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זרה,כעירתייריםמדריךבז'רנו:מאיה

זעמ' 23 , 2007כרמלהוצאת

למעשה,שהתרחשהזוסיפור?מייצגמציאותאיזו
שהדמיוןזואוהחושים,בכלעליהלהעידשאפשר
עיוותהשהתודעהלהציג,ניסהשהזיכרוןרחש,

לקוראגורםמה ?המשונותבדרכיהמחדשוסיפרה

זה,אחרבזהלפניו'הנפרשיםשהאירועיםלהאמין'
שהואלזודומהלחוקיותהמצייתתמציאותהם

שלעביםחוטיםמתוךשנבנתהמציאותולאמכיר'
שלמציאותכולהוהיאוזיכרון'דמיוןוערב,שתי

מתפרק,שאינושלם,סיפורמתוכםלטוותהניסיון
וסוף?אמצעהתחלה,לושיש
שפרסמהכמשוררת,בעיקרמוכרתבז'רנומאיה

התמותאחתהשמונים.שנותאמצעמאזשירהספרי

והבלתיהאפשריביןהחלוקההיאבשירתההחוזרות

בשיר .והאיןהישביןחי'ושאינוהחיביןאפשרי'

"אתכתבה:המאוחד>הקיבוץאיוב,(מזמורי'הכאב'

לזיכרון;[."]הממשינהפךשבוהזההנוראהכאב
מבריא;ארסכמוהגוףמתאיתאובכל lj~מנספג
ולאתמותה,מתארותהללוהשורותגדושה".במנה
גםמתייחסלזיכרוןהממשיהפיכתעלהדיבוררק.

יכולשאינולמשהוקוללתתהקושיאחר'לקושי
והולךשמתהווהלממשי'סיפור'שלבשפהלדבר
קרעיםבאמצעותבזיכרוןשנצרבהפסקה,ללא

אותחבירייםלחוקיםנעתרשאינולאחות,שקשה
רטוריים.

שלויסודועיקרו , oהברינושאהואהזההקושי
שבובעולם .בז'רנומאיהשלהחדשהסיפוריםספר
האמיתי.אתלייצגגםקשהאחת,באמתלאחוזקשה

הקושיאתמבטאיםבקובץהראשוניםהסיפורים

אותו'לנמקקשהשכמעטתכוף,חילוףבאמצעות
עלשמספרפרחים","פרחיםהסיפורמספרים.של

תערוכתבמהלךשהתרחשהרעלהשלמוזרמקרה
הידפקו ]".["אנשיםהצד:שמןבסיפונפתחפרחים,

"כולנוב"אנחנו":ממשיךהפרחים",לגןלהיכנס
למלכודתפנימהמואבסיםוגולשים,נדחפיםהיינו
שלהסיפוראלמגיעכךאחרורקריחני",מות

מהמוןמהרהתרחקתילמחצה"נחנקתהגיבורה:
הסיפורבדרכו".דברכללמחוץשעמדהאנשים
נושאהיופי'אלשבהימשכותלסכנהמתייחס
כאשררומנטיים.ומשורריםאסתטיקוניםשהעסיק

במצלמתםלייצג 1היופיאתלצלםנדחפיםכולם

לצאתמתבקשוהקהלמורעל'האווירהפרחים,את
הגיבורהאתמקיףהיופיכאשרהתערוכה.מן

באהבה,להבחיןאפשראידופן'יוצאתבשפעה
שהגיבורהאוהבים,זוגידיעלבסיפורשמגולמת

שלהםהיופיאתולבודדהצד'מןבהםלהתבונןרוצה
הפרחים.והמוןהאנשיםהמוןמתוך

רביםשלסיפרביןנעבגן""פועלהראשוןהסיפור
הגן>,בעלתהעלמה,של(השכניםמהצדהמתבוננים

הצדמןשמתבוננתהאחת,המספרתשלקולהלבין
למענהלעשותמסוגלתשאיננהומעידהבעלמה,
למנועמנסההסיפור'גיבורתעלמה,אותהכלום.
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בפועלמתאהבתאךבגנה,הלימוןעציהריסתאת
אותםהורסגםולבסוףהעצים,עלהשתיןשתחילה
אלנצמדתבעלמההמתבוננתהמספרת .בטרקטור

הדבריםאתלראותומנסהשלה,התצפיתנקודת
מדועמבינהאיננההיאכושלת.אךאליה,בדומה

העלמה.עבורשהידרדרוכפיהידרדרוהאירועים
רצונםאתמביעיםבקובץאחריםמספריםבדומה,

הגיבוריםבתודעתלהתערבהאירועים,עללשלוט
שהםכפיבדיוקכושלים,אבלמייצגים,שהם

שמרכיבהאירועיםברצףלהיזכרבניסיונםכושלים
כפיאותולספרכדימספרים,שהםהסיפוראת

ל"משהוהכתיבהכדיתוךשיהפוךובלישהיה,
אחר".

הזוגלבןהמספרתאומרתכלום",קובעלא"אתה
מספרכשהואזה,בשם~סיפורהאדמה,איששלה,
קונהמצדה,היא,בכד.פרחיםאוהבשאינולה

סיעודיבמוסדהמאושפזלאביהלתתכדיפרחים
השמחה,השלמה,הבריאותביןביניים("תחנת
חדדברךפגומיםחייםשלהייאושלביןהמשלה,
עליונתנהשלאמעשהבמעיןמוצא"),ללאסטרית,

עשתה.אבלפרחים?"),לקנותמה<"לשםהדעתאת
אתלהכין"לקבוע",מנסההזההסיפורגיבורת
איזשהוולהכניסלנסותהשבור'אביהעםהמפגש

כושלת.אבללחגוג,שקשהחגשלבכאוססדר
אלההןמשניות,מחשידות,צדדיות,דמויות

עלמוזרות,בדרכיםהסיפוראתש"מסדרות"
ועםהפרחים,עםלהשליםלהגורמותטבעיות,

הכל"."לקבועשלההיכולתחוסר
תיירים"מדריךשמו'אתלקובץשנתןבסיפורגם

היאוכושלת.לקבוע,המספרתמנסהזרה",בעיר
ומעולם"מאזהסיפור:בפתחכברבכישלוןמודה

להמציאהמאמץשקרו.דבריםעללספרהעדפתי
עםרקנשארתואניממני'כךנחסךהעובדותאת

איזוסדורים.במשפטיםהכתבעלהעלאתןמשימת
כברהכתבעלהעלאתןכי-מתעתעתאשליה
ומוזריםמשוניםבקולותאותןמקיפהבהן'מהפכת

כשבריולדמיון'למראהאותןעושהספק,של
באהובלהכירהכישלוןהואהסיפורשללבומראה".
מרופטלהשנראה 1השכןשלוםרוצה,שהיא

אוהב,שהוא(אחרת>אשהלעצמומשיגאךואומלל,

ו

מדריךאותה,ורוצהשצריךהאישאתכאשר

שלוםשלהביטחוןומלאתהיפהבבואתוהתיירים,
להיותמתנגדתשהיאככלרוצה.אינההיאהשכן'
היאכךהתיירים,מדריךידיעלונרגרתמובלת

קרה"הכלומתאיין:הולךשלהשהרצוןמגלה
כשסוףודווקאהחופשי!מרצונידווקאולאומרצונו

החופשמטעםמשהו 1רצונילפימעזה,אניסוף
לפתע".קרסשליהבלעדי

ודאותלאימיתוגםהקושישבהםסיפוריםישנם
לייצג.מבקשתשהמספרתהעולם,מןרכיביםלגבי

היאצהובה",שמלהורודה,"שמלהבסיפור
האופןביןמלאכותיתהפרדהעריכתתוךמתלבטת

האופןלביןהדברים,אתרואההמספרת,היא,שבו
זוחיתה"שםהסיפור.גיבורתאותםראתהשבו

אניצהובה.כמובןתהיההיאוכאןורודהשמלה
שהיהמההואעבוריהצהובהצבעכילבחורמתקשה
שלמעשהומה 1הסיפורגיבורתעבורהוורודהצבע
הגיבורה,המתוק".השיכרונילבלבוללהגרם

השמלותמביןלבחורשמלהאיזושהתלבטה
שלבלבולהאתמהדהדתשבהיצע,הצבעוניות
אתלייצגכדיהשמלהבצבעשמתלבטתהמספרת,

ואותנטיאמיתישלה,הסיפורעבורשעבורה,מה
יותר.

מתרחשזרה",בעירתייריםב"מדריךכמו 1כאןגם

לבסוףקונההמתלבטתוהגיבורהזרה,בעירהסיפור
בז'רנובהשבוחרתהאופציהזוהיהשמלות.שתיאת

חלקוגםהצד'מןהואהמספרהקובץ:לאורך
הזרהאישהואהאהוברבים;בלשוןוגםמהסיפור'
מספרההיאהמספרההמנוכר;הקרובוגםוהחושק,

ורודההיאהשמלהרגילה;לאמאודוגםרגילה,
צהובה.וגם

בבדיון.רקאפשריתהכפולהפתרוןשלהאופציה
כפילמניפולציה,ניתנתהקוראשלהתודעה
למניפולציהניתןקרה,לאאושקרה,שהסיפור

הספקהואשבסיפורהספק .אותומספריםכאשר

הקוראת,גםובהתאםהמספרת,התודעהשל
זההאםקולטת:היאמהלהביןלהקשהשלפעמים

שלו?הבבואהאו 1עצמוהדבר
בהלטיילנשלחקוראזרה,עירהואסיפורכל

מדריךאותותיירים.מדריך 1מספרשלבתיווכו
בדרךהחייםאתהמיוצגתלמציאותמעניקתיירים

הדמויותאתלהמציא 1מצדומנסה,כשהוא 1שלו
הקורא,לטעמו.ביותרהטובהבצורהוהאירועים

זרה",בעירתיירים"מדריךהסיפורגיבורתכמו

אחדאףיחמיץשלאכדיהמדריךאחרינמשך
מאבדבעתבהאךהחשובים,האירועיםמהאתרים,

נכשלעצמוכשהמספרהדרך.אתהזהבטיול
שהואולצבעיםלמראותהקולנתינתבמלאכת
ארוךבלבירינתאחריונשרךהקוראלייצג,מבקש
לאפעםאףהםשהדבריםהבנה,לידיהגעהשכולו

 ·:·נראים.שהםכפי

כראלכרית



שלהפול;זשעםמטעותו

ןןןו

צדדי),(רומןיודעיםשכולםזאתפוצ'ו:
עמ' 367 , 2007גווניםהוצאת

בישראללאורשיצאויבותרהמצחיקיםהספריםאחו
שלהחושהרומן-לאאיךהוא,האחרונותבשנים
ישראלהאינג'ינרהואהלא 1פוצ'והוותיקהסופר
שהיההימיםמןהתבגרלאשעדייןה-וו,בןויסלר
בפלמ"ח.צעירוחייל"הרצליה"גימנסיהתלמיו

כיכילהעידיכולני 1עמוהשניםרבתמהיכרותי
בכללנטבעבטרםעווטבעיסטנואפיסטהואהאיש

מצחיקניםשללהופעותהתדרדרובטרםהמושג
מאזיניםבזרועותאווזעורשמסמיריםומצחיקניות

כמוני.כסיליםלאאךזקנים
במקצתדומהברומןהמרכזיותהתבניותאחת

"גימפלבשביס-זיגגויצחקשלהקלאסילסיפור
אתראשוןובגוףבתמימותמספרגימפלתם",

ומיהםאשתואלקהמיהימביניםשממנו 1סיפורו
ונפלאותגיסיםוכהנהכהנהועווילדיושלאובתיהם
והמופלאההמוצקהדבמותוזהכהואגמיםפרשאינם

שכה 1ה"נעבעך"-המספרעמדתזוהיגימפל.של
אוהבשהקוראמשוםגםבשביס-זיגוגעלחביבה
פחותשהםשכאלהגיבוריםעםלהזדהותמאוד

כביכול. 1ממנוחכמים

ל.העיתונאי 1ספרוגיבוראתפוצ'ומאפייןוכך
עיתונאישל"סיפורוהרומן:שלהאחוריבשערמק,
שלהסוויתהמאהבתאתהמראייןואידיוט,צעיר

לעולמו".שהלךמפורסםעיתוןעורך
מרביתאתמספרוהאידיוטהצעירהעיתונאי 1ואכן

מוקלט,ראיוןקטעימאותםלוב 1ראשוןבגוףהרומן
והנאההמבוגרתהייקיתעםשערך 1ראשוןבגוף

שלפילגשוהשניםכלבמשךשחיתה 1ויןלאליזה
חרובי.דניאלו"רהעיתוןעורךרנן,בזקל.שלוווו

למשלמבינים,אנחנובזקל.שלמסיפורו-לתומו
כי-בכך>יודהאוזאתיביןעצמושהוא(מבלי
פיתתהחוחית,היחידהבתואםסימה,השנייהאשתו

רקלאוכי 1בהריוןכברבהיותהעמוושכבהאותו
ו"רדודושלהביולוגיתבתוהיאהילדהכישייתכן
נהגגםשהואמאודשסביראלא 1חרובידניאל

בעתמשםולהציץסימהשלהבגדיםבארוןלהתחבא
היההדברכיאחרים,גבריםעםיחסיםשקיימה

עםביחסיולוקרהשאכןכפי 1מאודאותומגרה
לדין.אליזההגבריםחובבתהייקיתפילגשו
השערורייתיהרומןגיבוריהםששלושהלומראפשר

כפיבזקל'האובזק,הואהראשון •פוצ'ושלהזה
בינוניעיתונאי 1העיתוןעורךוווואותושמכנה

רקאוליבעיתוןמעמושמחזיקולא-יוצלח,ומטה
משימותלשםגםבושמחזיק 1העורךוווובזכות

סימה.עםהחפוזיםהנישואיםכמולא-עיתונאיות
ואשר 1ומתכנןעושההואאשרבכלהנכשל 1זנןבזק

פורשסרק,רעיוןכלאחרשביהולךהילוותישכלו
 1אותנואשרהעלובים,חייומגילתאתבספר

הזמןשכלמפנימאודעדמשעשעתהיאהקוראים,

וכיצדממנוחכמיםאנחנוכמהעדחשיםאנחנו

קורה.היהלאזהלנו
 1חרובידניאלו"רהעיתוןעורךהואהשניהגיבור

בכתיבתוומוכשרחרוץ 1קנאינואף 1נמרץזיין

לכאורהגרבים.ועלנשיםעלרבחברתיקסםומהלך
מייסדואתממסדייםאפיוניםבכמהמזכירהוא

עזריאלו"ר'מעריב'עיתוןשלהראשוןועורכו
קרמשפחתושםאתקוראיםהיו(ליצניםקרליבך

כביכולשהדמיוןאומריםובריודעיאבל- )!ך~לי
פרטיתבדיחהאלאאינוקרליבךד"רשללדמותו

מפתחומותהללובאמצעיםמסווהאשר 1פוצ'ושל
הרומן.נכתבשבעקבותיהאחרת

שלבמיטתהמתחרוביד"רנמצאהעלילהבראשית
הלילהבאמצעבזקל'האחיינואתהמזעיקהאליזה,
אשתוליוולהשכיבולביתוהמתאתלהעביר
בייחוד 1במיוחדמצחיקקטעזהוהישנה.החוקית

התותבותהשינייםאתלשלוףבזקל'השלמאמציו
 1ליוושבכונניתהמיםבכוסולשימןהמתחרובימפי

 .אשתובותחשודלבלערב,מדיכמנהגו
מצמררמשהומתבררהעלילהסוףשלקראתכמובן

בהגיעובזקל'המוצאשאותוהרופא,פחות.לא
הקדיםלא 1וווושלגשופיללדירתהלילהבחצות
שלההבגדיםבארוןספוןהיהאלאלפניולהגיע
אתהעיתוןעורךמצאשבוהאהבהבמעשהומציץ

מותו.

ל.הכישרוןחסרהעיתונאימחליטדודומותלאחר
הנערץ,וווועלספרלכתיבתחייואתלהקדישבזק

עםמוקלטיםראיונותבסדרתפותחהואכךולשם
שלחייהסיפורואולםלדין.אליזהדודופילגש
לסרביודעתשאינהגבריםחובבתהייקית,אליזה
היאשלמעשהעדהספרעלומשתלטהולךלהם,

חרובי.ו"רהעורךאהובהולאשלוהגיבורה
תוךרחב-יריעה,ספרותיובידעהיסטוריבכישרון

למרביתראשוןממקורעדהיותועלהסתמכות
נעוריהאולי(למעטברומןהמתוארותהתקופות

פורשארצה>עלותהבטרםבגרמניהאליזהשל
אתאליזה,מפיראשוןבגוףבסיפור 1פוצ'ובפנינו
הנאציםעלייתאתשמקיפיםהסועריםחייהפרקי

ואתבירושליםהבריטיהמנדטשנותאתבגרמניה,
לקיומה.הראשוןהשניםביובלישראלשלתולדותיה

הקלטתלצורךעמה,הממושכתהשהותכדיתוך

שטווהברשתבזקל'ההמראייןנופלזיכרונותיה,
עםמינייםיחסיםקיוםעללפנטזומתחיללעצמו
גםשנים.עשרותבכמהממנוהמבוגרתהאשה

עזהשאיפהגםבושיש 1חיזורונעלםלאמעיניה
ד"רדודושל-משמעתרתי-למקומולהיכנס
הנערץ.חרובי

אתבזקל'הלוקחשבו 1האחרוןהפרקשלהפיאסקו
אותהמציגשהואתוך-בסיניהרצאותלמסעאליזה

השגחתהללאהלילהאתעמהלבלותוחולםכאמו!-
שלהשיאיםמןהוא-סימההמעצבנתאשתושל

מתוכניותיוורבשוםכמובןשבוהזה,המצחיקהרומן

לפועל.יוצאאינובזקל.שלהתאוותניות
כמולנוערומפורסם,ותיקסופרהואעצמופוצ'ו

הואאםספקואולםנערים,שהיולמבורגיםגם
בשפעהניתנתספרותיתהערכהלאותהכיוםזוכה

פלצניםפעםולאחשוביםולסופרותלסופרים
שקוראמי 1לכןחשובים.-כאמוראבלומשעממים,

מןגדולשחלקמוצאקשבת,באוזןהרומןאת
הואעצמועלבדברובזקל.שלהנאיביות-לכאורה

המשעשעהסופר 1עצמופוצ'ושללאירוניהביטוי
ושאפשר 1ראוירומןלכתובשמתעקש 1והמוכשר

ולהימנעכותב,שהואמשפטמכלוליהנותלהבין
שגורמיםאלומסוגונושאיםמיליםשלמתשפוכת

הומורשלשמץוחסריבלתי-קריאיםלספריםכיום
מצדענקיתלבבתשומתולזכותרבי-מכרלהיות

והביקורת.התקשורת

יהיה?מה

פתרונים.הליצניםלאלוהי

עזרבןאהוד

רחמיםיחזקאל

הסודיתילדתי
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אתשומעהשוךוההזזה

העבר

הקיבוץ'הוצאתלהפךויין:אשר
 , 2006לאמנויותרבינוביץקרןהמאוחר

עמ' 96

מופיעים 1להפך 1וייןאשרשלהנוכחישיריובקובץ
הכותרת,שלביתהאלףסדרפיעלהשירים

'הרים''דלתות','גברים','בקבוקים','אוזניים',
ב'תולדותומסתייםב'אבנים'מתחילהספרונו'.

הפותחתהמילהגםהואהשירשםלרובהשמים'.

זמניתבודבראותוששומעות"אוזנייםאותו:

הקשראמנם><נדירותלעתיםאךומשתעממות.""
עלדילגהילדותי"הרים;יותר:אסוציאטיביהוא

עמ'('הרים'צאן"כבניגבעותעלוקיפצההרים
17 (. 

כטיוטותהשיריםמןחלקהיוהאם 1הרהורביעולה
זה,לספרבמיוחדנכתבווחלקםהמשוררשלבידיו
שגרתיתבמילהותחילתםשכותרתםשיריםאולי

פחות.

האלףבסיסעלבשעתונכתבהוחשובהגדולהשירה
התחילוהשירשורותשםהביניים,ימישירתבית,

חיתההכותרתאך 1אלפביתיסדרשיצרובאותיות
חדשנותשלתחושהעולהכאןזה.מסדרחופשית

הכותרת.באותיותהנקבעהסדרמתוך

אינםוביטוייה 1בעינימיוחדהכתיבהסגנוןגם

גםלשיר'משירמשתנההשיריםתוכןשגרתיים;
'הרים'למשלזהה,שכותרתםשיריםכמהישאם
בווריאציותהשיריםנושאיחוזריםאז'גברים'.או

אירוניהבכתיבהישמשתנות.ובאסוציאציות

אתשיודעיםגוומנופחיטווסת;חולי"טווסים
כאבוגם ) 36עמ'('טווסים',פה"בעלשיריהם
בידשאבדו /זיכרונותעלהבוכיםעוברים"צללי
ומחאהאקטואליה ,) 76עמ'('צללים',מלאך"
התורהסייריבאוהלהנהרגיםישיבה"בחורי

8 
 323גליון

וייןשלהשיריההווהכילומרניתן('טווסים'),
לירושליםעולותהאבניםכךהעבר;אתשומע
גורלןעםמשלימותהעולם,שלשתייהאבנילהיות
מוסר.מטיפותכליותאבניולהיותמצבהלהיות

אזרחותעלחולמותוגם 1המןאוזניגםהןהאוזניים
איראנית.

שבשמו'ה"להפך"משמעותאתגםלהביןניסיתי
אותיותרקעעלואדומותגדולותבאותיות 1בשער
כילרמוזבאהואאולילומר.ידעתיולאצהוב.
שנכתבכמו 1מהןההפךגםקייםוהגדרהמציאהלכל

בשמועות,שמאוהבות"אוזנייםהפותח:בשיר

שומעות.""שהןמהרקעצמןעלשיודעות .ולהפך
הר"ועכשיוואזהרה.מחאהשלסרגכאןישואולי
מהאתיותר;בורואהואינניעברילביןביניגבה

 1 :בי"שפרחהגמורההפךלראות.ידעתישפעם

ואיןומבקיע."וסובבהולךוקולםבםאוכלתואש
 .) 17עמ'('הרים',עונה"

שתלשמואל

בסןiווהתואןךוןת

בבוקןרתהלאןמות,

הפרומןךךואלותושה ilה

<עורכים>:וסומןוהנויוהאןיוסי

האוניברסיטהאנתולוגיה,אומה,להמציא
עמ' 386 , 2006הפתוחה

לאוניברסיטהרבותחביםבלאומיותהמתעניינים
ספרוהיסוד:ספריאתלאורשהוציאההפתוחה,

שלוספרוולאומיותלאומים 1גלנוארנסטשל
מאזשזכהמדומיינות,קהילות 1אנדרסוןכבדיקט
מושגאתלהגדרתוהודותלפרסוםלאוריציאתו
ומדומיינת-מדומיינתפוליטיתכ"קהילייההאומה

הגדרתה".מעצםוכריבוניתכמוגבלת
האנתולוגיהבעקבותהוכנההנוכחיתהאנתולוגיה

 THE INVENTION OF TRADITIONהידועה
ההיסטוריוןשכתבשלה,הדרבפתחאתכוללתוהיא
מחקרים,עשראחדבהקובצוהובסבאום.אריק

יסודמחקריחלקםהמקורית,האנתולוגיהמןחלקם
במיוחדנכתבווחלקםמסורות,המצאתבתחום
"מהיבשאלההחלוקיםהחוקרים,זה.לקובץ

מחנה :מחנותלשביהתגבשולאומיות?"
<גלנומודרניתתופעהבההרואההמודרניסטים

הגורסהפרימורדיאליהמחנהלעומתואנדרסון>
עםונא.מקדמתבסיסלהשהיהאוקיימתשחיתה
העורכיםמעיריםעליוסמית,אנתונינמנהזהמחנה

לאהיהודיםישראלמדינתש"אזרחידקהבאירוניה
עלהפרימורדיאליסטיםשללתיאוריותזקוקיםהיו
האותנטיהיהודיהפרימורדיאליזםאתלאששמנת

·:· 

ימיכלניזונוושממנואמםחלבעםינקושאותו
המפעלשלמרכזיכנדבךמשמשתזותפיסהחייהם.
שלמעןבפרט,ישראלמדינתושלבכללהציוני
שלגדושהמנהללאכלללהצדיקםניתןלאהאמת

תובןגםמכאן .) 17<עמ'יהודי"פרימורדיאליזם
אישגורני'יוסףהציוניההיסטוריוןשלביקורתו
בלאומיותהרואהבגישההמוצאהעבודה,תנועת
בחובהטומנתאשרמלאכותיותמהותאוהמצאה,
ומאבקיםויכוחיםשללמערבולתהיסחפות"סכנת

הקיוםשלהעקרוניתהלגיטימיותעצםעלפוליטיים
כמהותגםאלאמדיניתכתופעהרקולא 1הלאומי
בתוךמתנהלכהשדיוןעודמהמוסרית.ואףקיומית
עללאומיבמאבקהמצויההישראלית,החברה
לטענהבאשרהפלסטינית.""הלאומיותמולקיומה,

 1"בעינימעיר:הואמפתיע,לאכללבאופן 1זו

ה'אנטי-פרימורדיאלי'שהטיעוןמכךלהתעלםאסור
שהרי 1במהותואנטי-ציוניהואהעורכיםשל

שלההיסטוריתזכותםאתמשמיטיםהםבאמצעותו
זהבאופןישראל.מארץחלק ל/'לפחותהיהודים

ישראלבארץהיהודיתהלאומיתאתהופכיםהם
'קולוניאלי',אופיהלובשת'מומצאת',לתופעה
להתקייםזכותמאשריותרלאליהודיםהמעניקה

באידיאולוגיההמחזיקהכל-אזרחיהבמדינתבה
בארה"ב"שלטהשלדעתםכפיאנטי-פרימורדיאלית

ארה"בהאםאוכקונספירציה,"לאומיות 1<גורני
בגישת'ספרים'),הארץלמדינה",אידיאלימודלהיא

אתמזההאינהשמחדהאנומליה,בולטתגורני
את-ומאידךאזרחיה,כלמדינתעםהדמוקרטיה

אבלהטריטוריאלית;המדינהעםהלאוםמדינת
שלמתחומיהחורגתזוציוניתהיסטוריתאנומליה
בקובץ<המבוקרוינודציוןבןכמוגורני,זו.רשימתי

נרטיבלהבנייתשותפיםרם>,אורישלבמאמרו
מאוחדתיהודיתהיסטוריההמכונןהיסטורי

המקומותמכלולאתהמקיפהוהומוגנית,
לאומיתיהודיתישותהיותהמעצםוהתקופות,

המבואלארץ.חזרהוממנהלגלותשיצאהרציפה,
והנויוהאןיוסישהעמידווהביקורתיהתמציתי

מעיריםהםהסוגיה.לעוביהקוראאתמכניס 1וסומן
רק"לאהובסבאוםמתכווןמסורתבהמצאתכי

גםאלאחדשותלמטרותישנותבמסורותלשימוש

צרכיםלסיפוק'חדשות'מסורותשללהמצאה
מסורותשלמחדשהמצאהידיעלהיתרביןחדשים,

שלזהאנקדוטיבהקשר .) 14<עמ''מוכחדות"'
הצבעוני-אירונימאמרואתלהזכירישההמצאה,

"המצאתטרוור-רופריוהבריטיההיסטוריוןשל
ממנוסקוטלנד",שלההרריתהמסורתמסורות:

הסקוטיםאתהמשמשת > kilt <שהחצאיתעולה
תומס 1מלאנקשרהאנגליהקוויקרידיעלהומצאה
הסקוטיםלהררייםהוצעההאמתולמען 1רולינסון

שלהםהמסורתיהחייםאורחלשימורכאמצעילא
מהחייםבמעברעליהםעללהקלכדידווקאאלא

לבתיתועלתלהביאשנועדו"לחייםבשדות
 .) 63<עמ'החרושת"

מאמרוהואבקובץהידיעהבהא'התיאורטיהמאמר

התפיסהנגדהיוצא 1באלינואטייךשל
כבסיסראשוניאתנימצעהמניחההפרימורדיאלית

היסודאתמבהירהמחברהלאומיות.להתפתחות



המדינהכינוןאתומסבירבאתניות,הפיקטיבי

ממלכתייםמנגנוניםהלאמתשכללהכדרךהלאומית
ויחסיהשוקמבניהתפתחותעםיחדלאומייםלא

המודרנילקפיטליזםהאופיינייםהמעמדות
הקולוניאליסטי.

