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עמ' 183 , 2007אביבתלארכיב' 1בוגריונתןשלבחייהםעמוסיםיומיים
בתקופתשנכתב 1גנוזשיריםספרבהריוןשאשתו 1צעירחשבוןרואה

שירותובעתהשנייה,העולםמלחמתלדודתולסייעעליודאגה:מעורר
שלחלקםהבריטי.בצבאגלבעשלנופלואביודירתה,אתלהעביר
שבעגלבעשלבספרונכללוהשיריםלמשכב.במפתיע

הוצאתכריי'אחריזחזקלינסקי:איתן
עמ' 64 , 2007 77עתרןספרי

לוקחתמכורתישנה;ארבעים"כבר
עצימבקעתאיתה/נעריהכלאת

לאאשרהמקוםאלוהולכתעולה;
שנהארבעיםכברהאלוהים./להאמר
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משאלוטהעלמה
טניסוןלורדאלפרד

ג-זקובאיאליעזדחמאנגלית:

 1חלק

~חים~ך;תמ~סר~ך;תעל
v? ף~ע;ןהפ;ןw צ;~חים,ם

~~יחים;·מנףרן~ת \t ~על~ל
ןן~ים-ל~ד;תף~;עד

 .ט;ל~~-מ~ריחיםןן;ת
 ת;,~ך~מע;ת ~נ~~לה ה~~

~ w מש;בw ר;א;ת,~ים

ב;ת, 9~ז ה~~ע.י~יסם

אל;ט. w~ל ,סז\י~ל
 1888ווטרהאוס,ויליאםון'גמשאלוט","העלמה

 ,נכך:זיר ה~~~~ע,ן~ה,נכד~יך
נכךtקיט, ,ם~ע~לה [i2 lרף

 ,:דמולעד ו~~~ל~עד
 ,ר ry ~;~סז\יעל·~~י
 .ט;ל~~~ל:זר.ם, ה~~
צריחים,וארבעה ,נאפרח;מ;ת

: T T T :- : :' • 

~ןחים,ע;~ה~ו~ל~~tקים
ס;~~יםךד~~ת;סז\י

אל;ט. w ~סע?~העל

 11חלק

וי;מםלילתטוחשמrו
T T •:: ' •• : T 

צבעם.עליזפלא;תנדי
-'' : T ' -T : • 

דברם,וזהמלחשים,שמעה
T : T ' -: - : '.': T T : 

-ע;לםקןלת riwראעל~י
 .ט;ל~~~לנכ~יטז\ם

מקללה,~ה.r:ידעלאחיא
ןrו, fקף~ה /o ה:ך~;~ך
 ,הל~~ע;ך.r:ידעךלא

אל;ט. w ~~ה 7סע ע,ןב;ת,ךעףל.י;שףל:ם,

~ ry ןן~לאליקף~~t' ,ךנ;ת
ךתףמ;ת;;~:זיםסף~ים~ל

-לא-קרףא;ת , ן~ן~~·י ?v ~~ף
 :ט;ל~~~ל~ף~יר;ת~י

t' ן:~~יף~ין~ה~יךrו? 

ע;~ןה?א;סrול;ן [l ;א;

נ;ן~ה,חיאס~ךץמ~~ל
אל;ט? /o ~סע?~ה

צלףלה,מראהמנעדנעים
0 T - - 0 T :-: T 

כלrו,השנהמלאנכחrו
·ז ..-זד : ד:·

מףלrו.ע;לם ryל.י 7 ~ח;ן~ים
לףלה 9מ;ןךךה tח;

 ;ט;ל~~~ל ה~~
ךסר 1J9מ~סר~~עך~ל
 ,~ר fמנףךי~לף~ך~ה
 ,ר~~~-ת;ר~דלך;~ן \tןבףש
אל;ט. w~שףקה 7ע; ~י~ם /o~ממק;~ךיםדק

 ,~ז t-ע,~ת~ע;ןה~ינ;ת
הדם,עליזצלילים,שמעף

: T : ' 
0 • -T -

ק;לם, ל~~~מ~סר~ן
 :ט;ל~~~~ןל.י~ל
ל;ת fעד ף.:~ן~~הןא;ך
~ןמ;ת,ל.ם 't ~ק;~ך
 ,ת;י~·;ת ;ז"ש: ryל;יב, ?v~ק

משאל;ט".העלמה
T : - T T ' 

 ,ל j2~~עדע,למ;ת:זז:וים
 , למ~~:~ךדעל~~יד

מתלתל,ר;עהנערעתים
• • --:• : ,•' : T 

 ,מסלשלשער;באו"ם,פאז'
-: T T : T : '•, : 

 ;ט;ל~~ ו~~~~לח;ן~ים
מ~ךא;תל'ח f~עד:זז:וים

נזףג;ת:אביריםר;כבים
: . -.. : 

 2007יולי
5 



-?זאת ז~~~~יר 'tך~יז 1
 .ט;לא~~לע?~ה

לףלה, f~ח ן~'ל~ ,ה~~ /oאל;ט. /o ת~~ד~~ע
-~מא?rז ,זr~י~;ל;ת, pמ~ע,
-~לה /oא;ךrזעל~לים
ל.ילrזר;ן 'qtק;ל;ת~;עד

 ;ט;ל~~~ל.י ה~~
oo/f זךט;םrסנכו~ידס
 'ו~ף~ך;תע,ךב;ת ,ע;; ו:?

י' /o~יס~זר;ן 'tqtקיר
אל;ט. /o ~סע?~ה

י;קד; ; n ~~~א;רר ryז;

צ;ע.ד'סףס;~ךס;ת~~דק

~רד'זק~~הןת; 9 ~~
 ,ת.ע~ם·נכ?נכ?יו ryף~

 ;ט;ל~~~ל:דמו
ף~מ~ןהר ryמ~~ז

~ןה,~~יש-מ~ך~הת;ך~ל

ןה",מי'די'"מי'ר ryמ~ ו:?
o/ סיt' ל;ט. 9לד~יר

t' ר~~ר ~rז,:יז;יבע;ך זrל
~ע,לה,ת·~לא;ת 't~ך~ךא;ת

ל.;לה ת~~ד~~כףפ;ת~י
ע;לה,?ב:הךא;ך~נ;צ;ת

 ;ט;ל~~~לע;~ךה~tקיךה
~ר·םט o/ o:רע.תא;

ל'ם: ry~רב?דיךזףג

"~ 9t' ם;תעד;~?ליםנ:וי", 
אל;ט. w ~סע?~הך;ר

o/ ל~~~~מ;ר-קךש,~עף' 
מל.ל'ף~ק;לדכ;ת,זף~ך

ח?ח.ל'ע;ךלא ,זr~ןקפאעד

 'ל~-ל~אף~ע.י~יס
 .ט;ל~~~דיח.י~ל~דסה

נ;ע,ןהג;~ה~סרקךם~י

 ,הן~;סדאש;ןל;:ת

-מ;סrז~סאךה, /o~ע;ןrז
אל;ט. w ~סע?~ה

 111חלק

~? o/ ה~?~rז, זr;ב~די
o/ עדלש~~ o זrס;ה,ךך

 ,ה;~ 9~ח;רז /oש;ת o~די

~ 9p ךנ;~הןהry ה;;היא, 

 .ט;ל~~~לבנכ~יט
קים; oל~ךס~דיג~ף

לרסיסים;המראהנפצה
•• • : T T : - -• : • • 

ךעים, ryק;לrז "!יל~"קללה
ף~דיחים,ת 9 ~ר~ת oנכאל;ט. w ~סע?~הק;ל

ךי~יעים,~זח;~ת ו:?
מ~לים,על~~יךהןמףת

ים, ry ;ב~~ז:וים;יןחךר;ן-מ;סrז

 .ט;ל~~~ל ,ת~~;ן

ס~ה,ל ry ~~ר~י~ים
t' 'ךע?~ה,~ך;ן ,חך~~~יר
 ,זo/ ~r~ת~ךאףךט;ם oמ~יב 9

~זpאל;ט.ו?ח 7ס~

f ךע·ת~~~נ;ךהח.ץ~rז, 
 ,א~הףאל~לףמ;ת;ינ;ת

o ע?בה,~;עד~ך~ה-~ה
~ o/ ער·לס~ה~לל~ד~

o/ ל;ט; 9לדעז-מל.ב,ל

t' לב·ס~יר~t' לערך~~ז
:עד'~~יךהל ;פ,~~
 ו:? ץ~~ ה~~~~מב

אל;ט. /oה, ryמ~ן

 IVחלק

 'ר~;מ.ן 9ךיק ry ~ ryדז'.~

מף~ךל-כ;~~ים /o ·ף~~~
מר. t ז~·ת: 9~;לק
 'ר~;מ י~;מ,ע~ק;לעליז

 ;ט;ל~~~לןמרע.ת

~יז Q ~.מ-ביf tעל~לף:ה
זצת·~ליליםסף~ה fקרז

ךעים ryק;ל; ;פ,~~ף

~אל;ט.ה, ry ן~;

מג;~ך;תמזp,זךח~רףח;ת

ה!זעך;ת,צהבים,ד;עכים,
:-• : •• • • -: T 

 ,ת;ל! ryדל oמ~ ת;ד;~

; o/ מךפ;ת,~לא~נכרם
 ;ט;ל~~~דיח.יע,ל.י

חף~ה 9~יךה ה~~~ ה~~

 ,ה~~לע,ך~הת o~נכ
 ה~~~יא ry riךט;~ o~יב 9ף

~זpאל;ט.ו?ח 7ס~

מן~ר?~ה.ןה?~יחף

מופף~ךךמ;ן 't ~ףן:ד'

 ;ר~ f ~~ןכףת~סלת~ך~ה
ry ך~לר ה~י~~~ז;יןבףw ר, 

 :ט;ל~~~ירי 't~ל
t' ל;ט 9לדרry ה~·ת.ע 7ךחר; 

לעלמה;לrזיפ;ת"פנים
" T T T ז-:ד

 'ז~~~לאי;ם, ל;כ~~-מנ"ל
~דד'אף~ףט;~ז~~ךק

9p זןהrא;ךן'ךנ;~ס~

 ,סדז tת 'ot~~ע.ךה
 ;ט;ל~~~לךמרע.ת

 'ז~~ך 'tל /oל.יל~עד~כףפ;ת
א;ךם,ק ryב; ,םי~~;כ~בףר

 'ז~ז.~ ך;א~~א;ך'ש~ל

ע,ך~ל';~ךסבר ryמ~~מ;ךד
הופסת;לל'עז-לבכנביא

: T • -•• -• : •• 

-נכ~ל 9 ~ל; t ~~~יש
~לקת .f ~,זגף~ית-~ק~א;ן
~~rט;ל~~~ל ,ז. 

~ע,ךבמ!ל;ם ה?~ךע.ת

 ;ב~ /oבז:ו~~ל.י-מ~יךהד~סה
~~רס~יו;,ןךם,~tקאת

אל;ט. w ~סע?~ה

אורלראותהעומדטביסרןשירימבחרמתוך

קשבבהוצאת

 ,זq ~rךידי 9ס~ל:ע,~יק
אל;ט". w ~סע?~ה~ת

 ) 1842 ,-1832ב<פורסם
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הזההמרוץכלעלובנמה

אהבהאחרו

ספרייתלאהבה,ראיותצימר:שמעון
עמ' 168 , 2007פועלים

צנועהברכהי;דעאניוביער; 1יערי;דע"אני

~ a רו_מחר~~ ;~,ע~ 1 :ת~w ל ל~~ / ~·דםסער~ן ·ה~
לrזל;ם tqין~ךrז / 1ער Qוןמודא;ך~רוןךם,~לון

q זדנכד~הספון~ע;לםלוםrל~ wq ז,ד~י~תאיr~זס
הפואמהפתיחת ", ii ??ל~~היוז.ער~ין /

אירונימוטולשמשעשויהביאליקשל"הנדיבה"
 1זהבייאיר 1הגיבור .צימרשמעוןשלהחדשלרומן

לשחותנוהגושתיים,חמישיםבןאבייבתלדיןעורך
זהבדגיעםקסומהבנדיבהשלאאלאבנדיבה.
נימיתמטושחייהבנדיבתאםכי 1כאןמדובר

כ"חבטהמתוארתלמיםקפיצתוהרוחנית.לשקיעתו
אתלסייםממהרהואבמים",הבשרשלמכוערת
כךצף"הואגבו.עללציפהועוברהחתירהתנועות
תודעתואתסכרעצומות,בעינייםאחדות,דקות

נקבויבותיותוךאלספגהמתגבש,היוםהמולתבפני
נכוןתנועתם,ואתהמיםשלהנסתרהיסודאת

והאנשיםהעצמיםאבלמדיטטיבית,להיעלמות
כמועליו,"לוותרסירבוובעבודתובוהקשורים
 1905מ-במכתבוהמתוארתביאליק,שלהנדיבה

גםהכל",עםומשתנההכלמשקפתהכל,כ"רואה
סמלמשמשת 1זהבייאירשוחהבההנדיבה

ההוזה,החולם,החושב,האדםתודעתלהשתקפות
המיוסרת.נפשומעמקיאלהצולל

שתחילתהרגשיתמערבולתבתוךושוקעהולךזהבי
שחיתהמייערה,עםקשרשלמפתיעבחידוש
ימיםבאותםבאוניברסיטה.לימודיובימיאהובתו

ומביכים.חושפנייםאהבהמכתבילהלשלוחנהג
ומנוכרלחשדןאותוהופךסחיטהניסיוןמפניחששו
אליולהשיבבתקווהיערהעםלהיפגשניאותוהוא
טעוןהשנייםביןהמפגשהישנים.מכתביואת

זהבישלקפיצתוזוהילאלימות.במהרהומתדרדר
חייויהפכומכאן .נפשוברינתשלהעכוריםלמים

שסופומוסריבמדרוןשליטהחסרתמהירה,לגלישה

ישוער.בל
לאהבה""ראיותהספרשלהאוקסימורונישמו

"רעצימרשמעוןשלהקודםספרולשם<בדומה
לספרגםלהתאיםהיהעשוישבהחלטלתפארת"

לביןזהביעוסקבההדיןעריכתביןמחברזה>,
עללחתוםשנהג 1זהביאהבה.שללקשרכמיהתו
מתוך 1יאירפרנץבשםשכתבהאהבהמכתבי

הסופרקפקאפרנץעםונאיביתמוצהרתהזדהות

במציאותהערצתומושאכמונתון 1עליוהאהוב
משפחתובניעםמשיכה-דחייהיחסישלמתעתעת

 .שבחייוהנשיםועם
נוטחבנפשה,מעורערתאמניתבתיה,אשתו

היא .הצעירבנם 1ארנוןכלפיאלימותלהתפרצויות
כמוואגואיסט"מפונקהואכיושובשובבומטיחה

שהאלימותעד 1ושתקןמסוגרהבןשלו",אבא
משוטט 1הבכורחנןנועם,הספר.בביתממנופורצת

להטביעוהמאיימיםסמיםמוכח 1בתאילנדאבוד
 1בניושניאתמאודאוהבזהביקשה.נפשבמחלת

לעומתבעולמם.מכונסיםעורף,לומפניםאלחאך
הולכתדחייהחשהואבתיהאשתוכלפיזאת,

ולארנוןכבדלזעםמגיעהשזועדוגוברת,
אתלךארטשאניתשתקילא"אםעשתונות:

 11הכוס.ואתהפרצוף

שבבסיסהתרחשויותמרצףמורכבלאהבהראיות
הקיומיהאיוםוחרס.התפרקותשלתהליךכולן

ומתוךיערהעםהקשרחידושנוכחדווקאמופיע

באנרגיותמחדשנטענושלפתעהישנים,המכתבים
החזרההאפורים.החייםאתהצובעותמשתוללות

מיוסרתבעוצמחטעונההאהבהלמכתביהמאוחרת
ארוטיתתאווהואפופתחייםשוקקתגםאך

בסרטצופהשכאילולמיזהביחופךכךמעוררת.
לשנותבכוחושאיןטרגיגיבור-הגיבורחראבו
יוםציוןעםמראשנקבעשלכאורה 1גורלואת

אביו.מתבוהגילושתיים,החמישיםחולדתו
חוששממנוההולדתיוםשלהמאיימתהציוןנקודת
החומותכלמתמוטטותשסביבוצירמשמשת 1זהבי

אחיזתואתמאבד 1באשתוגדבוחרא .שלוהמוסריות
חטוב,חברושלבתועםשוכב 1בילדיוהחווית

מזכירתואתנוטשלצרה,שנקלעילדותחברזונח
ובסופושווא,תקוותבהשטיפחלאחרממנוההרה

המוותמלאךעםמפחידהפגישהמדמייןדברשל
לתבניתשכבולכמינראהזהביבמעלית.לושנגלח
נסחףהואכידומהועונש.חטאשסימנהקיומית

נותרלא 1מכאןלבוא.הממאןלעונשומצפהבחטאיו
ולהרהרדיכאונוואתחרדותיואתלהצמיחאלאלו

ההתאבדות.באפשרותאפילו
מפניהכבדיםהחששותלצדעצמילהרסהנטייה
שרקלסיוטזהביאתמשלחתהגוף,מערכותקריסת
 1אשתוביןמדלגחראלמובער.עשויקיצונימעשה

לביןלאהבה,מחודשתתשוקהנחתילהצבניסיונו
חייו.שלהמתקנתכדמותמסמןהואאותה 1מזכירתו

נחנההואממנההכלכליתהרווחהשגםמגלחחרא
פניו.עלהטופחתהעגומהלמציאותיכולהאינה
המערערותנפשבמחלותמוקףעצמומוצאחרא
בחייו.שנותרההחיוניותמעטאתומרוקנותאותו

שלחבתמילדות,חברו 1אחיו 1אמו 1בניו 1אשתו

כמושנראהבמהלוקיםכולם-הטובחברו
ושוקעבעצמומתערערזהבינפשית.התפוררות

מזהירחראבדמיונו .מעודוידעלאכמוחולשפל
אידבהפסיכולוגי,במצבושינוישעקבלקוחותיואת
 .למסוכןוהפךמצפונואת

בדחיסותמאופייןצימרשמעוןשלכתיבתוסגנון
זהבימפוקפק.לריאליזםאחתלאהנוטהעלילתית

הרבהכךבכלאינטנסיביתבחתמודדותעסוק
יכוללאכזהשדברשנדמהעדבו-זמנית,חזיתות

התיאורים 1כןפיעלאףבמציאות.להתרחש
של-בחדותםוהמדויקיםהדמיוןעתיריהציוריים
החזיותההרהורים,שיקוףלצדהשונים,האירועים
הקריאהאתהופכים-המפורשיםוהחלומות
למרתקת.

בזה:זההשזוריםעלילהמישורישניבונהצימר
הקבלהיוצריםביחדאשר 1וחברתי-פוליטיאישי

לוקהבוהמוסריהניווןלביןהנפשיתדעיכתובין
<אוליהפליליהמשפטיהעיסוק .חיהואבההחברה
לצדהאסורים>לדחפיוסובלימציהשלכסוג

שלכמגינםעצמועלשלקחהמוסריתהמחויבות
הכיבושקורבנותפלסטיניםכלל<בדרךהחלשים
אירונית-מבטנקודתיוצרעשוקים>,זריםועובדים

 1ארנוןשלהמפוכחתבהבחנתוהמגולמתביקורתית

הטעם"מהשתוחח:עשרה,השלושבןהצעירהבן
מתים,"בסוףאםלחיות

גםחראהסתםמןלחיות.ממשיךזהביזאת,למרות
והאחרתהממשיתזו-בנדיבהלשחותימשיך

בפואמהאותהתיארשביאליקכפיהמטאפורית,

~לנח,~~ידה, , ל~~ם wבו~ה qכ"הקלאסית,
הכלועםבrז,צפויוהכלצ;פיחבכלמחשה,/
ר w _ל~ . i~, 1ווסח~ת-ע:ן~יא_~לף p [".] i: ,ה~~~~

בינוולהרהרךעפ;ת" wמד~רן~דל-סד~ים~מ~ער
אחריחזההמורץכלעלובכמהעד 1עצמולבין

אחנה.

פזיוכל

רחמיםיחזקאל

מכשילהשאלה

ל;ת qז;ם ryס?~ר~ס;ת
הגילי;טינהלמרגל;ת

: -: : -• : • T 

:פ:פר.בלבאדםנדםט;בל;ת
: : T T T •• : T • 

<המכשילה>:השאלהע;להוש~ב
: T -:••ז:-- ז•

 ?ה~י~~ח ה~~~ס~~ןה Jj ~י~~ז
 ?ו~~נ;~ףו:זכז~~;:ן ~י~

 2007יולי

·:· 
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-דות t1והתנהתפעלות

אונטלקטואלותאהבה

'קודקוד-אש',הופרט:תומסשמואל
צביאוריהמשוררשלבמחיצתו
עמ' 180 , 2006כרמלגרינברג,

צביאוריהמשוררשלבמחיצתוקודקוד-אש:
שמואלשערךשיחותסדרתעלמבוססגרינברג

 1896- (גרינברגצביאוריהמשוררעםהופרטתומס

ששימש ,המחברהשבעים.שנותלאורך ) 1981
באותןכתבישראל",ב"קוללספרותהמדורכעורך
בשירתוהגאולההגלותעלדוקטורטעבודתשנים
שאתהיוצרעםלהיפגשוביקשגרינברגצביאורי

בדירתושהתקיימוהשיחות,והעריך.חקרשירתו

 ,המשוררשלסירובומפאתהוקלטולאאצ"ג,של
פעםלאהפגישות.בתוםרקהכתבעלוהועלו
אתלהקליטממנושנמנעכךעלמצרהופרט

להפיקמהלהיטותשסלד ,המשורראולםהשיחות,
היטבהמצויהופרטאלהתקרב<אךמידעממנו

ניסיונותשלשניםלאחרגםבסירובועמדבשירתו>
מהתיווךהנובעהוודאיהחסרלמרות"ריכוך".

רשימותיואתערךשהופרטנראההמתחייב,

הספרפרקיהשיחותלתוכןמערבובפירוט.בהקפדה
מקורותראיונות,זיכרונות,מכתבים,משלבים
שירה.וקטעיאחריםכתובים

אבן"כמיןאצ"גשירתאתמתארברונובסקייורם

קוויאתלתפוסמתקשהבהשהמתבונןעצומה
 .) 2006 ,כרמלתה~ה,<ביקורתשלה"המתאר

מנותשלואישיתמעניינתהגשהישבקודקוד-אש
הזהבמקרהשכוללותעצומה,אבןמאותהקטנות

זההחבוקיםאלמנטיםשנייוצרה,ואתהשירהאת
שמצהירכפיזאת,עםיחדאצ"ג.אצללפחותבזה,

נמנע<שמכתיבתהבביוגרפיהמדובראין ,המחבר

"בעיסוקהצורךומשוםהיריעהרוחבמפאת

[עמיהמשורר"שלאישיים-אינטימייםבעניינים
המבעעזביוצרמציצניתלאב"הצצהאלא ,)] 12

והפובליציסטיקה"הפרוזההשירה,כרכישמאחורי
מהתנהלותמושפעהפרקיםמרביתמבנה .) 14<עמ'

אסוציאטיביים.ומעבריםקיטועיםוכוללהשיחות
 1יותר"מסודר"מסירהאופןלבחורהיהשניתןייתכן

רסיסיותשללפרקיםרושםאףעלאבל
שאותוהפאזלמורכבשמהםהחלקיםואנקדוטיות,

לא-מותיריםמתגמלים,כללדברךהופרטמגיש
אתשמצדיקהתחושהומעליםעודשלטעםפעם

המשורר".של"במחיצתוהמשנהכותרת
חייופרקיועוליםמצטבריםהקריאההתקדמותעם

ומורשתאביוביתאצ"ג:שלהעךצמהורביהמגוונים
טרונייתולמרותהמתמידה,אמונתו<מקוראבותיו
האופהבבתהתאהבותוהעם>:זניחתעלהאלכלפי

החברתימעמדהמשוםאמוידיעלאהובתווהרחקת
 ;> 85עמי ,"!ךלהראוייםלאלהלך("פניהנמוך

שיריתפעילותהאוסטרי:בצבאכחיילשירותו
 1למשל 1<כוללובפוליןבארץ-ישראלופובליציסטית

בתחילתהיירי'אלבטראס'העתכתבועריכתייסוד
לחייםבנוגעהתבטאויותיוהעשרים>:שנות
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שנותהבריונים;בריתוהנרצח;החיארלוזורוב
מלחמתבזמןאי-כתיבה>שנותהיו<שלאהשתיקה
בן-גוריוןעםהטוביםהקשריםהשנייה;העולם

זהואוליבתקווה:הרהרתירשימתךאת("בקראי
עליהאדםשירתאתלנוישיראשרהאיש

בגין:עםטובהפחותהקשראדמות"[ב.ג.]>;

הדחייהניסיונותלפניהספרותילממסדההתקבלות
קשוריםפעםשלאזיכרונותזרועהסיפורועו.ד

לאדם""עלבוןבווראהאצ"גחרדממנובמוות,
מות"אותיות:שלושמחהחיינו"ובלוח :> 5o<עמ'
ביןהעיצבון'>.קוטבעל'אנקראוןשירי<סיום

במלחמתהגדרותעלחייליםגופותהמוות:תיאורי
בפרעותשנרצח ,ידידוגופתהראשונה;העולם

התנים;למאכלהאנגליםידיעלוהופקרהתרפ"ט,
נוסעתברכבתשנגררויהודיםזעקותותיאור

מפוחדנעולאצ"גבעודהנהראלממנהוהושלכו
בתאו.

אישייםשיריםבכתיבתכמשוררדרכואתהחלאצ"ג
עברבהמשךביידיש. 1כהגדרתו"כינוריים",ליריים,
היחידבשירתמעיסוקשופמןגרשוןשלבעידודו
בייעודשעסקלמשורר-נביא,והיההרביםלשירת
עליוהיהושלדידוכגזע,תפסשאותוהעם,ובגורל
למרותומלכות.מדינהלכונןאדנות,להשיג

הליריתהפרטיתמהשירההתרחקותועלההצהרות
("מולדתיהקטביםבשנילהימצאהמשיכהכתיבתו

הרוחניהדיוקןולאמי").לאלוהיםופניבאש
 1סוערחזוןאיששלהואבספרמהקריאההמצטייר

חייו>כלירושליםאת 1בבחרותו<נשיםאוהבאדם
שלכאביהואתבשואהאמורצח<אתכואבואדם
ישראל>.ארץ

שלמעורבתעמדהמתוךאצ"גאלמגיעהופרט
מהשירהמוקסםהואוהתנגדות"."התפעלות

נרתעאך 1זקנתולעתגםהלוהב 1המשוררומדמות
הדבריםזאת>.להדגישלו<וחשובמדעותיומרבות
ממוכנותאצ"גשלהתפעמותברגעלמשל,אמורים
כדיחייליםמיליונישלבחייהםלשלםהרוסיהצבא
אתבאוזניוגינהשאצ"גבעתאו 1הנהראתלחצות

הפשרניותדעותיהםעלעוזעמוסואתיהושעא.ב.
 .) 136<עמיומסוכנתניהיליסטיתכתיבתםאתוכינה

למשוררהמחברשלאמצעיתהבלתיהקרבה
דיוקנואתשמעשיריםלפרטיםלהתוודעמאפשרת

שחיתהבחפירהמדוברשלא<אףטקסטואליהחוץ
 1היתרבין 1הכוללהדוקה>גרפיהביולאפייןיכולה

כסבלצנחנים,בנוגיוסעלהגאהכאבדמותואת
לאורךהנכדהנקתחשיבותאתבתובאוזנישמדגיש

מיצויהיא("כתיבהעצמואתשסוחטככותב ,זמן

לפעמיםנרדםאניכותבשאנילאחרהכוחות.כל
להכניסהנוהגוכמשורר )] 52[עמירבות"שעותוישן

הדפוס.בביתהאחרוןברגעגםבשיריותיקונים

הידידותיחסיאתהמבטא 1בעינייפה"מחלן"רגע
מתקשרכשאצ"גמתואר 1למחבראצ"גביןשנרקמת
לבקשהופרטשללביתו ' 73כיפוריוםבמוצאי
מזמיןלאהוא"למהמעירה:המחברואשת 1שיסיעו
ענה:הופרטכךעלשלו!"משרתלאאתה ?מונית
אתמכירהשכבר 1ובתולו",לסרברשאי"איני
כלידבר"הואשואלת:לנסיעה,ומצטרפתאצ"ג

הזמן?"

