפותותקפהשבהתמיכה,שלקצרה

עלבספרהבעיקרבן-גוריון'ואתישראל
 .אייכמןמשפט
<ועליובעיקרארנדטמתנגדתשלוהדבר

לנקודתהואוזרטל>'אופירצוקרמןמסתמכים
מוכנהחיתהלאארנדטהשואה.עליהודיתמבט

ולאהקורבנות,בשםתדברישראלשמדינת

לששתלפהלהיותשהתעקשהלהסלחה
בפשעמדוברכזכור'שוב,שהריהמיליונים.

רקשהואהיהודי'העםנגדולאהאנושותנגד
לפיזה.לענייןפילוסופימשל<במקרה>
לקייםהיהצריךאייכמןמשפטאתהשקפתה

להםשהיהשמההניצולים,שלעדויותיהםללא
לבירורמבחינתהרלוונטיבלתיהיהלספר

שביצעהפשעשלוהמשפטיהפילוסופיטבעו
שלהבספרההעדויותשלחלקן •אייכמן

עוינות.מעטבלאנגועגםולמדימצומצם
שלום,גרשםהקבלהחוקרמנוער'ידידהכאשר
אייכמן.ספרהפרסוםלאחראותההאשים

השיבהישראל"."אהבתשלבהעדרבירושלים
אדם":בניאלאעמיםאוהבת"אינהכיארנדט
שליסודיתהבנהאיהמסגירהחלולהתשובה
שלזכותהשאלתכימדגישיקירההסוגיה.
דווקאהיאהשואהעליהודילמבטישראל
אותושבשם<כפיאוניברסליסטיתשאלה

אוהכורדיםלמשל'תובעים,אוניברסליזם
ארבעיםשלהם>.בשואההכרההפלסטינים

'הוכיחואומרהואהמשפט,מאזשחלפוהשנים
ארנדט,שלעמדתהחיתהרלוונטיתלאכמה

בספרוגוריחייםהמשוררממנההיטיבוכמה

שלאאףהזכוכית,תאמאחוריהמשפטעל
אתלתפוסהיסטוריון'אודעותהרגההיה

ההיסטורית.חשיבותו

מסוימתמידהישאםגםכייקירהאומרלסיכום

בשואהשנעשההשימושעלבביקורתאמתשל
היאהשלמההאמתהריוישראל'הציונותבידי

ידיעלבשואהשנעשהלרעההשימושהפוכה:
רחביותרהרבההואוישראלהציונותמבקרי

לספריכמוארנדטשלולספרהואפקטיבי'
הטיעוןשלבהפיכתומכריעתפקידישחסידיה,

לה.ומחוצהבישראללמקובלהזה

הרוחותמאודהתלהטוהספרפרסוםמאזב.ב.

התעמתות"אבאוניברסיטתעיוןביוםסביבו.

שהחליפויקירה,ואלחנןאופירעדיבגלוי
מצד("מק-קארתיסט"גנאיקריאותגםביניהם

בשנישנמשךויכוחשני>.מצדו"פרוורט"אחד

כאן'מעריב'.שלסופשבועדפימעלהמשכים

יקירהביניהם:האיזוןנקודתמצויהסבור'אני
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שלקיומהעצםעלהואהוויכוחכיאומר
עלהואהוויכוחכיאומראופירואילו ,ישראל

עלוראשונהבראשכלומר ,ישראלשלדמותה
קשוריםאלהענייניםשניכיסבוראניהכיבוש.

גםתלויישראלשלקיומההמשךכיבזה.זה
דרךתמצאואםהכיבושמןתחדלאםבשאלה

נותןלאזולנקודהבשלום.שכניהעםלחיות
שאופירכפי ,חולשתווזו ,דעתואתיקירה

חיתהמלכתחילההמדינההקמתכיסבורמצדו
 .שלוטעותווזוטעות,

כאן"עדיין"אושוויץ

נזדמןכנראה,לגמרי,לאאבלמקרה,בדרך

ספרואתיקירה,שלספרוסיוםעםלקרואלי
ימישקנההאישאורטגהגרסיהאדולפושל

ישראל,עורך:טלמוןעינת<מספרדית:הולדת
 .) 2007חושןאבןהוצאת ,נופךסדרתפנקס,

 ,עצמוהמחברהואהולדת"ימישקנה"האיש
 , 1958 ,ספרדילידאורטגה,גרסיהאדולפו

שהואההולדתוימי ,ומו"למתרגםמשוררסופר
שלוש,בןיהודיילדהורבינק,עבורהםקונה

המחנה.שחרורביוםבוונמצאבאושוויץשנולד

נועדיםבספרואורטגהלושקונהההולדתימי
נותרלו ,סיפורואתולספרחייואתלהאריך

חמישיםבןהיוםהיה ,שרדלו"הורבינק,בחיים.

גםואוליהאמת,למעןמדימבוגרלאותשע.
שהיה ,ומייסרטובזיכרוןטוב,זיכרוןבעל
ניצוליבקרבהשכיחיםקשים,לסיוטיםלוגורם

בפסקתאורטגהכותבההשמדה",מחנות

אחדמשפטמתנוססמעליה .הספרשלהפתיחה
שבהמשךמשפטכאן".עדיין"אושוויץויחיד:

עדייןאושוויץ"לא. :פירושואתמסבירהוא
המציאותמןכךכלרחוקההיאאיןמדי.קרובה

ומושגיםשמותהלימודבספרישמצטייריםכפי
וטרלו"אוהצרפתיתהמהפכה ,גרטופלכמו
 .) 7<עמ'

אושוויץמבחינתואבל ,יהודיאינואורטגה

שהיאממהיותרלוקרובהוהיאכאןעדיין
חנהאוזרטלעדית ,אופירלעדיאוליקרובה

שנשקףכפימתווכח>,הואגם<שעמהארנדט

נטלהורבינקהילדשלדמותואתמספריהם.

ההפוגה.לויפרימושלהרומןמןאורטגה
שחרורביוםבונתקלכימספרלויפרימו

 • 1945בינואר 7-2בהרוסיםידיעלאושוויץ

שלוש,בןילדהיהמוטלהדרגשיםבאחד"שם

לכמהפרשנותמעיןהור-בי-נק,השםלושניתן
רגליולפעמים.שהשמיעהמשוניםההגייםמן
בעולם,היחידהאחיזתו ,ועיניומשותקותהיו

ואנושיפראיבמבטהחייםלעברזיקיםירו
אחת".ובעונהבעת

שנולדוהאילם,המשותקהילדהורבינק,
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המחנהשחרורעדהוריוללאושרדבאושוויץ

מותולאחרלהשמדה,קודםעודנלקח<אביו
שרדלאאמיצות>נשיםכמהאותוהסתירואמו

באוקטוברומתאושוויץאתדברשלבסופו

היאהולדתימישקנההאיששבה.אותהשל
המחברמתחשבןשבהומרשימהסוחפתיצירה

מספרהמסגרת<סיפורימינו.שלגרמניהעםגם

בדרךכאשרלאושוויץהמתוכננתנסיעתועל
בביתומתאשפזדרכיםבתאונתנפגעהוא

סיוםעםרקיוצאהואממנובפרנקפורטחולים
משחזר ,בדיונידוקומנטריברומןהספר.>

הורבינק,שלהוריוחייואתחייואתאורטגה
מקרקוב,פבליציקיוזופיהיאקובהיהודיםזוג

עמםבאשהורבינקהאנשיםכלשלחייהםואת
שחרורלאחרהראשוןמאמצוהנק,כוללבמגע,

חלקלהיותהיושיכוליםאלהוכלהמחנה,

אילםבתינוקהבחירהבחיים.נותרלו ,מחייו

במיוח.דאפקטיביתהיאספרוכגיבורומשותק

אורטגה:כותב

הענקההשמדהמחנהאתלהפוךלפיתויאכנע".לא

אניבהיסטוריה."מרכזילציר-בירקנאו rאושווישל

ברצוניבהורבינק.ורקאךולהתרכזלדבוקרוצה

בעיניהיוםראויאינומלבדו'אישבלבדעליולדבר

הורבינק,הוא,שדווקאמשוםשלי'האלהלמילים

שהשתררהביותרהנוראההדממהסמלהוא

יוסיףשהורבינקרוצהאניומעולם.מאזבהיסטוריה

 .) 8<עמ'ויתקיים

לשםגיוראדייך;אשרוייכרט;רפי

חדשעולםן.
 ,ספריובמנייןהשישיוייכרט,רפישלספרו
לשירה,קשב<הוצאתלחייךהראשונהכשנה
<בכורתו>.לבתואבשלשיריםספרהוא ) 2007
ודייקןמיומןכמשורראבלמרגש,יפה,ספר