לכתיבתוהודותרבלפרסוםשזכהתיאורטימאמר
הובסבאוםאריקשלמאמרוהואהלאומיות,על

על ," 1914-1870אירופה,בייצור-המוני:"מסורות

עלרקמבוססתאינה"לאומיותהובסבאוםפי
אלאעתיקותלאומיותמסורותשלוהמצאההחייאה

וטקסיםסמליםאגדות,מיתוסים,יצירתעלגם
בהווה"הלאומיותשלכינונהאתהמעצביםחדשים
הדרךהואלכךהמובהקיםהביטוייםאחד ,) 23(עמ'

כפיהלאומית,בהבנייתהאיטליהשעשתההארוכה
את"יצרנואזליו:שלמטענתוללמודשניתן

 90-איטלקים"(עמ'ליצורעלינועכשיואיטליה:

שהוסיפו ) 92(עמ'השולייםבהערותאגב, ,) 89
טעותמצאתיהובסבאוםשלזהלמאמרוהעורכים

והוגההמדינאיכיבציינונתקלתי),שבה(היחידה

 .איריהיהשברקבעודאנגלי'היהארמונוהדעות
תרםמק'מארטרילאריהמסותוכותבהתסריטאי

'המערבאת"להמציאואירוני:קלילצבעוני'מאמר
ללאאבל"עצוב,טוען:הואדבריובפתחהפרוע'",

מקשריםשאנחנוהמסורותשרובהוא,נכוןספק

מחבריבידיהומצאוהאמריקניהפרועהמערבעם

פרסום"ואנשיאמרגנים,כרזות,ציידיזולה,ספרות

לתמצותוניתןביותרקריאמאמרו .) 126-127(עמ'
להתיישבותקדמההמערב"מכירתהבאה:בשורה

זמןלפעמיםאותו'ש~שבולפניהתרחשה)(היאבו
קודםשניםעשרותלפעמיםאבלכן'לפניקצר
עצאםשלמאמרוזאת,לעומת ,) 129(עמ'לכן"
שמלמדתכפיונוקב,מפוקחאקדמימאמרהואבצאר

הזהותשלההיסטוריהכתיבתעל"הגיגיםכותרתו:
הערתומעניינתקביעותיו'יתרביןהפלסטינית",

טרםהפלסטיניםההיסטוריונים"רובכיהמקדימה
הלאומיתהזהותשאלתעםכהלכההתמודדו

מעידיםזהבתחוםהמעטיםהמחקריםהפלסטינית.
מקורותיהםבשאלתביניהםדעותחילוקיעל ]".[
משלו"זהותבעלכעםוהתפתחותםהפלסטיניםשל

 ,) 14(עמ'

האחרים.במאמריםדיוןמאפשראינוהיריעהקוצר

"ביןזרובבליעלשלמאמרהבאזכוראסתפק
בזיכרוןתל-חיגלגוליל'אגדה':'היסטוריה'

כיזרובבלמסבירהדבריהבפתחכברהעממי".
שללדמותובהקשראגדהבמונחהשימוש

ביטאלאתל-חיהגנתלסיפוראוטרומפלדור
הרווחתההנחהאתאלאההיסטוריבאופייםפקפוק

תל-ושהגנתלאומילגיבוריהפוך"שטרומפלדור
בנייתניסיוןכלומר .) 20(עמ'לסמל"תהיהחי

החדשהיהודיבנייתשלמהניסיוןחלקהיההאגדה
מזוהשונהעבריתתרבותהיוצרישראל'בארץ

אמורהזוחיתהרגיליםבתנאיםהיהודית-גלותית.

 ·:·טריטוריאלית.לאומיותלהצמיח

כרבעיוסי

החושבלקורא

 ך~~ ry ~~~סע.ל [l י~~ם 7 ק;ן~~~
f ך ;ה~,ע~ל;~יזiJ ן~~ךק,~ל ה~י~~~~ןת
iJ ~~~ת ש~iJ ~~ע~ןה;צ;ךקתס;סה 'ן;י~

~ןת;~רצ;ל.ל'~ן?דר~ךיןאי
 ·;ב~י iJך~לט iJ~לן; f;ן n ~~ע.~ר 7~ד~ך~ת

~ Q קiJ ןריזry ךאש;~ה:~רך~הךס

 .~~~ iJל~~לת~ה 1ז;וש~יןל~~ח

מרדית'ויליאם
דורמשהמאנגלית:

מחשובימרוית',ויליאם , 88בןוהואלעולמו'הלךבאחרונה
סייםיורק,נירילידמרוית',חמודונים.האמריקאיםהמשוררים

פרינסטון;באוניברסיטתבהצטיינותלימודיוחוקאת-1940ב

שלהאוויריתבזרועקרביכטייסשירתהשנייההעולםבמלחמת
חזרכשהשתחררהשקט.האוקיינוסבזירתהאמריקאיהצי

בהצטיינותושירתקוריאה,מלחמתבפרוץשובגויסלפרינסטון'
כפרופסורהצטרףהאזרחייםלחייםבשובוהצי.שלקרביכטייס
קונטיקט,מכללתשליוצרתובכתיבהבספרותהמרציםלצוות
כושר-הדיבור'ארנוןלוגרםקשהשבץשנים.עשרותלימדשם

רצוןבנחישותעמדשבוממושךטיפוללאחרחלקיתאליושחזר

פרסאתוהןלשירהפוליצרפרסאתהןקיבלמרוית'מופלאה.
לשירה"הקונגרסספריית"יועץוהיהספריו'עלהלאומיהספר

ארצותשלהשירהל"שרהשמוניםשנותבמחציתשהוחלףתואר-
אנושירגשטעונתאךפורמליסטית,ברובההיאשירתוהברית".

לחייםחברוכהגדרתשלה,המרכזייםלנושאיםבהידרשהעז
שבהןהמלחמותחיים,"אהבה,הארטייס:ריצ'רדהמשורר
בתקופהמורלתלמידיו'לאדם,אדםשביןהקשרטבע,השתתף,

עשהחייובשלהיוהתחייבות".כבודשלנו'בהיסטוריהקשה
אנתולוגיה-הארטייסעםיחד-ערךבבולרגיה,מזמנוניכוחלק
מנשיאכבודאזרחותוקיבללאנגליתבתרגוםבולגריתשירהשל

המדינה.

דד~ים 1~יל~י fק~ר~ל.יי;ךךיםל':פ iJ ~~ר 7ף gה;
~ד~כ;לק,ץ iJ לי~~~ק 9ע.ך'ב f ם~~~~~קי~ים 1
> iJ זp~ w;::i זאת~?~יסה ן~;נ~~נ;ןד י~~ש~~ n ןה;