ראשוניתלהיכרותלשמשעשוי"קודקוד-אש"
ראויזהבהקשר .והמשוררהאדםאצ"געםמוצלחת

הואבהםהשירים,ביןעושהשהופרטהחיבורלציון
הנסיבתיוההקשריוצרםחיילבין 1מאודבקי

שירים,קטעינשזריםהספרלאורךנוצרו.שבתוכם
בסמוךשהצבתם 1קצרצרניתוחבצירוףלעתים
לסיוםוהארה.מובןלהםמעניקההחוץ-שירילמידע
הנההספרנכתבשבהשהמסגרתאףשעל 1אומר
לטקסטלהיחשףנעיםתמידמוצהרת,פשרה

 ·:·אינטלקטואלית.אהבהשוכנתשבבסיסו

רחמיםיחזקאל

מפורענותנולד

ורועשלהפליא,קרובפריוספרןג'ונתן
מאנגלית:כינרת-זמורה-ביתן, ,להחריד

עמ' 308 , 2007גנדרןאסף

ספרותמבקריבלשוןרווח'פוסטמודרני'הלוואישם
מעטהלהלבישבאהואאחתולאואמנות,

וגםמבולבלותבוסריצירותעלגםאינטלקטואלי
דעתם,לסוףלרדתשקשהספרותייםפרטיםעל
מאפשר'פוסטמודרני'האינטלקטואליהתוארואז

למצותאםבאלגנטיות.ההבנהחוסרעללהחליק
הלאזה:ספרותיגידולשלמאפייניואתבקצרה

ובחוקיהז'אנרבכלליקפריזייםמשחקיםהם
והזמניםההמשכיותטלטוליהקלאסית,האסתטיקה
טיפוגרפיים.ושעשועים

כוסבדיוקלאשזהלהביןניתןהזוההקדמהמן
כמגמהבכללושהפוסטמודרניזםשליהאספרסו

ברלטיוויזםהטובעתמוסרית,אופילוסופית
והגמוניהמוחלטותאמיתותלהבאיןפרימיטיבי

ואילו .שכזושמרנותכנראה .עלידחויה-רוחבית
כלאתפריוספרןג'ונתןשלמספרולקלףיכולתי

אואחתמילהבניריקיםעמודיםכמולהטוטיו
לולאותמספרים,מקבץגרפיקה,שעשועישתיים,
ותצלומיםחוקיותןעללעמודהצלחתישלאבאדום

זוכההייתיסלולריות,במצלמותשנקלטומגורענים



ומצחיק.מרתקמחוכם,שכלתני'נפלא,ברומך
הלאשקראתייפההכיהפוסטמודרניהרומןואגב,
אנגליסופרסטרך'ללורנסשנדיטריסטםהוא

טרנדי.היהלאעודכשזהעשרה,השמונהמהמאה
מוארהכלגםכמולהחרידורועשלהפליאקרוב

בעקבותלאוקראינה(נסיעתופריוספרךשלהקודם
היותםעםמפורענויות,נולדיםסבו>שלעברו

הואיורקבניובספטמבר 11בהומור.מתובלים
מדירהוארבהבתבונהאךהרומן'שלראשיתו
והפוליטיים.הקולקטיבייםההקשריםאתלחלוטין

הביתי'בטלפוןמוקלטתהודעהרקנותרתהאסוןמן
בסדרהכלשאצלוהילד'סקראושלאביומרגיעבה

העשן.גלישגואיםעדכנראהבמשרדו.מוגןוהוא
נהרג.האבאםעדייןבטוחאינוהקוראאבל

ממציא,כפרנקופיל'מתוארהתשעבןהנעראוסקר
מהלגילו.הרבההספיקאכןפציפיסט.וגםצורף
כמו:מבוגריםגאוניםחוכמתמפיקשמוחוגם

האנשיםממספרגדולהיוםהחייםהאנשיםשמספר
אחרות,במיליםהאנושית.ההיסטוריהלאורךשמתו
לאהםיח,דהמלטאתלהציגרוציםהיוכולםאם
מדעית.מבוססגולגלות!מספיקאיןכימצליחיםהיו

פרטיותאסוציאציותהמשולבהכרונולוגיהנרטיב
ועבהישןבמפתחמתחילספרותיות,ורגרסיות
כמטונימיהעגנוןאצלהעתיקהמפתחאת(זוכרים
שלבארונוהעליוןהמדףעלהחבויהישן?>לעולם
לאאביו .וסקרלאפרטאליומגיעאיששאיןאביו'
חייוכלשםחבויהיההוא .מותוטרםאותוהחביא
מישהו'הסתםמןזהו(שחור>."בלק"נכתבועליו
שעמהנסתרת,מאהבתשמאאוותיק,ידידאולי
אחרתרהואואילךזהמגילוימשותף.מנעולחלק
חישובעםאבלדירתו.אתיפתחשהמפתחבלקאותו
כילסיכוםמגיע"הואהממזריהסופרמסכםקל
כולליורקבניומנעולים 18איזהישאדםלכל

אזיקיםועדגגותמנעולידרךאופניים,מנעולי
מנעוליםמיליון 162שישאומרתזאתדביחה>(איזו
 .) 47<עמימנעולים"שליםשזה

הואספרן-פריושלבכתיבתובמיוחדשמשעשעמה
מנתשעלמתפרץ'הלאהסמוי'המובלע,ההומור
שכלתנית,תובענית,קריאהנדרשתבולהבחין
עלולרוהטתפסיביתבקריאהומתעמקת.יסודית
אתסקראומעריץמשלדרךכך .להחמיץהקורא

עבספרומחציתאתשקראולאחרהוקינגסטיוון
המבואבקריאתמסתפקיםהאדםבני(כלהכרס
למדעןכותבאוסקרוההוריקן>הפרפרעלבלבד
משיבוהוקינגקירבתןאתהמבקשתהערצהאיגרת

הלשון:בזולו
הכמותבשל •מכתבךעלתודה

מקבל'שאנימכתביםשלהגדולה
לכלאישיבאופןלענותיכולאיני
שאנילךדעזאתעםואחד.אחד
המכתביםכלאתושומרקורא

לענותאוכלאחדשיוםבתקווה
היוםאותועד .כראוימהםאחדכלעל

רבבכבוד

הוקינגסטיוון

יגלההוקינג,שלהמענהאתבעיוןשיקראמיאבל
באופןלענותיכול"אינימבדחפרדוקסליחידודבו

תשובהאישי"באופולועונה"הואוהריאישי"
ממש.שלתוכןנטולתלמעשהשהיא
יורקביורובעיאתאוסקרחוצההרומןכללאורך

מסתורימקוםלושהיההאישבלק,אתלמצואכדי
שללבדידותםמתוודעהואבינתייםאביו;בחיי

בדנו'אובערירותו'אישאישיורקביואזרחי

החובבוהחם,האמפתיהקטןואוסקראלמנותו:

צערם.אתלהקלמנתעללבםסגוראתפותחאדם,
העולםאתלהחזירחולםהואהאחרוןבעמודבסיום,

לעשותיכולהקולנוערקאבלשברו.לפנילקדמותו
קולנועשבסרטכשםאחורניתמתקדםהואזה.את

שאיןלרסיסיםומתנפץארצהשנופלספלמצולם
ההתרחשותאתלגלגלניתןבקולנועאבללאחותם,
השולחןאלחוזריםהספלושברילהתחלהמהסוף

השלםהספלאלשיבהלכדיזהאלזהמצטרפים
שלפניהשבר.

* 
עלדבריםלסכםאפשראירכילותשלמשהובלי

צעירהכיהיהודיהסופרזהוהזה.המיוחדהסופר

שמיטבקורהוכך 28בןכולוהברית,בארצות
בקשישיםראשיתההאחרונההאמריקאיתהסיפורת

בשביס-בלו'סולרות,פיליפהמצויניםהיהודים
למהשבכולם.היהודיבצעירמסתיימתוהיאזיגגו

הבחורכאלה.לפסגותמגיעיםאינםבארצםהיהודים
(תולדותקראוסניקוללסופרתנשויהזההעלם

אותומשבחיםהאמריקאיםוהמבקריםהאהבה>,

הסופריםגדולאתבוהרואיםבסופרלטיבים
השכרבעלהוא"פריוקנאהבליולאהעכשוויים

 ·:· ," 30לגילמתחתביותרהגבוה
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 irחצי
 ~וברודסקייוסיף

 ::rלחיעקבמרוסית:

בסלואו-מצלםברודסקייוסיף
כמומתארכתהשקיעה .מושן

היופימודליאני.שלבציורצוואר
שלבמכחולמצוחצחכךשכל

באבק.כאןמכוסההצייר'

האבקשלהפילוסוףהואברודסקי
שלטונותממנוסוחטהואהזה.

ושםפהונעלם.גלויהכלפיוט.
במכנסיושזוףיחף"נערמבליחים
והחללהאילנותהנהון 'כדורגל"

אוגוסטרכבת.תחנתשלהריק
אבלשבחודשיםהאכזרלאהוא

פסהואברודסקישלבעיירות
הדבורה.זמזוםשלהקול

סומקרוני
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אלבוםהנגוד:שמואלוי

מוקםהקו

הזהבתורשל,סיפורוהנגידמאר:אריק
פאולס,אסטווןצייר:כרכים>,<שני

 2006מארהוצאת

כאלהבתולדותינו?לנוישסופריםמצביאיםכמה
צבאיים,מזיכרונותחוץפרוזהשכתבו

הרבה.לאאסטרטגיים?וניתוחיםאוטוביוגרפיות
אחת.אצבעעלאותםלספוראפשרלמעשה

שני'ביתחורבןשלההיסטוריוןמתתיהו'בןיוסף
בןשליריבוהגדול:במרדהגלילמפקדגםשהיה

יוסטוסמלחמה,באותהאחרומצביאמתתיהו
מרד:אותותולדותאתכתבהואשגםמטבריה,
ספרישכתב 1הסובייטיהאדוםהצבאמייסדטרוצקי'

לכלולאוליואפשררבים,והיסטוריהאידיאולוגיה
ספרישלומחברם.גהארכיאולואתגםברשימה
-גורמוטההמצביאואתידין,יגאלשונים,מחקר
הצנחנית,הכלבהעזיתבסדרתהילדיםספרימחרב
שלמהלשעברהיםחילמפקדכמובודדים,ועוד
לחיותשספרו 1דייןמשהואולי 1מותחןשכתבאראל
סגנונו.עלספרותאנשיבשבחיזכההתנ"ךעם

הקדוםהמצביאאתתכלוללאזאתלעומת<הרשימה
כתבאוידו'בכתבכתביולנושהשתמרוביותר
כוכבא,ברהואהלאכוסבא,ברשמעון 1סופרו

דברשוםבהםאיןמכתביו'השתמרוכישאם

ספרותי),

התשובהכאןלנו?היומצביאים-משורריםוכמה

מחברהמלך'דודבלבד.שנייםיותר'הרבהקצרה
הנגי.דושמואלהמסורתפיעלתהיליםספר

בתקופתבספרדשחי ,) 1056-993 (הנגידשמואל

המדהיםהמצביאאוליהואהמוסלמי'השלטון
היהודיהמציבאהוא 1טרוצקיעלבנוסףבתולדותינו;

המוסלמיהשליט-זרשליטששירתכמעטהיחיד
והןמצליחכמצביאהןעשהזאתגרגרה:של

שלוהחוץהפניםמדיניותאתשניהלכפוליטיקאי'
שמהלכןשנה,משלושיםפחותלאבמשךגרגרה

שונים,אויבצבאותכנגדקרבותעשרלשבעהיצא

עליוהיההזה,הזמןכלבמשךניצח.וברובם
יריביושלפוסקיםהבלתיהחצרתככיעםלהתמודד

 .חייוועלחירותועלתדירשאיימוהמוסלמים,
הקהילהכמנהיגגםלשמשהצליחזמןאותוכל

<ביןגדולומשוררחשובפוסק 1בספרדהיהודית
להאמין'שקשההמלחמה,שיריסוגתיוצרגםהיתר
העברית)בשירהלפניוקיימתחיתהלאזואבל

אבןשלמהבהםאחרים,משורריםשלופטרון
 1בזמנומהגדוליםמומחה,כנראההיההואגבירול.

ספרלכתובאףוהעזובפילוסופיה,כללייםבמדעים
מצאשבעקבותיההעזהבקוראן;שמצאסתירותעל

אכן .מוסלמיחכםעםפומביתבהתנצחותעצמו
פעמי.וחדמדהיםהספק

בבתילימודחומרהםשיריוכיאםשכיום,אלא
שמואלהיהמייודעיםאינםהאנשיםרוב 1הספר
נתןעליושכתבשירזוכריםאולימעטיםהנגי.ד

 .הנגידשמואלוהלוחםהחכם
בוישובעברית.באנגליתבמקביליוצאהאלבום

אכןהדתייםוהחילוני:הדתי-שוניםלקהליםעניין
הסיפוראךהנגיד:שמואלשלדמותואתיותריכירו

חילונים,קוראיםבקרבענייןלעוררכדיגםמרתק
הדמותאוליהואהנגידשמואלבחינהמכלשכן

והסיפורהיבניים,ימייהודיכלמביןביותרהחילונית
חכמיםתלמידמדרגתועלייתומאבקיואחריעוקב
ורזיומצליחלמצביא 1לעבדנחטףשאביונרדף,עני

תוךזאתבספרד;חשובהמוסלמיתבחצרראשי
שנשבעופנאטיםבמוסלמיםפוסקבלתימאבק

פעם.אחריפעםונכשלולהשמידואולאסלמו
האמנותמרתק,הואהסיפורכישאםלהודות,יש

הצליחלאשהמחרבדומהיותר.הרבהמרשימהבספר
היהיכולהנגידשמואלשבסיפור:לדרמהלהתחבר
שבהמהדרךיותראףדרמטיתבצורהמוצגלהיות

דידקטיתאךסבירהלטעמי'שהיא,כאן'מוצגהואאוליאחריםשלו'המזמרתהתיבהבספראלתרמן
פיק,צביקהששרתשרי''נאסףהשיראתיזכרו

הנגיד.שמואללשירייונתןנתןשלמחווהשהוא
מאר'אריקלאורהמוציאפרסםזה,מצבלתקןכדי

חייעלכרכים,שניבן 1מסוגוראשוןרגפיאלבום
מאוירוהואבעצמו'כתבשאותו 1הנגידשמואל
פאולס.אסטווןהספרדיהאמןשלבציוריו
הסיפוראתלכתובהחליטכימארמספרבהקדמה
גילהשבמהלכושבספרד'נדהבגרסיורלאחר

שמואלעלדברכמעטיודעאינוהטיולשמדריך
שחייואז'עלהמארשלבדעתושם.שחי 1הנגיד

חומרלשמשיכוליםהנגידשמואלשלותקופתו
אגב,וזהו'עמודים, 96שלקומיקסלסיפורמרתק
בערבית;כהעדשיצאיבותרהארוךהקומיקססיפור

שלבהבדלנפרדים,כרכיםבשנילאוריצאהוא
מהשני.האחדשנה

חייהםעלגרפייםרומניםגםמוציאהמארהוצאת
אךוהרמב"ם,רש"יכמואחריםידועיםחכמיםשל

מתאימהדרמטיתדמותעללחשובקשההאמתלמען
המשוררמאשרחייהעלגרפיברומןלפתוחיותר

מדי.

מסיבותהסתםמןנובעתכרכיםלשניהחלוקה
הסיפור'במבנהמאודפוגמתהיאאבלכלכליות,

שנישמתקבליםכךלשניים,היטבמתחלקשאינו
לפרסמוהיההראוימן .אחידלאבפורמטכרכים
ובשטף.אחדככרך

בשםנקראהראשוןהכרךמדוענוספת,תהייה

הרבההדרמטיבשםהשניוהכרך"הנגיד"הדרמטי

הנגיד"?שמואל"רבנופחות
דמותעלמענייןסיפורזהוכאמור'זאת,ועם

שלושביןמאבקשלמרתקתבתקופהמרשימה,
המעוררמאבקוהאיסלאם,הנצרותהיהדותתרבויות,

התרבויותמלחמתבעידןהיום,מיוחדעניין
הנוכחית.

שיבואולקוותישכןכמולקרוא.ביותרראוי
חדשז'אנראולילייסדנוספים,יוצריםבעקבותיו

אלומעיןמרתקותדמויותעלקומיקססיפורישל

 ·:· .בתולדותינו

אשדאלי

מקומיתאווירה

יעקביגד
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ןןום 11) [להנול

תרגםמכרשפים,מספרים : 1ריטחאיורי

כרמלהוצאתהזבוב,גרשוןמרוסית
 , 2006 ] 1994 (נפגשים>,קיטובים<סדרת

עמ' 301

הגדוליםהשינוייםאחדעליבשרההמודרניותהולדת
ישנותומסורותנוצקוחדשיםערכיםהאדם.בחיי

החילון'הולדתאתבישרההקידמה .מקומןאתפינו
המדינההתעשייתית>,<המהפכההמדעהבורגנות,

בזמןבוועוד.הריבונותורעיוןהלאומיותהמודרנית,
והעמידההיסטוריבסדר"התנקש"המודרניהאדם

אלפישללמסורותמחוץהמודרניתההיסטוריהאת
הקדמהפרויקטאתהותירהדאיסטיהרעיוןשנים.

בצדאלוהיםאתהעמידבבדובדהאלחסותתחת
ורעיוןהמודרניותהולדתעםהמודרנית.המדינה

ההומניזם,בסיסעלשהונחהאוניברסלי'הסובייקט
האימפריאליזםהקולוניאליזם,גםהגיעו

המרקסיזם<כמוהנגדתגובותוהאירופוצנטריות.

אתבהסכמהקיבלוהמודרנילפרויקטלמשל>
מושגיםבתוךנעיםאנוהיוםועדומאזמושגיו.

חילון·כגון'להם>מתנגדיםאנואם<גםבינאריים
רציונליות-רגשתרבות-טבע;מדינה-שבט;דת;

דואגתהמודרניתהמחשבהמכך'יתרהועו.ד

מההכלאותהמודרנייםהמושגיםאתל"טהר"
מצריךזהמנגנוןהמודרני."הסדר"עלהמאיימות

מודרנית,לאקטגוריהאותהשלמתמידייצור
והיברידית.מאיימת

שבחציא;~ל.ןבעיירה-1930בנולדאף ryריטיורי
עםהםהצו'קצ'יםסיביר.שבפאתי 1צו'קצ'יהאי

ובאקליםנידחבאזורחיאשראיש,אלף 12בןקטן
מ·נמוךלצנוחעשויותבושהטמפרטורותקשה,

מכרשפיםמספריםספרולאפס.מתחתמעלות 20
בשנתרקלתרגוםוזכה 1994בשנתכברהתפרסם

להיזכרשלאיכולתילאהסיפורקריאתבזמן . 2006
פרנקשטייזשליוולסטונקראפטמרישלבקלאסיקה

הז'אנרביןהכלאהבספרויצראף ryריט .) 1818 (

מפוכחמבטעםהרוסיאנית,המחשבהפרי 1הרומנטי

המודרני.הרעיוןעלוביקורתי
האחדהצ'וקצ'ים:הכפריםאחדאלנכנסיםשניים
הצפון·המעבר"כובש"כשנודע 1ן 9אמףנדהוא

נציג 1פרשיךהואהשניהדרומי.והקוטבמערבי

המהפכהלאחרלשלטוןשעלההבולשביקי'המשטר
הפןכמייצגאמונדסןאתלראותניתןהגדולה.

האירופוצנטרית,המחשבההולדתשלהאידיאולוגי
אתואילוה"לבנה",האירופיתהרציונליות,המדע,
המחשבההמודרנית,המדינההולדתכמייצג .פרשיך

המוסדותהולדת 1החילוןהמרקסיסטית,המעמדית
שתי 1בקיצורהמשכיל. 1המודרניהסובייקטורעיון

"הישן"הסדרעלהמאיימותגבריותדמויות
מתפרקותעצמןשהןבזמןבומחדש,אותוומרכיבות

מרעיונותיהן.

הכפרמקבלהשניים,שלהופעתםלפניעוד
ואיינאנה.קאגוט 1ובתואבאנשיוביןאלהצ'וקצ'י

שכשללאחר 1מכפרושברחשאמאןהואהאב
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בידילנרדףהפךהוא 1כךבתוך .אשתואתמלהציל
התכחשותואתלקבלהמסרביםקהילתו'בני

היאגםלכפרקבלתובחברה.המסורתילתפקידו
הפרה·בסדרחדשמרכיבקבלתשלבנייה,שלסוג

הישןהסדרשבירתאתלכפרמביאקאגוטמודרני.
מסעותיובמהלךשנאגרהידעאתוגםאחד,מצד

הכפרבניוהרוסיות.האמריקאיותהקוטבבאדניות

מציעיםאףאלאקרבם,אלאותומקבליםרקלא
היכולתלדעתי,הכפר.מבנותאלמנהאשה,לו

ולהגדירלטהרמבלי 1הישןבסדרניגודיםלהכיל
הסיפור.שללבולבהיאהגבול,נקודתאת
בשורתאתאחדמצדלכפרמביאפרשיךהמורהגם

ומצדלכרך'אותולהפוךוחולםהעירוניהיישוב
מבטלולאהכפר><בתאמל~אועםמתחתןהוא 1שני
הצ'וקצ'ית,השפהאתלומדהואהמקום.ערכיאת
לבנותהרוסיתהשפהאתמלמדשהואבזמןבו

המקום.

לדוןלנסותהמרהיב,הסיפוראתמנצלאף ryריטיורי
מודעהואשלו.הנגדובתגובותהמודרניבמבנה
האימפריאליסטיתהקולוניאלית,המחשבהלצירי

ולאהמודרניות,בהולדתהכלוליםוהאירופוצנטרית

זאתעושהשהואאלאבהם,לדוןחושששאינורק
באדם.גדולהאמונהומתוךבאהבה,
הטיהורמנגנוןלשאלתאף ryריטשלהתשובה
בהתנגשותהשינויכיטועןהואמורכבת.המודרני

מתוךיגיעהמודרניותשלהבינארייםהערכיםבין
המאפיינתמהדיכוטומיההמודרניותהתפרקות

שבנקודתיודעשהואמשוםמפוכח,הואאבלאותה.
והעולםכוח,יחסיישנם 1הזוהעוצמתיתהמפגש
קאגוט,ההישרדות.במלחמתשיאבדהוא"הישן"
שאיחדה"הישן",העולםדמותאתשמייצגתהדמות

חושיואתמאדבהחדש,העולםערכיאתבהווייתה
<רעיוןהמספריםתורתאתלומדשהואלאחר

נקודתכימקאגוטלומדאמונדסןואילוההשכלה>:
האדםשלמזאתשונהאינההמודרניותשלהתצפית

אתמפרקקאגוטהסצנות,באחתה"פרה·מודרני",

האנשיםאתלראותכדיהארנייהשלהגרמופון
עלבונוזףן Qכשאמףנד .המכשירבתוךהרוקדים

הלאוחיפושהגרמופון.שפירוקאומרקאגוט 1כך

נודעהלאמחיפושקונקרטיפחותאינו 1שלונודע
קאגוטחזרהצפוני',הקוטב"'כמון. Qאמףנדשל

הצפוניהקוטבהריאותך'גםדבריו.עלבשקט
לראותרוצהואתההלא-נודע,זה'כיומושךמפתה
טועה?'אניאוליאובאמת.שםישמהעיניךבמו
לביןהגרפומוןביןהקשראתן 9אמףנדתפסמידלא

 .) 228<עמ'הצפוני"הקוטב

מאת ) 1967 (מתיםרגילדנשטרןררזנקרנץבמחזה
בתוךהגדוליםהרעיונותניטעו 1פארוסטוטרם

גם .שקספירשלמהמלטשוליותדמויותתודעת
הגדולההדרמהאתלמקםבחירהעשתהבברומן
שלכמבט-על .הקוטבאל<צפונההתנועהבשולי

להתפרקותעדיםאנוכיוםן. Qאמףנדשלהקדמה>
 1מחדבסיפורת..מנרטיבי-העלהתרבותשלכוללת

אתמבטאתשההתפרקותשטועניםכאלויש
הפוסטמודרנית;החברהשלהכוחותהתדלדלות

הזה.הגבולותטשטושאתהמשבחיםיש 1מאידך
שללדמותונזקקלאריטאחושלהרומןלדעתי
שלהטיהורמנגנוןשאלתאתלהתיקכדין Qאמףנד

 .והפרוזאיהעלילתיהנרטיבי'לשדההמודרניות
קוראשאנישכחתיולרגעחיים,מלאמשובח,הספר

 ·:·חיים.שקיבלוטבע,נופיסביביוראיתי

שמראלרףמתי

-המןדךנותהלאןמוןת

המעמךוההובט

מאזולארמיםלארמיותהובסבאום:אריק
 248 , 2006רסלינגהוצאתהמהפכה,עידן
עמ'

ספריםתרגומימעטלאהתפרסמוהאחרונותבשנים
כבדיקטשלהמדוברספרוהלאומית.בסוגיה
מקוררתעלהגיגיםמדומיינות.קהילותאנדרסון

בעבריתלאורשיצאהתפשטותה,רעלהלאומיות
ראההפתוחה;האוניברסיטה<בהוצאת 1999בשנת

גםתורלכןקודם .) 1991 •בו 1983 •בבאנגליתאור
 ) 1983 (ולארמיותלארמים 1גלנוארנסטשלספרו

אנתונישלספרואליהםנוסף .-1994בכרבשתורגם
-2003בלאורשיצאבהיסטוריה,האומהסמית,

הישראלית>.ההיסטוריתהחברהידי<על
הלאומיתלסוגיהלראשונההתייחסהובסבאוםאריק

בשנותשאתביתרמכןולאחרהשישים,בשנות
ספריהםשלההופעה<שנת 1983בשנתהשמונים.

 The Inventionהכרךאתערך )ואנדרסוןגלנושל
ofTradition מאזולארמים·לארמיותספרוואת

 •-1990בלאורהוציאהמהפכהעידן

<המלמדזנושלמהההיסטוריוןמצייןלספרבהקדמה
הלאום"אתולהמציאלדמיין •"לאומיותהקורסאת

לדיוןביותרהחשובהש"תרומתות"א>באוב'
נתפסתאיךהמורכבת:השאלהבהצגתהיאהמחודש

היאכיצדשונים,חברתייםבמעמדותהלאומיות
השלביםומהםפוליטית,להתנהגותמתורגמת



 .) 18(עמ'בהתפתחותה?"העיקריים

 ,גלנוושלאנדרסוןשלהקולחיםספריהםלעומת
לתלמידיבעיקרומיועדהובסבאוםשלשספרודומה

ההגדרותריבוימעצםהמדינה,ומדעהיסטוריה

עניינידיונוזאת,עםההיסטוריות.והדוגמאות

למתעמקיםממששלתרומהמשוםבוויש ,וממוקד
חינושאבגדרהסוגיההיותעלהלאומית.גיהנסו

שנתבסוףשפורסמועמדהניירותיעידו"ובועט"

עםויחסיהםבישראלהפלסטינים"הערבים • 2006
הפלסטיניםהערביםשלהמשפטי"המעמדהמדינה":

והבנייההתכנוןהקרקע,"מדיניותבישראל":
"אסטרטגייתבישראל":הפלסטיניםלערבים
בישראל":הפלסטיניםהערביםשלהכלכליהפיתוח

הערביםשלהחברתיהפיתוח"אסטרטגיית
חינוכיוחזוןאסטרטגי"תכנוןבישראל":הפלסטינים
ו"התרבותבישראל":הערביהחינוךלמערכת
לשללהביאו.אשרבישראל"הפלסטיניתהערבית
 2006דצמברבמהלךבעיתונותומאמריםתגובות

כך.ואחר

מתרכזהתקופתיהציבוריהדיוןשבה ,בישראל
המתבקשתבשאלהולאיהודי?""מיהובשאלה
תיאורטיספרלכלחשיבותישישראלי?""מיהו
ולמבטהלאומיתהסוגיהלהבנתלתרוםהיכול

הקיימת.הפוליטיתהמציאותעלביקורתי
למושגגלנושלמהגדרתויוצאהובסבאום
היחידהפיועל ,פוליטיעיקרוןהמהווההלאומיות,
הלאומיתליחידהחופפתלהיותצריכההפוליטית

"ישותהיאשהלאומיותמבהירהוא .) 33(עמ'
שלמסויםלסוגקשורהשהיאבמידהרקחברתית
ל'מדינת·לאום',מודרנית,טריטוריאליתמדינה

במידהאלאובלאומיותבלאוםלדוןטעםואין
 .>םש(זו"מעיןמדינהאלקשוריםששניהם

שלהמשמעותמהי ,לשאולאפשרזאתלאור
מבחינההמדינה,הקמתמאזישראלומדינתהציונות
לאומית?

בעלאך ,גלנושלתלמידואמנםהואהובסבאום
"לדעתיהבאה:בנקודהמבקרווהואמשלוגישה

בעיקרנבניםהםדואליות.תופעותהםהלאומים
אותםבוחניםאםאלאלהבינםאיןאךמלמעלה,

עלמרכזיתאחתביקורותליישאםמלמטה."גם
המועדפתהראייהשזוויתהיאהרי ,גלנושלתרומתו

אתלתתמקשהמלמעלה,מודרניזציהשל ,עליו
 .) 34(עמ'מלמטה"המראהעלכראויהדעת

הלאומיותשלשלביםשלושהשלבקיומםמבחיןהוא
 .ופולקלוריסטיספרותי ,תרבותישלבא.באירופה:

הרעיוןלמעןולוחמיםחלוציםגוףשלקיומוב.
"השלבג. .למימושופוליטימאבקותחילתהלאומי

לאומייםרעיונייםמצעים .כןלפניולא .שבו
חלקהפחותלכלאוהמונית,תמיכהצוברים
מלמטההבנייהשלבכלומרההמונים",מתמיכת
 .) 36(עמ'למעלה"

למושגרבותהגדרותמכילהספרשלהראשוןהפרק
המכנההובסבאום,שלדעתלצייןוחשוב"לאום",
אתניותבגדראופןבשוםהיהלאהלאומיהמשותף

פרשתעלהערתומעניינתזהבהקשר ,) 44<עמ'
צרפתילהיותיכוללאשדרייפוס"הטיעוןדרייפוס:
כקוראבצדק,הובןיהודיממוצאשהואמפני'אמיתי'

--י-יי

ועלהצרפתיתהמהפכהשלמהותהעצםעלתיגר
 .) 47(עמ'ערכיה"פיעלהצרפתיהלאוםהגדרת

שכזו?טענהלהיטעןיכולהחיתהבישראלגםהאם
שאיננוישראלימאליוכמובןלהתקבליכולהאם

יהודי?