מאחר;"אבבתורדעתו.עלמעבידוהרגשאין

עתהלהפסידמוכןהואאיןשנים",שהחמיץ
ההדירן:מראשיתכברללוותהומתחילדבר

לבך./פעימותאתלראשונהשמעתי"הבוקר
 " ..•שלךמילימטריםתשעהבהגדלה,המסך,על

ההפריהמרגעלכןקודםאףואולי .) 11<עמ'
שלרגעהמוות;בעיניאותך"התזתיעצמו:

זה,מוקדםבשלבכבר .) 12<עמ' " ...פניוהסב

משמעותגדולה,בעוצמהגםאךרבהבעדינות
איננה-המוותמולכהתרסהההולדה-המעשה
הבאבשיריד""לתת .עצמוהמעשהמןנפרדת
 ,) 13<עמ'במישהו"לגעת"זהפירושו

"מגיביםפירושןשאחריובשיר"ציפרניים"

בחייםלגעתשתוכליאצבעותייך;בראשי
 .) 14<עמ'בבטחה"

הזה.הפרשני-ריאליסטיהקישורבעינייפה

מביאהואעולםלאיזהשוכחהמשורראיןלרגע
עושהזהמהמאיתנומעליםאינוגםו ,בתואת

הלשון"ליאבדהמילים;חיישכל"אנילו:
מחדשחיהמשוררכינראהובאמת ,) 16<עמ'

מעמיקיםוהשינוייםבתועםחייואת

המרווח;אתלקראתךמרהט"אניומשכנעים:
שטופתשתהיההגג/עלייתאתהלב,שבחדרי

ואיןאמיתיתהפיכת-הלבזו .) 20<עמ' " ...אור
'משחק'בשיר ,למשלנכחה.אדישנותרהקורא
וילדותוהבתשלשבעתידילדותהכאשר

במחשבתוולו ,לזוזוחוברותהאב,שלשבעבר

 ,נמאןאםוביןנרצהאםבין .) 25<עמ'בלבד
בעוצמהכאןמהדהדהמשפחתיהדורותקשר

השקטותהמיליםבאמצעותדווקאגדולה
אותך"הבאתי :הספראתהמאפיינות

<עמ'ואני"אתלדברשנוכלכדיממחשכים;

המשובצתהמובאה ,סבוראני ,בכדיולא ,) 30
טובה("אבןמגילהממסכתהיאהספרבפתח

באמצעהושיבהשמה,ודרההיםבכרכייש

הקשרהיוצרתכצהרים")להםומאירההסעודה

פורים>ובחגאסתרבמגילת<מדוברמאודיהודי



הוא'תפילה'האחרוןהשירהזה.הדורותלשיח

נפתחהואכה.עדהנאמרכלשלמעולהסיכום
שללעלחדש;אלףלךחיכה"בחוץבשורות:

"החלטתיבשורות:ומסתיים " ...פורענויותיו
 .) 40<עמ'בתפילה"אותךולציידלהביאך;

הפוךעולם • 2
<הקיבוץלהפךדייךאשרשלהחדשספרו

שיריםאגווןהוא ) 2006ריתמוס,סדרתהמאוחד

האלף-בשיטתבנוייםואףמסודריםשנושאיהם

אבנים,למשל'נמצאהשיריםבסדרבית.
שמותהלאה,וכןדאגותגברים,בקבוקים,

אחדלשירזוכהאותכלתיו.עדמאלףשירים

שלושהנמצאקוף<באותיותרכללובדרך
מסדרפטורעצמוהשיר'קולות').בשםשירים

לכותרתמוקדשהוא,אבלכלשהואלפא-ביתי

'אבנים':הראשוןמהשירדוגמההנהשבראשו.

מאבןמוקסמותבברליץ'המלמדותשפה"אבני
להיותמסרבותאתיאיסטיות/אבניםהחוכמה.

העזראבניכנסת.ביתאוכנסיה; ,ממסגדחלק

במישוראבןבשאלה./חזרוהרמזואבני
 " ...אותהיגלגלשלאלסיזיפוסמתפללת
מהכללומרמנסהשירכלברור'דיהעיקרון

בדרךואםאסוציאטיביתבדרךאם ,שרלוונטי

מצאנושלפנינובדוגמהנושאו.עלאחרת,
של"האבןעזר","אבנישפה","אבני

"ביתעודישכולובשירכאשרסיזיפוס",

"אבניהטועים","אבןחן","אבניאבנים",

וסתםכליות""אבןהשתייה","אבןגזית",
אובך"אבניכמו ,לשוןמטבעותשאינןאבנים

שהפכומבויתות"אבניםאומאסטמה"הסובלות

וכדומה.משנה"לקבלני

"אבניכאשרשעשועשלבולטיסודבכךיש
שפותמלמדותמדרכה><שבשפתשפה"

התרסהשלבולטיסודגםבכךוישבברליץ:
חוזרותהכהן>בחושן<אשרהעזר""אבניכאשר

ושבסופיהספרשבשםה"להפך"זהובשאלה.
שאיןלנולומרהבארבים,בשיריםשורות
גםאפשרכיקריאה,שלאחדנוסחלקדש
"בלונדיניות'נשים':בשירלמשל .להפך

לפעמיםולהפך".שחורים,גבריםרקהאוהבות
כמוההפוכה,המשמעותאתמספקגםהוא

מילדותיהקיטע"הטייס'טווסים':בשיר

טווס":שהיאשחלמההקיטעתילדותיולהפך:;
 .סימטריבהכרחאיננו"להפך"שהמתבררואז

שירהגיליתרשהםשיריםאלהמסוימתבמידה

יששירהלתרגיליראש,בכךלהקל<ואין
 ,להפךגםאבלהמשורר>אצלחשובתפקיד

מגיעיםהםולעתיםשירה.שהםתרגילים
<שכבר'ידיים'השירכמונפלאיםלשיאים
[ידיים]ב'מעריב'>:יגילרןידיעלבצדק,צוטט,

בשדההמורמות/וידייםבכיתה"המורמות

ויורה.שיורהברובהשאחזהידלכניעה;הקרב
שרוחצותידייםבמלחמה.נגדעה;שתאומתה

הלאה.וכןמזוהמות".ונשארותידיים

האתמולעולם • 3
<הוצאתבאיםימיםהנהלשםגיוראשלספרו
הואפרקים"ב-י"ז"שיר ) 2007לשירה,קשב

לגמרישירדתיבטוחשאינימורכב,פרויקט

ממנילמנועצריךזהאיןאבלדעתו'לסוף
לפענחו.מלנסותהקוראיםמןובוודאיומאחרים

ההיקףמתבררהמבוא,עמודימשניכבר

מביאהואבראשוןכאשרמחברו'לושמועיד
בדבריהפותחותהמקראמןמובאותארבע

משמואלאחתבאים.""ימים"הנההתוכחה
הןמהןשלושירמיה.החורבןמנביאושלוש
ורקוהגויים>,ישראל<עלוחורבןזעםתוכחות
באיםימים("הנהנחמהתוכחתהיאהאחרונה

בריתיהודהביתואתישראלביתאתוכרתי

באותומובאכןכמו .>ללא,ירמיהחדשה",
שלמצריםמכותמשיריהמפורסםהביתעמוד
וצדקתן:מלחמותשלפשרןעלאלתרמןנתן

בעוברותמידאך /-השלח,בדינו"צדיק
דמעתאתמלח,/טעםכמומותירהואשותת,/

מחטא".החפים

מפיאזהרהדברימובאיםהדףשלהשנימעברו

בקתרוס,מיומניםבלתילנגניםגלילייוינצ'נזו
פיקטוס,שלבנונאנטיוס,אחדכלפיובמיוחד

בקתרוסניגןהלזנאנטיוסכאשרלסברס.עריץ
מקצתכיכשרונוחוסרעקבהתבררהקדוש

ממעיומקצתםהזאבממעיהיומהמיתרים

אותובאכולהיה,הראוי"עונשו ,לפיכךהטלה.