 ,> 1:פ;ל.לם 1 ~~ןה.~ים wן ל~?~ iJ ;n ?~ח~נ;~ן f ש~~
~~~צרים?ר;ן q ~ ב~~:לא 1~~סנ~י~ז~ם

הרללועבקפצוהתאבדלפנה"ס;החמישיתמהמאהיווניפילוסוף •אמפדוקלס

 •פגיוןבדקירתלהתאבדאםמתלבטשקספירשלגיבורוהמלטאטבה;·הגעש

להיות".לאאו"להיותהמפורסםבמונולוג
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התודעהבקצהפנטזיה 1

לאשאותהזואלכסנדריהמידני:אסף
 , 77עתרןוספריגווניםהוצאתנדע,

עמ' 46

שלתצלוםמידניאסףשלהביכוריםספרבכריכת
הממוסגרתפרס-מידני),מרית(שצילמהעפרדרך
בקצההאופקבערפל.ולוטהמעליםערומיםעצים
נגליתכישנדמהעד 1כךכלועמוםמצועףהדרך
הספרשםנודעת.לאארץשלפלאיתתפאורהכאן

שאותהזו"אלכסנדריההאסוסיאציות:אתמחזק
התודעה,שלהנסתריםלרדביםמתייחסנדע"לא

מצליח.תמידולאבמילים,לחשוףמבקששהמשורר
שמתקיימתאבודה,עירמעיןהואטמירמרחבאותו

אהובהספקוהיא 1הדמיוןגבולותביןרקורוחשת
יעדוספקאליה,להתקרבואיןמושגתשאיננה

לתפסומאפשראינוולעולםלעד'שמתרחק
בו.ולהחזיק

שיריםשנישלכותרותמשתימורכבהספרשם
אתלספרנתנהשכותרתםהשיריםאחד .מתוכו

שמספרת 1דופןיוצאתשיריתמעשייההוא 1שמו

הנסתר.החפץמחוזאותושלהאגדהאודותעל
לנמעןפונהנדע'לאשאותה'זובשירהדובר

העירהיעד'אחרלחפשאותוומעודדכלשהו'
רגשותבוששוכניםמקוםשמגלמת 1אוליהנסתרת,

ניצוץאולי"היאאנושיות:חוויותבוושנלחשות
רחוק;שהלךקרובאחבפגשנולזהוב;וחזרשדעך
שבלבךהאשליה;עתהצורבהעלבוןתחושתואולי
המפעם,הרגשהיאואוליהתנפצה;סלעיםאלי

אוחיקך;אלנצמדיםכשעולליםבחזקה;בלב
אויקרים;יקרים,שלזכרונםעםהעולהמנגינה

אוהבים".אוהבים,שלבבטנםהמידפקתהתחושה
בתבניתוחרוזסדירבמשקלשקולשאינולמרות
שמזכירהמוסיקליתבלשוןכתובהשירחריזה,
בנוסחפותחהואלילדים.בחרוזיםמעשיותסיפורי
כיהיודעים;וסיפרוחכמים"אמרומוכר:מעשיות

שוכניםשםויערות;שדותבתוךעוברתאליההדרך
חיים".יצוריםומיניועמיםשבטים

אותהאחרהמחפשהנמעןאתמרגיעבשירהדובר

מוטבאליהש"הדרךלוומזכירכמוסה,טריטוריה
אחריההחיפוששהליךהיות 1מתמיד"ארוכהשתהא

ידיאתמאמץהדובר •כשלעצמומשמעותבעלהנו
לאחרהלאה"אותה"להעיברבבקשהומסיים 1הנמען
שהואהשיר,שלהנמעןבעצמו.אותהויחווהשימצא
אודיסאוס,אתמזכירהאבודה,העיראחרהמחפש

מסעשבמרכזו"האודיסאה",החומריהאפוסגיבור

הדמות 1כאןזאתועםהמולדת.עיראלשיבהשל
שידעהמחוזאלחוזרתאיננההמסעאתשעושה
האולטימטיבי",נודע"הלאאחרתרהאלאבעבר'
לאשגםגדולסיכויישנוהשירכותרתשלפימקום
הידיעההחיפוש:במטרתמסתייםהשירלעולם.תדע
המרכזיתהתמהטמונהכאןנודעת.הלאהארץשל
למשמעלהמשיג,כלומרלדעת,הרצוןהספר:של

הדבריםאתהתודעהובלשוןבתודעהולהנכיח
זה.במובןלדעתאפשריבלתיוכמעטשקשה
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שללזוהצטרפהשכותרתו'אלכסנדריה',בשיר
הנמעןמגלה 1הספרשםאתויצרהלעילשנדוןהשיר
בכלחותרתטרופה/ש"אלכסנדריההשירשל

ומתרחק",רחוקאךמוכר;מבטחיםחוףאליכוחה;
התנועההואלעדוהמתרחקהרחוקוהיעדהאופק

שמבקשתזובספר:שניכרתהשיריתהתודעהשל
תמידמצליחהאיננהאךלידיעה,שיביאהמהלךאת

להשיגו.
לממשלהספרבביתמרצההואמידניאסףד"ר

אשר 1תל-אביב-יפושלהאקדמיתבמכללהוחברה
ומדיניותפוליטיקהמשפט,בנושאימחקריםפרסם

וידיעתהאמתאחרשהחיפושבשיריוניכרציבורית.

שיריםכלוליםבספר .אותוגםמעסיקיםהאמת
זיוףשלמציאותמבקרבהםשהדוברסאטיריים,

שמתוארהשן',במגדל'אסירבשירלמשלומרמה,
אתש"מחטיאתושיה",וחסרמשכיל;"איש;בו

בשיראוהיא":כלימהכייודהולאהעיקר;
חולותדמויותמתוארותשבוונביאיה','ההגמוניה
הרחובות/בקרנותחוליות/"חסריומושחתות:

פניהם;אתתציףחשיבות/שלפניםארשת
שבלבם".התום;כלאתתכלהאימתני;כהוריקן

"בניאלפונההדוברהקיר'שעל'מראהבשיר
המטורףהמסע"אתלעצורמהםומבקשבליעל"

שהמשורר 1בעיני 1חבלכלום".לאארץאלהזה;
במעטהשלאהישראליתהמציאותאתמתאראינו

היבקורתחציאתומנתבוחידות,סמליםשלפנטסטי
בשמםלזהותשניתןואישיםאירועיםכלפי

ובמעשיהם.

בטרמינולוגיהעיסוקשלרובדגםבשיריםניכר
איננהבהםשהמציאותפנטסטיים,סיפוריםשל

במקראהעתיקה,במיתולוגיהאםביןריאליסטית,
 1למשל 1מתוארהאוהבחיות.ומשליעםבאגדותאו

ערבות',תןשל'אהבתובשירנודד"ערבותכ"תן
פניהאתהמסתירהפורטונהאתהמבקשכזאוסאו

שואבתהשיריםלשון'פורטונה'.בשירברעלה
מקורותובראשם 1כאמורריבם,תרבותייםממקורות

בושנעשההנעורים','תוםבשירכמויהודיים,

במקורשהיאתפילהבלשוןוייחודיאישישימוש
האם;אללפנייהכאןונהפכתאלוהים,אלפנייה

אניוחוששיקירה; 1לפ~:ןאני"מודההאהובה:

לאאבעט;ובמשמניךאחוז;;בחו~:ר 1לפ~:ר
אדחק",

אוליותמים,עדיןמבטמגליםבספרהאהבהשירי
הלשוניהז;נ~לבאוהב.שלהתבוננותשל 1מדיתמים
בעוכריהם,בעיני' 1עומדבוכתוביםשהםהגבוה

מרחיקה,הגבוההז;נ~לבשלהיתרשקישוטיףתהיות
גםולפיכך 1מהדוברהאהבהמושאאתדווקא,

תעמדיאלהחן;עלמתנא"רדילמשל:מהקורא,
 ·:·לנודד".יצועך;הציעימלכת/

ברוךרוית

דדלזסנפשןאתכןתב

פזרצי

-שמששלאחתשעהקאופ1נן:עזריאל
הוצאת ,) 2004-1983 (השיריםמבחר

עמ' 188לשירהקשב

מבחרהואקאופמןלעזריאלשמששלאחתשעה
שניםכשלושאורהרואההספרותי'מיבולוחשוב
שיריו'קבציתשעהמתוךלקוחוהוא 1מותולאחר
הנפשימהמסעשנה.כעשריםבמשךאורשראו

משוררשלומורכבעשירשיריעולםעולההזה
מגדירובמודעותשבפיכחוןמולדות,שתיבןוצייר
חייובמחזורלהתפענח",נחפז"שאינוכמיעצמו

"ל.ןה~עףןהצוגםאבל 111מלחמותשל"קרעיםיש
 11בשדות."אבאעםןף

מבהירההספראתהחותמתהאוטוביורגפיתרשימתו

 1בשירתווההתכוונויותהכיווניםאתמכליותר

בתמציתיותבהנסקריםהחיים.בחתחתישנצופה

למןהשונות,חייובתחנותשלוהקיוםמאבקי
בראשיתלרוסיהמפוליןההוריםעםהרביחהטלטולי
-והרעבהקשותהמלחמהשנותהעולם,מלחמת

הפיזיהמאבקנמשךכאןבארץ.והקליטההעלייהעד
מהםשאחדאחרים,לערוציםגםומתגלגלהקיומי

שלנו.ספרבקרייתלהתקבלותהמאבקהוא
משתנים,במינונים 1ילווהספריםתשעהכלאת

וזיקהמזההרוסיבכפרהילדותמןהעברמראות
הקיוםמהותהקיום,שאלותמזה,הארץלנופיחזקה

לכלאחדיחושך;מושך"אניהאישית:והזהות
אתי;שבלכתושלי;הצלגםזהתרצה;אםמקום;

ללאנחוויתםדבריםמציגוההמשךחי":עדייןאני
וערבשתיאני;כךכיכךחי"אניצעיפים:

וצבעיווהתמוך;וכוחוחושך;שלאצבעות;

מכמהיונקתבהוויתוהדואליותהמסתגרים",
הבית 1ואידיליטרגיומטאפורי'קונקרטירבדים:
ארצישראליוחוםצבעוניות 1לושמחוצהוהעולם

הואושובהלוך 1אירופיוכפ;ךקדרותכנגדיוקד
ומקשריםהתוחמיםלזמניםהמקומותביןעובר

ודמותוהעדןגןבתפיסתהמורכבותגםביניהם.

שבהם.האחרוןעדהקבציםאתתלווההאבשל
דומיננטייםשייהפכומוטייבםשזוריםאלהכלבתוך
עםהמפגשוהסוס,התולעת 1הציפורויותר:יותר
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הקיום.פחדועםהמוות

הסמליתהציפור ) 1985 (מזהמעטהספרבשירי

שעלוולצייריםלמשורריםבדומהמוחשית.נעשית
השמשלאורלהסכיןצריכיםוהיומאירופהלארץ
מבעדהאורראייתאתתחילהקאופמןמבכרהחזק,
בסתיוהביתמןהבריחהחוויית •אותוהמרכךלענן
הפואמהמןעולההגרמניםפלישתבגלל 1939

מופיעותשבהצפון','בירכתיהאוטוביוגרפית

שתתפוסהסוסה,וכןוהסבתאהסבההורים,דמויות

אלהלכלהגעגועהאחרונים.בשיריוחשובמקום
לעולםויותריותרלהיפתחהבאיםבשיריםלוירגום

הארצישראליות,לציפוריםהארץ'שלפיהליוהחוץ'
ניכרתההם"."היערותעדייןנשאריםשברקעאף

שלהצירופיםוחוכמתציירשלהרושמתהידקלות
תלתלליםישהחולין;ש"כנגדהמבחיןמשורר'
בידיוהדופקבהחי"אניבשורהלהתבדר",שחפים
מובעיםפן,אלכסנדראתלישהזכירהדמה",מלא
המיסטיקןהמשוררביןהאקסטטייםהגומליןיחסי

ישראלארץהואביתי;ידעל"העץלארץ.
חמימותהשופעהעץ,קאופמן.כותבהאמיתית",

שלפיהארץ'לנופינימיהמטוהואבגשם,גםורוך
האהבההעולם.באמצעממוקמתהיאהמסורת
מופלאהעמוקה,אהבההיאהשנייהלמולדת
לאנטעו",ידיעץ"רקרחלשלכקולהוחרישית

צמיחהשלבחרישיותדווקאאלאתרועה,בקול
האדםביןהנרקמתובאינטראקציהדקהדממהבקול
לושישעץזהו .הולךשקולוסרקאילןזהאין .לעץ

אבוד.עדןמגןלקוחשכמועץופרי'ניחוח
דדלוס,עםמזדההציפור''דדלוסבשירהדובר
ולבסוףכרתיםמלךבפקודתבלבירינתשנכלא
מןלעצמו.שהתקיןהכנפייםבעזרתממנונחלץ
השירבעזרתקאופמןנחלץהנפשיהמסעשלהמבוך

מקראיתנוכחבלשוןוהארספואטי.האוטוביורגפי
והשירכותב?"אתהמהאדם,"בןלעצמו:פונההוא
אוהחיים,בתהפוכותהנפשחומרימיפויהואכולו

"נפשהאחרון:בחלקובתמציתיותשנאמרכפי
פסשדוק;אדרשעדרה;חבל'גוף,חרד'יםאיש;
מ:פה",איים;

נזנחותישהמטריאלימהעולםכחלקל-מילהלזיקה

המשוררהנוף.לפריטיהזיקהכמדבשירים,חזקה
אתהתופסיםהסוסים,בשיריבעיקרמרבית,מנצל
הפוטנציאלאתהאחרון'בקובץהבמהקדמת

שירהלשוניים.ובחומריםבמילההטמוןהסמנטי

אתהמזכירבנוסחנפתחאטלסליהודההמוקדש
הסוסאני",זההאלה"והסוסיםשלו:הילדיםשיר
הוריו'עםהדורבעםהעגלהאתמושךהעייףביהסל

פהישבארץ.גםהקשהדברכווממשיךוסבתו'

גלגולהועדפרטיהאחרוןעדהסוסיתהמהותמיצוי
סוסיקרבות,סוסיהסוס,שלאבריובאבסטרקטי:

מגלגולסוסהשיר'סוסהכדבים,האדמהסוסיאדם,
לאכולמסרבשהילדמורקה,האהובההסוסהקודם,
פוסחהמשורראיןברוסיה.הרעבבשנותמבשרה

וישהליכהמקלישסוס,כשאין •ההיעדרעלגם
"הזמןומאדם,מסוסהתעלמושבהבמלחמה,חלום.
מנותרעבסוס;כמולועסעצמו/את/בולע

דהירתובתפארתבמועדיו'הסוסשועל".שיבולת
הרחבוההקשריםהמשמעויותבטווחהזמן'עם

שבמותוהשר'באנילבסוףמתמזגממנו'העולה
המסע.בסוףהע.דרממסלולשסטהלסוסמודמההוא

שלבסוףלiנדות,הרומנטיתשהערגהלי'נראה
האחרוןבשירוקודרתלבבנבואתכמומתממשת
בעצםמושרשת'כברמותולפניכשבועייםשנכתב
השיר.מעשהאתקאופמןשלתפיסתו

קאופמןכותבהמילים"מןפנוימקוםתשאיר"אל
שהוא ,) 2004 (עצמואתבולעזמןהאחרוןבספרד
הכללהכילהרצוןבויש .יצירתומשיאילטעמי

 .חותמואתבוולהטביעבקייםלגעתשיור'בלי
רקאינןתכנים,רקמביעותאינןכברהמילים
עצמוהדרבהן'אלאולתיאורלהמחשההבעהאמצעי
ונמשכות.מושכותשהןבכךהואכוחןהזמן.בזרם

ללכדומבקשיםשאותזוהחמקמקהמוחשיהדברהן
'שםהקובץמשיריבאחדהרגעאתכמדולהנציח,
 1דובדבןשלורודחילוףסין;"בארץהמעשה':

עליולסגורהולךאתההפרפר;מןמהיר
בשירשנייה",למצמץשםהולךאתהאצבעותיך;

בהן;יששמאהאלה;המיליםעל"לךנאמר:אחר
ביישניות;תחילהעומדותאותיותהזמן;מהמקריות

הולדתלפניקרואים".ב~ח~ריבאותהןכךאחר
לנסוההמתנההתנועהבקסםשבויהנפשושיר'

לבוא/להןקוראתמילים;על"יושבתהיאהמילים.
טוב;לריחכמדלמילים;"מחכהוגםוללבלב"

ומהשמור;"ציודכבדות,מיליםשבנדיר",

לתסכול'היטבמודעהמשוררלד",יפהשהשתיקה
סיזיפי:הופךבמיליםשהעיסוקאימתכלהמתעורר

שומעלהןאיןאםנופלות/והןמפרפרות"הן
חיתהקלהלאקודם,שציינתיכפיבביתן".

שלאקאופמן'עזריאלשלהספרותיתהתקבלותו
דרכוופילסכלשהיספרותיתלקליקההשתייך
יחסיתהמאוחרתכניסתומכאןעצמו.בכדחות

הספרותית.לתודעה
דברבאחריתהעינייםומאירתהמוקפדתבמסתה

כידוניאחרפרנקל-מדןרחלעוקבתלספר,
זרמיםאחרומתחקהקאופמןעזריאלשלהתפתחותו

כךובמבניה,בנושאיהשיותז'ביסודקרקעייםתת

מוטיבלהתפתחותהמעניינתהתייחסותהלמשל
פינטעלע"> א"(הנקודהמןולהימנעותהסוס

תרבותייםיניקהמקורותשניהאחרונים.בקבצים

ומיטלטלנעוביניהםוהמזרח,המערבבשירים:
עוףסונטתהראשוןבספרהבולטהמאפייןה'אני',

הנוףקטבישניביןהמשוררנדודיהוא ) 1983 (נודד

האדםשלבמטאמורפוזהוהשתקפותםוהתרבות
שלההדוקהקשרפהכבר .ולציפורלעץשנהפך

מהמזותהתמידיהפחדאתגםחובקואדמהאדם

כתיבתו.בשורשיהמצוי

לשיריםהנטייהמסתמנתכברמזהמעטבספר
אחרים,עבריםליוצריםולהתייחסותארספדאטיים

טשרניחובסקי'נע,גל(אמירבהמשךגםשתופיע
לזוזאפשרכברהשלישיבספרהחלועוד>.פגיס

ותמטידת,צורניותתמורותחמשפרנקל·מדןמוצאת
הארץ.לנופיהגוברתהזיקהובתוכן
הזההיוםמפנימתוךשנבחרוהמעטיםבשירים

לכותלימחוץלמתרחשהחזקההזיקהמניבה ) 1995 (
רבין.רצחבעקבותוהכאבהזעםשיריאתהבית

הרצח,ידםשלבברקודשנכתבהזה','במקוםהשיר
מצמררת.לבנבואתהוא

ותולעת ) 1999 (המעשהשםהבאיםהספריםמשני
לסודממשיתהתייחסותעולה ) 2002 (שנהמאהבת

הדהודיםשקועיםובאחרוןהשירית,ולמילההכתיבה
בודקתפרנקל·מדןרחללדורותיה.הערביתמהשירה
שלהמפתיעיםהלשוןצירופיאתברגישותומנתחת
שלהנימיםלנימיוהקשובהמתפעםהמשורר

נחמןו'שלעשביםשירתלאותההמציאות.
אסוציאטיביותשכבות"תולעת"למילהמברסלב.
תולעתשלהצבעוניכיופיהגםאךבמוות,הנוגעות

"רתיעההאלהבשיריםשישמוצאתפרנקלהמשי.
ונטייההנקודהמןהימנעותהסיום",ומןהגיבושמן

נאסףכשהמשוררכאן'התולעת.בשלבלהיעצר
נדוד;חדלתי"כימסכם:'הואהיבתיההווהאליותר

זהשמשפטנדמהלרגלי",תפרתיברזלסוליותכי
בספרוכךאחרשייאמרובמיליםהכמיההשורשהוא

גלגולהשהוא.גררגבחושךגרגרלהתאפסהאחרון
קאופמן.בשירתוהשתמעויותיההנקודהשל

למודתהמוצא,הברנדי'כן"פיעלה"אףמשדור
לאהואקאופמן.עזריאלהיהבחיים,חיובהכל,
אתלהכריעהחייםאירועישגורמיםלמועקההניח

הטבעליפיזהובכללוליופי'לחייםכמיהתו
המציאותצילוםאינושלוהשיר .הארצישראלי

אחרת.ראותמנקודתמחדשבנייתםאלאוהנופים,
היאהריכתיבתו'מדרכבדתעלשדבלדברואם

הטבעליפיההימשכותשביןבקונפליקטגםניכרת
הקרבה,מהמלחמההפחדלביןוהשמעהראייהבחושי

למחותהרצוןלביןהביתילשקטהכמיההבין
זה .בחיינוהיפהרצחועלושקרעוולעלולהתריס

בעקבותשנכתבטיח,לאבוז.בספרוגםניכר
השנייההמפרץמלחמתשלפניהמתחחודשי

ובמהלכה.
שלשירתואתמציבשמששלאחתשעההמבחר
 .שלנוהספרותיתמפהעללההראויבמקדםקאופמן
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אח''שפתובלומה,מהוסהכפופה,אב''שפתבין
משוכפלתמועצמת,נוכחותוביןבמוצהר'גברית

-אחר''צבריחיא,גדלאם','שפתשלוטוטלית
האלפייםשנותשלבישראל

וחואפרקו-עונוןבמןו

בו-שושןאדותואס

גוברדוסמימאתיתומיםהספרמתוךיהודה"הצעיר"אחיעל

 ,ז'ולימאמולובאה ,במשפחתוהראשוןהצבריחיא,שללידהה
שלהצעיראחיהםהואיחיאמדרוש.ומאביויקוטהשלבתהו

תוךמתעצבתאישיותוהקרב.גיוסוסףעלהניצב ,ושיקרדינה

האח'.ו'שפתהאם''שפתהאב','שפתביןהיטלטלות

וקבועים:שגרתייםאפריקהמצפוןלארץשהגיעודור-ההוריםשלחייהם
הקטנההאדישותואתואבאאמאאתראינואניוגםשיקר"דינה,

רקלחיותיודעיםוהםזעזועיםאצלםשאיןכאילועליהם.שקבועה
מצומצמים,במעגליםבחייונע ,נאמןובעלאוהבאבמדרוש,ישר".בקו

לעבודתויוצאהואבוקרמדיהשיבה.ויעדהמוצאנקודתהואכשהבית
ובשבתותלקניות,ואמהאשתובשליחותיוצאבמועצה,כאב-בית

הקרוב.הכנסתבביתמבקר

השונים,הביתמאירועיהמודרומהוסהנסוגמופנם,ואבגברהוא

התינוק .אשתושלהריונהכולל

<בתלאשתולהיוולדהעומד
מתקבלאינוושתיים>החמישים

כ'נסאלאהגברייםלאוניוכביטוי

כפופההליכתובמשפחה'.שקרה

וצרודדקקולוהאב,של
שקטותהקטנות,ופעולותיו

דרךמושתקותלטוב,ושואפות
תפריע,שלאהטלוויזיה,אתמכבההואכאשר .סביבתוידיעלקבע

מחייךהואכאשרגםמדרוש":בשקט,מדרוש,"שקטאותו:מהסים

בהיותו .אותומהסים ,השכונתיהכנסתבביתאחרלמתפללבאהדה
 .לוולועגיםהסביבהילדיבחולשתוחשיםולהתנכרות,ללעגמושא
חמשראשוןהכלבואפילומדרוש,בשם'אבא'הכינויאתממירשיקר
בנישמותיריםמ'שאריות'ניזוןהואבעצםמידיו.אוכללקבלמסרב
עשתהשאמאמהקומקום'השאריותאתשותההואבבוקרהאחרים.הבית

תחליףכמעיןמתלווההוא<אליההסבתאשלהסוכרולבדיקותקודם',
שאינםהבוגריםילדיהבידינדחקהואמהןאשתושלההדירןלבדיקות

 .שיקרשלהישןהדובוןמעילאתלובשהואילדיו>
ניכרתוהיאדומיננטית,האם''שפת ,זומצומצמתאב''שפתלעומת

כמוהביתאתממלאהוכמוגדלהוההולכתהגופנית-הריוניתבהווייתה
וצירהזמןצירהיאההדירןהתפתחות .הבןיחיאשלתודעתואתגם

יחיא-המספר.שלהכפייתיתההתבוננותמושאוגםהנובלהשלהעלילה
אתהמייצגתוהיאהאור',הבית-לב'לבהיאהפיסית,בנוכחותההאם,

בתה,בדמות-ומשוכפלתמועצמתזונשיות .וכלליושעונו ,חוקיו
מוחלטת:נשיתנוכחותויוצרותאחדכגוףפועלותשתיהןאמה;ובעיקר

שלאימהותשתיכמובביתוהסתובבוהשנייהעםאחתדיברו"הן

 "שלו".נשיםושתיכולנו
המשרתהבוגר,האחשיקרשלהנוכחתבהיעדרותומתגלמתהאח""שפת

אתומעצבותבביתנוכחותוהמורדתהכעוסהוגבריותושרוחוב'קבע',

 ,'םש'נולדהאם,שלהראשוןבעלה ,רפאלשלבנו ,שיקר .אקלימו
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החייליתהגבריותדיוקןאתלשרטטמיטיבההווייתואבל

הילדיםחדראתעוזבהואלצבאגיוסועםהישראלית.

 ,להתבגרותוכביטויבסלוןומתגורר ,ולאחיולוהמשותף
המחציןנוסףביטויהבית.בממלכתושליטתומרכזיותו

בוטהכמרדונשנה,החוזרהעישוןטקסהואגבריותואת

בגופוובטוחגאהשיקרסבתא'.שלב'קולהומכוון
שלהחוזרתבסצנהניכרשהדברכפיובגבריותו
עםבעירוםוהיציאההמקלחתהצבא,ממדיההתפשטות

הגלותי-צפון-אפריקאיהעבראתמתעבהואהמותניים.סביבמגבת
המתגוררתסבתושלבהווייתהמתממששהואכפימשפחתוושלשלו

בעלהשלבדמותוגלותיתהגבריתמהחולשהסולדהואהמשפחה.בבית
לאמו:אומרהואכאשרעליה.שהביאמההיריוןגםכמו ,אמושלהשני

לתינוקגםשכוונתונראה ,ממך"אותותורידייאללה, .אותו"תורידי
הצברייםהחיילייםהסממניםוהכפוף.השתוקלבעלוגםרצויהבלתי

בהערצה,לפרטיהםמתואריםהאדומות>הצבאבנעלי<ששיאםשיקרשל
במרחבבעיקרהשוהיםהאחרים,הביתלבניבניגודהצעיר.האחידיעל

יוצאששיקרהריומהוססות,קצרותהשכונתילמרחבוגיחותיהםהביתי
 ,הגולןברמתמשרתהישראליות:שלפוליטייםהציבורייםלמרחבים
צבאיתמכוניתלרשותוהארץ.בכבישישלוכבתוךונוהגשלו","השטח
ולהתחברותולניידותוההורים,מביתליציאתוכסמלוגםסטטוסכסמל

 .הישראליהציבורילמרחב
ובין ,במוצהרגבריתאח''שפתובלומה,מהוסהכפופה,אב''שפתבין

'צבריחיא,גדלאם','שפתשלוטוטליתמשוכפלתמועצמת,נוכחות

שנותשלבישראל-אחר'
בדרוגומבקשדיוקנוואתהאלפיים,
זה.בסיפורולשרטט

גיללקראת ,לימודיוחוקסיוםעם
ההרה,לאמובדומהיחיא,,מצוי 18

המתרחשתחדשהלהוויהבהמתנה

 .לחיילהפיכתו-כורחועלבו
וצירהנובלהשלהפתיחהנקודת

שלללידתםהריוניתהמתנהחודשישמונהכאמורהםשלההעלילה

לאםבניגודב'צבא-הגנה-לישראל'.חיילושללמשפחה,נוסףצבר

הריולעבודתה,יומהלשגרתבהסכמהוהמחוברתהפעלתניתההרה,
מרחבימלאכה.מכלעצמוומכטילמבטל ,גיוסואת'ההרה'שיחיא,

הביתהמגורים,שכונתמצומצמים:האב','שפתלמורשתבהתאם ,חייו

-עתותיומרבאתיחיאמבלהבו-המוגןהמרחבובלבוהחדר ,וחצרו
בניאתוהמקיפהעליולבואהמאיימתהלחימהמתחוםמושגיםמיטתו.

הפרטי.למרחבהצבאי-ציבורימהמרחביחיאמעתיקהצעירים,דורו

שעותשלוהצלילים''הרעשכנגד'מלחמה'מנהלהואמיטתוממבצר

גיוסוסףעלהצהריים".עדהשינהאת"למתוחכדיהמאוחרות,הבוקר

אתהמבטאיםובחלומותבהזיותלשגותחמיטתיהמרחבלומאפשר

צעירים.גברים"לידיזרים,ביןמצויהואמחלומותיובאחדאחוותו;

לאיחיאהמתקרבת.המלחמהאתמביאיםוגליםרעמיםכמוני".לאהם
לוברורהאך ,עצמועללשמוראיךיודעולאאליומדבריםמהמבין
שהםארוך'מקליששלהםאחרים,צעירים'מ'גבריםשונותומאוד

ליתבוא'מאיפההשאלה:אתבקרבושמעלהמה ,איןולומחזיקים'

מגזרהאוניםוחוסרהאימהתחושתאתמתארהואאחרבחלוםהגנה'.
פונקמשפחתסיפוראת<המאזכרבחלומוהקרב.הגיוסשלהדין

רועדיםמחכיםבחוריםשלושהועודהואאחרים>וסיפוריםבמחבוא,

במעטפההצואתלמצואהחובהמוטלתיחיאעלמתקרבים.צעדיםלקול
צועקהנערים"אחדדבר:מוצאלאהואאבל ,שמומצויןשעליהחומה

רעשבדלת,דפיקות ,בכי .אותנומצאההיא ] ... [הירוקה''המשטרה



במשפחתו'הראשוןהצבריחיא,שלסיפורודרך
ה'צבר-האחר',דיוקןאתלשרטטבדרוגומבקש

המיתולוגיהצברמןבכלהשונה

כאשרויותר",יותרשנשמעיםמרצפותעלצעדיםשל
כאן"אניחדרו:אתמזהההואעיניואתפותחיחיא

המתנה".שלבימיםעוד
וצופהחוזרשיחיא ,אמובבטןהגדללעוברבאנלוגיה

ללידתהממושכתלהמתנהוכפורקןבכפייתיות,בו

שניתן ,משלומשהולגדליחיאבוחר ,העובר;החייל

אתמשקיעהוא .גידולובשלביביומויוםמדילהבחין
 ,חדרוחלוןאדןעלחומוסעליבגידולומרצוזמנו
החומוסהתפתחות ,"נס"מכונההאםשהריוןוכפי

קורהש"נסלהאמיןליהיאגורמתהשוניםשלביהעל
חשהואהאםשלהריונהעםבהזדהותובחדר",לי

הרגשתי"לפעמיםשלו:מגופונובטשהחומוס
עלושמחתיממניממשיוצאיםהטרייםשהעלים
עליהם".לישישהאחריות

אתומדגישהמצומצמתיחיאשלהגילבניקבוצת

בשכונהיחידהכמעטהנערשרמי,בעודאחר.היותו

הרי ,מוליברבשלמהמוסיקהמתרגשלצבא,להתגייסעומדשאינו
כאשרדומה",ממשהואתרגששאניצריךאני"גםלעצמו:אומרשיחיא

ההופךיחיאל'נורית',ונצמדנמשךורמיאהבהבסרטמתבונניםהם

המיניהאקטאתוגומרלרמיחזקהמשיכהמרגישלעד-מתבונן,עצמו
לבקרשבאיובלפיפי",חייב"אניהילרית:באמירהבגופוהמתחולל