כתנועההציונותביןבצדק, ,מבחיןהובסבאום

הטרוםהיהודיותהתפיסותלביןמודרניתלאומית
בקהילותשחיוהיהודיםאתשאפיינומודרניות
שוםהתדבלותמאותההשתמעה"לאאולםנפרדות,
שלאודאיפוליטית,יהודיתלמדינהעמוקהשאיפה
הלאומיותשלהמצאתהעדטריטוריאלית,למדינה

כאנלוגיהעשרההתשעהמאהבסוףהיהודית
 ,) 73(עמ'באופנה"אזשחיתההמערביתללאומיות

שום"איןכידבריובהמשך ,בטענתוצודקגםהוא

לביןהיהודיתהלאומיותקדםביןהיסטורירצף
להוסיףכמובןיש .) 100(עמ'המודרנית"הציונות
היוהיהודיםבקרבהלאומיתגיהשלסרולציין

תפיסהגםחיתההציונותלצדשונות:תפיסות
במזרחאוטונמיסטיזרםהיהטריטוריאליסטית,

לו>,שייכתחיתהה"בונד"ההמון(מפלגתאירופה
אוצרפתיםכגרמנים,עצמםשראויהודיםגםכמו

משה.דתבניבריטים,

והמזרחהמרכזמהלאומיותשהושפעההציונות
עיצבהוסגורה,אתניציסטיתשחיתהאירופאית

ולכן ,בישראלהפוליטיתהתרבותאתדומהבאופן
כתריסרש"רקהובסבאוםהערתאתלזכורחשוב

לטעוןרשאיותהעולםמדינות-180כמתוךמדינות
אחתלשוניתאואתניתקבוצהמהוויםשאזרחיהן

לאומיותכזהובעולם ,כלשהוממשיבמובן
לאהיאכזאתהומוגניותשליצירתהעלהמבוססת

(עמ'עצמי"להרסמועדתגםאלארצויה,לארק
213 (, 

הלאומיותבעתידהובסבאוםנוגעבספרובסיכום,
ההערכהאתומעלההגלובליזציה,תהלכילאור

לאומיתעלבעיקרהתהיה"ההיסטוריהכיהמעניינת
להגדרהשזכתהמגמה ,) 217(עמ'.לאומית"ותת
לישראלבהקשרשפותחה"עולמקומיות",בשם

שלהגלובליזציהרםאוריהסוציולוגשלבספרו
כירושלים,ג'יהאדאביב,כתלמק'וורלדישראל'

 ·:· .) 2005(רסלינג,

כרבעיוסי

בר-זאבאיליה

הזהבבשרמשהויש

הזה,בשרבמשחףיש
•• -:• -T T -:· 
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ו
והנעלםהנמצא

גווניםהוצאתשידיים,זיידל:מאיה
עמ' 62 , 2006

מחשבהמעלה-שיריםולא'שידיים'-הספרשם
שידייםכאותםלהיותצריכיםשבוהשיריםכי

שלוהסעודהגמרעםהרבשלבצלחתושנותרים
לבוא,השירהלחסידיכדאי ,ואכן .חסידיוושל

שבאדםהחילוניאתמהנההספרוליהנות.לחטוף
שבתוכו.הקדושאתובוודאי

זה,ספרבשערלראות,ראשונהפעםאוליליזו
שמהאותיותאתגםומעליהןהספרשםאותיותאת
כפימעוטרותבכותרותפורחותהמשוררת,של

הקודשלרוחעצמימכיןאניתורה.ספרשמעוטר
בראשרואהאניאותופותחוכשאני ,הספרשבתוך

 •'בס"ד'הציוןאת ,מתוכומאירששירעמודכל
הנפתחתבזק,טובההר'שלהקדמההועמדהלספר

שכתבה"מטפחתעלמברסלב,נחמןו'שלבסיפור

נראה"באורךמתחיליםופסוקבדמעותיה"עליה
ההקדמה.אתמסייםאור"

ממסגרתחורגיםואינםיחסיתקצריםהשירים

יומיומייםלעצמיםמעניקיםתוארשמותהעמוד.
כנף;שמוטי"הטווסיםהמורכב:המיוח,דערכםאת

התמים":באווירהארורה;האדמהעלמשוטטים

להבנתיהואהשיראתהמסייםכפופים"שלי"זוקף
גםהואוהנעלםהנמצאוהנעלם:הנמצאהאלוהים
עםהיומיומיאתהמשלבזה,לספרהליריהאפיון
 .גיוזיהדליועםהלירי
גםמצאתילאכאמורהאלשלהמפורששמואת

אתלחיקו"אוספתהמשוררתהבאים.בשירם
בשפה ,לתארוכדיונעזרתהמגלידים"העוונות/

בושוקק,נמלישלנפשיומיומית-חילונית:
גבםעלהמטלטליםהלאים;הספנים"מתרוצצים

 .) 9(עמ'מחוררים"חולשקיהעבה;

השאוביםתאריםישגשמייםלעצמיםגם ,כאמור

נוצהישהאחרונהלתפילההרוח:מעולם

/."כזבהקר;החדרבקשיותזרה;"שהסתחררה,

וגם: .) 10(עמ'המפורר"הזמןמדףעלמאובק;
ברוח"רטוב;כלולבנרעדת;עצמףתית,"שדרה

 .) 12(עמ'

להשתמשזיידלממאיהמונעתאינהברוחהנגיעה
השירשלסיומולמשלמדוברת,שירהבשפתגם

עכשיולמטה;/כאןמונחתשאני"מאיפה'וידוי':
אצלהשירכידומה .) 16(עמ'שיר"מזהתעשהלך

האינסוף:עםוהתייחדותבדממהנולדזיידלמאיה

סלהולהושיטלהיפערנכונה ]".[ ]".["הנפש
הטוב,האורמןלהתמלא הניחתה]".[]".[המנוקב
טובההר'"כדברי ...הנצחי ,האלוקיהמנחם,המרחם,

בהקדמתה.בזק

מאוד:ביטויעזהוא ,המוחשי ,החיזאת,כלועם
חיפרפרכן ,פרפרלצייררוצה"אני

ועזואדוםגדולו
חשופות,נפשיתקרותעל

מהאיןמסתלסלעשןרק ".כשהעכשיו
 ,) 30(עמ'סתם"שללחופיםעגונהאותימותיר

"לציפורוגם: ,הביטויעזהיפה,בשירנכתבכך

שלהיופיאמת-בוכה"נשמתי /מורעבת."אחת
 ·:· .אחדבמשפטהספר

שתלשמואל

מעוררתמכשפת,

ספריהוצאת ,הזמןרצפת :עשהאלאורה
עמ' 126 , 2006 ' 77'עתרן

בזרםשונותאנרגיותלאסוףזהשירהספרלכתוב
שפהובשפה;הזהבעולםמשהושמשנה ,אחד

המשוררים.שללכישרונםמאודשזקוקה
כוחמיןישעשהאלאורהשלהזמןרצפתבספר
החשקאתמפעיל ,ומעוררמושך ,שמזמין ,מגנטי

שלאהעבריתאתמקרובוללמודלהביןלאהוב,
קוראיםשאנו ,מוגדרבלתימשהובוישמזדקנת.

פיעלנכתבהואואשרהפואטיקה",של"הטבעלו
גדושיםהשיריםהמודרנית.השירהחוקי

דברשוםבשורותאיןאבלתרבותית,אינפורמציה

מבחינתולאהמשקלמבחינתלא-מיותר
גשם~בוקר;הסרגירייםהענפים"ריקודהמשמעות;

קולותהלת pלממתעצמתדק-דקה;מנגינהווה 7מ
הספונטניהמשחק :) 9עמ'ךת', iוהכ('הרוחירוקים"

צפויים.תמידלאוגווניםאיכותיוצרהפונטי

הסמנטיתהקליפהאתמקבלתשאינההפונמה
הקוראמכךוכתוצאהמשמעות.פתאוםמקבלת
 .לומיוחדתסמנטיתשלמותבושישטקסטמקבל

ואתהשיראתמחזקתהפונטיתהקונסטרוקציה

ניתוחבמונחילהתבטאאםהלירי,המסר
"פורמליים".

14 
 322גליון

ס~סשששששזההיה

שששש wהחו ".החדששששש

לחףשששששהיהיכול ".השקוף, ".
בלי('אשההחדשששששה".האשששששהאת

 ) 12עמ'פנים',

שלהחברההאםפנים?בלילהיותיכולהאשההאם
נפש"שווי"כולםשלאמסתבר ?םי~~מאבדתימינו

מיניבכלהמתנהלהנצחיבמשחקהמודרנית,בחרבה
מצית ;-מציץד w"ההציבורית:הבמהעלצורות
רגזנים;גברים /-קודמיםדורותשלקצר;פתיל
 .) 19עמ'לו',('נותנתמלאה"לשליטהדרישה;עם

הםתמידשלאדבריםאומרהמשוררהזה,ובמשחק

מזל.יותרישלפוליטיקאיםאולי.מוזריםמובנים,
מכוב.דיותרהרבהושכרםומקובליםמובניםהם
הקיומי./המצבהיא"דבידות :יאמרלאכנסתחבר

ההמון"בתוךאובקבוצהאפשרבשניים./גםאפשר

 .) 27עמ'הקיומי',('המצב

להכיליכולתמהמשורריםדורשתהליריתהכתיבה
"האניעל"אינפורמציה"שיותרכמהבמילים
הליריקהזאת,עםהרגשות.העולםעלהלירי",
בשירהמיותר.אתסובלתלאהיאדיוק.דורשת

המת,הערבה"עץאחת:שורהרקיש'אבסורד'

 .) 51(עמ'חיים"שוקקבצפת,

היאאמיתית.מאודעשהאלאורהשלהליריקה
שלהפנימיהיפההעולםאתעבורנומכשפת

בנפשותועיםזורמיםהטוביםהשיריםהמשוררת.

נעלמההכינרתפינה;לראשמצפת"בדרךהקורא:
בהילוךנעות;המכוניותכבד.אפורענןמאחוךי;

לבן',לפסצהובפס('ביןמפח"יצוריםשלנמוך
 .) 58עמ'

הכותבשלהאמוציותמתוךנוצרהפיוטשלהאופי

ציוניםליריתלכתיבהלתתאפשראיהקורא.ושל
בצורהבנוישירכלטוב"."לאאו"טוב"כמו

הךהאמוציותהזה,בשילובתוכן.בהשישמסוימת,
צורההזאתלמסהנותןהמשורר .וחולמלטכמו

הואברורכיאםברורה.תמידשאינההגיונית,

 ,ומסרמעמיקהרהורבהםשישבשיריםשמדובר
מתה-21ה"במאהשטחיות:כלבהםשאין



שונהבצורהמתנהלתהאמנותגנות./הבור
 ,) 89<עמ'החיים"כמומבעבר'/

שלהמהותאתמסביריםעשהאלאורהשלשיריה
מציתיםהםבנליים.לאצפויים,בלתיהםהפואזיה.

לאאבלעצמן,אתשר

לעצמן

תמוזהוצאתטראומה,פוסטשדות:נועם

עמ' 92 , 2006

אני;לנקות;טורחואניהתקשרה;מישהי"פתאום

במיטה"שכבתיששנים

מחזורטראומה,פוסטמאולץ",בקירן"יום<מתוך
 ,) 47-49עמ'שירים

נועםשלהראשוןספרוטראומה,פזסטהספר
עליושבשלוהמחברנוגע.מרתק.ספרהואשדות,
בצורהשמועברקשה,וידוילפסיכולוג;ושרהספה

שלמ;הפחהוציאה"מישהיקלילה:כמעטזורמת.
והראתהעליו;ו;צחקהשכתבתישיר;הזבל

לכולם".
מקייםהואאבלרומנטי'משוררלאהואשדותנועם
היאשרשהואהחוויההרומנטית.ההלכהאתהיטב

הזו'מהנפשמשהוזמניתבואבלייחודית,
אחדבכלנמצאהזו'מהחוויההאלה,מהמחשבות

כךכלאותיעניינושהשיריםהסיבהזומאיתנו.
יעניינומנחש)<אנישהשיריםהסיבהזו .אליודיברו

אתלנומבריאיםלחיות.החשקאתמחדשבנו
אתרחץ"הגשםהמבט:אתומעורריםהאמוציות

סוכריות/דבולח,טיפות /-מתיקותפיזרהעולם;
 .) 100<עמ'השקט"עומקאתהמשקפות

"הר'אמרה:צוויטייבהמרינההגדולההמשוררת
עומדיםהעםוביןהמשורריםשביןחבלכמה

לאבהחלטהיאעשהאלאורההפוליטיקאים".
 ·:·הקריאה.בזמןמורגשכךכלזהפוליטיקאית.

יעקבבן-יצחקאלברט

קורא:כלכמעט
אנשים;שלושהשלשיחה;באמצע"נתקעתי
לאפסל;כמושםעומדואני;מדברים.מדברים

שחיתה;במיוחדעצמי.עם;לעשותמה;יודע
אותימעצבנת;שתמידמלמעלה;השמנההפרהשם

היום;ודווקאכלום;שווהלא;שאניליואומרת;
לזוז".יכולת;בלישם;נתקעתיהימים;מבכל

למחשבותלהציץמעניין'זהגזריואבאבספרכמו
/היאנעלבתי.'/שובהגזמתי"שובחכם:אדםשל

לאלצאת;לזוז;לעוף;בעצםללכת;ליאמרה
מזמזם;זבוב;סתםואניכותבת;היאלה;להפריע

בצד;לשבתצריךאפס;בקולי;מטרידבזז;בזז,

הזבוב;מקוםאתמקומי;אתלדעתלשתוק;
לזבל"./מחוץבפינה,

נועם ,) 24.11.2006 (ב'הארץ'כתבלאורשיצחקכמו
זך.נתןשלהפואטיקהאתומיישםממשיךשדות
פשוטה.בשפהדימויים,ללאכמעטכותבהוא

זורמיםאלאלשורה,חופפיםלאהמשפטים
הקפדהנוספתזהלכלשורות.מספרעלומתפרשים

כימשעראניחידתי.לאותוכןקצרות,שורותעל
אתלהעבירכדיאלאסתם,הזובפואטיקהנקטלא

מפורשתברורהבצורה-הקשה-החווייתיהתוכן

הקורא.אלוזורמת
לעצמו.שרלאהואאבלעצמו'אתשרשדותנועם
מרתק.הספרלכןקולח,הספרלכןלקורא.שרהוא

·:· 
ריקליןמוטי

ראהנושבתכשהבלונדיניתויקלידמוטישלספרו
 ' 77'עתרןבספריאור

נחולחובןק

קשבהוצאתים,אפיקיבנאי:פרץ-דרור

לשירה

"הדייגאתבנאיפרץ-דרורמתאר 30מספרבשיר

אותומרפדכךאחרפעם".אחרפעםחכתוהמושך

פיתיון".וב"עודבפיתיון"הקרס"אתדייג

נוגערפוי,עומדוהדייגהכרחיללאהופךהזמן
המשורר.עליגידכמוני""הואבכובעו.
הים,למראותושותףדמיון;"בעלכלומרכמוני'
לחזון".
ים.אפיקישלקסמוסודהואהזההמדויקהתיאור

הדמדומיםבאזורהמתרחשיםשירים-117בברמדו

סירות,מעגןגםהואהים •המשוררלעיניהיםשבין
הטריטוריאליהגבולעלהמכריזשלטגםצדפה,גם
על"מוטלתקשיתואפילוהמותרתהרחצהשל

הזההיםמולומסעירמרגיעומלואועולםהחוף".
בשירלחן.גםוישכחול.חיבוקלומעניקוהמשורר

תיירותבנחילהים"מנגינתבנאי:כותב 70מספר
בריחוףהיםמנגינתדבני-הלב;היםמנגינתחולף;

אוהב".בנשיקותהיםמנגינתעורב./

שמשתנהמהנשארת.לעולםתמיד'כמוהמנגינה,
גםחולאותועלהמרקידהשלוביםהכליםחוקהוא

במקרההחריזה,אוהב"."נשיקתוגםעורב""ריחוף

נשיקתלידבמקרה,לאמהלחן.חלקהיאהזה,
לביארפישלהנפלאיםמציוריואחדמודפסהאוהב

הבחורשפתיקרובותבציורהספר.אתהמלווים
זמן.שלשאלההיאנאוירהנשיקההבחורה.לשפתי

שפתיאתמפגישוהמנוקדותהקצרותבשורותבנאי

האוהבים.

ממלאהכחול'שלהסנגורבתורהוא, .אותןרקולא
מספרשירלמשל,הנה,באושר.החלליםכלאת
מלקטילדשלהעמוסות/הידייםחדוות"הר : 61

תחושותיויתרוכללעין;גלויהבשמחהצדפים;
פוטוגנית.כאןהתבוסהשאפילויפהכמהמובסות".

עמוסותהידייםמול 11ה"אחרותהתחושותמהן

"שמחה"המילהאתלאייתשמחבנאיהצדפים.
 .עיןכגלויתעליהולהכריז

היםמולשעומדמישלשמחהטובה.שמחהזוהי
שופנהאואר'הפילוסוףשכתבכמוש"יופי",ויודע
הלבבותאתהכובשפתוח,המלצהמכתב"הוא
מעטפההכיןבנאיפרץ-דרורבכתוב".עיינובטרם

 ·:·ים.פיסתבתוכהמטמיןוהואהזהליופישירית

סומקרוני

 2007יו'ןי
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בצבאלהוןתושואלבמדונת 11

 11טבעוזהמלחמותןלעבןן

גווניםהוצאתמילואים,ימישפר:יורם
עמ' 248 , 2006

ספרים , 4לצרותבחזרהגוין:דרור
עמ' 224 , 2006לאורהוצאה

לבנוןלמלחמתשנהתמלאשבועותכמהעוד
מפנימזהיריםובממשלהבצה"לובכיריםהשנייה,

חזיתות.בשלושאףאוליוהפעםנוספת,התלקחות
שמופרתזוהיאהשגרהבישראלהאם 1לשאוליש

שנקטעזההואהמלחמותרצףאוהמלחמהידיעל
היחסאתלנסחהיטיברגיעה.בתקופותפעםמדי

צה"לשלהראשיהפסיכולוגבישראללמלחמה
הריון 1מיןביןהקבלהרואה"אנילוי:רון 1לשעבר
בצבאלהיותישראלבמדינתמלחמות.לביןולידה

להריוןהכניסהכמוטבעיזהמלחמותולעבור
גרים.בומיןחיישלגילהרהמהלךבתוךוהלידה

למרותטוב,נגמרתהיאאםבמלחמהגם 1הריוןכמו
ימיחיוביות".השלכותלזהישוהסבלהכאבים
מספקים 4לצרותכוחזרהשפריורםמאתמילואים

ומאפשריםהמלחמה,עלהפשוטהחיילשלמבטלנו
השלכותיהאתוהןשבה,ה"טבעיות"אתהןלבדוק

 .כביכולהחיוביות
 1מאודריאליסטיבסגנוןכתוביםהספריםשני

מרכיביםגםבשניהםועדויות.חוויותעלומבוססים
אירועיםביןההבחנהלקוראברורהולאדמיוניים,

ספרהסופר.ידיעלשהומצאולאלוקרושאכן
מתארמילואים,ימי-שפריורםשלהביכורים

בביתייצורפועל 1רוןשלהמילואיםשירותאת
יספקבשטחיםהמילואיםשירותכימקווהרוןדפוס.

חולם.הואעליוהספרלכתיבתההשראהאתלו
ושלשלושיחותיואתבהיחבאלהקליטמחליטהוא

לבנותלמציאותלתתומנסההשמירה,במגדלחבריו

המילואיםשירותבמהלךהעלילה.אתבשבילו
חוזר-מהמחלקהדמויותלשללמתוודעיםאנחנו

"תל-מרצהלמערכת,ונאמןצעירקציןבתשובה,
 .ועודפיתוחעיירתיוצאלהיסטוריה,אביבי"
 1במלואןכמעטבספרמובאותהמוקלטותהשיחות

והדילמותהדמויותשלחייהןתולדותנפרשותובהן
העיקריתהבמהגםהןאותן.שמעסיקותהמרכזיות

הדמויותשלהאידיאולוגיותהמשנותלפרישתבספר
שטחיםנשים,צבא,ומדינה,דתציונות,אלוהים,-

מתרחשיםלאחרתאחתליליתשיחהביןלא?ומה
כללדברךהשקטהדימוילמרותרבים.אירועיםגם

שפריורםשמתארזהמילואים,לשירותשיש
לעצורמספיקההמחלקה-בפעילותעמוסבהחלט
אחדאתלאבדהריגה","וידואילבצעפיגוע,

לצאתפלסטינים,בידישנעשהבלינץ'מחייליה
ועו.דשכןבכפרנקמהלמסע

האירועיםעומסליקויים.מכמהסובלמילואיםימי
 1מופרךהקריאהשלראשוניבשלבכברנראה

הצבאיתבשפההאינטנסיביהשימושולמרות
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צבאייםנהליםמינישלהמפורטוהתיאור
השקפותעומסמשכנעת.לאהעלילה
בבחינתהןלעייפההמפורטותהעולם
ולמרותתפסת",לא-מרובה"תפסת
להיותמצליחותאינןהןהיריעהרוחב

שהספרהואיותרחמורסקרנות.לעורראומורכבות
שלמאליו'ה'מובןגבולותאתלפרוץמצליחלא

אתמשחזרשהואונמצא 1בישראלהפוליטיהשיח
בספרונשניתחוזרתדוגמההמיליטריסטית.ההוויה

רבהאמנםזוהצבאית.המערכתעלהביקורתהיא
 1הכללמןיוצאללאכמעטהחיילים,וכל 1מאוד

הפתיחהנהליהביקורת?מהעלאךלה.שותפים
והחייליםאימוניםמספיקאין 1מדימגביליםבאש
דואגיםהגבוהיםהקציניםלקרב,מוכניםלא

נוקטיםהםזהבגללושלהםהאזרחיתלקריירה
חוסרהפלשתינים,כלפימספיקתוקפניתלאבגישה

 1שלוהקציניםמצדהמילואיםחיילכלפיהתחשבות

ועודהחלטותלקבלרוציםולאמושחתיםהמדינאים
מאשריותרהרבהבהאיןזהמסוגביקורתועוד.

המערכתעלהיאהביקורתמה"מצב".נחתאיהבעת
לאהיאשלה.היסודהנחותעללאאךהצבאית,
האדםחייאודבןעלהמלחמהקיוםעצםאתמבקרת
שלה.השטחייםהסימפטומיםאתרקאלאבה,הכרוך

בהם,ללכתחדשיםכיווניםעלמצביעהאינההיא
ישנותחשיבהצורותאופעולהדרכיעלולא

והמילואיםהתוקפנות,המלחמה,מהן.להיפטר
אךמגונה,כהכרחאמנםכהכרח.נתפסיםעצמם

בלעדיו.החייםאתלדמייןשניתןכמשהולא
השאלהעללעצמולענותרוןמנסההספראורךלכל
עושהלאהריהואלמילואים.מגיעבכללהואמדוע
תשובהלאהיאציונותוגםהארץאהבתבגללזאת

בשביל-כמובןהיאהצפויההתשובהטובה.מספיק
מושגיםהםוהחברה"".המדינההחברים.

אלה-שלךוהצוותשלךהחבר'האבלערטילאיים,
למילואים?תבואלאקונקרטיים.דבריםכבר

לברריתקשרוגםבטחאתה,איפהישאלוהחבר'ה
יוצאאתהואזנעים.לאכברוזהבסדר.הכלאם
במארבהם'עכשיוחושב,ואתהשלךהחברהעם

אתהואזנעים.לאממשבפאב',מערבבסוףואני
למילואים".ההגעהשלהסודנמצאפההכל.זהבא.
וכנראהנוספת,תשובהמספקעצמומילואיםימי

חייםמרגישיםהספרגיבורייותר.חזקה

והתלונותהביקורתלמרותבמילואים.ומשמעותיים
הם 1בכללהמדינהועלהמערכתעלהאינסופיות
הדבריםאתחוויםהםשבמילואיםמרגישים

כמוקשייםעםמתמודדיםהםה'אמיתיים',

אומץמגליםהםלעשות,יכוליםלאהםשבאזרחות
חבריהםעםעמוקהרעותחשיםוהםונחישות,

אבלוכואב,קשהדברהיאמלחמה 1נכוןאזלנשק.
אצלממנה?לצמוחיכוליםנפלאיםאנשיםאילו
הגילוילחווייתמשנהשחקןהואהמוותשפריורם

הגיבורההיאזווחוויההדמויות,שעוברותהעצמי

 1הצה"ליהפסיכולוגוכדברי .בסיפורהראשית

אךכואב,זה 1טבעיזה-לידהכמוהיאמלחמה
וסכנתקשייםחווהרוןחיוביות.הןהתוצאותלרוב
חלם.עליוהספראתלכתובמצליחהואאךמוות,
ואםחדשה,יצירהנבראהובזכותההמלחמהמתוך

אזהשלושים,משנותבאיטלקיתנאומיםמזכירזה
 .מקרילאשזהכנראה
דרורמאת 4לצרותבכחזרההמתוארתהתמונה

יפהלאטבעית,לאהיאבוהמלחמהשונה.גוין
טראומטיתהיאצורה.בשוםליצירהחיובימקורולא
 4לצוותכחזרהבגופו.שלםונשארששרדלזהגם

 4צוותהספרשלומעודכנתחדשהמהדורההוא
לבנוןמלחמתלאחרשנה. 14לפנילאורשיצא

הואבונוסף,פרקלספרהמחברהוסיףהאחרונה
הראשוןבספרהמתוארותהדמויותזהותאתחושף

(אוהכיפוריםיוםבמלחמתהחוויותביןומקשר

לחוויותיואוקטובר')'מלחמתאותהמכנהשהואכפי
צוותשלקורותיואתמתארהספרהעדכניות.
שרון,אריקשלבאוגדההתעלהאתשחצהתותחנים

שניתנוהצוותחיילימפיעדויותבצורתוכתוב

ברצףרשומותאינןהעדויותהמלחמה.לאחר
שאטכךבמקביל,אירועיםכמהומתארותכרונולוגי

חודששלהמלאסיפורודרכןלנומתגלהאט
המלחמהתיאורלצד . 4צוותבעבור 1973אוקטובר

תוצאותעםהדמויותהתמודדותגםמופיעהעצמה

אחרומרדףמאוחרקרבהלם-בעבורןהמלחמה
דרור . 4צוותחיילישלהיומיומיתההוויהקצין
בעיקראלא 1נפשעזיגבורהגילויימתארלאגוין
להגיעעלולזהעצמו.מהמוותותמידיקיומיפחד
 .מהאווירמהפצצותאומצריםקומנדוחיילימירי

הואבמלחמהקצרזמןשלאחרהמחברמספרכאשר
מכיווןהזמןכלפתוחרוכסןעםללכתהתחיל

מידלרצותולכולם, 1לוגורמותהיושההפצצות
ועלהפחדמידתעלמושגמקבלהקורא 1להשתין

איתר.התוחלתוחסרתהאפאתיתההתמודדותדרך

נמצאלאהחייליםביןגורלושותפותרעותגם
כאלושברגעיםחינכו"אותנו-בספרמדייותר

לוחמים,אחוותאורוח-קרב,כמוכזהמשהויש

לאשמשהולאכלום.היהלאואצלנוכזה.משהו

וסחבוהמוטותעםורצוקשהעבדוכולםבסדר.היה
המחשבותעםתקועהיהאחדכלבאמתאבלפגזים,
לדבר".בלי 1שלווהפחדשלו

ומעמתהדמויותעםהמחברנפגשהנוסףבפרק

שניםממרחקבספר.המתואריםהאירועיםעםאותן

נותןוחלקםהאירועים,אותםאתזוכריםכולםלא
חלק.לקחוכולםבואירועלאותואףשונהפרשנות

גויןדרורבשביללכולם.משותףכןאחדדבראך



הביתה.החזרהעםנגמרהלאהמלחמה 4צוותוחיילי
האישייםה'שדים'אתמשםנשאדברכואחדכל
שלכסימפטומיםלכנותניתןשבהחלטבמהשלו

זעם,התקפיסיוטים,שכחה,זואם •הלם-קרב
עצמהשהמלחמהרקלאועו.דנשלטבלתיבכי
איננהגםשהיאאלאתהילה,כלנטולתזוועההיא

הקרבות.כשוככיםמסתיימת

למחשבהלעוררלמתוח,מצליח 4לצורתבחזרה
אנושיותהן •בוהדמויותעםהזדהותוליצור

ניתןלאאותובמבחןלעמודונאלצועות,יופג
תמונתמהוותהןמסוימתבמידהבהצלחה.לעבור

מדרבותהאחרונותאלומילואים.יבמילדמויותראי
חדש,דברשוםאומרותלאבעצםאךומדברות,

לעומתם,פוליטית.מבחינהולאאישיתמבחינהלא
וסוחביםהמלחמהבזמןמדבריםלא 4צררתחיילי
שחוווהחרדההפגיעהאךבעצמם,כאבםאת

אותם,מחייבותאפילואוליאולהם,מאפשרות

השיחשמציבהחומותאתלהסירכך'אחרשנים
אמירותולבטאבבהירותעצמםעללהסתכל 1הצבאי
ומקוריות.נוקבותפוליטיותואמירותכנותאישיות
דרורעצמה.המלחמהעלהיאכזאתחשובהאמירה

ובכךערכי'שיפוטללאהמלחמהאתמתארגוין
בבחינתאותהמצדיקלאהואלשבט.אותהשופט

אלאלחדול",או"להיותאוברירה"אין"מלחמת
קללאבהחלט .יותרהקשההדבראתעושה

אתשמייצרהאינסופיהפוליטיהמללאת"לשכוח"
ולהסתפקלהילחם,המוטיבציותואתההצדקות

שבמלחמה,והמוותהחרדהשלהריאליסטיאוריבת
 • 4לצורתבחזרהשלהגדולערכובכךאך
הרוצהשהגיבורמצויןמילואיםימישלהאחורידבף

לבנותלמציאות"."לתתמתכווןספרלכתוב
הבעיהבדיוקזוהאיןהעלילה".אתבשבילו

בישראל?הפוליטיתבחשיבהבמדרגההראשונה
ולהביןהעתידכלפיבאופטימיותלהביטהיכולת

הגישהבפנימתבטלתלשינויניתןהואכי
זוהיאהמציאותכיהגורסתהדטרמיניסטית

ה"איןלהפך.ולאהחלטותינו'אתלנושמכתיבה
 .לשמרישהקייםואתהמכריע,הואלסוגיוברירה"
לחיילדייןמשהספדמאזדרבהשתנהלאוכאילו
התותחולועהפלדהכובע"."ובלי .בעזהשנהרג

יהיולאלילדינובית.ולבנותעץלטעתנוכללא

ומקלעתילגדרובלימקלטים,נחפורלאאםחיים
ספרובסיוםמים".ולקדוחדרךלסלולנוכללא

המלחמהבסיוםשקיבל SMSהודעתוגיןדרורמביא
בחורשתוילדיםהוריםלמפגשהמזמינההאחרונה
בעשרמחרנחגוגהאשהפסקת"לכבוד .הבניאס

האםנפילות".יהיולאאםהנופלים,בחורשתוחצי
כךה"עלילה"אתלכתובהישראליתהחברהתוכל

שבהמציאות .המציאותאתשתכווןזושהיא

לערבשרידהםו"נופלים""נפילות"אש","הפסקת
 ·:· ?יומיומיתהוויהולא

ציפוריעודד

כחן,במכוןשנילתוארסטודנט-פורייצעודד
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קולינסנילי
מלניןמכביתוווי,יואב :מאנגלית בביתאקדחמחזיקלאאנימדועסיבהעודו

iJ ל~לב~iJ tינ;םי~~ק~~~t;לדב קיכ·/]. 
ק~~יתן~ה,ה Qד~יא;.ז;יה [l ;;נהףא
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 ·--·· . : ···:--ז:-·· ·:
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 ן;;ה?~ז\לף p:ה Q ?~~מףןםראש;
 . . . . • [l ;;נ~ל.ב 7ק~ע~ם~לל

:P ~ iJ נע,ד:זהףאנכ~ם 9 ~ ף;ש~?יט 7נכק;; l] , 
 , [l ;;נס~נף~ים~קבף~תם /oב wי;

אשרבמנצחנעףצ;תעיניו
'' T : -:-••-:-:• 

של;השרביטעםא;ת;משדל
: -.. . --: . :· 

בדממהמאזיניםהאחריםהמנגניםנע;ד
: -: -: ' T T : • • · - ; - ' ' ' - ; T 

נ;בח,לכלבהמפרסםלש;ל;כב;דשל
."' T --:,.•:ד::•:• ••-

~תה 99 ~~~ידס;~יתק;ןהא;.ז;יה

 .י~ /oן lJ~א;ן p: ן;;ה?~

בודפשט

רף iJ י~~~ל~ע~די:כע.ט
מףזרח~זיםנעלשלחטםכמ;

: :• :• ---• T 

אדםשלכזר;עמעצב
: ,•' T : ' -'." T T 

 .ל;ד~:רקדדי 9~לךוףל w ~דלבףש

סךף,?לא ר:~ iJ~ת J/ר ry~דב;~נ;ונ;~ן י~~
ב wח; ;ני~~ ז~?;ח~למ; p:~נ;ושף~ת-ל.ב

ןקים qiJךד~ים WiJ~ז~דלףם p:~ל
י;ם.ע;דלחי;תל;יאפשרףאשר

:-:· : -: : . : 

ר' Q ~אן fי;ת ry7דקך;~ההףא
משבצת,חלצהשלנשרוףלאףלילבףש
 •: •: • •• : T : ••• •:ל-מרף,:~~~~~ ;פ~

ציתנ~ז;תשףר;תכמהע;ךכ;תב
'' -T T ;-• 

נףן~~ט~ת ז:.~ן~ףל;ן [l ~ה ryנ; י~~~ע;ד
מע;לם.הייתילאבהאחרתעיראין;א;

'' ' -."'."' T ' 'T •• T 
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לשירהמבוא

~יו ת[/ )iל~סם ש.ק~~ י~~
סא;ךמףלא;ת;~יק qiJף?