כלפיהמשוררשמפנהאזהרה,כלומרהכלבים".
 .שכמועלשנטלהמשימהגודלכנגדעצמו'

משימהעלמעידיםהשירפרקיי"זובאמת
וביוגרפיההיסטוריהבשלבםמורכבתשירית

המשוררמקדיםכךבשל •למדיסבוךבאופן

קצרים.ביוגרפייםאוהיסטורייםנתוניםלרובם

נספחהנהר""שבילילמשל'הראשון'לפרק
 ) 1199-1157 (הארילבריצ'ארדעלקצרמבוא

בשובושבויהוחזקשבה ,דינרשטייןטירתועל

לשחרורושנאסףהכופרועלהצלב,ממסע
עצמובפרקהיהודים.ידיעלבחלקוושמומן
קצרים,לירייםנוףשירישנישירים,שלושה

הנישאדרמטימונולוגמעיןשהואשלישיושיר
השניהפרקעל .דינרשטייןטירתמחלון

עלהמבואבהערתמסופרהבתולה""הולדת

קטניםנהרותבשנישמקורוהדנובהנהר

המערביהגבולדורותבמשךושהיהבגרמניה

אחדשירמכילזהפרקהרומית.האימפריהשל

וליסודההדנובהעמקלתיאורכולוהמוקדש
מפרקהישנה")."וינדובונה<היאוינההעירשל

גיבורתהיאוינהכיבעצם,מתברר'ואילךזה
עניינולמשל,זר","זמורתהפרקכולו.המחזור

יהודיםמהעירגורשושבה ' 1440בשנתוינה

הכופריםעםפעולהבשיתוףשנחשדו
להתאבדהחליטובעירהנשאריםההוסיטים.

שפךבגוויותיתעללושלאוכדיבשחיטה,
אותןוהציתהתמידמנרשמןהחייטיונהעליהן

חשבוןשהםשיריםשלושהמכילזהחלק .) 29 (

שלושתכאחד.ופנימיחיצוני ,יהודינפש
המלך","סופרטורקי","מרשאחריוהפרקים
ברינהעוסקים " 1683וינהא'הימיםו"דברי

שלונשניםחוזריםניסיונותמולהניצבת
המצורמןהחללברנשה.העותומניתהאימפריה

הסרתועד-1529בסולימןהטורקיהשרלטןשל
יאןהפולניהמלךבסיוע-1683בהמצור

קולצ'יסקייז'יוינה,תושבפולניסובייסקי.
ברינה,הראשוןהקפהביתאתשפתחהוא ,שמו

שללשנלקחוטורקיקפהשקיבמאהבהשתמשו
<עמ'שםלשם,לנושמספרכפימהטורקים,

שלוינהאלמדלג"מדיה"השמיניהפרק .) 56
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יוסףפרנץהקיסרשללידתוואל-19ההמאה
מזכירזהלפרקהמבוא . 1830באוגוסט-18ב

תאריך 1889באפריל 20התאריךאתגם
אודלף<הואשיקלגרובראודלףשלהולדתו

מכןשלאחרהפרקיםכללמעשההיטלר>.
במאהתפארתהבימיהקיסריתברינהעוסקים

העולםבמלחמתסופהועדעשרההתשע
זוכיםאנוהשארביןהעשרים.במאההראשונה

אנסוךהמלחיןעלואום""טחבשםלפרקיםכאן
על"השירבשםפרק :> 1896-1842 (ברוקנו
 1860- (מאהלוגוסטבהמלחיןעלהארץ"

התבערה-ב'הימים"דבריהנקראפרק :> 1911

העולםמלחמתשלבפריצתההעוסקהגדולה"

והפרקבסרייבו, 1914ביוני-28בהראשונה

פרנץהקיסרשלבמותוהעוסק"נעילה"האחרון
בהתפרקותו 1916נמנובנו-21ביוזף

הקיסרות.

מרוביהםהפרקיםי"זאתהמאכלסיםהשירים

היסטוריהעלומספריםואירועיםדמויות

סיפוריםגםכמוומוסלמית,יהודיתנוצרית,

שלהמשמעותמהשונים.וביוגרפייםאישיים
מסיפור-בוודאותלומרשאפשרמהאלה?כל

מחזורשזהוהוא-למעלהששורטטההמסגרת
שהקיסרות ,אתמול"של"העולםעלשירים

עומדכבירתה,ווינההאוסטרו-הונגרית

וינהשלבייסודההמתחילמחזורזהו .במרכזו

הביניים,ימיבראשיתהדנובהנהרשבילימתוך

מלחמתלאחרהקיסרותבהתפרקותומסתיים
בעלתהיאזועובדההראשונה.העולם

הואהראשונההעולםלמלחמתשכןמשמעות,
כללמגיעואינוהגדולה","התבערהקורא

ספק,בלישהיא,השנייה,העולםלמלחמת

שלשםמכאןברוריותר.הרבהגדולהתבערה
חשיבותבעלתתקופהובקיסרותבווינהרואה

דווקאלמה .מיוחדשיריםלמחזורהראויה

המופתמהזו?עירדווקאלמהזו?תקופה
ביקשתילאהשיר?פרקיבי"זלנולספרשביקש
לספקלאהשאלות,עללהצביעאלאזוברשימה

 •תשובות.
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כלבהייתיו
כנרצבי
בן-נתןאיתןמיידיש:

N החייt\ בעיר.גרמניקציןאצלעבדתיהראשונהקציה
ואתהמגפייםאתבשבילולצחצחנהגתיבוקרלפנות

חדרלפניאותםולהציבאהובתושלהאלגנטיותהנעליים
הבית,משקמנהלתה'ג;ספ;דיני',בשבילגםשלהם.השינה

מתוךהאפראתגרפתיהמטבח,אתניקיתישונות.עבודותעשיתי

הבוקרארוחתאתבשבילםהכינהוכשהיאאותו'והדלקתיהתנור
כןלפנישבועייםאשרשבסלון'הגדולהאריחיםתנוראתהדלקתי

שעסקיוהאיש,מור.בן-ציוןשל'רכושוכולוכביתכמוהוהיה,עוד
וניסהשרץעדקציה, \tהבזמןכךכלהמוםהיהעולם,חובקיהיו

ד~'נןרמים.שלעיניהםלנגדבתים,שנישביןבסימט;נתלהתחבא

למוות.בווירורועםבצחוקפרצוהגרמנים
חיתהשהיאונראהה'ג;ספ;דיני',בשבילשונותשליחויותגםעשיתי
המחוז,לעירקרובותלעתיםלנסוענהגוואהובתוהקציןממני.מרוצה

סוסים.לצמדרתומהבכרכרהמאיתנו'קילומטריםעשרהמרחק
עםלחםוכיכרדייסהקעריתלילהגישה'ג;ספ;דיני'נהגהבהעדרם
חמאה.

חבריםכמהעםרקונהרגו.נלקחוכולםלי.היולאשובחברים

ועזרתיב'יףדנראט'הסתובבתיהיוםרובקשר.איזהליהיהעודגויים

 .אותולקחושהגרמניםלפניהיהודיםרכושאתולסמןלארוזלהם
שלמגפיואתולצחצחלמהרה'ג;ספ;דיני'עליציוותהאחדבוקר
בלילבדו'שלוהבוקרארוחתאתלאכולהספיקכברהוא .הקצין

כתריסרמתוךרובהלובחרהוא .ליממתיןשהואהיהונראהאהובתו'
התחלתימאזהראשונהבפעםאלי,פנהואזלו,שהיוכלי-נשק

הוא-האימהביהלמה-שליהסוףזה"בוא!"ואמר:אצלו'לעבוד
עלחלפנוגדרות,עלדילגנובשדות,אחריוהלכתיבי.לירותהולך

אתתפסנעצר'לפתעשדות.ושובחצרותאיכרים,בקתותפני
ירייה,עודבדילוגים.נסהוהחלהלפנינוזינקהארנבתוירה.הרובה

לחשובבליבידו.והצביעעלי"פקד"כלב,מדממת.נפלהוהארנבת
אתלוהבאתיובשיניכלב,כמולשם,ומיהרתיארבעעלירדתי

פרפרה.שעדייןהארנבת,

שאתלי'היהנדמהארבע.עלואנישתייםעלהואוהלכנו'הלכנו
יצאוהכפריםבאחדכשעברנוארבע.עלאעשהכברחיישארית

שהתגלגלהיהודיבנערלצפותכדימבקתותיהםבריצההאיכרים
בנוצפוואחרותצחקואחרותהצטלבו'מהכפריותאחדותבכלב.