אתומגלההמדירההישראליתהגבריותאתהואאףמייצגרמיאת
בעודוגבולותיה.מפעולותיהיחיא

תוךבבטן-האופנועעסוקיםשניהם

מרוכזיחיאומלטפה,רוכןשרמי

"ערבובבה:ומרגיששלובבטנו
יחיאבה-בעתשחור".פשעשל

ביןאי-ההתאמהאתבעוצמהחווה

ימיותמטובה ,שלוהביתעליב

ונעליצמודיםג'ינסש"לובשיובללביןהביתית-מיטתית,להווייתו

משופשפות".סמיתסטן

שהואלצבא'החדשב'תיקניכרלצבאיחיאשלוהמפוחדהמהוססיחסו
שאמווהגרבייםהתחתוניםהגופיות,אתלתוכולהכניסממהראינו
ומניחןהשומרמתלמקבלשהואהזימוןבמכתבגםכמולגיוס,לוקנתה

ממנו".לשכוחאפשר"בינתייםבאומרו:בצד
בהיענותוהואעיצובומתהליךוחלקבמשפחתוהראשוןהצברהואיחיא

עלהשואהיוםשלבהצגההישראלית.התרבותשלשוניםלייצוגים

ובטקס ,ההונגריהשופטסגןהואהאמיצה"הצנחניתסנשחנה"משפט

ובאומץבנחישותונושא ,גוריוןבןתפקידאתמקבלהואהעצמאותיום

אךהעם.""מועצתחבריאנו ,נתכנסנו"לפיכךהמוכר:הנאוםאת
שבנערותוההיסטוריים-פוליטיים,ההקשריםזה,בטקסלאחורבהתבוננו
כוזבים'פרומים',עתהלונראיםהיסוס,ללאמפיודוקלמוהמוקדמת
 .שכונתואנשיאתלהםמחוץומדירים

ייצוגיםמבטא ,על-כורחויוצאהואאליויחיא,שלהיחידהעבודהיום
לעבודהולךהואציונית.הישראליתההתיישבותתרבותשלסמליים

ל'אזורונשלחבשכונה,שנשארוהחקלאיםאחרון ,אחיעזראצל

הירקותבגידולאיתרשמשתתףחלוץאני"כאילוהסברסים':
של'הפינהעלקופץיחיאשלה",וההתיישבותהאדמהובהתפתחות

ל'שדהמגיעיםהםמפותל',ל'שבילהפונהלטרקטור',המחוברתהעגלה
אירוני-פארודי<אזכורבשורותהולךיחיאשחורה-חומה',שאדמתו

תפוחימוציאלאדמה,מתכופף ,גדולדליעםבשדות')ש'הלךלאורי

העבודהיוםחציבסיוםאחיעזרשלנזיפותיוגדול.למכלומעבידםאדמה
כלעלבעבודהלהשתלביחיאשליכולתוחוסרעלמעידותזה

לצייןאפשרזה<בהקשרהסמליות.משמעויותיה

-הישראליתהתרבותשלנוספיםייצוגים
המשפחה,להווייתהמחלחליםמוכריםפזמונים

שאינוויחיאאפשר""הןהשירבמילותלמשל
ועוד>.'משלט',המילהמשמעותאתיודע
 ,במשפחתוהראשוןהצבריחיא,שלסיפורודרך

ה'צבר-האחר',דיוקןאתלשרטטבדרוגומבקש
בספרואליק,-המיתולוגיהצברמןבכלהשונה

-ידיובמוהמבוגר:אחיועלשמירמשהשל
 ,) 1954 (אליקפרקי

המפורסםהפתיחהמשפטמהים",נולד"אליק
 ,לצבריותוומובהקמוחלטביטויהואהספרשל

לגיבוריותו ,בוהגלומההחדשהלהתחלה

שלגלותםשלהמוחלטתולשלילההפעלתנית,
מאמוהלידהבאהליהיא,זאת,לעומת .הוריו

המובהקתלשייכותוכביטוימדרושומאביוז'ולי
הווייתםשלמובהקתוצרולהיותובוהמוטבעתלפסיביותההורים,לדור

הגלותית-צפון-אפריקאית.

המרכזיותהחברתיותבמסגרותלהתחנךמביתואליקיוצאצעירבגיל
לביתמיוזמתונרשםהמדינה.דורבןהחדש,העברידמותאתשעיצבו

עליחיא,והשפעתם.הוריומביתוניתקלפלמ"חמתגייס ,חקלאיספר
הגוףאיברוגדל.נולדבובחדר-הילדיםלמיטתוצמוד ,גיוסוסף

הןאותווהמייצגלאליקהמטונימי

הפעלתנותאתהמבטאות ,ידיו
 ,דורובניושלשלופיסיתהגברית

 ,שמירמשה ,אחיושבחרכפי
הזיכרוןפרקיבכותרתלהנציחן

המטונימיהגוףאיבר"במו-ידיו".

אתהןהמעצבות ,עיניוהןליהיא

שלי"בגילחייו:במרחבהמתבונןכסופר-עדדיוקנואתוהןסבילותו
במקומם",באותוהעינייםמצטמצמיםהדיבורים

בביתהשווים',ב'קבוצתההוריםביתאתרבה,בטבעיות ,ממיראליק

'קבוצתאתחסרהבדרוגואצלהמספרדמותובפלמ"ח.החקלאיהספר
"לאהמתים':אתקובריםמהר'לאהסיפורבסיוםשניכרכפיהשווים'
אחד",איששללאאפילואגודה,ליאיןאנשים,שלאגודההקמתי
המתקשהשיחיא,בעודבסמכות,המורדאדם''פראהעבודה,אישאליק,

שהדברכפיסמכות,כלובהכנעהברצוןמקבלהעבודה,בעולםלהשתלב
נציגאליקהיפות".המורותעםהלימודים"אתבאהבתולמשלניכר
המשתפלתהלבנהמבטנוהסולדיחיאלעומתוהתואר"הבלורית"יפי

לעומתנערה",מהםפסקהשלאעשירים"חייםהיולאליקלרוחב.
 ,וכמובןההרה.האםגוףהואיחיא,שלעיניומולהיחידהנשיהגוףזאת,
מעכבשיחיאבעוד ,דורובניושלשלוגיוסםאתלהקדיםדורשאליק

נפשובכלהמתרגשפעילשותף-אליקבגיוסו.הקשורכלאתומשהה
יחיא,ואילוהמדינה,הכרזתערב , 1948בנובמברכ"טבערבומאודו

הכרזתאתומדקלםגוריוןלבן'מתחפש' ,יותרמאוחרשנהחמישים

העצמאות.

האח-הצעירדיוקןאתאחים-בוגריםמשרטטיםהתרבותי-ישראליבשיח

הצבר.דיוקןאתבכךומכונניםמעצביםשהםתוךבאהבהלווסופדים

סמייהודה',הצעירב'אחימנוראהודוכןבפרקי-אליק,שמירמשה

יהודה'הצעיר'אחיסיפוראת ,שלובקולו ,מספרזובנובלהבדרוגו
הישראליתההוויהשלהצברדיוקןובכינוןבעיצובלשלבוומבקששלו

העכשווית.

 2007אוגוסט
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תמונתמשקפתאלךכיגםשלהתודעותמקהלת
הבורגנית:הישראליתהחוויהשלאכזריתמצב

ומוחצנותחומרנותרדידות,שסימנההוויה

מעיקהרוחניתבריקנותהמסתכמות

הקץקושעלזמןו

וצבושלום

עמ' 285 , 2007כתרהוצאת ,אלךכיגםכנען:בןיפה

הןמתייחד ,בן-כנעןיפהשלהביכוריםרומן ,אלךכים
הניכרתוהבשלההרגישההסיפורבמלאכתוהןשלובתמותג

לצייןזהבשלבדי ,אותוהמייחדותלתמותבאשרדף.בכל

עלילההקוראיבקשלשווא-המשתתפיםורבהיריעהרחבשבסיפור

עירומהתודעותמקהלתלפניוימצאהואזאתתחתונפרשת.ההולכת
שכבותמכלכמעט-נשיםשלהעברומצרכיהעתידמדאגותוחפה

האונקולוגית.המחלקהשלהגגקורתתחתהמצויות-הישראליתהחברה

הואלהןשהמשותףנשיםקבוצתאלךכיגםשלבמרכזואחר:לשון
אלהנשיםשלשמבטןהואטבעיאךשכךכיווןהקץ.קועלהיותן

אלמופנהאינו ,בלבדשאולולזמןכורחןעללזוזוחברההמארחות

ראאךבלבד.תודעתןאתחיותהןהעבר.אלפונהשאינוכשםהעתיד
והואוכואבערטילאימסופק,קיוםפיסתאלאאינהזותודעהעקא.
האמיתיתעלילתוזה,רקעעלשיש.מהבלבדהואשנותר.מהכלהוא
ומיניהבתודעתןהקץקועלנשיםשלהיאחזותןסיפורהיאהרומןשל

היריעהרחבתהסיפוריתשבמסגרתכןעלייפלאלאבחומריה.וביה
חומריהאלאאינםוהעתידהעבר ,שלפנינוהרומןשלהגיבוריםועתירת

ההולךבקיוםלאחוזמנתעלונלושיםוהשביםהנלושיםהתודעהשל
 .היעלמותואגברקונחשף

הרומןאתהמאכלסותהתודעותממוקמותשבמסגרתםוהזמןהסביבהאף

החרדהההתאבדות,פיגועימהדהדיםברקעהקץ.קושעלזמןהוא
הרומן'מגיבורותשאחתהריבכךדילאואםמהעתיד'התקווהוארנון
כללאתהמאחדהעומקמבנהאתבהלראותישרבהשבמידהמירה,

נושאתהיאוככזושואה,יוצאישלבתםהיאאחת,לחטיבההתודעות
אתהמזינההמציאותדברים,שלכללםהווייתה.בכלתוצאותיהאת

נטולתמציאותהיאאלך'כי'גם
האישיהממדמבחינתהןתקוות

ההיסטוריהמישורמבחינתוהן

הוצבושבההבימהקרי:הכללי'
הוטלושבמסגרתההגיבורות

 .תודעתןאתולעצבללושעליהן
הכאבחרףזה,ייחודירקעעל

וחוסרהנפשיתהמצוקההפיזי'

הדמויותאתהמאפייניםהאונים

המחברתשלורחמיהאהבתהולמרותהרומן'אתהמאכלסותהרבות
ונאמנותהרגישותהשבשלהריאיתם,הזדהותהלומרשלאלמושאיה,

הןוהיוצרתגיבוריהאתהמניעההפנימיתכאמתבעיניהשנתפסלמה
התודעותמקהלתמשקפתגופה,הווייתםאתוהןלהווייתםהרקעאת
הבורגנית;הישראליתהחוויהשלאכזריתמצבתמונתאלךכיגםשל

רוחניתבריקנותהמסתכמותומוחצנותחומרנותרדידות,שסימנההוויה

שלפנינוהפוליפוניהרומןשלגיבורותיותודעתהכל'ככלותמעיקה.
כרקעהמשמשותהרבותהקיומיותלבעיותבמקצתגםולונדרשתאינה
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הפוליטיות,לבעיותדהיינו:ולהווייתן'לקיומן
הנרמזותלאינספורהרבותוהתרבותיותהחברתיות

עללהירמזמנתעל .הספרמדפיודףדףבכלכמעט
המאכלסותשהדמויותלצייןדיזההיעדרשלעוצמתו

בוגרותמשכילות,נשיםברובןהןאלךכיגםאת
באמנות.עוסקותאוולפילוסופיהלספרותגיםהחד

תתקשהבשיחותיהןותפשפששתחפשככלאך

קונוונציותבגדרשהןלאמירותמעברלמצוא

השגורותואמנותיותפוליטיותפילוסופיות,

שיוכבד'יודעהיההקוראלולאהישראלית.בעיתונות
סופרותאוניברסיטה,בוגרותמשכילות,נשיםהןוהאחרותטליהמירה,

 .מקורותיהןאומשיחותיהןזאתמגלההיהלאהואואמניות,בפוטנציה
המשכיליתהפוזהועלזורוחניתתרבותיתדלותעללעמודמנתעל
כלהטעוןהשיחבדולהתבונןדיהישראלי'הבינוניהמעמדבנותשל

האהבה.עללמירהברורואיליהשביןכך
לאלוהים?אהבהזוהאםאהבה,עלכשדיברתקודםהתכוונתלמהאיליה

לאהוב,קשהבאמת'אותוהתנ"ךשלאלוהיםלאבטחחושב,לאלא

היצוריםלכלכולו'לעולםאהבהאלאוקפדן'שתלטןכךכלהואכי
שמקדישיםהגדוליםוהמדעניםשהאמניםבטוחאניהיש.לכלהחיים,

בלעדיהכיהזאת,האהבהאתמרגישיםלמדעאולאמנותחייהםכלאת

ישהרגיליםלאנשיםגםאבללהמציא.אוליצוריכוליםהיולאהם
אוארוכותמדיטציותלעשותבליגםהזאת,לאהבהלהגיעדרכים
 .) 198<עמ'בשניותזאתלהשיגיכולאדםכלבצומות,עצמךלענות

כדברלתומןנאמרותכשהןאלהגדולותאמירותברצינותלקרואקשה

אלהאמירותאיןיותר'שחמורמהאך •מאליוושגורמובןטבעי'
השונותהתודעותאתהמעצבותההתרחשויותעםאחדבקנהעולות

המקרא,שלהשתלטןהאלוהיםבדברלאמירותמעברהרומן.במסגרת

בפסיפסוכשתלטןכקשההמתגלההואאלוהיםלאהכלככלותהרי
להצביעבכללניתןאםהספר,לדפימחוץמצויהואשלפנינו.הסיפורים

מהרקישחשבוןשלבסופוהגיבורות.שלעולמןמתוךקיומועל
קשהעסקינן'באלוהיםואםבה.מהמצוימשתמעאובתודעהשישנו
אותן.הנושאותבתודעותאוהשונותבעלילותעקבותיואתלמצוא

השתלטן'הואהאדם.רקשזההריבהןנאשםמישהואםהוא.נהפוך
האדםנקרים,סיפוקיםאחריהאובססיבייםחיפושיובשלהבוגד.הוא
כיגםושגיבורותלממשחותרכביכולשהואהזוגיותשלמהרס;:ןהוא

וברקעלרגליהן.כנראותהשמואלך
שלחורבנההשואה,ההיסטוריה:

המלחמותאירופה,מזרחיהדות

לאואופןפניםבשוםוהפיגועים.

להתייחסבליזאתהאלוהים.

בדבראיליהשלהגורפותלאמירות

אלאאלהאיןוכדומה.לישהאהבה

המשלמתחברהשלשגורותאמירות
למוסרלתרבות,שפתייםמס

במקוםואמנם,דבר.אחריהןשאיןסיסמאותבאמצעותוכדומה,

ידיעלקרי:המילה,שלהרחבבמובןהווייתןעםנואשתהתמודדות

גיבורותשלתודעתןמתמצהוהמותנה,המקרימןלחרוגניסיוןאוחריגה
ההחמצהותחושתאי-היכולתבשלאוליהאונים,חוסרבשל'אוליהרומן
בעיצוביחד'גםאלהסיבותשתיבשלואוליהאישיים,בחייהןשלהן
הבגידהבשלבכישלונהובעיקרזוגיותן'שלמועקהכדיעדונשנהחוזר

הטרגיותביטוילידיבאהכאןואוליושעל.צעדכלעללההאורבת
אלאנותרלאלגיבורותיוזה.ברומןהמשורטטתישראליתשבהוויה



ומעקשיה.הזוגיותהמצומצמת,הווייתן

בדמותהלהלןאתמקדזוטענהלאששמנתעל
למחלקהלחברותיהבניגודמירה.של

שאינההיfדידההדמותהיאמירההאונקולוגית,
דומההוא.נהפוךהעבר.שלולישההשתקפותרק

קועלעתה,דווקאמתחיליםמירהשלשחייה
גםשלהאחרותהגיבורותכמושלאשכןהקץ.

האונקולוגית,במחלקה ,כאןדווקא ,אלךכי
מירהנולדה ,איתןיחדהושלכהשאליהבתופת

בשללאוזאת •עצמואתהנושאכאדם

בקרבתהחייםבשלאובלבדהעברההתרחשויות

העברשלפעמיחדצירוףאותובשלאלא ,הקץ
שלהמתיךבכוחה ,ועכשיוכאןשלהחייםושל

 .ועכשיוכאןתמידשהיאהאהבה
תודעותמקהלתהואאלךכיגם ,לעילשצויןכפי
נישאתוזוהאונקולוגית,במחלקהנשיםשל

האחרות,הדמויותאםמירה.שלבתודעתה
ביןהמכונסותואחרותיוכבדטליה,אורית,

לכודותהאונקולוגיתהמחלקהשלכתליה
כאמצעילהןשנותרוכל ,גמרהמועברןבתודעת

בשעתתחושותיהן~חזףרהואחייהןאתולאשרבקיוםלהיאחזנואש
שוניםהדבריםמירהשלשבמקרההרי ,עודואינןשהיוההתרחשויות

פרישתלפנירקבעברנטועהחיתהמירה ,דברשללאמיתולחלוטין.
אנואיןהאונקולוגית.במחלקהאשפוזהלפניקרי: ,הרומןשלהיריעה
עלעמלהשהיאהאהבהסיפורעלודעיםיאנועברה.עלהרבהיודעים
עדייןהיא ,הקץקוובקרבתהייאושבתהומותעתה,ואף ,כתיבתו

סיפוראלאהיא,אהבתהסיפוראינוזהסיפוראךכתיבתו.עלשוקדת

שלחומריושגםהרי ,בכךדילאואםהוריה.שלואהבתםקורותיהם
הןשלוהשתייהאבנימירה.שלהקונקרטיעולמהאבניאינםזהסיפור
עליתרהואיננו.היההואשאףעולםמזרח-אירופה,יהדותשלעולמה
שלסיומהעםהתרחשהואהקץ.קועלאהבהסיפורהיההואאףזאת,

השואההכללית,ההיסטוריהשלמבחינתההשנייההעולםמלחמת
היהודית.ההיסטוריהשלמהבימהמזרח-אירופהיהדותשלוהסתלקותה

שלעניינה ,שלפנינוהרומןגיבורותכשארשלא ,כןעלהואברור
היא ,כןעליתרנשואה.אינההיאשכןהזוגיות,כישלוןאינומירה

אהבתהסיפוראינושאףאהבה,סיפורכתיבתשלבעיצומהשרויה

לפניאףאחר:לשון .הוריהשלוקורותיהםאהבתםסיפוראלאהיא,
אתמירהשלתודעתהשיקפההאונקולוגיתהמחלקהשלהמצרףהכור
שבדרךכךהוריה.שלעברםלכאורה,ינקעבר ,בלבדהרחוקהעבר
בקיוםלאחיזהשפרטהאחרות,הרומןלגיבורותבניגודפרדוקס,של

אהבהסיפורהכמובאמצעותמירהרק ,העברתודעתבאמצעותהפיזי

סיפוראתרקלאלראשונהלעצבמתחילהאיליה,הסניטרלביןבינה
הוריה.שלקורותיהםאתהממשיכהכחוליהלשלבוגםאלאהיאאהבתה
בביתבההמתעוררתהאהבהבזכותמירה,שלתודעתהאחר:לשון

ומתהווהההולךההווהאתהןבתוכהולכלוללשאתעשויההחולים,
שלועברןעברהתמונתאתוהןכולוהרומןגיבורותאתבתוכווהכולל

בהיותןומלאותנוכחותהמקבלותהאונקולוגית,למחלקהחברותיה
לאיליה.אהבתהמסיפורחלק

בביתשלידתהואיליה,מירהשלאהבתםפשוט.דבריםשלהגיונם
שניצבההמאיימתההוויהאתמצרפתהיאהווה.רקאינההחולים,

היאהוריה.שלוקורותיהםהשואהלידתה:מאזמירהשלחייהברקע

בכתיבתועמלהשהיאהאהבהוסיפורעברה,עללעמודמצליחהאינה
שלחלקםבושגדולומאיים,קודררקעאותולשחזרניסיוןאלאאינו

 jענכ ;בפהי

אלךכיגם

,לדוגמה,כךהמפחידה.התעמולהושלהמוות
גםוגידיםעורוקורמיםכשהולכיםעתה,
וגםבכתיבתומתמידהשהיאהאהבהסיפור

בעתבתחושתהמירהנזכרתלאיליה,אהבתה

אזהתמונות,אלבוםאתהארוןמןשהוציאה
חיתה:

שעון.של rקפיכמונמתחגופואתמרגישה
מקוםהיתההמגוהציםםיהסדינאחוריארץ

היולהחביאשרצומהכלהפתעות,מלא

כסףחשבונות,מכתבים,למשמרת,שםשמים
היתהשאותוהמתפרק,העוראלבוםואת
בולקרואומתחילהבשבת,בעיקראהימוצ
 ) 102<עמ' ] ...מהתחלה[שבתבכלעברה,את

'עברה'.זההיהלאהיה ,דברשללאמיתואך
וסיפורבתופתאיליהשלהתגלותועםרק

קורותיהםהופכות ,הקץקועלהתאהבותם
ולאמאייםלצלולאלעבו:דהוריהשל

קושרתואיליהמירהשלאהבתםמפוענח.
כורזהויהיהההווה,ואתהעבראתכביכול

שלהוריהכמוואיליה,מירהגםאחת.לחטיבההסוףשלפניהמצרף

זוהתרחשותואיןהאהבה.בעזרתהמוותועלהסוףעלמתגבריםמירה,
דיוק:ליתראומחדש,לידהכבכלהוא.נהפוךבכך.מהשלהתרחשות

העכשיואלא ,העברשאינומירה,שלהאהבהבסיפוראףרוסיה,קרנו

מחדשמירהנולדתכאןפתאום.חסדהארתשלנסמשוםישדווקא,
צומחתהיאעתהרקהסניטר.ברורובאיליהמהתאהבותהכתוצאה
וכךונאהבת.אוהבתכאשהאלאהוריהשלכ~לםלאהחייםלקראת

איליהאתלחושמירהיכולהמוצא,האיןתיוהוויהתופתשלבעיצומה

להיותנועדהסתםשמןבמהמספרתשהיאוכפיפניה,אתמלטף
בכתיבתו:טורחתשהיאהאהבה''סיפור

מןהנופלהאורריבועבתוךעומדאיליההאחרוניםהלילותבכל
עצומות,ועיניוימעלפשוטותדיויבתקרה,נוגעראשוהמסדרון,

הולכיםבמעגליםסביבימתפשטוהמהוםבתפילהכמומתנועעגופו

הזקופההצלליתאחרעוקבתאניעינישלצרחרךדרךומתרחבים.

ברודר'איליהברודר'איליהפנימית.והקשבהריכוזשכולהשלו'
 .) 194<עמ'שלההשאלהסימןאתבילקדוחממשיכההפליאה

אתבוודאותלפנינוחושפיםהעומקותבניותהדימוייםהמילים,אוצר
באותההקשור ,ברורואיליה .אלךכיבגםנרמזולאנכתבשלאמה

אלחתירהאותההםשחומריועבר ,בוקשורהמירהשאףעברפיסת

~ Y. אירופה,מזרחיהדותאתכאתוס,ביןכמציאות,ביןהמאפיינת, ,~ר

במציאותלהסתפקלא .~ר .Y ~אללחתירהעצמולקשורכיצדידע
נטעהואהקטנוניים.וסיפוקיההישגיהתענוגותיה,עללפניוהפרושה

ולנוכחותפנימיתסובייקטיביתלחוויהעילויוכדיתוךבעברעצמו
החדשהעולההואאחר:לשון .לבטלובליההוויהאלאותוהמתיכה
המידהבקנההמציאותאתהמודדהישראליאינוהעמיםחברממדינות

מצליחה ,בעזרתו ,יותרנכוןאו ,איתרבלב.דוסיפוקיוהעכשיושל
בגדרשהיהעברהאתוביהומיניההוריהשלעברםאתלהפוךמירה
כאישיותלהופיעיכולההיאעתה .מהווייתהנפרדבלתילחלקאיום,

האחרותחברותיהכמושוב,אךהיא.חייהאתכנושאתעצמאית,

והיאבהשחלהלתמורהמודעתאינהמירההאונקולוגית,למחלקה
אתלשלול ,עצמועללגבורמניסיוןחףעולםשלבגבולותיונשארת
לאחר ,כביכולרוסיהנוהקולאחרעתה,אף .לקיומוכתנאי ,עצמו
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הבורגנותשלבסיסמאותשבויהמירהנותרתהמוות,בתהוםלידתה

אחר:לשוןובהחצנה.בהצלחהמתמצהשקיומההשבעה,הישראלית
לקיוםמעבראלחותראינווממילארוצהאינורואה,שאינוקיום
מירה,אחריהשהותירהבדפיםמדפדפתהאחותכשאוריתכך .עצמו

האין:שלבניצחונוהמתמצהארוטיתפנטזיהמעיןקוראתהיא
לבולוחעללהתמקםדיי'זעירהזרועותיוביןאלאותיאסףאיליה

כמיםקולחהקולנשכח.ערשכשירומזמזםעולהחזהו]ממעמקי ••. [
מהדהדיםרחוקיםטםטםתופיהם,הםהםהדםהדםהדםתת-קרקעיים,

ראשי'אתמסחררתהערסולתנועתמתעלפת,הכרתילצלעות,מתחת
השיחיםביןלנועממשיכההרוחרקמתמוסס,הגוףנעלם,החדר

 .) 280<עמ'שלההמרחביםשריקתאתשורקתהנמוכים,

מתמצההואאףהאחרותהגיבורותשלסיפורןהרימירה,כךואם
ככלות .הכיליוןאיתרשמביאבאופטימיותתרצואםאובפסימיות,

גיבורותיוקורותאחרת,זושבמידהמגלה,אלךכיבגםעיוןהכל,
 ,כאמור ,ובעיקרבעברבתחושותיהןנאחזותכולןבאלה.אלהמשתקפות
החדשה.בנוסחתוהבורגניהעלאידיאל ,זוגיותןאתלממשבכישלונן

העולםמולהעומדכ'אני'בזהותהמירה-בזהותןמתלבטותכולן

הרומןשלגיבורותיו ,לכלומעלהמינית.בזהותןויוכבדאימאןואילו
העולםלביןשבינןהחיץעל ,בדידותןעללהתגברמצליחותאינןלעולם

זוגן.בנילביןובינן
בן-כנעןיפהשלהמרשימהשליטתהאתאףלהעריךישזהרקעעל

שלועיצובלישהאלךכיגםשלשבמרכזומאחרהסיפור.במלאכת
בן-כנען,משתמשתמכאןהקץבקוהתרחשותושלמכאןהעברתודעת
כביכולהאינפורמטיביתהשפהגםבערבוביהבהשמשמשותבלשון
הלשוןבציוריבצליליותה,ועשירהפיוטיתשפהגםוהעיתונותשל
לשפה,ביחסכךואםבלב.דנרמזותאומפורשותובמטאפורותשלה
כיגם ,כאמור .הרומןגוןבאראמוריםכשהםוחומרקלשהדבריםהרי
לצדזוהשרויותתודעותשלמקהלההוא .השגורבמובןרומןאינואלך

ויוצרימקדמיםרמזיםבאמצעותזאת,חרףבזמן.ובובעתבתזו

עבודתהיוםסביבהאונקולוגיתהמחלקהשלההוויהעיצובאנלוגי;ת,

ובעיקר ,סיומוועדעבודתהליוםהגיעהמרגע-אוריתהאחותשל
בן-יפהמצליחה-מירהשלאהבתהוסיפורהכמו-קונוורסיהסביב

אחתלחטיבהוחולותיהעובדיההאונקולוגית,המחלקהאתליצוקכנען
 ·:·תודעתה.אתוהמהווהמירהשלבתודעתההשוכנת
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 יע~~~~י:ז

ללבה.בדימוימתחילהזההנפלאהשיר
בשירים,לפחותפוטוגנית,תמידהלבה

בשדהלאשאותההופךרובליםווסיליס
עינייםמולהפוקחשהואזושלהפנים

שאיןליופיהללשירהתוצאה:מתפעלות.
שהמשוררבמפהרוחבקוויאורוחבקווי

 .לכבודומצייר
יווניוסופרמשוררהוארובליםוסיליס
בארץביקרלאחרונה .) 1969<יליד

היווני-ישראליהסופריםבשיחוהשתתף

המכוןידיעלואורגןגלעדיבכפרשנערך
עברית.ספרותלתרגום

 •השחראתראיתלאהאמנתלא
:• ::• -: : T • :• ---
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סומקרוני



ך~עפף~ת
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-ע.י~יו~ת
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עןףןקים oנ~ םי~~;א~~ ,םי~?~צ;דחים
~ים] wש;ר 1ע,ב

עבריףכללאודםבשרם 1ששהףרדים;רי nמא
-:- TT TT "". •ז:- ••-:••

 ,ת;ז~ך~~ע;ןלא

~ה wדם
 •ד w ~ע;ת 1לךצקרף~ה

עכשוז;כריםיער;תאלף
•• : T •: T : -

~לה?~לקף~ז;ת ryקריא;~יס,
פלועודדמאנגליתגםתר

ך~לים,~ןף~ל~?סד
~~ךז:ויק;לף /o ~ם~~ש

בעטיפתג;ועו
: .. --:-. -

 01סר .ף~ליז~ןד
מחשובי .] 1932-1899 [קריין[הרולד]סאךט~קףד.ת 9 ~;ת

שלהראשונהבמחציתהאמריקאיםהמשוררים
נפרדוהוריובאוחיו'נולדקרייןהעשרים.המאה
-1916ב .וסבתוסבואצלגדלוהואילד'בעודו

פיינס,באימטעיםבעלשהיהסבו'אל~מרעםנסע
בוטבעוהאקזוטיהפראיהטבעלקובה.דרומית

חומריםשלעשיר~גווןוסיפקהעמוק,רישומואת
שהיההצעיר'קרייןהסימבוליסטית.לכתיבתו

המשפחה.בעסקימקומואתמצאלאהומוסקסואל'
פיינסהאיניר-יורק,ביןתזזיתכאחוזנדדהוא

אביומותלאחרהמרה.לטיפהוהתמכרבדוחקעצמואתפרנסואירופה,
חזרהובדרכומ;ד?.זף~ה,עלפואמהלכתובלמקסיקונסע ·,מ~מווהניתוק
שירה:ספרישניפרסםקרייןהארנייה.מסיפוןבקפיצההתאבדקרףזמןוךה

המיתוסשורשיאtזרהמתחקהפואמה ,] 1930 [ו-הגשר ] 1926 [בנייניםל~נים
שהמשוררתוךהעתיד'לאוטופייתכסמלברוקליןגשראתומציבההאמריקאי'

ויטמן'וולטהעבר:שלגדוליםתרבותייםובמיתוסיםמודרנייםבסמליםמטפל
 ,ס.?ד;ה~;פאטלנטיס,רידקל'באןריפקולומבוס,מלוויל'חרמן ';פאלןאוגר
ועוד.

א wנ; י~~ ,ק~~~ ,ם~
מעברתמףנה

: T •• •• :• 

םנ;~ל'ל~~יר
- ש~pז"אל' /oלדקאף~ל
 ;ת,?לךחיק ry~~ר;דףם~ם

~כי ט~~ ר~~~ךאףלי
- ד;ח~~ת w1~חא;?םר~~ה

חתף?יו fסjץ:ץ
 ,ת;ז~ך~~ך

ry ?~ת;תם~~רקטףפ;ת, ד~?" 
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האחרןןהצברו