:p ;דע;~ית~קף~יתמ~

 •~ןו;ל~נךתז t .א~~יד iJ ?א;

יר ?vת;ך 7 ו~~~יכף 7v?iJא;~ך י~~
החףצה,דךכ;אתמגששא;ת;ףךאף

: : -•• :• -: -T 

'יר iJ~לןך; J/ת;ך 7~דסף ryא;

 .~ל v?IJ~סג?~צאקיך;ת iJ~תשף ?vף~

קי·~:ם 9~ע,tסף ם~~ך;~ה י~~

'יר iJ י~~~ל
ח;ף. [i~ל~ש;ךר iJ~ל ;מ~ 7ךינ;~פף

לעש;תך;ציםשהםמהכלאבל
:-T T -:• •• • -:-

~ס;ל א~~?'יר iJ~ת?קשרןה"
 .הד;~~שעדא;ת;ףלעפ;ת

: --:· :· 

נצפ;ךא;ת;להכ;תמתחיליםהם .. -: . . : -: . 
:p נ;ו~בן ת~~~הףא ה~? ת;ל~?רי~. 

ציור

-ארזנירעלדי;משיכ;ת
: • : -: T :• 

~ע.ץ ו~~
~סר' ל~~~ר )i~נ;ו

ק, Q ך~~סרים

 םי~~?~ף
דשףב-רף![.ע.ץ

ז ?iJ ~ Q~ל ר~~ iJ~ת ב;;ם~ י~~
~סע.ץ~ך

 .~לר~ר piJ:ע.;ר 7נ;ז?ה

כרמלבהוצאתאודלדאותמדוהעספדמתוך

 : 1941ב·נולדקולינסנילי

בארה"בביותרהמוכריםמהמשוררים

הנבחרלמשוררפעמייםנבחרכיום.
בפרסיםוזכהיורקנירמדינתשל

מכהן .שירתועלנוספיםרבים
באוניברסיטתתילאנגלכפרופסור

ערך 2003בשנתיורק.נירהעיר

שלוכרךשירים 180בתאנתולוגיה
משורריםשלנוספיםשירים 180

מערכתעבורואחרים,אמריקאים

היהאנתולוגארה"ב:שלהחינוך
שלקריאהתלמידלכללאפשרנועדה
ולצורךלימודים,יוםבכלאחדשיר
מקוונת.בגרסהגםהופיעהזה

אתתרגמוורדיויואבמלניןמכבית
םיהאמריקאהמשורריםשלספריהם

היומאוויליאמסקולרםליאםיוו
 .כרמלבהוצאתאורשראואנג'לו'



צייראיננימדוע

~ש;ךר. י~~ .ר~~ י~~י~

~~זיף~ס:ינ:ייב w;n י~~ ?~ףז~
ry7 זט;ב, .י~~י~ ל;~ ,ר~~י;ת~

 'ל~~ןג,ג;ןן~ך~~יקאו'הארהפונק
 .~ליוק;;נץי ~~ .~~זףריל ry~נ;ו

'' W ךבi( ח~ v? א;~רהףא ",ה,ק. 
אניש;תים.אנחנףש;תה:אני

:-. :· :--: . :-. 
 ".םי ~ירך Qב; ש:." .~נ;רב;~ך

 ".ףה~~~םי;ת ry7~רירס:ה 'ך~"
;ן;כים n:ב~~יםה;ל.רי ~~ ".ה~"

l ~~ב~~זףר .ן~קרשףבק;;נץ י:

:ב~ךדי~ים?""~יפה~מףר.

א;נ:י~ז;תהףא~נ;tיר~ל

 .א;~ר~~יק "'יכ~ רי.r.;יס:ה':ןה ד.~ן~
~לב w;n י~~~סיי;ם ?י~~ב
שףןה:פ;tיב י~~נכפףז. :ע~~

ןה.ןה ry ~~ינכפףז.~ל
שףר;ת.לא ,םי?~~ל.א~זפףד

י;ת ry7~רירף. 9נ;~זפףןך~ז
~.rיפףזלא 'רי.r.;י~ל.א

נ;ןא,:בנכפףז ה~~~רף Q ~~ םי?~~
~;כלףןה .•;ן;כים n:ב~~ים~ים. oך:ב

~די:ב'יר .יי:ז~~~ש;ךר י~~ה, t ;ר~~
ז~ךז:יי,חלאבע,ד:ז~מףר
ק;ךא י~~~ירים,ר Qז;יךי~להנכפףז.

~~לר:ה~סיךי;םם.י ~ףפבכם ryל
ם.י ~ירך Q:ב~~ןא ,קי~~~ל:ב~~זףר~תר;~ה י~~

~וריריםשלושה

 •ן

 • [l~י~~ריר!ך;רים:בך~ה~ר~ל

t;כי~י ז~~ים. 7~י~י~י
סתףליל' 7 ~ק;ךס
א;ת; ב~;ס~ ;ב~ז,~

ךת;ן~ת

ים ?v:ב~ךנזיים:ב~נ:י
:בל.א;תס~ןזפ;תע.י~י~ת;ר

.2 

 ה~~~~פ;ר ש.:~~ע,~קים
~א~ץה;~ה ,ה~;הדקךחיא

 ה~י~~~יתלת ry ~~ ,תי~~~-ה~י 7 ~~

א;נכםת;ל~ת~ך;רים!~ס,ז~ה~בכאיןת. ryא;
א;נכם~זpילה~סהזך~ז'סך~ש~ז

ס~י~הת [lל )iןת;ר~ש;~בףת

ם w ~:בק;ךאת~קי~הף~;ר

~י 7 ~ ם~~~סר;זtים ,םי~~י~ב: ה~~~~ב:לע,~י
פלועודד :גרםתר

.3 

לע,ל;ת ']הל~~סיף[לף~ר 7 ~י;ת ry7ה;
במישיגן,אנגליתוספרותבהרווארומוסיקהלמדבצי,שירת .] 1966-1926 [או'הארהפונקלרדתד~ז~יב 9קיף ?vףן:ב ם:~ wל ר~:

אמנות.עלספריםכמהוחיבריורק,בניומודרניתלאמנותבמוזיאוןכאוצר·~שנהשימש
אךקוך],וקבתאשכריג'וןעם[יחדיורק"ניר"משוררילקבוצתתמיושף~ךאו'הארה
והומור'שנינותחזותי'תיאורעוצמתצורנית,רב-גוניותבהובולטיםייחודיתשירתו
למופשט,ישירויבוריבןו~שניםחוזריםועימותיםיורקי'הנירהחייםולדופקלהורירגישות
םיורכבתאונתהטרגימותואתמצאאו'הארהחיים.ושמחתמלנכוליהועונה,:פ,;טףת

בהומור-עצמיהמלגלגפואטיארסשירהואצייר'אינני'מדועבלוב.ארבעיםבןוהוא
או'הארה .סוריאליסטישירהואאווירים''שלושההמודרנית.והאמנותהמודרניתהשירהעל

במהותה:אוקסימורוניתציפורשל~תארקווימציירבאוויר'מוזריםמגוליםכאןמפריח
בכמיההומסייםהבעתה;לקלחתמשלהומוסיפהיציקהביתמנהלתאךואמיצה,קטנה
בטבע.עדייןשנותרווהשלווההיופימיסודותנפרדבלתיחלקלהפוך

יףםואלףמינפלדהמכסהלהי;תלא

~ Q ~;; ~~ר~~ ·;~~ע Q ~ב~לףליםקי:-
ש;ך~~ית, ה~י~~~ ק;~~דש )i?.v?iף~

ך:בז;י~לת,סע.~ים ת;ר~~~לק J/~לא
 ,;ר n ~~ךת ryז;ג;~ית 9g~ה wס. , ז:~~מףי 9

 די~~~ ,ם~;ז

~רירשףבה;;נרלא-~ריר:בה;;נרל~ריר
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הזאתבפעם
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ז:ז----
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-."" 
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-: ."" T : T T : • • 
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נואם

הראשאתמבכיראני
:-• -• :• T 

זךים t\ ~ T~ין~~מל.ך~לא
 ,ת;ח~~~?~~ליו~~ז'יבךלא
 ת;ר~~~ע.י~יו~ל~ףס:ה

 .ש~ס~ ;פ\_ז~ת~~ז:ויק 1

נ;אםא 1החכזםל 1מעכש"ו
-: T ז-•• 

:p י~~ w עד ,םי~~נכקW ת~'ז; 

 ,ן;~רא 1הס~ידר fז'ם~~לה
ע;~הא 1הסח;ףעל ם;~~מ

ש;מעת.טרםוהיא
: . :·:· --

t' ך~עק: ;ת~~~~םמבקרר
אחתבפעםהרי;נה~תחילהז'שה~ין

T : T 0 : •: T : ----

מרביםמליל;תהזרעיםנאספיםאלא
."" T • T •: : •: • T ;-• • • 

00
; • • 

 .ףס~~~~ה 1ג ש~~~~עד

 ת[/\_זך~לדק J/מ;tיר f ·ר[/\_ז
עצם,להי;תלשנכזהמגיח 1

-• --: " T • : :• :• 

~נרי~ת;: ת;נ~~ל; 1 ר~~

ת. 'at~ה Rע.ך~ל ת;ח~?~ןם ל~?

 :ת~~~~ת; ry~ד~ליו f ת~~
 ,ה~י~ q?לאף f י~~ס;ףס;ף

 ףך~~~:די~י~ד , ר~:ראש
 .הנספרבכלאת ת[/\_ז ע~~~~ס;~ךת

• • • • • ."" T T : • -

 ;ת~'ז 7ק;ךא ת:~~

~ Q ף: 1ןז'ש~דיןה ירי~~~?~ר
מךם,ץ ryל;ע;דןמז'םלנרי 1~כ~ךקי
ךס~~ןסא;רב; 1ר q ~~מ~~ע~ה

 .~רר t ? י~? oט;רה wד f םי~~~ד~~ה
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1 
1 

ייתכן!לאזהלא,ספרים??ושויפתקובנואבא

היהודייםהספריםשויפתאתאולישראההאיש

 ?ספר?וישרוףיעזהואבהיסטוריה,הגדולה

 !נשרפוםאכןספרום
פורתאלישע

ומעודדנדיבאכסנאי 1בסריעקבשללזכרו

תחקירמעיןספרותית-בלשית,מסההשלמתי 1999שנתב
היההמשנה:וכותרתהנשרף,הכרךהיתה:שכותרתומורחב,

אבאשלפניםאלפניםלטרילוגיהשלישיחלקהיה,לאאו
וזאתז"ל'בסריעקבאצללראשונהלהביאהלנכוןחשבתיקובנו.
קובנואבאאתומוקיר,המכבדהמיוחד,יחסואתידעתיטעמים:משני

לפרסםהיססשלאליעקב,תודהמעטלהשיבלנכוןוחשבתי .ויצירתו

השבייהין'גבסעלהאחתקודמות.יםבשבשלי'"הזויות"מסותכמה
שישזיההמידיעקבואמנםיזהר.עלאחרתועודלחולה,ליאופולדעל

הרבהלמחצה,הבלשיתהזו'במסה

שלאמטרידה,אניגמהבצדעניין'

פתרונה.עלבאה

מתיבדיוקאצייןהדיוקלמען

"הכרך :' 77ב'עיתוןהמסהנדפסה

קובנו'עלבלשית,מסההנשרף",
תשנ"ט,תמוז , 232גליוןכג,שנה

 • 27עמ'עד 22עמ' . 1999יוני

קובנו'שלתמונותשתיבלוויית
יעקבשלבפתיחחמותמיליםוכמה

בסריעקבשלהחמותהמילים .בסר

מוצקותהוכחותאךעצמה,בזכותעמדהשהמסהכיווןמאוד'ניעודדו

הדבריםיהיו .בידיאזהיולאעצמוקובנואבאבידיהידכתבלשריפת

יעקב.שללזכרונרכאןהמובאיםהקצרים

ביןבדוקה,לאכשמועהרבותשניםהילךהשלישיהכרךשויפתסיפור

לחלקערניביקושהיהכמהעדקובנו.אבאשלהנאמניםקוראיו
חברהבאחרונה.רקלמדתיהארץ,בדרוםהמלחמהסיפורשלהשלישי

החורש,עיןבקיבוצי'שניםזהשמתגוררתותיק,דרומיקיבוץבתטובה,

חזרהנסיעתםבטרםפגישה,בכלממנהמבקשהיהשאביהליסיפרה

מתיהשלישי?החלקעםומהקובנואבאאצלשתשאלהחורש,לעין

שקוננוטעןהואהטרילוגיה?סיוםאתקוראיובידיכברמניחהוא

עודשהיומניחואניסיפורו.שלהמתחבאמצעקוראיואתהותיר

שני'מצדמבטיחאבלאחד'מצדהקטועהסיום .כמותורביםקוראים
ביקוששלטעםעוד'שלטעםרביםאצלהשאירהשני'הכרךשל

הסיפור.בסיוםועניין

הבלשית.מסתיתוכןעלבחזרה ' 77'עיתוןשלהקוראיםאתאלאהלא
למעלה.כאןלפניוהמקוםמראיהריבמלואה,אותהלקרואשרוצהמי

ממששהתרחשצפוי'ובלתימדהיםסיוםהפרשה,סיוםעלרקאספר
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שמונהכמעטלאחר . 2007מאיחודשראשיתשלאלה,בימים

זאתבכלשאולינוחהלאוהרגשהספקותודאות,אישלשנים
ביקשתירבזמןהניצחת.ההוכחההגיעהאחרת,הדבריםהתרחשו

שלי'לאינטואיציהנאמןאחריה.בלשתירבזמןאחריה.
ובנכונותבנכונותהסוףכלסוףנוכחתיבדרכי'שהדריכתני

השליםואכןכתבאכןקובנושאבאשלי:הראשיתהעבודההנחת
בחמתקובנו'ושאבאפנים!אלפניםשלהשלישיהכרךאת

הכרךשלהידכתבאתידיובמושרףאכןנפשו'ובסערתרוחו
השלישי!

דרור'יובלהפרופ'אלבעניין'שכתבתידבריםכמהכאןהנה
מידהראיון'אתלהשיגבידישסייעאביב,תלמאוניברסיטת

אבאעםשמירעמיהעיתונאישערךהראיוןצילומיקבלתעם

ללאטובה,בשורההיתהלאזוכמובן.מאודהתרגשתיקובנו.
שלקוראיםסבורניומשחררת.חשובההיאכאןהידיעהעצםאבלנחמה,
בדברים:ענייןיהיה

חשיבותאתלךלהסביראתמול'שלההתרגשותללאאנסה,יובל'שלום
שמיר'עמישערךקובנואבאעםמראיוןצילוםלישלחתאתההגילוי.
באותםממשכלומר . 1970מאיבראשיתמ'למרחב',ותיקעיתונאי

גולדברג.לאהעםבמשותףלספרות,ישראלבפרסשזכההימים

סואץ.בתעלתההתשהמלחמתשלבעיצומהעדייןזההיהלהזכירנו'
העמודיםאתוכינסחזרשמירעמי

שניםבמשךשכתבהפנימיים,

הוא'למרחב'.המנוחבעיתוןרבות,

בהוצאתוזהספרואתהוציא

כךמשוםואולי-אטד-הפרטית

הרישוםאללאהגיעולאהדברים
אלולאהראויהביבליוגרפי

ץמ~דיהוא:הספרשםהחוקרים.

אישית,בנימהעיתונאות ,םי~~

 • 2002רחובות,אטד'הוצאת

השאלה,ליהציקהרבותשנים

כטרילוגיה,הוגדרפניםאלפניםמדועהבלשית,למסתייסודששימשה
הכרכיםשנירקיצאובפועלאבל-קובנואבאשליצירתופאר

ויצאתיהעניין'מהלגלותשניםכמהלפניהחלטתיהראשונים.
הרפתקהמרתקת.-מחקרלכךלקרואמעזלאאני-תחקירלהרפתקת

שנים.שמונהכמעטשהתמשכה

היכרותעלאינטואיציה,עלבהסתמךבעיקרהמסהאתלכתובישבתי

ובעודלמצוא.שהצלחתימידעפירוריועלקובנו'אבאעםממושכת
פרופסורבשםיהודישיששמועה,אליהגיעההמסה,אתכותבאני

קובנושאבאידידים,באזנישנים,זההטועןויצמן'ממכוןים,דניאל

שלהשלישיהחלקאתששרף ' 1956נובמברבסוףבשעתו'לוגילה
הטרילוגיה.

וראיינתיפעמייםאופעםנפגשנומיידית,קשראיתרשיצרתיכמובן

קובנואתשליווההאישהיההואמדהימה.היתהעדותוארוכות.אותו

מאודהם . 1955בשנתאמריקה,דרוםביבשתשלוהניצחוןבמסע

שלהצעירסודולאישהפךיםדניאלהמסע.במהלךהתקרבומאוד
לשוויץ.ויזהלולסדרהצליחואףוברכבותבמטוסיםאותוליווהקובנו.

כמובן'ויזהמסורבבארץ'כאןשוויץשלטונותידיעלפסולהיהקובנו

הצעיר'.מ'השומרכשמאלןוהן'הנקם'בתנועתהןעברובשל



מנשהרמותקיבוץחברהיהיםדניאל

בחייומהפךעשהואזארבעיםגילעד
ותוךהקיבוץ'אתעזב .ללמודויצא
בתחוםלמומחההפךקצרזמן

כתוצאהאך .המזוןותוספיהתרופות

ומנדודיוהקיבוץאתהחפוזהמעזיבתו

כלחסריהיוהםלדירה,מדירההרבים

כללואבדומנשה,רמותאתכשעזבו

שיכלווהמסמכיםהמכתביםהגלויות

שויפתעלהמדהיםסיפורואתלאשר

 .השלישיהכרך
מהסיפור!מידהשתכנעתיכמובךאני

שכאלה!הזוייםסיפוריםאוהבאני

הדבר'לייסולחמשוררים,וכדרך
כיווןחסר.שהיהמהמהדמיוןהשלמתי
אנךשהספר-יסודהנחתלישחיתה

ליהיהלא-נשרףגםואנךנכתב

הפרופ'לעומתידבריו.אתלקבלקשה
הבכירהההיסטוריוניתפורת,דינה

עלהענקיתהביוגרפיהאתשכתבה

הרשתהלא-לגשמימעבר-קובנו
והיסטוריוניתיתכמרעבלעצמה

היאהשמועה.עלרקלסמוךרצינית,

ואףשלי'ה}יזהאתקיבלהאמנם
ביחדבספרה,במפורטאותההביאה

קובנו.עלמשלירבותעדויותעודעם

שאיךכמובן'במפורשציינהאך

דייךמהימנותואסמכתותמקורות

לסיפור.

קובנואבא

ולאספרותי',בילושכ'מעשההמסה,אתאפרסםשאניבינינוסיכמנו

בשעתו,במלואההתפרסמהוהמסהכך,עשיתיואמנםהיסטורי.כתחקיר

ליהציקהדבראךבסר.יעקבאצל , 1999יוניבחודש ,' 77ב'עיתוך

חייבתפעם,לאלעצמיואמרתיחזרתיבעולם,שהואהיכןזאת.בכל

בעולםשהואהיכןהשנים.כלחשבתיכךלדברים,אסמכתאלהיות

נכונותאתמשמעיתחדשתוכיחצעטאלע,'פתקה,ניירפיסתמתגלגלת
הנחתי.

שעשההראיון .ליששלחתהמצולמיםהדפיםהגיעואתמול'והנה,
הספר!!שויפתאתעצמוקובנואבאמאשרובואיתר,שמירעמי

הרגשתיואנךנפלאה!אסמכתאאיזופיללתי!לאאפילומזהליותר

בדרךשהוליכתנישלי'לאינטואיציההמפתיעהאישורעםנפלא,

ושויפתקובנואבאלהנחה:המתנגדיםשאלובצדקואגבהנכונה.
הספריםשויפתאתאולישראההאישייתכךזלאזהלא,ספרים??

ביןשהגיעהאיש ?ספר?וישרוףיעזהואבהיסטוריה,הגדולההיהודיים

מידוהתגייסהחרב,וילנהלגטווהפרטיזניםהסובייטיהצבאראשוני

והעבירהממנה,שנותרמהאוסטראשוך'ספריתלהצלתחבריו'עם
שלברגעואפילוספרו?אתישרוףהואייוו"א,לארכיוןלאמריקה,

תסכולשלברגעואפילועצום,כעסשלברגעואפילונוראה,חולשה

ספרזלשרוףשיעזהאחרוןהואקובנואבאעמוק.

כעת.בהךנרחיבלאאךנוספות,פניניםבווישמרתק,הואהראיון

הוא'.'בשריפתולהישרףצריךדורכלקובנו:אבא"עםהראיוןכותרת
אחדותמהותיות,שאלותכמהלקרבנושמירעמימציגהקצרבראיון

 • 1970מאיבחודשנערךשהראיוןנשכחבלהימים,ברוחכמובךמהך

מחזיקהראיוןקשות.ואפילווברורות,חדותקובנושלתשובותיואבל

סיפוראתהמאששהמפתיע,סיומואתמביאואניעמודים,כארבעה

 .הידכתבשויפת

קוראים:אנושמיר'עמישלבספרו , 407בעמי
בהםשהראשון-שירהספרישבעהמלבדהמספר?קובנואבאעםומה

 ,) 1970בשנת<כלומרהשנהוהאחרון ,-1947בהופיעאור,לאעד

תחתשהופיעווהצומת,האפסשעת-פרוזהספרישניקובנוכתב

מלחמתשעלילתםהכרכים,שניפנים.אלפניםבשםאחתגגקורת
שנה,עשרהחמשעברוומאז . 1953-1955בשניםאורראוהשחרור'

מדוע?אור.ראהלאקובנו'משלנוסףפרוזהודבר
פשוטבאש.והעליתיודעתי,אתהניחלאמאז,שכתבתישמה"משום

שרפתי'.'

הלאה?ומה

פסוקי.יסוףאמרתילא"עוד

 ' 1970באוגוסטאז'תכנןשכברלהסיק,ניתךקובנושלמתשובתו

שגםממנה,להסיקניתךגםאוליאךנוספים.ופואמותשיריםספרי

 0פסוק?סוףאמרלאעודשלו'הפרוזהבכתיבת

 2007יולי
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1 
אקומוצאסוחפת,באמפתיהרבה,ברצינותזאת,עם

אלייחסמתהוא .כדוגמתושאיןרוחביפןבספרייה

העיר'שלבמרכזהלהיותחייבתהיאמבניה:שלהאסתטיקה
לחוליםובפרטלקהלהנוחותבשעותפתוחהלהיות

הקוראיםקהלכאשריהיה,טובמהלמיניהם.ולמוגבלים
הספרים!מדפיביןבנחתיסתובב

העירוניתבספרייהאקואומברטוידיעלנאמרוהדברים
בסרקסטיותשואלהואדבריובסוף .-1981במילנושל

קונקרטית?למציאותהאוטופיהאתלהפוך"הנוכלזהירה:

ברנהלזכרןלספררקןןואם
רפאליצבי

ספרוהמוסיקלית.האשכבהשירתאתנעזוב
 De Bibliotecaאקואומברטושלהאיטלקי
שלהדיברותעשרתאתמפרט ) 1983 (הספרייה

למיניהםרוחנייםאספקטיםכוללתהמסההספרייה.

כאח.דעוקצניובהומוררבהברצינות

<פרט)נוספימריק'וספהגמזמורשירהנהאקו'שלבעטוהמושלמתהספרייה

אתמכילההיאלדבריו'האינטלקטואלי.ליעודה
אורטוגרפייםסמליםוחמישהעשריםבתוכןהן,באשרהסמנטיקותכל

הרוחני.ייעודןשל
ספרייהלאנטימתייחסהואסרקסטי.הומורשלבנימהמסתייםההמשך

היא.באשר

ועוד:זאתרבה",בקרירותהספראתלקוראלהשאיל"רצוי

ובהמשך:שירותים",ללאיהיההספרייהשאולם"רצוי
לידיו",יגיעאשרעדרב,זמןימתיןמסוים,ספר"המזמין

עגוםמשחור'שחורגח,נוקוויאםי
מוצרט.אמדאוסשלמהרקוויאם

סטודנטאחד'בוקרהיה.כךשהיהמעשה

קפקאפרנץמכתביאתהספריםבחנותהזמיןפלוני
באנגלית.

שאלמה,משוםהגיעלאהמבוקשהספרכאשר
המוכרתתשובתהדבר.לפשרבתמיהההסטודנט

השאר:ביןאמרה,היאלבוא.בוששהלא
בדרך".כנראהאבדה-"הסחורה

עצםעדקפקאית!סחורהללאלמעונושבהסטודנט
"הגלגול","המשפט",שלהסחורההזה,היום

והלאה.ממנוהיאועוד'"הנעדר"
זו .בידיויסייעהאינטרנטהאםהוא,גדולספק

-המשכההרקוויאם.שלהראשונההאוורטורה
להלן.

* 
א.ב.שלוהכואבהמרהיבהמחזהמכברליזכור

"חפצים".יהושע

 .מקודמויותרעודכואבכאןהרקוויאם
אתלמסורהמבקשבימים,באבפלונימעשה

למוסדותמופתביצירותהעשירהספרייתו

אתלקבלטורחאינומוסדשוםלצערו'אקדמיים.
אמתהיאהמחזאיתהפיקציההנדיבה.מתנתו

לאמיתה.

במרתפימתגלגליםספריםיותרלאאםמאות

אוניברסיטאות.

גיבוריולאנטילעתיםדומותב"חפצים"הדמויות

בסדרה!השניהמוסיקליהרקוויאםיונסקו.של

* 
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* 
 .לספרהאחרוןהרקוויאם

הולדתו.יוםאתבקרוביחגגושבהם,למכובדחברים.פגישת

פלוני.שאל-לונקנהמה

אחר.הציע-ספרלונקנה

 0לו!ישכבראחר'צועקשטויות,



~סהמולהאונהנפשופה
זהבועןדד

 :ה;~~(] ו.?;הרץג.~ ,,tי>ו;נר

 .(נ:וינוקקת.ךתינ~ה )':lז;>לאtי>ןם י~ו:ו~~לא°ז;נ;ו;ני

 ,:כןךןז;נסל.ןiכיינ:ויו:ות >t ם~~

 :ו:ות >tבריב.קתליtי>ז;נןה

היא?~ךהא.ל ,ך:;גי

 ?~ךהא.ל

 .ז;נסל.ך י~~ה Xi1~ב~ךךן :לה!;'>ו;נךנ:וי

 . i;11 ש?~ומו:ךים J\לקלי: הןנ;ז>';!