נבחתיואניבי'ובעטואחרירצוהגויים,ילדיהשק~צימלעך'באלם.
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עליהםבאיימואותםגירששהקציןטובכלב.כמומכאב,וייללתי

 .ברובהו
בפגריםוהתפטמוגרמניםאורחיםוכמהאהובתוהגיעובצהריים

ובהמרקקעריתליהגישהכאשרבשבילם.התקינהשה'ג;ספ;ךיני'
הבחילה.בגלללבלועהתקשיתיהפגרים,שלשמןבשרנתחי
 .ככלבוואניגרמניכקציןהואבוקר'בכללצידלצאתהתחלנווכך

 .יותרואוליחודשאוליהדבר'נמשךזמןכמהזוכראינני
העיירהיהודישאריתאתשמוליכיםראיתיבשדה,'כשהיינואחדיום
בראשיםביניהםצעדוה'יףדנראט'אנשיגםהקברות.ביתאל

כשחזרנוהקברות.מביתיריקולותנשמעוכךאחרמהזמןמושפלים.
הקטן'הגרמניאתעיניפגשופתאום'יףדנריין',העיירהחיתהכבר

באשהואבטוחהייתיהפולנית.המשטרההכחולים','המדיםמפקד
להתחבאשניסוובנהבאםהקברותבביתירהיוםבאותובי.לירות

התנפלאותם,הפשיטושכבראחריהאחרון'ברגעהגרמנים.מן
עדהארץ'עלרבזמןנאבקוהםעשרה.ששכבןשהיההנער'עליו

טאוסהרכוסאיור

והכריעהגרמנילעזרתבאהקברבחפירתשעסקהפולנייי~עץ wשה
את.במהלומתהנעראת

עוד.ליהיהלאביתכיבבניין'ללוןרשותמה'ג;ספ;דיני'ביקשתי

ריקפחםשקאליוהשליכההפחמים,מרתףאתליהראתההיא
בו.להתכסות

"תברחהקצין'אהובתע, 9השיקאחדבוקרלילחשה 11"זשיד~ק,
 11אותך!יהרוגהואהיוםכימהר'

יוםכמדילידי.עמדכברהגרמניכילברוח,יכולתילאאניאבל

ארנבותשתיבשינילוהבאתיכברלצי.דלשדותיצאנוביומו'
בריצהפרצתילחשוב,בלי .קטןיערלתוךנקלענוואזירףי;ת,

סביבי'השתוללויריותמטחיהעצים.ביןג tבזיגלדהורוהתחלתי
שמעתיולאהיערמןיצאתיכאשרגםלרוץהמשכתי .ומעליגלילו

השדה,באמצעכוחותבאפיסתשנפלתיעדהירי'קולותאתעוד
נרדמתי.-עייפותמרובנשימתי.אתלילהשיבמתקשה
קול.אותיהעיר"דשיו!"

גילי.כבןנערולצדומקלובידוייג~ץ wעמדמעלי
בחבטתדבריואתוליווהעליפקדאלוהים!"רוצחועמוד'"קום
מקל.

ובעיטותמקלחבטתעודחטפתימידאבלחיי'עללבקשהתחלתי
שהיה ,הקטןייג~צל wהאליופנהאזאבללדמם,התחלתיממגפיו.



רעיון'ביעלהלפתעאותי.יכהשלאממנווביקשאחיו'כנראה
חןמצאהשההצעהנראה,בגדי.אתאיתרלהחליףלנערוהצעתי
שמחתיטובות.נעלייםונעלתיעירבגדילבשתיאניכיבעיניו'
עינירקיחף.ללכתהתקשיתיכיאףהכפריים,בגדיואתללבוש
יהודי.שאניביהעידו

הצביעהשמים,"באמצעעומדתשהשמשאיפהשם,רואה,"אתה

 .בגטויהודיםישעודשבהקראק;ב,נמצאת"שםבאצבעו'השייג~ץ
תגיעבבוקרומחרלנהר'ומעברהיערדרךהשדות,דרךישר'לך

לקראק;ב,"

וכאשראנשים,מלפגושלהימנעהשתדלתיקלה.חיתהלאהדרך
"יברך , Czezesc bozeב-אותובירכתיכפריבאיזהנתקלתי

אדוננו".לנוייתן"לף , Daj, panie bozeב-ונעניתיהאל",אתכם

ונתנההצטלבה'היאבדרךשפגשתימאיכרהלחםפרוסתכשביקשתי
תלך"אלואמרה:ביהביטהכךאחרחלב.ספלוגםלחםגםלי

יהודים,"שםאיןכבר-לקראק;ב
 •העולם.בחללאבודותעיתימבועתתכחיהנותרתי

בהפנהיים,נולדה Esther Dishereit ) 1952 ·(דישרייטאסתר
לתיאטרוךטקסטיםתסכיתים,כתבה-1989בהחלבבוליך.חיה

 Merrynו· Joemis Tischהסיפוריםאתגםכתבהומסות;
שלבפרויקטיםאחריםעםפעולהשיתפהיהודיים;בנושאים
א~ס,בולנטניברגל,יוהנסהמוסיקאיםביניהםג'אז,מוסיקת
 .קצ'ינסקיווייגרףפרידמך
זכתההחודש.למחזהנבחראדומות""נעלייםעטהפריהמחזה

ללימודיםמנדלסוךמרכזמלגתביניהןשונות,במלגות
אירופיים-יהודיים.

בינלאומיכנס'כיסופים',בכנסמשתתפתדישרייטאסתר
המתקייםמהעולם,יהודיםומשורריםלסופריםואשוך
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היסודעדישן"עולם
בה"נחרי
סומךששון

בספטמברבצה"ל,שליהחובהשירותאתסיימתיטרםב
הקומוניסטיתגחלמפללהצטרףהחלטתי ' 1952

פעילהייתישניםכארבעבמשך .)י"קמ<הישראלית
ניתקתילאבהחברלהיותשחדלתילאחרוגםבמפלגה,

'קולשלהספרותיהמוסףעםולאבמפלגה,ידידיעםקשריאת

לדרוסבמגמהלפראגהרוסיהצבאכניסתעם ' 1967בשנתרקהעם'.
עלהחלטתיאזרק •הצ'כיתבמפלגהשנשבוהדמוקרטיהרוחותאת
חברותישנותעלמתנצלאומתחרטאינניהקומוניזם.מןמוחלטגט

שם,מהחבריםרביםעםטוביםקשריםמקייםאניועדייןבמק"י'

אניזאתובכלפעילים.קומוניסטיםלהיותחדלוככולםשרובם
והלאהקומוניזם.לעולםאותישדחפוהמניעיםעלפעםמדיתוהה
הדוחותרבותתופעותהסובייטיבקומוניזםנתגלוכבר 1954בשנת
סוציאל·דמוקרטית •מוטב<אודמוקרטיתעולםהשקפתעםאדם

ישראלעללדברהתחילהברה"מהזה>.הצירוףשלהמלאבמובנו
סביבדבש""ירחשלשנתייםאושנהלאחרוזאתמושבע,כאויב
 • 1949 • 1948השנים

בעקבותמושבעכאנטישמילכלהתגלה )-1953ב<שמתסטאלין

הרופאיםמשפטובעקבותהמועצותבבריתהיהודיםהסופריםחיסול
 .לחסלוברצוןב"קוסמופוליטיות"שהואשמוברובם><יהודים
עקיףכינויהיה<"קוסמופוליטי"ברה"ממנהיגיאת •כרופאים

קצרזמןהמזל'למרבהבוטל'הרופאיםמשפטאגב,;ציוני:ליהודי
 1952משנתפראגמשפטיבמהלךגםסטאלין>.שלמותולאחר

'משפטיובמסגרתבזיהוייך:לטעותשקשהאנטישמיותנימותהתגלו
קיבוץחבראורן'מרדכיממושךלמאסרנשפטאלהפינגווינים'

אםמדוע,בארץ.הבולטיםהשמאלמפעיליואחדהצעיר'השומר
שלהדלוחיםלמיםלקפוץההםבימיםדווקאלנכוןמצאתיכן'

בקומוניזםהשחוריםלחוריםמודעהייתילאהאםהקומוניזם?
זומודעותישדווקאוייתכןמודע,הייתיאכן<והישראלי>?הסובייטי
להודיעובכךנכון""הלאלצדלהצטרףהעקשנותאתביהולידה
האוטופי.החלוםהגדול,החלוםעלמוותראנישאיןומלואולעולם

שרעיונותהודאהמשוםהיההבולשביקית,ברגסתוהחלום,בהיעלמות
המילהאתמדגיש<אניסופיתונקברומתווהשוויוןהסוציאליזם

התגשמות>.דווקאולאו"חלום"
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ההתנגדותמכוחהיטלרשלצבאותיונשברוכאשרהייתישמונהבן

בבגדאדההםהערביםליזכורים .סטאליןשלבהנהגתוהסובייטית,

מתוצרתהגדולהרדיומקלטלידיושביםואני'אביהיינו'כאשר
קטנהבמפההשתמשאביהמלחמה.לחדשותומאזינים'פיליפ'
המוזכריםהשמותאחרלעקובכדיבית-ספרמאטלסהלקוחה

ברורהוורמאכטשלהשדרהעמודשבירתעםהחדשות.במהדורות

ללאחלפההתיכון'המזרחיהודילנו'שארבהשהסכנהלנוהיה
להומעברלמצריםרומלשלצבאושלהמתוכננתהפלישהוכישוב,

אתלהעבירעתהנאלצוהגרמניםשכןממשות,בגדראינהשוב
בתודעתי'נכרכהכךעלשמחתנוהרוסית.לחזיתכוחותיהםמיטב

אלהולמנהיגיה.המועצותלבריתוהערכהתודהבתחושותלפחות,

החיההדברתלמעןכאריותנלחמוהםשלנו.האמיתייםהמגיביםהם
הנאצית.