עפרתגדעון

-2007 1926צבושמעון

שמעוןעםפעמיםמספרנפגשתיוהתשעיםהשמוניםשנותב

זכויותיולצד . 81בןוהואבלונדוןלעולמומכברלאשהלך ,צבר
צבר),של<קוצולשוןחדכסטיריקןועיקש,נועזכפציפיסט

אותוזכרתיועוד>,הגיבור<טוסבהרינדימקסיםילדיםכסופר

ב"קבוצתוכפעילהחמישיםשנותמשחררדיקליחברתיכריאליסטן
צעירים,צייריםעשרהאותםעםאזנמנההוא :) 1960-1951 (העשרה"

שלההפשטהבצושמרדו ,וסטימצקישטרייכמןשל"הסטודיה"גריבו

וזאתובאדם,באורבנוף,ישראליתזהותאחרלבקשוההינומוריהם

זכרתימרדן.היהתמידבארץ.חדשים""אופקיםשופטישפוטבימי

הימנית,בפינהאחרוןניצבהעשרה","קבוצתשלקבוצתימצילוםאותו
אפודהולובשמשקפייםחובשבלורית,בעלרזה, ,נמוךג'ינג'י

ובחליפות.במקטורניםלבושיםלקבוצהחבריושארעתספורטיבית,

בגלוילחילופיךכתבעת,באותההלוחמניים.מאמריואתגםזכרתי
הקבוצה,שלהשנייהבתערוכהזההיההתשעה".מן("אחדשםובעילום

תקף ) 2.7.1953 (ב'משא'במאמרבלבד>.תשעההציגובה , 1953יולי
חדורי"."כולנווכתב:חדשים""אופקיםההגמונית,הקבוצהאתחזיתית
ופירושולמציאות,היצמדותמתוךהיאההישגאלהדרךכיזוהכרה

 )".( .זובתקופההארצ-ישראלית, ,אנוחיינולמציאות-דברשל
אינוכבר<והוא'מודרניזם'לקרואשנהוגמהשלברקיעיםריחפנו
ואנוהארץבניאנו )",(המוחשית. ,הארץאלחוזריםואנו-מודרני>

לחברהשנחזירהשעההגיעה )",(שבה.והרעהטובעלאותה,אוהבים

לסנוביםמותרותממצרךהאמנותאתשנהפוךלה.חייביםאנואשראת
מאוהביהבאחדמדוברספק:איןלהמונים."",למצרךסגולה,וליחידי
במשךכלטרדןאסיר<אףלח"יאישלשעבר ,הזוהארץשלהגדולים
רדיקליתהומניסטיתשאידיאולוגיהמיוהפלמ"ח, ) 1946-1945כשנה,

מולדתו.עםאהבה-שנאהיחסישלבסבךאותוקלעה

קצרלביקורמשבאהשמונים,שנותבסוףבירושליםבוכשפגשתי

בשייריעטורראשו ,לבןבזקןמעוטראישלפנימצאתי ,מלונדון
היהדיבורוקטנה.לאכרסובעל ,ארוךכיאףמדובללאדמונישיער

לכלכריזמטיאדםהססנות.כלונעדרעצמישכנועמלאמרשים,

לסגורבאמ~ברו.רביםעם,נפגשכאןבביקורולעצמי.ציינתיהדעות,
חבלאתעצמוסביבכרךכאילולעולם.ייסגרואםספקאשרמעגלים
חבלאתביתק-1967בשעודהגםהזה,למקוםאותושקושרהטבור
הוא .ללונדוןהתיישבותו ,מכןולאחר ,לפריזנסיעתועםהזההטבור

18 
 323גליון

שישהבעיות"אתירושלמי:ידידבאוזניהודהוהואבביקורו 63בןהיה
עםנפגש ,השארביןלעולם".אפתורלאכברכנראההזוהארץעםלי

ואשרהאחרונהחייוובשנתמאודחולהאזשהיהאופק,אברהם ,הצייר

המפרץצייריקבוצתשלהחברתיהריאליזםימימאזעודהכיראותו
לאופקסלחלאעתה,החמישים.תחילתהארבעים,שנותסוף ,החיפאי

פעולהשיתוףהשמונים.שנותבתחילתברומאתרבותנספחהיותואת
 ,בווחזרנתרצהולבסוףאופקעםהפגישהאתביטלאףהכיבוש.עם

צילומילימראההואעמיבפגישהבבית-קפה.קצרהלפגישהוניאות
לושהציעומספרהאחרונות.מהשניםרובם ,מלונדוןשלוציורים

להיענות.אםלהכריעלוקשה,אבלישראלבמוזיאוןרישומיםתערוכת
-העולמותמכלהנהנים<לדבריו>"נאלחים"כאותםלהיותרוצהאינו
פסלזהבהקשרוהזכירמפירותיה.נהניםוגםהמערכתאתתוקפיםגם

ידוע.ישראלי

במאמרהנשכח,הרישוםוירטואוז ,האמןצברבשמעוןפגשתילראשונה,

הופתעתילאבישראל.החברתיהריאליזםבנושא-1975בשכתבתי

במעומעםזכרתישהלאהציירים,בקבוצתוהשפעתומרכזיותואתלגלות
'הארץ'דפימעלשפרסםפוליטייםמשליםשליוושלוהקריקטורותאת

אשרמעולה,רשםביסודוהיהצברשמעוןצבר"."בעיני ,במדורו
בהרגיל.בלתיככישרוןהעריכושלנוהחברתייםהריאליסטיםמרבית

ומעלהבוטה,השכנועוכוחהסוחפתהאנרכיסטיתבאישיותובלטבעת,
הובאכיצדליסיפרבזםנפתליבקבוצה.הקיצוניכסמןבתפקידו ,לכל

זכרגםבזםזרה".מעצמהשלסוכןהיה"שתמיד ,צברידיעללקבוצה
והובילובמוסקבה,הרופאיםמשפטלאחרמיד ,צבראותונטלכיצד

אכןהיהודיםשהרופאיםושביםעובריםלשכנעמנתעללרחובעמו

בה .חשדשלאפשרותלכלומעברמעלאזהיהעודסטליןאשמים.
הטבעיתסמכותואתמאודמהראיבדשצברסיפראופקאברהםבעת,

למפלגההצטרףהוא-1953בשלו".לרברבנות"הודותוזאתבקבוצה
"אדפוקואמר:שהתבטאאףוזכורבמק"יפעילמאזוהיההקומוניסטית

החמישים>בשנותאביבתלמוזיאוןמנהלשהיהקולב,<אריגןקולבאת
לקבוצה,לחבריובדומה 11העם'."ב'קולטובותמיליםעליואכתוב-

היוחרושת.ובתיפועליםוברישומיעץבחיתוכיצברשמעוןאזעסק
לאתרשניתן ,ומהירעבהבעיפרוןבוטחת,בידעשוייםרישומיםאלה

קרווןדניבזם,נפתלידוגמתדאז,מחבריוכמהרישומיעלהשפעתם
יחידבתערוכות ,השארבין ,<שהוצגוצברשלרישומיואופק.ואברהם

אחתלאזכוועוד>מתקדמת,לתרבותבמועדון ,נץבגלריהאביבבתל
גילהשלהיסטורייםמתיעודיםללמודשניתןכפיהביקורת,לשבחי

צבר.שמעוןליצירתונדרשהשבהבהםבלס,
מהדורהרישומים,עשר<ארבעה 1953מ·רישומיולאלבוםבהקדמה

חדשים","אופקיםאיש ,ינקומרסלצייןממוספרים>עותקים 200בת
אמןרב"הואכתב:ואףקו-הרישוםשלהחןואתההתבוננותכוחאת

 11חיותו."את ,שלוהקושלוהכוחהרוחשאראתמעריץאבי .הקושל

עםאלימותהפגנותצייראףצבר ,כאמןהחברתיתהתגייסותובמסגרת

 ,האיטלקיהרנסנסצייר ,אוצ'לושלסוסגביעלוסוסים:שוטרים
 .בידוואלהעברישוטרהושיב

המוכיחציור ,-1955מהמנדולינה","נגןדוגמתשמן,ציוריגםלוהיו
אלוניגיסיםעםביחדהכחולה",מ"התקופהפיקאסושלעזההשפעה
אביבבתלהעצמאותבגןבכריכהפסיפסיצרכשוליה>,לו<ששימש
 ,לחבריובדומהבלבד>.צילומיםנותרוהכריכה,עלמלוןנבנה<לימים,

לחינוךשיעשוודידקטייםריאליסטייםקירציוריעלאזחלםצבר
על"החתמההרישוםאת 1953ב·עיצב ,זולתכליתלהמונים.ערכי

בתורהממתיניםונשיםגבריםשורתייצגבובעכו",השלוםעצומת

הניצבבקסקטהחבושהמזוקן"."האישבלס,גילהולדעתלחתימה,



הלוחםיהחבותהריאליסטןצבר'שמעון
במהרההפךהרהוט,המיליטנטיוהאינטלקטואל

נגדמאבקהשלהרעיוניהחניתולחודהקבוצהשלהראשילדובר
ב'משא'במאמרחדשים"."אופקיםמחנהשלהגוברתההפשטה

נפשית"הוויהכמבטאיההפשטהאמניאתצברהוקיע ) 27.11.1952 (

יוחנןלסוגייתובהתייחסומיואשת".בורגניתזעיראינטליגנציהשל

חדשים","אופקיםחבראךהקיבוץ'חיישלהאידיאליזציהציירסימון'
שלוהאדםשדמותולטרי'פר"אמןשהואמאמרבאותוצברכתב

בזכותמבטאותשלווהקומפוזיציותבורגניתזעירמגישהמשוחררת
התקשהצברחיים".אנובההמציאותאתהאמנותיתוכנותןאמיתותן

ההפשטהבמחנההפרולטריון","ציירסימון'שלמיקומואתלעכל
המאבקבראשלעמודיכולסימון"היהאחרות,שבנסיבותבציינו'
'הובנהנבהירמתקדמת,מודרניתאמנותמתקדמת".מודרניתלאמנות

היהשלוהאוונגרדמושגמגויסת.ריאליסטיתכאמנותצברידיעל
צבר'בעבורההיסטוריה.בחזיתתרבותיחיל-חלוץהלניניסטי:המושג

לשמעוןלהפליאדומה ...השמאליבקצהחזיתית
 ·" ...צבר

עץחיתוכייצרצברהחמישיםשנותלאורך
לבניםנושא-הישראליהפרולטריוןאתהמייצגים

אורגת ,) 1958 (בדואיותנשים ,) 1957 (נפח ,) 1955 (

ניעירונוףרישומילצדבמקביל'ועו.ד ) 1960 (

צברשלרישומיורוב>,פיעל<ערבי'כפריונוף
פועליבנמל'עגורןקדר'שולייתחייט,ייצגו
מעבודותחלקהציג-1965בונו'.אורגותדפוס,

עכשווית"ישראלית"גרפיקהבתערוכתאלה
השתתפובהתערוכהבמוסקבה,פושקיןבמוזיאון

ישראל.שלהחברתיהריאליזםמ"בוגרי"כמה

צבריצר ,-1991ביותר,מאוחרשניםעדיין,

ובופיקאסושל"גרניקה"עלהמבוססקולאז'
לוחמיצילוםדיין'משהשלדיוקנוצילומיהדביק
לסמלימעלהמרחפיםקרבומטוסיטנקצה"ל,
ב-יותר'עודמאוחר •הספרדיהציירשלהקינה
בתערוכהחיפה,שלבמוזיאוןהציג ' 1998

מסגרתהחברתיים,הריאליסטיםשלהקבוצתית
תמונתקאסם,בכפר"הרצח-להוקראריקהציור
נמהר ," 1956באוקטובר-29בציירתישלאשמן

-1957בשהגיבזההיהבזםנפתלישדווקאלציין,

ובוהשלישי"המקדש"ביתבציורוהנדוןלטבח
תעודתובידומתערביתינוקמעלמקוננותאמהות
ריאליסטייםצייריםשלושהרקהיינו"בעצם,זהות.

הואואני",קניספלגרשוןגת,משה-חברתיים

שלום,רותקירר'דןבדברמהתוהה<ואניאומר
שכחהאםואחרים,קרוון'דניבראונשטייןאברהם

עםיהודימציירגתשמשה"כשראיתיאותם?).

בדומהמשהוהסיפור.בינינושנגמרהבנתיפאות,

וקראחוליםבביתששכבשדה,פנחסלידידי
אניאולי:חשבתיבעיתון.שדווחכפיתהילים,

לו:עזרלאגםוזהלביקור.באתיולאאלוהים,או
מת".הוא

, . .,., 

עצמידיוקן ,צברשמעון

נפשוביטויהיותהבמוהבורגניתהריאקציהכוחותאתייצגההפשטה

יסנוטלחינם,לאהקולקטיב.ערכישלולאהיחידשלהאגוצנטרית
מאמניחלקשלאביביתהתלהגלריה"ישראל",בגלריה-1961בצבר

 .) 11.10.1961הזה',('העולםדובינוסםבידישנוהלהחדשים""אופקים

התרסהאמרההעשרה""קבוצתבתערוכותצברשלהשתתפותובהתאם,

ואישורחדשים""אופקיםשלהבינלאומיתההפשטהמגמתכנגדברורה

חייו.כלדגלבהל"מקומיות",

הישראלית",הציוראמנותשל"לדרכהצבר,שמעוןשלממאמרוקטעים
 : 8עמ' , 1951ביולי 19 , 1גיליון'משא',

אתלקבלאנוגםחייביםשלנוהאמנותיתהעולםלהשקפת."כיסוד
מכוונת.נפשםואלהעםלהמוניביטוילהיותהאמנותעלכיהעיקרון

אוצרת: ," 1960-1951העשרה"קבוצתתערוכתקטלוגכן:כמו . 25-23עמי , 1998החדש,חיפהמוזיאוןבלס,גילהאוצרת: ,"-50הבשנותחברתי"ריאליזםהתערוכה,קטלוגראה*

 • 1989אביב,תלבית-האמנים,עפרת,גדעוןאוצר:"הסטודיה",תערוכתקטלוגגםיצויןהקשר,באותו . 27עמי , 1992רמת-גן,ישראלית,לאמנותהמוזיאוןבלס,גילה

 • 25עמי ,"-50הבשנותחברתי"ריאליזםשם,
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ביטויעודלהיותיכולההיאאין
לרעיונותאוצרלאינדיווידואליזם

מופשטים.אינטלקטואליים
האמנותאתלפתחשנוכלכדיאולם

תנאיםגםלנודרושיםשלנוהלאומית
פולקלורלנודרושמסוימים.מוקדמים

הסמליםאתנשאבשממנועשיר

בהמונילהחדיראנוצריכיםהציוריים:

כלעלליופיהאסתטיתהזיקהאתהעם

האפשרותאתלפתחאנו'צריכיםצורותיו
פסיפסועבודותפוסקותקיר'לציורי
כפותיםנהיהשלאכדיהרבים,ברשת

פרטיתלרכישההמכווןהקטןהשמןלציור
-יכולתבעלישלמצומצםחוגידיעל

לאמנותבהכרחאותנוהמחזירדבר
והאינטלקטואליתהאינדיווידואלית

יכולזהענקיםמפעלאיןהמופשטת.
הממשלהלבדם.האמניםידיעללקום

המפלגותוכןהתרבותומוסדות
לראותחייביםהמתקדמותהפוליטיות

ראשוניםתפקידיםאלהמשימותבביצוע

מצדשגיאהזותהאזאת,עםיחדבמעלה.
אלהשתנאיםעדיחכואםהאמנים
אתבעצמנולגלותאנו.יכוליםיתמלאו

וניסוימיזוגבדרךהישראליהפולקלור

ארצהשהובאהרב-גוניהעדתיהפולקלור

עםמוצאםמארצותהעוליםידיעל

ילידישלההודיועםהמקומיהפולקלור
 •השיתופיהמשקושלהפלמ"ח'שלהארץ
ועלהעםהמוניעלאנומדבריםכאשר
כלראשיתעלינושומהחברתית,אמנות
כנושאיהארץתושביכלאתלראות

החדש,העולהאת-וכנשואיההאמנות
ילידהצעירואתהערביוהפלחהפועלאת

הציוראתלראותעלינושומההארץ.
החברתיהמאבקשלהגילוייםכאחד
 >יעצמוקןי<דדומםטבעצבר'שמעוןמלחמתבעולם.ובארץהמתחוללהכביר

השחרורמלחמתעמים,אחוותהמעמדות,

בספרות,ביטויםאתמוצאיםשהםבמידהבה-והעלייה'המאבקשלנו

עלינושאיןמובןהפלסטית.באמנותגםביטויםאתלמצואהםחייבים
מסוכןזהיהאשהרילדברים,'הסיפוריהחיצוניהביטויאתרקלחפש
ששינויספקאיןאבלנטורליסטית.לשטחיותניתפסאםכאחדושלילי
שינויגםהרציניים,האמנים'בקרבעמויביאהנושאיםבמסכתערכין

הנושאים.עיבודבדרכיבצורה,בגישה,ערכין

יסודותיולהיותצריכיםאלה-ביטוידרכיכמתווההעםכנושא,העם
 .בן-ימינוהישראליהציורשל

שלההיסטוריהמזיכרוןצברשמעוןשלשמודההבשניםעשרותבמשך

לעיל.ברובםהמצויניםאזכוריםמספרלהוציאהישראלית,האמנות
שלוישנותעבודותמספרשהצגתילאחרבילפגושניאות-1989ב

בירושליםעמובפגישהאביב.בתלהאמניםבבית"הסטודיה"בתערוכת
הלוואותעלבעיקרחיהוא 63בגילבלונדון:חייועללימספרהוא

ללונדוןחזרהטיסהלכרטיסהכסףאתהרופא.בנו'ידיעלונתמך
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גםשבביתוירושלמיידידמפטר'לווה
לאמפרדוקסים .ערביביתאגב, .התגורר
שנאתווכגודל .וכאןשםלהשתחרר'הצליח

להחזירוהאמורלמטוס :אהבתוגודלכן
להישארונאלץבשעתייםאיחרלאנגליה

פרוידיאניכלנוספים.ימיםארבעהבארץ
התבלבל.סתםלאשצברלכם,יספרמתחיל

במשךוחצי.חדרבדירתהתגוררבלונדון
יוכלכיצדבריטי:לדרכוןסירבהשניםכל

בתחילה,אנגליה?למלכתאמוניםלהישבע

למשךלנסוענהגחודשים,שלושהמדי
כתייר.ללונדוןולשובלצרפתאחדיום

מספרלמשךשניםחמשכלהגיעלארץ
שםהוא .הדרכוןאתלחדשמנתעלימים

שטלפןעת"כל .כאןולאשםלאהואוכאן'
'כוס-אומק''אמרתיישראליעיתונאיאלי

לבואהיהחלומוהשפופרת."אתוטרקתי
שחוריםמשקפייםחבושעופהחתלשדה

רואהשאינוכמיכעיוור'לבן'מקלואוחז
לאשגםהיא,האמתהשבר.מראותאת
אצליומייםהסתתרבא,להיראות:רצה

-1989בללונדון.אינקוגניטוושבידידים

דרכוןסוףסוףלקבלשהחליטליסיפר
בריטי.

אתלאורהוציאבשניםעשרותבמשך

בוהישראלית',האימפריה'חדשותעלונו'
עודהכיבוש.עוולותעלמידעריכז

רעייתואליוטלפנההפרסומים,בראשית

ביתם.בחלוןאבניםשמיידיםלווהודיעה

ידומחמתלמחתרתלרדתלויעצוחברים

אתחרהלא"אניה"מוסד".שלהארוכה

לושהספיקוכמיענהבמחתרות"'בהם
מדימהגר.בחייסופיתובחרבלח"י'ימיו

ישראללשגרירותלהגיעהקפידשבועיים

שלעתבאותהבכתובתו.שינויעללדווח
השבעיםוראשיתהשישיםשנותשלהי

אלה .לימספרהואלארץ'בואלחשש
באותהסרהבודיברוכיוםלראותוהשמחים

עתה,כלשהו.מוסט-עיתונותידיעלבחייומהתנקשותפחדוהואעת
יותרלוקללחלוטין.אותושמבלבלתבאהבהאותומקבלים ,-1989ב

השנאה.עם

אחרות,במיליםאו'אחד'איששלכקבלןלמחייתועמלהשניםכל
נהנהשנהעשרהשבעבמשךהכל.עושהלבדו'תמידבניין.פועל

ישראלעלחשבלאכתב,לאצייר'לאמספר.הואזאת,לעשות
הוא , 61בגילבארץ>.ביקרוהןלעלונוחומריםליקטהן<האמנם?

מעבודותלחדולשעליומביןוהואלרעודידיומתחילותלי'מסביר
לונדון,רחובותשלרישומיםכמהרשםולציור.לכתיבהחזרהואהבניין.

בהםשמן'ציוריכמהציירגםבישראל'למוכרםמבקשהואשעתה
ואםתרצו"אם-מחזהוכתב •גופובמלואחזיתיתניצבעצמי'דיוקן

אשםמרגשותהסובלהיטלראודלףובמרכזו-אגדה"זואיןתרצו'לא
דיזנגוף."ברחובעצמואתלהסגירמנתעלנוארךאווהעםארצהומגיע
בתיאטרוןאותושיציגוסיכוישוםאיןכתער.וחדסרקסטיקשה,מחזה



השחרורמלחמתעמים,אחוותהמעמדות,"מלחמת
מוצאיםשהםבמידהבה-והעלייההמאבק ,שלנו
ביטויםאתלמצואהםחייביםבספרות,ביטויםאת

הפלסטית"באמנותגם

חדשהמהדורהמדפיסהוא ,כןפיעלאףידידים.לוהסבירו ,בישראל
 ,העבריהדפוסמתולדותהטעוןהשםבעלתפרטית<בהוצאהאביבבתל

ירוויחוהואהמחזהיועלהזאתבכלאולייודע,מי .) 1989"שונצינו",
פרוטות.אלואי

בציוריהגדושותמחברותעלמחברותפטריות.לציירמרבההואבלונדון
פטריותלחקרהבריטיתבאגודהחברהוא .למיניהןזעירותפטריות

ממוחשבלסיווגחדשהטכניקהפיתחאףמוניטין.בעללמומחהוהפך
לולגרוםמנסהאניבנושא.מחקרימאמרפרסםפטריות.סוגישל

יערגיסא,מחד ,ריקבוןלפטרייה:שלוהמטאפוריתבזיקהלהודות
איניאופייני.כמההרעלה.סכנתגםאךגיסא,מאידךואגדת-ילדים,

הואבעת,בה .מצדוגיבוילזוכה
בחייוהפטריותמרכזיותאתמאשר

ציורשלצילוםלישולחכשהוא
דומם""טבע ,למהדריןריאליסטי

בצבעי-שמןשציירעצמי><דיוקן

אתלראותביתןבציור :-1989ב

שלצילוםובוהמשמר''עלהעיתון
קפהלספלהסמוךערפאת,

עדסירגיות.בדליגדושתולמאפרה

מקלגדולות,פטריותמלאתסלסלה ,אךהפוליטי:צברשמעון-כאן
אתמסגירים-"סיינטיפיק-אמריקן"והעיתוןמיקרוסקופטיולים,
השמאליבחלק ,אשתודיוקןקטעאתהוסיפוהפטריות.חוקרצברשמעון
 .צברשמעוןשלהרוחביעולמולכםוהרי ,העליון
הואבהכרם,עיןנופישלציוריםכמהצייר ,עמיהפגישהלקראת
נוכחותלצדשלוהמפורסמתהידעוצמתאתלאתרשמחאנימשתכן.

גםאםתוהה<ואניצברשיחיבעיקרציירהואוקולאז',צבעשלנאה
הרעננותהתנופה,עצמי"),"דיוקןהמשנה,לכותרתראוייםאלהציורים
שלשייכותועלמעידיםהםבאשרמכאיבים,הללוהציוריםשלוהכוח
הכרזתמהםקולטאניגידיו.ושס"האבריורמ"חבכלהזהלמקוםצבר

גםואוליהקוציםדוקרנותהמודבקות,הקריעותאםגםלמקום,אהבה

שייר"אתה •הציירשלהאחרהצדאתאומריםבקותוקפנותשלארשת
אניהגיבור'!",'טוסבהרינדיעלגדוליםעודםילדינוהזאת:לתרבות

מגיב.הואשלי",הבעיהבדיוק"זאתלו.אומר

ב"מדינהדוגלהשישים:שנותמשלהיהפוליטיותלדעותיונאמןעודנו
 ,דהיינואזרחיה",כל"מדינתבניסוחכיוםשמוכרמהאואדם",לבני
לאוםלכלמדינהפלשתינאית.לאיהודית,לאלאומית,מדינהלא

"עקרון<או:המפלותתורתספרואתלקרואישאנגליה.דוגמתשהוא,
להביןמנתעל ,-1970ביורקובניובלונדוןאורשראההלבן">,הדגל
דבריםלחוללהזמן"זהלאומיות.מסגרותהזההאישמתעבכמהעד

קיימת",עודלאכבר"המדינהעמוק.עצמיבשכנועאומרהואבארץ",
אינובעולםאישממשלה.ללאנווט,ללאהטס"מטוס ,ממשיךהוא

יודעיםאינםפהאנשים ,ישראלממשלתשללעמדותברצינותמתייחס
מה?"בשביללכאן.ישובלאהואלא,מסביר.הואבעולם!"קורהמה

פוליטי,יצור"איננישמיניסטים?!"ארבעהשללגורופהלהפוךבשביל
 ,לכןכוח.בצבירתענייןשוםלי"איןלי.מבהירהואאניא-פוליטי",

באחתמשתעמם.שהתחלתיברגעהקומוניסטיתמהמפלגהפרשתיגם
פוליטיים:יצריםביאיןהראש."עלנעמדתי ,זוכראניהישיבות,

-68הבמקוםאותיסימנוגבעתייםשלהקומוניסטיבסניףחברבתור

לחלוטין."אניא-פוליטילא,למועצה.אבחרשמאבפאניקההייתיואני
ה"יידישקייט",הפוליטי,הלחץכאן.לוקשהללונדון.יחזורהבאבשבוע

בלונדוןהפרטיים.בחייםההתערבותבאוטובוס,המושמעותה"חדשות"
מחויבחשאינועצמוהואואף ,אומרהוא ,בחייומתערבאינואיש

לביני.ביניחושבאניהאמנם,לפטריות.מלבדדברלשום

בשמעוןופוגששבאנייותר,מאוחרשניםחמש , 1.2.1994בתאריך

לראותשמחואניערבשעתהיאהשעהשבירושלים."עטרה"בקפהצבר
מאתרשאניכלשהיעצמיתהזנחהלמעט ,בחיצוניותוהשתנהשלא

שהושתלקוצב-לבעללימספרהואאותו.העוטפותהלבושבשכבות
אתלקדםלארץבאהואהבקרים.באחדוהתעלפותחולשהבעקבותבו

שלהעבריהתרגוםלהדפסתמו"ללמצואמצליחאינואך ,ענייניו
ליאומרהואהזה",הספראתמחשיבמאוד("אניהמפלותתורתספרו

החיצוניים"),לספריםלצרפויש ,"לדעתי ,חיוךבשמיניתומוסיף

ב"כתר"עיוןשלארוכיםחודשים

"שוקן"מואילו ,דברהעלולא
יחסואתמקבליםשאינםלובישרו
עמומסכימיםאינםוכילצה"ל
א'ביוםהתבוסה.עקרוןחיובבדבר

אניעובד",ל"עםיפנההקרוב
"ירוןהוצאתעםלקשרומציע
מעונייןגםהואאפשרות.גולן".

שלרטרוספקטיביתבתערוכה
ברמת-ישראליתלאמנותהמוזיאוןמנהלתבונה,טוביהמרים .ציוריו

בטוח,הואשאיןאלאהריאליסטיים,ציוריושלתערוכהלוהציעה ,גן
לאמנותהמשכןעםלקשרומציע.אניבנכונותוולאהצעתהברצינותלא

חלליםלהותירלושי~.rוראחד:בתנאיאךמסכים,הואחרוד.בעין

צילומיתיקלילהראותיביאהקרובו'ביוםצייר."שלאלציוריםריקים
"ישלגזרים.שקרעשלומעבודותשעיצבקולאז'יםכוללעבודות,

ציורליצורשלא"ומדוע ,לימסבירהואבעולם",ציוריםמדייותר
בהם ,מאוספושלויצירותנטל ,כןאםאחרים."ציוריםמכמהאחד

והדביקקרע ,פיקאסושלרפרודוקציותכמהקנהגםהאישיים,ציוריו
פיגורטיבימציורמופשטים,יצרמופשטמציורמהקרעים.חדשציור

אנימופשט?!"ציוריוצרצבר"שמעוןנוף>.<שלפיגורציהיצר<נוף>
עונה.הואהשתניתי",אולילעשות,מה ,"נונדהם.
לפיפטריותובהגדרתבאגודהפעילהפטריות.בחקרעוסקעודנו

מציאתלצורךסיבירשללטונדרהעדהגיעגםמקצועיים.מילונים
עודימצאאםמזוהה.בלתיפטריהמצא ,מכברלאמסוימות.פטריות

מציע.הוא'צברוס'","אולישם.להיחפש ,שכזואחת

 ,ביומןאמנון ,ידידי .נתרופפוצברשמעוןעםוקשרינקפוהשנים
יום-הולדתואתצברעםלחוגללונדוןטסואףקשרעלעמוששמר

פועלאינושהגילהבנתימצבו.עללעתמעתלידיווחהשמונים,
חברתי"ריאליזםבתערוכתהשתתפותלהוציאבחינה.משוםלטובתו
נערכהלארטרוספקטיביתתערוכהשום ,-1998בהחמישים"בשנות
הריאליסטיהאמןקניספל,גרשוןאליהגיע-2006בצבר.לשמעוןבארץ

עמונשאהואשבברזיל.בסן-פאולוכיוםהמתגוררלשעברהחברתי
וחיתוכי-רישומיםלפישהגדילהדפסיםשלגדולהקבוצהובוענקתיק

הללוההדפסיםתיקיאתלמכורביקשקניספלצבר.שלישניםעץ
הצלחתימלונדון.בידידוכספיתתמיכהלטובתולאספניםלמוזיאונים

לכיווןבירושליםצועדבעודיימים,כחודשלפניבמעט.אךלולעזור
מתוכה:ליצעקביומןואמנוןהכבישבאמצעמכוניתבלמה ,ביתי

לזכריפהמאמר'הארץ'בפרסם ,קצרזמןכעבוראתמול",מת"שמעון
לקרוא.כשסיימתיכציירהאמנותיותזכויותיועלעמדשלאהגם ,חברו

השיחותדפיאתמתוכהושלפתישליהארכיוןמגרתאתפתחתי ,בו
בראשכתבתיהאחרון","הצברבארץ.ביקוריובשניצברעםשניהלתי
 ·:·הנוכחית.הרשימההואהשארכלהדפים.
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ותערוכהקטלו~-בינייםמרחב תקןןהפתחבמןזואןןו

אריהור flדרוריתאצרה:

עלזןקצועה

בזמןשהוצגוהטובותהתערוכותאחתהיאביניים"רחב מ,,

ישראלים,מתוכםתשעהאמנים,עשרשניםבישראל.האחרון
ההולמותומעוררות,מאתגרותנושכות,עבודותמציגים

להיעזב,המסרבתהתערוכה,מןהחוצהשפוסעיםלאחרגםבצופה