יוי:י}ןרניץ,iל i י~; nלךאוiכרו~ה
ף 1~ר~ק.ףץ,iלכוס;:;גיא

ם. >';11ךמוןץ,iל~ךג~י~ים 1נ >tויו;נ}

$יו~לגריץ,iל?ליליי~קר

 ל~}ה f(ו:ו:;גין 1י;~יו::ונ

 .א 1הי:י}ן iיך:;גיץ,iל;~יוז;נגניוזסר iךאות

ע'א>פ"דמציעא<בבא

ע"ב>נ"געירוביך,<בבלי,

מפעיםשלחם,הדיוקמידתגםכמוהתלמודיים,הטקסטיםשלופייםו

שעוצמתןשיופיין'חללו'המעטותהמיליםמחדש.פעםבכלאותי
כמעטמצליחותעצמו'בפניתבונימישורעלנמצאיםוחוכמתן

אותי.ולהצמיתלרגשלעורר'תמיד
רציףקוהרנטי'נרטיבבזמןבוליצורמצליחיםוהסיפוריםהמילים
רגשייםהפעלה""מתגישלומערךעצמובפניערךובעל

ושומעיומקוראיואחדכלאתמובילמחםאחדשכלואינטלקטואליים

ורחבים.עמוקיםמופשטים,מחוזותאל
מבקשאניאותולרעיוןלחלוטיןנאמןלחיותרוצחחייתיאםלמעשה,
הדבריםאתשהצגתיולאחרכרגע,דבריאתמסיים'חייתיכאןלהעביר
למיליםומאפשרהבמה,אתמפנהחייתיאומריחם,בשםכלשונם,

הכנסשמוסכמתאלאבלבותיכם;המיטביההדהודאתהתלמודיות
סוגבכךגםישואוליברורים,דבריםלומרהדובריםאותנוגםמחייבת

לדבר.רוצחאנישעליובנושאהצהרהשל

ונוקבמחותידיוןביותרברורבאופןמזחהאנילעיל'הקטעיםבשני
אפילואוליאוהיכולתואיאישית,פרשנותשלרוחבהשלבסוגיה

מוגבלת,קונקרטית,מחותלכדיהפרשנותטווחאתלצמצםהאיסור

העוסקיםלכולנו'וציוויכיווןקריאתבחםמוצאאניממדית.וחדסופית
וההוראה.החינוךבמלאכת
חמורה,אתחנניה,בןיהושעאתמאשימההראשוןבסיפורהתינוקת

חשדהאתהספונטני'חשדהאתחשדה,אתשחפךבכךחרב,את

אתבעתה,תבואתואתהמניבחשדהאתלעתים,פראגידולישגידוליו
ממטריםשבאיןחשדהאתפרחים,לעתיםיצמחוחרוליושביןחשדה

הבריאהבבואתשהואוהגשם,הרוחבבואתשהואחשדהאתוייבש,יימק

חזה,חשדהאת-נשוברגביוואלבאנושממנוהאפרשהואהאלוהית,
מטרותיה,ייעודה,שכיוונה,דרךלדרך.ושכמותוחרבחפנוהאינסופי

אספלטכבישתחיהובחורףשבקיץחדרךזהים.לעולםיחיומשכה,
לאובהשבצדהחדרךהשנה,עונותיתנפצואליהחדרךומת,שחור

שאיננהכמעטוהנוחות"ההפרטה"שבשםחדרךחיים,בהכרחיקננו

ונקודתהמוצאנקודתביןבנוחותהמשתרעתחדרךפרשנות.מאפשרת

האדם.שלהרחבחזוןמעשהשהיאחדרךלעתים.השרירותיותההגעה
הנויג'וןשלבה,החיוגודעיהחולהמייבשישלוהחוצבים,הבוניםשל

העבודה.בגדודשליסבאושל
מההודאההיתרביןנובעתיהושעו'שלשגדולתוזאתעםלומרכדאי

כישלונותיומשלושתאחדשזהוהדברים>בפתח<המצויההמפורשת

חשובשאיןהיודעחמורהמעשהזהביותר'המפוארים

זה.מסוגמ"כישלונות"
חדרך.אלתלמידינואתנובילאםוכמחנכיםכמוריםלנואוי

אפילוחשדה,אללהובילםהיאאותהרואהשאניכפיחובתנו

פאתאלחשדה,אלחסוד'לעתיםנזדעזעשבוחגןאללא
אלהשאריות,אתהענייםלוקטיםבוהמקוםאלחשדה.
 .עליומאיימיםהכובשיםוקרדומיהמנופיםשצליחשדה

האנושית,הנפשיפיעלהנפש.יפיעללדברנתבקשנו
הנפשצלילים.ריבואותמופקיםממנולמיתרבעיניהמשולח

רדודשטוח,משחוישנולתיאור.גםואולילכימותניתנתשאיננה

היופי'גםלמעשה,הנפש.יפהמיהואומחולהגדירבניסיוןושחצני
התלמוד •לתיאורתמידניתןאינואדם,שלהפיזייופיוזהיהאואפילו
הגבריוחנן'רבישלהפיזייופיואתלתארכשניסחבמגבלותיוהכיר
הקטעשלהמסיימותמילותיוומחולל.נזכרשיופיובתלמודהיחידהחי

אםוחומרקלמדייקות:הוא"יוחנןרבישליופיומעיןז"חר'"ואותו
בעזרתאפילוחרבשלהפיזייופיואתולתארלהביעמתקשיםאנחנו

ולתארולנסותלהעזנוכלכיצדשיחיה,ככלמורכבדימוי'אוהמשלח
שלמדבריוהעולההיופיעללדבראולתארנוכלכיצדמי'שלנפשו
 ?הרוחניותתכונותיועלאחר'אוזהדעותגחהראורב

אנימערכם.וכללכללממעיטהאינההתלמודמדבריהעולההצניעות
כולםשמרכיביודימוייםבמערךהמופלאהשימושעלומשתאהשב

שימושהיתרה,המהותאתשיוצרזההואשלחםהצירוףאךקונקרטיים
מרחיבהלמידה.הנחייתמעיןמתודולוגית,כיווןקריאתבבחינתשחרא

צרוף"כסףהמיליםבצימודימתחילשהתיאורהעובדהלמשל'בעיני'
 •התיאורלהשלמתלעזרה,זקוקהכשלעצמהכסףהמילהאדום",רימון

להקשרנדרשברימוןהיבטאיזהפרשנות:חראגםדורשהאדוםהרימון
איננהורדהמילהורקיוחנן?רבישליופיותיאורשלחזההרחב

לקרקע,קרובבשדההצומחהפרחהטבעי'הוורדפירוט.אוהסברדורשת
ומשאיוסמליותושלמרותהרימון'<כמופונקציונלישאיננוהוורד

המתכת<כמואדםידימעשהאומאכל>פריבבסיסוחראהסמליים

הצבע,אתמעלהאזכורושעצםזהחראקיבול>,כלילכדיהמעובדת
התאורההתאורה,גםוישנהחזו.לתמונההנדרשיםוהניחוחהמרקם

כשחראהחלון'אדןעלסף,עלרקחזההיופיאתלראותשמאפשרת
אותושאיננה,ממשותשלחדקמןדקרגעבאותולצל,חמהביןזוהר
ואינויוםשאינויוםבאותוכשדיברוחכמיםאליוכיוונושכבררגע

חללוהמרכיביםכלבנמצא,איננושאוליתפרקובאותולילה,

יוחנן.רבישליופיובבואתאתולדמותלנסותלנומאפשרים
מהעובדהרבהבמידהנובעהתלמודייםהטקסטיםעלישמהלכיםהקסם

יוחנן'רבישלבתיאורהמופיעיםהדימוייםאוצרכמואוחשדהשכמו
רחבותלפרשנויותלהובילשיכולתםטקסטיםפתוחים,טקסטיםחם
טוביםלחיותיכוליםשככאלחטקסטים,מוגבלת,בלתיכמעטהיא

ולהשראהפוסקבלתילעיוןלימוד'שלמאודרבותלשעותויעילים
אנחנושבחבמציאותשלנו'חספינולוגיתבמציאותכמעט.אינסופית
ארתח,למסךכדיאוליהמציאות,אתלטשטשכדיאוליתדיר'ממחרים

ייתכןבמשתמע,החקירהאתהנוסף,החרחוראתלמנועכדיאולי

השאלות,אתלשאולחראבכיתההנפשיפהשלהאמן'שלוהמקום
היאמוחלטת,אינהלעולםבמיטבהטובחאמנותהניואנס.אתלחדד

מצליחהבשעהבהאךהרגש,עלפועלתהיאמרטיטה,היאמגרה,
אנחנוובתלמיושבצדוחשדהבבחינתהיאקיומי.תחייתירובדלעורר

 0חורשים.
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והמצד 1

 1n1ולעמוס ~~·-------------------------------

אוןןעוםספרום,מןספום,

הקלישאהרובצתלפתח

 102כתר'<הוצאתעוזעמוסשלהחדשספרווהמוות,החייםחרוזי

נכתבמהלשםהביקורתי:הקוראלפניקשהשאלהמציב ) 2007עמי
קהלבשםלעצמוהמחברשמציגשאלותאותןכמעטומדוע?זההספר

עומדהואשבפניוהמקומיבמתנ"סהקוראים

כותב?אתה"למההראשון:בעמודוכברלהופיע
וכדומה.כזאת?"בצורהדווקאכותבאתהלמה

התשובותלא<וגםאלהשאלותאיןזאת,ובכל
דומותספרו>,לאורךהמחברעליהןשמשיבהשונות

ושאנסהמאמריבפתחכאןשואלשאנילשאלות

בכךהואהעקרוניההבדלבהמשך.עליהןלהשיב
שהןלבבתוםמניחותבסיפורהנשאלותשהשאלות

שאלותיואילואמיתי.ספרותמעשהעלשאלות
 .בכךספקמטילותשלי

בהמשךלומדיםשאנוכפי 11והמוותהחיים"חרוזי

ביתצפניההוותיקהמשוררשלספרושםהוא
החמישיםמשנותזנוחמשורר ,) 17<עמיהלחמי

נחשבלאגדולתובימישכברשעברה,המאהשל

שלוהשםהמשורר'הלחמי"ביתקוריוז:אלא
אלאהלחמיביתולאצפניההיהלאבכללהאמיתי

שולדנפריי'אברהםכמומשהולגמרי'אחרמשהו
<עמ' 11 •••נומקהדודלוקראופשוטאצלנונומק,

לביתהיהרבותשנים"לפניכימתברר'ועוד .) 35
טורהשבוע,י'דברשלהאחוריהדףבפינתמחורזמדורמעיןהלחמי

שרטוטנקבעפינותיהבארבעאשרמסולסלתבמסגרתמוקףשהיהקבוע
"חרוזישירתו:תוכןעלשנאמרמהוזה .) 46<עמ'צוחקת"מסכהשל

אלאנשכנייםולאסאטיריים,היולאלמחבר'זכורכךוהמוות,החיים
העלייה,קליטתהזמן'לקשיימבודחלבבטובכללבדרךהתייחסו

הדורוהבירוקרטיה.השחיתותהשממה,כיבושהצנע,תקנותהמעברות,

היהכךמבפנים,אבלחוץ'כלפירקקשוחכדורבחרוזיותוארהצעיר
 .) 47<עמילהפליא"נפשועדיןרגישואףמוסרידורזההיהסבור,

וגרפומןחרזןהואכאןלפנינוהמוצגהלחמיביתצפניהכיאפואברור

זאתעםלמכביר.ושבלונותקלישאותרוויהשכתיבתוהגרוע,מהסוג
סיפורו'אתבופותחרקלאוהמחברזוביצירהמרכזימקוםתופסהוא
לידלישחיכההערב"בעיתוןבמותו:אותולחתוםבוחרגםאלא

וארבע,תשעיםבגילברעננה,בוקרלפנותשאתמולקוראאנימיטתי
מחרובעצםלח.יוםיהיהמחרגם ...בשנתוהמשוררנפטרלב,מהתקף

מזדההכמהעדולשאול:לתמוהשלאאפשרואי .) 98<עמיהיום"זה

הנידח,המשוררזכהובמהשבסיפור?"המשורר"עםשבסיפור"המחבר"

העבריםהסופריםשאחדוארבע,תשעיםגילעדלחיותהאריךשאמנם

האחרון?בספרוושםידלויציבבדורנוהידועים

היצירה.שלולרוחבהלאורכהמפוזריםהלחמיביתשלחרוזיוואמנם
המחבראתלהציג'בבואושרמתיירוחםהתרבותניקמהםמצטטראשון
בלימשאואיןחתן;בליכלה"איןהשכונתי:במתנ"סהקהלבפני
מהפניניםשתייםעודוהנהמשהו.סתוםשנותרבהקשרמכריזהואמתן",

כלשלם,/עולם-אדםכלבצלם,/נבראאדם"כלהלחמי:ביתשל
פחותודוגמה ;) 24<עמ'חולם!"לבישאישלכלופלא!/הפלא-יחיד

כסילויששכל;לושאיןחכם"ישקלוקלת:חריזתהשגםמשוכללת,
עצמו"סודאתמביןאיןאךבכי;שסופהשמחהישעמוק;לבעם

הלאה.וכן ) 30<עמי
ובכן'ולסיפור?הללווהתפליםהרדודיםלחרוזיםמההיאהשאלה
הכתובהכולהליצירהמוסיקלימפתחמעיןמשמשיםשהםהיאהאמת

בלילמתרחשכולו"הספרכילספר'צריךהנאמר<להשלמתפיהם.על
המחברהשמונים.שנותתחילתשלאביבבתלאחדודביקהזויקיץ
מהםאחדבכלומוצאבודדיםאנשיםביןכמרגלמשוטטהשםחסר

הדמויותכלכלומר'העטיפה.>גבעלככתובאפשרי",לסיפורפוטנציאל
דמויותהןלסיפורו'לילהאותובמהלךהמחברצדשאותןבסיפור'

רשימהשבלונה.פיעלהגזורותקרטון'עשויות
תחתהספרבסוףלמצואנוכלשלהןמלאה

דוגמאותכמהלהלן"המשתתפים'.'הכותרת
מסוכמותואףמאופיינותהןשבוהאופןועלעליהן

למעננו.
בצ'ארלי'מאוהבתחיתהפעםמלצרית."ריקי:
שברגעייהודה,בניקבוצתשלהמחליףהשוער
גוגוג.להקוראהיהחיבה

בילהיהודה.בנישלהמחליףהשוערצ'ארלי:
בעלכעתלוסי.עםוגםריקיעםבאילתיפה

אפילוומייצאבחולוןשמשדודישמייצרמפעל
לקפריסין.

באילתבילתההיאגםהמים.מלכתסגניתלוסי:
נוצצתבחתונההתחתנהבסוףצ'ארלי.אותועם

<עמ'ישראטקס"מחברתחזאםעובדיהשלבנועם
הלאה.וכן ) 99

שלהןהמאפייניםכמהעדלהראותשמיותרדומני
מיגבילרקלאנכוןוזהושטוחיםסטריאוטיפיים

אלאמזרחיות,דמויותכעלעליהןלחשובשאפשר
למשל.האשכנזיות.הדמויותגםהןכאלהמידהבאותה
שורשרביהשםעלהקהילתיהמרכזמנהלתרבותניק.שרמתי:"ירוחם

המחצבה.הרוגיושבעת

מאחוריסמיכים.פירותלפתנימבשלתתרבות.שוחרתבהרואית:מרים

נוראית.להקוראיםבחצרילדיםגבה

מלונותשלגפרוריםחפיסותאוספתאמנותית.קרייניתרזניק:ורחליה

לילה,באותולהיכנסהמחברמנסהלמיטתה .) 100<עמימפורסמים"

ראש.וחפויאבלממנהיוצאאך
המחברהוא"המשתתפים"ברשימתכלשהיבדרךמאופייןשאינוהיחיד
שלהמכלולמתוךלעצמולאפייןהקוראיצטרךדמותואת .עצמו

להלן.נעסוקובכךהסיפור,

ביצירה?ממלאיםהםתפקידואיזהוהמוות"החיים"חרוזיכן'אםמהם,
מןבעברית,<משבחה"מסבחה"המוסלמיתהתפילהמחרוזתמלבד

עלבמשליהידועהמאמראתיותרלנומזכיריםהםשבח>השורש
בניסוחאונא>,<יחפריה"יאכלואוהביההלשוןבידוחיים"מוות

עוזעמוס
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התלמודיוגםהעממישפירושוהלשון",בידומוות"חייםלכלהמוכר
שלגורלולחרוץיכולה ,למשלהרע,ולשוןלהרוג,יכולהשלשוןהוא

הפירושדווקאאולםכך.כלחמוריםאיסוריםעליהישלכן,אדם;
פרק:באותוכ'פסוקשמעידכפי ,יותרלעניינוקרובבמשליהמקורי
בפשטות:שמשמעוישבע",שפתיותבואת ,בטנותשבעאישפי"מפרי

נכוןאדם,סתםלגבישנכוןומהשפתיו.ומתבואתפיומפריאוכלאדם
 .פרנסתוגםואומנותוגםהיאשהלשון ,הסופרגבילוכמהכמהאחתעל
מבחינתהלשוןמציינתמהבשאלההוא ,לדעתי ,כאןענייננו ,לכן

במידהבה?הטמונים"המוות"ומהו"החיים"מהםהסיפור?"מחבר"

נעשית-"זכההתורה:לומדעלשנאמרמהעליולומראפשרמסוימת
"המחבר"שללשונוהמוות".סםלונעשית-זכהלאחיים:סםלו

חיה,לשון .יצירתואתלהמיתויכולהלהחיותיכולהבכלל><והסופר
שבלונית,בנלית,לשוןואילוסיפורו.אתתחיה-מקוריתרעננה,

הזהבסיפורבעיקרמדובר ,סבוראני ,כךועל .אותותמית-חקיינית
הדגמנוכבר"המחבר",שללפתחוהעתכלרובצתהקלישאהעוז:של
זאתלהדגיםאפשרבסיפור."המשתתפים"רשימתמתוךבציטוטזאת

חשובההקורא.אתלהלאותחבלאבלנוספים,מקומותמאינספורגם

רחובחוצה"בעודולכך:מודעעצמוש"המחבר"העובדההיאיותר
נוספיםקוויםבמחשבותיולשרטטיתחילצהובים."בפנסיםמוארריק

שרמתיירוחםשללדמותווכןבהרואיתמריםהגברתשללדמותה

שחרףאלא .) 78<עמ' " ...שטוחותלויצאושלאכדיהתרבותניק,
שהואמהוגםממנה,להיחלץלוקשהכתיבתושללשטיחותמודעותו

אחר.מסוגשבלונהאלאאיננוהדמות,אתלהעמיקכדילעצמומציע
ותשקודלרגעכאןתתעכבאולי ... "לבינו:בינובסוגיהדןהואוכך

הקוראים.שלבזיכרונםאותהשיחרטוהרגליםאלהאיזולדמותלהעניק
בתאווה,ללקקשלוההרגל ,למשלאופייניות:מוזרויותשלוששתיים

<עמ' " ...המעטפותשבאחוריהדבקרצועותאת ,לשונורוחבבמלוא

הסופרשלוהשטיקים""הטריקיםאת ,כביכול ,כאןחושףעוז .) 82
רעבמאישמוסיףלצליעהבדומה ,דמויותיואתלהעמיקכדיהבינוני
שנחשףומהטריק,אךהיאהזוהחשיפהגםאבלבמחזה.הנבללדמות

מהיכיהסיפור.כתובשבמסגרתההטוטליתהקלישאההואבאמתכאן
אוביטויהיא("קלישאההמילוניתלהגדרתהמעברקלישאהבעצם
הקשרובאיזהשבן")החידושאתואיבדשימושמרובשנשחקרעיון

בסיפורקלישאהכיאומרהייתי ,ובכןשלפנינו?בסיפורמופיעההיא

ורקאךמתנהגש"המחבר"בכךמקורהבכלל>בחייםגם<ואוליהנדון
כאדם.אישיותווביןשלוהמקצועיתהפרסונהביןפדותאין"כמחבר".
כעלחושבהואלושקורהמהכלועל"המחבר"הזמןכלהוא"המחבר"

מדייקהספרגבשעלהטקסטשוב,סיפור.לתוךלהכניסווכיצדסיפור

במעשהבעצםעסוק"המחברשלא:וביןלכךשהתכווןביןזהבעניין
ועלילותגרפיותביולהמציאלהקשיב ,להתבונן ,חדללאהואהכתיבה,
סופרלא ,סופרשלקלישאהבדיוקזוהיבדרכו".הנקרותלדמויות
מקומותכמהוישקלישאות,הואהסיפורכללאכיאםלדעתי. ,אמיתי
שלנפלאיםדפיםמפיקוהואעוזשלהמוכרהיוצרכוחומתגברשבהם
("בחורהרזניקרוחל'השלוהמעריצהעםההתעלסותמעשהכמו ,תיאור
כאשרבמבוכה,המסתיימתמושכת")בלתיורקיפהוכמעטנעימה
כללפתחורובצתהקלישאההריבמשימה,עומדאינוהרפויאברו
העת.

"מחבר"דמותאואיתהמזדההשעוז"מחבר"דמות ,לפנינומההשאלה

היאאיןמקרהשבשוםמאחרהרבה,משנהאיננהעליה,מלגלגשעוז

גםאךעמה,להזדהותשאפשרכזאתלאבוודאידיה.משכנעתדמות
שאיננהמכיווןשבפרודיה,ללעגמעברלה,ללעוגשאפשרכזאתלא

ממש.שלמהדמות

אצלושמעוררתאמיתיתבעיהעםכאןמתמודדשעוזמאמיןאני

התוצאה,מבחינתאבלוחושפני.אמיץספרזהוזאתמבחינההכתיבה.

 .פרסומועםלהזדרזצריךהיהלאאולי

רעבמצבואהבהפוליטיקה

החדשבספרישונואשות,שבורותכללבדרךאהבות,עלשיריםהרבה
מתוךשישה .) 2007-2005המאוחד<הקיבוץכנייעמודלאוריצחקשל

ניצבבתווךכאשר ,בהןעוסקיםבוהכלוליםהשיריםמחזורישבעה
שניביןהמחלק("פרחים")פוליטייםשיריםשלבלבדאחדמחזור
הספר.שערי

משמש"נוקטורנו",הראשוןבמחזור'היעדרות',הראשוןבשירכבר

ושם,כאן"אהבנובכלל:האדםלמצבמטאפורהמעיןהאהבהמצב
 "".אלאולזו,זהבאושר,חזרנו;בפחד,נפרדנובאורגזמה,רעדנו;

בשיריםנרדףשםהיאהתשוקה,ממנהיותרועודהאהבה, .) 12<עמ'

אינטליגנציהבספרהפול<אסתרואי-יציבות.טלטלהלמצביאלה
הטריטוריההיאאי-הוודאותכיאומרתבעברית,עתהשהופיעארוטית

מוסיקלי','מומנט ,מחזורבאותוהשניבשירהמינית>.העוררותשל
לזכורמבקשהואאותהנוספים,בשיריםגםשתיזכרמרטינה,נזכרת

-מכוונתזכירהשלכמעשהלא

 :rנ o •••~·· ::::,··=נימשאפשריותר~אותךאזכור"לא
 !גוף;אפילו ,קולאומראה,לזכור

נגע,/שלאגוףגםמהנוגע,
חולף,כאבכווייה,מתגעגע,

אלא- ) 13<עמ'נשכח.""חלף,
"כווייה"שכמומרפרף,כזיכרון

נתוןשהואאףמצולק,זיכרוןהוא

חלף,חולף,"כאבשלבהקשר
שיריכאשראפילונשכח".
במחזורמתערביםלאשההאהבה

בשיר<כמולאםאהבהבשיריזה

·-aי 1!ןמדו

r 

. 

בשירהאוהביםופגישת'מדבר')

פגישתכמוהיא )' 2006('נוקטרנו

שניהםוגופותנרדפיםפליטים

'י ' iכמוקרות("ידינוכגוויות

בביתהמשמעותהריגוויה"),

היא ,השיראתהחותםהשביעי

הבהמה.מןהאדםאתשמייחדמהלמעלתהסקסאתהמרוממתהקביעה

בבשרהיחידהרוחהוא"הסקסופליטותמלחמהשלקשיםבתנאיםגם

אםבחרדה:כרוכים ,האנושיבטבעתשוקה,אושסקסאלאהצבה".

מערביםאדםבני/רקהציידים,מפחדאומתשוקהשואגים"הצבאים;

הקובעתעקרוניתאמירהזוהי .) 22<עמ'בזעקותיהם.""השנייםאת

הראשוןבשערהאהבהשירי,רובואכןופחד"."תשוקהביןמהותיקשר

זה.הרקעעלמתרחשים

לאשתשיריםמחזורהואלפרפר"הפר"אהבתבספרהשניהמחזור
נאמרנווהו",לאשת-איש."אותן;הולדתיממזר,הזה"השיראיש:
שישסיטואציהלדמייןקשהובאמת, .) 28<עמ''ממזר'הפותחבשיר
מסורה"אשההאישאשתנתונהשבה ,מזוופחד""תשוקהיותרבה

קמאייםאשםרגשיהמולידה ,) 29<עמ'לכרעלה"אסורהלבעלה,
התשוקה.אתוהןהבהלהאתהןהמעצימיםו'איכה')'תפוח'<בשירים

אשתעל"הבא :>א<בזבברכותמהתלמודמצטט'הבל'המסכםהשיר
שנשמט ,לכךהתנאיהבא",עולםבןשהואלומובטחבחלוםאיש

מאורתא".בההרהרולהלהידעולאמילי"חניהוא:מהציטוט,

 2007יולי
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החלוםכזהבתנאימאמש,בההרהרולאמכירהשאינובתנאי ,כלומר

כיהואלנולומרהשירשמבקשמה .מלאךידיעלונגרםטהורהוא
 11 •••ושפחהעבדחיי;השפכה,ארוחה,משפחה;"חיישלהשגרהלעומת

המחזורהבא"."עולםבבחינתהואאישאשתעםהרומן ,) 34<עמ'
עלהקלישאהאתהמשנןתלדי')<'בעצבשורותארבעבןבשירנחתם
אניאשה;את ,גבר"אניהביתית:האשהלעומתהמתפרפרהגבר

המחזור .) 35<עמ'למחרשה"רתוםפר;כמוכבדהאתפרפר;כמונושר
מסעמתארעמיחי>,אתבכדילא<המאזכראירופה"פניעל"גשם

בארץ.מהנעשהלהינתקהצלחהללאהמנסיםאוהבים

רבהבמידההואפוליטית>שירהשלפרקלאחר ,<כאמורהשניהשער
החשבוןבומוגשכאילו ,הראשוןהשערלשיריהפוכהראיתמונת

יושבת"את/נאמר:הדרך","אםבמחזור'כפתורים',בשירלפירעון.

עםמזדיינתחברים,עםשותה ,אליולא; ,איתילאמדברת ,בלעדי

 •••אחרים
מרירנעשהוהטוןהגיבורעלהתהפךכמוהגלגל .) 68<עמי 1/

מתגמדים".בהםשאהבנו"המקומותדהה:זיכרוןהיאהאהבהונואש.

חייאת"בזבזתיורע:עלובהסיכוםנאהב".לאכברבהםהמקומותליד

כאןהואהראשוןבשער<המתפרפר>'הפרפר' ;" ...והלכתשבאתעד
אומראדום" ,"לבןהמחזור .) 78<עמ'מילים"בתוךעששכחה,"פרפר

 / ...מיוחמתזאבהחיתהשאהבתי;היפה"הגערהמפורשות:במיליםזאת
<עמימלוכלך"בפההפצעאתמצצהבלילותלבי;אתשברהבימים

בדידות:שלנוראבכאבמתייסרהנעזבוהגברמתבהמתהאהבה .) 84
מעטעוד ,העדרךגדם;"גזע('שהרזאד'>;מכל"ליהנורא"העדרך
אדום'). ,<'לבןהדם"יפרוץ;

שנישלסיכוםמעיןהואחלף"הסתיו"הנהבספרהאחרוןהמחזור

לחזורניסיוןתוךוהעדר",ו"בדידותבראשוןופחד""תשוקההשערים,
<דברבןאם,אב,הנפשות:שלושבתהגרעיניתהמשפחהאלזאתבכל

והמילהכמשולש,המעוצב'אנחנו'הפותחבשירגרפיתגםהמודגש

והמפלטהמקלטאוליזהושורותיו>.בשבעפעמיםשבעמופיעה"בננו"
-מעלליורועעלהדוברנחשףשבהםוידוייםשיריםאלה .האחרון
במבחןעמדכשלא-במבטך"חקוקשלי;ההתבזותזיכרוןיהיה"לעד

זאתחרףחתולתן".החוצהרצתיאני"אבל-ממנוהמצופההנאמנות

הבית""שלוםאתולהשיבהקרעיםאתלאחותמתוחניסיוןכאןנעשה
הדם;וקרישצבעונימרקעלמקדשיםאנחנו;שבת"בכלכנו:על

לכאן .) 95<עמיאותך"אוהבאני ,רעייתייפההנך ...אטאטשט
המתארבני','יעמוד ,הספרבפתחלעצמוהניצבהשירגםמתקשר

אבינכד ,בני("יעמודבנושלאובשירהדוברשלמצווהברטקס

רעמאדם;פנים,ומעזותפניםמעזישחצילנויתפלל:; / ".ואמי;

 .זומגמההמחזק )"".ערומפגע
האסתטיקה ,במתכווןכנראההפוליטית.מהחטיבהגםעידודלשאובקשה

שהיאוילקהשסברכפיהאתית,הבעיהאתמסלקתאינההעדרה><או
מצטט,הואכאשרתרופהלהלהקדיםמבקשלאורלכןלעשות.צריכה

השירים"אתהאומריםקוראיואתאהבה'של'ענייןבשיר ,כביכול
אנחנו ,שלואושלנוהפוליטיות/העמדותבגלללא ,שלוהפוליטיים

אתמראשלפרקזהניסיוןגםאולם .) 58<עמי " ...אוהביםלאפשוט
מןדוגמההנהלאחרים.בהכרחאותםהופךאינועליהם,הביקורת

הקוראים:אתלהטעיםכדילשירה,'ישראלפרסקבלת'נאוםהשיר

הארציהמובילכמדגודלזיןליהיהאילו

בנוזליאותומציףהצבא,עלמשתיןהייתי

הדדזדבכמדגודלתחתחדרליהיהאילו

 .) 59<עמ'אוזניואתמחרישהצבא,עלמפליץהייתי

רע.בכיהםהזהבספרהפוליטיקהמצבוגםהאהבהמצבכ,ךאוכך

28 
 322ג';ניון

והטירוןהגאון

א.

גדול?סופרמיהו ,כמובןרטוריבאופן ,עצמנואתשואליםאנולעתים
ומדוע?גדולה?ספרותמהי

קריטריוןלהציערקאלאאלה,שאלותעלכאןלהשיבמתכווןאינני
לאמור:קאנט>,שלהקטגוריהצועלכפארפראזה<מנוסחנוסףאחד
ממשפטיומשפט ,מפסקותיופסקהליטולשניתןמיהואגדולסופר

סופרהואגדולסופראחרות,במילים .כללילמנתםאותםולהפוך
טבעאתלנסחכישרוןובעללהביןמיטיב ,להתבונןמעמיקחכם,
האנושית.הנפש

מאחדהתפעלותיאתולבטאלשובכדיאלאנועדהלאהזוההקדמהכל
המתורגםסיפוריוקובץשאתצ'כוב,פאבלוביץאנטוןשבהם,הגדולים

,אחריתמדקרןדינה,מרוסית:כרמל<הוצאתאחריםוסיפוריםדו-קרב
כמו ,גדולתולאחרונה.קראתי ) 2006עמי 248 ,טולסטויהלנהדבר:

 ,מצאתיזאתובכלראיה,צריכהאינה ,בכללהרוסיתהספרותגדולת
להדגימהשברצונילמעלה,שניסחתיהכפיחדשה,הוכחהבדל ,כאמור

בתנובלהלמעשההקובץ,אתהפותח"דו-קרב",הארוךהסיפורכאן.

הדוגמהאתכאלה.חכמיםמשפטיםמשופעעמודים,ממאהלמעלה

עלהמספרת ,יותרקצתארוכהפסקהמתוךלחלץניתןהראשונה

תחילההנהפיודורובנה.נדייזידהואהובתולייבסקיהגיבוראודות
עצמה:הפסקה

צהרייםארוחתאףנשלמתחיתהלאלפנים,הזוגותשלרובםכדרך

וסצנות.גחמותבליפיודורובנהונדייז'דהלייבסקישלאחתמשותפת
דברבכללהלוותרהשתדלאוהב,אינושכברלייבסקיהחליטמאזאך

 .) 18<עמ'יונתיאותהוכינהובאדיבותברכותאתהדיבר ,ועניין

אתכללבדרךסיימו ,אהבועודכל .הזובהתבוננותישעמקותכמה
עליהלהמטירהחללאהוב,לייבסקימשחדלקלה.במריבהארוחתם
הבא:במנתםלנסחשניתןמהחיבה.מילות

לרוב!חיבהבמילותזאתעטוףלאהוב?חדלת

הופכתשאהבתואופיחלושגיבורמאותולקוחההיאגםאחרת,דוגמה
למעשיםמסוגלאינולפחות>עצמו<בעיניליברלבהיותויוקדת:לשנאה

שם:נאמרוכךאחרים.אצללהבינםיכולאךנפשעים,
אתלפעמיםהורגיםאוהביםמדועלהביןמסוגלהיהשעהבאותה

להיותלוהוצעאילואך ,כמובןהורג,היהלאעצמוהואמאהבותיהם.
 .) 20<עמ'הרוצחאתמזכההיהמושבעים,בחבר

ליברל.אותושלהצבועהנפשואתצ'כובחושףדקהאירוניהבאיזו

אתלהביןמסוגלבהחלטהואאךאיש,עלידיריםלאושלום,חסהוא,
<המתאיםכלליכמכתםמתומצתובניסוחכן.שעושהמישלמניעיו

לזמננו>:

הטרוריסט.לנפשמביןאךלטרור'מתנגדהוא

 ,במצוקתוללייבסקיהמסייעהלבטובסמיולנקו ,בסיפוראחרגיבורעל
נאמר:

נהגששכחאלהועלבלבד.מעטיםשלמשפחתםשםאתזכרסמיולנקו
 .) 21<עמ'מצויה!לאחוכמהבעלנפלא,אדםאנחה:אגבלומר,

כללי:כמכתם ,ולשיטתנו



בשבח!ודברשמו?אתשכחת

רקלאהםחכמים.סופריםאוהבאניבלבד.המזלגקצהעלזאתוכל
שלהקשבעלתדירשומריםאלא ,גדוללתענוגהקריאהאתעושים

שבדבריהם.החוכמהמןשמץיאבדלבלהקורא

ב.