אתשטףבארץ'המלחמהפרוץעםבעיראק>,<עדיין 1948בשנת
הלאומניותהמפלגותעמדושבראשואנטי-יהודי'גלבגדאד

ושידשלהפרו-נאצימשטרועםפעולהשיתפו<שבעברהקיצוניות
בלאשקיבלההעיראקית,הקומוניסטיתהמפלגה .) 1941בשנתעאלי

נאבקההחלוקה,בהחלטתלתמוךסטאליןשלהוראתואתערעור
נשאוחבריהרע.כליאונהלאבגדאדשליהודיכדיהנפשבחירוף

אויבינו",הםהציוניםאחינו'הם"היהודיםנכתבשבהםשלטים
לסכלכדיהכלעשולרוב>צעיריםיהודיםבלטו<שבהםופעיליהם
 • 1941בשנתשאירעזהכמוחדש,פוגרוםשלאפשרות

חידושנגדהמפגיניםעםצעדוהיהודיםמהצעיריםרביםשנהבאותה

שלהשתתפותם"פורטסמות'".שנקראהבריטי-עיראקיההסכם

ששוןהרבהקהילהראשהשתתףאחד'במקרה<ואפילו'היהודים
העיראקיהעםלאחדותכהוכחההעיראקיהשמאלידיעלצוינהכדורי>

הימיןשלהטענותלאפסותוכהוכחההלאומי'במאבקעדותיוכלעל
הלאומני.

ישראלבמדינתשנותרושהפלסטיניםבעודבהנתקלתיארצהבואיעם
שנותרו"בוגדים"בהםרואיםהערביםוהסדן:הפטישביןנמצאים

פוטנציאליים.אויביםבהםראווהישראליםהשנואה,היהודיתבמדינה
חיתהערביםוגםיהודיםגםפעלושבשורותיההיחידההמפלגה

פעיליהואלמק"יאלביתר-שאתאותיקירבהזותופעהמק"י.
בפרקשיסופרוכפיהמפלגה>,שלוהמשורריםהסופריםאל<בעיקר

ספרותיחוגלהקמתלפעולצמח,דודידידיעםיחדהתחלתי,הבא,
אמילשלרשמיתבלתיבחסותאביבבתלכותבי-ערביתיהודיםשל

התפעלתיימים.באותםהבולטיםמק"ימפעילימיכאל'וסמיחביבי
השומרמקיבוציובעיקרבארץ'הקיבוציתהתנועהשלמהישגיהאמנם
להצטרףיכולתי'לאהצעירהשומרשלהמפלגהלמפ"ם,'אבלהצעיר
מלאיםחבריםלהיותיכוליםיהודיםשרקמפלגההיותהבשלדווקא

ושמאל,ימיןביןבמפ"םגורלימאבקהתנהל 1953שנתבמהלךבה.
שמאל,אנשיסנה.משהד"רעמדהשמאליהחלקבראשכאשר

בקותמיכתםבשלהצעירהשומרמקיבוצישגורשוחבריםובעיקר

"שמאל",בשםמשלהםקטנהמפלגה 1953בשנתייסדוסנה,של
חברעםיחדשקלתי'שמאל'.בשםמצויןפוליטישבועוןוהוציאו

השמאל,למפלגתלהצטרףאםמצרי,יהודיביחידתי,חיילשהיהשלי,
אמנם<וכךלמק"ילהצטרףעומדתש"שמאל"לנוהתחווראבל

החלטנווהפכנו'בנושאהפכנושבושימוריםלילבתוםלפיכך'קרה>.
 .למק"יהישרלהצטרףיכושב

בדירהמשפחתיעםהתגוררתישםים,בתהעירתושבאזהייתי

במקרה,כמעטלשם,הגיעומהרהועד'עמידר',שלבשיכוןקטנה



<בעודברובםארץ-ישראליםהיוהללוהקיבוצים.ממגורשיוכמהכמה
מלחמתאחריארצהשהגיעועוליםהיוהוותיקיםמק"ימחברירבים

 ,,בימייוצאוהייתימהם,אחדיםעםהתיידדתיהשנייה>.העולם
כלומרעיתונים,להפצת ,מק"ימסניףחברהאוחברועמיבצהריים,

'קולשל ,,יוםמגליוןעותקולמכורהדלתותעלולדפוקלנסות

מההסתהלהרחיקםולנסותהללוהדירותיושביעםלדברוכןהעם',
עמדהגילוהדייריםרובבארץ.אזשהשתוללההאנטי-קומוניסטית
שברובייאמרלשבחםאךלערערה,היהשקשהאנטי-קומוניסטית

דירתם,בפתחשהופיעולקומוניסטיםעניינייחסעלשמרוהמקרים
בצדמפורשתלתמיכהברה"מעברהשבהןהבאות,בשניםאפילו
הצ'כית-מצרית.הנשקעסקתנולדהשבעקבותיההערבי

יםבתתושביאתלשכנעהיהאפשרי>בלתי<כמעטקשהאםגם
שניהלתיפוסקהבלתיהוויכוחעצםהרידעותיהם,אתלשנותוזולתה
בצדקתשלילאמונהוהעמקהאישושמשוםבוהיהה"הפצה"בשעות

 .שליהעצמי><והשכנועהשכנועוליכולת ,דרכי
זמןמשקיעהייתיהחמישיםשנותאמצעלקראת ,להלןשיסופרכפי
ב'אל-לכתיבהוגם'קול-העם'שלהספרותילמדורבכתיבהרב

במפלגה,ארגוניתמפעילותמשוחררהייתילפיכךפעם.מדיג'דיד',
מערביבערבהמפלגתיהתאופגישתשישייוםשלה"הפצה"ורק

קדושה.חובההיוהשבוע

ממוקדת,לפעילותמגויסיםהיוהמפלגהחברישכלרגעים,היוכמובן
המרדפרץ 1956בשנתכזה:רגעלהזכיראםקשים.ברגעיםובעיקר
קשה.במצוקהכולנווהיינוהסובייטיתההגמוניהנגדההונגריהעממי
 ,ארצושלנייטרליותהעלהכריזנוג'אימוחהקומוניסטיהמנהיג
לקחלהרוג.אותווהוציאוהמרדאתדיכאו-המועצותבריתוצבאות

ההונגרית,מהמהלומהלהתאוששמעטיםלאשבועותלמפלגהלה
לאחתהסובייטיתהפלישהאתשיצדיקוטיעוניםשלמסכתולבנות

גורמיםעלכולההאשמההטלתכגוןהעממיות","הדמוקרטיות
שנותשלההונגריהפאשיזםשלשרידיםבעצםשהם"פאשיסטיים"

והארבעים.השלושים
ברית _ pהקשוריאירועיםשניבקצרה,ולו ,להזכיראנירוצהועוד

המפלגהשל-19ההקונגרסנערך 1954בשנתעצמה.המועצות

שלמקומואתשירשמאלנקוב,גיאורגיהסובייטית.הקומוניסטית
אניוהנהבוועידה,נאםהיחידה,ומפלגתהבברה"מכמנהיגסטאלין

הסובייטיתש"החקלאותקבע,שהואשאמרהדבריםשארביןקורא,
משפטלמשמעבישאחזההתדהמהאתלתארקשהקטסטרופה".היא
שבחיאתלדקלםידעוכולובעולםהקומוניסטיםכלוהלאזה.

מרעבברה"משלהעמיםאתהצילהוכיצדהסובייטית,החקלאות
לךלהגידידעואפילומאיתנוחלקרווחה.שלחייםלהםואפשרה

המהוותמהרפובליקותאחתלכלישקומבייניםוכמהטרקטוריםכמה
בחזיתשהמצבביותרהמוסמךהמקורליאומרוהנהברה"מ.את

אמונהנבניתשעליונושאזהאיןלכאורה,קטסטרופלי.החקלאות
ממידעניזונתישניםשבמשךהתחושהעצםאולםמתמוטטת,או

אכזבהמשוםבההיההזה,השקראתהפצתיעצמיושאני ,שקרי

ברה"מ.הרוחנית",ב"מולדתהאמוןוערעורמרה
המפלגהשלהעשריםהקונגרסנערך 1956פברוארובחודש

אתזעזעהחדש,המנהיגחרושצ'וב,ניקיטהשלנאומוהסובייטית.