קולות.רעיונות,דימויים,ועודעודולהדהדלהישארתובעתלהינטש,
ביןהקשרעללשאולומבקשתביניים","מרחבקרויההתערוכה
החלליםביןהמתרחשותההדדיותהפלישותעלל"ציבורי",ה"פרטי"

הרגישהתפרבצומתהממוקםכאתרהמוזיאוןועל ,הללוהסימבוליים
אלדווקאהתערוכהשלהכלליהמערךאתלקרוארוצהאניאולםהזה.
ג'ורג'והאיטלקיהפילוסוףשלבספרוהעשירהתיאורטיהמארגמול

שלומסתוהחשופים,והחייםהריבוניהכוח-סאקרהומר ,אגמכן
ספרולהפקרתם".החייםקידוש"ביןזה,לספרהמתייחסתאופירעדי

הצליחהואכידומהרבות.תגובותעורראגמכןשלהפרובוקטיבי
הזאת,בעתלפתחנוהמונחותביותרהבוערותהשאלותמןכמהלנסח

אמני .ואופןצורהבשוםלנומחניףשאינו ,רדיקליבאופןולהציגן
חיים,אנובההחברהשלרגישיםסייסמוגרפיםבהיותםהתערוכה,

דלוקים.אתריםבאותםויזואליתהאמנותיתהפרספקטיבהמןעוסקים
 1טי",יהפולמהותעללשאולמבקש"אגמכןכיוטועןפותחאופיר

מבקשיםבתערוכההמוצגיםהאמנותייםהפרויקטיםגם ,לטענתי
 .הפוליטימהותעלביומרנות,ולאיערתבצב ,בדרכואחדכל ,לשאול

כולן.העבודותשלבקרקעיתןהפועמתהרוחשתהליבההואה"פוליטי"
 .הפוליטיקריסתעלאמירה ,פוליטיותחוסרעלקינה ,הפוליטימןפחד

משטחפניעלהנפרשת"מושבה",בעוצמתה,הדופןיוצאתבעבודתה
גדות.מנוחומריותתרבויותבזוזועופרשמיענטימכליאה ,גדול

עשוייםענקשקיבתוךנפרשיםופרוותיעשירמרקםבעלישטיחונים
עלנטושים.חניוניםשלתאורההשקים,מןבוקעבלהותאורגס.בד

למדורהכעדותשרופים,משולש,במבנהעץגזרימונחיםצלחותשלל
לבנים,קטניםמבניםמחזיקיםמתוחיםכבליםהומלסים.שהדליקו
אטום,ריבועימבנהשינה.שקאואוהלהמאזכרותבועותארעיים,

"מולבש"לבניםקירשחורים.באזיקוניםמנוקדפלסטיק,תריסוליעשוי
מתפורריםקורסים,בומתנהליםשאנוהקבועהמרחבחוקידק.בבד

מרהיב,באופןפלסטיתבאמנותלהבניהמצליחהעופרשמיעלאבק.
אותםחשופים":"חייםכינהאגמכןשג'ורג'ומהאת ,מחשמל ,חודרני

הפליטים,ההומלסים,ה"אזרח".שלהמגן""שכבתללאהנחוויםחיים
החברהשלמאושיותיההםהחשופים"ה"חייםהעניים.העבודה,מהגרי

הריבוני"השלטוןאותה.שמאפשריםהפיגומיםהפוסט-פוסטמודרנית,

בכלפוליטיזציהשעברוחייםהאחדשבצדוסףמגדירהלאוםבמדינת
 2שהופקרו"חשופיםחיים ,האחרבצדו ,לוומעברשלהם,והיבטממד

 .אופירעדיכותב
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מצליחההיא .מכךיותראףעושהעופרשמיעאולם
החשופים",ב"חייםהטמוןהקיומיהאיוםאתללכוד

פורש"מושבה"המיצב .עלינומהלכיםשהםהפחדאת
שמיעהאימה.מסתתרתבתוכםהקיפוליםאתלרווחה

שמאמבועתיםכהאנומדועהשאלהעלעונהעופר
הומלס.פליט, ,ענישללמעמדנתדרדר

יותרכקרוביםבמוחנומסווגיםשאלומשוםפוחדיםאנו
מצליחהוזאתהלא-אדם.אל ,הפראיאל ,החייתיאל

קטנטנה,לבנהבועהבתוךלחיותלהציג.עופרשמיע
ללכתבחורף,מדורהלהדליקבה,להתכסותלנסות

"חייםלחיותלילה,תאורתבהםשישלמקומות
ויותראנושבןפחותלהיותדברשלפירושוחשופים",

בפנינוסגוראינו"דברבטאי:ז'ורז'שכתבוכמוחיה.

 3מוצאנו".מהםאשרהחייתייםמהחייםיותר

"קומת ,וייסמךנדבשלביצירתוהמכונןהמתחגםהואחיה-אדםהמתח
עלהמעידההחומריתהתרבותרקישנהעופרשמיעאצלאםקרקע".
דמויותישוייסמךשאצלהריההווה",של"ארכיאולוגיהכמעיןקיומם,

כלואהגוף,וקטנתראשגדולתמעוותת,אדםדמותחיות.וישאדם
אדםעצמותזקפה.בעלאימתנישחורכלבמולהורודים.עץלרוחיבין

כלואה,ספינת-ענקמתוךבוקעתותחתיתובתקרהשראשומגדלבונות
יחסילהומוארוטיות,רמזיםקניבליזם,בצופה.לנגוחמבקשחרטומה

היאוייסמךשלהקרקע""קומתסאדו-מאזוכיזם,חיים,בעליעםמין

מינית,בפרוורסיההנגועהסוטההפושע,האנושות.שלהקרקע""קומת
ב"חייםהכלולהרפרטוארמןחלקהםכ"סוטים"שנחשביםומי

כפרודות ,עינינולנגדעוליםז'אנהז'אןשלוכתביודמותוהחשופים".

הצליחוואזריאמיתיוייסמך'גת,כהןעופר'שמיע
הפרוידיאניתבמשמעות"מאוים"חללליצורכולם
שלנו'העצמיותאלנוקבחץכךתוךולשלוחשלו'

היאאףמאוימתלפתעההופכת

וייסמך.שיצרהדחוסבחללהמפוזרותאדים
מבוסס Homo Sacerב-אגמכןשלהמהלךשכלהיסודי"הרעיון

הריבונותשלתמידוהנמשךהמקורי ,הראשונישעניינההוא ,עליו
הנשלטים"שלחייהםעצםאלא ,הפוליטיהסדראוהחוק, ,השלטוןאינו
גםכמו ,להפקרחייםלהפוךרשאי"הריבוןוממשיך: ,אופירעדיכותב
 4שהופקרו",לחייםחסותלתת

שנהרסביתשחורבחוטרוקמת"קתרינה", ,אמיתיטלשלעבודתה
ידייםאלינושולחיםלביתסביבהעצים"קתרינה",ההוריקןבסופת

עלעומדתלנשיות,השחורותביןמצליבהאמיתימתחננות.שחורות,
ממש,חשופים""חייםהחוויםהמדוכאיםביןהסימבוליתהשקילות

אשרידאוזלת ,השלטוןשלידואוזלתבשלהומלסיםגג,קורתללא
עבודתהוממוגדרת."גזעית",ומשויכתבצבעצבועהכלומרממוגזעת,

 ,בנייןקבלןהיהאביההאוטוביוגרפי:מבארגםשואבתאמיתישל
קרס.-בנישואיהלקומםשניסתהוהבית

גתכהןרויתשלבעבודותיהםגםמופיעהאחרותשלכאתרהנשיות
צופהזוגאזרימציגנוף"עם"חדרהוידיאובעבודת .אזריושריה

לנומזכיראזרי .ברוטליאונסמתבצעמאחוריהםבגןבעודבטלוויזיה
בעיההיותואתבאונס,הטמוןהעמוקהפוליטיהממדאתבאכזריות
 ,בכלללנשיםגבריםביןהכוחביחסיבטבורההכרוכהחריפהפוליטית



מעורבתקהיטכנהצבה, , 2007"מושבה",עופר,שמיענטי

מותר'ודמוהפקרשחייומישהופקר'"האישאישית.טראומהרקולא
צורךישכיודומהאופיר'עדיכותב 5הריבונות",שלהשניצדההוא

שחייהמישהופקרה,"האשהנקבי:דקדוקילמיןהמשפטאתלהפוך
צדהאתמאיראזריהריבונות".שלהשניצדההיאמותר'ודמההפקר
בפטריארכליותכנגועהאותהחושףהמדינתית,הריבונותשלהאפל

היסוד.מן

נשמעתבהסגולה,סביבהגתכהןרויתבונהג'ובי""ג'וביבעבודה

ידכמשלחהקינהשירמזוההבכדילאפרסיות.נשיםקינתרםבקול
אתמקרביםאלוכלהצעקה,הבכי'והשבר'הצערקולותמנעדנשי.

שזוהוהנשים,"מסוכנת".קרבהה"חייתי"אלה"אנושי"שלהספירה
מלאכהעלהופקדוה"תרבות",עםשזוהולגבריםבניגודה"טבעי",עם
והמבוזה.המקודששלבאתריםזמניתבוהנוגעתזו'

המשמעותמתבררתכשטח-הפקר'מובנהאתלקדושהמחזירים"אם
במקורם,המודרנית.הפוליטיתבתרבותהחייםקידוששלהאמיתית

קדושתעלהדיבורהיוםגםאבלשהופקרו'חייםהםשקודשוחיים
 6הפקרתם"אתולהסוותלהסתירגםבעתובהלבטאדרךאלאאינוהחיים

ההומוסקסואלדרךההומלסמןבשוליים,החיים .אופירעדיכותב
בעצםקדושים","חייםגםהםולמקוננתןמיניתלמחוללתעדוהשחור
המרכזיהזרםבתוךשלאהנחוויםחייםהכלל",מן"מופרדיםהיותם

אתשנשאווהמשוגעהשוטהאלההיוהבינייםבימיהחברה.חיישל
זמנית.בווהקדושההבזותמטען

חללליצורכולםהצליחוואזריאמיתיוייסמך'גת,כהןעופר'שמיע
אלנוקבחץכךתוךולשלוחשלו'הפרוידיאניתבמשמעות"מאוים"
היא.אףמאוימתלפתעההופכתשלנו'העצמיות

המרחבאלוגלישתובחוץהמתרחשה"פוליטי"ביןוישירבוטהחיבור
שיעוללמהמפניה"פוליטי",מפניהפחדה"בית",שללכאורההמוגן

שנימציבהקרמוסטפהקרמוסטפה.גולסוןשלבעבודתהמוצגלנו'
הפוליטייםהמאורעותמצולמיםבראשוןזה.מולזהוידיאו'מסכי

חייטורקי'ביתפנים-ובשניאיסטנבול'העירבכיכרהמתחוללים
הסבורהפרטיהסובייקטבכיכר.המתחוללמןתדירהמופרעיםמשפחה

עצמו'אתומטעהמשלהה"ציבורי"מןעצמולמלטשביכולתו
הםהאזרחשלחייואופיר'שכתבכמוכואבת.תמידהיאוההתפכחות

מוחלטת.פוליטיזציהכברשעברוחייםתמיד

מובהקאתרהמוזיאלי'המבנההואכולןהעבודותאתהעוטףהמבנה
גםאליוהמתייחסותבעבודותהזוכהאתרחילונית","קדושהשל

מצלמותמזרחיליאבמפזרמעלות" 360 "בעבודהפוליטית.לקריאה
נמלטאינודבר .במעשינובחיינו'בנו'צופים :מקוםבכלמעקב

אתהחליפההמשטרשלעינוהצופייה.הגדולה,העיןשלמפיקוחה

אופירעדישלדבריואינטימי.פרטי'חללבאמתאיןהאל.שלעינו
מגדירהלאוםבמדינתהריבוני"השלטוןנעימה:לאכמנטרהחוזרים

שלהם".והיבטממדבכלפוליטיזציהשעברוחייםהאחדשבצדוסף

שלעבודתהגםמתארגנתסביבוהכוחצירהיאחוקית"הלאה"צפייה
אשרי.אורית

אינוהאמןאוצר.שללביקורוהמחכהאמן'שלסטודיומציגהאשרי

האוצרדקות.לכמהשיצאאומרהואבוקטןפתקהשאירהוא-נוכח

האמנותעבודתבסטודיו.חיפושלמסעויוצאהפתק,מןלגיטימיותשואב
שלחייואתמאירהאשרי .בסטודיווחיטוטיוהאוצרשלמסעוהיא

שאינוהאוצר'אתלחשוףבוחרתשהיאתוךחשופים","חייםכהאמן
מבטבעלתוידיאועבודתמציגהלארחאדריאנהגםנצפה.שהואיודע

עבודהבמוזיאון'הצפייהבאקסמתבוננתלארחומאתגר.רפלקסיבי'
ביןל"חיים","האמנות"ביןההפרדהאתבכעסלמחוץהמבקשת

צפייהשלגוףמחוותעושיםצעיריםלפוליטי.ל"אתי",ה"אסתטי"
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 ,בולמצואחושביםשאנוהביטחוןאשליותאתממוטטהפתוחהמרחב
מתרחשבוהירוקהמרחבכךלאחד.אחדמפורריםשלנוההגנהקרומי
הביתנעימה,לפסטורלהציפייהכלמזיםאזרישלבעבודתוהאונס

כלואהוייסמךנדבשלהספינה ,מתפורראמיתיטלשתפרההענק
והציבוריהפרטיהמרחבשלוהרוחבהאורךציריממידותיה.צרבמרחב

ללאאותנומותיריםזה,אלזהפולשיםבזה,זהומסוכסכיםמוצלבים
 ·:·נשימה.

רידיאר , Memory of a Square, 2005קרמרסטפה,גולסרן

לקרואמוזמניםאנשיםקיימות,לאמפוברקות,יצירותאמנות,ביצירת
מגולמיםוהכוח,הוויטליותמלאיהאמיתיים","החייםמזויפים.מאמרים
מאוזוליאום,קברות,כביתנדמההמוזיאון ,הנוערבנישלהצעירבגופם
שלחיותםמזויף. ,ערךחסרריק, ,בומתהכלגופות.לחניטתמרכז

האוויראתמחלליםכמומהםהמבצבץהארוסמיניותם,הצעירים,

הארכיטקטוניתבעבודתםגםבולטהמוותשלכמקדשוהמוזיאוןהקדוש.
בתוךמתחרה, ,פרזיטיאדריכליחללשבנו ,כהןורפאלסטניצןשל
קטניםחלליםמקום,לשוםמובילותשלאדלתותעצמו.המוזיאוןחלל
שלסופםאתמבטאיםסטוניצןכהןרפאלארוכים.מסדרונות ,מדי

הווידיאובעבודתהמוותאלהקפיצהגםכמוהחשופים","החיים
ספקנרקומניספק ,הזוימסעכולהשכל ,כנעניעפרישל"פאתוס"
הרגשייםבמחוזותהחדשה,האורבניותשלהשולייםבשולימומצא,

החשופים".ה"חייםשל

מצליחההתערוכהבעור.עקצוציםעםאותנומותירבתערוכההשיטוט

עלשהותוותההמרחביתהחוויהובגוף.בנפש"טקטוני"אירועלחולל
ומעיקיםצפופיםחלליםביןאותנומטלטלתאריה><גורהאוצרתידי

למרחביםגת>כהןרוית ,כהןורפאלסטניצן ,וייסמךנדבשל<עבודותיהם
הווידיאוסרטי-מידהבאותהוטעוניםתובענייםאך ,יותרפתוחים

פה.פעוריאותנומותיריםענקמסךעלהמוקרניםקרמוסטפהשל
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שכוסתהחשופהגבעהאותהעלהפנויזמנואתבומממש

אנונימילייצוגשובהופכתהפרטיתהישותבשלג;עתה
מקבלת"פסטרול",בעבודהגם .בהמוןהמשוקע
שכפולהמייצרוגופנימרחביביטויהחברתיתהאחידות

שבויההשגרהמןהחריגהכימלמדת"פסטרול"מטריד.
הזה,במקרהגםמאליו.המובןשמייצרהבנלייםבכבלים

כפויה,אחידותשלתוצרהיאהנרמסתהסובייקטיביות
הקולקטיבית.הפעילותשכופהבאכסניההמתממשת

נוףמולמידות,צריבבתיםהגיבוריםנחנטוזהבמקרה
הגלמודהעץכדקורציה.המשמשבודדעץשלעצוב
גרעמרהמבקשת ,העיןלרוחבהנפרשהיחידהרקעהוא

לשיאהמגיעההסצנההמנכרת.היומיוםמשגרתונוחם
שמוסרתאידיליהפהשמצויהנדמהלרגעשבוע"."סוףבעבודההקרנבלי

אנשים.שלדחוסמקולאז'יותרלאהואהשבועסוףאולם ,אושר
הפנאישעותאתהופכתהמחניקההצפיפותכינראהמדי.רביםאנשים

המצויןבמאמראורמריםשטוענתכפי ,אלוסצנות .ומנכררווילנטל
הסיזיפיהחיפושואתהתמימותארנוןאתמבטאותלקטלוג,שצירפה

משחקללוחהאנושיתההוויהמדומה ,"שחמט"בעבודה .האושראחר
חלקכלוחמתפקדאינוהמשחקלוחהחיים.משחקאתהמדמהענק,
מסועפתמערכתבתוכומבליעכברהלוחשלהקיוםראסה>:<טבולהוריק
שמפעילההשליטהמנגנוניאתמתקףהמשחקהיררכיות.ושלחוקיםשל

עצמה.אותההמרכיבהאנונימיהאנושיהפסיפסעלהחברתית,המציאות

המאולףהסוסמאולף"."סוסבעבודהבולטביטוימקבלתזועמדה
הגוףתנועותאולם .מולוהעומד<המאלף>לאדםלכאורה,כפוף

המאלףכינראהפיה:עלהסצנהאתהופכותהמאלףשלהמכאניות
שהשנייםגדולשליטהממנגנוןחלקהםוהמבוית,המבייתוהמאולף,
במרחבמאליוהתקצרכברהקטביםביןהמרחקבמונחיו.מופעלים
מה-השאלהמאליהעולה ,זומנוכרתבמציאות .הטוטאליהשליטה
באומיהוהנתין?שלמעמדואתמייצרמההחברתי?הסדראתמאפשר

ושלוטה:צבעןנוןתמשחקוןת,

כוחו?

הממיתההשגרההריקנית.השגרהלהוכחתראווהשלפעולותמגייסויי
הרעשניתהצבעוניותצבע.שלעזיםכתמיםמתוךמעבודותיומזנקת

היומיום.בחייהמקופלתהרבההאפרוריותאתמסגירההסצנות,של

החברתייםלקודיםמכניבאופןהנעניתהגורפתבצייתנותמוטבעהניכור
בדיעלהנפרשותמהסצנותרבותמעוררות ,בכדילאהממשטרים.

בודדיםכיצוריםאותנוחושףהכפויהיחדשכן ,ובוזחמלהעצב,הציור

מאוד.

העזיםהצבעוכתמיהעבודות,אתהמאפיינותהגרוטסקיות,הצורות

מתעדוייהילדות.מושגעלבעיקרנשעניםשימוש,וייעושהבהם
מסמנת-ילד-התיבהיל.דשלמשועשעתמעמדהאנושייםמצבים

מקטעבורואההאחדדימויים:שלאשכולותשניהמערביתבתרבות
כסךהילדותתקופתמוגדרתבותקינה,התפתחותשלברצףזמני

עולםהוטעןבההרומנטיתההערצהמןניזוןהאחרבה;שנצברוהשנים
והאותנטיות.הנאיביותהתמימות,שלהמובהקכגילומההמוגדרהילדות,

כמצבהאולטימטיבי:הטבעיכמצבהילדשלעולמואתמאמץויי
המבוגרים.שלהכוחניבעולמם ,עדייןמפולש,שאינו ,וטהורמוסרי

התפקידאתויישלבעבודותממלאתלתרבות,חיצוניכמצבהילדות,
זאת,עםיחדהחדשים".המלך"בגדיבסיפורלהשיועדהרומנטי

נקודתהשלכה;שלכסוגוייאתמשרתתאינהה:לדיתהפרספקטיבה
משמשתהמשחקיותמודעת.משחקיתכפרקטיקהמשמשתהילריתהמבט

בעולםאירוניבחיוךלהתבונן ,האמן ,לדייהמאפשרהזרה,שלכמנגנון
עמדהמנביחההשגרה,שעוברתהצבעוניתהמוטציההמנוכר.החברתי

כחוויההאנושיתהחוויהאתמגלההמוחלט,אימוצהדווקאאולם,זו.

 ·:·קיומית.בדידותשל

בוץימרקןהדלו

אחרןנןתעבןדןתךוו'ואןל

 ( flרמתושואלות,לאמנותהמןזואןן

אהרןנסןןמאוןאןצר:

המקיפההתערוכהבמסגרתשהוצגו ,וייליאושלהשמןיורי'י
 ,גןרמתבמוזיאוןלאחרונהשהתארחהאחרונות""עבודות •

העבודותצבע.שלעזותבמשיכותפנטסטיעולםבוראות
דמיוןועלילדותשלתוםעלהנשענתגרוטסקית,בצורהעשויות
משתפותוהביקורתהילדותיותכינראהזאת,למרותפרוע.יצירתי

 ,במכחולוויימנציחאותןמהסצנותרבותפעולה.ויישלבעבודות
האירועיםלביןהעליזהחזותןשביןהפעראלגורי.ניתוחמזמינות
לעולםכמיהההןהמבטאכפולכסימוןמתפקדמתארותשהןהכוחניים
ופריעהוראשוניותותוםשיבושיםכולושהואילדות,שלאופטימי

החברתיהסדרשלועצובהמחויכתהזרהוהןחוקים,שלמשחררת

המדכא.

העולםמרכזי.אלגוריתפקידוהחייתיהחיהממלאיםמהעבודותברבות
סביבומקבץהואבעתובהצבע,שלעליזותבמשיכותמעוטרהחי

 ," 4יפהסוסשל"סיפורובעבודה ,למשלכךוניצול.בעלותחמדנות,

בעבודההסוס.שלהכנועבגופוהמזג,וקרהעריץהרוכבכברמקופל
וזועףשמןאיששללקניינושחורועורבכחולחתולהופכיםאחרת,
לאהיאהממשיתהחיהכינדמהובאחרתובעליהם"),עורב ,("חתול

הפנימי"),ועולמוק.("אדוןהמודעבתתהשוכןסימבולימייצוגיותר

שהפכומבויתיםנמריםזוגעלקשוחרוכבמולךבית","נמריבעבודה
פסולתהמגבבת"זבל",מהעבודהגםעולהדומהמסרמחמ.דלחיות

אתדקהבאירוניהמבטאותהשונותהסצנותרחוב.וחתוליאנושית

האנושי:בעולםהחייםבעלישממלאיםהמרכזיותהפונקציותשתי
התרבותיתההוויהאתמגלמותהן ,מכךיותראךושעשועים.מזון

החברתית""האמנהואת ,האנושיבעולםהמושלתהאינטרפלטיבית

מדגישיצירותשלאחרגוף ,למשלכךזה.עולםנשעןעליוהמפוקפקת
מתארותהעבודותמאליו.המובןאתהמאפיינתהבנליתהאחידותאת

היומיוםבחייהמממשיםומחוות,אירועיםפרקטיקות,שלמתוזמרמערך

העבודותשלכוחןכינראההנורמטיביים.החברתייםהציווייםאת

מוסרות.שהןהסתמייםבמצביםהמגולמתהמרירהבצבעוניותטמון
דשא,שלירוקמרבדעלרביםאנשיםמצטופפים"אביב"בעבודה
לקודיםנענים"הנופשים"קומות.מרוביבנייניםשלזקורבנוףהגובל

עלוקצובזמניבאופןשרועיםהםהשנה:עונותשמכתיבותהחברתיים

ממושמעתובטלהמאורגןמעש""חוסרהמשרתתאורבנית,טבעפיסת

בעבודהומופיעהחוזרתזוסטנדרטיתפנאיפעולתייחוד.וחסרת

ניגודוהחורף,וסיזיפי.תפלכאירועהנופשמתגלהכאןגם"חורף".
גולשיםשלגדולמקבץעצמו:הדברכאותומופיעהאביב,שלהמובהק
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לשירולקרואאפשריהבלתיהחיבוראתלעשותמסוגלסומקקרוניי
יכולחוואג'הלביאליקלקרואהיהשיכולמיאבלמורידי.'ריה"ל
הכל.כנראה

ישראלית,לאמנותבמוזיאוןשנייהתערוכהמציג ,אמן ,משוררסומק,רוני
להתרשמותשירקריאתשביןצירעלשנעבמשהועוסקתזותערוכהגן.רמת

שחורבדיורושםסומקשירה,מספרהתלושיםניירדפיעלממנו.ויזואלית
דווקאהדיאלוגאתינהלסומקשרוניהיה,מתבקשכמעטהתרשמויותיו.את
נגמרות.המיליםלפעמיםלמשורריםגםכנראה, ,אבלם.~במי

ספריובמיוחדהספרים,טייל.עבוררכבתתחנתכמוסומקעבורהיאספרייה

חדש,למקוםהנוסעתרכבתעללעלותלוהמאפשריםרציפיםהםשירה,
 .אותוהמוביליםהקטריםהןהמיליםומרגש.אקזוטי

לראותהולךהואלעיר,המגיעכדורגלאוהדכמולמדריד.נוסעסומקרוני
מדרידריאלשלהאוהדיםקהל .גדולאינואוהדיהשקהלמדריד""ריה"לאת

האוהדים,אחרוניאתמייצגסומקורוני ,בותלוימדריד""ריה"ל ,לוזקוקאינו
עלהערצה.ומגליםהמתרחשיםלביצועיםומריעיםביציעהיושביםכאלה
ברצלונה.אוהד ,לישידועכמהעדסומקהכדורגלמגרש
ריה"ללרווחה.פקוחותבעינייםהעולםאתהרואהמשוררהואסומקרוני

גלותאתהמזכירובצעיףאוהדיםבתלבושתאתגר.מסתםיותרהואעבורו
היום.שלהחייםבמשחקמשחקריה"לאתסומקרואהציון
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שמתוכו ,דוושךכתםמציירסומקבאהבה,עללחתבובספר 54בעמוד
ברורים,קטנים,פרטיםהשמים.אלבדרכםפרטיםשלושהלהםמתעופפים

משימתםאתשתגדירחדשהפקודותלקבוצתוחוזריםתפקידםאתשגמרו
וחוזרתמלמעלהשיורדתלמוזהסומקשלפרטיתרגוםהםאלהפרטיםהבאה.
הפרטיםשלהרכבתתחנתחדש.למשהוזוכיםאנושלהביקורובכללמעלה
ספרעלסומקעבורםשארגןלהופעהחיכוהםהפעםאךעמוסה.הפעםחיתה
-כתובהפנימיתכריכתושעלישן

הלוייהודה
נבחרים.שירים

שירמן.ח.בידיומבואריםערוכים

ספר".לבתימופת"ספריהמבטיחה:הכותרתתחתזהוכל
שמעמידיםמשפטיםבשיריושכתבאחדאותוהואחלדייהודהרבי-ריה"ל

לשלוםתשאליהלא"ציוןלשונית.דלותשלאפרפרבצלהיוםשנאמרמהאת
"לתפארתהמשפטאתההופכותדוגמאותהןנמס"בלב"אצעקאואסירייך"

המשואות,הדלקתבעתהעצמאותיוםבערבכללבדרךהנאמרישראל",מדינת
ריה"לכמודמויות ,בכלללבוא.מאחרתלאשאכןפרודיההמבקשתלאמירה

ואתגלותואתהמתארסומקשלשירעללחשובסומק.כמולמשורראתגרהן

 •הוויסקיבקבוקאלמופנותששפתיועראקבעריסתגידולובתיאורגעגועיו
המרגשיםהדפיםמערב".בסוףואנוכיבמזרחל"לביהעכשוויתהווריאציהזו

 ,הזכרנושכברהפרטיםחיבור;המחייביםדימוייםשלושהכולליםסומקשל
המיליםשל,המשוררריה"לשלהמיוסריםפניואוהמיוסרתודמותוהפרפרים

הליוהידוה
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לוותועמוס

אוןןעוםספרום,מוספום,

ומיקרופוןשלטוןהון

בליגםשאפשרהוכיחהעבודהבמפלגתבבחירותברקשלניצחונו
לרטוןהעיתונותחדלהלאלמורץהצטרפותועלהכריזמאזהעיתונות.

הזהכדברנשמעשלאדמוקרטי'זהשאיןאצלה,מתראייןאינושברק
ובמגוריובהונוופשפשנגדושליליבמסעפתחאף'הארץ'וכדומה.

פסול.איזהבולמצואכדי

גםונכוןאיילון>שלבניצחונודווקא<רציתיברקשלחסידאיני
שהמועמד'רצויאצלנולומרכמקובלמתוקנת",דמוקרטיתש"במדינה

שהעיתונותבעולםאולםהציבור.לפניעמדותיואתויפרושיתראיין
איןבמרואיין'כבודנוהגיםאיןכאשרכשחיתה,מתוקנתאיננהכברבו

תקשורתילקרקסהופכתבפניההופעהכלאלאלדבריובאמתמקשיבים
רגלםלהדירשהחלוציבוראנשינכוןעושיםאוליוהשפלה,ביזוישל

שליואפילוביבי'גםאלאברק,רקלאנהגכךהתקשורת.מכלי
מהלכה.אתלהסבירלעיתונותרצהלאלברק,משחברהיחימוביץ

זולמעשהושלטון'הוןשבקשריההשחתהעללדברמרבההעיתונות
חדלאינוהאחרוןכשזהמיקרופון>,<אוועיתוןשלטוןהון'שלהשחתה
בלתיגסות.מניפולטיביותבשיטותהציבוריתבזירהבמתרחשלבחוש
צה"ל'גליבוגריהצעירים,המדינייםהכתביםהםבמיוחדנסבלים
בעיניים.צהובעםמשםשיוצאים

ידיעהקוראאניאלה,דברישנכתבואחרייומייםאויוםפלא,זהוראה

 ,) 14.07.07 (העיתונות"עםחשבוןסוגר"בליירהיא:שכותרתהב'הארץ'

פרישתועםבריטניהממשלתראששנשאנאוםעלמסופרבידיעה
"חיהכינהאותההבריטיתהעיתונותאתבחריפותתקףושבומכהונתו

נכבדחלקכיבלייראמרעודוקריירות",אנשיםלגזריםהקורעתרעה
עםלהתמודדהואהמדינה,מניהולחוץהיום,הפוליטיקאיםמתפקיד

הפךכיאמר'אינדפנדט'הבריטילעיתוןישירותבהתייחסוהתקשורת.
השקפות,לעיתוןחדשותמעיתון Viewspaperל- Newspaperמ

אפורים.שטחיםבוואיןלבןשחורבושהבללדעות,עובדותביןהמערב
תופעהשלפנינוייתכן .מזמןכברלהיאמרצריכיםשהיונכוחיםדברים

שבוהאופןעלמילהאמרנוולאעיון.עודהטעונהחדשהעולמית
העיר.לכיכרהעיתונותידיעלקצבפרשתנגררה
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מופלאכמסעהיהדות