מסויםבענייןלקרואהתחלתישלמעלה,הסעיףשלבסיפאהאמורבשל

אחוזת<הוצאתגבעוןאביעדמאתעלימסתכלתהתמונההרומןאת
גבעליחסית.צעירמספרשלביכוריםספר ,) 2006עמ' 187בית,

שנראהבמהשמתחילרומןהואעלימסתכלת"התמונהנאמר:הספר
בגוףעצמהעלהמספרתהספרגיבורתצלח.שלאהתאבדותניסיון

אתלמצותומנסההדתמןשהתנערהדתימביתחיילתהיא ,ראשון

מטרה."חסרימיניים,פרועיםאותם:תופסתשהיאכפיהחילונייםהחיים
מדועהמרכזיתהשאלההיאעצמהאתשואלתאינהשהגיבורההשאלה
ערכיםמערכתאואמונהנוטשיםכאשרוהאםהדת,אתנטשהבעצם

איננונחיצותהעלשהדיוןומכיווןבאחרת.להחליפהצורךאיןאחת
ובליהיישר-יווניתבטרגדיהגיבורהכמו-צועדתהגיבורהמתקיים,

גורלה".לעברדעת
אתלשבחהסתםמןשנועדוהעטיפה,גבעלההוצאהשלאלהדברים
ורקשם,נאמרשלאמהכי ,נגדואישוםכתבגםלשמשיכולים ,הספר

שלכאשפוזהבסופומתבררגורלה",לעבר"צועדתבמיליםנרמז

וסתםמדוע,הבירוראתערךשלאומינפש.לחוליבמוסדהגיבורה
יותרהקשהמהמטלהזובדרךשחמקהמחברהואלשם,אותההטיל

כך.כלכבדבנושאעיסוקשמחייב
לאחררקקראתיהעטיפה,גביעלהללוהדבריםכלשאתהאמת,אבל

שנינהבשל,חיתהבתחילתו,לפחותבולקרואוהסקרנותבספר.קריאה

למקראכקוראשליהקשבאתשעוררהלמעלה>ראה<ושוב:מסוימת
למשל:הראשונים.דפיו

זכותלהםנותןכברזהאחתפעםאתםשכבתשאםחושבים"אנשים
רואהכשאניאליהםלחייךחייבתגםאניעכשיוהחיים.אתלךלהציל
 11מזויפים.חיוכיםשונאתואביבבסיס,אותם

בהמשך:חברתה,מגיבהכךעל
הטבעימהחיוךיפהיותרשליהמזויףשהחיוךאומרתשליהחברה"דליה
בתורזהאתלקחתשעליאולהעליב,אמורזהאםיודעתלאאנישלי.

מחמאה."

קיצורים>:<תוךדפיםכמהוכעבור

אותהלהורידצריכיםשלאזה ,לדעתיבחצאית,היחיד"היתרון

אחתפעם ,למשל .זמןמספיקישתמידלאמכנסייםעםכששוכבים.
יודעתלאאפילושאניהחיילים,ואחד ,תבורהרבאזורבניווטהיינו
ממשלא .איתריחדלנווטרוצהאניאםאותישאל ,לוקוראיםאיך

המכנסיים.אתלילהורידהתחילהואמטרשלושיםאיזהואחרייורטנונ
אלהאתונאבדזמןהרבהייקחשזהפחדתי,אבלשימשיךרציתידווקא

הואאז .במחזוראניכייכולהלאשאנילואמרתי.אזלפנינושהולכים

כלאתרוציםוהםידלהםנותניםחצוף.מאחורה.זהאתשנעשהרצה

התחת."

מצ'כוב,הבדלותאלפיאלףלהבדילאבלבתחילה,משעשע ,שנון

האחרונה,שבדוגמההאחרוןהמשפטמןחכם.לאזהכמהמידרואים

הנפשעלעמוקמשללאאבלבדיחה,בדלאיזהלנסחאוליאפשר

שנמשכתוככל .הרוסיהגאוןמדברילהפיקשהצלחנוכפיהאנושית
ומייגע.טרחניגםנעשהזההקריאה

מביתבא ,לספרהמצורפתלעיתונותההודעהמספרת ,גבעוןעדיאב
 ,מצדיואוסיףתיכונית.ובישיבהדתיממלכתיספרבביתוהתחנךדתי

אריאליוקוביאורנךאורילמשלרקע,מאותודומיםכותביםשכמו
החינוךפרישהםמאודשייתכןובשנינהבהומורניחןהואאחרים,ורבים

ובהעדרמספיק,זהאיןאבלחשוב,זהשקיבל.התלמודי><והפלפול

כךמעניינת.ולאשטחיתרדודה,נשארתהכתיבהממששלהעמקה
סוףעדזובקריאההתמדתילא ,לקוראולהתחילשהתפתיתישלמרות

ביכורים,ספרשזהומכיווןגדולים.דילוגיםתוךרקוהשלמתיוהספר
חקרשיעמיקבתנאירקזאתאבל ,פוטנציאלכאןשישלחשובמותר

המעטות,מהדוגמאותלהביןשאפשרכפיהאנושית.הנפשבהבנת

כהיתרהגיבורהידיעלנתפסחילוניתלחברהדתיתמחברההמעבר
בסופואולםזונה>.להיותהןמהזיותיה<חלקגבולבלימיניתלמתירנות

המסופקשהתיאור,אלאחמור.נפשילמשברמידרדרתהיאדבר,של

ונשאראמיתיהסברמספקאינולעצמה,הלא-מודעתהגיבורהידיעל
בלבד.חיצוני

והמגשהכפיתתולדות

 ) 2006ת"א,אוניברסיטתהמאוחד<הקיבוץהשמיניהטורחרשבספר

האקטואלייםהטוריםבעקבותהיסטורי"מסענאורמרדכימחברועורך
שפורסמוהשביעי""הטורשיריבעקבותכלומראלתרמן",נתןשל

'הארץ'בעיתוןתחילה , 1967ועד-1934משניםושלושכשלושיםלאורך

שישייוםמדי'דבר'בעיתוןהחדשותעמודשלהשביעיבטורכךואחר

שלהגדוליםהאירועיםבעקבותמסעזהוהדבריםמטבעבשבוע.
שלהם,הקטניםהפכיםבאמצעותלתפוסידעשאלתרמןהתקופה,
'הילדהשיר ,למשל ,כמוגדולים.היסטורייםלסמליםכךאחרשהפכו

איטלקי'חובליםלרבתשובה'נאוםאובשואה,היהודיהילדעלאברם'
אחרים.ורביםההעפלהתקופתעל

הערוכיםהאלה,בפרקיםכללבדרך
מרעישים,גילוייםאיןנושאים,לפי

חכםאדםלפגושתמידנעיםאבל
כפי ,.אכנתןוירטואוזומשורר

עמדתועללתהות ,טוריועלשחתם
שהיה<מסתברקשיםבזמנים

ליהנותוגםתקנה>ללאאופטימיסט
עדלחהנסשלאמשנינתוולצחוק
'נקמתבשיר ,למשלהיום.

סמךעלהסיקשבוהשטריימל'
 1942משנתבעיתוןשוליתידיעה

כובעימחרימים"הנאציםלפיה

לצורכייהודיםשלשטריימל

ברוסיההצבאימצבםכיהצבא",

מפלהלנחולעתידיםוהםרעבכי
שטריימל"באך("דראנגזובמערכה

 ,סטן"אובאך"דראנגמשקלעל
המועצות>.בריתעלהמערכהשנקראהכפימזרחה,המתקפהכלומר

שנכתב,העצמאות,מלחמתעלהכסף''מגשמכולםהידועבשירוגםוכך
בדצמבר-18בופורסםבתחילתהאםכיהמערכהשלבסופהלאאגב,
ביןהנחבאעיתונאיסקופקטנה,הפתעהלנומצפהכאןאולם . 1947

אתהמסמליםונערנערההםשגיבוריוזה,שירכימתבררהספר.דפי
דבריםעלמבוססהמדינה,אתישראללעםשהביאובמלחמההנופלים

מגשגביעללעםניתנתלא"מדינה,כישאמרוייצמדלחייםהמיוחסים
נמצא,אינועבריביטויאינוכסף",של"מגששהביטויאלאכסף".של

והרמב"םויקרא,בספרהכסף""קערתרקנמצאת<במקראבמקורותינו
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ו
אמרומתיהיכןבדיוקידעלאואישוזהב")כסףשל"טסעלמדבר

להתחקותנאורמבקשאגדה'של'הולדתהששמובפרק .וייצמדאותו
רצה 1991בשנתעודכימספרהוא .שמוומקורהשירהולדתאחר

הזהבביטוישימושלעשות ,ואלךיהודהפרופ'ההגנה,אטלסעורך

גם .מצאוולאוייצמדחייםגנזיבכלהפךהוא .מקורואתידעלאאולם
ידעולאהמובהקים,אלתרמןמחוקרי ,לאורודןמירוןדןהפרופסורים

ממצאיוואתהתעלומהלגילויאפוא,נרתםנאורמרדכידבר.כךעל

 .בספרוזהבפרקמביאהוא
שוליותידיעותשחיפש ,אלתרמןכיחיתה,ש~נ;ואמתה, ,הנחתו

לזמןסמוךהעיתוניםמאחדאותהדלה ,שלוהטורלצורכיבעיתונות

וייצמדחייםידיעלנאמרוהדבריםכימתבררואמנםהשיר.שלחיבורו
היהודיתהמגביתבוועידת 1947בדצמבר-14בשנשאבאנגליתבנאום

 .השחרורלמלחמתכספיםגיוסבעתהברית,בארצותסיטיבאטלנטיק
ובוטיימס'יורקה'ניושלפנימיבעמודהיוםלמחרתפורסםהנאום
הרלוונטי:המשפט

No state has been handed to us on a silver platter . 
שדיווחו'הארץ',עיתוןלמעטובאנגלית,בעבריתבארץ,העיתונים

דבריםוציטטוהזההמפתחמשפטאתהחמיצויומיים,כעבורכךעל

מדינה"שוםהבא:בתרגוםהמשפטהובאב'הארץ'וייצמן.מדבריאחרים

ליהודיםמקנהאינההחלוקהותוכניתכסף,שלמגשעלניתנתאינה
מתרגםהיההדבריםלתרגוםהאחראיכיומצאבדקנאורסיכוי",אלא

עצמולתומןשאתפקיד ,גילאישמואללילה,באותו'הארץ'בהחדשות

לצורךהדבריםנוסחאתמעטשינהאלתרמןקודם.שניםכמהמילא

ניתנתמדינה"איןכיום:לנומוכריםשהםכפיעיצובםאתוקבעשירו

כסף".שלמגשעללעם
הביטויכיומצאאנגליםמילוניםבכמהבדקכיואומרמוסיףנאור

silver platter בהקשררקמופיעוהואמיוחדתמשמעותכלחסר

 .שלנומקורית"המצאה"כנראה, ,זוולפיכך ,אוכלמגששל
זהוכיהעלובאינטרנטחיפושיבעניין.פורתאנאורדקלאלדעתי

כסף"של"מגשמאמץ".ללאמהדבר"לקבלשמשמעואנגליביטוי
בפיו"כסףשלכפיתעם"נולדדומהאנגליביטוילולהזכירהיהצריך

Silver Spoon -ללאהכלוקיבלכסףעםלמשפחהנולדשמשמעו

הסיפוראתמכיריםאנוי"ד><מתיהחדשההבריתמןועוד:זאתמאמץ.

שבעתריקודאתהורדוסלפניהרוקדתהורודיה,שלבתהסאלומה,על

כפימגש,עלהמטביליוחנןשלראשואתממנוומבקשתהצעיפים
 ,למשלמופיע,והואהמערביתלתרבותחלחלזהמוטיבלה.הגיששאכן
שםאליוט,ת"סמאת ) 1915 (פרופרוק'ג'אלפרדשלהאהבהב'שיר

 have seen my head/ brought in upon 1בשיר:הדובראומר
. a platter 

שלמגשכסף,של<כפיתביטוייםכמהמנקזאפוא,הכסף","מגש
חינםמתתבעתבהשהםמגש>גביעלמישהושלראשולהגישכסף,

 ]" ...עברייםנעוריםטללי["נוטפיםוהנערהנערהשהיוכפי ,וקרובן
מדינתניתנהלךשעליוהכסף"מגשכלומר ,אלתרמןשלבשירו

 0היהודים".

·~= .,..,.~·-·-........ ----••1-•-----------

תזוחהניוון ןגורגורמזאנויצחקראשיעורך 14
הרצרגימר uוגורפינקלשחר-בת ,שמואלוףמתיכתב-העתעורכי

את .ם)די(ההיבריםיהכלאייצוריחוויתאתמאתר 14 'מזכוןיליג
כותיילהשתהפהשאילביןמיניהפלוהפיצהווייתביןיםהקיהמתח

 .חיצונייםלקודים "
 ,אשכנזיי-רחזמאישה,-גבר ,רב uמ-מזרחשלשגיםומבין uנמזרחהכיוון

לקריאהתולהיעניהקושאתאחדדמצלה uומ-דתיילוניחפלסטיני,-דיוהי
בשמצהאלטרנטיבייםהחיבוריםאתאחרומצד "צדדיםלבחור"החברהשל

 . uמציהז
רימח uיומצ )ההאדומאתגר,יין, u(מטוביםוביםרלמצטרףמזרחהכיוון
ת.ימעמדדריותילסולכאותלבדבח 1 'ש-20בגיליון
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ואניאתה

הרבה,ספריםמייצראתה

קהלת.לדבריקשובאינך

לעולם.להביאבשורהלךיש

מראש.הידועיםטיעוניךאתלאששציטוטים,מחפשספרים,בולע

עולם.תיקון-שלךוהיעדהמוצאנקודת

טוען.אתהכך

הרוחעולםאתשירעישוחדשות,בתובנותלזעזע

המעשה.אליטותואת

 ,ממנייותרהרבהיעילאתהמראש,וברורידועשלךשהיעדמאחר
פרטיהם,לפרטיהפרקיםסדראתמראשמתכנן

תכתוב.מהמלכתחילהיודע

ובמוחלטות,במדויקהמוגדרותהתכליות ,שלךהמיקודלעומת

להגיד.רוצהאנימהבבהירותלהגדיריודעתשאיניהיאשליהמוצאנקודת

להגיד.מהליאיןבכללאולי

בשורה.ולאמוגדרות,מטרותלאפרקים,וראשיתוכניתליאין

ידע,וחוסרישעחוסרמתוךמתחילהאניאדרבה,

להבין.מנסה

הסקרנותרעבאתלספקמעורפלתתוכניתלייש

בלתי-מסופקת.תמידהנותרת

 ,ומלואועולםפניעלמתפזרתשליהקריאהלכן
הדברים,בשולינוגעתמיקוד,ללאלספר,מוליךספר

אותי.מענייןהכל ,הכלכי

אישית,להרפתקהלמסע,יוצאתאני

 .שליהסקרנותיצראתלספק
ולפרקים,

ספר.מייצרתוההרפתקהיש

ואנליטית.קווית ,כדבעימאורגניםתמידלאשלושהפרקיםספר

 ,כמוךאחתמשמעיתחדבמטרהממוקדתשאינימאחר
שובע,יודעתשאינהסקרנותידיעלונסחפת

במילא,המעורפלהיעדמןרחוקיםלמחוזותמגיעהאני

סוף.איןעדונמשכתמשתרכתשליוהכתיבה

אלבוים-דרוררחל

מפורטים.מקוםמראישלמתישציוןבעיניך:הגדולחטאי

כן,אכן,

ממני.שנעלמהבחוכמהלהרשיםאינהמטרתישהרי

 ,מחדהבורותהיאשליהמוצאנקודת ,להפך
 .מאידךוהסקרנות

ךאורמעבדתשאניידע ,משהוליצורמצליחהשאניבמידה

 ,ולימודקריאהכדיתוךומתגבשותההולכותהתובנות
אחרים.לשתףומבקשת ,בפיתויעומדתאיני

דעת,וקניתיביקרתישבהןהתחנותכלאתמציינת

רוחם.אתולסעודלשםללכתיוכלואחריםשגםכך

ויבוא.יי~י ,מוזמןהמעונייןכל

אכתוב,מהמראשליברורלא

 .ויתארגנויתקשרוהדבריםוכיצד
מחדש.פעםכלאותימפתיעיםהם

נס.בדרךמתחבריםהם ,דברשלבסופואבל

נשמתי.עמקיעדאותיומרגששמפעיםקסמיםמעשהממשזהופעמים

חדשים.כיווניםומגליםמתגבשיםהפרטיםשפעוכל ,הערפלנמוגלאטלאט

מסקנות.נולדותאפילוולפעמים,

זה,עםזהמתיישביםשאינםפרומיםקצוותנותריםתמיד ,שתמידלמרות

מושלם.שאינוגימורעםאותם,להשאירמבקשתאניכך

מושלם.בלתי-העולםהואכךשכן

מהמורות,מלא ,ומתסכלמסורבל ,ארוךתהליך ,שליהכתיבהמסעזה

מהן.לצאתכיצדיודעתואינילתוכןמועדתאנישלפרקים

הסקרנות.רעבאתלהשביעההרפתקה,שלהלוואימתוצאותאחתרקהםהספרים

 ,דברשלבסיכומו
הרבה,ספריםמייצר ,יעיליותרהרבהלאין-שיעוראתה

ממוקדים.

בשורהלהביאכדיכותבאתהממני:מוסרייותרגםאתה

לעולם.גאולהו

אנוכית. ,אניואילו

סביביקורהמהלהביןלנסותאישית,להרפתקהיוצאת

עצמי.ובי

 ,אולי ,דברשלבסופוורק
 .ספרייוולדאולי

כארץהעבריהחינוךספריה:ביןהעברית.בארכיב'<אמריטוס>פרופסור-אלבוים-דרוררחל

נקימרזתהציונית;האוטופיה-האתמולשלהמחר ;ישראל
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שמפןו

אנהלטדה ' ilנדה
גולןשמאימספרדית:

נואהיהכישרצהבמקוםהנמצאמרטין,אנחללמיגל

פשוטפשוט,פשוט,-זהסיפורכתבתי

מעושן""דגקרוס,צ'ארלס

צעירה.נישאתיבדידות.שלבעיהמכליותרהיאשליבעיה

מידותקטןאיששהיההוא,מקווה.אניכךאהבה?בגללה
באמצעמתהואפתאומי:באופןלוהסתלקבמתינות,ונוהג

ושתהמאודצמאהיההואהים,חוףעלהיינו .שלנוהדבשירח

עדשלוהדםלמחזורנכנסומיםהרבהכךכלגבול.ללאמיםקנקני

בטביעה.חנקשלסימפטומיםעםנפטר'ואהוביהתמלאושריאותיו

עשירה,אותיהותירהואבי:התחשבותסימניגםגילהבמותואבל

 .לכךלבשםלאאישכיאף

אניכישוריםוחסרתשלומיאליתכמהעדליגילושליהבדידותחיי

הבחנתיהאלההטיוליםבאחדברחובות.בשיטוטמאשרחוץבכל'

מתוךלשםפניתימגורי.ממקוםהרחקלאספרים,מלאהבספרייה

המיוחד'ריחוואלהמקוםאלהתרגלתימהרהועדטובה,כוונה

בעולם,השיטוטיםמןמרוצההייתישבהחלטכךהספרים.מןשנדף
קוראת.ואףלימתהלכת

אתולאהמסתוריןבסיפוריהקריאהאתאהבתילאהאמת,עלאודה

גיליתי'אחתבהזדמנותאבלבמאמרים.לאואףבשירים,הקריאה

"טיפותושמוקפה,בצבעכריכהולוכרסעבספרבמקרה,כמעט

שהוחזרואחריםספריםלידהמדףעלמונחהיההואמידע".של

בוהיהאותי.הרשיםהואבגלוי'לומרואםבו'דפדפתילספרייה.

הארץ'כדורשלמשקלומהלמשל'למדתי'ממנו .גילובלתימידע
ולמדתיהמשווה,קורוחבומההקטביםשנישביןהקוטראורךמה

יותרגדולהקשקשיםכמותליטראותשתישמשקלוסלמוןלדגכי

אלפיכמהידעתיכברעתהליטראות.ארבעיםשמשקלומלסלמון

בצלשלתאכלשעללמדתיהים,מכילמלחשלמעוקביםמטרים

המעליתשאתליטראות, 360שמידתומיםשלפנימילחץמופעל

 .כולובעולםהראשוןהנייריצרןחיתהושהצרעהארכימדס,המציא
הקנגורושלגובהואתבענן'הקשתאלהמרחקאתלזכוריכולתי

השעועיתמאכליאתמגישיםשבהןהמסעדותשלשמותיהןואת

בעולם.ביותרהטוביםהשחורה
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שלי.לתנ"ךהפךלפעמים,שהספר'להודות,הראוימןכן'כמו
האחריםחשבוהאמנםיום.יוםבוולקרואלספרייהללכתהתרגלתי

דברשוםאכפת.היהלאליתקנה?ללאשקדניתתלמידהשאני

בימיהםכילי'שנודעההעובדהמןיותרסיפוקליגרםלאבעולמנו
הידיעהמןוכןהפרטיטורות,אתלרשוםהזדרזולאודודירוסינישל

ומןסנאי'שלשערותיומספרלעומתהגמלשלשערותיומספרמהו
כמותומהילצ'ין-שי-הואנג-טי'היונשיםוכמהבניםכמההידיעה

בפורט-רויאל.לפיראטיםשהיוהמזללמשחקיוהאכסניותהגרדומים

כמותמהיאוהסקויה,עציהםכמהבניהידיעהמןסיפוקנמלאתי

הנחשים.שלואורכםמשקלםמהגםכמואחת,לצדפהשישהשיניים

של"טיפותשלהשניהכרךנמצאהמדףעלכילב,שמתיאחדבוקר
ובהנאה.לרווחה,נשמתימידע".

אתמעילי'אתהסרתיהחלון:לידשלי'בפינתיכתמיד'לי'ישבתי
מאוצריליהנותהתחלתי-ביהשגיחלאאישכאשרולבסוף,-נעלי

ועלהירחעלשטחחלקותמכירתעלמודעותמספרשםהיוזה.

הזדמנויותכאןהיוספקללאכיאםאותי'עניינולאאלהאךהמאדים,

עברתיבלבד?בנותבושנולדותבצרפתכפרטובים.עסקיםלעשות

בגילהבוגריםחייואתמסייםג'וקכיהסבירושבוהבא,לעמוד

התנהגותוהים,לסרטןשנוגעומהלחלוטין'לבןדםלחגביםחמש,

"ובכן'"בשנייה.תנודות 40,000כ-מבצעשהואמפניתקדים,חסרת

עלשניכרךמחבריםואםמקודם."זאתידעתי"כברלעצמי,אמרתי

נחוץ.זהלמישבראשון'זהעללחזורמנת

המשכתיחדשה.ידיעהמאיזובמיוחדנהניתשאניקורהלפעמים

כדוריותשלושהפישלכבשיםיתרה:התלהבותללאכבראךלקרוא,

שהסביר:חלקלאותוכשהגעתירקאדם.לבןמאשראדומותדם

שערות, 120,000ראשועלמצמיחשחורשיערבעלבוגראדם

שיערבעל'ואילו 150,00המצמיחבלונדינישיערבעלראשלעומת

היהנדמהלפחותאוחשתי'אזרק-שערות 90,000מצמיחאדום

בהתמדה.בימתבונןשמישהולי'

אבלאחרים,קוראיםעםמבטיםלהחליףנוהגתאינניכללבדרך

אחדזוגרקשםהיהאחרים.נוכחיםאלגםלבשמתיהזאתהפעם

אצבעואתדחקהואציפורניה,לכסיסתהתמסרההיאצעירים:של

בודדיםאיים 118עלנוסדהונציהבקריאה.המשכתי .לאפו

<אמסטרדם>השנייהשוונציהבעתבהגשרים, 378בעזרתהמתחברים

עירועודגשרים, 300באמצעותהמתחבריםאיים 100עלבנויה

ומתחבריםתעלות 270ב-שנחציםאייםשניעלשנבנתה<גנט>

שנה,עשרהלחמשחמשביןחייםהדגיםגשרים: 287ב-הכלבסך
התבונןבהחלטמישהואםועתה,שנה.שלושים-הטרמיטיםנמלת

הזוג.לכיווןהצצתידמיוני.שלהמצאהחיתהלאכברשזוהריבי,

בזמןבדמיוני,הכלזההיההספרן.וגםלהם,הסתלקוהםמוזר!מה

קוריעללטפסיכולהעכביששלי:בשיעורהמשכתילבדי.שהייתי

שובנאנחתי.אותם.לקרועומבליבהםלהסתבךמבלישלוהעכביש
במשךאוכלהאנקורכילמדתי,שנימצדאךתודעתי.עללהעמיס

מאירההשמששבאנטארקטיקהגרעינים,קילומשלושהיותרשנה

שנה, 3000לפניבמצריםלראשונהנוצרהשהגבינהירוק,בצבע



 5028כוללת , 1726בשנתשהודפסההסינית,ושהאנציקלופדיה

משחקזההיהדקירה."כמוארורה,תחושהאותה"ושובכרכים.

סוףסוף ,כןיסתיים.איךלדעתואין ,בעיניחןמצאלאשבהחלט

ליעשהקוראתשאניבזמןבימביטשמישהוהרעיוןבי.התבוננו

ברווז.עור

קולותלחלוןמתחתשומעתשאניליהיהנדמההדממההמייתבתוך

עייףפרצוףבעלתשמנהאשהפעם;מדינפתחההדלתרחוקים.
במדפים,ממושךזמןהביטההיאפתאום.הופיעהמבוהלותועיניים

לאשאישמפניאוחיפשה,אשראתכנראהמצאהשלאמשוםאך

הסתלקה.היאלשרתה,אליהניגש

בדברספקללאהייתיבטוחההשולחן.שעלבספרליהתבוננתי

להתחילקלהיהלאאלהבתנאים .בעיניואחריעקבמישהואחד:

החצאיתאתויישרתינעליאתנעלתישנפסק.השיעוראתמחדש

שלי.

משעממים:קצתהצפוניהקוטבלזריחתהקשוריםשהנתוניםהרגשתי

בערך ,הצפוניהקוטבמןבשנהלילות 100בממוצעאותהרואים

בשנהאחדלילה ,ממייןלילות 25כ- ,קנדימפסגתלילות 243

נראיתשנים,עשרמדי ,אחרבלילהפעםבכל ,כןכמומפלורידה.

המקרהעלקראתיכאשרשלנו.המרכזיתמקסיקושלבחלקזותופעה

 600רצחהמאפיהכראשהראשונהבשנתואשר ,מאקיאנחלושל

חוררתי.מכלכברנרגעתי-איש

דף:אותושלבסיומולביתשומתאתהסבמשהוספק,ללא

לחייהם.קץשמיםמנשיםגבריםיותרכימוכיחה"הסטטיסטיקה

משכיליםאדםבנירווקים.מאשרהמיניםמשנינשואיםיותר

מאשר , 54ו- 50גילאימביןיותרהשכלה.מחסרייותרמתאבדים

ביןהבוקרבשעותחייהםאתנוטליםיותראחרים.גילאיםמבין

יותרבלילה.אוביוםאחרותשעתייםבכלמאשרלשבע,חמש

מאיבחודשזהאתעושיםויותר ,ראשוןבימילדעתעצמםמאבדים

 11השבה.שלאחרחודשבכלמאשר

בנתוניםאבלזואולוגית,אני , 55בתאניחשבתי.נרגשת.הייתי

באחד ,אפרילבחודשלדעתעצמיאתלאבדרציתילוהקיימים,

להתגרשלהינשא,תחילההייתיחייבתהצהריים,אחרישנימימי

שטויות!איזהמיני.אתולהחליף

האורךמידותנכתבובובחלק ,השנילדףעוברתבעודיפתאום,

בצבעדקניירמצאתיבעולם,ביותרהגדולההקתדרלהשלוהרוחב

תה?"עמילשתות"התרציכתיב:באותיותרשוםועליו ,כחול

אותי;להלהיבהתחילההעצמיביטחונישמחתעיני.אתעצמתילרגע

אתוראיתיהמשרדיהשולחןאלכשהתקרבתימעילי.אתלבשתי

והסמיק.מעטהיססהואהידיעה.עםהשלמתי ,הספרן

אותובנישאנוגילינוהאביבייםלעציםמתחתטיולנותוך .יצאנו

הוא ,שהזמנולאחרהקפה,בביתהקרירות.אתאוהביםושנינו ,גיל

בוטניקה,אוהבשהואבפניהתוודהתירזה,תהואניקינמוןתה

שלמהתקףאך-הדבשבירחהיאגםנפטרהושאשתו ,אלמןשהוא

שמונהמתיםמתה,אשהכלעלהסטטיסטיקה:עלליחשבתיצחוק.

להוסיף!עודיכולתימהגברים.

מייל 1400במרחק ,סיבירשלבמזרחהלוורחויאנסק,לנסועתכננו

ביותרהנמוכההטמפרטורהנרשמתבובמקום ,הצפוניהקוטבמן

היהוכשנשוב,שלנו.הדבשירחאתשםלבלותכדיוזאתבעולם,

צמח- Welwitschiaה-ולחקרללימודעצמואתלהקדישבדעתו

שמתקיימיםעלים,שלושההמצמיחסנטימטרים,כשלושיםשגובהו

מין , Porchtys Notatusה-אתלחקורמתכוננתאניהחיים.כל

בשעההדגיגיםאתואוהבהתחתית,קליפורניהבחופישמתרבהדג

 0נולדים.שהם

ירוקמנגוטובה,בשעההספרמתוךפרק

 1גורלידוארפרסומיה:ביןמקסיקאית.יהודייהסופרת-אנהלטרהג'נדה

ספרהאורראהלאחרונהועוד.ירוקמנגוטובה,בשעהידועים,בלתיסיפורים

 .אחדפשעמעשהשלבחינה-דרייפוס?מדועהמונומנטלי
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בושןלום 1

הוומןרחל

במקלחת,שחיתהונעמי'הטלפוןצלצלחמישייוםבכלמרכ
השכן .חדרודלתאתסגרשלהאלוןהשיחה.אתהחמיצה

להקיא.להובא"אנבא"של"ווטרלו"אתהשמיעשובהחדש

אתשמעהרשימה?בליהשתגעת?הגדול.פר iלסללכתהחליטההיא

כתבהחלבשלושהדף.עלהסתכלהנעמיבעלה.אבי'שלהקול
הארונות,אתפתחההיא .אחדמספיקשלושצריךלאמחקה.כךואחר

אותה.סגרההמקרר'דלתאתפתחההשימורים,קופסאותאתבחנה

היאבעיניים.ותראהפר iלסתלךרשימה.צריכהלאהיאתבשל?מה

צלצלשלההניידהטלפוןאותה.ולבשהנקייהחולצהמהארוןהוציאה

נעמיהרינגטון.אתלההורידהשלה,הצעירההבתסיון,לידו.עברי

אתאלון'שלהסגורההדלתמולאחדרגעעמדהארנק,לקחה

החליטהלמטהכשעמדההחוצה.ויצאההשולחןעלהשאירההסלולרי

אטריותקנתההיאהביתה.ולחזורהטריפוליטאישלבמכולתלהסתפק

לשבת,יבואזאתבכליונתןאולימרק.גםלהכיןוהחליטהושמנת

ואףמצלצלהטלפוןאתשמעהכשחזרה,אותי.שחררואמאלהיגיד

שלבדירהלבדוגרל"אבבא"שמקשיבהחדש,הדיירעונה.לאאחד

לקירות.נדבקשלוהריחשלום.שלום,למטה.ירדחדרים,ארבעה

האחרון.הצלצולאחריהגיעהאבלהכניסה,דלתאתופתחהחשבה

ענה.לאוהואשאלה"אלון?"