סטאליןעל ,כביכול ,שידענומהשכלאותנוולימדה~פיםאמות
ורודנירקובמשטרהיהזה .יסודובשקר ,שלטונוועל"האגדי",

שידעההגדוליםהעריציםאחדהיהסטאליןאחת.ובעונהבעת
המהפכהמחולל ,לניןגםולמעשההאנושית,ההיסטוריה

לתודעתםחזרהעתהמופתית.דמותלגמריהיהלאהבולשביקית,
סטאליןשערךהמשפטיםשורתהשלושיםשנותאתשזוכריםאלהשל

היהשבהםשהאחרוןהסובייטית,המנהיגותטובישלוהחיסולים
לקח .במקסיקובהיותוסטאליןשליוסובבבידישנרצח ,צקיטוו

חלקלהחזירכדירבומרץזמןהקומוניסטיותהמפלגותלמנהיגי
"ובכלכגוןבטענותהמפלגתיתעבודתםלשגרתהמפלגותמחברי
האיתנהועמידתוסטאליןשלולאאי-פעםלשכוחנוכלהאםזאת:
הבינלאומי".הפאשיזםואתהיטלראתלהדביריכולנולא

המלחמהבמהלך"שלנו".סואץ-סינימלחמתגםפרצההשנהבאותה
כתוםהביתהובשוביבעורף,שנותרההצבאית,ליחידתיגויסתי

-הערביבצדומשמעת:אחדותחסרתמפלגהשובמצאתיהמלחמה
העמדהעםטוטאליתוהזדהותהנאצריזםעםוגוברתהולכתהזדהות

להתחברותכוללגינוינשמעהיהודיבצדהפרו-ערבית.הסובייטית

אךוצרפת,בריטניההשוקעים,הקולוניאלייםהכוחותעםישראל
הנחרצתהאנטי-ישראליתמעמדתההסתייגויותהושמעוושםפה
אנטישמיות.נימותמעטלאהשתלבושבה ,ישראלנגדברה"משל

מצדאדירניסיוןנעשהשבהןשניםהיולמלחמהשתכפוהשנתיים

להשיבוילבו>וילנסקה, ,חביביסנה,<מיקרנים,הראשיתההנהגה

בסוףברה"מלביןנאצרביןשנוצרהקרעורקלמפלגה:אחדות
הערביםאתקירבבעיראק,קאסםהפיכתעקבהחמישים,שנות

במשטרבנחרצותעתהתמכה<ברה"מלזהזהמק"ישלוהיהודים

תומכיומיליוניואתנאצראתבכךוהרגיזהבעיראקהרפובליקני
שנתשלהעיראקיתההפיכהחיתהאישית,לגביהערבי>.בעולם

למתרחשבארץמהמתרחשהתעניינותיאתשהפנהמוקד 1958
באמצעיוגםהרחוב,עלהקומוניסטיםשלטובבגדאדבעיראק.

קאסם,בגנרלתמכוהםבלעדית.כמעטהשפעתםחיתההתקשורת
אצלאולםבראשה:שעמדהמהפכהעלוגוננו ,ההססןהדמוקרט

במידההקומוניסטים,התחזקותמפניהחששגדלעצמוקאסם
לעצמובנהשלאומאחר .השלטוןאתלידיהםליטוללהםשתאפשר

 ,דמוקרטישליטלהיותלושתסייעחזיתהעם,בשורותמשלוחזית
לבצעהלאומנילימיןשאפשרוסופומחרידה,בבדידותנותרהרי

עצמוקאסם . 1963בשנתמשטרואתאחתבמכהולחסלנגדוהפיכה
בבגדאד,המתרחשאחרבדריכותעקבתימשפט.בלאלהורגהוצא
בעצמי.שםהייתיאחדותשניםלפניעדוהלא

* * * 
אביב.תלבאוניברסיטתכסטודנטנרשמתי 1958באוקטובר

הקמתשעם<שחששגוריוןבןשלעידודובלאהוקמהזואוניברסיטה
העברית,האוניברסיטהשלחשיבותהתפחתאביבבתלאוניברסיטה

ארעיבבנייןשוכנההחדשההאוניברסיטהעצמה>.ירושליםושל

בהפעלואחדותלימודיותמחלקותורק<יפו>,אבו-כבירבאזור
אוערבייםללימודיםחוגאזבההיהשלאומכיווןדרכה.בראשית

שלולהיסטוריהערביתלספרותלחוגיםנרשמתיתיכוניים,מזרח

ובוערבית,ללשוןלחוגלספרותמהחוגעברתיבהמשךישראל.עם
שבאוניברסיטהלמרותיתרה.בהצטיינותוסיימתיהיטבהתמקמתי
שקעתילשמה,הראויהאוניברסיטאיתספרייהחיתהלאהחדשה

עתבאותהסגירתה.שעתעדהקטנהבספרייהספוןוהייתיבלימודי

מהבנקנעוהייתיהמרכזית,התחנהבאזורבנקכפקידעבדתי

גזלוהאלההמקומותשניאופניים.גביעלוחזרהלאוניברסיטה
אתמכיןהייתיהשבועובסופיוהערב,היוםשעותכלאתממני

מעולםשכןלגבי,חדשיםהיועתהשלמדתיהנושאיםרובשיעודי.
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1 
שלההיסטוריהעלוידיעו.rייעברי-ישראלי'ספרבביתלמדתילא
פרקיםלמדתית"אבאוניברסיטתבהחלט.שטחיותהיוישראלעם

אותישריתקושנייםאזכירמתוכםאךישראל,עםמתולדותשונים

יהושעהיהזהבפרקהמרכזי<שהמרצההשניהביתתקופתבמיוחד:

עםביחסיומאודואנושיבתלמודוקשוחחכם,תלמידאפודן'
העיקרי<שהמרצהוהעות'מאניהאיסלאמיהשלטוןותקופתתלמידיך),

באימפריההקראויתבחקרשהתמחהאנקורי'צביהיהבמסגרתה

לה).וסביבהעות'מאנית

חוקריםשלמלמדנותםהתרשמתי-העבריתללשוןבחוגואילו
הפרדוקסואחרים.מדרג'שלמהקוטשר'יחזקאלבלאוכיהושעדגולים

ותחבירה,דקדוקההמקרא,לשוןעלהכלאתשלמדתיבכךטמוןהיה
 .המקראיהעבריהטקסטעצםעםמבוססתהיכרותלישחיתהמבלי
אנגלי.אוערביבתרגוםהיהכןלפניהתנ"ךבספרשקראתימה

גזניוס-קאוטששלהמקראלשוןדקדוקספרלימודעלמאודשקדתי

שכמעטבוודאי'יזכור'הזההספראתשמכירומיהאנגלי),גרמו<בתר
לגופהנידונההמקראיבטקסטייחודיתצורהוכלקטנהסטייהכל

קראתיכאשרלימים,זערערות.באותיותהמרוביםהספרבעמודי

גיליתיסדירה,בצורהלראשונהבמקורו'המקראאתסוףסוף
הדקדוקיבהקשרוליידועהזההטקסטכלשכמעטולהנאתילהפתעתי

קזניוס-קאוטש.שלהלמדניותההערותבשל

אלסוףסוףשמגיעצמאאדםבבחינתבלימודי'האובססיביעיסוקי
ליאפשרלאלהפסיקה,יכולתישלאבבנקלעבודתיבנוסףהמעיין'
שלאשליהמפלגתילתאהודעתיוכךבמק"י'פעילותיאתלהמשיך

והישיבותה"הפצה"לרבותמחבר'הנדרשהמינימוםאתלקייםאוכל
חיתההמפלגהבמסגרתשליהיחידההפעילותמעתההשבועיות.

שלה.הספרותיתבעיתונותהכתיבה
בבחינתהיהובבנק,באוניברסיטהשלי'הכפולשהעיסוקייתכן
אוסיףאולםישירה.פוליטיתמפעילותלהתרחקותעבורינוחתירוץ

באדישות.בעולםבמתרחשהמביטכאדםעצמיאתראיתילאשעדיין

תרצו'אםאו'אנושי'בסוציאליזםלתמוךאחדלשלאנשבעתי
העולםשלמושגיוקבלתהקיימת,האלטרנטיבהאנושי.קומוניזם

לפיכךדעתי.עלהתקבלהלאמעולםמשטריו,לסוגיהקפיטליסטי
המחר","עולםשלמשהוומסויגסבילאוהדאחדותשניםנשארתי

באוקספורד'סטודנטבהיותיזו'בשנה . 1967שנתעד-הדיוקולמען
המהפךאחרבדירתנו'שחיתההקטנהבטלוויזיהבהתפעמות,עקבתי

-דובצ'קאלכסנדרשלבהנהגתובצ'כוסלובקיהשחלהדמוקרטי
אתששטפוהסובייטיםהטנקיםבפלישתשוב,שהסתיים,מהפך

חדלתייוםמאותוהדמוקרטית.התנועהאתבהודיכאופראגרחובות

הקומוניסטיתהתנועהשלכידיד'ואפילוכאוהד'עצמיאתלראות
"הקומוניזםחלוםאתחיסלוהסובייטיםהטנקיםהעולמית.