האמונהעםלוקשהספקן-מאמין'אומאמין-ספקןהואבויםאלדב
מזגיותראלאדתית,עמדהבהכרחאינהזועמדהבלעדיה.יכולואינו

ההומניסט-אתלמשלהחילוני'האישאתגםלאפייןהעשויפילוסופי
קרובהדווקאהיאזובגרסתהוכדומה.הספקן-ההומניסטאתאוהספקן

גדרהמוהפנוי'בחללמסעספרואתקראתיולכןמאודלי
אברהםעורך:יהודי'ספריםארוןעובד'<עםרוחנית""אוטוביוגרפיה

מרעישות.הפתעותללאאךסקרנות,מתוך ) 2007שפירא,
ממושגירביםוכמומברסלב,נחמןו'שטבעמושגהואהפנוי""החלל

הקבלהתורתלפיקבלי.מושגשלפסיכולוגיתרגוםהואהחסידות
ממנו>.פנוימקום<שאיןמניפנויאתרדלית"אינסוף",הקרויאלוהים

לצמצמםצריךהיהברואיו>עםלהיטיב<כדיהעולםאתלברואכשרצה
פנוי""חללנוצרהצמצוםעקבמקום.לולפנותכדיתחילהעצמו

<עלב"מלכות"וכלהב"כתר"החלספירות,עשרבןהאצלהשבתהליך
לתוכו.עולמנוהשתלשלהספר>,פרקיעשרתגםקרוייםשמן
וההפכיםהסתירותמקוםגםאלאהבריאה,מקוםרקלאהואהפנויהחלל

מצדממנו'עצמוסילקשאלוהיםהחללהואשכןלה:שקדמוהגדולים
כלשלמקומןגםהואלפיכך .שבימצדעולמו'אתבובראגםאךאחד'

נחמן'ר'שלבלשונוהפנוי",החללמן"קושיותהגדולות,השאלות
עליהןאיןאשרכלומר'יט>ב,<משלינון"ישולאבאיה"כלאשר

השאלותשללאתבמיוחדהולםאפוא,הפנוי'בחללמסעתשובות.
 .בספרובהןלדוןמבקשבויםאלשדבהללו
ואתהישיבהאתשעזבלאחרשנהעשריםכילנומספרהמסגרתסיפור
חיינקלעיםמדגיש,שהואכפיבאלוהיםהאמונהאתלאאךהדת,

 .מנוחתואתטורדיםונפשיים,גופנייםשונים,מדווים .למשברהמחבר
ומסתבךהכנסתבביתהכיפוריםיוםבערבלתורהלעלותנקראהוא
סובלהואהסברלהשאיןמסיבההפרוכת;ועםהארוןדלתותעם

עתבאותהנפצעתקשר'בליתרופה;להשאיןהפניםבעצבמעווית
אלהכלקשה.עליושמשפיעאירועדרכים,בתאונתהטובחברובת

של"למסעהחדשההעבריתהשנהאתלייחדלהחלטהאותומביאים
מסע ,) 14<עמ'היהודית"המסורתבאמצעותואמונתיזהותיבירור

 .פריוהואהזהשהספר
מענייןהספר'עיקרשהואוהספק,האמונהיסודותאחרהזההמסע

בשלהןמבטחים,לחוףמגיעאינוהעניין'מטבעאבללמדי'ומעמיק



שדעתובלתי-נלאהסקרןהיותובשלוהןמאמין-ספקן ,כאמור ,היותו
מאמינים.סוגישניעלזהבהקשרלדבראוליאפשרלעולם.נחהאינה

אלבויםדבוחדש";ראה"כזההאומרוזהוקדש"ראה"כזההאומרזה

ולכןלראשון>יותרשייךלייבוביץישעיהו<ודווקאהשנילסוגשייך
מקורותיה,עלוהיהדותחדשים,פירושיםאחרלבקשיפסיקלאלעולם

זאתנדגיםאוליכזה.למסעונפלאנרחבכרהיאומסורותיה,מדרשיה,
שבספר.הענייניםאחדמתוך

אלבויםמספרעורו"אתהפושטהנחששלקולו-"בינההשניבפרק
היהודיתבמסורתעיוןדרךעוברתרוחניתלהתחדשותדרכוכי

בצורהלדבוקלואסורהזהבמסעכייודעהואולכןלתקופותיה,
הפירושאחרתמידלחפשעליואלאהמקורות,מןאחדבאףמוחלטת
סובייקטיביתגישהזולכאורה •לצמיחתוהסיכויטמוןשבולוהמיוחד
במקורותאותהלתמוךקושישוםאיןדברשללאמיתואבל ,למדי

אלבוים:שמצטטהנשמותעלהאר"יתורתהואלמשל,מהם,אחדרבים.
[ששריבואשישיםהםישראל>בני<מספרהנשמותכללותכי"ודע
ממנהכי ,ישראלנשמתשורשהיאהתורהוהנה .יותרולאאלף]מאות

פירושים."",ריבואשישיםבתורהישולכן<הנשמות>,נשרשרובהחוצנו
לתורה,המיוחדפירושוישאדם"לכלשםמסיקשהואכפי ,כלומר

אתמפרשאתהכאשרהזה.הפירושאתלמצואאדםכלשלומשימתו

אתתשיגלאזאתתעשהשלאועדעצמך,אתמפרשאתההטקסט,
 ,) 95<עמ'בעולם"מטרתך

בסופוהעולה ,המחברהולךשבולכיווןרבותמניאחתדוגמהאךזוהי
יותרהרבההתורה,שלפניהריבויתפיסתעםאחדבקנהדברשל

ואלה"אלהבנוסחשלההדמוקרטיתהתפיסהועםפנים","משבעים
גישהמנצלהוא ,מכךיותרעושהבויםאלאולםחיים",אלוהיםדברי

האדם.אלהאלוהיםמןהאחריותאתהמחזירלכתמרחיקלצעדזאת
מופלאדיוןלהפך.ולא ,המאמיןכתפיעלהנשעןזההואאלוהים
המשקף,כולם",הפחדיםכל-"מלכותהעשיריבפרקמצויזובסוגיה
זה.בספרמתגבשתשהיאכפיהמחברשלאמונתועיקראת ,לדעתי
יוחאיברשמעוןרביהתנאדורששבוקדוםמדרשעלמתבססהדיון
נאוםעדי"ואתםנאמר:<מביב>בישעיהוישעיהו.הנביאמדבריפסוק

אני ,עדיאתם"אםבר-יוחאי:התנאדורשכךעלאל",ואניאדוני

אל".איני ,עדיאתםאיןואם ,אל
לאמבחינתי.מחשבתיתמהפכההיאכזאת,"תפיסהכותב:אלבוים

<עמ'האדם"בניסביבסובבהאלאלא ,האלסביבסובביםאדםבני
תלויהאדםלאהדת,בתחוםקופרניקוסמהפכתכמעטזוהי .) 271

מהפכניתכךכלהיאאיןשכאמוראלאבאדם,אלוהיםאלאבאלוהים,
אלבויםאבלאחרים.רביםוכןזאת,דרשיוחאיברשמעוןכברכי

שיפהמהוזה ,חז"לשבמחשבתהמדהיםהעומקכלאתלהראותמיטיב

אדםוהולכים.מעמיקיםאלא ,כאןנעצריםאינםוהדברים .בספר
מיתריםכשני"הם ,גבאיאבןהמקובלזאתשמתארכפיואלוהים,
שםאלבויםשלובלשונוזה".אתזההמרטיטיםנגינה,כליעלמתוחים

ואלוהיםאלוהיםאתמבקשהאדםאלוהים",גםיהיהאדם,יהיהעוד"כל
הקבלהמחוקריאידלמשהפרופ'זאתשמנסחכמואוהאדם.אתמבקש
היהדותשלהחשובה"התרומהבספרו:אלבויםמביאמדבריושגםבימינו

להתחדש".כדילאדםהזקוקמושלם,לאאלהיא
 ,ספרוסיוםלקראתדבריואתאלבויםמוליךאליההמסקנהזוובאמת
מוקדםכברהעולהשאלהלדיוןמעלההואהאחרוןבפרקדווקאכאשר
משהששואלאלוהיםשלשמושאלתוהיא ,ישראלעםבתולדותמאוד
מהפכניתהיאברצינות,עליהחושביםכאשרהתשובה,הבוער.הסנהאת

כהויאמראהיהאשראהיהמשהאלאלוהים"ויאמרכיום:גםלמדי
יד>.<שמותאליכם"שלחניאהיהישראללבניתאמר
אשר<"אהיהבשמוהמתומצתתאלוהיםשלהעמוקההמהות ,כלומר

מתמדת,התעצבותמתמדת,התלבטותמתמדת,השתנותשלהיאאהיה")

העמודים .) 275<עמ'יוםילדמהיודעאינועצמואלוהיםכאשר
שלהםבתובנותמזהיריםואףלמדימרגשיםהםהספרשלהאחרונים

שנזקקואדםבניידיעלשנעשההזהב",ל"עגלפרשנותולמשל<כמו
למעשה,ומסתתר>.חמקמקלאלוהיםנגדכמשקלמוחשימהלדבר
להוציאהיהסיניהרמעמדשלהמקוריהאלוהיהפרויקטאלבוים,אומר
ולקייםהממשילעולםמחוץואללהיסטוריהמחוץאלישראלעםאת

"החללשלגבולועל ,כלומרהמציאות,שלגבולהעלמיוחדכעםאותו
הראשוניםהלוחותאתמשברומשה ,נכשלהזההניסיוןאבלהפנוי",

פעמיחדמעברלהיותצריךשהיהמהתחתיהם.חדשיםלוחותופוסל
הואשכיוונו"תיקון",שלממושךבתהליךמתחלףלחירות,מעבדות

 .) 283<עמ'והמשתנה"הדינמיאלוהמקובעהקפוא"מן

"אניממסעו:מהבמידתמאוכזבעצמוהמחברגםהמסעשלבסופו

הפנוי"בחללובמסעיהאחרונההשנהבמהלךשעברתיבדרךאמונהחסר
הדתיחברושלהסיפורכמולספרשלם""סיפורלואין .) 288<עמ'
מתקשהעדייןהואנרפאה>.אמונתו<וגםמפציעתההחלימהשבתו

שדורשותכפיעולם,שלריבונובפניעצמולבטלומסרבלהתפלל
כמלךלאאלוהיםאתלקבלמוכןהואאבל .שבסידוררבותתפילות

כמלךעתהאותורואה"אניקרוב.וכידידגולהכמלךאלאהעולם
המעשים"בעולםלמסעכחבריםאותנוהמעצבתבגלותליהשותףגולה,
 .) 290<עמ'

יהיהעוד"כלהריעצמואלבויםשטבעקודםבביטוילהשתמשאם
<הןאחריולהרהרשאיןמוחלט,אלוהיםזהאיןאלוהים",יהיהאדם,
זהאיןכןפיעלואףאהיה")אשר"אהיהבבחינתהואעצמוכדברי

תשובהזהבספראיןואםבלעדיו.לגמרי<למאמין>שאפשראלוהים
היהדותבומתוארתלפחותהריאותה>,שחיפש<למיזולשאלההחלטית
 .מושלושאיןבאמתמופלאכמסע

בנמצאהנעדרקמתב

מלחמתבתוםהמזרחיתפרוסיהמוגדרים,ובמקוםבזמןנטועשהואאף
הנמלטתגרמניתמשפחה ,הזמןבתטיפוסיתובעלילההשנייה,העולם
הבןהריבכורה,בנהאתכךכדיבתוךומאבדתהרוסיםמאימתמערבה

אחריתבר-חיים,רחל<מגרמנית:טרייכלהנס-אולריךמאתהאובד
עםמידשזכתהיצירה ,) 2007בית,אחוזתהוצאת ,אלשטייןחנןדבר:

הספרותיבעיצובההןלטעמי,היאעולמי,לפרסום-1998בהופעתה

מיכאללנובלהבדומהמובהקתקלאסיתיצירה ,העיקריבנושאהוהן
הוא.באשרהאדםטבעשעניינהקלייסט,פרןהיינריךמאתקולהאס

עווללתיקוןאובססיביתשאיפהשממיטההטרגדיהיותר:לדייקאם
היצירות.לשתיהמשותפתסביבתה,ועלגיבוריהעל

המשפחה,שלהשניהבןמפיראשוןבגוףמסופרטרייכלשלסיפורו
אחיו :עולמואתעליושהופךהנוראהסודעלמאביואחדיוםהלומד
ממזרחהארוךבמסעברעבשגוועסיפרושתמיד ,נולדאר ,הבכור

שמספרואסופיכנערוקייםחיכנראהאלאמת,לאבעצםלמערב,

המשפחה.לחיקובהשבתובזיהויועתהעסוקיםושהוריו 2307
תקוותיועלהזההזיהויסיפורהואואילךמכאןהנובלהשלעיקרה

כמובן,עצמו.המספרהבןעלהקשהוהשפעתוההוריםלגביואכזבותיו
מחלקיואחדמובהקות.נאציות><ואףגרמניותהשלכותלויש

תורתעלאירוניתפרודיהשהואספקשאין<והמצמררים>,המשעשעים
<כבר 2307האסופישלהמדעיהזיהויבשיטותעוסקהנאצית,הגזע
קרבתואתלקבועכדיהמחנות>לאסירירמיזההםומספרושמו

"המכוןבמעבדותנעשיתהחקירההוריו.שהםשטועניםלמיהביולוגית
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תורשתיתולביולוגיהלאנתרופולוגיה

"ד"רעומדשבראשההיידלברג"באוניברסיטת

ליבשטט"פרןהרוזןולרפואהלפילוסופיה
לאלרשותומנגלה>.ד"ראתלהזכיר<העשוי

"קרמטוריום"גםאלאמשוכללתמעבדהרק
מסוגיםמבחניםמקיפההבדיקהעצמות.לשרפת
"מדידותרגל",כף"טביעתכמושונים

והיאוכדומה,שומן"וקפלי"בטןגולת"'גדל
ביניים","דוחוכוללתשלביםבכמהנעשית

הלשוןסופית".ו"הערכהמשלימה""בדיקה
להרוג<העשויההדוחותמנוסחיםשבההמדעית

לעולםהיאהמשפחה>אביאתהורגתוגם
עצמה.בפניפרודיהוזומובנת,ובלתימעורפלת
למשל:

תפסההממצאיםאתהסבירשהפרופסורבזמן .••

אותהלחצהלפעםומפעםאבאשלהידאתאמא
המסקנהמהלדעתרקרצועודעכשיובחוזקה.
ההוריםגםכיהרגליים,כפותבדיקתשלהסופית

והמערבולותהבוהןלולאותבדיוקזהמהלעצמםלתארממשיכלולא
בעצם?"אומרזה"מהאבא.אמרהרוזן""אדונידיסקוס.בצורתהגדולות

מכלללהוציאאיןואופןפנים"שבשוםהפרופסור'ענהאומר"'''זה
ואמר,הוסיףזאת",עםיחדהאסופי.אלמשפחתיתקרבהאפשרות

הרגלייםכפותבדיקתמתוךחד-משמעיתבצורהלגזוראפשראי"גם
 .) 81<עמ'כזאת"קרבהשיש

תיאורהואבספרהמרתקיםהתיאורים<אחדבשרשלסיטונאיהאב,

להפסידשנאלץחזיר>שלמראשולהפיקשאפשרמהוכלהזההמקצוע
הקירורמחסןנפרץגםובינתייםלהיידלברגבנסיעהעבודהימישלושה

נסיעה.אותהלאחרבהמשךומתהדבריםלמשמעלבהתקף'מקבלשלו
הבןאחרוהמתעתעהאובססיביהמסעשלהראשון'הקורבןבעצםהוא

האובד.

רודולף,השוטרשלבסיועומרפה.אינההאםהאבמותלאחרגםאולם
העיקשיםבמאמציהממשיכההיאלצדה,האבמקוםאתבהדרגהשתופס
שוםאיןכיסופיתלהמתבררכאשרגםהאוב.דהבןאתלעצמהלהשיב
ומבקשתנואשאומרתאינההיא , 2307אסופילביןבינהבשרקרבת

אותההקדימהכיאכזבה,נוחלתהיאכאןשגםאלאכבן'להלאמצו
בכך.אחרתמשפחהכבר

הטרגדיהמתגלהסבור'אניהסיפור'שלסופולקראתאלהבדפים
עלכולונעשההנעדר'האובד'הבןאחרהמרדףבו:הגלומההאמיתית

לאהבה,צמאיחי,דילדהאמיתי'הקורבןהואוהקיים.החיהבןחשבון
אתלהרעעשויהחיתההחוקיהאחהשבתאםממנו.מתעלמיםשהוריו
שלאימוצוהריאחיו'זהודברשלבסופוכילשפדו'גםאוליאךמצבו
הסיפורכללאורך .בוישירהכפגיעהונתפסלומובןאיננוזרילד

המדומה,לאחיויחסושלנפשהלךלאותוהמספרהרהורימוקדשים
ולאלעצמועדייןמפורשים,דבריםאומרהואסופולקראתרקאולם

ממש:אמובאוזני

בסופוהעובדות.עםלהשליםמוכנההייתהלאשעדייןמזהנפגעתי
למצואאחתפעםיכולההייתהואמאכאן,קייםהייתיאניגםדברשל

מהכלאבל •דברשלבסופוכאןקייםהייתיאנישגםלומרהזדמנות
כעסתיאמא.עלנוראכעסתיכאן.אינושארנולדהיהתמידששמעתי

 ,) 107<עמ'ארנולדעלגםנורא

מחבלכמהעדדהיינונושאו'שלגאוניתהדגמההואהסיפורשלסופו
שמתמכריםמיחייאתמרעילהואכמהועדשנמצאבקייםשאיננוהנעדר

ידיעלאומץהאסופיכיהמשפחהלאםשמתבררלאחר .ארנוןלאותו
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לראותאחת:בקשהרקלהישאחרת,משפחה
מתבררבחייה.אחתפעםולוהאסופיאת

כקצבעובדוהואהיינריךלוקוראיםשעכשיו
<בדומההמאמציםהוריושלבאטליזמתלמד
אחדיוםוזרברגלנד.במחוזקטנהבעירלהוריו>
האם<המספר>,הבן-שלושתםאפואנוסעים

אתלמלאכדיקטנהעירלאותה-ורודולוף
שם:שקורהמהוזההאם.שלמשאלתה

לחלוןמבעד 2307אסופיאתכשראיתי •..
נראהשהיינריךמיד.הבחנתינבהלתיהראווה

שלי'השתקפותהיהבחנותשראיתי.מהכמוני
בכמהממנהגדולה'רקכמונישנראתהדמות
יגידומהלראותחיכיתי ••.מבולבלהייתישנים.

שוםאמרלארודולףאבלואמא.רודולףמר
שאנימהראתהלאהאםשתקה.אמא.וגםדבר

שלה?הילדאתזיהתהלאכברהאםראיתי?

סוףסוףשתצאלפניה,להתחנןרציתי
הייתילאאבללחנות.ותיכנסמהמכונית

אמרה:זהמכלדברבשוםהבחינהלאכישנראהאמא, •••לדברמסוגל

 ,) 112<עמ'נוסעים"אנחנוהחלוןאת"תסגור

יסבאוליגדולה,תקווהלרגעאותוממלאהיינריךלביןשבינוהדמיון
האםאךהאמיתי.בנהאלאמושללבהתשומתאתזהדמיוןסוףסוף

למחשבתחייהכלשהתמכרהמיכינראה .לעברולהביטאפילומסרבת

זהדמיון'שמאהאמיתילבנההאפשריבדמיונולהכיר'מסרבתבדןהאו
קיומה.טעםכלשנעשההאובד'הבןאתממנהיגזול

 "!רה"שלהרוסיתהחבורה

לאחרונה,אורראהשלו 5מס'שגיליון "!רה"העתלכתבסימפתיהלייש

וטו'רומןגלמן'עמנואלבסקין'סיון-"הרוסית"לחבורהיותרועוד
העורךסביבשהתלקטה-ונוספיםנץ'רויאלסונים,רונןחך'רועי

עוסקיםהםשבההגדולההרצינותאתאוהבאנימנור.דורי"הצרפתי"
מורכבתאומנותהיאשהשירהשלהםההבנהאתהשירה,באמנות

מאמציהםמקדישיםהםהזהשללימודהעובדהואתצריכה,היאשלימוד
האידיאולוגיההעת.בכתבהמתפרסמתהמקוריתליצירהבנוסףרבים,
<כפיהווירטואוזיהחרוזלאורהפוליטיהפרוזודיה,לאורכאןנבחנת

את"לקרואבמסתונץרויאלהראשונהבחוברתכברזאתשהדגים

אחרים,במקומותכמקובללהפך'ולאפסטרנק">אתכלומראלתרמן'
לתיאוריהבעיניהאיוררקהואשהשירהיום,שלהאקדמיהכולל

האופנתית.

מתוךקטעים"ארבעההחדשה:בחוברתגםישמזיניםחומריםהרבה

<ואלרימנורדוריבתרגום ) 1945-1871 (ואלריפולהמשורר"עםשיחות
"שיריםהמפורסמת:האמרהאתוגא,אוגרלציירבתשובהשטבע,הוא
"הפוטוריזםעלמרכזימדורממילים">;אלאמרעיונות,עושיםלא

ברוסיה"הפוטוריזם"עלמאמרהכוללאתמול"שלהעולםבשירה:
מיאקובסקי,<משלרוסית"פוטוריסטיתשירה"מבחרוכןוטורומןמאת

צ'וריליןאסייג,סווריאנין'קמנסקי'קרוצ'ניך'בורליוק,בניקוב,חל
גלעדיאמוץמאתהאיטלקי""הפוטוריזםעלמאמרעברי>;בתרגום
בשירתהפוטוריזםעלמאמרוכןופפיני>:מרינטישלהמניפסטים<כולל
כלייורק".לניר"ממנהאטאחרמונימתןשלבמאמרבאמריקהיידיש
מקורותהפעםהמביאהצורני""המדורהואבמיוחדחמדהמחזיק
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ולאעשהמצוותשלבלוםאוצרממששהיא ) 1674 (השירה""אמנות
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משושנואנולומדוםמה

השמוס*ומעוףהשדה

 11i1רק 1קסרן

 ~איתןמריםמוניתגמחתר
\ 

זאת,בכלובעצם,המלבב!המסרעלשמחקרובות
שהופכתחיוניתסגולהלוישמלבב.מסרסתםזהאין

למודאגים.ממועןשהואאומרתזאת-לבשורהאותו
ברורהזאתהחרדההבשורהשלשורהבכלואכן

לאלחזקים,לאלבריאים,לאמכווניםשהדברים

עושההזהשהמסרברורלמודאגים.אלאלמאושרים,

עלמקבלעושה.שאלוהיםטועןשהואמהאתבעצמו
הדברהנכונה.בדרךלהם,וחרדהמודאגיםאתעצמו

חודרותשאלוככלהדאגות,בעלישכןכך'כלנחוץ
סבלנותבחוסרלסרבמתפתיםלעומק,יותררבזמן

האדםונחמה.תקווהשלאנושיותמיליםלשמוע

כאשרסבלנות,חסרהואאוליאולי'שוגהבמצוקה
האדםלדאגותיו.מתאיםאנושימענהשאיןלונדמה

דווקאעליומתנשאהחזקשהאדםנראהאותו'מביןאינוהמאושר
ישכזהבמקרהדאגותיו.אתמעציםובכךאותומנחםהואכאשר

אינושלהםשהעידודאי-הבנה,אינםשדבריהםאחרים,מוריםלחפש

שיחותשלוש

הקרמה

מיותרבמשהומדוברהריהמורה,סמכותאתחסרזהזעירשספראף

אולם-כן!יהילו-השמיםועוףהשדהשושנתכמוחשיבותוחסר
שואףהואטוב,מקוםוזהושחיפש,היחידהדבראתשמצאמאחר

מכנהאנישאותוומיוחד'יחידלאותוהמשמעותיתההקדשהאתלנסח
שלי.הקוראובתורהבשמחה

ס"ק

תפילה

בוודאיומושלמות.טובותממך'מקבליםאנומתנותרקשבשמים!אבינו
לבנימורהלשמששמיניתמישלולתורהלייעוץלהישמעגםמועיל

המוריםמןאכן'ילמד'שמודאגמיכיעשהלמודאגים.יועץהאדם,
 .אמןהשמים!ועוףהשדהשושניבקדושה:שהוסמכו

ער 24פסוק ,'ופרקמתי,המבשרכתבהזאתהקרושההבשורהאת

הסוף•

א;~ת-ס~ח.רך:~:בב~ת-ס~סי א~~:-ם~:קי~ד~ים י~~לע.בר~ישיף~ללא
 ן~-ל~ :ן;מ~ב:-ת~ךים T:;~ת-ס~לע,ב;ךתף~לףלא 'ר.ח~ס-ת~ך:~זה~~סי:ן~ק
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דה w:ב~י w ;ש-ל~~נף·~א,;בו;נ~:;נ:וד~גףל~הבףש 7רל~סת: ה~~ ;ת~;ק-ל~יף ~;rןהו

לא-ןר; q ·ל~ fלזiה /o ·ם~:קיל?.ם~ר·אב~~יט;ת,ך~י~ןע,~ל;ת~י~ןת: i:בצ~ח
:ב~ום ר~~דה w:ב~יר .o-ת~ס~לחים~ד~יש ה~~-ם~ר :ה~ ry ~~~סתלבףשס:ה
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ולעתיםהמוקדמתמילדותוהזאתהקדושההבשורהאתמכיראינומי

מסעיריםאינםשניחומיהםשופט,אינושמבטםהאשמה,בתוכוצופן

שירגיעו.במקום

השדהשושניעלהמודאגים:לאנשיםהבשורהממליצהכאלהמוריםעל

שאיןנפש,לכלשווהשמחירםכאלה,מוריםעםהשמים.עוףועל
משוםלאי-הבנה,אפשרותכלאיןבהשפלה,אובכסףלהםמשלמים

האי-הבנותכלהכל'אחרילמודאגים.דאגהמתוךמחרישים,שהם

ובעיקרבדיבורהחבויהההשוואהמןדיוקוליתרהדיבור'מןנובעות
בהערהשמח,היהלמודאג:אומרמאושראדםכאשרלמשל'בשיחה.
חבויחזק,היהאומר:חזקאדםוכאשרשמח.שאניכפיגם:חבויהזאת

ואתהדאגהאתמכבדתשתיקהאולםחזק.שאניכפיהזאת:באמירה
שותקיםישבוכבודמתוךאשר 2איוב,שלרעיושעשוכפיהדואגים,

אחדאדםשלבמבטאךבו!הביטוזאתובכלאותו.וכיבדוהסובלעם
אותוהשוולאאיובשלהשותקיםרעיוהשוואה.גםחבויהבאחר

והםבשקט>בו(שהחזיקוהכבודפסקאשרעדקרהלאזה-לעצמם
נוכחותםאךבנאומים,המתייסראתלהתקיףכדיהשתיקהאתשברו

להיותיכולאינויחידשוםלעצמו.עצמואתלהשוותלאיובגרמה
ההשוואה.מבחינתמשמעותכלחסרתתהיהשנוכחותובאופןנוכח

מסוימתבמידהדומהאכןוהואכך'לעשותיכולילדהטובבמקרה
וחשהמתייסרחווהפעמיםכמההשמים.ולעוףהשדהלשושני

לשושנתוכעתאחד.אףנכחלאכאילוילדרקנכחשכאשרבהתרגשות
עושרהאתמשווהאינההיאטובים,שלההגידולתנאיאםגםהשדה!
היאיופייה,בכלדאגהנטולתהיאאםאףאחר.מישהושללעוניו
אםואףביותר.העלובלאדםולאלשלמ.הלאעצמהאתמשווהאינה

העליזמעופואתמשווהאינוהואלשמים,קלותממריאהשמיםעוף
מאדםעשירהשמיםעוףאםאףהמודאג.האדםשלהכבדיםלצעדיו
חירותואתמשווהאינוהוא-מזוןאוגראינוהוא-מלאיםשאסמיו
פורחתשהשושנהבמקוםשםלא,תועלת.ללאשמלקטלמיהעשירה
חופשיהשמיםעוףששםבמקוםבמרומים,למעלהיופייה,במלואבשדה

מופרת.שאינהדממהיששם-שמחפשיםמההיאנוחותאםבביתו'

בלבד.אמונהוהכלנוכחאינואיששם

ואלהשדהשושניאללבואתשםבמצוקההאדםכאשרכךרקזהאך

להרחיקרקנאמרשנהלאסתטי'מתייחסתהראשונההשיחהכיכתובההוצאהבהקדמתשונים.רוח><בהלכיבקולותמפרותשיחותנשםקירקגורשלספרומתוךהשניהחלקזהו *
הממון.לניןאלוהיםניןלנחירהנאשרהאדםעמדתעלהשלישיתוהשיחההאדםנצחיותעלמדברתהשנייההשיחהומלבוש>,<אוכלהארצייםלצרכיםהדאגותאת

 Liljeme Paaכתוב:החדשההבריתשלהדניננוסח '.'".הדשהשושניאלנאהתבוננותדאגולמה"וללבוש : 2s ,'ומתיהחדשה,הבריתמתוךהלקוחביטוי-השדהשושני
marken • החדשה:הבריתשלהאנגליוננוסחLilies in the field . 

 • 1953לונדוןדעליטש,פרנאץפרופימיווניתתרגםהחדשה,הברית . 1

מאוד".הכאבגדלכיראוכידבראליודוברואיןלילותושנעתימיםשנעתלארץאותו"וישנו : 13 ,'באיוב . 2
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ועלעליהםבהרהוריםעצמואתומשקיעחייהם,ואלהשמיםעופות
משהולומדבו'שיבחינומבליהוא,בהםמתבונןשהואובשעהחייהם.

מוחלט,שקטאכןשםכיבו'שיבחינומבלי-עצמועל
נוספתידיעהמכלמשוחררהמודאגהאדםנוכח.אינואיש

השדה.שושניושל-עצמושלואלוהים,שלזומלבד
בשושניראויההתבוננותמתוךאיךנראההבהזו'בשיחה

ארםכבןבחלקולשמוח 'המודאג:האדםלומדהשמיםובעוףהשדה

הביטואומרתזאתבהן'התבוננוחשרח",שושניאלנא"התבוננו
מושאאלאחטוף,מבטשללא-למושאאותןעשוהיטב,הבטבהן

כללבדרךמשתמשהכומרשבוהמונחשזההסיבהזאתהרהורים.
נהרהרהבהאומר:כשהואביותרוהחגיגייםביותרהרצינייםבהקשרים

עדחגיגייםהםוהדרישהההזמנהרא.ועלהאעלתפילהשלזובשעה
ראולאומעולםהגדולהבעירהמתגורריםרביםישאוליכך.כדי

יוםיוםלידןועובריםבכפרהמתגורריםרביםישאולישדה.שושני
פיעלבאמתבהןמתבונניםמהםכמהאך •אליהןלבלשיםמבלי

הבשורה?הנחיות

מגדלשהגנןהנדיריםבצמחיםמדוברשלאמאחר-השדהשושני

מיאיןששםהשדה,אלצאולא,מומחים,לפנילראווהוהמוצגים

נטושות.אינןשהןשםברורזאתועםהנטושות,השדהלשושנישדואג

גםהריהמודאג?האדםבעיניחןלשאתאמורהלאכזאתדרישההאם
ידשלדאגהללאמוזנח,מוערך'לאנטוש,-הנטושהכשושנההוא

ננטש.שלאויביןבשושנהכראוישיבחיןעדאנושית,
ילדשיעשהכפילאהשושנים.לידועוצרלשדההמודאגיוצאוכך
היפההשושנהאתלחפשמתרוצץאשריל,דדמוימבוגראועליז

שקטהבחגיגיותלא,נדיר.זןבמציאתסקרנותואתלספקכדיביותר
יפההאחתשופעת,בצבעוניותבשפע,שםהמצויותבהן'מתבונןהוא

איךרואההואאיןבעצםובכן'צומחות".הן"איך-רעותהכמובדיוק

העשבאיךלראותשאי-אפשרהפתגםבהחלטנכוןכיצומחות,הן