מבטהעיפההיאבקערה.וערבבהלפשטידהחומריםהוציאהבמטבח
ההתנהגותעללדווחחמישיבימימטלפנתאלוןשלהמורה .בשעון

הואמצדוהזה.לילדכוחלואיןאיתה."תדברי"אתאמר'אבי .שלו

נעמי."גלילי'גברת"תראי'להאמרההיועצת .ספרמביתלעוףיכול
אבלפסיכולוגיתלהיותרצתהשפעםנעמישאלהבמצוקה?""הוא

עםלהיריוןונכנסההצבאאחרימידוהתחתנהאביאתשהכירהכיוון

מהלימודים.שכחהיונתן

במצוקה?"שהואמרגישה"את

בגוףישחשבה,כעס,כמהבבית.שלוההסתגרותאתראתהנעמי

אפילואגרופיואתולהטיחלחזורהידייםאתלאגרףיכולהוא .שלו
צהוב.אגרוףשקלוקנתההיאשבמרפסת.החיצונינשפריץ

עלפרסלקבלצריךלאשהואאותו'מקלקלתשהיאאמראבי
שקולאקטניםלילדיםצעצועסתםשזהאמרואלוןשלוההתנהגות

אגרוף.

טובה!"כפוינצלן'"חתיכתצעק,אבירואה?""את

עםישבעליהם.אייםשהואאמרושלהבכיתהשחבריםסיפרהסיון

 .ועישןערסיםכמה
המורים?""ואיפה
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באמת.""אמא

והואנשימה."בעיותלך"ישלעשןלושאסורלאלוןאמרההיא

עושיםבצבא,למותכדאי"והכיצעיר.למותשעדיףואמרצחק

בכסף."ההוריםאתטוחניםצבאית,הלוויה

היועצת.אמרהלטיפול'//איתרללכתלכם//כדאי
//לפסיכולוג?//

 11 •ואלוןבעלך ,תא//

מסכים?//היהשלךהבעלגבר'הואיסכים,לאבחייםשלי//הבעל

קלקלתישאניאומר//הואהמשיכהונעמיבכתפהמשכההיועצת

 11 •קטןכשהיהחולההיההואמבינה,אתהילד'את

ולשה.החומריםאתלקערההכניסההיאלחם.להכיןהחליטהנעמי
הצבאיהשירותאתלהמזכירהווךוטרלךוופעםעודהזאת,המוסיקה

התחנהאיפהאותהשואלשאלוןחלמהבלילהשבע.בבארשלה,

עלשיעלהלואמרההיאהישנה.בתחנהעמדוהםהחדשה.המרכזית

והעמודיםהישניםהרציפיםביןברגלללכתוהמשיכהמיניבוס

ראשוןיוםכלעמדהכאןשלה,התחנהחיתהכאןהנההעקומים.

לנהג.שילםולאמהמיניבוסירדשאלוןראתהפתאוםלבסיס.בדרך

חינםשנתןההסברעלהתעצבןהנהגאבלברגלללכתהחליטהוא

לפניהתחננהנעמיאותו.והחזיקאלוןאתתפסהואאחריו.ורדף

תמצציאםווךקאמרהנהגאבלשלה,הילדאתשיעזובהעצבניהנהג
 11לי.

צעקהנהגאז .לוענתהנעמישקלים!//חמישהרקעולה//כרטיס

חייבתתהיההיאמקרהשבכלככהוחצישלושהשווהשלהשמציצה

היאידה.כףלתוךשלוהידאתושרבבלהשתחררהצליחאלון .לו

מפחד?//אתה//מהלואמרההיאקטנה.חיתהשלוהידכיהתפלאה

והתעוררה.

הרופאאתשאלה 11//דוקטור'היום.התחילולאאלוןעםהצרות

בסדר?//שלי//התינוקהילד'להתפתחותבמכון

מוח.לבדיקתאותוושלח//אמרזה,אתבודקיםאנחנוגברת,//תראי

הראשאתגםצילמוהמכונה.לתוךאיתרנכנסההיאסי-טי.צילום

הנורמה.בגבולותאבלאחרמבנהלושישבסדר'שהבלאמרושלה.

לאהיאבאונה.רגיל,לאמשהוומצאוהריאותאתבדקוכךאחר

יוכללאשהילדלהאמרהרופאאחרת.שלוהנשימהמה.זוכרת

כשהואעכשיו,זהאתלהאומרשהואהתפלאהנעמיקרבי.להיות
אבי'אבלצחקה. 11ג/ובניק,בןלנו//יהיה .לאביוסיפרהתינוק,עוד

צחק.לאבצנחנים,קצין

רעדאיזהמרגישהנעמיבגדלני.משרתשלה,הגדולהבןיונתן,

עכשיוואפילושנהכברחברהלויש .עליומסתכלתכשהיאבתוכה

זהמהאני//אמאלהאומרויונתן .לשניאחדנאמניםהםבצבא

חמישייוםבכלהתגייס,מאזמדהים.ילד 11 •שלךלאוכלמתגעגע

ראהכשאלוןלחברים.לצבא,איתרשייקחכפול'מבשלתהיאבערב
יחסוךשהואואמרמולהעמדאלומיניוםבניירמשהועוטפתאותה

פיצה.רקאוהבהואטוב,הזה.התענוגאתממנה

היועצת.אותהשאלהבצבא?//יעשה//מה

אדם.בןממנויעשובצבאדווקאשאוליחשבהונעמי
 11לצבא,יילךלא//אולי

ממקומה.נעמיקפצהלכם?//אמרהוא//ככה

ישחררוהםשלוההתנהגויותכלעםאבלאמר'בדיוקלא//הוא
 11מבינה.אתמאוד'מהראותו



בחורים."מיניכללוקח"הצבאלצעוק,רצתהמבינה,"לאאני"לא,

אמרהתנאי?"עלשהואזוכרים"אתםהשפופרת.אתהרימההיא

אחתיומיים.רקעברולשכוח.יכולההיאאיךזוכרת.היאהמורה.

עכשיולהגיעחייבים"אתםבכוח.בה,נגעשהואאמרההבנות

שאלההביתה,כשחזרו ,כךאחרורצה.הכלעזבההיא 11 •הספרלבית

קרה.מהאותו

לה.ענה 11 ,אותימגעילה"היא

לא!"זהלאאומרתשכשבחורהיודעלאאתהבה?נגעתלמה"אז
 11 •גברלאאתהגבר?שיצאתחושב"אתהלואמרואבי

התערבה.נעמיזה?"אתלואומראתה"למה
בושה?לךאיןמה?עלועודבמשטרה,תיקגם.עכשיואותו"תעזבי

סוטה?"אתהמה

החדששהשכןהמוסיקהאתנעמישמעהאבישלהצעקותיםבתוך

זיכרוןהבריקו.שלוהעינייםונבהלה.אלוןעלהסתכלהוהשמיע,חזר

אלישלהעינייםבתוכה.רתחשכחהשמזמןשחשבהרחוקמשהושל
לחה.במגבתוכיסתהבקערההבצקאתהניחההיא ,.ח

הצדה.והסתכלאלוןאמר 11 ,כן"אני

אבי.עלכעסהזה?"אתלואומראתהלמהגבר,אתה"בטח

אנחנוהתריס.אתלסגורמנעמיוביקשהקטןבחדרהתיישבח.אלי

היהזהחברים.הםשבטחלוענתהוהיא ,אמרלא? ,נעמיחברים

חיתההיאהעיר.באמצעבדרום,שירתושניהםהשבעים.שנותבסוף

הכלהיום.כמומחשביםהיולאימיםאותם .פקידהיההואפקידה,

ומאחסניםבכרטיסיותהנתוניםאתמנקביםהיוכךאחרבעט.נכתב

אתוגיהץכיבסהואהכרטיסיות.עלאחראיהיהח.אליהמידע.את

ממשהיהשלוהביתבבסיס.גרלאהואערב.כלשלוהמכנסיים

בלעשלוואבאמבשלתחיתהשלואמאחזית.שנייהקומהממול.

הרוק.את

משהולושישאמרוהואאותושאלהנעמיקרבי?"לאאתה"למה

אליבשםחיילעודשהיהבגללבהתחלהח.אלילוקראוכולםבלב.

סיבה.עודשישאמרוכךואחר

כשהבצקבעצמהנזפה ?צרותלךחסרותעכשיו?בזהנזכרתמה

דקות.חמשלעודוהשאירהבוקסלונתנההיא .מדייותרתפח

לאכול?""רוצההסגורה,הדלתמולשאלה"אלון?"

שערותמכוסההיההואלאינקובטור.אותוהכניסונולדכשאלון

אתעמעםהאינקובטורכישמעהלאהיאפיואתשפערואפילו
רואההיאלהשוותשאסורואפילושלההבניםביןוחצישנההבכי.

שלאחדשבועלהםאיןנולדשאלוןמרגעהזמן.כלההבדליםאת

שקט.

אלון.אתשאלהלך?"הציקה"היא

לאבהות.גםגבולשישלהוהודיעעליוצעקאבי "!?הלעשית"מה

לפנותרוצים"לא ,הספרביתמנהלאמר 1/הנערה,של"ההורים

 11 •מיידיטיפול ,תנאילכםמעמידיםאנחנואבללמשטרה.

היועצת.הבהירהמשפחתי.""טיפול

שלושתםישבושעתייםלפנילהתחמק.היהיכוללאאביזה.זהו
והיאלהםאומראלוןמהלהביןינסושהםשאמרהפסיכולוגיתמול

 .לואומריםהםמהלהביןמאמץיעשהשאלוןמקווה
שכלאפילוכלום.אמרהולאהתאפקה ,נעמיחשבהבצבא,יונתן
בהצטיינותספרביתסייםשלהםהגדולשהבןשתדערצתהכך

נבונה.כךכלנערההיאאףהקטנה, ,וסיון

גםבעיותהיולאפעםאףהגדולאחיו"עםלפסיכולוגיתאמראבי
 11 •אחותועםלא

 11ההתבגרות.בגילהיא"גםהוסיפהעמיוב

בתבקושישנראתההפסיכולוגיתשאלההשוקולד?"אתה"אז

סגולים.מכנסייםולבשהשלושים,

לאחורונשעןשלוהרגלייםאתמתחואלוןאמראביהרעל.""הוא

הכורסה.על

שלך."הבןאתמעליב"אתההפסיכולוגית,לואמרה"תראה,"

אותי?"מעליבלא"והוא
אותך."מעליבמהלושתסבירמציעה"אני

 11 •מולך ,כאןלשבתצריךאני"בגללו

מה"למהלמשטרה.תלךזונהשהבתלואכפתלאשבכללאמראלון
לה?"עשיתי

שעשית!"מהזהלך!שאסורלמקוםידיים"דחפת

לה."דחפוהאחריםמהתשאלידיים.דחפתירק"אני

אםאותהשאלה ,כךאחרושתקה.עליהםהסתכלההפסיכולוגית

הבינהולאפתאום?"מה"לא,לומרמיהרהונעמיבטיפולחיתה

פסיכולוגיתלהיותשרצתהעליהראתהאוליאותה.דווקאשאלהלמה
מאמרים.וקראה

שאלותאותהששאלומאבחניםמולאלוןעםישבהארבעמגיל

פרחים.רקאנשים,לציירלאהתעקששצייר.הציוריםעלוהסתכלו

היוםכלתפסיקילה,אמרפרחים,מצייריםלאשבניםלואמראבי

 .שלךבחרוזיםלשחקלולתתתפסיקיהידייםעלאותולהרים
בחלמוןומברישהשומשוםמוסיפההיא .אוזןשלתנוךכמו ,רךהבצק

עדלוקוראתהיאככה ,.חאלימאדימים.שלההפניםביצה.של

הרבהכךכלעברו .בונזכרהפעםועוד ,בונזכרהפתאוםהיום,

 ?השתגעתפתאום,מהלא?למה,ברורזה ,עכשיובונזכרהוהיאשנים
שלו.בבסיסטובילדהואאלוןלהשוות.מהאיןלעצמה,ענתה

לההבטיחהנעמיבפגישה.היואםלשאולטלפנהאלוןשלהמורה

מהפגישה.כשיצאו ,כךאחרקרהמהלהסיפרהולאימשיךשהטיפול

חזרולאאותויהרוגהזהשהילדאמראבילמרק.ירקותחתכההיא

שבדיוקשלואמאשלבדירהיגורשבינתייםאמרהביתה.איתם

אבות.לביתעברה

בסדר?""אתההנעולה,הדלתעלודפקהלוקראהנעמי"אלון?"

כואבפעמיםמדייותר .אותוושתעזובהראשלושכואבצעקהוא
וחלילה.חסגידולאיזה ,משהושםשישיתבררשלארקהראש.לו

מהתראילהיגידוחולהיהיהאלוןאםכאלה.סיפוריםשמעהנעמי

גבר.כמוסובלשהואיגידאביגםהמחלה.אתלוקחהואאיךזה

לקנותהחוצהתצאואז ,שלוהמיטהלידתשבנעמיארוכיםימים

ופתאוםפלסטיקכיסאעלתשבהיאסיגריה.לעשןאוליקולהפחית

יהיהאפשרשלוובנעמילה,יגידאבי ,נעמיהכתף.עלידתרגיש

קרה.מהלשמוע

תצעק.ודאיתצעק.היאלא!

שאםרוצהשהייתבגללאלוןאומרתאתדמעות.להמוציאהבצל

שלהשהילדשרוצהאמאאיןשטויות,-למותצריךמהםמישהו

יעמודאבימצטערים.אנחנולה,ויגידמהניתוחייצאהרופאימות.

הכל.עשינוידינו.לאלאשרככלעשינומצטעריםאנחנולידה.

הדלעת.אתקלפההיאאדם.בןיהיההואבסוף ,איתריסתדרהכל

ימצא ,יתיישרבסוףשרוצה.מהשיעשה ,תפחדיאל ,אותותעזבי
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1 
קצתייסעיקרה?מהלצבא,יילךשלאאזתראי.עודאתחברה,

לדאוגמהאיןרפטינג.יעשהטבע,יראהאמריקה.דרוםנגידלחו"ל,

אלךכיגםקליטה.בליבמקוםיהיהבטחהוא •יטלפןשלאאפילולו
הכלאתהכניסהנעמינןמדי.אתהכירעאיראלאצלמוותבגיא

אשעלשעותארבעלפחותולבשללהרתיחמים,והוסיפהלסיר

קטנה.

לה.יגידדעתך'עלאותךמעבירהצעראותה.לחבקיחזוראבי

כמותבהיל.רקממנהשתצאמילהכלתגי.דמהתשתוק.נעמיאבל

נוציאאותו'ימצאואמא,תדאגיאלעליה.ראשהתשעיןסיוןנהמה.

חיפוש.משלחת

אצבעלהעדיףיכוללאשאדםאומריםאחת.ובתלנעמיבניםשני

היא,שקר.זהאבלהאחרות,האצבעותפניעלידומכףאחת

חשובה.פחותשהזרתמאודטוביודעתהרבה,כךכלשמדפיסה

עמיבשבת?"ייצאיונתן"ואםאבא.עםהולכתשהיאאמרהסיון

לו?"להגיד"מהאותםשאלה

מצטערים.אנחנולה,יגידוהםנעמי?לפתוח.תיגשוהיאדבלתידפקו

תשאל.היאפיגוע?

באימון.בפעולה,לה,יענולא,

אוהואאושזהאמרהואאותה.עוזבאביהאמת.אתיודעתהיא

שישאותם,הורסשהואהרוחות.לכלאותולזרוקשצריךהיל.ד

צודק."אבא"אמא,להאמרהסיוןלהורות.גבול

אותה.ישאלושלו?אבאאיפה

ח.אלישלהזיכרון .שלושייבהאפטראתתריחהיאריח.לחייליש

הזה.מהריחברחהשניםאותה.עזבולאהנחירייםבתוךשקע

הריח.אתבמדרגותשהדביקהזה,השכןבגללהכלועכשיו."

ומנגבתחלבשלושקוראתהדףמוליושבתהאשאתמנמיכההיא

ממנה.גולשוהכללעצוראפשראיכאילושוב,העיניים.אתלעצמה

ותספרהיוםליהיהמקרהאיזהתשאלאללבעלהתגידהפסיכולוגית

היהאפשרואיבכתההאמאשפתאוםהבכיועלהפגישה,עללו

צריךהואככה,בוכהשאתלךישמהאמרובעלהאותהלהפסיק

בוכההיאלמהלהםלהסבירהצליחהלאוהיאאת.לאהילד'לבכות,

אתמתחהמיטה.עללאחורשנשעןזוכרתהיאאליה.באח.אלי

להגידמהידעהלאונעמיבה.מצאיובלמהאותהושאלהרגליים

היאבה.התאהבבבסיסיןחתהכישהחיילהאמינהלאהיאגם .לו

וביקשבתיקייהאליהניגשכשהוארקד,העולםכלאיךזוכרת

וחכמותיפותשהיוהאחרותהחיילותלאכול.איתרלצאתממנה

והיאשאלותאותהשאלהוא .איתרהלכהוהיאעליההסתכלוממנה

אליאתראתה .מישהועםלדברורצתהלבסיסחזרהבלילהענתה.

האהבהעללווסיפרהאותועצרההביתה,חוזרהשערמולשגרח.

שלה.החדשה

יובלעליה.הסתכלח.ואליבוקר.במסדראליהחייךיובללמחרת,

בלילהשלה.בחדרלישוןונשארבבסיסיישארשהלילהלהאמר

אמרוהואמוכנהלאעודשהיאלואמרהוהיאונישקאותהחיבק

סבלנות.לושיש

רוצהשגבר .להיזהרצריכותשבחורותלהאמרהתמידשלהאמא

שיובללהסיפרהלאונעמיבה.יחשודהחייםכלאחרתבתולהאשה

והתחילהסיירתאתעזבשהואלהאמרהלא .משלובביתבקיבוץחי

מהקיבוץמישהיעםהתחתןי"בכיתהשבסוףבגלללביתקרובלשרת
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לתינוקתאבאשיובלסיפרהלאמהצבא,אותהלהוציאבשבילשלו

לאהואתגיד'שלהשאמאידעהלהתגייס.רצתהשלאמהבחורה
בשבילך.

המיטהעלשלוהרגלייםאתומתחח.אליאמרבך?"מצאהוא"מה

שלה.

לאשהיאלואמרהוהיאבחוץ.אגמוראנינשכב.בואילהאמריובל

 .איתרלשכביכולה
"למה?"

בעלה.שיהיהזהבשבילבתולהלהישארצריכהשהיאלותגידמה

יקרה.לאשזהברורלהשהיהזוכרתנעמיבעלה?יהיההואואולי

קיבוץעםכמוהואחדהקרקע.עלרגלייםשתיעםעמדהאזכבר

בשבילה.לאזהצבאימשירותלהתחמקשרצתהמאשהוילדה

חייבהואידידיםשהםשאפילוואמרשלההמיטהעלנשכבח.ואלי

שזהוטובבהמצאיףבמהמביןלאבכללשהואהאמתאתלהלהגיד

נגמר.

"יףב?"

הכריתאתחיבקהואעליו."חושבכשאנילו'קורהאניככה"יובל'

מיואש.שהואלהואמר

כשכלההוריםשלבביתלגורלהמשיךפשוטלאשזהחשבהנעמי

ששםבקיבוץולאבעירגרח.ואלימהבית.רחוקמשרתיםהחבר'ה

עצמם.משלקטנותדירותלצעיריםיש

שיש"נכון ,.חאלישלהשאלהאתזוכרתהיאבמיטה?"הוא"איך

אלוהי?"גוףלו

כאלה.דבריםעלאזידעמיממנה.צוחקשהואחשבהבהתחלה

יותר.יכוללאשהואואמרהכריתאתחיבקח.ואלי

מיןבליהזההקשרכלבשבילולאשזהלהאמריובלשבועייםאחרי

שהואלהאמרח.י.אלשלה.הראשאתמביןלאשהואנורמלי'

לקשרבנויהלאשהיאלווענתהלדברשימשיךפחדההיאמאוהב.

עליה.הסתכלהואחדש.

אמר.נכון?"להבין?לאזהקל"הכי

לו"אמרהעייפה,"אניהבינה.כןואוליהבינהלאאולישתקה.היא
שלההגוףעללחץאליואותהמשךשלה.הידאתתפסהואוקמה.

ראשהאתהזיזההיאלשפתיה.שלוהפהאתוהצמידידייםבשתי

השתגעת?"לך?ישמהאותי,"תעזובואמרה

אותהוהצמידשלהלחזהשלוהידייםאתודחףבההחזיקהואאבל

לתוכו.נכנסשיףבלחורלהיכנסיוכלהואשלפחותואמרלקיר

קטנותהיושלוהאצבעות .אמראבי?"ולאאת"למהזזה.לאוהיא

אתממנההורידמזדיינת."זונהבך?מצאהוא"מהולבנות.

אותה.עקצוזוכרת,היאוהשמיכות,למיטהאותהדחףהמכנסיים.

אתמשךהואואזאותה.צבטהחגורהשלהאבזםעליה.שכבהוא

האצבעאתוהכניסודחףאותהודחףא,ךייודעאלוהיםהחגורה

והתחילהראשאתלעצמוותפסהתיישבפתאוםכךואחרשלוהלבנה

המכנסיים.אתולסדרלקוםמיהרההיא"אמר.מטומטם,"אנילבכות.

 .המסדרוןבקצההמשותפותלמקלחותתרוץוהיאשיילךורצתה
ושובסליחהממנהוביקשבכהעלי'"עוברמהתבינילא"בחיים

סליחה.ממנהביקשושובבכה

 0מפסיקהולאח.באלינזכרתפתאוםוהיאשנהעשריםעברו



לשלמותהחתורה

 lilלנאורנה

ושואלפסטובל

למחול,במחולתרגיליםביןומהבקהל,וניסוייםיומרותעל

תיאטרוןשלמייגעתאסתטיתשלמותמאולפים,סיניםאקרובטים

הסגפנותפלוז,פמילישלהאנושיותעלהשוויצי,לוזאןוידי

המשכרתועוצמתופיקט,פיליפנוסח"אורפאו"שלהפוריטנית

תיאטרוןשלאסורהאהבהעלבורודין,בגרסתשוסטקוביץ'של
סבוןבועותשלמקסםועלמופלאאוזבקי

שהתקיימוהפסטיבלשלמופעיםלמגווןהשנההגיעוצופים 80,000

אףובחיפה.שבחולוןהמדיטקבתיאטרון ,דללסוזןבמרכזבירושלים,
-מחדהטרוגניות:אוכלוסיותשללטעמןלכווןהפסטיבלניסההשנה
מהצופיםתבעואשרמופעיםבמגווןהטעםאנינישללבםאתלכבוש

מהקריות,הסעותארגן-ומאידךלשמה,לחדשנותההיענותמלואאת
אולמות""למלאכדיובשפלהבדרוםומהמתנ"סיםהפיתוחמעיירות
הפופוליסטיים.במופעים

כלולותב"מזרח"כאשרלמערב,המזרחביןהשילובעמדהפסטיבלבלב
מרהיבמופעפתחהפסטיבלאתאפריקה.ואפילורוסיהיפןסין'הפעם
הכניסהעלמהקרבהצופיםקהלשנרגעלאחרמוואהן.הסיניהקרקסשל

צעיריםאקרובטיםהפגינובומופעעללהתענגהיהיכוללאולם,
ובהמראותהגוףבתנועותמדהימה,וירטואוזיתגמישותילדים><כמעט

הביאוהשניםרבהמפרךוהאימוןהדייקניתהמשמעתמדויקות.ונחיתות

המושלםמהמופענעדרו-זאתועםהתפעמות,מעוררילפעלולים
המופעבמהלךכאשרלטוב.הזכוראלואיזקרקסשלוההומורהלב

הקהלחרד-והתרסקוצלחותמספרהרקדניותאחתשלמידיהנשמטו
לשלומה!אמתחרדת

שונה:לקהלשיועדהפתיחהמופעגםהיהויזואליתמבחינהמושלם
"מוותהיפאניתהקבוקיביצירתהראשונההמילה-"השיריגאקי"
לצליליהרגע.ועצירתזרימהסותרת:שמשמעותהבאמיג'ימה",

השםלמרות ,<כןגבלםהיינוהצעירהמלחיןשלהמרתקתהמוסיקה
-שחקניותשלושחזרוקסום,כאוקיינוסמעוצבתבימהועלהמרתיע>

מתוךכיווןחסריטקסטיםעלושובשוב-וקנדיתשוודיתיפנית,
"לראותשטיין:גרטרודהיהודייההמשוררתשלהאמריקאים""יצירת
הליווילצלילי ," ...משהומרגישיםאחדיםלהרגיש ...משהורואיםאחדים

אםספקהמלוטש,הביצועלמרותיפניים.פריטהכליובמגווןבק;ט;

ניסיוני.לתיאטרוןמוכןהיהברורים,תכניםבעללמופע,שציפההקהל

תחושתיצרהזעירותבווריאציותטקסטיםאותםעלהאינסופיתהחזרה

מכלהרחקבהדרגה.האולםאתשנטש ,הקהלבקרבויגיעהשיממון
"אינסוף"במופעחמלהומלאאנושיהומורלקהלציפה"שלמות",אותה
ביקורהשזהפל;ז","פמיליהגרמניתהמסכותתיאטרוןקבוצתשל

השחקניםמתאריםובעצב,דמעותעדמצחיקבהומורבארץ.השני

הזיקנה.הואהלאהאטיובמוותשבלידההחרדהרגעיאתמיליםללא
השחקניםבידירבבכישרוןהמעוצבותהמסכותהיטב:כאןנעשההכל

אשתובידיהמובלהקשיש,הווירטואוזהפסנתרןשלהנגינהעצמם,
האחרונה,כמשענתובפסנתרונאחזבולהישארמסרבאךהאבותלבית

פעוטכךואחרלוויההמופעבראשיתרבבקסםהמתארותהצלליות
צלצולבובות,עלביניהםהרביםה"ילדים" ,מאמולהיפרדהמסרבבגן

ק;~~ינףא;" ;ס~"מעין-הקשישיםאתהכולאתהאחותשלהמפתחות
.האוחזיםהקשישיםשלהקצביהמרדמחולובעיקר'ב"אופרה",
ובהומורבשלמותהמבוצעהמופע"כליאתם".עלבמחאהבמקלותיהם

בסופו.דמעהלמחותשלאאפשרשאיעדומשובח,אניןכה
הספרדיהליצןשלהמרהיבבמופעאףהיואניןוהומורמדובבתאנושיות

צבעיבשללסבוןבועותשלקסוםעולםפלאבאורחיוצראשרבו'פפ
המתפוגגקסוםיקוםומתארהצופיםאתהליצןמשתףבהומורהקשת.
ונעלם.

הבובנאישהעלההבובותבתיאטרוןהיהיותרואכזריחריףהומור

דמויותיו.כלאתשלובקולומגלםאשרטרנטר,גווילהאוסטרלי
אולי-מדיוכבדאטיאךשלםמחזההעלהמרשימהידייםבטכניקת

שלהיסטורילתיאורמתאיםאינובובותתיאטרוןשלשפורוםמשום
עיצובלקהל.ברוריםיותרלמסריםאלאשנים,מאותבניערפדים
המובלטכיעורןאךמרשים,היהאדם,קומתבגודלכולןשהיוהבובות,

גרים.האחיםאגדותנוסחאימיםתחושתהשרהולאמייגעהיה
התיאטרוןבהצגתהיההקסומהבפשטותומופלאובימויטהוריופי

בתקופתבטשקנט,יסדדיילמארקהיהודיהבמאיאילקהום.האוזבקי
ההצגה .ממלכתיתקצובנטול ,עצמאיתיאטרוןהפרה-פרסטרויקה,

בטשקנטעגומהמציאותמתארתקאדיריעבדאללההסופרשל
במדרסה "ד~ל~"הב"שידוך".להתחתןצעיריםעלנגזרבההמוסלמית,

בנערמאוהבשהואהחשדמשוםעשרההחמשבןבנואתבחופזהמחתן

בדים,בסוחרהמאוהבתיפהנערההכלה,גםשלו.במדרסההלומדעני
סוחטנדיב,מוהרתמורתבתואתהמוכראביה,פעולה.לשתףמסרבת

כלפיהחתןשללכאורהאלימותעלפיצוייםבמשפטכספיםמהמלמד

הגןהנער:שלהזיותיושלהקסמיםגןרקעעלמתרחשזהכלהכלה.
מפניהנערעללגונןכדינפשהאתשמוסרתהכלהלבסוףמגיעהאליו

לשווא.-ודופיו

הצעירה,הכלה-אולסנובהרייקהוןשלהמופלאשבמשחקהפיוט
מצליחהנאיביתפשטותובשלשדווקאתיאטרון'שלהדרמטיתוהעוצמה

קסם.מלאיהיו-שלובקוהרנטיותהקהלאתלרגש
שלההונגריהתיאטרוןהביאהנבגדתמריאהשללכאבהמודרניתרגום

אבניםבקתתרקעועלבמכווןוהפשטניהתמציתיבבימויקטונה.ג'וזף
העתידאתהמנבאותכפריותנשיםמשלושהמורכבתו"מקהלה"עלובה

ובעיקרומחושבת,קרהמעשית,מריאהצאמבקיגאבורהבמאיהציג-

שהיאהקתרזיסבתחושתהיווניתהטרגדיהשלעיקרהוהלאגאה:
פולייטראנדריאהשלהמרשיםמשחקהלמרותבצופים.מעוררת

עלהממוטטיאסוןשליגונועםדווקאהקהלמזדההמריאה,בתפקיד

ילדיהאתהטובחתמריאהעםולאבניו'רצחלנוכחהבקתהאתעצמו
בהעלאתלעורראוריפידסשחפץוהחמלההזעםמכונית.בגרוטאת
להכאיבכדיעצמהאתהפוצעתנבגדתאשהשלהכאבמלאתדמותה

שלדווקאנפלאולמשחקבודדות,וגניחותלזעקותתומצתלזולתה,
בתרגוםאלו'מכלואביה.יאסוןשלכלתומותעלהמספרהשליח
הטרגדיהשלשיאה-האומנתשלהדרמטיהדיווחוללאמהונגריתעילג

להזדעזע.קשה-
אנסמבלשלהקונצרטנטיהביצועעמדהשנההמוסיקהמופעיבלב

שנה 400במלאתמונטוורדי'מאתל"אורפאו"קונסורטאינגלישחניו
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שדגלהמהפכן'מונטוורדילהעלאתה.