 •הדמוקרטי".

שלו,האוטוביוגרפיהשלהשניהכרךסומך,ששוןפרופ'שלהחדשמספרופרק

 1הראשוןהכרךשחורה"."כבשהבסדרה 1המאוחדהקיבוץבהוצאתשיופיע

סדרה.באותה 2004בשנתהופיעיאתמוליכגדאד
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הגיגיתאכיר
לנגראורנה

בהעלאתקירובשלהאופרהביתאתמארחתהישראליתהאופרה
המחזותפיעלבויטואריגו-ליבריתורדי:מאת"פלסטף"האופרה
שקספיר.ויליאםמאתהרביעי"ו"הנריהעליזות"וינזדור"נשות
המקהלהבהשתתפותסרברניקוב.קירילבמאי:פיש:אשרמנצח:

לאמנויותהמשכןקירוב,שלהאופרהביתשלוהסולניתהתזמורת
 20.3.2007הבמה,

 !".הכבוד ... "

 ".גנבים

 ,הביזיוןמסדראבירי ,לכבודכםנאמניםאתם

 .אדוןלכבודהראויהבנאמנותזוכהאיניואני

לעתיםחייבעצמיאני

 ".בצדאלוהיםיראתאתלשים

 ".הכבודאתלעקוףונאלץ

 ,בתרגילים ,בתכסיסיםלנקוט

 ".ערומהבתחבולות ,בתמרונים

 ,בסמרטוטיםלבושים ,אתםואילו

 "המבאיש.בצחוקכם

 .הכבוד ,לוויהבןלכםיש

 ""בדיחהזו ,נפיחהזוכבוזזזה

הבטן?אתלכםלמלאיכולהכבוד

 .לא

מילה.כןזאםמהו".
הזאת?במילהישמה

 .מרחףהבל-אוויר

 "הכבוד.כל

 ,מחנופהמתנפחהכבוד ,בצדקשלא" .

 .דיבהמהוצאתמוכתם ,מגאווהמושחת
 ,בורוצהאיני ,כשלעצמיאניולכן

 .מכבודכםלינשברפושעים,לכם,ובאשר

 .מפוטריםאתם

 11 ".התלייהעץעלתתכבדולכו

לאהלב,שלמגינתאלאשרביטו.תחתוהסולניםהתזמורתאתלחשמל
ניצוחוהחליפו.פיש,אשרשלנו'האופרהביתומנהלשחלה,גרגייבהגיע
קשייוהיוהסולניםעלכיסהקרובותשלעתיםאלאומקצועירהוטהיו

לתזמורת.הזמריםכיןרביםתזמון

שהלחין'האחרונההאופרה-ורדישלב"פלסטף"לפגוששציפהלמי
שבמרכזהזוהשקספירית,הדרמהשלהגאוניתבמורכבותהטמוןיופיהואשר

צבעונית,קומדיהציפתהונלעג,אומללגםאךחמדן'כרסתן'גרבשלדמותו
אומודרניתבמספרההמתוועדותנשיםנוסחבהברקותוגדושהמשעשעת,

התלתהעמוקה,השקספיריתהדרמהאךמכוניות;שללעלהנעיםגיבורים
נעדרה.-סארקאזםעםליריותהמוהלתממדית,

שקועהעדייןשהיאהמזרחבמעצמתניכר-הפוסט-פרסטרויקהשלבעידן
ממיטביותרו"מודרנית"מערביתואףהגויים""ככלשהיאלהפגיןבצורך

לעתיםהנעשיםמערבייםלבימוייםבניגודחמודונים.המערבייםהבמאים

ובשפעבבימויקונדסיחןהרבההיה-ומגושמיםתפליםכ"להכעיס"
הלועגיםושדוניםפיותמתהלכיםבוהקסוםהיערהמבריקים.הרעיונות

זרועותיהם.עלענפיםעםהנודדיםרקדניםללהקתזהבבימויהפךלפלסטף
מרשימה.קולותעתרתנלוותהלאהמשעשעהבימויעלשלדגשאלא

ששר-צ'רנומורצבויקטורהבריטון-פלסטףהראשיהגיבורלהוציא
המצר-הסופרןוזמרת-רבובכישרוןגווניםעתירבקולתפקידואתושיחק

מיםשלתפקידהאתולשירלשחקשהפליאהדיאדקובה,לריסההמופלאה

וקר'חלולהמשעשעהבימוימהבמידתהיה-המזימותאתרוקמתקוויקלי
-נבטהלאהבה.העורגשקספירשלהרומנטיקהאליונלוותהשלאמשום
ובעיקרמדיקטןסופרןבקולניחנה-טריפונובהאולגההסופרןזמרת

הישראליתבאופרה"פלסטף"

הדרמהאתמאפייןאובל,ישראלשלהמשובחבתרגומוזה,מונולוג

העסיסית.השקספירית

התזמורתעםמלא,בהרכבקירובשלהאופרהביתארצהמגיעיוםבכללא

הקהלואכןגרגייב.ואלריהכריזמטיהמנצחעםובעיקרהמקהלה,ועם
עומקבעליקולותעםלמפגשבציפייהמקום,אפסעדהאולםאתגדש

היודעמעוףבעלמנצחעםובעיקרנדירה,שירהתרבותועםמופלא

וחיוורקטןקולהיהאיליושניקובאגררייהטנורזוגהלבןוינוטר;עתיר
בשלאיטלקית,אופרהולארוסיתאופרההיאשזונדמההיהככלל'מדי:

דומהסגור.בפהלשיר-פלסטףכולל-הזמריםשלונטייתםהכבדההיגוי

ולשחקלשירמיטיבםהזמריםהיורוסיתבאופרהבוחרגרגייבהיהשלו
קמעא,חלולהשנשמעההמקהלה,שלשירתהחיוורוןהפריעובעיקראותה.
הגברים.בשירתהלכידותוהעדר

הטרגיותעלולאהקומיהפןעלדגשהשמהזו'בגרסהדווקאמה,משום
האופרהאתהחותמתהפוגהלמרותזאתהגיבור.מתפלסטף,שלשבדמותו

נישאתשבתופורר'שללאידושמחפלסטףבהמהתלה",הואהעולם"כל
שקספירשלמעריצושהיהורדי'שביןללמדךרוחו!למורתלבהלבחיר
 ••ורבעצוםגדולהמרחקסרברניקוב,קירילהבמאילביןלמקור'ונאמן
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ןןוו iתו J!!זטכ~רוייבקרוב

בץואלוןי

נאורןננקודישר

. "l'ש O 

טעויותתיקוני

טעויותנפלוהקודםבגליוןשפורסמודורמשהשלבשיריו

מספר:

מיותרתבאים",אנואנה 11האחרונה,השורהובכי'בשיר

להשמיטה.ויש

בניקו,דצורף,השם-בנפרדהשירשםצוירלאוזמנים'בשיר

החותמת.כשורתוומשמשהקודםלשיר

בביתהשנייההשורהאתהפותחתהמילהשנה',ובכלבשיר

ק:,גיב.ולא:,גיב pלהיותצריכההשלישי



Jנת~~ l§ רנזיו
מירוןכרמית

הדבריםכלמידתהואהאדם

הקאמרי'תיאטרוןהספירה>,לפני 497-406 (סופוקלסמאתגונה""אנטי

תפאורה:בוזגלו'שמעוןתרגום:שניר'חנןובימוי:עיבודהבימה,תיאטרון
בן-נוןיוסימוסיקה:קרנפינו'עפרהתלבושות:תורן'רוני

הפלאותהןרבות

(סופוקלס)האדםמןפלאיאיךאך

באתונה,"אנטיגונה"מחזהואתסופוקלסהציגמאזשחלפוהשניםאלפי
המלךחוקביןניגודשנוצרבעתשבמרכזו:הדילמהמעוצמתהמעיטולא

שהואלחוקיםהיישמעיבחר?הואבמההאזרח,שלמצפונולבין<המדינה>
שלו?האמתלקולאוקבע,לא

אתונשאאביואתהרגאשראדיפוס,האומללהמלךשלבתו-אנטיגונה
המוסריהתסכולאתלעינינוהחושפתהדילמהבפניעומדת-לאשהאמו
עלבזהזהנלחמואשראחיהשני-ופוליניקס~טיוקלסרודנית:חברהשל

אחיה,דודם,רןקראהקרב.בשדה'נופליםס~אישלכתרהאתלהשיגמנת
<מיהחוקבשםוהמדברתנאישלכתרהאתהיורשיוקסטה,המלכהשל

 ,והדרפארברובלמולדתהנאמןהבןאתלקבורמצווהאותו?!),קבע
מלכותילמשתהתהיה"ונבלתו ,ייספוולאייקברלאהשניהאחואילו

אנטיגונה,למות.דתואחת-המדינהחוקעלהעוברכלהשמים".עוףלכל
שנקבעהעונשאתלקבלועליההמלךמצוותאת~~ךהאחיה,אתהקוברת

בחוק.