שנבצרמשוםרקאוצומחות,הןאיךרואההואכןפיעלואףצומח,

שמכירמישהולהיותשצריךרואההואצומחות,הןאיךלהביןממנו
בהןהמטפלאחדהנדירים,הצמחיםאתמכירשהגנןכפימקרוב,אותן
מישהונדירים,בצמחיםמטפלשהגנןכפיבדיוקוערב,בוקריום,בכל

אתהמצמיחאחדאותוזהשיהיהמאודייתכןואכן'לצמוח.להםהעוזר

עלוליםהגנן'שלעזרתובשלשהם,אלאהגנן'שלהנדיריםצמחיו
המצויות,השושניםהנטושות,השושניםאולםלאי-הבנה.בקלותלגרום
הגנןשבובמקוםאי-הבנה.כללמתבונןגורמותאינןהשדה,שושני

אתלהאיץכדינחסכיםאינםממוןאומאמץששוםבמקוםלעין'נראה
צומחים.אכןשהםיותרמובןאוליהעשיר'שלהנדיריםהזניםצמיחת

דואגאחד'לאאףאדם,שוםאדם,ששוםבמקוםבשדה,שםאך
צומחות.הןזאתובכלשם?לצמוחיכולותהןאיך-לשושנים

אינןהןלא,יותר.קשהלעמולבוודאינאלצותהמסכנותהשושניםאך
שם,לצמוח.כדימרובהלעבודהזקוקיםהנדיריםהפרחיםרקעמלות,
צורךאיןשםהמלכים,שבאולמותמזהיותרמפוארשהשטיחבמקום

נפשואיןהמראהמןומתרעננותנהנותהמשקיףכשעינילהתייגע.

כלקשהלעמולשצריכותהקטנותהשושניםעלבמחשבהמתייסרת
מסתנוורותאדםידימעשיחפציםבשלרקהשטיח.אתלייפותכדיכך

סבלותיהעלמהמחשבהדמעותומתמלאותהעבודהמעדינותהעיניים
המסכנה.התחרהרוקמתשל

דברעושותאינןהןלמעשהטוות.ואינןעמלותאינןהשדהשושני
בבשורהשכשנכתבוכפי .אותןמקשטיםדיוקוליתרמתקשטות,רקאלא

אוספיםואינםקוצריםואינםזורעים"אינםאשרהשמים,עוףעל
גםכךמשפחתו'ולמחייתלמחייתוהאדםעבודתעלנרמזלאסמים",

עלרומזותטוות>ואינןעמלותאינן<הןהשדהשושניעלהמילים
המחיה,צורכילחפשיוצאתאינהבבית,נשארתהאשההאשה.עבודת

האפשר.ככלהסדרעללשמורמנסהוטווה,תופרתבבית,נשארתהיא

וראשונהבראשמתקשריםהשקדנית,מלאכתההיום-יומי'עיסוקה
המקום,אתעוזבתאינהבבית,נשארתהיאהשושנה.גםכךלקישוט.

מקשטיםדיוקוליתרמתקשטת,רקהיא-טווהאינהעמלה,אינהאך
פרנסה,דאגותאלוהיולאהרילדאוג,נאלצתהשושנהחיתהלואותה.

לא,-מזוןללקטלמרחקיםשעףהשמים,לעוףכנראהישאשרדאגות
באמתשהיאאםלמשלכמונשית,דאגהלהיותעשויההשושנהדאגת

אמיתית.דאגהאינהזואולםומקושטת.יפה

מתכופףהואלהתאפק,יכולאינוהמשקיףמקושטת.היאספק,ללא
אומר"ואני-לידהבאההראשונהאתקוטףהואמסוימת,שושנהאל
בוחןהואמהנה".כאחתלבושהיהלאהדרובכלשלמהגםכילכם
שנפשוכפימנוחחסרת-מנוחחסרתנפשוחיתהולומקרוב,אותה

אנושילבשרקכפי-בחזקהלבופעםולו-להיותיכולהאדםשל
ככלשלו.בשושנהלהתבונןכדירקלגמרינרגעהוא-לפעוםיכול
צורתהולמראהיופייהלמראהמשתאההואכךלהתבונן'מרבהשהוא
למצואניתןאדםידימעשיבחפציםרקמחשבת.מלאכתכולהשהיא

ראייתךאתתחדדשאםנכוןשלמות.וחוסרפגמיםיסודיתבבדיקה
העדיןבאריגאפילוהגסיםהחוטיםאתתראהמגדלת,זכוכיתבאמצעות

המציאעצמו'אתלהשפילכדיהאדם,כינראהאדם.ידימעשהביותר
כךזכוכיתללטשאיךגילהכאשרבה.מתגאהכהשהואההמצאהאת

שאפילומגדלתזכוכיתאותהבאמצעותגילההואהחפץ'אתשתגדיל
שהשפילהגילויאולםמושלם.ולאגסהואביותרהעדיןהאנושיהתוצר

אותהבאמצעותגילהלאאיששוםכיאלוהים,אתכיבדהאדם,את
הראתההיאלהפך'מורכבת:ופחותיפהפחותשהשושנהמגדלתזכוכית

הגילויאכן' .ויותריותרמתוחכמתויותר'יותריפהאףשהשושנה
אמןלגבישרקמשוםלעשות,עשויגילוישכלכפיאלוהים,אתכיבד

יום-ובחייקרבהומתוךמקרובאותושמכירשמילומרנכוןאנושי

שטיחאתהטווהלאמןבאשרכך:כלגדולאינוהכלשאחרירואהיום,
ככלגוברשהפלאלומרנכוןהשושנים,יפיאתומעצבהשדה

אליו.שמתקדמיםככלגדלוהסגידהההערצהומרחקשמתקרבים,
ומשתאהבשדה,השושניםאלדאגותיועםשהלךהמודאגעומדוכך

הראשונהאתלקחהואבה.מתבונןהואאשרהשושנהשלמיופייה
שתהיהדעתועלעולהלאכלל .בחרלאכללהוא .בדרכושנקרתה
לאשעליהבשדה,עשבשלאחדעלהיהיהאובודדת,אחתשושנה
נניחמהנה.כאחתלבושהיהלאהדרובכלשלמהאפילוכיייאמר

המודאגלאישאומרתחיתהלאהאם-לדברחיתהיכולהשהשושנה
להיותמידהבאותהנפלאזההאיןממני?כךכלמתפעלאתה"מדוע

שכללעובדהישווהלאשלמהשלהדרושכלנכוןלאהאםאנוש?בן
מודעלהיותוגםביותרהנפלאההישותלהיותשכדיאדם,הואאדם

האםאדם!בןלהיותורקהפארכלאתמעליולהסירשלמהצריךלכך'
הכלשאחריאדם,כללגבינכון'אינושכמותימסכנהלגבי'שנכוןמה
אי-בשלאךלדבר.יכולהאינההשושנהאולםהבריאה!"פלאהוא

המודאג,יכולבסביבה,אחרשאיןומשוםהשקטבשללדבר'יכולתה
עםמדברעצמואתלמצואהשושנה,עםידברוכאשרידבר'כאשר
אמרשהואומהעצמו'עלמדברשהואיגלהאטאטכן'עליתר •עצמו
השושנהזאת:אומרתהשושנהלא .עצמועלאומרהואהשושנהעל

אחראדםאצלהריכיזאת,לואומראחראדםלא .לדבריכולהאינה
השדה,שושנימביןוברצון.מידבאותההשוואהשלהמציקותהמחשבות

אדם.מהיותומרוצהואדם-אדםרקהואהמודאג
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כאדם,דאגותיולמרותאדם,אותוגםכךשושנה,היאשהשושנהוכפי

משלמהיותריפהטרויה,וללאעמלללאשהשושנה,וכפיאדם.בןהוא

לציוניםרצוןובלילטוותומבלילעמולמבליגם,כךהדרו'בכל
אדם.בןבהיותוהאדםהמלך'שלמהשלמהדרויותרמפוארלשבח,

טוענתהיאלא,-משלמהמפוארתשהשושנהאומרתאינהוהבשורה

היום-במגע'אבוי'.אךהדרובכלמשלמהיותריפהלבושהשהשושנה
בתוךשוכחים,השונים,קשריושלהמגווןבשוניהאדם,בניעםיומי

היותשלהמשמעותמהוהמודאגת,העסקניתהיצירתית,החדשנות

בשדהאולםהאנשים.ביןהשוניבשלזאתשוכחיםאדם,בןאדם

שם,חופשיתהנשימהלמלך'מעלקשתכמומתוחיםהשמיםהשושנים
שם-קטנוניותכלמגרשותהענניםשלהעמוקותשהמחשבותבמקום
ניתןלאשאולימההשדהמשושנילומדוהואאדם,רקהואהמודאג

 .אחראדםמכלללמוד
המיליםהןהוגנותמהחגיגיות,מהקצרות,מההשדה",בשושני"הבט

ביותר'הקלבאופןנרמזלאלרמז'סימןאיןהשושנים.אודותעל
ולכללכולןנוגעותהמיליםהשושנים.ביןהיררכיהלהיותשעשויה

עלולמישהוהשושנים.פנים:משואללאלכולןנוגעותהןמהן.אחת
ביןבהבדליםתתערבאנושששפתלדרושומוגזםשמוזרלחשוב

מישהוביניהן.ההבדליםמןהנובעותהאפשריותובדאגותיהןהשושנים

בואוכאלה".ולדאגותלהבדליםלבלשיםטעם"איןלחשוב:עלול

לדאגותלבלשיםלשושניםכדאישלאהואהרעיוןהאםזה.אתזהנבין
שלאדייןנבונותלהיותצריכותשהשושניםאומרהווהאלה,מעין

שללכבודושמתחתהואהרעיוןהאםאוכאלה,לדבריםלבלשים

שהאדםמשוםהשושנים,שלאפשריותבדאגותעצמואתלהעסיקהאדם
טיפשיותכאלהדאגותהאםאחרות,במיליםשושנה?ולאאדםפשוטהוא

בשושניםמדובראםחשובולאלב,לתשומתראויותלאולכןכשלעצמן'
אחרתהיאבבסיסהדאגהאותהאםאונבונים,באנשיםאופשוטות

אךלדאוגהשושנהמצדטיפשיולכןהאדם,אצלמאשרהשושנהאצל
והדובראלומעיןדאגותלשושניםהיושלואומרהווההאדם?מצדלא

או-אזלאדם,רבהחשיבותבעלתהיאבבסיסהדאגהשאותהחשב

לדברשיכלהעצמיתאהבהאלאכאןהיווחמלהחוכמהלאבוודאי
כזאתבהתנשאותהמסכנות,השושניםעלכזאתובטרוניהכזאתבחופזה

שמכנהכזאתבהתנשאותהשושנים,שלהערךקלותדאגותיהןעל
לעצמכםתארולב.לתשומתראויותשאינןערך'קלותדאגותאותן

הקיימיםלסוגיםבדומההקטן,בעולמןשוניםסוגיםהיושלשושנים
מעסיקותהיוהללוהשונותשהקבוצותלעצמכםתארוהאדם.בניאצל

תארוואז-האדםבניאתמדאיגותשהןכפיהשושניםאתומדאיגות

לשינוייםלבלשיםטעםאיןנכון:אכןהיהשנאמרמהכילעצמכם
כאלה.ולדאגותכאלה

שושניאלשיצאהמודאגשהאדםומאחרמקרוב,בענייןנתבונןהבה

שסלדמאחרהאדם,לבניהשוואהמכללהימנעבמיוחדהשתוקקהשדה

הזההדיוןיכבדדאגותיו'בענייןאליוידבראחרשאדםהרעיוןאתמן
יעדיףאלאאחרמודאגאדםעלאואחראדםעלידברולאדאגתו'את

המודאגת.השושנהעללדבר

היאקטן.מיםפלגלידנידחבמקוםלהשפרחהשושנהחיתהפעם
בסביבתה.אחריםקטניםולפרחיםאחדיםלקוציםהיטבמוכרתחיתה
יותריפהלבושהחיתההשושנההבשורה,שלהנאמןהתיאורפיעל

ברובזרםהזמןדאגה.וחסרתשמחהחיתההיוםוכלהדרו'בכלמשלמה
הדברקרהאךונעלמים.מפכיםהקטן'בפלגהמיםשזרמוכפיאושר'
היום,למחרתחזרהואהשושנה.אתלבקראנקורהגיעאחדשיום

-מוסברובלתימוזרלשושנהנראהזהחזר.ושובימיםלכמהנעלם
המקום.באותוהפרחיםכמונשארלאשהאנקורמשוםמוסברבלתי

כהפעמיםקורהשזהכפיאךגחמני.כההיהשהאנקורמשוםמוזר

כהשהיהמשוםבדיוקבאנקור'ויותריותרהתאהבההשושנהרבות,

גחמני.

השושנה,שלבמקומהעצמואתלשיםבמקוםמרושע.עוףהיההאנקור
החירותבתחושתהתגאההמבורכת,ומתמימותהמיופייהליהנותבמקום

זוולאוכבולה.קשורההיאכמהעדלחושלשושנהשגרםבכךשלו

אמתדבריובחופזהבמהירותדיברהואפטפטן'גםהיהאלאבלבד'
נפלאות,אחרותשושניםהמוןצומחותאחריםבמקומותאיךשקר:יודבר

זוהריםצבעיםנפלא,ניחוחוהתלהבות,שמחהישבהםאשרמקומות

כללכשבדרךנקור'האדיברכך .דמיוןכלעלשעולהציפוריםושירת
לפארשבהשוואהלשושנה,מעליבהבהערהסיפורואתמסייםהוא

עדמשמעותחסרתכההיאלמעשה-למאוםדומההשושנהאיןולהדר
שושנה.להיקראראויהבכללהיאאםהשאלהשנשאלת

לאכבריותר.דאגהלאנקורשהאזינהככללדאוג;השושנההחלהואז

שהיאהרגישההיאבשמחה.בבוקרהתעוררהולאבלילהבשלווהישנה

ארוך.להנראהוהיוםאותהשעמםבפלגהמיםפכפוךוכבולה.קשורה

בנסיבותבעצמההיוםכללעסוקהחלהעצמיתדאגהמתוךעכשיו
לשמועאולםבפעם,פעםמדישבפלגהמיםלפכפוךלהאזין"טובחייה.

להימצא"נעיםמדי",משעמיםכברזהיום,אחריוםהדבראותואת

כלכךלהישכח"אולםלעצמה,אמרהבפעם",פעםמדינידחבמקום

שאינםהחוחים,בחברתרקולהימצאחבריםללאלהיותחייך'ימי
נחותהלהיראות"ואזנסבל",בלתיכברזה-לשושנהנאותהחברה

משמעותחסרת"להיותלעצמה,השושנהאמרהנראית",שאניכפי

בתנאיםאחר'במקוםצמחתילאמדועאבוי'-האנקורעלישאומרכפי
ש"כתרלהאמרהאנקור 3הקיסר'ל'כתרהפכתילאמדועאחרים,

השושנים.שארכלשלקנאתןמושאוהיהבשושנים,ליפהנחשבהקיסר"
ואזהדאגה,מןמתעייפתשהיאלהרגישהחלההשושנהמזה,יותר

מנפשההדאגהאתלסלקהצליחהלאאולםהיגיוןדבריעצמהאלדיברה

הכל'"אחריצודקת.שדאגתהעצמהאתששכנעהעדדיברהאלא
אינניהכל,"אחריאמרה,היאטיפשית",משאלהאינהשליהמשאלה

למשל.לאנקורשאינני'למהלהפוךאפשרי'הבלתיאתמבקשת
המהממתלשושנהואפילומהממת,לשושנהלהפוךרקהיאמשאלתי
ביותר",

כלולאחרביקורובכלושוב,הלוךהאנקורלוהתעופףזהכלבתוך
האנקור.לפניהכלגילתהלבסוףיותר.נסערתהשושנהחיתהפרידה
לדאגה.וסוףשינוייבואולמחרתשבבוקרביניהםהסכימוהםאחדערב

שמסביבהאדמהאתניקרבמקורוהאנקור.'הגיעבבוקרמוקדםלמחרת,
השושנהאתאסףשסיים,לאחראותה.לשחררכדיהשושנה,שללשורש
אלהשושנהעםיעוףשהאנקורחיתהההחלטהמשם.ועףלכנפומתחת

שם,להישתללהיעזורואזהנהדרות,השושניםפורחותשבוהמקום

השושנהתצליחהחדשהובסביבהבמקוםהשינוישבעקבותבתקווה
אפילוואוליהאחרות,השושניםשלבחברתןנהדרת,לשושנהלהפוך

כולן.לקנאתמקורהקיסר",ל"כתרתהפוך
מהיותההמודאגתהשושנההסתפקהלו .בדרךנבלההשושנהאולם

במקוםבמקומה,נשארתחיתהדאגה,לאלודואגת.חיתהלאשושנה,
שעליהשושנהאותההיאחיתהשם,נשארהלוהדרה.בכלעמדהשבו

הבשורה:נוסחעלחזרכאשרשלו'ראשוןיוםבדרשתהכומרדיבר
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ןזוקותהצןפןוםבוחן

ךקןברש.סם

שלהשםלאבכללהואהצופריםחובו
רחובאתחיפשתיאחדיוםהזה.הרחוב

ומצאתיהעירוניתבמפההצופרים

שלוםרחובאלאהצופריםרחובאינוששמו

שלוםמיהו .האמיתישמוזהונסקי'לובו

פולני'יהודיהואלוברנסקישלוםלוברנסקי?
יורק,נירהברית,לארצותמפולניהשהיגר

סכוםתרםנעליים,בעסקיגדולכסףשםעשה

בחיפה,כאןעממיספרביתלשיפוץנכבדכסף

שם,נתנוכברהספרשלביתמשוםאבל

עלרחובבקריאתהעירוניתהוועדההסתפקה

עלשמעלאאישלוברנסקי.ש.רחובשמו'

הרחובאתמכיריםכולםאבללוברנסקי'ש.

לוקוראיםמדועהצופרים.רחובבשםהזה

זה?בשם

ביןהמחברדו-סטריכבישהנובחרחר

לביןהתחתיתבעירהרקפתהצטלבות

המובילההעליונה,בעירהנרקיסהצטלבות

רחובזהולים.אכזבנחלשלאפיקדרך

משניהשוכנותגדולותחיפאיותשכונותאליושמתנקזותפתלתל,

יורדיםוחלקהעליונהבעירלעבודהעוליםמתושביהןחלק .עבריו

לתשעועדבבוקרששמשעהפקוקהרחובהתחתונה.בעירלעבודה

שלסימפוניתפרטיטורההמבצענגינהלכליאלובשעותוהופך

קרלהיינץשאפילומוזרה,צלילית-ווקאליתיצירהוקללות,צופרים

חיי'בימיששמעתימודרני-אלקטרוניהכיהקומפוזיטורשטוקהאוזן'

ביותר.הפרועיםבחלומותיולחברמצליחהיהלא

צב,שלבאטיותלוהמתנועעסיוטבפירושהיאהזהבכבישהנסיעה

בכותרותמעייןעיתון'ההגהעלליפורשכשאניטמבון'בצדפגוש
הממוזגתהמכוניתוחלונותקלה,קלאסיתמוסיקהשומעהראשיות,

אתמעטמשחררקדימה,מבטמעיףאניפעםמדיואטומים.סגורים

ולעתיםצווחניתממושכתצפירהלעתיםומשמיעהמעצור'דוושת

שלצדי'החלוןאתפותחגםולעתיםושבורות,קטועותצפירות

כבאאאר'"דיייונוראה,אכזריתשאגההחוצהומשלחהנהג,חלון

קיבייינייימאט."

הקלאסיתהמוסיקהאפילופסק,הכלדממה.נעצר.הכלפתאום

בכנפייםוהצטנףלוהתעופףשטראוסירחןשלהעטלףהקלה,
הכיסאעלהעיתוןאתזרקתישתיקה.המכונית.תקרתעלמכונסות

דומייה.ראשי.אתשרבבתיהחלון'אתפתחתיבבהלה,שלצדי

גאלקסימיצובישימכוניתנעצרהמכוניתי,חרטוםלפניממש

העולה.זהואתהיורדהמכוניותטוראתעוצרתבאלכסון'
חבוששמונים,בןאוליזקן'אישיצאומהמכוניתנפתחההנהגדלת

כדיותוךוישבצורתכפוףגוודהה.ירוקבצבעקסקטבכובע

אינוכשפיוכמניפה,ואחורהקדימהלהתנועעידיוהחלוהליכה

שואאאו'"ששודרו'שריקה,אולחישהאוושה,קולמלהשמיעמפסיק
עטויהלבנבנהקרחתמגלהמראשו'הקסקטאתהסירוו."שששו

הבחנתיואזהכביש.לעברבקסקטלנפנףוהחללבן'שיערשרידי
ירוקה.זיקיתהשחורהכבישפנימעללהבריחמנסהשהזקן

למרביתהצליחה,שטרםהירוקה,והזיקיתהזקן''"השמיעוו"שששו

עצמה,אתלהסוותמנתעללשחורהירוקצבעהאתלהחליףמזלה,

באלם.פיהאתופערהראשהאתהזקןאלהפנתהגופה,אתניפחה

אתופותחתהריאותאתמנפחתשהיאאיךהזו'הזונהאת"תראה

נותןולאהזיקיתזנבעלבמקללוחץרמי'אמרשלה."הגדולהפה

לזוז.לה

כבר'"בואאמרתי'הזו."מהזיקיתלךישמה .בחייךאותה,"תעזוב
מהיודעאתההזה,המנהלשלוהחראהספר'לביתנאחרעודבסוף

למאחרים."עושהשהוא

אתפותחתהיאלמהיודעאתהאבל'בחיי'אותה,עוזב"הייתי
שלה?"הג'ורה

לך?"יששאלותמיןאיזהכאלה?דבריםאדעשאני"מאיפה

היאעושה,שהיאמהזהאותנו!מקללתהיאלך'אגידאני"אז
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הזאת."הכלבהמקללת,

קללה.שוםשומעלאאניאידיוט?מדבר'אתהמהעל ?מקללת"מה

כבר."אותהתעזובכאבים.מרובהפהאתפותחתסתםהיא

גםואידיוטאתהאידיוט.לאאניכל"קודםרמי'התרגז"שמע,"

לוישתמידאבלדבר'בשוםכלוםמביןשלאאחדומטומטם.בור
נורי?"שלאבאאתמכיראתהתשמע,אזלהגי.דמה

שנייה?"דלתמכיתההזההעיראקי"נורי'
הרבהושמביןבעיראקכבשיםרועה'שהיהשלואבאאזדביוק."כן.

השכןאתקיללהאחתשזיקיתאיךפעםלנוסיפרבחיות,מאוד

מה""אזנשרף.שלהםהביתוכלאיומה,נוראה,אחתקללהשלהם,

שלשהביתרוצהלאביטחון'בחוסראמרתילעשות?"רוצהאתה

עושים?"מה"אזיישרף,שליההורים

שלאבא ?לדעתצריךאני"מאיפהשפתיו'מביןרמינשף"ששורו'"
אדעשאנימאיפהששששוווו'לעשות.שצריךמהלנואמרלאנורי

הקללהגםתמותואזאותהלהרוגזהטובהכיאולילעשות.מה

שלה."

הזיקית.ראשמעלכבדהאבןהניףהוא

המוות"אזלומר'מיהרתישלה,"מהפהכבריצאההקללה"אבל

מי .•.עלנדבקהכברהקללהסתם,תמותהיאבכלל,יעזורלאשלה

אותו."קיללהשהיא

שפתיו.מביןאוויררמיפלט"ששוואאאו."

מעלהירוקבקסקטאחתבידמנפנףבפיו,הזקןנשף"ששאאוו."

התנועעהוהזיקיתללכת.לאןלהמורההרועדתהשנייהובידוהזיקית,

הקסקטשיצרהרוחמשביבכיווןאולילאט,לאטהתקדמהלאטה,

זחלהיודע,היהנורישלהאבאאולייודע,לאבאמתאניהזקן'של
ונעלמה.הדרךשבצדהירוקלעשבנכנסהובסוףוזחלה,

התיישב,הדלת,אתפתחלמכונית,השתרךהקסקט,אתחבשהזקן

חזרהמכונית,אתהתניעהביטחון'רצועותאתחגרהדלת,אתסגר

קללותולנחור'לנעורהצופריםכלהחלואחתובבתהעולה,לנתיב

והרדיוארס,נושפיפעוריםמפיותעברמכלהתעופפונוראות

קרלהיינץשל'הקונטראפונקטים'אתפתאוםלפתעהשמיעבמכוניתי

נביחות,נוראות,חריקותצורמים,קולותשלסידרהשטוקהאוזן'

 •וטפיחות.חבטות,נקישות,

משושניאנולומדיםמה
השמיםומעוףהשדה

 ~~ 40מעמ'~~המשך ~

לבושהיהלאהדרובכלשלמהגםכילכםאומרואניבשושנה:"הביטו
אחרת,דרךבשוםמובןלהיותיכוללאהבשורהנוסחמהנה".כאחת

הקודש,כתבישלשפרשןהדבר'נכוןאםנוראוכמעטחבל'כיאם
ש"כתרןילציהזדמנותהשושניםעלבקטעמצאהקטן'האנקורכמו

יותרטובלהביןיכולנוכךכאילו 4הזה,באזורפראגדלהקיסר"

יכולנוכךכאילושלמה,שלהדרועלעולהיופייהבכלשהשושנה
הבלתילשושנהמתייחסתחיתהלאשאזהבשורה,אתיותרטובלהבין

מרשימה.

לשושנהלהפוךחיתהשדאגתההמודאגת,לשושנהשקרהמהזהכן'אם

 ) Gratz ( :ץגראשלמתיפיעלהבשורהשולפיררומזקירקגור . 4
. 384 , 11 1821 , Kommentar iiber das evangelium des matheus 

הודועלנוסףמבט

הספריםלרשימתלהוסיףרציתילהודו'המוקדשהגלידןבעקבות
ושמוספורותשניםלפניוימלטאילנהשכתבהספרבוהנזכרים

שלבהודושבועותכמהשלמסעעלנהדרספרזה .ואניכתייהודו
מתיימרתלאהודו'עלעצמהאת"כופה"לאהיאבתה.עםהמחברת

הקטןהאנקורהאדם.היאהשושנההקיסר".ל"כתראפילואומהממת
למרחקיםהנודדתההשוואה,שלהמנוחחסרהנפשהלךהואוהמרושע

וכשםהגיוון'שלהמדכאעידהמאתמלקטתובגחמנותולמרחבים,

עושהההשוואההשושנה,שלבמקומהעצמואתשםלאשהאנקור
שמהאואחרמישהושלבמקומוהאדםאתשמהשהיאבכךהדבראותו

הפיוטיאוהמפתה,המשורר'הואהקטןהאנקור .במקומואחרמישהו

ובדיה.אמתושקר'אמתהאנקור'דבריכמוהואהפיוטיבאדם.והמפתה

מבוססהפיוטיאולםרבות,כךעללומרושניתןגיווןשישנכוןאכן

וזההעליון'הואבשמחה,אובייאושמתלהטהואהגיוון'שימורעל
עדללכתהמודאגהאדםמרחיקההשוואה,דאגתמתוךלנצח.שקרי
רואההואייאושומתוךאדם,שהואשוכחהואהגיווןשבשלכךכדי

שונהעצמואתרואהאפילושהואעדמהאחריםכךכלשונהעצמואת
כהחיתהשהשושנהחשבהקטןשהאנקורכפיאנושי'שנחשבמהמכל
 ·:·שושנה.בעצםהיאאםהשאלהשעלתהעדמרשימהבלתי

איתן'מריםשלבתרגומההספר'

כרמלבהוצאתאוריראה

מעוררדיווחובוהיטב,כתובהספרנשמה.גאולתלעצמהבהלמצוא
רעננותחדות,עינייםלהוישהמחברת.שלעיניהמראהעלרבאמון

משוחדות.ובלתי

מדינייעל



J.ןתcךJ~ כרנזיגe
מירוןכרמית

יםחישבהמלךבגדי

חקאמרי;חתיאטרוןשקספיר;ויליאםמאתליו""חמלך
רווילעיבור:עברינוסחסטורואח;רובוטובימוי:עיבור
אכחתלבושות:שבלירזח;מיריאןתפאורה:פרנס;

קאגציליגיאהמוסיקח:כרושצ'יובח;

"המלךהמופלאבמחזהלעסוקהרבתהלאהעבריתהבמה
שלונסקיאברהםתרגםמאזחלפושנהמחמישיםלמעלהליו".
נטשוהוהאהובותשבנותיו ,הזקןהמלךאודותעלהטרגדיהאת

הבמהעלמעליםכאשרובוד.דעזוב ,ימיובסוףמשתגעוהוא
מורכבתאףוהיא ,מזמננורחוקחיבורהשזמןקלאסית,יצירה
 ,ללכמעל ,לריחתשהצלחתההרי ,כלמסיתופרו

השקפתובעלרגישבמאישלוזהירהנבונהבאינטרפרטציה

עיקרליו","המלךלגבימעמיקה.תרבותית-אמנותיתעולם
לגביעמדהבקביעת-התיאטרליתהתפיסהשלחשיבותה
והתקוות.הציפיותכאןעדביצירה.וטפלעיקרביןההבחנה
רובוט ,הגרוזיניהבמאישלהאינטרפרטציהלב,לדאבון

עלהמחזהבהעלאתחמוריםחטאיםבכמהחטאהסטורואה,

המקוצרבעיבודראשית-תקלה:הקאמרי.התיאטרוןבימת
חלקים:משניעשויההעלילהתמציתהריהבמאי.בידישנעשה
והאינטריגה-בנותיוושלושהשמוניםבןליובמלךהמעשה

לחטיבהשקספירבידישהותכו ,בניוושניגלוסטראלוףשל
הגיבוריםכיייאמרהנוכחיתההפקהשללזכותהאחת.דרמטית

שוטפתעבריתמדברים-ובזמןבמרחב-המרוחקים

פרנס>.דורישלמעולה<תרגוםעכשויתכמעטומודרנית,
לקבצןליוהמלךשלהפיכתוהיאוחמורהשנייהתקלה

מתערטלהואהבמה.עלצעדיובראשיתכברדעתושנטרפה
וכלהצערכלטמוניםוכאןהמקוריים,והרוממותהשגבמן

עמובניללב ,אולי ,יותרקרוב ,האומללהמלךהאושר.
השיריהיופימןביותררחוקאך ,בקהלהצופיםולאוזני

דגרןגדיצילום: ,הקאמדיהתיאטדוןליד","המלך
בראשיתאםהטרגדיה.שלהדרמטיהאופיומןהשקספירי

ודעת,בינהונטולסחבותלבושכליצןמופיעהמלךהבמהעלדרכו
העלילה?!בהמשךלהתפתחיוכללהיכן
ומכוערתדלההבימהבארצנו>ומוכר<הידועהגרוזיניהבמאישלבהפקה

אךמסוימת,אמנותיתקונספציהאוליישהזאתהחומרבדלותמאו.ד
להיותחייבהשליט.ארמוןשלהמלכותיהפאראתהולמתאינההיא

 ,עמועדייןוכוחואונוכאשרבמחזה,בתחילתהמלךחצרביןהבדל
ייסוריווחרטתבידיוהאהובהבתוגופתכאשר ,הטרגיסיומולבין

בלבו.
הרגישמשחקומחפההזאתהאידיאולוגית-תיאטרוניתהדלותעל

___j 

שלעוצמותלגלותשידע ,ליוהמלךבתפקידפולקיוסישלוהמיוסר
בתו ,גונרילבתפקידגולןשיריליעזרהנבג.דואבכמלךמכאובים
בתפקידליאופולדעודד ,גלוססרשלכרוזןשחראוהדהבכירה,

השולייםהתפקידיםכלעלעלה .וסטרגלשלהממזרהבן ,ארמונו
המלך.שוטהבתפקידברוךרמיהרבים,

פולק,יוסישלהעוצמתרבמקולולהתרגשאפשרעדייןלסיכום,
שלמחלצותעטורהמשמימה,הסתמית,הבמהמןהעולה ,ליוכמלך

 ·:·עוני.
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