ושםומנפתוליםמקישוטיםהאופרהבטיהור
חברהיה-הליריהאנושיהפןעלדגש

הדרמההחייאתעלששקדומלחיניםבקבוצת
שכתיבתוהאמיןהואהיוונית.שבמיתולוגיה

באופרהישולכןלטקסט,משנית

שלליכולתומעברשהםרביםרצ'יטטיבים
שלבמכווןהסגפני.הבימויהמודרניהמאזין
הגיבוריםכללבשושבמסגרתומילד'ג'ונתן
מהבימהמעט,אךונעושחוריםעבודהבגדי

הדגשאתלמקדנועד-חלילהוחוזרלאולם

העניקאשרהמלחין'שלהמופלאהבמוסיקה
אלאבאופרה.מילהלכלמדויקצליליתרגום

הלחיןמאזשעברוהשניםמאותשבארבע
ממנטואההדוכסעבורזואופרהמונטוורדי

 happyל-הסיומתאתלשנותהתבקש<ואף
end < -מוגדשת,לתיאטרליותהקהלהורגל

להתמכרהמאזיניםלציבורהיהשקשהכך

למערכהמעברהמופלאיםולעידוןלטוהר
המעודןההומורלמרותזאתהראשונה:

הסולניםרקדו'שבמסגרתומילדשלבבימויו
מצהלותברמהשלטוכךהבמה.בלבבמעגל

היהניתןשביניהםוהכחכוחים,השיעולים

המעודנתוהלאוטההנבלפריטתעללהתענג

עלהמופתיים,הזמריםשלקולםזרךועל
השליחה,בתפקידגודינגג'וליההסופרןיפי

המשובחהטנורשלהמשוחררתשירתועל
אורפאו'בתפקידסיפורלקהללספרהבימהעלש"התיישב"טאקרמרק

לגלםהפליאה"שלנו"רביבורויטלגםהמוסיקה.בתפקידלאןומג'ואן
כרגילהיההעתיקיםהכליםכיווןאורידיקה.שלהקטןהתפקידאת

גםלנגינה.וברקזוהרמעטוחסרו-כשרובועצוםבאולםבעייתי
נגינתן'בעתהכנויותאתלהעמידפיקטפיליפהמנצחשלבחירתו

לאהטקסט,אתמשרתתשהמוסיקההעובדהאתלהבליטכדיכמו

העניקההרועיםמקהלתשלהמופלאהשירתההביצוע.לחדוותתרמה
לתזמורת.שחסרההחמימותאת

הששבמאהלספרדאיטליהשביןהקשרואלהרנסנסלתקופתהצצה
למרותהאיטלקי.פיקטהאנסמבלשלהזמריםתשעתהגישועשרה
נעדרוהמלוטשת,המקצועיותולמרותהמופלאהשבשירתםחזרך

"אדמה"

וצבע.חיותמהשירה

שבניגודהמוסקבאית,בוורדיךרביעייתשלבנגינתההיהפעמיחדאירוע

אחדכלשלבשמירהייחודההומוגניות,הנשמעותאחרותלרביעיות

שהביעהרוסיתתוכניתלקהלהגישוהפעםהאישי.צביונועלמהנגנים

מיצירותיומוכרתהפחותהרביעייהאתוכללהשגרתית,בלתירומנטיקה

מינורבלההקוורטטואתמז'ור'בדוהשנייההרביעייה-בוורדיךשל
המופנםהפןאתדווקאהדגישוהפלא,למרבהמאיקובסקי.של 13מס'

הרביעייהבנגינתהיובמיטבםשמימית.כתפילהנשמעהונגינתםוהלירי

ההבעהלשיאהעפילופהשוסטקוביץ.'של ) 110<אופ'השמינית
-המלחיןשלבכתיבתוהניגודיםאתלהבליטוהפליאוהאינטנסיבית

זוהרת.עוצמהלביןנוקבכדרמטייגוןבין
למרתוןהמוסיקליים.המרתוניםבאופנתהפסטיבלהתמידכהרגלו
מז'ור'<בדוההכתרהמיסתביצירותיו:מהדגולותשלושנבחרומוצרט

 'ק<מינורברהוהרקוויאם ,) 42 7 .ק<מינורבדוהגדולההמיסה ,) 317ק'
שהקהללצייןלמותרבעצמו.סייםלאהאחרונותהיצירותשתיאת ;) 626
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היהמוצרט,שלהאלוהיליופיוכ~:במקום,אפסעדהאולםאתשגדש

היהזמבלימרקושלניצוחו .באורכוכפוללמרתוןאףומזומןמוכן
בניקיוןשרהלובן'ווקאל'קולגיוםהאוסטריתוהמקהלהחייםמלא

חלושה,ענותבקולששרוטנוריםועםאלט,קולותבהעדראךמרשים,

משירתהלהצטמררהיהקשה .הסופרןקולותשלצווחנותןדווקאבלטה
 Kyrieבהגדולההמיסהשירתאתכשפתחהלאהמקהלה,של
-eleison הדמעותביםהרקוויאםאתכשסיימהולא> lacrimosa .< 

עומקדילמקהלההיהלאחרישילפיאניסימוברדתהגםהלבלמגינת

הרמוניותבשינוייהמלחיןשעושההמרתקהשימושאתלהבליטכדי
כוכבתארון'אדינההסופרןזמרתאףהטקסט.אתלהאירכדיוסולמות
בהעפילההמלחין.שלהתובענייםהסופרןבתפקידיעמדהלאהערב,

אפשרהשלאקלה,שמנוניתבצווחנותהנפלאקולהלקהלמרומים,

יוםובמורא ) Agnus Dei (האלוהיםשהשלהמצמררתברכותלחוש
 .) Dies Irae (הדין

תחת ,.א.ק.מ.יבאולםהאוסטריתהמקהלהשהגישהא-קפלהבקונצרט

שירתםעללהתענגהיהניתןטרקסלר'הלמוטהמנצחשלשרביטו
שיץבהיינריךשהחלההמגוונת,התוכניתהנסים.שלהמופלאה
דבריבהקדמתשנעזרהחיה,בצורההוגשהגוספל'בשיריוהסתיימה

חיתהבמיטבההמקהלה.מזמריאחדבידיהמרתקים,לקטעיםטעם

מוכר'לאאוסטרימלחיןמפריאוסטריתבעגהששרהבקטעיםהמקהלה
ברוקנו.ובשירתוייטו,הרוויג

בנגינתוצרופההנאהציפתהגמבהרההוויולהשבצלילהעידוןלחובבי
לקטשניגנוהקנדית,ליטלומרגרטהבריטיתנאפרסוזיהצמדשל

דרושמרה.מאויןותלמידוסיינט-קולומבשלמיצירותיהםמובחר
ולהגיעעשרה,השבעהמאהשלהעידוןלקסםלהיכנסכדימשובחצמד

האנושי"ה"קולשלהקסומהלרכותשבנגינתןהשכלתנילרובדמבעד



האדם.קולאתהמחקההכלישלשמו-

השנהכרם.בעיןטארגבמרכזזוטאפסטיבלהפסטיבלמקייםשנהמדי
ברכההפסנתרניתשללזכרהוהוקדשרומנטיותלפניניםיוחדהוא
קולברג.ירוןהפרסיםעטור ) 24 (הצעירהפסנתרןבכישרונובלטעדן.

בנגינתבעיקרבקסמה,כובשתחיתההמרחפתבנגינתוהגווניםשפעת

היהבמיטבושרפן.של 24אפ'והפרלודיםשרמאןשלדודמחולות
קלילבהומורחיים.בןפאולשלעטופריהסונטינהבנגינת

שביצירה,הברקואתתיכונייםהיםהמקצביםאתהדגישובווירטואוזיות

הקופחת.והשמשהמדברגווניאתובעיקר

האוסטריתגרפיתהכוריאושלהפיסוליבבלטחיתהמתמדתבריאה
מרשמלו>דמויקלקרי<חצץלוהטאדוםחולמשטחעלבדאון.אריסה

ממנו ,מתפתלגושמעיןויצרועירומותשנראורקדניותחמשנעו

שיצרורקדניות,ועדעודוהרגלייםהידייםעבודתבאמצעותנולדו
שכפולמעיןלידה;שלתהליךתיארו ,לחלופיןאוראש,כרותט;ךס;

וירטואוזיתתנועהושפת ,והומורפיסוליתעוצמהשפעהבלט •גנטי
מייגעת.חיתהרעיונותאותםעלהמתמדתהחזרהאך-ומשעשעת

במופעלמשל,המחול.מופעיבכלכמעטשלטההדידקטיתהמגמה
לקבועהרינג,כריסהכוריאוגרף,החליטהסושי",לו"סובבהמשעשע

אתבוחריםשהצופיםכשם-הקהלבחירתלפיהמופעקטעיסדראת
שבהווייתנוהשטחיותאתלציירחיתההמטרהאם .בברהסושימנות

הרי-ב"ערוצים"הנצחיתבצפייההגלומהההתבהמותואת
משפתפחותלאהניכורלתחושתתרמוהמוסיקליוהליווישהקריקטורות

שתרגמולמרותשרפם;ג'ובילרקדןקאמינגסטפניהרקדניתשביןהגוף
ויואלדישלתמהילשהיוהצליליםאתדייקניתבווירטואוזיותלמחול

כלחיתהלאשלהםלעירוםנשימה,ותרגילישריטותלחישות,עם
 .מיותר-ולכןהריקנותמחווייתחלקהיההואאנושית:משמעות

להקתשהעלו"אדמה"במחולהיהלאפריקהאירופהביןקסוםמפגש

שלהאפריקאיתוהלהקהשאטלוהקריסטינהשלההולנדיתהמחול
ולצליליהלבנהרגעעלעגולה,פולחןבמתשלמשטחעלוסיידו.סליה

בזה;זהולחמובזהזההרקדניםהתכרבלואפריקאית,תיפוףמוסיקת
השבטיהקרבמחולשלהעצורהלפראותכאןניתנההדומיננטיות
בקהלניכרהרקדנים,שלהנדירההווירטואוזיותלמרותהאפריקאי.

ומה ,החלטרםעצמושהמחולמהתחושהאכזבהשלקורטובהרוחקצר

חטאנותרבותביןמפגשחימום.תרגילימעיןהואהבמהעלשנראה
שבנורמנדי.מקאןלאמורואריקהכוריאוגרףהגישלמערבהאיסלאמית

 ,עצמובריקודולאלמחולהכנהבתרגיליצפייהשלתחושהאותה
 ,זיאןומוסטפהדאוחפיזלתלפיותהבנוייםהרקדניםבמופעשרתה
ביחסהמוסלמיחטאנואתלהציגשלהםב"חיבוקרב"אמוריםשהיו

עללהתענגהיהקשהמסנוורתתאורהזעףתחתלהומוסקסואליות.
והתכוננובזהזההתפתלו-משרקדושיותרהמוכשרים,הרקדניםיפי

בכישרוןהגישההמוסלמיתהאשהשלבמיניותהעיסוקהאמיתי.לקרב
שהיא ,וצראטוםקיררקעעל .פאטומיהילההערבייההרקדניתנדיר

-האשהשלוהחייםהכאבמקור-בבטנהבעיקרובעצמה,בולוחמת
אשהשלייסוריהאתפאטומיהבליטהוירטואוזית,בתנועהוברחפה
פצועה.כציפורלשוואלהמריאהמנסהכבולה,

שלהתוףעורעלהאכזריתהמתקפהחיתהאוזנייםומחרישתרועמת

אחיםהיותםמעצםההתרגשותלמרותויואנקוס"."לרםהאחיםשבעת
שלהמשוכללותוהרקיעותהנחיתותההמראות,עוררולא-ודםבשר

המופלא,הגיטריסטפאנייהלפאקוערגהלמעטרגש,שוםהשביעייה
פיוט.ומלאאמיתיפלמנקושלמופעשנתייםלפניבפסטיבלשהעלה
שלהסיוםמופעאףהיההצעקניתבריקנותוומדכדךאוזנייםמחריש

ענקמסכירקעעלמוזאיק"."פרויקטהמולטימדיהמופע ,הפסטיבל
פז,טליההמשובחתהרקדניתכיכבההפרויקט,סרטוניאתשהקרינו

פאטרמיהילה

כוכבתאיגלניק,יוליההעיקריםועיקר ,גרגוריוענתרזרננהעםשיחד
"יםומחולבטןריקודשלבתנועותלהמחישניסולרקוד","נולד

אתאוקצבליאוןואיילנויפלדשמוליקשלהדיסקתוכןאתתיכוני"

המעורבהקהלחס.דובןאקראיסמדרמור,בריטנישלהפופ;רוקשירת
 ,להתגודדקרי- inלהיותיכולתוככלניסהומעלה>עשרה<בני

לנסותובעיקרמחסה,אוכיסאלתפוס"לראות",כדיבעמידהלהצטופף

 0המהומה.כלולמהמהעללהבין
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jJך(וe~Jנרוךrו 1
מירוןכרמית

והאמתהאגדה

תיאטרון ;) 2000-1940 (גורןגרגורימאתחשקו"עלהאמתכל"מינכחאוזן,
תאורה:קרמנקו;מיכאלתפאורה:אריח;יבגניבימוי:חן;רועיתרגום:גשר;
קלריקוילנהתלבושות:עיצובבנימין;אבימוסיקח:(כמבי);בואנויונחאבי

י"ח>א,אבות<פרקיהשלוםועלהדיןועלהאמתעלעומד:העולםדבריםשלושהעל

ונחשבועשרהוהתשעעשרההשמונהבמאותנכתבואשרהספריםמןרבים

כגון:ילדים,לספריהימיםברבותנהפכו .למבוגריםבספרותברזלצאןנכסי
קרוזורוכינזון 1גוליכרמסעי 1המאושרהנסיךהפלאות,כארץעליסה

הפוכה.דרךעשו 11מינכהאוזןהברון'מ'סעותכינדמהאולםואחרים.
גוזמאותסיפוריהופיעו(בגרמניה)עליזיםלאנשיםמזריךשנקראהבחוברת
הברון .עשרההשמונההמאהבמחציתשחי 1גרמנילקציןשיוחסומבדחים

אשרעדשונים,גלגוליםעברוהמצחיקיםהסיפוריםמינכהאוזן.הירונימוס
הכותרתתחתוהפיצםלספראספם 1גרביוגוטפרידאוגוסט 1הברוןשלידידו

-הדמיוניותהגוזמאותעתיריאלה,סיפוריםמינכהאוזן".הברון"מסעות
בהםשהשתמש 1גוריךגרגורי 1היהודי-רוסיהסופרשלסקרנותואתעוררו

החיים,על 1עלינו 1הברוןעלהאמתאתלחשוףמנתעל 1בולחפורכקרדום
תקופה.באותההמועצותבבריתהחייםעלובעיקר
סיכוייםלסופרהיולא 1יזראיל-אביושלוכבנו 1אופשטייןהמשפחהשםתחת
אתשינהכןעלימים.אותםשלהמועצותבבריתכסאטיריקןלהצליחרבים
לאנטוןאותושהשוואפילוישרבה.בהצלחהוזכה-גוריךלגרגורישמו

היהודיהסופראךוהרוחניים.הפיזייםהחברה,פגמיעלכתבושניהםצ'כוב:

אמתמסתתרת 1מינכהאוזןהשופע,הדמיוןבעלהברוןדמותמאחוריכימצא
שלהקונוונציונלייםהשקריםמחוויריםלעומתהאשרביקורתית-חברתית,

הסופר.ובימיהברוןבימיהבורגניתהחברה

 1ההוןבעזרתבחברה,המקובליםאנושיים,כללערכיםעל 1כביכולבהגנה,

צביעות,שלאדירותכמויותצוברתלעין"הנראית"האמתוהכמורה,השלטון

אינו 1גוריךלושעיצבבדמות 1מינכהאוזןלמיניהם.עוולהומעשישקרים
הוצאתובמחיראפילו 1עקרונותיוועלחלומותיועל 1חזונועללוותרמוכן

כיאףולאהבה.לאמתלכנות,לתום,ערגההצופהבלבמותירמותולהורג.
התקווהנותרהפסימי.מחזהזהאין-הראשיהגיבורבמותמסתיימתההצגה

ברבים.ולהפיצהעליהלהילחםשווהעדייןהאמתכי
ישראלשלהמרשיםבגילומולבבות,הכובשתהראשית,הדמותעלכאןעד

בלתיומהתפתחותדרמטייםמליקוייםסובלעצמושהמחזהאלאדמידוב.
סקרנותמעוררתקומפקטית,מלוכדת,עדייןהיאהראשונההמערכהרלוונטית.

לשיאלצפותהצופיםקהלאתומעודדתהפועלותהנפשותאתמציגה 1ועניין
והמאולצתאמינההבלתיתחייתוקורה.לאזאתכלאךהמחזה;בסוףהטרגי
גורמתאינהלהורגהוצאתוואפילואמון,אימעוררתהברון,שלאתך)(בשם

שקריו-באמצעותהעולםאתלשנותשרצההאיששלגורלועםלהזדהות
חלומותיו.
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המאומנתהדרכתותחתמעולה,שחקניםצוותמתגברהמחזהחולשתשעלאלא
היפהפייההתפאורהלו:עוזריםאריה.יבגני 1התיאטרוןומנהלהבמאישל

מרביתשלהנפלאוהמשחקהתאורההסוגסטיבית;המוסיקהוהפונקציונלית;
החושףדמידוב,ישראלשלוהסרקסטיהחכםמשחקואתציינתיכברהשחקנים.
נוספים:מצויניםמשתתפיםהסובבת.החברהחייעלהאמתאתשקריובאמצעות

(הכומך)דולףאמנוןהעיר),(ראשסנדרוביץ'אלכסנדר(מרתה),בן-צוראפרת

אחרים.ורבים

שלמה,גםשלמההתיאטרליתהחוויההשלמות,שיאאיננוהמחזהאםגם
מינכהאוזן.הברוןשלהאמיתייםבשקריםלצפותוכדאי

ההבדליםהסורגים:מאחורי

שירתרגום:הבימה;תיאטרוןמק'גינס;פונקמאתעלי"שישמור"מישהו
צרפתי;רנהותלבושות:תפאורהקנליס-אולייר;טטיאנחבימוי:פרייבק;
שושניאפימוסיקח:

חייםלעתיד,ותקווהמעט,חירותחופש,מעטלילדים,שחוקשלחייםחיים,באורחרצוני

שאינןונשיםדלותיראיםשאינםאנשיםצדק,חוקימהוגנים,משפטבתיזכויות,בעלישל

התהילה>.גיבורי ,י(!אפאסט,<הווארדולדותלהעמידחוששות

הדניםמחזותשנישחלפהבעונהבימותינועלעלובמקרה,שלאאובמקרה,
מהםניטלוהמקריםובמרביתהחופש,מהםשניטלמפשע,חפיםכלואיםבחיי
 1אמיתימקרהעלמבוססוהואאירימחזאיבידינכתבהראשוןהחיים.גם

הבימהתיאטרוןעלי",שישמור"מישהו

אירופה.יהודיבשואתברפרוףנוגעוהוא 1ישראליסופרבידינכתבהשני
הועלההאיריהמחזהביניהם.ההבדליםרביםמהאךדומים,כאילוהנושאים
וג'וןלאנגלית,מורה 1קרניךבריאןשלשחרורםלאחר , 1992בשנתלראשונה



במשךשהוחזקועיתונאי'מקארתי'

בירתבבירות,בשביארוכותשנים

להם.לאבמלחמהושהסתבכולבנון'
מורהאירי'עיתונאישלסיפורםזהו

הכלואיםאמריקאי'ורופאבריטי
ידיעלשנחטפולאחריחדיו'

השלושה, .בלבנוןטרוריסטים
ולאזרהמלחמהשלשוואקורבנות
כוחלשאובמנסיםמובנת,

הואממקורותיואחדכלהישרדות,

האבסורדיהמצבמןוביחד'-

נקלעו.שאליווהאכזרי
הדעות,לכלומרתקדרמטיהנושא

לימינורלוונטילב,ולדאבון
עמדה,המחזאילעיני .ולארצנו

באירלנד'הדמיםמלחמתכמובן'
הבעיהפתרונה.אתמצאהשבינתיים

'כיובמיקומוהמחזהבמבנהטמונה

עםלהתפתחהיכולהעלילהכאןאין
והתפתחותהתנאיםהשתנות

מקוםאינוהכלאביתהגיבורים.
מתנווניםהגיבוריםואילושמשתנה,

כתליו.ביןוהולכים

הודותהמחזהניצלזהבמקרה
שלושתשלהמצויןלמשחקם
והמאופקהרגישוהבימויהשבויים

קבלים-טטיאנההבמאית,של

רייזר'דבהכלואים,שלושתאולייר.
'פסיק'אטרוןיבתהחצר"יליצנ"

השכילושטראוס,וזוהרשדהיגאל
לפיאחדכלייחודי'נתיבלגלות
שלסוריאליסטימצבעםלהזדהותמנתעלוכמיהותיו'תקוותיועברו'דרכו'
וייסורים.סבל

עיבוררגן,אביגדורשלספרופיעל'פסיק',בתיאטרוןהחצר""ליצני
הרג'יסשמואלבימוי:ניצן,אוריוכתיבה:

ויאמריעקב,ויאמרשמךמהאליוויאמרהשחר."עלותעדעמואישוי~בקלבדויעקבויןתר

(בראשית,ותוכלאנשיםועםאלוהיםעםשריתכי 1ישראלאםכישמךעודי~מריעקבלא

כה>.פסוקלב,פרק

אהדה,מעורררציני'רגיש,הנושאזאת.הצגהעלביקורתלכתובביותרקשה
להשתחרר;כלשהוסיכויהיהעודלבנוןשבויילשלושתזוועה.וגםהזדהות,

הנאצים?!במחנותונשרפועונושנרצחו'היהודיםלמיליוניהיהסיכויאיזה
שמואלהבמאי'מדבריאחדותשורותלצטטכדאישמאעצמו:למחזהואשר

בשואה,שעוסקמחזהלהעלות"ההחלטההמרשימה:התוכנייהמןהדג'יס,
שואה,לניצולישלישידורבהיותישנים.מספרלפניבתיאטרוןהתקבלה

פונקואדללסבי'ההצגהאתמקדישאניטבעי."היהבנושאלעסוקהרצון
השורותאתכותבהייתילאולסבתי'לופניםהמזלהאירשאילולאז"ל'

האלה".
עינינולנגדעולהומידהשואה,נושאעלמחזהלכתובמאודעדחשובודאי'
מופיעיםשלפנינושבהצגהאלאאמינה.ובלתיאנושיתבלתיטרגדיהאיזו

בתופת"ליצנים"האימתני.המחזהמפקדיאתלשעשעשתפקידםליצנים
אתשפתחתיעד-לחלוטיןסוריאליסטיליונשמענראההדברהנאצית?!

וקראתיתשס''ז'שנתוהגבורה"השואה"יוםלכבודשיצא'מעריב'עיתון
המדהיםסיפורםאתמתארהמאמרהגיהינום".''קברטהכותרת:תחתמאמר

המפקדשבומקוםשבהולנד'ךסקרב;רקהמעברבמחנההיהודיםשלוהמזוויע

הועלועיניהםכשלנגדולרקוד'לשירקברט,להקיםהאמניםאתאילץהנאצי

 .השטןשלהמצמררלמשחקוגבולאיןאכן'המוות.רכבותאלאלפים
שלספרופיעלניצן'אורישלבמחזהוגםמועליתדומהמטורפתמציאות
החצרכליצנילשמשנבחריםבאושוויץ'יהודיםאסיריםארבעהדגן:אביגדור

מופיעיםהםובערבהאסיריםיתרכמועודביםהםביוםהנאצי.המחנהקציןשל
לשרודלהםהמאפשרתלחםחתיכתומקבליםהאס-אסקצינישלבמסיבה
העשייההופכתזהבמקרהסביר).היהוהאוכלבשביעבדולאלבנון<אסירי

הליצנים-אסיריםארבעתנוסף.חייםביוםלזכייההצלה,לקרןהאמנותית
להצחיקמצמרר'טירוףשלשחוריםבימיםחייםשגרתעללשמורמנסים

המוות.לתאימובליםיהודיםשאלפיבשעההמחנהקציניאתולשעשע
לנסותפחותלאקשההליצנים",''מחזהעלביקורתלכתובהקושיעלכתבתי
הנאלציםהצעירים,האמניםשלמשחקםאתוקראובייקטיביבאורחלהעריך

ליצנותשלמסווהתחתהאסירים,שלוייסוריהםרעבונםפחדיהם,אתלשחק
העזרצונםאולם,הזוועות.מטבעשלצדדיהשניעלהשומרתמשעשעת,

 .ליצורואפילולשרודלהילחם,להםעוזרהאימה,פשראתלהביןלחיות,
התיאטרוןעלאחדותמיליםהנפלאים,השחקניםשמותאתשאצייןלפני

ידיעל 1997בשנתבירושליםנולד'פסיק'"תיאטרוןהצעיר:הירושלמי
 .ביטוןועוזי"הליצנים")<במאיהדג'יסשמוליקשמעוני,אסיהשחקנים

תיאטרוניתשפהמפתחוהואומקורית,צעירהמחזאותעלמבוססהרפרטואר
חברתייםנושאיםלקידוםרבותפועלזהצעירתיאטרוןל'פסיק'.ייחודית

ומפרותמזינותחברתיתועשייהאמנותיתשיצירהאמונהמתוךבירושלים,

וירבויתןמילחי!כהלומר:רקניתןאלהפרויקטיםעלהשנייה.אתאחת
בעקבותיהם.ההולכים
נץ,זוהרהבמאי,הדג'יסשמואלהם:החצר"ב"ליצניהמשתתפיםהשחקנים

בן-לולויונתןוינגרטן'אלכססובוטקה,קרישהשמעוני'אסימזרחי'חביב
ב"ליצנילצפותילךומרטיטה,מזעזעתחוויהלעבורשרוצהמיביטון.ועוזי

החצר". 0
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תשס"זסיון , 321-320גליוןל"א,שנה ' 77'עתרן
וקציעהמרקוביץדליהבעריכת ,) 2007<מאי-יוני

עלון

האשהשחיתהממיבגליוןההתעלמותמצערת
אתוהביאהעליהכתבהבהודו'שביקרההראשונה

ישראל.לארץדברה

לפניהרבההחלבעבריתההודי""הגלהאמתלמען
וחמשעשריםאתלתאראפשראי .רושדיסלמן

ישראלית"נוכחותשלהאחרונותהשנים
לתארמבליההודית",היבשתבתתאינטנסיבית

זכותעברה.ואתזונוכחותשלההיסטוריהאת
 .ישראלמארץלאשהדווקאשמורההראשונףת
שאת ,) 1963-1893 (פלאוםבשלומיתהמדובר

לאחרונה:שהופיעבספריתיארתישלההביורגפיה
ויצירה,חייםפלאום:שלומית-אלמוניתנוסעת

שנתיים,בהודושחיה ,) 2005<תשס"ה,כרמלהוצ'
באשראםולימדהלמדההיא . 1924 • 1922בשנים

מערכתעמושפיתחהטאגוו'ובינרוא-נתשל
מכתביםבחליפתעמועמדהוהדוקה,קרובהיחסים

כמהבקשתו'לפיעמו'ונפגשהחייוכלענפה
פלאוםשלומיתובאסיה.באירופהבמסעותיופעמים
בעברית:שלוהיחידההביוגרפיהאתכתבה

בשנתירושלים,שנטי'בהוצאתטגור'רביבדרא-בת
צורפועמודים, 213שהקפוזהלספר . 1946תש"ו'

ואנגלית.סנסקריטמבנגלית,לעבריתתרגומים
שלהחשוביםמאישיהרביםהכירהפלאוםשלומית

ופיתחהואשתו>גנרי<יבניהםהגדולותונשותיההודו
שבאמימכליותרקרובה,יחסיםמערכתעמהם
ראתהישראללארץשובהעםהיום.ועדמאזאחריה
העתיקות,התרבויותשתיביןכמתווכתעצמה

היאישראל.ארץלאנשיהודושלדברהאתוהביאה
והתלבשההארץ'רחביבכלעליהלהרצותהרבתה

שלהכבדהמחיראתשילמהאףהיאכ"הודית",
החלישראללארץהודולהבאתראשונההיותה

בהשראובכךהעשרים,המאהשלהעשריםבשנות
אמינה.ולאאקסצנטריתמוזרה,תמהונית,
השנייה""המולדתאתבהודוראתהפלאוםשלומית
בתהאוטוביוגרפי:בספרהלהוהקדישהשלה,

 124 ( 1935תרצ"ה,בשנתשהופיעבודדת,ישראל

הודובפרקיהספר>.עמודי 389מתוךעמודים

ופועלואישיותועלבנוסףתיארה,שבספרה
שלהמגוונתתרבותהאתגם 1טאגורשלהמסועף

 1בהודוהעםחייונשותיה,אישיהאמונותיה, 1הודו

חייה,שיאהיהבהודוהביקורהרבות.ובעיותיה

השפעתה.בסימןעמדושלאחריוהשניםוכל
ביןהאידיאליהמיזוגאתלמצואהצליחהלדעתה,
עלכמאומצתעצמהוראתה"הודו"לבין"ציון"
הפצועלבהלתוךלחדורבגורלי"נפללבת:ידיה
 1הודושלידידהלהיותסבלותיה,ולתוךהודושל

מולדתיהודוחיתהכאילובתה,כמעטלהיות
ההודיםגם .) 245עמ'נודדת,אל Tר rvי<בתהשנייה"
"אחתבהראופגשהושאותםחיהשבתוכם

שלומיתכלומר"שאנטי",להוקראומשלהם",
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ישראל<בתממש"הודים wליישכי"והתפלאו
 ,) 150עמ'בודדת,

ובתרבותבכללבתרבותנשיםשלשמקומןמי
שכותבמיוכל 1לוחשובבפרטוהישראליתהערבית

להתעלםיכולאינוומסעות,נוסעותנוסעים,על
שנכתבההביורגפיהומןמספריה 1זומרתקתמדמות

עליה.
העבר.עםהיכרותללאאפשריאינוההווהתיאור
מוצגלהיותזכהלאפלאוםשלומיתעלספריאמנם

העיתונותשלהספרותבמדורילאואףבטלוויזיה,
 1מקומונפקדלא ' 77ב'עתוןדווקאאבלהיומית,

שצוטטההכותרתתחתשמש,עדנהבידינסקרוהוא

<'עתרןבביתה",וקבצניתבצאתה"מלכהמספרי:
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