למצואאפשרטרויה,מלחמתאתהמתארתהחומריתהיצירהב"איליאדה",
אבותיהםכינזכרים ,טרויאניוהשנייווניהאחדלוחמים,שניבהתמונה

טרויה,אדמתעללוחמיםהםאורחים.הכנסתשלבריתביניהםכרתו
 .אבותיובריתאתלקייםכדי ,ביווניללחוםמפסיקוהטרויאני

סופוקלסשלאנטיגונהפריקלס.של-5הבמאהיתוארלאכזהמעשה

 ,אנושירצוןאחיה,אתלקבוררוצההיאכאשראחרת.לתקופהשייכת
קובע-אויב"הואאויב ,במותו"גםהמלך:חוקעליהזאתאוסר ,טבעי

כאשרלאלים.צוחקגםהוא .המלךנחלתהיאהמדינהכי ,קראוןהמלך
יד"אוליהמקהלה:ראשמציעפולינקס,אתקברהנעלמהשידמתגלה
שוטיםעדת"מספיק,מר:בלעגקראוןלועונהבמעשה?"חיתההאלים
האלים,לאתועבה".מחשבתהאלים!!!העלובה?דעתכםנטרפתהאםזנקים,
הרע."אוהטובהמעשהאתהעושההוא-האדם

מכריעשינויחלהספירה,לפני-5הבמאההזוהרת,פריקלסבתקופת
בפענוחעסקוהקדמוניםהפילוסופיםבעודהיוונית.המחשבהבתולדות

סופרים,בפילוסופיה,הסופיסטיםהאדם:אלהיווניתהמחשבהפנתההטבע,
בפניהטרגיקוןחושףהראשונהבפעםובאמנות.בספרותופסליםמשוררים

הסובבועםעצמועםהאדםשלהתנגשותואתלבם,צפונותאתהאדםבני
ואדם.אלוהיםחוקיעם ,והשלטוןהחברהעם-אותו

העשירההלשוןספרותית,מבחינהבשלמותהמפליאהסופוקלסשלהטרגדיה

עולההמלך""אדיפוסאםגםהעלילתית.וההתפתחותבצבעיהוהמגוונת
מיופיה.התפעלורביםומבקריםמשוררים ,הדרמטיהמתחמבחינתעליה

השלמות".כלילת"טרגדיהבהראההגלהפילוסוף
נציגביןאופייניעימות

נציגביןלהמדיניהשלטון
ביןמתרחש 1הדתיהשלטון
השניים:

1 

-החוזים"שבטקראון:

זהב".חמדתמיד

בצלחת:ידוטומןלא~ךזיאסאך

הונףתמיד-המלכים"ושבט

כרמי)ט'(תרגום: ."ע~~ל

קריאוןשלגזרותיוכלהרי

אתלבססמטרתן:אחת
בתחילתהרופףהמלךשלטון
בשםמדברהוא .דרכו

מהיאך-המדינההמולדת,
מדינימחוקקיצירתהמדינה?

אזרחים?ביןהסכםאו

בשרשראותכבולהאדם,

רואה ,יחסי-החליפין
הגורלאתהמזלבתהפוכות

מהידעאשראדם"ואין-

יום",ילד

לפניזאתידעהתנ"ך
מחשבות"רבותסופוקלס:

תקום"היאה'ועצתאישבלב
 ,) 21פסוקיט,<משלי

החדשבתרגומוההצגה,לשון
סלקטרשוראולה"אנטיגונה",

זורמת ,גלובוזשמעוןשל
גדולות:זכיותבשתיזוכהכולהההצגהומובנת.מודרניתונשמעתוקלה

 1מענייןובבימוי-והקאמריהבימהתיאטרוןביןמבורךפעולהבשיתוף

והמוסיקהתורןרונישלהמצמררתהתפאורהשניר.חנןשלומרתקמעמיק
הבמה.עלהמקאבריתלאווירהנופךמוסיפותבן-נוןיוסישל

אתקראושהשחקניםמשוםרקלא ,זמננובןכמחזהנשמעתהטרגדיה
 ,כומרןיוסףהמקהלה:חבריארבעתבכךוהצטיינוחדש;באורחהטקסט
הבעתרעננותמפניגםאלא-סלקטרואברהםקאנץיוסףאלמוג,אהוון

בכוחהןהצטיין ,קריאוןהמלךבתפקיד ,נאוריגאלוהרגשות.המחשבות
הראשי:בתפקידשור-סלקטראולהמאודעדריגשהכשברונו.והןרודנותו

והןאלוןלחיים.באהבתהוהןלאחיהבאהבתההןלה,האמנואנטיגונה.
הצטיינו .הקברלידהשומרתפקידאתומשעשעיםעליזיםבצבעיםצבע

תרזיאס.העיוורכנביאגוברויוסיכהיימוןרוזנברגעיוובמשחק:

תפקידומהולנוהמזכירהההצגהזוגביש.יהודיתפלג,אלכסעוד:השתתפו

 •המודרנית.בחברההתיאטרוןשל
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דקות HD video, 5:00-וידיאומיצב , 2006קניות",ום"י ,סולומונסדורון

אביבתל ,רידינגצבי,כןטל :אוצרת ,"עכשיו"הווה

מבטנקודת

עריכת :היומיוםשלהבנאלייםבאירועיםמתמקדותסולומונסדורוןשלהוידיאועבודות

הגדושיםמדפיוביןסולומונסמתהלךקניות""יוםבעבודה .בחדשותוצפייהבסופר,קניות

פניהםהמסךמןניבטותבחדשות''"הערבבעבודהמצרכים.אחרתרכשהואהסופרשל

 .על-לסלבריטאימכברזהשהפכוסוקניק,וגדילוייונית :החדשותקריינישלהמוכרות

המאייםהקולופסגורלית,נדמיתבחירהכלרב.במתחמוטענתבסופרהקנייהפעולת

והחדשותהסופר .היומיוםחיישלהפואטיקהאתלבנותמצליחסולומונס .הבאותעלמבשר

בשניאולם,וביטחון.סדרשלעיןמראיתומוכרת,שקטהבורגניתשגרהיחדמרכיבים

ובשנייהברעש,השגרהמתנפצתבאחתצפויה:בלתיבדרמההבנאליהמפולשתהמקרים

המצרכיםכששקיותהסופר,שלבחזיתוהגיבורניצב 11קניות"יוםבעבודהדקה.בדממה

הקרייניםנועציםבחדשות","הערבבעבודהברעש.המרצפותעלונחבטותמידיומוטחות

מסופקת.בלתינותרתפיהםלמוצאכמיהתנו .הגהמוציאיםאינםאךבמצלמהמבטים

אלינו,שידברהחדשות:קרייןאלהמופניתהכמיההעלרפלקסיבימבטמייצרתזופעולה

כרת.תשולנושיספק 1אותנושינחה

סדרשביןהפריךהגבולאתמערערותהקניות,ועריכתבמסךהצפייההפעולות:שתי

שקיתמפתיעה:באלימותהצופהאתמטלטלותהמסךעלשמתחוללותהפעולותלכאוס.

הטלוויזיהגיבורישלהרועמתהשתיקהשליטה;איבודעלמלמדתמאחיזהשנשמטההקניות

שמקדשתבחברהחיוניים.קיומייםמרכיביםהםוהמידעהאוכלנחת.אישלתחושהמייצרת

קשההיום,סדראתמכתיבותהחדשותבהבמדינהוהשחתה;בזבוזלקבלקשהצרכנות,

והממותגהדקהציפויאתקורעיםהשותקיםוהאייקוניםהמנופץהאוכל .שתיקהלקבל

ממחילותמפתיע""באופןמגיחיםוהאסון,המצוקההסכנה,היומיום.חייאתשעוטף

ביטחוןשלמעורפלתכתערובתהמציאותאתחושפתנוכחותםצפויות.ובלתיעמוקות

זה.פניםכפלחושפיםהקריינים,שלהריקוהזוהרהמוצריםשלהשבירההעודפותוסכנה:

עלמצוייםאנחנוניגודים.שלמתמדתכהתנגשותמערומיהבמלואאלינוניבטתהשגרה

 •ידיו.עלונבגדיםהסדרלתכתיבינעניםהסף:

www.iton77.com 
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